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KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 9/DPR Rl/1/1997-1998
TENT ANG
PERATURAN TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBUK INDONESIA,

dalam Rapa! Partpurne ke-12
September 1997.

pada tanggal 19

Menlmbang:
a.

bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Aepubl1k
Indonesia perlu memiliki Peraturan Tata Tertib yang
mengatur kedudukan, susunan, wewenang, tugas,
hak, dan tanggung jawab Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia beserta alat kelengkapannya
dalam rangka melaksanakan kehidupan kenegaraan

yang demokratis

konstitusiona1

berdasarkan

Pancasi1a dan Undang-Undang Oasar 1945;

b.

bahwa menurut ketentuan dalam Undang-undang
Nomor 16 Tahun 1 969 tentang Susunan dan

Kedudukan Majelis Perrnusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, sebagaimana telah beberapa kali dluban,
terakhir dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1995,
Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Hepubltk Indonesia diatur sendiri oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
c.

bahwa Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia yang berlaku saat ini
memertukan penyesuaian dan perubahan guna
mendukung peningkatan pelaksanaan tungsi dan
peranan Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia.

Menglngat: :
1.

Pasal 5ayal (1), Pasal 11, Pasal 20ayat(1), Pasal21
ayal (1), Pasal 22 ayat (2) dan (3), dan Pasal 23 ayat
(1) dan (5) Undang-Undang Dasar 1945;

2.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang
Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, sebagalmana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undangundang Nomor 5 Tahun 1995.

Memperhatlkan :
1. Laporan Panitia Khusus Perubahan Peraturan Tata
Tertib Dewan Perwak1lan Rakyat Republik Indonesia;
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2

Keputusan Aapat Panpurna ke-12 pada tanggal 19
September 1997

MEMUTUSKAN:

1. <Mencabut :
Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Repubhk
Indonesia Nomor 1 O/DPA·Rl/111/82-83 ten tang
Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Repubhk Indonesia.

2. Menetapkan :
KEPUTUSAN DEWAN PEAWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA TENTANG

PERATUAAN

TATA TEATIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA.

PERTAMA:
Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Repubhk
Indonesia sebaqai yang termuat dalam lampiran
tidak 1erpisahkan can
merupakan bagfan yang
Keputusan ini.

3

KEDUA

:

Keputusan iru mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Oitetapkan d1 Jakarta
Pada tanggal 19 September 1997
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INOONESIA
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PERATURAN TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

(Lampiran Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia Nomor 9/DPR Al/1/1997-1998
tanggal 19 September 1997)
BAB I
KETENTUAN UMUM

Paeal1
(1) Dewan Perwakllan Rakyat yang dlmaksud datam
Peraturan Tata Tertib ini, yang setanjutnya disebut

dengan singkatan DPA, ialah Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia sebagaimana ditentukan
dalam Undang-Undc.lng Oasar 1945.

(2) DPR melaksanakan tugasnya berdasarkan Pancasila,
Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan-ketetapan

Majells Permusyawaratan Rakyat Aepublik
Indonesia, dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

(3) Anggota DPR, yang selanjutnya disebut Anggota, ialah
wakil rakyat yang telah mengangkat sumpah atau janji
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sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan dalam melaksanakan tugasnya 5ungguhsungguh memperhat1kan kepentmqan rakyat

BAB II

KEDUDUKAN,SUSUNAN,WEWENANG,DAN
TUGAS DPR
Kedudukan

Pasal2
DPR ialah Lembaga Tingg1 Negara seba qarmana
dimaksud dalam Keletapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978 tentang
Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi
Negara dengan/atau Antar Lembaga-lembaga T1n991
Negara, dan merupakan suatu wahana untuk
melaksanakan demokrast Pancasila.

Susunan

Pasal3
(1) DPR, yang jumlah anggotanya sesuai dengan
ketentuan undang-undang yang berlaku, terdiri atas
wak1l-wakil rakyat can Orqamsasr Peserta Pemilihan
Umum dan golongan karya ABRI, yang
mengelompokkan din dalam Fraksi-traksi.
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(2) DPR terdin alas :
a.

fraksi-fraksi;

b.

alat kelengkapan DPR yang meliputi Pimpinan

DPA, Sadan Musyawarah, Komisi, Sadan Urusan
Rumah Tangga, Sadan Kerja Sama AntarParlemen, dan Panitia Khusus.
(3) DPR mempunyai sebuah Sekretariat Jenderal set>agai

unsur pelayanan.

Wewenang dan tugas
Paaat4
(1) Wewenang dan tugas DPR adalah:
a. bersama-sama dengan Presiden membentuk
Undang-undang;

b.

bersama-sama dengan Presiden menetapkan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

c.

melakukan pengawasan atas:
1)

pelaksanaan Undang-undang,

2)

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara serta pengelotaan keuangan
negara, dan

3)

kebijaksanaan Pemerintah,

sesuai dengan jiwa Undang-Undang Oasar 1945
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dan Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Hepublrk Indonesia;
d.

membahas untuk rnereutrkaet dan/atau
memberikan persetejuan atas pemyataan perang
serta pembuatan perdamaian dan perjanpan
dengan negara lain yang di1akukan oleh Presiden;

e.

membahas nasu pemeriksaan atas pertanggung·
jawaban keuangan negara yang diberitahukan
oleh Sadan Pemeriksa Keuangan;

f.

menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan
pengaduan masyarakat; dan

g.

me1aksanakan hal-hal yang ditugaskan oleh
Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia dan/atau Undangundang kepada DPR.

(2) Untuk kepentingan pelaksanaan wewenang dan
tugas, DPR dapat mengadakan konsultasl dan
koordinasi dengan Lembaga Tlnggi Negara lainnya.

BABIII
KEANGGOTAAN DPR
PasalS

(1) Keanggotaan DPR ditentukan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang ber1aku.
{2) Anggota harus tetap memenuhi persyaratan
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keanggotaan DPA sebaqaimana mmaksud dalam ayat
(1 ).
(3) Sebelum memangku jabatan, Anggota bersumpah/
berjanji menurut agama masing-masing.
(4) Bunyr sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam
ayat (3), adalah seperti yang ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal6
(1) Masa keanggotaan DPR adatah lima tahun.
(2) Anggota berhenti bersama-sama setelah masa
keanggotaan DPA berakhir.

Pasal7
(1) Anggota berhenti antarwaktu karena:
a.

meninggal dunla:

b.

atas permintaan sendiri secara tertulis kepada
Pimpinan DPR;

c.

bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik
Indonesia;

d.

tidak memenuhi lagi persyaratan keanggotaan
DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasat 5 ayat
(2), berdasarkan keterangan yang berwajib;
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e

dtnyatakan melanggar sumpah/janp sebaqar
Anggota dengan keputusan DPR;

f.

chganti oleh Organisasl Peserta Permhhan Umum/
golongan karya ABRI sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, atau

g.

terkena larangari perangkapan jabatan, yartu:
merangkap Jabatan Presiden, Wakil Presiden,
Menten, Jaksa Agung, Wak1I Jaksa Agung dan
Jaksa Agung Muda, Ketua, Wakil Ketua, Ketua
Muda dan Hakim Anggota Mahkamah Agung,
Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Sadan Pemeriksa
Keuangan, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota
Dewan Pertimbangan Agung, Gubernur Bank
Sentral, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Wakil
Gubernur Kepa\a Daerah Tlngkat I, Bupati/
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II, Wakil
Bupati/Wakil Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II, dan jabatan lam yang tidak mungkin
duanqkap yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Anggola yang berhenti antarwaktu sebagaimana
dtmaksud dalam ayat {1), tempatnya diisi oleh:

a

calon dan Orgarnsasi Peserta Pemilihan Umum
yang bersangkutan: dan/atau

b

calon dari golongan karya ABAI.

(3) Pemberhentian dan pengangkatan antarwak\u
Anggota dlresrmkan dengan Keputusan Presiden.
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BABIV
H.\K DPR DAN HAK ANGGOTA

Pasal8
Untuk melaksanakan wewenang dan tugas sebagaimana
dimaksud datam Pasal 4 ayat (1), DPR mempunyai·

a.

hak meminta keterangan kepada Presiden:

b.

hak mengadakan penyelidikan;

c.

hak mengadakan perubahan atas Rancangan
Undang-undang;

d.

hak mengajukan pernyataan pendapat;

a. hak mengajukan/menganjurkan seseorang untuk
jabatan tertenlu jika ditentukan oleh suatu peraturan
perundang-undangan: dan

I.

hak mengajukan Rancangan Undang-undang.
Pasal9

(1) Seisin hak-hak DPA sebagaimana dimaksud dalam
Pasat 8, Anggota mernpunyar
a.

hak mengajukan pertanyaan:

b.

hak protokol; dan

c.

hak keuangan/administratif

(2) Anggota tidak dapat dttuntut dr muka Pengadllan

karena pernyataannya ctalam rapat DPR, baik terbuka
maupun tertutup, yang dlajukan secara /isan arau
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tertulis, kecuah pka Anggota yang bersangkutan
mengumumkan hal-hal yang ditncarakan dalarn rapat
tertutup dengan memperhatikan ketentuan
sebaqatmana dirnaksud dalam Pasal 98 ayat (3) atau
hal-hat yang dimaksud oleh ketentuan mengena1
pengumuman rahasia negara sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan yang bertaku.
(3) Tindakan kepolisran terhadap Anggota harus sesuai
dengan ketentuan Undang-undang yang mengatur
tentang llndakan kepohsian terhadap Anggota.
(4} Yang dimaksud dengan t\ndakan kepousian adalah:
a.

pemanggilan sehubungan dengan tindak pidana,

n.

memmta keterangan tentang tindak pidana;

c

penangkapan;

d

penahanan,

e.

penggeledahan; dan

f.

penyitaan.

(5) Dalam melaksanakan tindakan kepolisian harus
diperhatikan kedudukan protokol Anggota sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Hak Meminta Keterangan kepada Presiden
Pasal 10
(1) Sekurang-kurangnya sepuluh orang Anggota dapat

mengajukan usu! kepada DPA untuk memmta keterangan kepada Presiden tentang suatu kebqaksanaan
Pemerinlah
{2) Usu I sebagaimana d1maksud dalam ayat ( 1) orsusun
secara singkal dan jelas, serta drsamparkan secara
tertuhs kepada Pimpinan DPA. dengan dlsertat daftar

nama dan tanda tangan para pengusul.
Pasal11

(1) Dalam Rapat Paripurna berikutnya setelah usut
perttuntaan keterangan kepaca Preslden drterlrna oleh
Pimpinan DPA, Ketua Rapat memberilahukan kepada
para Anggota tentang masuknya usul permintaan
keterangan kepada Presiden, dan usul lersebut
ksmudran dibagikan kepada para Anggota, dan
apabila Pimplnan DPA memandang perlu, dapat
disampaikan kepada Presiden.
(2) Dalam Aapat Sadan Musyawarah yang dradakan
untuk menentukan waktu pembicaraan usul
permintaan keterangan kepada Presiden tersebut
dalam Rapa! Paripurna, kepada para pengusul
diberikan kesempatan untuk ruembertkan penjelasan
tentang usut tersebut.
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(3) Oalam Rapa\ Panpuma yang 1elah ditentukan, para
pengusul mernbenkan penjelasan tentang maksud
dan tujuan usul permintaan keterangan kepada
Presiden tersebut. Keputusan apakah usul tersebut
disetuju1 atau di1olak untuk menjad\ permintaan
keterangan QPR kepada Presiden, ditetapkan dalam
Rapa! Paripuma tersebut atau dalam Rapa! Paripuma
yang lain.

Pasal12
(1) Selama usul perrnmtaan keterangan kepada Presiden
belum diputuskan menjadi permintaan keterangan
DPA kepada Presiden, para pengusul berhak
manqajukan perub ahan atau menarik usulnya
kembali

(2) Pemberitahuan tentang perubahan atau penarikan
kernbau usul tersebut harus ditandatangani olen
semua pengusul dan disampaikan secara tertulis
kepada Pimpinan DPR, yang kemudian rnembagikannya kepada para Anggota.
(3) Apabita jumlah penandatangan usul permintaan
keterangan kepada Presiden yang belum memasuki
pembicaraan dalam Rapat Paripuma sebagaimana
dimaksud dalam Pasat 11 ayat (3), temyata menjadi
kurang dari sepuluh orang, harus diadakan
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penambahan penandatangan sehmqqa jumlahnya
menjadr sekurang-kurangnya sepuluh orang Apabita
sampar dua kali Masa Persidangan jumlah
penandatangan yang dimaksud trdak dapat oipenuhr,
usul tersebut menjad1 gugur
Pasal 13
(1) Apabila usul permintaan keterangan xepada Presiden

tersebut disetujui sebagai permintaan keterangan
DPR kepada Presiden, Pimpinan DPR menyampaikannya kepada Presiden can mengundang Presiden
untuk membenkan keterangan.
(2) Terhadap keterangan Prestdan sebagaimana
d\maksud dalarn ayat {1), diberikan kesempatan
kepada para pengusul dan Anggota lainnya untuk
mengemukakan pendapatnya.
(3) Atas pendapat para pengusul dan/atau Anggota

!ainnya sebagaimana drmaksud dalam ayat
(2).Presiden membenkan jawabannya.
(4) Keterangan dan jawaban Presiden sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) dan (3), dapat diwakilkan

kepada Menlen

15

P,sal 14
(1) Atas usu! sekurang-kurangnya sepuluh orang
Anggota, yang tidak hanya terdin atas satu Fraksi,
DPR dapat menyatakan pendapatnya terhadap
jawaban Presiden sebaqarmana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (3)

(2) Untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1 ),dapat diajukan usul pemyataan pendapat yang
diselesaikan menurut ketentuan yang dimaksud
datarn Pasal 24 sampai dengan Pasal 29.
(3) .nke sampai waktu penutupan Masa Sidang yang
bersangkutan ternyata tidak ada usul pemyataan
per,dapat yang diajukan sebaqairnana dtmaksuo
oatarn ayat (1), pembrcaraan mengena1 permmtaan
keterangan kepada Presiden tersebut dinyatakan
selesai dalam Rapa! Paripurna penutupan Masa
Sidang yang bersangkutan.

Hak Mengadakan Penyelldlkan
Pasal 15
(�) Sejumlah Anggota sesuai dengan ketentuan undanqundang, yang tidak hanya terdiri atas satu Fraksi
dapat mengajukan usul untuk mengadakan
penyelidikan mengenai suatu hal.

(2) Usu I sebagaimana drrnaksud dalam ayat (1)
dmyatakan dalam suatu perumusan secara jelas
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tentanq Mal yang akan disehdiki dengan
penjeiasan Jan rancangan btaya

o'sertar

(3) Usu! s ebaqatrn ana dtmaks ud dalam ayat (1)
disampaikan secara tertuhs kepada Prmpinan DPR
dengan rnsertai dattar nama Gan tanda tangan para
pengusul serta Fraksinya.
Pasal 16

Dalam Rapa! Paripurna berikutnya setelah usu\ untuk
mengadakan penyelidikan diterima oleh Pimpinan DPR,
Ketua Rapa! memberitahukan kepada Anggota tentang
masuknya usu/ untul< mengadakan penyel1dikan, dan usul
tersebut beserta penjelasan dan rancangan biayanya
kemudian dibaqrkan kepada Anggota dan disampaikan
kepada Prestden.

Pasal 17
Dalam Rapat Badan Musyawarah yang diadakan untuk
menentukan waktu pembicaraan usul untuk mengadakan
penyelidikan tersebut dalam Rapa! Paripurna, kepada
para pengusul dtbenkan kesempatan untuk memberikan
peruelasan tentang usul tersebut

Pasal 18
(1) Dalam Rapa! Paripurna yang telah drtentukan.para
pengusul memberikan penjelasan tentang maksud
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dan tujuan usul untuk mengadakan penyelldikan can
rancanQan biayanya.
{2) Rapa! Parrpurna memutuskan untuk menyetuJui atau
menolak usu! tersecut.

Pasal 19
(1) Selama usul untuk mengadakan penyeltdikan
mengenai suatu hal belum disetujui oleh Rapa!
Paripurna, para pengusul berhak mengajukan
perubahan atau menarik usulnya kembali.
(2) Pemberitahuan tentang perubahan atau penarrkan
kembaf usu! tersebut harus ditandatangan1 oleh
semua pengusuJ dan disampaikan secara tertulis
kepada Pimpinan OPR. yang kemudian dibagikan
kepada Anggota dan disampaikan kepada Presiden.
(3) Apabila jumlah penandatangan usul untuk
mengadakan penyelidikan mengenai suatu hal yang
belum dibicarakan datam Rapa! Paripurna ternyata
merqadr kurang dari jumtah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (1 ), harus diadakan penambahan
penandatangan sehingga jumlahnya mencukupi.
Apabila sampai dua kali Masa Persidangan jumlah
penandatangan yang dimaksud tidak dapat dipenuhi,
usu! tersebut menjadi gugur.
Paaal20
(1) Apabila Rapat Paripuma memutuskan menyetujui usu I
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untuk mengadakan penyelidrkan. DPR membentuk
Panitia Khusus yang beranggotakan sekurangkurangnya sepuluh orang

(2) Keputusan DPR untuk mengadakan penyeudlkan
menentukan juga braya Panttra Khusus.
(3) Keputusan DPA sebagaimana dunaksud dalam ayat

(1) dan (2) dtsarnpatkan kepada Presrden.
(4) Ketentuan sebagaimana dtatur dalam Bab XI berlaku
baqr Parutia Khusus sebaqarmana dtrnaksud dalam
ayat (1)
Pasal21

(1) Panitta Khusus memberikan laporan tertulis berkala
sek.urang-k.urangnya seka\i sebulan kepada Pimp1nan
DPR, dan laporan tersebut dibagikan kepada Anggota
dan cnsamparkan kepada Presiden

(2) Alas usul sekurang-kurangnya sepuluh orang
Anggota, yang trdak hanya terdrri alas satu Fraksi,
taporan berkala sebaqarmana dimaksud dalam ayat
(1) dttncarakan dalam Rapat Paripurna, kecuali
apatnta Badan Musyawarah menentukan lain.

Pasal22
(1) Setelah selesai dengan pekerjaannya. Panitra Khusus
rnernbenkan iaporan tertulis kepada DPR dan taporan
tersebut dibagikan kepada para Anggota dan
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kemudran dttncarakan dalam Aapat Panpurna untuk
diambil keputusan aktur , keccan apabua Rapa!
Panpurna rtu menentukan tam
\2) Keputusan akhir atas laporan Paruna Khusus tersebul

disampaikan kepada Presrden

Hak Mengadakan Perubahan atas Rancangan
Undang-Undang
Pasal23
(1) Anggota daµat rnenqajukan usul perubahan atas

Rancangan Undang-undang yang berasal dari
Pemenntah
(2) Pokok-pokok usul perubahan dikemukakan dalam
pemandangan umum Anggota pada pembicaraan
tingkat IL
(3) Usul perubahan disampaikan oleh Anggota dalam
pernbicaraan tingkat Ill untuk oioanas dan diambrl
keputusan

Hak Mengajukan Pernyataan Pendapat
PasaJ24
(1) Sekurang-kurangnya sepuluh orang Anggota, yang
tidak hanya terdin alas satu Fraksi. dapat mengajukan
usul pernyataan pendapat. baik yang berhubungan
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dengan soa! yang sedang
menqena: sc..: lain

drtncarakan maupun

(2) Usul pernyataan pendapat tersebut serta penjelasannya drsarnpaikan secara tertulis kepada
Pimpinan OPR, dengan drsertai daftar nama dan
tanda tangan para pengusul serta Fraksinya

(3J Dalam Rapat Panpurna bankutnya setelah usul
pernyalaan pendapal dilenma oleh Punpinan DPA,
Ketua Rapa! membentahukan kepada Anggota
tentang masuknya usul pemyataan pendapat, dan
usul tersebut kemudian dibagikan kepada Anggota dan
disampaikan kepada Presiden
Pasal25
Dalam Aapat Badan Musyawarah yang dtadakan untuk
menentukan waktu pembicaraan usul pernyataan
pendapat tersebut dalam Rapat Paripurna, kepada para
pengusul diberikan kesempatan untuk memberikan
penjetasan tentang usul tersebut.
Pasal26
(1) Pembahasan dan penyelesaran usu I pernyataan
pendapat dapat dilakukan dalam empat tingkat
pembrcaraan, sebaqatmana dimaksud Pasal 125 ayat
(2).
(2) Dalam Rapa! Panpurna yang telah ditentukan, yang
merupakan pembicaraan tingkat I, kepada para

21

pengusul drbenkan kesempatan untuk membenkan
penjelasan secara usan atas usul pernyataan
pendapat tersebut.
(3) Oalam perr.txcaraan tmqkat II, terhadap usul dan
penjelasan para pengusul. dibenkan kesempatan
kepada Anggota tarnnya untuk mernbenkan
pemandangannya. dan kepada Presrden untuK
menyatakan pendapatnya para pengusul dapat
memberikan jawauan alas pemandangan Anggota
dan pendapat Prssrden tersebut.
(4) Apabrla Rapa! Panpurna memandang perlu, dapat
diberikan kesempatan satu kali lag1 kepada Anggota
untuk membenkan pemandangannya, kepada
Prestden untuk menyatakan pendapatnya, dan
kepada pengusul untuk memberikan jawaban atas
pemandangan para Anggota dan pendapat Pres1den
terse but.

