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KEPUTUSAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR: !O/DPR-RI/lll/82-83 

TENT ANG 

PERATURAN TATA TERTIB 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDO 
NESIA, 

dalam Rapat Paripuma ke-13 pada tanggal 26 Pebruari 
1983 
Menimbang: a. bahws Dewan Perwakilan Rakyat Repu 

blik Indonesia perlu memiliki suatu Pe 
raturan Tata Tertib, untuk memantap 
kan tata laksana Dewan Perwakilan Rak 
yat Republil:: Indonesia dcngan mengatuz 
kedudukan, susu.nan, wewenang, tugas, 
hak, dan tanggung jawab Dewan Perwa 
kilan Rakyat Republik Indonesia beserta 
alat kelengkapannya, agar dapat dihayati 
dan dianalkan dalam rangka melaksane 
kan kehidupan kenegaraan yang demo- 



kratis konstitusi.onal berdasarkan Panca 
sila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

b. bahwa peraturan Tata Tertib Dewan Per 
wakilan Rakyat Republik Indonesia yang 
berlak:u sekarang ini bersifat sementara, 
sehingga dipandang perlu untuk menyu 
sun Peraturan Tata Tertib yang bersifat 
tetap; 

c. bahwa menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, Pera 
turan Tata Tertib Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia diatur sendiri 
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia 
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; 
Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20 ayat 

(I), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (2) 
dan (3), dan Pasal 23 ayat (!) dan (5) 
Undang-Undang Dasar 1945; 

3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia No. 111/MPR/ 
1978 tentang Kedudukan dan Hubungan 
Tata kerja Lembaga Tertinggi Negara 
dengan/atau antar Lembaga-Lembaga 
Tinggi Negara; 

4. Undang-Undang No. 16 Tahon 1969 ten 
tang Susunan dan Kedudukan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Pe:rwa 
kilan Rakyat dan Dewan Perwakilan 
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Rakyat Daerah, sebagaimana telah di 
ubah dan ditambah dengan Undang-Ur 
dang No. 5 Tahun 1975; 

5. Undang-Undang No. 13 Tahun 1970 ten 
tang Tata cara Tindakan Kepolisian ter. 
hadap Anggota Majelis Pennusyawaratai 
Rakyat Sementara dan Dewan Perwaki 
Ian Rakya_t Gotong Royong. 

Memperhatikan: Laporan Panitia Khusus Penyusun Pera 
turan Tata Tertib Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia. 
MEMUTUSKAN: 

1. Mencabut: Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rak· 
yat Republik. Indonesia No. 1/DPR-Rl/ll 
1982-1983 tentang Pcngesahan Peraturar 
Tata Tertib Sementara.Dewan Perwakila 
Rakyat Republik Indonesia. 

2. Menetapkan: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILA� 
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
TENTANG PERATURAN TATA TER 
TIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAl 
REPUBLIK INDONESIA. 

PERTAMA: Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilar 
Rakyat Republik Indonesia ialah sebaga 
yang termuat dalam lampiran yang me 
rupakan bagian tak terpisahkan dari Ke 
putusan ini 
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KEDUA: Keputusan ini mulai berlaku pada. 
tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal 26 Pebruari 1983 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
REP�� 
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PERATURAN TATA TERTIB 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 

(Lampiran Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia No. 10/DPR-RI/lll/82-83 

tanggal 26 Pebruari 1983). 

BAB l 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
(1) Dewan Perwakilan Rakyat yang dimaksud dalam 

Peraturan Tata Tertib ini, yang selanjutnya disebut 
dengan singkatan DPR, ialah Dewan Pezwak.ilan Rak 
yat Republik Indonesia sebagaimana ditentukan da 
lam Undang-Undang Dasar 1945. 

(2) DPR me1aksanakan tugasnya berdasarkan Pancasila, 
Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan-Ketetapan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 
dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. 
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(3) Anggota DPR, yang selanjutnya disebut Anggota, 
ialah wakil rakyat yang telah mengangkat sumpah/ 
janji sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku dan dalam melaksanakan tugasnyr 
sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan rak 
yat. 

BAB II 

KEDUDUKAN, SUSUNAN, WEWENANG, 
DAN TUGAS DPR 

Kedudukan 

Pasa! 2 
DPR ialah Lembaga Tinggi Negara sebagaimana dm aksu.d 
dalam Ketetapan Majelis Permusvawaratan Rakyat Repu 
blik Indonesia No. III/MPR/ 1978 tentang Kedudukan dan 
Hubungan Tata-kerja Lembaga Tertlnggi Negara dengan/ 
atau Antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara, dan merupa 
kan suatu wahana untuk melaksanakan Demokrasi Panca- 
sila · 
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Su sun an 

P asal 3 
(1) Di R yang jumlah anggotanya sesuai dengan keten 

tuan Undan--Undang yang berlaku, terdiri atas ang 
gota Golen], n "uitik dan Golongan Karya, yang 
mengelompokkr , l1iri dalam Praksi-Fraksi. 