(5) Setelah pembicaraan sebaqa.mana dimaksud dalam
ayat (3) atau (4) seleear. maka Rapa! Panpuma
menentukan hndak Ianjut penyelesaiannya
(6) Dalam pembahasan dan penvete s a.a n usul
pernyataan pendapat. Presrden dapat mewakilkan
kepada Menten.

Pasal27
(1) Apabila Rapat p anpurna memandang perlu.
pembicaraan lebih !anjut mengenai usul pernyataan
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pendapat tersebut
brcaraan ttnqkat Ill

dapat orlakukan dalam pem-

(2) Dalam pembrcaraan t1ngkat Ill sebaqarrnana dimaksud
dalam ayat (1) dapat dradakan Rapa! Kena. Rapat
Dengar Pendapat, dan/ atau Rapat Dengar Pendapat
Urnum dengan pihak yang dtpandang perlu, termasuk
penqusul

Pasal28
Sete!ah pembicaraan tmgkat lll sebagaimana drmaksud
dalam Pasal 27 selesar. pembtcaraan diakhin dengan
tingkat IV dimana DPR menqambtl keputusan untuk
rnenyetujur atau menolak usul pernyataan pendapal
lersebut.

Pasal29
(1) Selarna usu! pernyataan pendapat befum drsetujui oleh
Rapa! Panpurna, para pengusul berhak mengajukan
perubahan atau menank usulnya kembali.
(2) Pembentahuan tentang perubahan atau penarikan
kembali usu! tersebut harus ditandatangani oleh
semua pengusul dan disampaikan secara tertulis
kepada Pimpinan DPA, yang kemudian dibagikan
kepada Anggota dan disamparkan kepada Presiden.
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(3) Apabua jumlah penandatangan usul pernyataan
pendapat yang beium memasul« pembcaraan tingkat
I ternyata meruadi kurang can sepuluh orang, harus
diadal<an penambahan penandatangan sehingga
jumlahnya rneruadt sekurang-kurangnya sepuluh
orang dan lldak hanya terdm alas satu Fraksi. Apabrla
sampai dua ka\i Masa Persidangan jurnlah
penandatangan yang cnmaksud tidak dapat dipenuh1,
usut tersebut menjad1 gugur

Pasal30
(1) Apabrla DPR memutuskan bahwa Presroen dianggap
sungguh-sungguh melanggar haluan negara. DPR
menyampatkan pernyataan
pendapat untuk
mengingatkan Prestden {memorandum)
{2) Tata cara panqajuan usul pernyataan pendapat

sebaqatmana drmaksud dalam ayat ( 1 ), serta
pernbahasan dan penvete s arannya menqrxuu
ketentuan sebagaimana dtatur dalam Pasal 24 sampai
dengan Pasal 29
(3) Pelaksanaan setanjutnya ketentuan sebaqarmana
dimaksud dalam ayat ( 1) rnsesva.kan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku
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Hak Mengajukan/Menganjurkan Seseorang
jika Oitentukan
oleh Suatu Peraturan Perundang-undangan

Pasal31
(1) Apabtla suatu peraturan perundang-undangan

menenlukan agar DPA mengajukan/menganiurkan
calon untuk menqlsr suatu jabatan, Rapat Paripurna
menugaskan Sadan Musyawarah untuk membicarakan dan kernudtan memberikan pertimbangannya.
(2) Calon yang drajukan/dianjurk an s ebaqatmana
dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya
berjurnlah dua kali can jabatan yang akan dusi. kecuali
apabila peraturan perundang-undangan menentukan
fain.
(3) Rapa! Paripurna menetapkan calon dengan

memperhatikan pertimbangan Sadan Musyawarah

Pasa1 32
Calon yang teJah drtetapkan oteh DPR dtsampaikan secara
tertuhs kepada Pres1C1en
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Hak Mengajukan Rancangan Undang-Undang

Pasal33
Pengajuan Aancangan Undang-undang usu! rrusiatit DPA
dan penyelesaian selanjutnya diatur sesual dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab XIII.

Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal34
Setiap Anggota secara perseorangan atau bersama-sama
dapat mengajukan pertanyaan.
Pasal35
(1) Apabila pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 34 diajukan l<.epada Presiden, pertanyaan
tersebut disusun secara tertulis, singkat, dan jelas
serta disampaikan kepada Pimpinan DPR.
{2) Apabila dipandang perlu, penanya, pimpinan
Fraksinya dan/atau Prmptnan DPA dapat memberi/
memcnta penjelasan tentang pertanyaan tersebut.

(3) Pimpinan DPR meneruskan pertanyaan ttu kepada
Presiden dengan
disertai perrtuntaan agar

memberikan jawaban dalam waktu yang sesingkatsingkatnya, dan membagikan pertanyaan tersebut
kepada Anggota.
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(4) Sebelum drsamparkan kepacta Pres+den. pertanyaan
itu trdak boleh dtumumkan

Pasal36
{ 1) Apa bi la [awaban pertanyaan sebaqarmana dnnaksud
dalam Pasal 35 disarnparkan oleh Presiden secara
tenons. trdak dradakan pemtxcaraan secara nsan.
{2) Penanya dapat memrnta supaya pertanyaannya

dijawab oleh Presiden secara lisan
{3) Dalam hal Prestden meruawab secara llsan. maka
dalam rapat yang drtentukan untuk itu oleh Badan
Musyawarah. penanya dapat mengemukakan lagi
dengan s1ngka1 oemetasan tentang pertanyaannya
agar Pres,den dapat membenkan kelerangan yang
lebih lelas tentang seal yang terkandung dalam
penanyaan ltu.
(4) Pernbenan Jawaban oleh Pr estden sebaqatrnana
cnrnaksuo dalam ayat (1) dan {3), dapat drwakitkan
kepada Menteri

Hak Protokol dan Hak Ke�angan/Administratif
Pasal37
Hak protokol dan hak keuanqan/admirusttattt bagi
Prmpman DPR dan Anggota otatur sesuat denqan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang ber!aku
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BAB V
FRAKSI
Kedudukan
Pasal38

Fraksi ialah pengelompokan Anggota berdasarkan
kekuatan scslal politik yang mencerminkan Organisasi
Peserta Pamnihan Umum dan golongan karya ABRI.

Susunan
Pasal39
(1) Fraksi sebagaimana dimaksud oatam Pasal 38 adalah:
a. Fraksi ABRI;

b.

Fraksi Karya Pembangunan;

c.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia; dan

d.

Fraksi Persatuan Pembangunan.

(2) Setiap Anggota harus menjadi anggota salah satu
Fraksi.
{3) Pimpinan Fraksi ditetapkan
organisasinya masmq-rnasmq.
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oleh

pimpinan

Tugas
Pasal40
\1) Fraksi bertugas menentukan dan mengatur
sepenuhnya segala sesuatu yang menyangkut urusan
Fraksi mastnq-masmq.
(2) Fraksi bertugas merunpkatkan kemampuan, drsiplm.
efektivitas, dan eflsienst kerja anggotanya dalam
melaksanakan tugas yang tercermin dalam setiap
kegiatan OPR.
(3) Guna kefancaran pelaksanaan tugas Fraksi. DPR
menyediakan sarana dan anggaran yang memadar
menurut penmbangan 1umlah anggota t1ap-t1ap Fraksi.

BAB VI
PIMPINAN OPR

Kedudukan

Pasal41
(1) Ptmpinan OPA reran alat kelengkapan DPR dan
merupakan satu kesatuan prmptnan yang bersUat
kolektif serta mencerminkan Fraksi-fraksi.
(2) Masa jabatan Pimpinan DPR sama dengan masa

keanggotaan DPR
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Pasal42
Plmpman DPR terdm alas seorang Ketua dan empat
orang Wak1I Ketua
Tu gas
Pasal43
(1) Tugas Prmpman DPR adalah.

a.

menyusun rencana xena dan mengadakan
pembaqian kens antara Ketua dan Wakil Ketua
serta mengumumkannya kepada Rapat
Paripurna;

b.

menentukan kebrjaksanaan kerumahtanggaan
dan Anggaran Belanja DPR berdasarkan hasil
Aapat Badan Musyawarah dengan dibantu oleh
Badan Urusan Rumah Tangga dan apabila
dipandang per1u dapat pula mendengar pendapat
Sekretaris Jenderal;

c.

menentukan kebtj aks anaan kena sama
antarparlemen berdasarkan hasil Rapat Badan
Musyawarah:

d

merrumpm rapat DPR sesuai dengan ketentuan

Peraturan Tata Ternb serta meny,mpulkan
persoalan yang onxcarakan oatarn rapat,
e.
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melaksanakan keputusan rapat DPA sepanjang
menjadr kewaubannya.

f.

mengadakan koordmast terhadap pelaksanaan
tugas Kc.rust serta arat kelengkapan OPR yang
lain:

g.

mengadakan konsurtasi dengan Pres1oen dan
Ptmptnan Lembaga Tinggi Negara tarnnya seuap
waktu d1perlukan;

h.

mengactakan konsultasi dengan Pimpinan Fraksi
apabJJa dipandang perlu;

i.

mengawasi pelaksanaan tugas dan kewajiban
yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal dengan
dibantu oleh Badan Urusan Rumah Tangga:

j.

menghadiri rapat alat kelengkapan DPR yang lain
apabila dipandang perlu; dan

k.

mengadakan Rapat Plmpinan DPR sekurangkurangnya sekali sebulan dalam rangka
melaksanakan tugasnya.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebaqaimana dimaksud
dalam ayat (�) Pimpinan DPR bertanggung jawab
kepada DPR
Pasal 44
(1) Ketua dan Wakil Ketua bertugas penuh d1 OPR.

(2) Apabila Ketua berharanqan,
dilaksanakan oleh W akil Ketua

kewajibannya
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Pimpinan Sementara Musyawarah dan Cara
Perrullhan Pimpinan DPR
Pasal45
(1) Selama Ptrnpm an OPA belum ditelapkan,
musyawarah un1uk sementara orounpm oleh Anggota
yang tertua ustanya dengan dibantu oleh Anggota
yang termuda usranya. yang disebut Prmpinan
Sementara Musyawarah

Anggota yang tertua dan/atau yang termuda
ustanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
berhalangan. sebagai penggantinya adalah Anggota
yang tertua dan/a1au yang \ermuda usianya di aotara
yang hadir.

(2) Apabila

Pasal46
( 1) Pimpman DPR d1pilih darr dan oleh Anggota.
(2) Calon Ketua dan W akil Ketua diusulkan oleh para
Anggota dalam satu paket.
(3) Setiap paket sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
harus diusulkan oleh sekurang-kurangnya sepuluh
orang Anggota.
{4} Pak.et tersebut dtsampais.an kepada Pimpinan
Sementara Musyawarah secara tertulis dengan
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osertat dattar nama dan tanda 1angan para pengusul
serta Fraksmya
(5) Kepada para pengusul dtbenkan kesempatan untuk
rnembenkan penjelasan atas usulnya metahn juru
bicara rnaslnq-masmq

(6) Perrtihhan Prmpman OPR diusahakan sejauh munqkm
dengan musyawarah untuk mencapat mufakat,
sehingga merupakan keputusan secara bulat.

(7) Apabua setelah diadakan musyawarah tidak dapat
dicapai mufakat, sedangkan 1umlah penandatangan
pada satu paket atau pada paket-paket yang sama
isinya te!ah mencapai leblh dari separuh jumlah
Anggota, Pimpinan Sementara Musyawarah
menetapkan paket atau paket-paket yang sama isinya
tersebut menjadi keputusan DPR apabila didukung
oleh tidak hanya satu Frekst
{8) Ap abtla keputusan dengan cara sebaqarmana
dimaksud datam ayat (6) atau (7) tidak tercapat.
pernilihan di1akukan berdasarkan suara terbanyak
sebagaimana diatur dalam Bab XVII

Pasal47
(1) Sebelum memangku jabatan. Ketua dan W ak1! Ketua
bersumpah/berjanji menurut agama mas1ng-mas1ng
dalam Rapat Paripurna
(2) Bunyt sumpahljanj1 sebaqarmana dimaksud dalam
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ayat (1 ), adalah seperu yang drtentukan dalam
peraluran perundang-undangan yang berlaku
Pasa148
Setelah Prmpman DPR dtpihh dan bersumpah/berjanJ!,
Plmptnan Sementara Musyawarah menyerahkan
ptmpman kepada Prmpman DPR terprhh.
Pasal49
Apabrla tenac lowongan jebetan Ketua dan/atau Wakil
Ketua, DPR secepatnya mengadakan pemilihan untuk
menqrsi lowongan tersebut berdasarkan pertimbangan
yang dlbenkan oleh Sadan Musyawarah dengan
mengingat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasat
41 ayat (1).

BAB VII
BADAN MUSYAWARAH
Kedudukan
Pasal50
Sadan Musyawarah dibentuk oleh DPA dan merupakan
alat kelengkapan DPR yang bersitat tetap.
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Susunan
Pasal 51
( 1) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah dnetapkan
oten Rapat Panpurna berdasarkan panmbanqan
jurnlan anggota uap-tlap Ftakst
(2} Sadan Musyawarah mempunyai anggota penggant1
sebanyak·banyaknya separuh dari jurnlah anggota
Sadan Musyawarah.
(3} Pada permulaan masa keanggotaan DPA, DPA

menetapkan keanggotaan Sadan Musyawarah
(4) Anggota pengganli Sadan Musyawaran me11ggantikan
kedudukan anggota Sadan Musyawaran dari
Fraksinya yang berhalangan
(5) Penqqanttan antarwaktu anggota dan anggota
pengganti Sadan Musyawarah dapat dllakukan oien
Fraks1nya apabila anggota yang bersangkutan
berhatanqan tetap atau aoa pertimbangan khusus dari
Frakstnya.

(6) Sadan Musyawarah dtbantu oten sebuah Sekretariat

Pasal 52
Pimpinan Badan Musyawarah tatah Plrnpman DPA
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Tu gas
Pasal53
Tugas Badan Musyawarah adalah:
a

rnenetapkan acara DPA untuk satu Tahun Sidang atau
satu Masa Perstdanqan atau sebaqran oart suatu
Masa Sidang dan menetapkan perkrraan waktu
penyelesaian suatu masalah, termasuk Jangka waktu
penyelesaian Rancangan Undang-undang, dengan
ttdak menqur anqr hak Rapat Paripurna untuk
mengubahnya;

b.

membenkan pendapat kepada Pimpinan DPR dalam
menentukan gans kebijaksanaan yang menyangkut
pelaksanaan wewenang dan tugas DPR;

c.

memberikan pendapat kepada Pimpinan DPR datam
menentukan kebijaksanaan kerumahtanggaan dan
Anggaran Belanja DPR;

d.

memberikan pendapat kepada Pimpinan DPR dalam
menentukan kebijaksanaan keqa sama antar
partemen;

e.

meminta dan/atau membenkan kesempatan kepada
alat kelengkapan DPA yang lain untuk memberikan
keterangan/penje1asan mengenai
nai yang
menyangkut pelaksanaan tugas tiap-tiap alat
kelengkapan tersebut; dan

f.

melaksanakan hal-hal yang oleh Aapat Paripurna
diserahkan kepada Sadan Musyawarah.

36

Rapat dan Pengambilan Keputusan
Pasal 54

(1) Rapa! Badan Musyawarah atau Pimp,nan Sadan
Musyawarah dapat mengundang ptrnpman alal
kelengkapan DPA yang lam dan/alau Anggnta yang
d1pandang perlu untuk menqhadm Rapa! Badan
Musyawarah, dan merek.a yang diundang ,tu
mempunyai hak blears.
(2) Apablla dalam Masa Reses ada masalah yang
menyangkut wewenang dan tugas DPR yang
dianggap pnnstpu! dan perlu segera diamb1I
keputusan, Pimpinan DPR secepatnya mernanggil
Sadan Musyawarah untuk mengadakan rapat
setelah rnengadakan konsultast dengan Ptmpinan
Fraksi
(3) Penqambrtan keputusan duakukan sesuar dengan
ketentuar, sebagaimana cnatur dalarn Bab XVII;
apabila keputusan dlarnbtl betdasarkan suara
terbanyak dan ketentuan sebaqarrnana dimaksud
dalam Pasal 160 ayat (1) huruf b dan c tidak terpenuhi,
maka menyimpang dari ketentuan sebagaimana
dnnaksud dalam Pasal 161 ayat (3) dan Pasal 162
ayat (3) dan (4). Pimpinan Sadan Musyawarah
rnemberikan keputusan akhir
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BAB VIII
KOMIS\

Kedudukan
Pasal 55

Kormsr dibentuk o!eh DPR dan merupakan alat
kelengkapan DPR yang bersital tetap
Susunan
Pasal56

(1) Jumlah Kortusi seeta euaoq

\1nqkup tugas Gan
pasangan kerJa masmq-masmq d.tetapkan olPh Ol'R

(2) xonust orbantu oleh sebuah Sekretanat.
Pasal57
(1) SeliapAnggota. kecuah anggota Prmpman OPR. harus

menjadi anggota salah satu korme
(2) Pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada
setrap permu!aan Tahun Sidang, kecua!i pada
permu!aan Tahun Sidang terakhtr dari masa
keanggotaan DPR, DPR menetapkan susunan dan
keanggotaan Komis, menurut perimbangan jum!ah
anggota tiap-trap Frakst.

(3) Penqqanttan antarwaklu anggota Korrust dapat
dilakukan oleh Fracsmya apatnta anggota Kornist yang
bersangkutan berhalangan tetap
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/4j Seliap Anggota dapat menqhadm Rapat Kcmts!
tertutup yang bukan komisinya dengan tertebth
dahulu membentahukannya kepada Ketua Rapat.
Pasal 58
(l) P1mpinan Komisi merupakan satu kesatuan pimpinan

yang berslfat kolekttt serta mencerminkan Fraksttraksi.
(2) Pimpinan Komisi terdiri atas seorang Ketua

dan
sebanyak·banyaknya empat orang W ak1! Ketua, yang
dipilih dari dan oleh anggota Komisi setelah
penetapan susunan dan keanggotaan Komisi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2).
dalam Rapat Komisi yang dlplmpin a/eh Pimpinan
DPR.

(3) Pembagian tugas anggota Pnnpman Komisi diatur

sendiri berdasarkan tugas Komisi.
{4) Apabila dalam Rapat Pimpinan Komis/ ada anggota
pimptnan yang berha1angan hadir, ia dapat digantikan

oleh anggota
bersangkutan.

Fraksinya dalam Komisi yang

{5) Penggant,an antarwaktu anggota P,mpinan Komisi
d1lakukan dengan memperhatikan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2)
apablla anggota Pimpinan Kcrrusi yang bersangKutan
berhalangan tetap.
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Tu gas

Pasal 59
(1) Di bidang perundang-undangan, tugas Komis, adalah
mengadakan persiapan, pembahasan, dan penyempurnaan Rancangan Undang-undang yang
termasuk datam ruang lingkup tugasnya, sesuar
dengan ketentuan yang dratur da!am Bab.XI\\.
(2) Di bidang anggaran. tugas Komtsi adalah
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a.

mengadakan pemtncar ean pendahuluan
mengenai penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belania Negara yang termasuk
dalam ruang !ingkup tugasnya bersama-sa.ma
dengan Pemenntah;

b.

mengadakan pembahasan dan mengajukan usul
penyempurnaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang termasuk
dalam ruang lingkup tugasnya bersarna-sarna
dengan Pemerintah;

c.

mengadakan pembahasan raporan keuangan
negara dan pelaksanaan Anggaran Pendapa.tan
dan Belanja Negara termasuk hasrl pemeriksaan
Sadan Pemeriksa Keuangan yang terkait dengan
ruang lingkup tugasnya; dan

d.

menyampaikan dan membahas hastl pembicaraan
pendahuluan sebagaimana dimaksud pada huruf
a dan hasu pembatiasan sebagaimana dirnaksud

pada huruf b dan c dengan Korrusi yang bertugas
menangani Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara.
(3)

Di bidang pengawasan, tugas Kormst adalah
a.

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
Undang-undang, termasuk Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara, serta
peraluran
pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang
lingkup tugasnya;

b.

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
Garis-Gans Besar Haluan Negara (GBHN) yang
termasuk dalam ruang ltnqkup tugasnya; dan

c.

menampung dan menindaklanjutt aspirasi dan
masyarakat, termasuk surat-surat
pengaduan
masuk, mengenai hal yang terkait dengan ruang
lingkup tugasnya.

(4) Untuk melaksanakan tugas sebaga,mana dimaksud
dalam ayat (1), (2). dan (3), Komisi dapat:
a.

mengadakan Rapat Ker]a dengan Presiden, yang
dapat diwakifi ofeh Menten:

b.

mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan
pejabat Pemermtah yang rnewaknl mstansjnya:

c.

mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum, baik
atas perrruntaan Komisi maupun atas permmtaan
pihak lain;
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d.

mengadakan kunJungan kerja. termasuk
metakukan studi perbanrnnqan dalam Masa
Reses, atau apabila dipandang per1u dalam Masa
Stdanq. yang hasilnya atas keputusan Badan
Musyawarah dilaporkan kepada Rapat Paripurna
untui.. ditentukan lindak lanjutnya;

e

mengikuti dengan saksama serta mengumpulkan
bahan mengenai pertsnwa yang menyangkut
kepentingan rakyat, yang terjadi baik di dalam
maupun di luar negeri, yang termasuk dalam ruang
lingkup tugasnya;

f.

mengajukan pertanyaan, bark kepada Pemenntah
maupun kepada pihak lain;

g.

mengadakan Rapat Kena dan Rapat Dengar
Pendapat apabila dipandang perlu dengan pejabat
Pemerintah yang mewakm instansmya, yang tidak
lermasuk dalam ruang lingkup tugas Kpmisi yang
bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 56 ayat (1) atas persetujuan Pimpinan DPA;

h

mengadakan Rapat Gabungan Komisi apabila ada
masalah yang menyangkut lebih dari satu Komisi;
membentuk Parutia Kerja;
melakukan tugas atas keputusan Aapat Paripurna
dan/atau Sadan Musyawarah; dan

k

42

mengusulkan kepada Sadan Musyawarah nal
yang orpandanq per1u untuk dimasukkan dalam
acara DPR

(5) xormsr menentukan ttndak lan1ut has1/ pelaksanaan
tugas Kcnusl r ebaqannana dimaksud dalam ayat (i ),
(2), (3), dan (4), terutama has,t Rapat Kerja dengan
Presiden.
(6) Hasil Rapat Korn1s1 atau Rapat Gabungan Korrusf
dalam bentuk keputusan/kesimpulan sebaqarmana
dimaksud dalarn Pasal 102 ayat (3) merupakan
kesepakatan antara OPR dengan Pemenntah atau
pihak peserta rapat yang bersangkutan un1uk
selanjutnya menjacn salah satu pembrcaraan pada
rapat berikutnya tentang hal yang sama.
(7) Pada akhir masa keanggotaan OPR, Komis: membuat
mventansast masalah yang belum terselesaikan untuk
dapat dipergunakan sebaqat bahan oleh Komisi pada
masa keanggotaan benkutnya.
Pasal60

Di samping tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
59, khusus Kom1s1 yang bertugas menangani Anggaran
Pendapatan dan Belan1a Negara bertugas pu!a:
a

mengadakan pembahasan hasil pernbrcar aan
pendahuluan cart Komis! lainnya dengan Pemertntah
untuk dijadikan bahan dalam mengadakan
pembicaraan pendahu!uan dengan Pemerintah dalam
rangka penyu sunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara,
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b

menyampaikan kepada Rapat Panpurna pokok-pokok
pscran mengena1 Rancangan Undang-undang tentang
Anggaran Pendapatan dan Balarua Negara serta Nata
Keuangannya yang disampaikan oleh Presiden
kepada QPR sebelum pemandangan umum Anggota,

c

menampung dan membahas bersama-sama dengan
Pemerintah semua bahan menqenar Rancangan
Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara serta Nata Keuangannya yang
oioeroten dan ·
1)

pemandangan um um Anggota dan jawaban
Pemerintah.

2)

saran dan pendapat Badan Musyawarah;

3)

saran dan pendapat Komisi, dan

4)

saran dan pendapat Frakst.

d

mengikuti perkembangan dan mengawasi
pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan keuangan
negara pada keseluruhannya,

e.

membahas bersama-sama dengan Pemerintah
mengena1 perkiraan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang sedang
berjalan, setelah memperoleh gambaran tentang
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belarua
Negara tahun anggaran yang sedang benatan:
membahas bersama-sama dengan Pemenntah
mengenai Aancangan Undang-undang tentang
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Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
yang drsarnpaixan o!eh Presiden kepaca DPR,
g.

membahas bersama-sama dengan Pemanntah
mengenai Rancangan Undang-undang tentang
Perh1tungan Anggaran Negara;

h.

mempelajari dan membahas hastl pemenksaan Sadan
Pemeriksa Keuangan serta mempergunakannya
sebagai bahan dalam rangka metaksanakan
wewenang dan tugas DPA

BABIX
BADAN URUSAN RUMAH TANGGA

Kedudukan
Pasal61
Sadan Urusan Aumah Tangga, yang selanjutnya disebut
dengan singkatan BURT. d1bentuk oteh DPA dan
merupakan alat kelengkapan DPR yang berstfat tetap.

Susunan

Pasal62
(1) Susunan keanggotaan BURT dnetapkan oleh Rapat
Paripurna berdasarkan perimbangan jumlah anggota
tiap-tiap Fraksi.
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(2) BUH I merupunyat anggota penggant1 sebanyak·
banyaknya separuh dari jumtah anggota BURT
(3) Anggota pengganti BURT menggant1kan kedudukan
anggota BURT dan Fraksinya yang berhalangan
(4) Pada permulaan rnasa keanggotaan DPA dan pada
setiap permulaan Tahun S1dang, kecuali pada
permulaan Tahun S1dang terakhir dan masa
keanggotaan OPA, DPA menetapkan keanggotaan
BURT.
(5) Keanggotaan BURT tidak dapat dirangkap dengan
keanggotaan Ptmpman Komisi dan Pimpman Sadan
Kerja Sama Antar-Parlemen.
(6) Penqqantran antarwaktu anggota dan anggota
pengganti BURT dapat dtlakukan oleh Fraksinya
ap abtla anggota BURT yang bersangkutan
berhalangan tetap.
(7) BURT dibantu oleh sebuah Sekretariat.

Pasal63
(1) Ptmpinan BURT merupakan satu kesatuan pimpinan
yang bersuat kclektrt serta mencerminkan Fraksifraksi
(2) Ptmpinan BURT terdiri dari seorang Ketua dan
sebanyak-banyaknya empat orang Wakil Ketua, yang
diptlih dar! dan oleh anggota BURT setelah penetapan

46

keanggotaan BURT sebagatmana cnmaksud da!am
Pasal 62 ayat (4), dalam Rapat BURT yang drptmpm
oleh Ptrnptnan OPR
(3) Pembagian tugas anggota Ptrnpman BURT dratur
sendiri berdasarkan tugas BURT
(4) Apabtla datam rapat Pimpinan BURT ada anggota
pimpinan yang berhalangan hadtr . ta dapat drqantrkan
o1eh anggota Fraksinya dalam BURT

(5) Penqqantran antarwaktu anggota Prrnpman BURT
dilakukan dengan memperhal!kan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat {1) dan (2) apabua
anggota Pimpinan BURT yang becsangkutan
berhalangan tetap.

Tugas

Pasal64
(1) Tugas BURT adalah ·
a.

membantu Pimpinan OPR daJam menentukan
kebijaksanaan kerumahtanggaan DPR, termasuk
kesejahteraan Anggota dan Peqawar Sekretariat
Jenderal berdasarkan hast! rapat Sadan
Musyawarah;

b

membantu Ptrno.nan OPR dalam me!akukan
pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan
kewaJtban yang dilakukan oleh Sekretariat
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Jenderal. batk alas penugasan oleh Ptrnpman
DPR dan/atau Badan Musyawarah maupun alas
prakarsa sendm.
c.

membantu Ptrnpman DPR dalam menentukan
kebuaksanaan Anggaran Belanja DPR dengan
1}

menehtr dan menyempurnakan Rancangan
Anggaran Belanja DPR yang penyusunannya

disiapkan oleh Sekretariat Jenderal;

{ 2); bersama-sama dengan Sekretariat Jenderal
,�/ memusyawarahkan penetapan Rancangan
Anggaran Belarua DPR dengan Pemenntah:
3)

hersama-sama dengan Sekretariat Jenderal
merumuskan pennctan Anggaran Belanja

4)

mengawas, pelaksanaan dan pengelolaan
Anggaran Belanja DPR,

DPR,

d.

melaksanakan hal-hal lain yang berhubungan
dengan masalah kerumahtanggaan DPR yang
drtuqaskan oleh Punpinan DPR berdasarkan nasf
Rapat Badan f..tusyawarah, termasul< melakukan
stucr perbandmgan yang dipandang perlu.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dtmaksud

dalam ayat p ). RlJRT bertanggung jawab kepada
Ptmpman DPR.
(3) BURT dapat rnenunta penjelasan dan data yang
diperlukan kepac1a Sekretartat Jendera!.

48

(4) BURT mernbe nka n !aporan tertuhs sekur anqkuranqnva sekal: dalam satu Tahun Sroanq kepada
Ptmpman DPR dan Badan Musyawarah. dan atas
keputusan Sadan Musvawar ah mernbaqtkannya
kepada Anggota
(5) Mekarusme pelaksanaan tugas BUR r Y-"'IJ 10rk::i1t
dengan Pimpman DPR dan Sadan Musyawarah dratur
lebm lanjut dengan Keputusan Prmoman DPR.

(6) Pada akhu masa keanggotaan DPR, BURT membuat
inventansasi masalah yang belum terselesaixan untuk

dapat diperqunakan sebaga, bahan oleh BURT paca
masa keanggotaan berikutnya
BAB X
BADAN KERJA SAMA ANT AR PARLEMEN

Kedudukan

Pasal65
Sadan Keqa Sama Antar-Par!emen. yang setantutnya
disebut dengan singkatan BKSAP. rnbentuk oleh DPR dan
merupakan alat ketengkapan DPR yang bersrtat tetap.

Susunan
Pasal66
(1) Susunan keanggotaan BKSAP drtetapkan oleh Rapa!

Panpurna berdasarkan perimbangan jumlah anggota
trap-trap Ftakst
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(2) Pada permulaan masa keanggotaan OPA dan pada
seuap permulaan Tahun Srdanq, kecuali pada
permu!aan Tahun S1dang ter aktur dari masa
keanggotaan DPR. OPR menetapkan keanggotaan
BK SAP
(3) Penggantian antarwaktu anggota BKSAP dapat
dttakukan oten Fraksmya apablla anggota BKSAP
yang bersangkutan berhalangan tetap.
(4) BKSAP drbantu oleh sebuah Sekretariat.

Pasal 67
(1) Pimpinan BKSAP merupakan satu kesatuan pimpinan
yang bersttat kolektif serta mencerminkan Fraksifraksi.
(2) Pimpinan BKSAP terdm atas seorang Ketua dan
sebanyak-banyaknya em pat orang W akil Ketua, yang
dipilih dan dan oleh Anggota BKSAP setetah
penetapan keanggotaan BKSAP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), dalam Rapat
BKSAP yang dipimpin oleh Pimpinan DPA.
(3) Pembagian tugas anggota Pimpinan BKSAP diatur
sendiri berdasarkan tugas BKSAP
{4) Apabila dalam Rapat Punpman BKSAP ada anggota
Pimpinan yang berhalangan hadir, ia dapat digantikan
oleh anggota Fraksinya dalam BKSAP.
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(5) Penqqant.an antarwaktu anggota Prrnpman BKSAP
dnakukan dengan memperhat1kan ketentuan
sebaqaunana cnmaksuo dalam ayat ( 1) dan {2) apabna
anggota Pirnpman BKSAP yang bersangkutan
berhalangan tetap.
(6) Keanggotaan Prmpinan BKSAP trdak dapat drranqkap
dengan keanggotaan Prmptnan Kormsr dan r1mr1,i,1n
RtJRT
Tu gas

Pasal66
(1) Tugas BKSAP adalah.
a.

menggalang, membma. mengolah, dan mengembangkan hubungan persahabatan dan kerja sama
antara DPR dan parlemen negara lain. baik secara
bilateral maupun secara muttnaterat. termasuk
orqarus asr mternasronat yang mengh1mpun
parlemen-parlemen dan/atau anggota-anggota
parlemen;

b.

mempersaapkan keberangkatan deleqasr DPA ke
luar negen;

c.

mernperstapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kun1ungan delegasi parremen
negara lain yang menjadi tamu DPA,

d.

menghimpun data dan mformasi menqenai segala
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sesuatu yang berhubungan dengan kerJa sama
antarparlemen,
e.

mengadakan evaluast dan mengembangkan
nnoak lanjut dari hasil pelaksanaan tugas BKSAP.
terutama hasil kunjungan deleqasr DPA ke luar
negeri; dan

t.

rnemberikan saran dan usul kepada Plmpman
DPR tentang masalah kena sama antarparlemen.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), BKSAP dapat.
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a.

mengadakan konsultas! dengan pihak yang
dipandang perlu mengenai hal yang termasuk
dalam ruang lingkup tugasnya, dengan tidak
mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 59;

b.

mengadakan hubungan dengan par1emen negara
lain dan crgamsest mternasional sebaga,mana
dimaksuddalamayat(l) huruf a ataspenugasan
ateu persetujuan Pirnpinan DPR;

c.

mengadakan hubungan dengan orqanlsa st
internasional di luar organisasl internasronal
sebaga!mana dimaksud dalam ayat ( 1) hurut a
atas persetujuan Rapat Paripurna berdasarkan
pertimbangan Badan Musyawarah; dan

d.

menghad1r1 pertemuan persahabatan rnencener

hd! yang termasuk dalam ruang hngkup tugasnya
atas penugasan atau persetujuan Prmpinan DPR

(3) Dalarn ,nelaksanakan tugas sebaqatmana ormaksud
dalam ayat (1), BKSAP bertanggung jawab k=paoa

DPR
(4) BKSAP melaporkan hasil kunjunqan i1�.rc q;ci,1 DPR
kepada Rapat Panpurna
(5) BKSAP membenkan laporan tsrtuhs kepada Sadan
Musyawarah sekurang-kurangnya sekah dalam satu
Tahun Srdanq serta membagikannya kepada Anggota.
(6) Pada akhirmasa keanggotaan DPR, BKSAP membuat
mventansast masalah yang belum terselesaikan untuk
dapat dipergunakan sebaqar bahan oleh BKSAP pada
masa keanggotaan benkutnya.
BAB XI
PANITIA

Kedudukan
Pasal69
(1) OPA atau alat kelengkapan DPA, apabila memandang
perlu, dapat membentuk panitia yang bersifat
sementara
(2) Panitia yang drbentuk o!eh DPA dtsebut Panitra
Khusus dan merupakan alat kelengkapan DPR,

53

sedangkan oanna yang drbe ntuk oleh alat
kelengkapan DPR crsebut Parnha xena.

Susunan
Pasal 70
Susunan keanggotaan Parutra Khusus duetapkan oleh
Rapa! Paripurna berdasarkan pPrimbang::::in [urntaf
anggota tiap-trap Frakc;i
Pasal 71
(l) Prrnpman Pannia Khusus merupakan satu kesatuan
prmpman yang bersttat kolektif serta mencerminkan
Fraksi-fraksi.
(2) Ptmpman Parutra Khusus terdm alas seorang Ketua

dan sebanyak-banyaknya empat orang W akil Ketua
yang dtptllh dari dan oleh anggota Panitia Khusus
dalam Rapa! Parutla Khusus yang dlprmpln oleh
Ptrnpman DPR
(3) Pembaqtan tugas anggota Punpinan Panitia Khusus
dtatur sendin berdasarkan tugas Panitia Khusus.
(4) Apabrla dalam rapat Ptmpman Panitia Khusus ada
anggota pimpman yang berhalangan hadir. ra dapat
digantikan oleh anggota Frakstnya dalam Pan,tia
Khusus yang bersangkutan.
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(5) Penqqanuan antarwaktu anggota Prrnpman Paruua
Khusus o.takukan dengan memperhatrkan ketentuan
sebaqarmana drmaksud dalam ayat (1) dan (2).

Pasal 72
Susunan keanggotaan Panitta Keqa ditetapkan oleh ala!
kelengkapan DPR yang membentuknya dengan sedapat
munqkm didasarkan pada penrnbanqan jumlah anggota
trap-trap Fraksr

Pasal73
P1mp1nan Pan1tia Keqa \e'idn\ a\as sekurang-Kurangnya
seorang Ketua yang d1p1lih dari cJan oleh anggota Parntia
Keqa setelah mendengar pendapat Fraksr-trakst

Pasal74
\ 1) Da\am keanggotaan panltra dapat ouetapkan adanya
anggota penggant1

(2) Anggota penggant1 sebaqarmana dimaksud catam
ayat (1) menggant1kan kedudukan anggota peruna dan
Fraksmya yang berhalangan

(3) Penggantian antarwaktu anggota dan anggota
penggant1 pamtra dapat dtlakukan oleh Ftaksmya
apabila anggota panma yang bersangkutan
bertialangan tetap atau ada pertunbanqan khusus dan
Fraksmya
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(4) Parutra drhantu oleh sebuah Sekretanat

Tugas

Pasal75
( 1) Pamtra Khusus bertugas me\aksanakan tu gas tertentu
dan dalam janqka waktu tertentu yang dttetapkan oleh
Rapat Paripurna

(2) Parntia Khusus bertanggung jawab kepada DPR

(3) Ketentuan sebaqarrnana otmaksud dalam Pasal 59
ayat (41 berlaku pu/a bag, Panit1a Khusus sepan;ang
ketentuan tersebut dapat diberlakukan.
(4) Rapat Paripurna dapat rnemperpantanq atau

memperpendek jangka waktu penugasan Panitia
Khusus
(5) Paruna Khusus dtbubarkan oleh DPR setelah janqka
waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya
dmyatakan selesat
(6) Rapat Paripurna menetapkan tmdak lanjut hasrl kerja
Panitra Khusus

Pasal76
(1) Parutra Kerja bertugas melaksanakan tugas tertentu
dan dalam Jangka waktu tertentu yang d1tetapkan o!eh
atat kelengkapan DPR yang membentuknya.
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(2)

'tata cara kerja Pani1ia Kena dite\apkan o\eh

arat

kelengkapan DPR yang membentuknya

(3) Panitia Kerja bertanggung jawab kepada atat
kelengkapan OPR yang membentuknya
(4) Panitra Kerja dibubarkan oleh alat kelengkapan DPR
yang membentuknya setelah jangka waktu
penugasannya berakhir atau karena tugasnya
dinyatakan selesai.
(5) Tindak laruut hasil kerja Panma Kerja drtetapkan oleh

alat kelengkapan DPR yang mernbentuknya.

BAB XII
PERSIDANGAN DAN RAPAT DPR

Ketentuan Umum
Pasal77
(1) Tahun Sidang DPR dtmulat pada tanggal 16 Agu&tus
dan diakhiri pada tanggal 15 Agustus tahun benkutnya.
Apabila tanggat 16 jatuh pada han hbur , pembukaan

Tahun Sidang dilakukan pada han kerja sebelumnya.
(2) Tahun Sidang dibag1 dalam empat Masa Perstdanqan.

(3) Masa Persidangan meupuu Masa Sidang dan Masa
Reses.
(4} Masa Sidang ralah masa keqtaten DPR yang dilakukan
terutama d1 oatarn Gedung DPR.
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(51 Masa Heses ralah masa keqratan OPA d1 luar Masa
Stdanq ya.ng drlakuk an oleh Anggota secara
perseoranqan atau berkelompok, terutama d1 !uar
Gedunq DPR untuk melaksanakan kurqunqan kerja

Pasal78
11 > Masa Pers,cJangan benkut acara dan Jadwalnya
dttetapkan oteh Sadan Musyawarah dengan
me mpe rhattkan agar pembahasan Rancangan
Undang-undnng tentang Anggaran Pendapatan dan
Bef a rua Neqara serta Nata Keuangannya dan
Rancangan Undang-undang tentang Perubahan
Anggaran Pcndapatan dan BeJanja Negara dapat
selesat tepat pada waktunya.
(2) Apatnla Sadan Musyawarah tidak dapat mangadakan
rapat untuk menetapkan acara dan jadwat
sebaqarmana dimaksud dalam ayat (1 ), Pimpinan DPR
dapat menetapkan acara dan jadwal tersebut dengan
memperhatikan pendapat pimpinan Fraksl-traksr.

Pasal79
(1) Pada hari permulaan Tahun Srdanq acara pokok

adalah Pidato Kenegaraan Presrden datam Rapa!
Panpurna. Apablla Presrden berha/angan. Prdeto
Kenegaraan disamparkan oleh W akrl Presiden
(2) Dalam Rapa! Panpurna pertama dart suatu Masa
Srdanq. Pimptnan DPR rnanyarnpatkan pronto
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pernbukaau J"'d11y 1t:itJ1d1nd 111c::ny1ircJ1kdr1

1c11'.

,111a

keqratan DPH dalam Ma!:>d S11Ja11y ydng bersanqkutan

dan masalah-masalah yang dtpandanq perlu untuk
disampaikan
(3) Dalam Rapa! Panpurna tetaktur dan suatu Masa
Stdang, Ptmptnan DPR menyampatkan pidato
penutupan yang terutama rnenqurarkan hastl keqratan
dalam Masa Reses sebelumnya. has1\ Keg1a\an
selama Masa Sroanq yang bersanqkutan. rencana
keqratan dalam Masa Reses bsnkutnya. dan rnasalahmasalah yang d1pandang perlu untuk dtsampaikan.
(4) Oalam Rapa! Panpurna penutupan Masa Sidang
teraktur dari suatu Tahun Sidang, Ptmpman OPR
menutup Masa Sidang dan Tatum Srdanq dengan
pidato penutupan yang terutarna mengura1Kan has1\
kegiatan DPR setama Tahun Sidang yang
bersangkutan.
(5) Dalam Rapat Panpurna penutupan Masa Stdanq
terakhir dan masa keanggotaan OPA. Prmpman DPR
menutup Masa Srdanq dengan prdato penulupan yang
terutama menguraikan hasil keqtatan DPR selama
masa keanggotaan OPR yang bersangkutan.
(6) Pidato Plmpman DPR sebaqarmana drmaksud dalam
ayat (2), (3), (4), dan (5) disusun oleh Pimpinan DPR
dengan mempertrankan saran dan pendapat Pimpman
Fraksr-trakst.
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Pasal80
(1\ Waktu rapat OPR adalah
a

pada stanq nan drsesuarkan dengan ketentuan
han dan jam kena Pemenntah rn rbukota Negara
Republfk Indonesia berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku,

b

pada malam hart dari pukul 19.30 sarnpat dengan
23 30 pada setrap nan kena

(2) Penyrmpanqan dar! waktu rapat sebaqarrnana
drmaksud dalam ayat (1 ), ditentukan oleh rapat yang
bersangkutan
{3) Semua jerus rapat OPR d1lakukan dr Gedung DPR
(4) Penytmpanqan dan tempat rapat sebaqarrnana

drmaksud dalam ayat (3), hanya dapat dilakukan alas
persetutuan Prmpman DPA.

Jenis rapat
l>asa181
Jems Rapa! DPR adalah.

a.

Rapal Panpurna.

b

Rapat Panpuma Luar Brasa:

c

Rapa! Ftakst

d

Rapa! Prmpman DPR
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e

Rapat Badan Musyawarah,
Rapa! Kormst

g,

Rap at Gabungan Kornisr.

h.

Rapat BURT.
Rapat BK SAP,
Rapat Paruna Khusus.

k.

Rapa! Panitia Keqa.
Aapat Kena,

m. Rapa! Dengar Pendapat, dan
n.

Rapat Dengar Pendapat Umum

Pasal82

Rapat Paripurna ratah rapat Anggota yang diprmpin oleh
Pimpinan DPR dan merupakan forum tertinggi dalam
melaksanakan wewenang dan tugas DPR.

Pasal83

{1) Rapat Paripurna Luar Btasa ialah Rapat Panpurna
yang diadakan dalam Masa Reses apabila:

a

oimmta oien Presioen,

b.

dikehendaki oleh Pimpman OPR dengan
persetujuan Sadan Musyawarah; atau

c.

diusulkan oleh sekurang-kurangnya sepuluh
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orang Anggota dengan persetujuan Sadan
Musyawarah.
(2) Oalam hal sebaqarmana dimaksud dalam ayat (1)
Ptrnptnan DPR mengundang Anggota untuk
menqhadm Rapat Panpurna Luar Biasa tersebut.

Pasal84
Rapat Frakstralaf rapat anggota Fraksr yang dipimpm oleh
Ptrnpman Fraksr.

Pasal85
(1) Rapa! Prmpman OPR relah rapat anggota Pimpinan
DPR yang diptrnpm oleh Ketua DPA
(2) Oalam keadaan mendesak, apabila Ketua DPA

berhalangan hadir, Aapat Pimpinan DPR
sebaqarmana dimaksud dalam ayat (1) dapat dipimpin
oleh salah seorang Wakil Ketua DPR yang ditunjuk
oleh Ketua DPR.

Pasal86
Rapa! Badan Musyawarah ialah rapat anggota Sadan
Musyawarah beserta anggota penggantinya yang dipiJ'flpin
oleh Pimpman Sadan Musyawarah

Pasal87
( 1) Ra pat Komisi ratah rapat anggota Kom1s1 yang
dipirnpm oleh Prmpman Kormsi.
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(2) Rapat Pimp1nan xonusuatan rapat anqqota Pnnpman
Komis: yang o.otmpm oleh Ketua Korrusi atau saran

seorang Wak1I t<etua Komisi yang d1tun1uk oleh Ketua
Komrst.

Pasal88
(1) Rapat Gabungan Korrust ialah rapat bersama yang

ctiadakan oleh lebih dar, satu Komisi, dihadiri oleh
anggota Komisr-komts! yang bersangkutan dan
dip,mpin oleh Pimpman Rapat Gabungan Kornist.
(2) Pimpinan Rapat Gabungan Komfsi merupakan satu
kesatuan pimpinan yang bersitat kolektif serta
mencerminkan unsur Pimpinan Komisi-komisi yang
bersangkutan dari Fraksi-fraks1
(3) Pimpinan Rapat Gabungan Komisi terdiri atas seorang
Ketua dan empat orang Wakil Ketua, yang dipil1h oleh
Anggota Komisi-komisi yang bersangkutan dari
Ptmpinan Komisi-komisi tersebut, dalam Rapat
Gabunga.n Komisi yang dipimpin oleh Pimpinan DPR,
kecuali apabila Sadan Musyawarah menentukan lain.
(4) Pembagian tugas e.nggota Pjmpman Rapat Gabungan
KomisJ diatur senom berctasarkan tugas Pimpinan
Rapat Gabungan Kcmlsr
(5) Apabila dalam Rapat Pimpinan can Rapat Gabungan
Komisi ada anggota Ptmptnan Rapat Gabungan
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Korrust yang berharanqan hadir, ia dapat d1gan11kan
oleh anggota Fraksinya dalam Pimpinan Komis1 dalam
Aapat Gabungan Koniisi tersebut.

(6) Aapat Prmpinan dart Aapat Gabungan Kom1s1 iatah
rapat anggota Prmpman Rapat Gabungan xormsr yang
rnprmpln oleh kelua gaoat Gabungan Komisi.
(7) Penggantian antarwaxtu anggota Pimpinan Rapat

Gabungan Komisi dilakukan dengan mempernaukan
ketentuan sebaga,mana dimaksud dalam ayat {2) dan
(3)

Pasal89
(1) Aapat BURT ialah rapat anggota BURT beserta
anggota penggant1nya yang dipimpin oleh Pimpinan
BURT.
(2) Rapat Pimpinan BURT ialah rapat anggota Pimpinan

BURT yang dlpirnpm oten Ketua BURT atau oleh salah
seorang Wakil Ketua BURT yang ditunjok oleh Ketua
BURT.

Pasal90
(1) Ra pat BK SAP ialah rapat anggota BKSAP yang
dipimpin oleh Pimpinan BKSAP.

(2) Aapat Pimpinan BKSAP ialah rapat anggota Pimpinan
BKSAP yang dipimp,n oleh Ketua BKSAP atau oleh
salah seorang Wak1I Ketua BKSAP yang ditunJuk oleh
Ketua BKSAP.
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Pasal91
(1) Rapat Pamtra Khusus ralah rapat anggota Parutta
Khusus yang cnprmpm oleh Ptmpinan Panit,a Khusus

(2) Rapat Pimpinan Panitia Khusus ialah rapat anggota
Plrnpman Panltra Khusus yang diprrnpm oleh Ketua
Panitia Khusus atau satah seorang Wakil Ketua Pan1tia
Khusus yang drtunjuk oleh Ketua Panftta Khusus

Pasal92
Rapat Parntia Kerja ratah rapat Anggota Parutra Keqa yang
dipimpin oleh Pimpinan Parutia Kerja

Pasal93
(1) Rapat Kena 1alah rapat antara Kornist. beberapa
Komisi dalam Rapat Gabungan Kom,si. atau Panitia
Khusus dengan Pemenntah, dalam haf mt Presiden
dan/atau Menten yang ditunjuk untuk mewakilinya.
atas undangan Pimpinan DPR, yang d1pimpin oleh
Pimpinan Kormst. Pimpinan Rapat Gabungan Komisi,
atau Pimpinan Panitra Khusus
(2) Undangan sebaqarmana dunaksuo oararn ayat (1)
disampaikan kepada Presiden dan/atau Menteri yang
ditunjuk untuk mewakilinya dengan mencantumkan
persoalan yang akan dibrcarakan serta diberikan
waktu secukupnya untuk mempetajan persoa!an
tersebut
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Pasal94
Aapat Dengar Pendapat ialah rapal antara Komisi.
beberapa Komisi dalam Rapa! Gabungan Komer. atau
Pani\ia Khusus dengan pejabat Pemenntah yang mewakih
instansinya, baik alas undangan Plmptnan DPR maupun
atas permintaan pejabat Pernerintah yang bersangkutan,
yang dipimpin oleh Pimpinan Komisi, Pimp1nan Rapa!
Gabunqan Komisi, atau Plrnpman Panitia Khusus.

Pasal95
Rapa! Dengar Pendapat Umum ialah rapat antara Komisi.
beberapa Komisi dalam Rapat Gabungan Komis1, atau
Parutia Khusus dengan perseorangan, kelompok,
organisasi atau badan swasta, baik atas undangan
Pimpinan DPR maupun alas parrnmtaan yang
bersangkutan, yang dipimpin oleh Pimpinan Kormsi.
Pimpinan Rapa1 Gabungan Komisi, atau Pimpinan Pamtia
Khusus.
Sifat Rapat

Pasal96
(1) Ra.pat Parfpurna, Rapa! Paripurna Luar Biasa, Rapat
Komisi, Rapat Gabungan Komlsi, dan Rapat Panit,a

Khusus pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali
apabila rapat yang bersangkutan atau Badan
Musyawarah memutuskan rapat tersebut bersifat
tertutup
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(2) Rapat Pirnpman DPA. Rapa! Ptrnpman alat
kelengkapan DPR yang ta111 Ra pat BURT, dan Rapa!
Panitia Kerja bersrtat lertutup
(3) Rapa! Sadan Musyawarah dan Rapat BKSAP pada
dasarnya bersifat tertutup kecuatr apabrta Sadan
Musyawarah memutuskan rapat tersebut bersifat
terbuka.
(4) Srtat Aapat Fraksi drtentukan senrfln °1Ph �r.Jk�, yang
bersangkutan.
(5) Rapa! terbuka ralaf rapat yang selain drhadm oleh
Anggota, juga dapat dihadin oleh bukan Anggola, baik
yang diundang maupun tidak
(6) Aapat tertutup ialah rapat yang hanya boleh dmadiri
oleh Anggota dan mereka yang diundang.

Pasal97
(1) Rapat terbuka yang sedang berlangsung dapat

diusulkan untuk dinyatakan tertutup, baik oleh Ketua
Rapat maupun oleh salah satu Frakst dan/atau
Pemenntah yang menqnadrn rapat tersebut
(2) ApabUa dipandang perlu, rapat dapat drtunda untuk
sementara guna memben waktu kepada Ptmpman
Rapat, Fraksi-fraksi dan/atau Pemenntah mernbicarakan usul sebagaimana drmaksud dalam avat (1).
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(3) Rapat yang bersangkutan memutuskan apakah usul
sebagaimana dimaksud ayat (1) ctsetunn atau ditolak.
(4) Apabila rapat menyetujui usul tersebut, Ketua Rapat
menyatakan rapat yang bersangkutan sebagai rapat
tertutup dan mempersilakan para peninjau
meninggalkan ruang rapat.
Pasal98

(1) Pembicaraan dalam rapat tertutup pada dasarnya
bersifat rahasia dan tidak boleh diumumkan.
(2) Sifat rahasia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
juga harus dipegang teguh oleh mereka yang
mengetahui pembicaraan dalam rapat tertutup
tersebut.
(3) Karena sifatnya dan/atau karena hal tertentu, baik atas
usul Ketua Rapat maupun atas usu! salah satu Fraksi
dan/atau Pemerintah yang menghadiri rapat tersebut,
rapat dapat memutuskan untuk mengumumkan
seluruh atau sebagian pembicaraan dalam rapat
tertutup itu.

Tata Cara Rapat

Pasal99
(1) Sebelum menghadiri rapat, settap Anggota menandatangani daftar hadu.
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(2) Untuk para Undangan dts ediakan daftar nacnr
tersendin
Pasal 100
(1) Apabila pada waktu yang te!ah drteruukan untuk

membuka rapat. dattar hadir telah ditandatanqaru oleh
lebih dan separuh jumlah anggota rapat dan drhacin
oleh unsur semua Fraksr. maka Ketua Rapa!
membuka rapat.
(2) Apabila pada waktu yang telah dilentukan untuk
membuka rapat, ketentuan sebaqaimana dimaksud
dalam ayat (1) belum dipenuru. Ketua Rapa! menunda
pembukaan rapat tersebut paling lama satu Jam
(3) Apabila pada akhir waktu penuudaa- L-ofPnlt1Rn
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) be!um ruqa
dipenuh1, Ketua Rapa! dapat membuka rapat.
(4) Rapa! sebagaimana dimaksud dalam ayat (3). dapat
mengambil keputusan apabtla memenuh1 kuorum
sebagaimana diatur dalam Bab XVll
Pasal 101
(I) Setelah rapat dtbuka. Ketua Rapa! dapat memmta
kepada Sekretaris Rapa! agar membentahuken
kepada peserta rapat mengenai surat masuk dan surat
keluar yang dtpandanq per!u
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{2) Rapat dapat membrcarakan surat masuk dan surat
keluar tersebut

Pasal102
(1) Setelah semua acara yang ditetapkan s etesat
drbicarakan. Ketua Rapa! menutup rapat.
(2) Apabila acara yang dttetapkan untuk suatu rapat
belum te r sete s atkan. sedangkan waktu rapat
sebaqarmana drmaksud dalam Pasal BO telah habis.
Ketua Rapat menunda penyelesaran acara tersebut
untuk drbrcar akan dalam rapat berikutnya atau
meneruskan penyelesaian acara tersebul atas
persetujuan rapat
(3) Sebelum menutup rapat, Ketua Rapa! mengemukakan
pokok-pokok keputusan dan/atau kesimpulan yang
dihasilkan oleh rapat.

Pasal103
Apabila Ketua berhalangan, rapat dtpimpin oleh salah
seorang Wakil Ketua, dan apabila Ketua dan W akil Ketua
berhalangan, rapat drplrnpm oleh Anggota yang tertua
usianya dr antara yang hadir
Tata Cara Mengubah Acara Rapat

Pasal104
(1) Usul perubahan terhadap acara DPR yang telah
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dttetapkan oteh Badan Musyawarah, bark rnengenai
perubahan waktu maupun rnengenai masalah baru
yang 1ngin oimasukkan dalarn acara,dapal dtajukan
oleh Fraksr, alat kelengkapan DPR, atau oleh
Pemenntah kepada Pimpman DPR untuk segera
cntncarakan dalam Rapa! Badan Musyawarah
(2) Usul perubahan sebaqaimana drmaksud dalam ayat
(1) diajukan secara tertulis dengan menyebutkan
waktu dan masatah yang diusutkan selambatlambatnya dua nan sebelum acara rapat yang
bersangkutan dilaksanakan.
(3) Pimpinan DPR dapat menqajukan usul perubahan
sebagaimana dimaksud dalarn ayat (l) kepada Badan
Musyawarah
{4) Badan Musyawarah membicarakan dan mengambil
keputusan terhadap usul perubahan sebaqa.mana
dimaksud dalam ayat (1) dan (3).
(5) Apabtla Sadan Musyawarah trcak dapat mengadakan
rapat, berlakulah ketentuan sebaqarmana ormaksud
dalam Pasal 78 ayat (2).
Pasal 105

(1) Dalam keadaan memaksa, Prrnptnan DPR, Fraksr,
atau Presiden dapat mengajukan usul perubahan
terhadap acara rapat Panpurna yang sedang
ber1angsung
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(2) Rapat yang bersangkutan segera mengambil
keputusan terhadap usu! perubahan acara terssbut.

Tata Cara Permusyawaratan
Pasal 106
{1) Ketua Rapat rnenjaqa agar rapat berjalan sesuai
dengan �etentuan dalam Peraturan Tata Tert\b

(2) Ketua Rapat hanya berbicara selaku pimpinan rapat

untuk meruetaskan masalah yang menjadi
pembrcaraan. menunjukkan duduk persoalan yang
sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada
pokok persoalan, dan menyimputkan pembicaraan
anggola rapat.
(3) Apabila Ketua Rapa! hendak berbrcara selaku anggota
rapat, untuk sementara Pimpinan rapat diserahkan
kepada anggota pimpinan yang lain.
Pasal107
(1) Sebelum berbicara, anggota rapat yang akan
berbicara mendaftarkan namanya lebih dahulu, dan
pendaftaran tersebut dapat juga dilakukan oleh
Fraksinya.
(2) Anggota rapat yang belum mendaftarkan namanya
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) trdak boleh
berbicara, kecuali apabi!a menurut pendapat Ketua
Rapa! ada alasan yang dapat diterima.
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Pasal108
(1) Giliran berbrcara dtatur oleh Ketua Rapat menu rut
urutan pendaftaran nama

(2) Anggota rapat uerbrcara dr tempat yang telah
disediakan setelah drpersuakan oleh Ketua Rapa!.
(3) Seorang anggota rapat yang berhalangan pada waktu
mendapat qrllran berbtcara dapat digantikan oleh
anggota rapat dari Fraksinya dengan sepengetahuan
Ketua Rapat.

(4) Pembicara da!am rapat trdak boleh diganggu selama
berbicara.
Pasal 109
(1) Ketua Rapat dapat mencntukan lamanya anggota

rapat berbicara.

(2) Apabila seorang pembicara melampaut batas waktu
yang telah ditentukan, Ketua Rapat m emperingatkannya dan meminta supaya pembicara
menqakhm pembicaraannya.

Pasal 110
p) Setiap waktu dapat dibenkan kesempatan kepada
angota rapat melakukan interupsi untuk
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a

memmta penjelasan tentang duduk persoalan
sebenarnya mengenai masalah yang sedang
dibicarakan;

b.

menjelaskan scat yang d1 dalam pemtncaraan
menyangkut dm dan/atau tugasnya;

c

menqejukan usul prosedur menqenar soal yang
sedang dibicarakan: atau

d

mengajukan usul agar rapat ditunda untuk
semen\ara.

(2) Ketua Rapat dapat membatasi lamanya pembicara
melakukan mterupsr sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1).
(3) Terhadap pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) huruf a dan b tidak diadakan pembahasan.
(4) Usul sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c
dan d, untuk dapat dibahas harus mendapat
perselujuan rapat.
Pasal 111
(1) Seorang pembicara tidak boleh menyimpang dari
pokok pembicaraan. kecuati dalam hal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 O
(2) Apabua seorang pembrcara menurut pendapal Ketua
Rapa! menynnpanq dari pokok pembrcaraan, Ketua
Rapat memperingatkannya dan meminta supaya
pembicara kembali kepada pokok pembicaraan
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Pasal 112
Apabila seorang pernbicara rnenggunakan kata-kata yang
tidak layak atau melakukan perbuatan yang mengganggu
ketertiban rapat, atau menganjurkan untuk melakukan
perbuatan yang bertentangan dengan hukum, Ketua Rapat
memperingatkan agar yang bersangkutan rnenqnenukan
perbuatan rtu dan/atau marnbenkan kesempatan
kepadanya untuk menarik kemball kata-katanya. Jika
pembicara memenuhl permintaan Ketua Rapa!, maka
kata-katanya itu dianggap uoak pernah diucapkan dan
tidak dimuat dalam Risalah atau Catalan Rapat.

Pasal113
(1) Apablla seorang pembicara tidak memenuhi
peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112.
Ketua Rapat melarang pembicara tersebut
meneruskan pembicaraanya.
(2) Apabita larangan sebaqairnana dimaksud dalam ayat
(1) maslh juga tidak diindahkan oleh yang
bersangkutan, Ketua Rapat rnemmta kepada yang
bersangkutan meninggalkan rapat
(3) Apabila pembicara tersebut tidak menqindahkan
permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),
ta dikeluarkan dengan paksa dan ruang rapat alas
perintah Ketua Rapa!. Yang dimaksud dengan ruang
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rapat 1alah ruangan yang dipergunakan untuk rapat,
lermasuk ruangan untuk Undangan dan Penmjau.
Pasaf 114
{1) Apatnta terjadi peristiwa sebaqarmana dimaksud
dalam Pasal 112 dan Pasal 113, dan Ketua Rapat
berpendapat bahwa rapat tidak rnunqkm dilanjutkan,
Ketua Rapat menutup atau menunda rapat tersebut.
(2) Lama penundaan rapat sebaga,mana dimaksud dalam

ayat ( 1) lidak boleh melebihi 24 jam.

Risalah, Catatan Rapat, den Laporan Slngkat
Paoal 115
(1) Untuk setiap Rapat Paripurna dan Rapat Paripuma
Luar Biasa, dibuat Risalah resmi yang ditandatangani
oleh Ketua Rapat.

(2) Risalah ialah catatan Rapat Paripurna atau Rapat
Paripurna Luar Biasa yang dibuat secara lengkap dan
berlsi seluruh jalannya pemblcaraan yang dilakukan
dalam rapat ser1a dllengkapi dengan catatan tentang:
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a.

jenis dan s1fat rapat;

b.

hari nan tanggal rapat;

c.

tempat rapat.

d.

acara rapat;

e

waklu pembukaan dan penutupan tapat,

g

jumlah dan nama Anggota yang menandatanqaru
dattar haorr, dan

h.

Undangan yang hadir.

Ketua dan Sekretans Rapa!,

Pasal116
(1) Setelah rapat selesai, Sekretaris Rapat secepatnya
menyusun Risalah Sementara untuk segera dibagikan
kepada Anggota dan prhak yang bersangkutan.
(2) Setiap anggota dan pihak yang bersangkutan diberi
kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap
Risalah Sementara itu dalam waktu empat hari sejak
diterimanya Risalah Sementara tersebut dan
menyampaikannya kepada Sekretans Jenderal DPA.
(3) Apabila terjadi perbedaan pendapat tentang isi Risalah
Sementara, keputusan diserahkan kepada Ketua
Rapa! yang bersangkutan.
(4) Setelah batas waktu sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) habis, Sekretaris Rapat segera menyusun
Aisalah resrm untuk dibagikan kepada Anggota dan
pihak yang bersangkutan.
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Pasal117
(1) Untuk setiap Rapat Pimptnan DPA. Rapat Badan
Musyawarah, Aapat Komisi, Aapat Gabungan Korrusi.
Rapat BURT, Aapat BKSAP, dan Aapat Panitia
Khusus, dibuat Catatan Rapat yang ditandatangani
oleh Ketua Rapa! yang bersangkutan.
(2) Catatan Rapat ialah catatan yang memuat pokok

perntncaraan, kesrmputan, dan keputusan yang
dihasilkan dalam rapat sebaqaimana oimaxsuo dalam
ayat (l) serta dilengkapi dengan catatan tentang hal
sebagaimana dimaksud datam Pasal 115 ayat (2).
(3) Untuk rapat sebagaimana drmaksud dalam ayat (1)
juga dibuat Laporan Singkat yang hanya memuat
kesimpulan dan keputusan rapat.

Pasal 118
(1) Setelah rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
117 ayat ( l) selesai, Sekretaris Rapa! secepatnya
menyusun Laporan Singkat dan Catalan Rapat
Sementara untuk segera dibagikan kepada Anggota
dan prhak yang bersangkutan.
(2) Setiap Anggota dan pmak yang bersangkutan diberi
kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap
Catalan Rapa! Sementara itu dalam waktu empat hari
sejak drtenmanya Catalan Rapat Sementara tersebut
dan menyampaikannya kepada Sekretaris Rapat yang
bersangkutan.
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Pasal 119
(1) Pada Risalah Catatan Rapat, dan/atau Laporan
Smqkat mengenai rapat yang bersitat tertutup, harus
dicantumkan dengan jetas kata "RAHASIA�.
(2) Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa
suatu hal yang dibicarakan dan/atau diputuskan dalam
rapat itu tidak dimasukkan dalam Hrsalah. Catatan
Rapat, dan/atau Laporan Singkat.

Undangan dan Peninjau

Pasal 120
(1) Undangan talan:
a.

mereka yang bukan Anggota, yang hadrr dalam
rapat DPR atas undangan Pimpinan DPR;

b.

Anggota yang hadir dalam rapat alat kelengkapan
DPR atas undangan Pimpinan DPR, yang bukan
anggota alat kelengkapan tersebut.

(2) Peninjau iatah mereka yang hadu dalam rapat DPR
tanpa undangan Pimpman DPR.
(3) Untuk Undangan dan Peninjau disediakan tempat
tersendiri.
(4) Undangan dan Peninjau wajib menaati tata tertib rapat
dan/atau ketentuan lain yang dratur oleh DPR.
(5) Undangan dapat berbicara datam rapat alas
persetujuan Ketua Rapat, tetapr t1dak mempunyai hak
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suara Peniruau l!dak mempunya. hak suara dan trdak
boleh menyatakan sesuatu. bark dengan perkataan
maupun dengan cara lain
Pasal 121

(1) Ketua Rapat menjaga agar ketentuan sebaqaimana
dnnaksud dalam Pasal 120 tetap drpatutu.
(2) Ketua Rapat dapat meminta agar Undangan dan/atau
Perunjau yang mengganggu ketetttb an rapat
merunqqatkan ruang rapat. Apabrla permintaan rtu
trdak diindahkan, yang bersangkutan drkeluarkan
dengan paksa dari ruang rapat alas perintah Ketua
Rapat
(3) Apabila teqad1 peristiwa sebaqarmana dimaksud
dalam ayat (2), Ketua Rapat dapat menutup eteu
menunda rapat tersebut.
(4) Lama penundaan rapat

sebagaimana drrnaksud
dalam ayat (3). tidak boleh melebihi 24 Jam

BAB XIII
PEMBENTUKAN UNDANG·UNDANG
Ketentuan Umum
Pasal122

(1) DPR bersama-sama dengan Prestden membentuk
Undang-undang.
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(2) Rancangan Undang·undang dapat betasa! dan
Pernenntah atau dart OPR

Pasal123
Apabita ada dua Rancangan Undar,g-unrlanq yanq
drajukan mengenai hal yang sama, maka yang drbrcarakan
adatah Rancangan Undang-undang yang ditenma Jebih
dulu, sedangkan Aancangan Undang-undang yang
diterima kemudian dipergunakan sebagai pelengkap

Pasal 124
Rancangan Undang-undang yang sudah dtsetujur DPR
orsampaikan oleh Pimpman DPR kepada Prestden untuk
disahkan menjadi Undang-undang.

Tlngkat Pembicaraan
Pasal125
(1) Pembahasan Rancangan Unddng-undang ddakukan
melahn empat tmqkat pembicaraan, kecualt apabila

Badan Musyawarah menentukan pembahasan
dengan prosedur singkat
(2) Empat tmqkat pembtcaraan sebaqarmana drmaksud

dalam ayat (1) ada!ah
a.

tmqkat I dalam Rapa! Panpurna,
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b

tmqkat 11 dalam Rapa! Panpurna.

c.

tingkat fl! dalam Rapat Komisr; dan

d

tingkat IV dalam Rapat Paripurna

(3) Sebelum dilakukan pembrcaraan t1ngkat II, !11, dan IV

diadakan Rapat Fraksi.
(4) Apabila dipandang perlu, Sadan Musyawarah dapat
menentukan bahwa pembicaraan tingkat Ill dilakukan
dalam Rapat Gabungan Komrsi atau da/am Pan1tia
Khusus.

Pasal 126
Pembicaraan tingkat I talah:
a.

keterangan atau peruetasan Pemerintah dalam Rapat
Paripurna terhadap Rancangan Undang-undang yang
berasal dari Pemerintah; atau

b.

keterangan atau penjelasan dalam Rapat Paripurna
oleh Pimpinan Komisi, Pimpinan Aapat Gabungan
Komisi, atau Pimpinan Panitia Khusus atas nama DPR
terhadap Aancangan Undang-undang usut inlstatit
DPR.
Pasal 127

Pembicaraan tingkat II ialah:
a.
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dalam hal Rancangan Undang-undang yang berasat
dari Pemerintah:

1)

pemandangan umum datarn Rapa! Panpurna oien
para Anggota yang membawakan suara Fraksinya
terhadap Rancangan Undang-undang beserta
keterangan atau peruelaaan Pemermten
sebaqarrnana dimaksud dalam Pasal 126 huruf a,

2) jawaban Pemerintah dalam Rapa! Paripurna
terhadap pemandangan umum Anggota
sebaqarmana dtmaksud pada anqka 1) r11 atas.
a tau
b.

dalam hal Rancangan Undang-undang yang berasal
dari DPR:
1)

tanggapan Pemerintah dalam Ra pat Paripurna
terhadap Rancangan Undang-undang usul mrstatit
DPR beserta penjelasan Ptmpinan Korrusr ,
Pimpinan Rapa! Gabungan Komisi, atau Pimpman
Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam
Pasat 126 huruf b:

2) jawaban Ptrnpinan Komisi, Ptrnptnan Rapa!
Gabungan Kornisr, atau Prrnpman Panma Khusus
atas narna OPR dalam Rapat Parlpuma terhadap
tanggapan Pemerintah sebaqarmana dtmaksud
pada angka 1) di alas
Pasal 128
Pembicaraan tmgkat Ill ialah pembahasan tJalam Rapa!
Komisi, Rapa! Gabungan «ormsr. atau Rapa! Parutra
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Khusus, yang duakukan bersama-sama dengan
Pemenntah Apablla dtpandang perlu. dapat pula dilakukan
pembahasan secara intern dapat Rapat Komist. Rapa!
Gabungan Kormst. atau Rapat Parutta Khusus
Pasat 129
Pernbrcaraan tingkat IV rataf

a.

b.

penqambnan keputusan dalam Rapa! Panpurna yang
mdahulut oleh
1)

laporan hasil pernbtcaraan tingkat lit;

2)

pendapat akhir dari Fr aksr-tr ak sr yang
dtsampaikan oleh anggotanya, yang apabila
dipandang perfu, dapat pula disertai dengan
catatan tentang pendirian Fraksi;

pemberian kesempatan kepada Pemenntah untuk
rnenyampatkan sambutan terhadap penqambtlan
keputusan tersebut di alas
Rancangan Undang-Undang dari Pemerintah
Pasal130

(1) Aancangan Vndang-undang yang berasal dari
Pemerintah disampaikan kepada Ptmpinan DPR
dengan Amanat Presiden.
(2) Amanat Presiden sebaqarmana dimaksud dalam ayat
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{1). menyebut Juga Menten yang mewakth Pernenntah
dalam metakuxan pernbahasan Rancangan Undangundang terse:-LJI

Pasal 131
{1) Dalam Ra pat Partpur na bertkutny a. setelah
Rancangan Undang-undang diterrma a/eh P1mp1nan
DPR, Ketua Rapat memberitahukan kepaca Anggota
masuknya Rancangan Undang-undang tersebut dan
kemudian membagikannya kepada Anggota.
(2) Terhadap pembahasan dan penyelesaran setaruutnya
berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalarn

Pasal 125 sarnpar dengan

Pas al 129 dengan

rnemperhatrkan ketentuan yang knusus bertaku bag,

Rancangan Undang-undang yang berasal dari
Pemerintah.

Pasal132
Rancangan Undang-undang yang berasat dari Pemenntah
dapat ditank kemball sebelum pembicaraan tingkat Ill

berakhir.

Pasal133
Rancangan Undang-undang untuk meratifrkast dan/atau
memberikan perseturuan alas pernyataan perang,
pembuatan perdamaian, dan perjarutan dengan negara
lain yang dreampaikan oleh Presiden kepada DPR,
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rnbahas. dan drselssarkan menurut ketentuan sebaqarmana drmaksud dalam Pasal 125 sampai dengan Pasal
129

Rancangan Undang·Undang dari DPR
Pasal134
(1) Sekurang-kurangnya sepuluh orang Anggota yang
tidak hanya terdiri atas satu Fraksi dapat mengajukan
Rancangan Undang-undang usu1 irnsiatlt DPR.
(2) Usul Rancangan Undang-undang sebaga,mana
dtmaksud dalam ayat (1) dapat Juga diajukan oleh
Komisi atau Gabungan Komisi.
(3) Usu! Rancangan Undang-undang tersebut serta
penjelasannya dtsampaikan secara tertulis kepada
Pimpman DPR dengan disertai daftar nama dan tanda
tangan para pengusul serta Fraksmya.
(4) Oalam Rapat Paripurna berikutnya setelah usul
Rancangan Undang-undang tersebut diterima oleh
Pimpinan DPR, Ketua Rapa\ memberitahukan kepada
Anggota masuknya usul Rancangan Undang-undang
tersebut, dan usul tersebut kemudian dibaqrkan
kepada Anggota.
(5) Dalam Rapat Badan Musyawarah yang diadakan
untuk menentukan waktu pembicaraan usul
Rancangan Undang-undang tersebut dalam Rapat
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Paripurna kepada para pengusul drberrk ao
kesempatan rerrebm dahulu untuk rnernbenkan
penjelasan tentang usul tersebut
(6) Rapa1 Panpurna memutuskan apakat1 usu/
Rancangan Undang-undang tersebut secara pnnsrp
dapat drtertma meruaor Aancangan Undang-undang
usu/ 1nrs1atd DPR alau tidak. Keputusan lersebut
diambil setelah dibenkan kesempatan kepada
pengusul untuk rnembenkan penjelasan dan kepada
Fraks1-fraks1 untuk memberikan pendapatnya
(7) Setelah usul Rancangan Undang-undang tersebul
diputuskan rnenjadt Aancangan Undang-undang usu!
irns1atif DPR. OPA menugaskan kepada Komis/. Rapa!
Gabungan Kormsr, atau Panitia Khusus yang rnbentuk
untuk membahas dan menyempurnakan Rancangan
Undang-undang tersebut.
(8) Ranr.ang;:in Undang-undang sebaqatmana dtmaksud
dalam ayat {6) dtbaqskan kepada Anggota dan oleh
Ptmplnan OPR oisarnpanan kepada Presrden dengan

permmtaan agar Presiden rnenunjuk Menten yang
akan m{3waki11 Pemertntah dalam melakukan
pembatiasan Rancangan Undang-undang tersebut
bersama-sama dengan DPR
(9) Terttadap pembahasan dan penyelesaian setanjutnya

berlaku ketentuan sebaga,mana drmaksud dalam
Pasal 125 sampar dengan Pasal 129 dengan
memperhatrkan ketentuan yang khusus berlaku baqr
Rancangan Undang-undang dari OPR
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Pasal135
( 1) Selama usu I Rancangan Undang-undang usu I mtsiattf
DPR betum drbicarakan dalam Sadan Musyawarah,
para pengusul berhak rnenqanikan perubahan
(2) Selama usul Rancangan Undang-undang tersebut
be!um dtputuskan menjadl Rancangan Undangundang usul irustatit DPR, para pengusul berhak
menarik usulnya kembah
(3) Pemberitahuan tentang perubahan atau penarikan
kembali usul sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1)
dan (2) harus dttandatanqaru oleh semua pengusul
dan dtsamparkan secara tertu1is kepada Prmpman
DPR, yang kemudian dibagikan kepada Anggota

Pasal 136
Apabila sebelum penqambrtan keputusan dalam Rapat
Panpurna, sebaqatmana dimaksud dalam Pasat 134 ayat
(5), jumlah penandatangan usul Rancangan Undangundang tersebut meruadi kurang dari sepuluh orang, harus
dtadakan penambahan penandatangan sehingga
jumlahnya meruad! sekurang-kurangnya sepuluh orang
dan lldak hanya terdin atas satu Fraksi. Apablla sampai
dua kah Masa Persidangan jumlah penandatangan yang
dimaksud tidak dapat dipenutu. usul tersebut menjadi
gugur.
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Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Pasal137
(1) Peraturan Pemerintah Penggant1 Undang-undang
dibicarakan oleh DPR pada kesempatan pertama
setelah Peraturan Pemerintah Penggant1 Undang·
undang tersebut diundangkan dan disampaikan oren
Presiden kepada DPR.
(2) Terhadap pembahasan dan penyelesaian Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang berlaku
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125
sampai dengan Pasal 129 dengan rnemperhatikan
ketentuan yang khusus berlaku bagi Rancangan
Undang-undang yang berasal dari Pe111erintah

BAB XIV
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA
Pasal138

Dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1) huruf b
dan c, diadakan kegiatan sebagai benkut:
a.

pembicaraan pendahuluan dengal1 Pemerintah dalam
rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara;
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b

penyarnpaian Rancar19an Undang-undang tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Nota
Keuangannya oleh Presiden kepada DPR uan
pembahasannya sarta penetapan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara;

c

penyampatan dan pembahasan laporan setengah
tahunan.

d

psmbanasan bersama-sama dengan Pemerintah
mengenai perkiraan Perubahan Anggaran
Peridapatan dan Balanja Negara yang sedang
be-jalan.

e.

panyarnpatan dan pembahasan serta penetapan
Rancanqan Undang-undang tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
penyampaian dan pembahasan Rancangan Undangundang tentang Perhitungan Anggaran Negara.
Pasaf 139

(1) Perntncaraan pendahuluan dalam rangka penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara oleh Komisi-komisi dalam Rapat Kerja dengan
P8menntah dilakukan dalam Masa Sidang pertama
pada trap Tahun Sidang.
(2) Hasft Rapat Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat
( 1) dilaporkan dalam Rapat Paripurna dan selanjutnya
d1bahas bersama-sama dalam Rapat Komisi yang
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bertugas menangani Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara.
(3) Rapat Kerja penyelesaian terakhir pembicaraan
pendahu\uan dilakukan oleh Korms! yang bertugas
menangani Anggaran Pendapatan dan Betanja
Negara dengan Pemerintah dalam awal Masa
Persidangan kedua.

Pasal 140
Oalam tujuh hari pertama tiap permulaan tahun takwnn
Presiden menyampaikan Pidato Pengantar Rancangan
Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara serta Nota Keuangannya dalam Rapa!
Paripurna. Apabila Presiden berhatangan. Pidato
Pengantar tersebut disampaikan oleh Wakil Presiden.
Pasal 141
Komisi yang bertugas menangani Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara segera membahas Rancangan
Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara serta Nota Keuangannya sebapairnana
dimaksud dalam Pasal 140 dan menyampaikan hasll
pembahasan tersebut berupa pokok-pokok pikiran kepada
Aapat Paripurna sebelum pemandangan umum Anggota.
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Pasal142
( 1) Iethadap pembanasan dan penyetesata 1 (,elE:111Jul11ya
Rancangan Undang-undang tentar..;i Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara serta Neta
Keuangannya berlaku ketentuan sebaqetmana
oimaksuo dalam Pasal 125 sampar dengan Pasal 129,
dengan tambahan ketentuan sebaqai benkut:
a

Rapat Kena dengan Pemenntah diadakan oleh
Kcnusi-komrsi.

b.

Komisr yang bertugas menangant Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara mengadakan
rapat dengan Pimpinan Komisi untuk membahas
saran dan pendapat Komisi yang selanjutnya
dilaporkan dalam Rapat Paripurna;

c.

Rapat Kerja penyelesaian teraktur Aancangan
Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara diadakan oleh Komisi yang
bertugas menangani Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dengan Pemerintah. dengan
memperhatikan saran dan pendapat dari
pemandangan umum Anggota serta jawaban
Pemerintah, Sadan Musyawarah, Komisi, dan
Fraksr.

(2) Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Nata
Keuangannya harus selesar selambat-lambatnya satu
bulan sebelum tanggal 1 April tahun anggaran yang
bersangkutan.
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Pasal143
Komisi yang bertugas menangarn Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara mengadakan pembahasan terhadap
laporan setengah tahunan yang drsampaixan oleh
Pemenntah kepada DPA, setambat-lamnamya satu bulan
setelah pertengahan pertama tahun anggaran yang
bersangkutan beraktur.

Pasal144
Komrst yang bertugas menangani Anggaran Pendapatan
dan Belan1a Negara mengadakan Aapat Kerja dengan
Pemenntah untuk membahas perkiraan Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang sedang
berjalan dalam tnwulan ketiga setiap tahun anggaran.

Pasal145
(1) Rancangan Undang·undang tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
disampaikan oleh Presiden kepada DPA sebelum
melewati tujuh han pertama dari bulan terakhir tahun
anggaran yang bersangkutan.
(2) Pembahasan dan penyclesaian Rancangan Undang·
undang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara dilaksanakan sepenl pembahasan
dan penyefesaian Rancangan Undang-undang
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
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dan dtselesatkan sebelum tahun anggaran yang
bersangkutan berakhir.
Pasal 146

Pembahasan dan penyelesaian Rancangan undanqundang tentang Perhitungan Anggaran Negara
dilaksanakan caiam batas waktu yang ditentukan oren
Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang bersanqkutan.

BAB XV
ASPIRASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pasat147
(l) DPR menampung dan merundaklanjuti asplrasi can
pengaduan masyarakat ten\ang suatu permasaianan
yang berada dalam ruang lingkup tugas dan
wewenang DPA
(2) Selam metatur Rapat Dengar Pendapat Umum
sebaqaunana rnmaksud dalam Pasal 59 ayat (4) huruf
c dan melann kunjungan keria sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 59 ayat (4) huruf d, DPR menertrna

penyampaian asotrast dan pengaduan masyarakat
secara langsung dan/atau melalui surat.
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Pasal 148
( 1) Masyarakat yang datang secara langsung ke DPA
untuk menyampaikan asprrasi dan/atau pengaduan
diterima dan drsatuekan oleh Sekretariat Jenderal ke
Komis1 yang merntndanqmya dan/atau Fraksi-fraksi.
(2) Dalam menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan
masyarakat, Kom1s1 melaksanakan ketentuan
sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (4) dan (5),
sedangkan Fraksi dapat mengambil langkah·langkah
sesuai dengan kebijaksanaan masing-masing

BAB XVI
KONSUl TASI DAN KOORDINASI SESAMA
lEMBAGA TINGGI NEGARA
Pasal 149
(1) Konsultas, dan koordmasi antara DPR dan Lembaga
Tinggi Negara lamnya dtlaksanakan da1am bentuk
a

perternuan antara Pimpinan DPA dan Pimpinan
Lembaga Tinggi Negara lamnya:

o.

pertemuan antara Pimpinan DPR bersama unsur
Pimpinan Fraksi DPA dan Prmptnan Lembaga
Tingg1 Negara lainnya;

c.

pertetnuan antara Pimpinan OPR bersama unsur
atat ketengkapan DPR yang ruang hnqkup

95

tugasnya terkatt dengan pokok masa\ah yang
drbanas, dengan Ptmpinan Lembaga T1nggi
Negara lainnya;

d.

pertemuan antara alat kelengkapan DPR sesuai
dengan ruang hngkup tugasnya dengan Pimpinan
dan/atau unsur jajaran Lembaga Tinggi Negara
lainnya.

(2) Pertemuan konsultasi dan koordinasi sebagaimana

dimaksud dalam ayat ( 1) dapat dilakukan baik atas
prakarsa DPR maupun Lembaga T1nggi Negara
tertentu tamnya.
(3) Hasil

pertemuan konsultasi dan koordinasi
sebagaimana dimaksud datam ayat (1) diberitahukan
secara tertulis kepada Pimpinan Fraksi dan pimpinan
alat kelengkapan DPR yang terkait, dan apabila
dipandang perlu dilaporkan dalam Rapat Paripurna.

Pasal 150
Pimpinan DPA alas persetujuan Sadan Musyawarah dapat
membuat kesepakatan dengan Pimpinan Lembaga Tinggi
Negara tertentu \ainnya mengenai mekanisme dan tata
cara pertemuan konsultasi dan koordinasi dengan
Lembaga Tinggi Negara tersebut
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Pasal151
Dalam hal suatu Ketetapan Majeus Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia dan/atau Undang·undang
menetapkan Pemenntah atau pihak la,nnya harus
melakukan konsultasi dan koordinasi dengan DPR
mengenai suatu masalah, penanganannya dtatur lebth
lan1ut oleh Sadan Musyawarah.

BAB XVII
TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Ketentuan Umum
Pasal152
( 1) Pengambilan keputusan adalah proses penyelesaran
terakhir suatu masalah yang dibicarakan dalam rapat
DPR.
{2) Pengambilan keputusan daJam rapat DPR pada

asasnya diusahakan sejauh mungkin dengan cara
musyawarah untuk mencapai mufakat
{3} Apabila Cara pengambilan keputusan sebaparmana
dunaksuo dalam ayat (2) tidak mungkin lag1, keputusan
diambu berdasarkan suara terbanyak

Pasal153
(1) Semua ,�nis rapat DPR dapat rnenqarntnl keputusan
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(2) Keputusan rapat DPR berupa ber setujuan atau
penolakan
Pasal 154

{1) Setrap rapat OPR untuk dapat mengamb1I keputusan
berdasarkan mufakat memerlukan kuorum
sebaqarrnana dimaksud dalam pasal 157, dan untuk
dapat mengambil keputusan berdasarkan suara
terbanyak memerlukan kuorum s eb aqatrnana
drmaksud da:am Pasa! 160 ayat (1) huruf a
(2) Apabrla kuorum sebagaimana dunaksud dalam ayat
(1) tidak tercapar. rapat ditunda sebanyak-banyaknya

dlJa kali dengan tenggang waktu masmq-masmq
sakurang-kurangnya 24 jam.
(3) Apabtla sete!ah dua kal1 penundaan, kuorum
sebagaimana dimaksud dalam ayal (1) belum 1uga
tercapar maka:
a

11ka teqadr dalam Rapa! Panpurna . masalahnya
rneruadr batal.

b

Jika teqadi dalam Rapa! Kcmist, Rapat Gabungan
Kom1si, Rapat BURT, Rapa\ BKSAP, atau Rapat
Panma Khusus, cara penyeresarannya diserahkan
kepada Badan Musyawarah; dan

c

pka terjadt dalam rapat Sadan Musyawarah. cara
penyelesatannya diserahkan kepada Prmpman
Badan Musyawarah dengan memperhatikan
pendapat P1mp1nan Fraks1.
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Pasal155
Setiap keputusan rapat OPA, baik berdasarkan mufakat
maupun berdasarkan suara terbanyak. rnenqtkat semua
pihak yang bersangkutan.

Keputusan Berdasarkan Mufakat

Pasal156
Hahikat musyawarah untuk mufakat adalah suatu cara

pelaksanaan demokrasi Pancasila untuk merumuskan
dan/atau memutuskan suatu hal dengan kebulatan
pendapat {mutakat}, yang bersumber pada inti paham
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan/perwak1lan, berdasarkan
kehendak rakyat, itikad ba1k, pikiran sehat, kejujuran, dan
penuh rasa tanggung jawab demi persatuan dan kesatuan
bangsa serta kepentingan rakyat

Pasal157
(1) Keputusan berdasarkan mufakar adalah sah apabiJa·

a

drarnbtl dalam rapat yang dattar hadtmya telah
ditandatangani oleh lebrh dan separuh jumlah
anggota rapat dan dthadin oleh unsur semua
Fraksi (kuorum),

b

dihadiri oleh Ietnn dari separuh iumlah anggota
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rapat yang telah rnenandatanqanr daftar hadrr
sebaqaimana dimaksud dalam huruf a.
(2) Dalam hal salah satu unsur Praksr hdak dapat nacnr ,
keputusan berdasarkan mufakat tetap dianggap san
apabr!a Ptmpman Frakst yang bersangkutan
membenkan perseiujuan secata tenuus
Pasal158
(1) Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat
dilakukan setelah kepada para anggota rapat yang
hadrr drberikan kesempatan untuk mengemukakan
pendapat serta saran, yang kemudian d1pandang
cukup untuk drtenma oleh rapat sebagai sumbangan
pendapat dan pikiran bagi penyelesaian masalah
yang sedang d1musyawarahkan.
(2) Untuk dapat mengambil keputusan sebagatmana
dimaksud datam ayat (1 ), Ketua Rapat atau panitia
yang ditunjuk untuk itu menyiapkan rancangan
keputusan yang mencerminkan pendapat dalam
rapat
Keputusan Berdasarkan Suara T erbanyak
Pasal159
Keputusan berdasarkan suara terbanyak diarnbrl apatnta
keputusan berdasarkan mufakat sudah trdak mungkin
dtcapai karena adanya pendirian dalam rapat dan
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sebagian anggota rapaf yang t1dak dapat d1pertemukan
laqt dengan pendman anggota rapat lainnya atau karena
waktu yang sudah sangat mendesak

Pasal 160
{ 1) Keputusan berdasarkan suara terbanyak ada!ah sah

apablla·
a.

diambi! da!am rapat yang daftar hadtmya telah
ditandatangan1 oten tebrh dari separuh jurnlah
anggota rapat (kuorum).

b

disetujui oten lebih dan separuh jumlaf anggota

c.

d1dukung oleh tidak hanya satu Fraksi

rapat yang rnenandatanqam daftar hadir; dan

(2) Pemberian suara untuk menyatakan setuju. menolak,
atau tidak mcnyatakan pilihan (abstain) ai/akukan olP.h

anggota rapat yang hadir dengan cara hsan.
mengangkat tangan. berdm, atau tertuhs.
(3) Pengh1tungan suara dilakukan dengan menghitung
secara langsung tlap-tiap anggota rapat, Fraksi demi
FraksJ, kecuan dalam hal pemungutan suara secara
rahasra.

Pasal161
( 1) Apabrla karena suat masalah yang drhadapr ttdak
rnunqkm dicapai keputusan berdasarkan suara
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terbanyak dengan satu kah pemungutan suara. Ketua
Hapat mengusahakan agar dapat drarnbu keputusan
ter aktur mengena1 masalah tersebut secara
keseluruhan.
(2) Apabrla hastt pemungutan suara trdak memenuh1
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160
ayal ( 1) huruf b dan c, dilakukan pemungutan suara
ulangan yang petaksanaannya ditangguhk.an samoar
rapat benkutnya dengan tenggang waktu sekurangkurangnya 24 jam

nasu pemungutan suara ulangan
sebaqatmana dimaksud dalam ayat (2) ternyata lidak
iuga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 160 ayat (1) nurut b dan c. masalahnya
rnenjadr batal.

(3) Ap abrfa

Pasal162
( 1 ) Pemungutan suara ten tang orang atau masalah yang
drpandanq pentmq oleh rapat dapat dttakukan secara
rahasia
(2) Pembenan suara secara
cara
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ranasra

dtlakukan dengan

a

tertulls;

b

tanpa menyebut nama dan Fraks: pemberi suara:
dan

c

tanpa dnandatanqam

(3) Apabila hastl pemungutan suara secara rahasra trdak
rnemenutu ketentuan sebaqannana dimaksud dalam
Pasa: 160 ayat 11) huruf b, pemungutan suara d1ulang
sekah 1ag1 da1am rapat rtu juga

(4) Apabrta hasll pemungutan suara ulangan sebaqannana dimaksud dalam ayat (3) ternyata tidak
juga memenuh1 ketentuan sebaqarmana dimaksud
dalam Pasal 160 ayat {1) hurut b, orang atau
masa!ahnya rnenjadt batal.

BAB XVIII
SEKRETARIAT JENDERAL DPR

Kedudukan

Pasal163
Sekretariat Jenderal sebagaimana otmaksud dalam Pasa!
3 ayat (3). merupakan unsur pelayanan DPR yang
berkedudukan sebagai Kesekretariatan Lernbaga Tinggi

Negara

Susunan
Pasal164
(1) Sekretariat Jenderat cnptrnpm oleh seorang Sekretaris
Jenderal yang dalam melaksanakan tugasnya
bertanggung jawab kepada Prmpman DPR.
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(2) Sekretans Jenderal dibantu oleh seorang atau lebih
Wakil Sekretaris Jenderal
Pasat165
(1) Sekretaris Jenderal dan Wak1l Sekretaris Jenderal
diangkat dan diberhentikan oleh Presiden alas usur
Prmptnan DPR setelah mendengar pertimbangan
Sadan Musyawarah.
(2) Prmpman DPR, setelah mendengar pertimbangan
Sadan Musyawarah,dapat mengajukan usu! kepada
Presiden mengenai pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris
Jenderal.

Pasal 166
DPR mempunyai tenaga ahlt yang bertugas membantu
kelancaran pelaksanaan tugas fungsionat Anggota, slat
kelenqkapan DPA, dan Fraksi

Pasal167
Susunan organisasi dan tata kena Sekretanat Jenderal
ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah
mendengar pertimbangan Pimpinan DPR dengan
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku
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Tu gas
Pasal168
Tugas Sekretariat Jenderal ada!ah
a

rnelayarn segala kebutuhan DPR, agar UPR dapat
me1aksanakan wewenang dan tugasnya dengan
sebalk-baiknya.

b.

melaksanakan kebuaksanaan kerumahtanggaan DPR
yang teian onentukan oleh Ptmpman DPR, termasuk
kesejahteraan Anggota dan peqawat Sekretanat
Jenderal;

c.

membantu prmpman DPR dalarn m enyrapkan
penyusunan Rancangan Anggaran Betarua DPR
dengan ketentuan bahwa.
t)

hasil penyusunan Rancangan Anggaran Berarua
OPR tersebut.
sebelum dtsamparkan kepada
Pimpman DPR tertebrh dahulu dtsamparkan
kepada BURT untuk dradakan penehtran dan
penyempurnaan sebagaimana drmaksud datarn
Pasar 64 ayat ( 1) hurut c angka 1 ):

2)

dalam proses penyelesaian Rancangan Anggaran
Belanja DPR selanjutr,ya, Sekretanat Jenderal
bersama-sama dengan BURT memusyawarahkan penetapan Rancangan Anggaran Belanja
tersebut dengan Pemenntah sabaqatmana
oenaksuo dalam Pasal 64 avat ( 1) huruf c angka
2);
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3)

d

dalam pemennctan Anggaran Belanja DPR,
Sekretarfat Jenderal bersama-sama dengan
BURT
merumuskan pennctan tersebut,
sebaga,mana orrnaksuo dalam Pasal 64 ayat ( 1)
huruf c angka 3;

memberikan penje'asan dan data yang d\per\ukan o\eh

BURT;
e

melaksanakan hal lain yang drtuqaskan oleh Punpman
DPR; dan

f.

melaporkan secare tertulls pelaKsanaan tugasnya
selama Masa Perstdanqan yang raiu kepada
Ptrnpf nan DPA pada senap permutaan Masa
Persrdanqan. dengan membenkan tembusan kepada
anggota Badan Musyawarah dan anggo\a BURT.

Pasal 169
Sekretans Jenderal dengan persetujuan Rapat Paripurna,
dapat menjadi anggota organisasi mternaslonal yang
menghimpun para Sekretaris Jenderal Parlemen, dan
memberikan laporan tertulis serta pertanggungjawaban
atas pelaksanaan kegiatannya dalam orgamsasi tersebut
kepada Pimpinan DPR dengan memberikan \embusan
kepada anggota Badan Musyawarah.
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BAB XIX
SURAT MA SUK DAN SURAT KELUAR

Ketentuan Umum

Pasal170
Tata cara pencatatan Surat masuk dan surat keluar serta
penanganan setaruutnya dratur oleh Sekretans Jendera!

Pasal 171
(1) Semua surat yang dratamatkan kepada OF'R setam
yang unluk Fraksi oitertma oleh Sekretanat Jenderal
dan segera dicatat serta diben nomor agenda.

(2) Semua surat masuk kecuah yang menyo.ngkut tugas
intern Sekretariat Jenderal segera dnawab oleh
Sekretaris Jenderal atas nama Pimpinan DPR, yang
memberitahukan kepada pengirim bahwa suratnya
telah dtterima. dan apabua masafahnya sedang dalam
proses pengolahan. hal 1ni dapat diberttatu.kan kepada
penqrrim surat
(3) Semua surat yang dialamatkan kepada Fraks1 dan
yang diterima oleh Sekretanat Jenderal rncatat dan
tanpa dibuka dfteruskan kepada Fr;:iks1 yang
bersangkulan.

Pasal172
(1) Semua surat masuk beserta tembusan surat jawaban
sebaparmana dimaksud dalam Pasat 171 ayat (2),
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drs arnpatkan oleh Sekretane Jenderat kepada
Prrnpman OPR.
{2) P1mp1nan DPR menentukan apakah surat masuk
tersebut sesuat dengan permasalahannya akan
dltanqaru sendiri, atau dtteruskan kepada alat
kelengkapan DPR yang lain dan/atau Pimpman Fraksi.
(3) Apabila Prrnpinan DPR memandang peuu. surat
masuk dapat diperbanyak dan dtbaqikan kepaoa
Anggota

Pasal173
(1) Sekretaris alat kelengkapan DPR setelah menerima
surat-surat dari Pimpinan DPR membuat daftar
penerimaan surat. yang memuat depgan singkat
pokok-pokok isi surat, dan segera menyampaikannya
kepada pimpinan alat kelengkapan DPR yang
bersangkutan.
(2) Pimpinan atat kelengkapan DPR datam rapet pimpinan
membicarakan isi surat-surat masuk itu serta cara
penyelesa1an selaniutnya
(3) Apabita Pimpinan alat kelengkapan DPR memandang
perlu, surat masuk dapat diperbanyak oleh Sekretaris
ala! kelengkapan yang bersangkutan dan drbaqikan
kepada para anggota untuk dibicarakan dalarn rapat
alat kelengkapan tersebut, serta ditetapkan cara
penyelesaian selanjutnya
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Surat Keluar
Pasal 174
( 1) Konsep surat [awaban dan/atau tanggapan terhadap
surat masuk yang dibuat oleh alat kelengkapan DPR.
disampaikan kepada Pimpman DPR melalur Sekretans
Jenderal.
(2) Apabila rs! surat 1awaban yang dtbuat oleh ala!
kelengkapan DPA d1setujw oleh Pimp,nan DPR, surat
jawaban tersebut segera dtkrrimkan kepada alamat
yang bersangkutan.
(3) Apabila isi sural jawaban sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) tidak dlsetului oleh Pimp,nan DPR,
masalahnya mbrcarakan ctengan Pirnpinan atat
kelengkapan DPR yang bersangkutan.
(4) Apablla pembrcaraan sebaqarmena dimaksud dalam
ayat (3) tidak menghasilkan kesepakatan, masalahnya
diajukan kepada Sadan Musyawarah untuk ditentukan
p�1nyelesa1an setanjutnya

Pasal 175
(1) Semua surat ketuar, termasuk surat undangan rapat
DPR ditandatangani oleh salah seorang anggota
Ptmpinan DPA atau Sekretans Jenderal atas nama
Prmpinan DPR.
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(2) Ketenluan sebaga,mana crmaksuc dalarn ayat ( 1)
dratur lebth lanjut oleh Pirnpman DPR

Pasal176
(1) Penqniman surat keluar di1akukan oleh Sekretariat
.Jenderal.

(2) Sebetum dlkf nrnkan kepada alarnat yang bersangkutan semua surat keluar dicatat dan diberi nomor
agenda.
(3) Sekretariat Jenderal menyampaikan tembusan sura,�
keluar kepada alat kelengkapan DPR yang
bersangkutan dan kepada pihak yang dipandang
perlu.
(4) Apabila Pimpinan OPR memandang per1u. surat keluar
dapat diperbanyak dan dibagikan kepada Anggota.

Arsip Surat
Pasal 177
Tata cara penyusunan arsip surat masuk dan surat keluar
diatur oleh Sekretaris Jenderal.
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BAB XX
LAMBANG DPR DAN TANDA ANGGOTA DPR

Pasal 118
Ketentuan yang mengatur tentang makna dan hentuk serta
cara penggunaan Lambang DPA ditetapkan nlPb rtapat
Paripurna atas usul Sadan Musyawarah

Pasal179
Ketentuan yang mengatur tentang Tanda Anggota DPR
ditetapkan oleh Aapat Paripurna alas usul Sadan
Musyawarah.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 180
( 1) Usul perubahan Peraturan Tata Tertrb rm hanya dapat
diajukan oleh sekuranq-kurenqnya sepuluh orang
Anggota.
(2) Usul perubahan sebaqarmana dnnaksud da!am ayat
(1) dengan penjelasannya disampaikan secara tertulls
kepada Pimpinan DPA dengan disertar daftar nama
dan tanda tangan para pengusu!
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Pasal 181
(1) Usul perubahan sebagaimana drmaksud dalam Pasal
180 disampaikan oleh Prmpman OPR kepada Sadan
Musyawarah untuk dibahas dan diambrl keputusan,
serta dmagikan kepada para Anggota.
(2) Oleh Pimpinan DPR usul perubahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 180, dengan disertai keputusan
Sadan Musyawarah, diajukan kepada Aapat Paripurna
untuk diambil keputusan.

Pasal182
Hat-hal yang belum diatur dalam Peraturan Tata Tertib ini
diputuskan oleh Aapat Paripurna atas usul Sadan
Musyawarah.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 September 1997
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
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KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 10/DPR Rlil/1997-1998
TENTANG
PEMBENTUKAN KDMISI-KOMISI DALAM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
SERTA PENENTUAN RUANG LINGKUP
TUGAS MASING-MASING KOMISI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:
a.

bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) Peraturan Tata Tertib

Dewan Perwakitan Rakayat Hepubhk Indonesia,
dipandang pertu untuk segera membentuk Korntsikomisi dalam Dewan Perwakilan Rakyat Aepublik
Indonesia serta menentukan ruang lingkup tugas

masing-masing Komis,,
b.

banwa pembentukan Komisi-komisi dalam Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta penentuan
ruang lingkup tugas rnaainq-ma smq Komisi

sebagaimana dimaksud pada hurui {a) per\u dite1apkan
dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia.
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Mengingat:
Pasal 5 ayat (1). Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20 UndangUndang Oasar 1945:

2

Ketetapan Majehs Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor- III/MPR/1978 tentang Kedudukan
dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertingi Negara
dengan/atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara;

3

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang
Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, sebaqaimana te1ah
beberapa kati diubah, terakhir dengan Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1995;

4

Keputusan Prestden Nomor 96/MfTahun 1993 jo.
Nomor 97/M/1993 dan Nomor 98/M/Tahun 1993
tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan Vl;

5

Keputusan Presrden Republik Indonesia Nomor 388/
M Tahun 1995 tentang Penggabungan Departemen
Perdagangan dan Oepartemen Perindustrian menjadi
Departemen Perindustrian dan Perdagangan

6

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia Nomor 37/DPR RIIIV/1996-1997 tentang
Pengesahan Pembentukan Panitia Khusus Dewan
Perwaknan Rakyat Republik Indonesia menqena;
Perubahan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakuan
Rakyat RepLJb!Jk Jndonesia;

114

7

Keputusan Dewan Perwakrfan Rakyat Hepubhk
Indonesia Nomor 9/DPR-Rltl/1997-1998 tentang
Peraturan Tata Temb Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia

Memperhatikan :
1.

Laporan Parnua Khusus Perubahan Peraturan Tata
Tertib Dewan Perweknan Rakyat Repubhk Indonesia;

2.

Keputusan Rapat Panpurna Ternuka Dewan Perwakilan
Rakyat Repubhk Indonesia Ke-12 pada tanggal 19
September 1997.
MEMUTUSKAN :

Menetapk.an :

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN
KOMISI-KOMISI DALAM DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT
REPUBLIK
INDONESIA
SERTA
PENENTUAN RUANG LINGKUP TUGAS DAN
PASANGAN KERJA MASING-MASING KOMIS!.
PERTAMA :
Di dalam Dewan Perwakilan Rakyat Republlk
Indonesia dibentuk 8 (de\apan) Korrust dengan ruang
tingkup tugas dan pasangan kerja rnasmq-masmq
Kornisi sebagai berikut'
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KOMISI I:
1.
2
3
4.
5.
6
7.
8.
9

Departemen Pertahanan dan Keamanan
Departemen Penerangan.
Departemen Kehakiman.
xejaksaan Agung
Angkatan Bersenjata Repubhk Indonesia.
Dewan Pertahanan Keamanan Nasional
Sadan Koordlnasi lntelejen Negara.
Lembaga Sandi Negara.
Badan Koordinasr Survey dan Pemetaan Nasional

KOMISIII:
1.
2.
3.
4.
5.
6

7.
8.
9
1O
11
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Departemen Dalam Negen.
Departemen Luar Negeri.
Menten Negara Sekretaris Negara.
Menten Negara Sekretaris Kabinet.
Menten Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Menten Negara Agraria/Kepata Sadan Pertanahan
Nasional
Lembaga Admirustrasi Negara.
Arstp Nasional
Sadan Adrmmstrasr Kepegawaian Negara.
Sadar Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman
Penghayatan dan Pengamalan Pancastla.
Sadan Pengawas Keuangan dan Pembangunan

KOMISIIII:
1.
2.
3.
4.
5

Departemen Penarnan.
Departemen Kehutanan.
Departemen Transrruqras..
Menteri Negara Urusan Pangan
Sadan Urusan Logist1k

KOMISI IV:
1.
2.
3.
4
5.
6.

Departemen Pekerjaan Umum.
Departemen Perhubungan.
Departemen Parlwlsata Pos dan. "relekcmuntkasi
Menteri Negara urusan Perumahan Rakyat.
Dewan Telekomunikasi.
Lembaga Penerbangan can Antariksa Nasional

7.

Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional.

KOMISIV :
1.
2
3.
4

5.
6.

Departemen Penndustnan dan Perdagangan
Departemen Pertambangan dan Energ1.
Departemen Tenaga Kerja.
Menteri Negara lnveetasr/Ketua Badan Koordmasr
Penanaman Modal.
Departemen Koperasi dan Pembrnaan Pengusaha
Kecil.
Menteri Negara Urusan L!ngkungan Hrdup
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KOMISIVI:

1
2
3
4

Departemen Kesehatan.
Departemer. Sosial
Men ten Neqara Urusan Peranan Wanita.
Menter: Negara Kependudukan/Kepala Sadan
Koordmasr Keluarga Berencana Nasional.

KOMISI VII:
Departemen Pendrdikan dan Kebudayaan.

?
3

Depurtemen Agama.

Menten Negara Pemuda dan Olahraga.

4

Lembaga Jlmu Pengetahuan Indonesia.

5.
6

Sadan Tenaga Atom Nasional.
Perpustakaan Nasional.

KOMISI VIII:

t.
2

3
4

Departemen Keuangan
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional.
Menten Negara Aiset dan Teknologi.

5
6.
7

Sadan Perer.canaan Pembangunan Nasional.
Sadan PengkaJian dan Penerapan Teknologi.
Sadan Pengembangan lndustri Strategis.
Bank Indonesia

8.

Biro Pusat Statlsnk
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9.

Semua Departemen, Menten Negara, Pejabat T1ngg1
setingkat Mente n, Lembaga Pernermtah Non
Oepartemen dan Kesekretanatan Lembaga Tertingg11
Tinggi Negara, sepanjang berhubungan denqan
Anggaran Pendapatan dan Be!anja Negara

KE DUA:

Keputusan irn ber1aku pada tanggal dttetapkan
Drtetapkan

o Jakarta

Pada tanggal 19 September 1997
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
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LAPORAN KETUA PANITIA KH!Je;US
PERUBAHAN PERATURAN TATA TtR i 16
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DISAMPAIKAN PADA
RAPAT PARIPURNA DPR-RI
HARi JUM'AT, TANGGAL 19 SEPTEMBER 1997

Assalarnu'alarkurn W r. Wb.
Diawal1 puJi dan syukur ke hadirat Allah, Tuhan Yang

Maha Esa, dan dunngr perkenan Ketua, segenap Prmpman
can Rapat Paripuma Dewan yang muha, iLinkanlah kami

selaku Ketua Parutra Khusus, menyampaikan laporan
tentang pelaksanaan tugas pembahasan dan perumusan
Perubahan Peraturan Tata Tertib OPR-RI untuk drambl!
keputusan pada kesempatan yang berbahagia mi
Perlunya Perubahan Peraturan Tata Tertib DPR-RI telah
cukup lama mendapat sorotan dari masyarakat Pada tahun

1990 Pimpinan Dewan pernah melakukan sarasehan
dengan Pimpinan Fraksl-trakst untuk maksud tersebut,
namun kesepakatan semua Frakst ketika nu belurn tercapar

Sebagaimana dlketahui bersama, usul pe rubanan
PeraturanTata Temb DPR·RI yang krta bahas sekarang ini,
mulanya diajukan oleh 61 anqqota Fraksi Persatuan
Pembangunan rnelalui surat tertanggal 31 Maret 1997.
Namun karena adanya masa reses pada bufan Apnl dan
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Mei 1997 ynng bertepatan dengan pelaksanaan kampanve
dan pemungutan suara Permtu 1997, maka pemtncaraau
tentang usu! tersebut oleh Sadan Musyawarah DPR·RI baru
dilakukan pada tanggal 29 Juni 1997. Dalam rapat Sadan
Musyawarah tersebut semua Praksr bersepakat untuk
masinq-masrnq rnenqajukan usul perubahan dengan acuan
Peraturan Tata Tertib DPR·Rl yang didasarkan pada
Keputusan Nomor 10/DPR-Rl/111/82-83 tanggal 26 Pebruari
1983
Berdasarkan kesepakatan tersebut. akhirnya secara
cepat pad a hari Kamis tanggal 26 Juni 1997, Ra pat
Paripurna Dewan menetapkan pembentukan Panitia
Khusus menqenar Perubahan Peraturan Tata Tertib DPR·
RI yang dikukuhkan dalam Keputusan DPR-RI Nomor 37/
DPR-RI/IV/1996-1997 tanggal 26 Juni 1997. Dalam
keputusan tersebut ditetapkan bahwa Pansus berjumteh
sebanyak 21 orang yang terdin dan :
1.

Fraksi Karya Pembangunan sebanyak 9 orang yartu:
Sdr Ir A Moestahid Astan, Andi Mattalatta SH, MH,
Syamsul Mu'arif, Ir Umbu Mehang Kunda, Ors. Slamet
Effendi Yusuf, Mustokowen1 Murdi SH, J Sudarko
Praw,royudo, dan Novyan Kaman SH, Ors. Adolf Jouke
Sondakh;

2.

Fraksi ABRI sebanyak 5 orang yartu: Suparman Ahmad,
Ora. Paula Bataona Renyaan, Drs. Maruhum
Situmorang, Ali Amran Sidik, dan On Saptadji K.G;

3.

Fraksi Persatuan Pembangunan sebanyak 4 orang
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ya,tu. H Hamzah HAZ, HM D1a far Sil! 11q H
Panpurno SH. dan H Ali Marwan Hauan S�,
4

i1.

h,

Frakst PD! sebanyak 3 orang yartu Fatvnaf Achrncu
SH Dre; Markus Wauran oan Ors R Soeoarvanto

Ftalam Bapat P!eno Pansus yang pertarna pada t-an
Jum ct 27 Juru 1997, yang d1hantarkan cleb Waki! Ketua
Dewan Ors Soeqacn, telah berhasll dttetapken komposrsr
dan personalia Pimpman Pansus yang t61d,;: o.m Ke1ua
Sdr. Syamsul Mua'rit dan FKP, dengan para V� dKli Ketua
masing-masing Sdr Dra Paula Bataona Renyaar dan
F-ABR!, Sdr. Ir Umbu Mehang Kunda dan FKP, Sdr H
Yudo Panpumo. SH oan FPP dan Sdr o,s Markus Wauran
dan FPDI
Saudara Ketua. para Wak1I rcetua Jori Rapa! Panpuma
Dewan yang mulla
Setelah masmq-masmq Fraksr rnenyarnparkan usu!
perubahan dan disusun dalam persand1ngan Daftar
lnventansasr Masalah, secara keseluruhan lerdapat 21 O
butu DIM Setelah rntelaah oleh Pansus maka 123 butu
DIM yang bersrfat redaksronal drserahkan pembahasannya
ke Pamtia Kerja, sedang sebanyak 87 buur DIM menqalarru
pembahasan secara mtenstt oleh Pansus Dan 87 butn yang
drbahas intensrt. 53 diantaranya rnseresaikan dan sebag,an
drteruskan ke Parua. sedang sisanya sebanyak 34 butn DIM
dranqqap sebagai DIM yang bersitat krustat rneapun
1
Masalah yang berhubungan dengan jurntah Uan
ketentuan Pimptnan Ala! Kelengkapan Dewan.
sebanyak 10 butrr DIM
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2

Masalah yang berhubungan dengan Hak-Hak DPR.
sebanyak 9 but1r DIM

'3

Masalah yang berhubungan dengan Jumlah Kormst.
sebanyak 1 buttr DIM.

4

Masalah yang berhubungan dengan Kuorum Rapat.
sebanyak 1 butrr DIM

5.

Masalah yang berhubungan dengan Anggaran,
sebanyak 5 butir DIM.

6

Masalah yang berhubungan dengan Konsultasi dan
Koominast Antar Lembaga Tinggt Negara, sebanyak 4
butir DIM.

7

Masalah yang berhubungan dengan Program Legislat1f
Nasional, sebanyak 4 buttr DIM
Dalam proses penyelesaran selanjutnya, terhadap 34

butir DIM yang bersifat krusral terseoct d1pecahkan melalw.

pertemuan konsultasi atau lobby antara Pimpinan Fraksitrakst dengan Pimpinan Dewan sebanyak 3 kah yaitu pada
tanggal 29, 30 Juh dan 16 September 1997; pertemuan
konsuttasi antara Ketua-ketua Frakst dengan Pemerintah
dalam hal lru Menteri Keuangan ddeksanakan satu kalt pada
tanggal 13 Agustus 1997; dan pertemuan konsu1tasi antar
Ketua-Ketua Fraksi ddeksanakan 2 kali yartu pada tanggal
5 dan 16 Agustus 1997. Juga turut dibicarakan melalur
pertemuan konsultasi tentang beberapa hal lainnya yang
terkan dengan funqsr Pimpinan Dewan seperti masalah
Pidato Pimpinan Dewan dan Rapat Gabungan Komisi.
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Setelah rnelalut pembahasan yang mendalam akh1rnya

pada Rapat PJeno Pansus pada tangga! 16 Septernber t 997
telah bemasu dtsepakatr naskah Peraluran Tata Tertib OPH-

Rl yang telah disempurnakan dengan pokok-pokok
perubahan yang akan kamr sampaikan benkut nu
Perlu karm sampaikan bahwa Peraturan Tata Temb
QPR-Rf lidak memi!1ki Penjefasan Umum, PenJelasan Pasal
dan Penjelasan Ayat Oleh sebab rtu mater! taporan 1n1
sekahgus merupakan penjetasan. penatsuan. dan catatan
atas substansi perubahan dan ma ten muatan dan Pera tu ran
Tata Terub yang segera akan ktta letapkan bersama
Pokok-pokok kesepakatan hasn kerja Pansus adaJah
meliputi tentang·

1.

Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat
Pansus bersepakat untuk menambah bab baru ten tang
mekanisme untuk menampung dan menmdaktamun
asplrasl dan pengaduan masyarakal yang selama im
be!um diatur Dalam bab baru lni, ya1tu Bab XV tentang
Asprrast dan Pengaduan Masyarakat yang terdin dan
2 pasal yartu Pasal 147 dan 148, dratur bahwa aspnasr
dan pengaduan masyarakat baik yang melalur surat
atau datang langsung pada dasarnya ditanqam cleh
Komisi yang membidangl dan/atau Fraks1-fra1<s1 aparea
dikehendaki.
Titik berat penanganan oJeh xorms. drlanoasr oten
pemikiran bahwa Komtsr dapat segera memndaklanjuf
asprrasr dan pengaduan tersebut metahn Rapat Keqa
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dengan Pemenntah dan kuntunqan keqa Korrust.
maupun upaya lamnya sesuar dengan ruang hngkup
tu gas dan wewenang yang ada. Sedang penyampaian
aspirast can pengaduan melalui Frakst-trakst hanya
drlaksanakan apabila dnmnta oleh unsur masyarakat
yang bersangku\an, dan uncak laruutnya terserah pada
kebqaks anaan Fr akst mastnq-mastnq. Dengan
ketentuan iru penanganan pengaduan masyarakat
melaiur Kcrmsr-komlsl DPR diharapKan tebm mendapat
perhatlan kita bersama.

2.

Konsultasi dan Koordinasi
Dalam Pasal 4 ayat (2) diteqasvao h;:ihw;:i untuk
kPp�ntingan pelaksanaan wewenano dar, t:..ga.:;, OPR
ctapat mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan
Lembaga Tingg1 Negara lainnya Mengingat pada
Peraturan Tata Tertrb lama belum diatur bagaimana
pelaksanaan konsultasi dan koordmasi tersebut maka
Pansus bersepakat untuk menambah bab baru yaitu
Bab XVI tentang Konsultas, dan Koordinasl Sesarna
Lembaga Tingg1 Negara yang terdin dari 3 pasal yaitu
Pasal 149, 150 dan 151.

Konsu\tas1 dan xooromas. terdm dan 21en1s Pertama·
konsultasi dan koordmasr sesama lembaga tinggi
negara yang drlaksanakan karena adanya hubungan
funqsronal Untuk jenls im prakarsa dapat rnambil oleh
salah satu pthak sesuai kebutuhan. Selanjutnya dalam
rangka pemantapan jahnan hubungan funqstonal
tersebut. Peratuan Tata Tertib membuka peluang untuk
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diaturnya mekarusme konsultasi oan koordmasr uu
dalam naskah kesepakatan antara Ptmpman DPR·RI
dengan Punoman Lembaga Ttnggi Negara lainnya.
Kedua. koordinasi dan konsuftasr karena drtentukan
atau dipenntahkan oleh Ketetapan MPR-RI dan/atau
Undang-undang Untuk jenis ini pelaksanaan dan
penanganannya diatur lebih lanjut oleh Sadan
Musyawarah kecuali apabila Ketetapan MPR dan/atau
Undang-undang tersebut menentukan Jain

3. Pelaksanan Hak-hak DPR.
Dalam pstaksanaan hak-hak OPR telah dtsepakati
bahwa proses pengusulan yang semula disyaratkan
harus diajukan sekurang-kurangnya oleh 20 orang
angota, oleh Pansus disepakati un1uk diubah menjadf
sekurang-kurangnya diusulkan oleh 1 O orang anggota
Secara keseluruhan perwujudan hak-hak Dewan yang
memertukan dukungan anggota terdin darr
a.

hak yang dapat diajukan oleh satu orang anggota
atau lebih yaitu Hak MengaJukan Pertanyan,
lermasuk kepada Presiden, yang diatur dalam
Pasal 34, 35 dan 36, serta Hak Mengadakan
Perubahan atas Aancangan Undang-undang yang
diatur dalam Pasal 23;

b.

hak yang harus diusulkan oleh sekurang-kurangnya
1 O orang anggota {trdak harus semua Fraksi) yaitu
Hak Meminta Keterangan kepada Prestden yang
diatur dalam Pasa11 O sampat Pasal 14, pengusulan
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calon Ketua dan Wak1I Ketua Dewan dalam satu
paket sebaqarrnana dratur dalam Pasal 46,
pengusulan rapat Panpurna Luar Biasa sebaqarmana diatur dalam Pasal 83, dan penqaiuan
usul perubahan Peraturan Tata Tertib Dewan
sebagatmana dtatur dalam Pasat 180 dan 181

c.

hak yang jumlah pengusulnya ditentukan dengan
undang-undang dan harus d1dukung oleh sekurangkurangnya 2 (dua) Frakst. yaitu Hak Mengadakan
Penyehdtkan yang dratur dalam Pasal 15 sampar
Pasal 22, sedang hak yang jumlah pengusulnya
sekurang-kurangnya 10 orang anggota dan harus
didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) Fraks1
adalah Hak MengaJukan Pernyataan Pendapat
yang diatur dalam Pasal 24 sampat Pasal 30. dan
Hak Menqajukan Rancangan Undang-undang yang
diatur dalam Pasal 33 dan Bab X111.

Khusus untuk penggunan Hak Mengajukan
Rancangan Undang-undang usul inisiatif oleh DPR,
Pansus bersepakat bahwa prosedur pengusulannya
juga dapat dllakukan me\alui Kornisi atau Gabungan
Komisi yang ketentuannya diintegrasikan dalam Pasal
134 pada ayat (2). Dalam hal usul drajukan oleh Kormsi
atau Gabungan «ormsr mekanismenya adalah melalui
Keputusan Rapa! Komisi yang diambil dalam acara
yang khusus diadakan untuk maksud pengajuan RUU
usul Imstatrt tersebut RUU yang diajukan adalah
menyangkut masalah yang berada dalam ruang lmgkup
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tugas Korrust yang bersangkutan dan sebelumnya telah
dibicarakan datam Rapat Kerja dengan Pemenntah
4.

Tenaga Ahli DPR·RI

Dalam rangka menuruanq kelancaran pelaksanaan
wewenang dan tugas DPR-RI, Pansus bersepakat
untuk menambah pasat baru yartu Pasal 166 Dalam
pasal im drtentukan bahwa DPR mempunyai tenaga
ahli yang bertugas membantu kelancaran pelaksanaan
tugas fungsional Anggota, Atat Kelengkapan DPR dan
Fraks1-traksL Karena pasal ini drtempatkan dalam Bab
XVIII tentang Sekretariat Jenderal DPR maka
pengaturan lebth lanjut mengenai susunan orqanisasr
dan tata kerjanya dapat di1ntegrasikan dalam
Keputusan Prestden sebagaimana dtmaksud dalam
Pasal 167
5.

Status Keputusan/Kesimpulan Komisi

Pada mulanya Pansus telah sepakat untuk
menegaskan bahwa Keputusen/Kesrmpulan Rapat
Komisi bersuat mengikat. Namun dikarenakan
penqernan "men91kat" tersebut tidak sama dengan srtat
mengikatnya ketentuan undang-undang, akhirnya
rumusan Pasal 59 ayat (6) drscpakau bcrbunyr scbaqar
berikut: "Has!l Rapat Komisi atau Rapat Gabungan
Korrust dalam bentuk keputusan/kestmpulan
sebaqairnana drrnaksud dalam Pasal 102 ayat (3)
merupakan kesepakatan antara DPR dengan
Pemerinlah atau pihak peserta rapal yang
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bersangkutan untuk selanjutnya menjad1 salah satu
pambrcaraan pada rapa\ benkutnya tentang hal yang
sama •
Ayat yang dikunp di atas adalah tambahan ayat baru
dan dnnaksudkan hanya untuk Rapa! Kerja, Rapat
Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum
oleh Korrust yang bersangkutan dengan pihak tertentu.
Yang dimaksud dengan 'pihak peserta rapat" dalam
ayat ini adalah unsur yang menjad1 pihak tertentu atau
J)lhak kedua dalam Rapat xormst tersebut
Dengan ketentuan ini diharapkan ada keterikatan moral
antara kedua belah pihak dan bagi Komlsi yang
bersangkutan keputusan/kesimpulan yang telah diambil
harus dibicarakan Kembali pada rapat berikutnya
tentang hal yang sama sehingga dapat d1ikut1
baqarrnana perkembangan dan penyelesatan
masalahnya.

6.

Kuorum Rapat dan Pengambilan Keputusan.
Dalam Peraturan Tata Tertib OPR dikenal 2 jenis
kuorum. Pertama adalah kuorum untuk membuka rapat
sebagaimana diatur datam Pasal 100 ayat (1) yang
pada dasarnya mengatur bahwa pada waktu yang
ditentukan rapat dapat dibuka apabila daftar hadir telah
ditandatangani oleh tebih separuh jumlah anggota dan
dihadiri oleh unsur semua Fraksi Ketentuan int masih
sama dengan Peraturan Tata Tertib lama. hanya saja
dtsepakaf bahwa penatsiran "dihadiri oleh unsur semua
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Fraker' adalah dthadm oleh unsvr atau angota Fraksrfr akst yang memang ada pada msutus: atau alat
kelengkapan DPR yang rnengadakan Rapat tersebut
Kedua, acaran kuorum untuK pengambdan keputusan
yang terbagi dalam 2 (oua) jems yartu Keputusan
Berdasarkan Mufakat yang d1atur dalam Pasal 156. 157,
dan 158. serta Keputusa.n berdasarkan Suara
Terbanyak yang oatur dalam Pasal 159 sampat dengan
Pasal 162..
Ketentuan tentang Keputusan Berdasarkan Mufakat
disepakati oleh Pansus mensyaratkan kenaciran secara
tlstk lebtn dan separuh anggota rapat yang telah
menandatanqaru dattar hadtr Untuk rtu maka Pasal
157 ayat (1) diubah sehingga berbunyr.
"Ksputusan berdasarkan mufakat adalah sah apatnta:
a.

dtambrl dalam rapat yang daftar hadtmya te!ah
ditandatangani oleh letnh dari separuh [umtah
anggota dan drhadm oleh semua unsur Frakst
(kuorum);

b.

dihadiri oleh lebtn dan separuh nrmlah anggota
rapat yang te1ah menandatangan1 daftar hadrr
sebagaimana dimaksud dalam huruf a.'

01 samping itu Pansus juqa bersepakat bahwa apabua
karena salu dan lain hal salah satu unsur Fraksi belum
atau tidak dapat hadrr. sedangkan ketentuan mcngcnai
jumlan anggota sebagaimana rnmaksuo oteh ayat ( 1)
huruf a dan b tetah terpenuhi, maka persetujuan dari
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unsur Frakst yang belum atau tidak hadir tersebut dapat
d19ant1 dengan persetujuan tertuus dan Pimpman Fraksi
yang bersangkutan. Untuk ttu maka Pansus menyetujui
penambahan ayat (2) pada Pasal 157 yang berbunyr
"Dalam hal satah satu unsur Fraksi lldak dapat naor .
keputusan berdasarkan mufakat tetap dtanggap sah
aoabua Pimjnnan Fraks1 yang bersangkutan
membenkan persetuiuan secara tertuhs "
Ketentuan yang tersebul dalam ayat (2) im juga berlaku
bagi perwujudan kuorum dalam rangka membuka rapat
sebaqatmana oatur pada Pasal 100 ayat (1 ). Perlu kam,
sampaikan bahwa jenls rapat-rapat yang ditentukan
kuorumnya sepern tersebut diatas adalah rapat-rapat
yang rnsebut dalam Pasal 81 kecuah Rapat Fraksi

7.

Peningkatan Dlslplin Anggota.
Dengan ditegaskannya keharusan kehadiran secara
fls1k lebrh dan separuh Anggola Rapat yang telah
menandatangani daftar hadrr , tnla suatu rapet akan
mengambil keputusan, maka dalam rapat-rapat Dewan
yang akan datang, dlatpltn anggota harus lebtf
dmnqkatkan. Sehubungan dengan hal tersebut maka
Pansus bersepakal dltambahnya butu tentang
peningkatan disiplin anggota pada Pasal 40 ayat (2)
yang merupakan bagian dari tugas Fraksl-Iraksl Dalam
upaya pemngkatan disiplin. Pansus juga bersepakat
tentang per!unya ditegakkan secara letnh konsekwen
perwujudan euka rapat
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8.

Komposisi Pimp1nan Komisi, Badan-badan dan
Pansus.
Ketentuan tentang Pnnpman Korrusr dtatur dalam Pasal
58, Prmpman BURT dalam Pasal 63, Prrnpman BKSAP
dalam Pasal 67, dan Prmpman Pamtta Khusus dalam
Pasal 71 Pansus bersepakat bahwa ketentuan ayat
(1) dari pasal-pasa! terse but diatas yang menegaskan
bahwa pimpinan berstfat kotekbt dan mencerminkan
Fraksi-fraks1 tetap dtpertahankan. Penqe r tran
"mencerminkan Fraksi-fraksi' adalah semua unsur
Fraksi yang anggotanya memang ada (menjadr
anggota) dalam alat kelengkapan termaksud walaupun
cuma 1 {satu) orang

Sekalrpun osrrukran. paca ayat (2) dan pasat-pasal
tersebut di alas dtteqaskan bahwa prrnptnan alat
kelengkapan DPR termaksud terdin atas seorang Ketua
dan sebanyak-banyaknya empat orang W ak1I Ketua.
Penqertran "sebanyak-banyaknya empat orang W aku
Ketua" adalah bahwa apablla dalam a1at kelengkapan
tersebut trdak ada unsur sa!ah satu Frakst. maka unsur
Pimpinan dan Fraksi yang bersangkutan akan dibiarkan
kosong dan tidak dapat ousr oleh Frakst lain Oalam
hal anggota Fraksi tertentu dalam ala! kelengkapan
tersebut hanya bcqum!ah satu orang, maka.
d1pulangkan kepada Fraksr yang bersangkutan apakah
akan menqtst atau mengosongkan unsur prmpman dan
Fraksinya.
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9.

Perubahan dan Penvesuaran Hal-hal yang Bersifat
Teknis.
D1sc::H11p1ng perubahan tersebut cnatas. Pansus 1uga
menvepakaf beberapa perubahan yang bersttat tekrus
antara lam
a

perubahen beberapa pasal dan ayat dalam rangka
men yesuarkan dengan ketentuan Undang-undang
Norr.or 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan
Kedndukan Maie\1s Permusyawaratan Rakyat.
Dewan Perwakllan Rakyat dan Dewan Perwakrlan
Rakyat Daerah, sebaqarmana telah beberapa kall
rbubah. terektur dengan Undang-undang Nomor 5
Tanun 1995.

b

penyesua.an pengaturan tentang waktu rapat DPR
yanr; termuat dalam Pasal 80 karena adanya
perubahan nan dan Jam kena Pemenntah d1 ibukota
Negara Repubilk Indonesia.

c

tradrsi untuk menyampaikan tanggapan Dewan

alas berbaqat permasa!ahan dalam Pidato
Pembuk aan dan Prdato Penutupan Masa Sidang
ole-h P1mpinan Dewan d1sepaka11 o\eh p anscs
nntuk drtuanqkan dalam Pasal 79 dan setanjutnya
dalam Pasal tersebut drtarnbah satu ayat baru yaitu
ayat {6) yang membuka kesempatan kontribusi
saran dan pendapat Prmprnan Fraksr-traksr;
d
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porubahen dalam pengaturan mekamsme antara
BLlf-lT dalam hubungannya dengan Sadan

Musyawarah dan

Pur.pman

Dewan

yang

setanjutnva d1tun1uk untuk dialur dengan Keputusan

Ptmpman DPR sebaqannana tertuang dalam ayat

(5) baru dart Pasat 64.
e

perubahan-perubahan kectl lamnya termasuk
penyesuaian dengan kaidah penuhsan peraturan
perundang-undangan dan penyesuaian dengan
kaidah tata bahasa.
Setam dan perubahan-perubahan tersebut dratas.

naskah Peraturan Tata Tertib pada dasarnya tetap
mengacu pada pengkalimatan redaksional
sebagaimana tertuang dalam naskah yang lama

10. Oisamplng beberapa perubahan tersebut di atas,
Pansus juga menganggap perlu untuk menyam·
palkan beberapa catatan yang berhubungan
dengan Peraturan Tata Tertib ini, yaltu:
a.

Masalah Anggaran.
Pansus telah membicarakan secara mendalam
tentang keinginan Dewan untuk lebrh
mengoptimalkan penggunaan hak anggaran atau
hak budget sehingga perwurudan semangat
Penjelasan Pasal 23 UUD 1945 dapat lebih
ditingkatkan. Dalam hal iru beberapa ketentuan
yang mengatur penetapan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara dalam bab XIV Pasal 138
sampai dengan Pasal 146 mengalam1 beberapa
perubahan. 01 s amptnq itu Pansus juqa
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membtcarakan adanya usul Ftakst-tr aksr agar
Dewan menetapxan dan mengelola sendin
Anggaran Betanta fahunannya, serta adanya usu\
untuk ovnteqras.kannya penentuan program,
proyek dan keqratan ke dalam RAPBN
Untuk hal yang berhubungan dengan Anggaran

Belarua Dewan drsepakaf bahwa mekanismenya
tetap tennteqrasr dengan srstern anggaran yang
te\ah be1\aku se\ama in1 drmana mekarusrne
pengusulan anggaran Dewan sudah barsrtat
mandm. Dtsarnpmq itu setelah berkonsultasi
dengan Perne nntaf cnsepakatr perlunya
perunqkatan anggaran untuk ketancaran
pelaksanaan tugas Fr aksr-Iraksr pada tahun
a.nggaran mendatang, walaupun Fraksi bukan alat
keleng.kapan Dewan. Dengan demikian maka jiwa
ketentuan Pasal 40 ayat (3) Tata Tertib Dewan yang
menegaskan penyediaan sarana dan anggaran
yang memadar kepada Fraksi telah mendapatkan
perhatran bersama.
Khusus untuk peningkatan peran Dewan dalam
pembahasan AAPBN. pertemuan antara Pimpman
Fraksi dengan Menten Keuangan, Juga
menyepakati bahwa mulai dan forum perntxcaraan
pendahuluan, Kornist-kornist dapat rnemtncarakan
sarnpar pada tingkat program dan proyek
khususnya dalam rangka penyaturan aspirasi
masyarakat, walaupun belum samoar kepada

136

besaran anqka kuanntautova Narnun yang tertuang
dalam dnctum RAPBN tetap hanya sampa. pada
sektor dan sub sektor
b

Masa\;:ih Proqram Leqrslasi Nasional
Pada muJanya Pansus bersepakat bahwa dalam
Tata Tertib per!u d.tuanqkan pengaturan lentang
perwujudan Program Leqislasr Nasional antara
Dewan dengan Pemerintah Ide dasarnya adalah
perlunya ada forum guna membicarakan
perencanaan pengajuan rancangan undangundang dalam jangka sma tahunan maupun dalam
setiap tanun sidanq Program tima tahunan dapat
dibicarakan antara Dewan dengan Pemerintah
terintegras1 dalarn pembahasan oleh Pansus
Repelita dan program tahunan dapat dibicarakan
melalui Rapa! Sadan Musyawarah atau Komisi
tertentu yang drtentukan oleh Badan Musyawarah.
Ide pengaturan tersebut antara lain didasarkan
pada keinginan Dewan agar pengajuan RUU oteh
Pemerintah tebih bersifat terencana dan terprogram
setunqqa trdak harus menumpuk pada settap
menjelang akhu masa baktl Dewan. kecuali
terhadap AUU yang bersirat mendesak
Namun disadari oleh Pansus bahwa pengaturan
tersebut diatas memmbulkan kesan Peraturan Tata
Tertib Dewan mengatur rnsntusr kelembagaan t1ngg1
negara lamnya secara sepihak Oleh sebab ltu
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Pansus bersepakat untuk tidak menuangkan
pengaturan masalah Program Legislasi Nasional
tersebut dalam Peraturan Tata Tertib Dewan tetapi
menyampatkan ide dasar pemikiran tersebut
sebagai sesuatu yang diharapkan menjadi
perhatian bersama, khususnya perhatian dan
Pemenntah. Panitia Khusus berharap agar
Pimpinan Dewan yang akan datang mengambil
inistatlt untuk mengadakan konsultasi dan
koordmast dengan Pemerintah guna merealisastkan tde tersebut sehingga terbina jalinan yang
lebih harmonis antara Pemerintah dan Dewan
dalam mewujudkan Program Legislasi Nasional
yang telah ditegaskan dalam GBHN 1993,
sekaligus menghindari penumpukkan RUU pada
akhir masa bakti Dewan.
c.

Masalah Prosedur Singkat
Dalam Pasal 125 ayat (1) dtteqaskan bahwa
pembahasan RUU dilakukan melalui 4 tingkat
pembicaraan, kecuali apabila Sadan Musyawarah
menentukan pembahasan dengan prosedur
singkat. lstrlah "prosedur singkat• dalam batang
tubuh Peraturan Tata Ternb tidak terdapat uraian
pengertiannya Sehubungan dengan hal tersebut
maka untuk menghindari interpretasi yang salah,
Pansus bersepakat untuk menyampaikan catatan
bahwa prosedur singkat yang dimaksud aoatan
meniadakan salah satu tingkat pembicaraan yaitu
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tingkat II. setunqoa suatu RUU setelah penqan!dr
Pemenntah pada pembrcaraan tmqxat I lanqsunq
orteruskan ke pembrcaraan tmqkat 111 datam Hapat
Kcrrusr. Gabungan «orrusr atau Panit1a Khusus

d.

Status Peraturan Tata Tertrb DPH RI
Walaupun ada Fraksr yang mengusulkan agar
Peraturan Tata Terttb Dewan d1wu1udkan da1am
bentuk Undang-undang, namun Pansus befum
dapat menenma hal tersebut karena ketentuan
Pasal 37 dari Undang-undang Nomor 16 tahun
1969 sebaqaimana telah diubah teraklur dengan
t 111r1�,uJ 11nrl::lng Nomor 5 Tahun 1 gqi:; menqenat
eusunan dan kedudukan MPA, Df'H dan DPF10
menegaskan bahwa "Peraturan Tata Terttb dan
masing-masing Badan Permusyawaratan/
Perwakilan rnatur sendin oJeh mastnu-mastno
badan tersebut • Artmya PeraturanTata Ternb DPH
harus drtetapkan oleh DPR sencm. Walaupun
ditelapkan oteh DPR sendiri, mestinya Peraturan
Tata Temb Dewan 1n1 rnerruukr daya rkat yang sama
dengan ketentuan peraturan penmd 1ng-undangan
tamnya di bawah Undanq-unranq , karena
perwujudan dan Peraturan Tata Fertrb tersebu1
merupakan penntah dan Undang-ur rJang Masalah
tnt ktranya menjaor catatan knu<- is yang perlu
mendapat pematran Dewan dim, sa yang akan
datang
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e

Penul!san buku tentang Tata Tertib DPR·RI
Parutra Khusus menyadari sepenuhnya bahwa
Peraturan Tata Tertib DPA·RI tidak mungkin
d,pahami sepenuhnya lanpa memahami latar
belakang pemtkiran yang terkandung dalam proses
pembahasannya, lebih-leb1h mengingat Peraturan
Tata Tertib irn tidak mernpunyar Penjelasan Umum.
Peruetasan Pasal, dan Penjelasan Ayat. Proses
pernbanasan dan srklus anggaran umpamanya
merupakan hal yang banyak belum dipahami oleh
masyarakat, tidak terkecuali para anggota Dewan
sendiri. Demikian pula halnya dengan proses
pembahasan RUU serta parwujudan fungsi
legeslatif dan pengawasan oteh Dewan. Unluk
mengatasi hal ini Pansus menyarankan kepada
Pimpinan Dewan yang akan datang kiranya dapat
menugaskan unsur P31 yang telah mengikuti
seluruh proses pembahasan Tata Tertib ini, untuk
menyusun suatu buku yang menjelaskan
kandungan Tata Tertib Dewan.

Saudara Ptmpinan dan Rapat Panpuma Dewan yang
mulia.
Ketika pembahasan terhadap usul-usut perubahan

sedang beriafan intensif, Pansus menghadapi kendala
dimana Tata Tertib tidak akan dapat dilaksanakan
sebagaimana mestinya apabila Dewan memilikl 11 iKomisi
sedang satah satu Fraksr tidak btsa mengisi semua Komisi
tersebut. Kendala pelaksanaan Tata Tertib ini disebabkan
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oleh keharusan naonnva semua unsur Fraksr sebagai
prasyarat untuk membuka rapat dan mengambil keputusan
sebaqarmana ditegaskan dalarn Pasal 100 ayat (1) dan
Pasa! 152 ayat (1) Tata Tertib lama sebelum dilakukan
perubahan
Perlu kartu beritahukan bahwa dalam hal mi Pansus
tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan jumtah
dan ruang lingkup Komisr. karena berdasarkan Pasal 56
ayat (1) hat tersebut harus diputuskan tersendiri oleh DPR.
Setelah permasalahan ini dilaporkan dalam Rapat Sadan
Musyawarah pada tanggal 23 Agustus 1997, selanjutnya
diputuskan bahwa pembicaraan tentang jumlah dan ruang
lingkup Komisi tersebut seka1igus dilakukan melalui rapat
konsultasi antara Pimptnan Fraksi dengan Pimpinan
Dewan.
Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan konsultasi
antara Ketua-ketua Fraksi dengan Pimpinan Dewan
maupun antar Ketua-ketua Fraksi itu sendiri, akhirnya
disepakati untuk melakukan regoupping jumlah Komisi dari
11 menjadi 8 komisi dengan perincian ruang lingkup tugas
dan pasangan kerja sebaqar berikut:

Komlsl I mempunyal pasangan kerja:
1.
2.
3.
4.
5

Departemen Hankam
Departemen Penerangan
Departemen Kehakiman
Kejaksaan Agung
Angkatan Berserueta Repubhk Indonesia
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6. Dewan Pertahanan Keamanan Nasional
7. Badan Koordinasi lnteleren Negara
8. Lembaga Sandi Negara

9. Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional.
Komisi II mempunyal pasangan kerja:
1 Departemen Oalam Negen.

2. Departemen Luar Negeri,
3. Menteri Negara Sekretans Negara,

4. Manieri Negara Sekretans Kabinet,
5. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
6. Menteri Negara Agraria/Kepala Sadan Pertanahan
Nasional;

7. Lembaga Admimstrasr Negara,
8. Arsip Nasional,
9. Sadan Adm1nlstrasi Kepegawaian Negara;
10. Sadan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman
Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;
11. Sadan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
Komis! Ill mempunyal pasangan kerja:
1. Oepartemen Pertanian;

2.
3.

4.
5.
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Departemen Kehutanan:
Departemen Transmigrasi;
Menteri Negara Urusan Pangan;
Sadan Urusan Logistik;

Komisi IV mempunyai pasangan kerja :
1
Oepartemen Pekerjaan Umum,
2

Oepartemen Pertiubunqan.

3

Oepartemen Pariwrsata Pos dan Telekomumkas,.

4.

Menten Negara Urusan Perumahan Rakyat.

5.

Dewan Telekomunikas1;

6.

Lembaga Penerbangan dan Anlanksa Nasional;

7.

Dewan Penerbangan dan Antanksa Nasional RI;

Komisl V mempunyal pasangan kerja:
1. Oepartemen Perindustrian dan Perdagangan;

2.

Departemen Pertambangan dan Energ1,

3.

Depaitemen Tenaga Kerja;
Menteri Negara lnvestasi/Ketua Sadan Koordinasi
Penanaman Modal;

4.

5

Departemen Kcperast dan Pernbmaan Pengusaha
Kec11;

6.

Menten Negara Urusan Lmqkunqan Hidup

Komlsl VI mempunyal pasangan kerja:
1. Departemen Kesehatan;

2.

Departemen scsei:

3.

Menteri Negara Urusan Peranan Wanita;

4

Menteri Negara Kependudukan/Kepala BKKBN
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Komis! VII mempunyel pasangan kerJa:
1. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
2.

Departemen Agama;

3.

Menteri Negara Pemuda dan Olahraga;

4.

Lembaga llmu Pengetahuan Indonesia;

5.

Badan Tenaga Atom Nasional;

6.

Perpustakaan Nasional.

Komis! VIII mempuny1I pa1,1ngan kerja:
1.

Departemen Keuangan;

2.

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional;

3.

Mentert Negara Riset dan Teknologi;

4.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

5.

Bank Indonesia;

6.

Badan Pengkajian dan Penerapan Tekno\ogi;

7.

Badan Pengembangan lndustri Strategis;

8.

Biro Pusat Statlstik;

9.

Semua Departemen, Menter\ Negara, Pejabat Tinggi
setingkat Menteri, Lembaga Pemerintah Non
Departemen, dan Kesekretariatan Lembaga TertinggV
Tinggi Negara, sepanjang berhubungan dengan
A.nggaran Pendapatan dan Belan)a Negara.
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Perlu kami beritahukan bahwa dalam pembagian
pasangan keqa belure termasuk Menten Negara Urusan
Khusus. Hal ini di/andaskan oleh penegasan bahwa
tugasnya akan berakfur pada saat pelantikan Dewan.
Apabila kelembagaan mi temyata masih ada kiranya akan
d1tetapkan atau d1serahkan kepada Dewan yang akan
datang untuk menempatkan ke Komlsi mana mitra ke�anya.
Mengenai pembagian unsur Ketua pada 8 Komisi
disepakati dengan komposisi 4:2:2, yaitu 4 Komisi ketuanya
dari unsur FKP, 2 Komisi ketuanya dari unsur FPP, dan 2

Komisl keluanya dari unsur F-ABRI, atau apabila sekaligus
dengan unsur Ketua dalam BKSAP dan BURT, maka

komposisinya adalah 5:3:2, ya,tu 5 FKP, 3 FPP dan 2
F-ABRI. Dan FPDI mengikhlaskan untuk tidak meni:1ambil
pore! kaperrumpman tersebut kecuali pada postst Wakil·
wakil Ketua.
Untuk hal yang menyangkut penentuan pada Komisi
dan Sadan mana saja 5 unsur FKP, 3 unsur FPP, dan 2
unsur F-ABRI rnenempall postsi Ketua perlu
dikonsensuskan oleh masing-masing Fraksi pada periode
yang akan datang.
Saudara Ketoa dan Sidang Dewan yang rnulia.
Secara !engkap naskah Peraturan Tata Tertib DPR-RI
sebagai nasn kena Panitia Khusus yang telah dibaca dan
ditandatangarn oleh semua. unsur Fraksi dan kami hara.pk.an
dapat d1tertma dan disahkan dalam Rapat Paripuma ini,
kami sampaikan tertampir sebagai satu kesatuan yang tidak

145

terprsahkan dan laporan rm dan kuanya telah dranqqap
dibaca.
Kami sangat menyadari bahwa hasil kerja Pamtia
Khusus in\ belum dapa\ memuaskan semua pihak termasuk
semua unsur Fraksi yang ter1ibat langsung dalam proses
musyawarah. Titik kesepakatan aoarah upaya optimal
dalam mempertemukan semua pemikiran dan asplrasi yang
di datamnya terkandung inti dasar falsafah kekeluargaan.
Proses musyawarah tidak selalu dihadapkan paoa altematifalternatif terbaik. bahkan sering kita dihadapkan pada
keharusan memilih yang paling sedikit unsur kejelekannya.
Namun sebagai sebuah kesepakatan yang lahir dari
keluhuran jiwa kita harapkan apa yang dapat kita capai ini
Oi\aksanakan secara konsekwen dan konsisten sebagai
pilihan kita bersama.
Untuk itulah maka diakhir laporan ini pel'Xenankan\ah
kami menghaturkan permohonan maaf yang sedalamdalamnya atas segala kekurangan yang masih ada, dan
darl lubuk hati yang dalam kami menghaturkan tertma kasih
kepada semua unsur yang ter1ibat sehingga dicapainya
kesepakatan dalam proses pembahasao perubahan
Peraturan Tata Tertib Dewan ini. Ttada kata-kata yang dapat
menggambarkan betapa rasa tenma kasih dan rasa homat
harus karni sampalkan kepada seluruh Fraksi, atas segata
kesungguhannya sehingga Peraturan Tata Tertib ini dapat
kita sepakati bersama secara musyawarah muiakat pada
tingkat Panitia Khusus.
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Semoga Tuhan Yang Maha Esa membenkan ndla dan
perhndungan-Nya bag1 perjuangan ktta bersama untuk
setapak demi setapak berupaya rnewujudkan cita-cita
proktamasr 17 Agustus 1945.

Sekran dan terima kasih
Wassalamu'alaikum Wr. Wb Jakarta, 19 September 1997
PANi'!;lA "-HU,US
PERUBAfiAN PL,lAT�M TATA TER na DPR-Rl
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