(2) DPR terdiri <' ..lS Fraksi-F raksi, Pirnpinan DPR, 
Badan Musyaw rah, Komivr-Koruisi. Badan Urusan 
Rum ah 'I'angga, Bad .n Kerja Sam a Antar Parlemen, 
dan Panitia-Panitia Khusus. 

(3) DPR mempunyai sebua' Sekretariat Jenderal sebagai 
unsur pelayanan. 

wewenan- ian Tugas 

Pasal 4 
(1) Wewenang dan tugas DPR adalah: 

a. bersama-sama dengan Presiden membenruk Un 
dang-Undang; 

b. bersam a-sarn a dengan Presiden menetapkan Ang 
garan Pendapatan dan Belanja Negara; 

c. melakukan pens .wasan atas: 
1. pelaksanaan Undang-Undang; 
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2. pelaksanaan Anggaran Pendapatan d.an Belan- 
ja Negara serta pengelolaan keuangan Negara; 

3. kebijaksanaan Pemerintah; 
sesuai dengan jiWa Undang-Undang Dasar 1945 
danKetetapan-Ketetapan Maj,elis Permusyawaratan 
Rakyat Republic Indonesia; 

d. membahas untuk meratifikasi dan/atau memberi 
kan persetujuan atas pemyataan perang, pembu 
atan perdam aian dan perjanjian dengan negara 
lain yang dilakukan oleh Presiden; 

e. membahas basil pemeriksaan atas pertanggung 
jawaban keuangan Negara yang diberitahukan 
cteh Bad.an Pemeriksa Keuangan; 

f rnelaksanakan hal-hal yang ditugaskan oleh kete 
tapan-Ketetapan Majelis Pennusyawaratan Rak 
yat kepada DPR. 

(2) Untuk kepentingan pelaksanaan wewenang dan tu· 
gasnya, DPR dapat mengadakan konsultasi dan koor 
dinasi dengan Lembaga Tinggi Negara lainnya. 
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BAB Ill 

KEANGGOTAAN DPR 

Pasal 5 

Anggota hams tetap memenuhi persyaratan keanggotaan 
DPR sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang 
undanzan yang berlaku. 

Pasal 6 

Anggota berhenti bersama-sama sesuai dengan ketentuan 
Undang-Undang yang berlaku. 

Pasal 7 

(1) Anggota berhenti antarwaktu karena: 
a meninggal dunia; 
b. atas permintaan sendiri secara tertulis kepada 

pimpinan DPR; 
c. tidak memenuhi lagi persyaratan keanggotaan 

DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; 
d. dirryatakan melanggar swnpah/janji sebagi Ang 

gota; 
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e. diganti oleh Orgarusasi/Golongan yang bersang 
kutan, setelah tenebih dahulu bermusyawarah 
dengan Pimpinan DPR; 

f. merangkap jabatan Presiden, Wakil Presiden, 
Menteri, Jaksa Agung, Ketua dan Hakim-Hakim 
Anggota Mahkamah Agung, Ketua dan Anggota 
Bad.an Pemeriksa Keuangan, Ketua dan Anggota 
Dewan Pert:imbangan Agung, dan jabatan lain 
yang tidak mungkin diiangkap, yang diatur dalam 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Anggota yang berhenti antarwaktu sebagimana di 
maksud dalam ayat (1) tempatnya diisi oleh: 
a. calon dari Organisasi /Golongan yang bersangku 

tan; 
b. calon dari Pejabat, baik atas usul Instansi/Organi 

sasi yang bersangkutan maupun atas prakarsa 
Pejabat terse but 

(3) Pemberbentian dan pengangkatan antarwaktu Ang 
gota diresmikan dengan Kepu tusan Presiden. 
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BAB IV 

HAK DPR DAN HAK ANGGOTA 

Pasal 8 

Untuk melaksanakan wewenang dan tugas sebagaimana 
dimaksud dal.rn 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; 
e. hak mengajukan/menganjurkan seseorang jika ditentu 

kan oleh suatu peraturan perundang-undangan ; 
f. hak mengajukan Rancanga.n Undang-Unda.ng Usu1 

Inisiatif 

Pasal 9 

(1) Selain hak-hak DPR sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8, Anggota mempunyai: 

a. hak mengajukan pertanyaan: 
b. hak protokol dan hak keuangan/administratif. 
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(2) Anggota tidak dapat dituntut di muka Pengadilan 
karena pernyataannya dalan rapat DPR, baik terbu 
ka maupun tertutup, yang diajukan secara lisan atau 
tertulis, kecuali jika Anggota yang bersangkutan 
mengumumkan hal-hal yang dibicarakan dalan rapat 
tertutup dengan memperhatikan ketentuan sebagai 
mana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3), atau hal-hal 
yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumu 
man rahasia Negara sebagaim ana diatur dalam pera 
turan perundang-undangan yang berlaku. 

(3) Tindakan Kepolisian terhadap Anggota harus sesuai 
dcngan ketentuan Undang-Undang yang mengatur 
tentang tindakan kepolisian terhadap Anggota. 

(4) Yang dimak.sud dengan tindakan kepolisian adalah: 
a. pemanggilan sehubungan dengan tindak pidana; 
0. meminta keterangan tentang tindak pidana; 
c. penangkapan; 
d. penahanan; 
e. penggeledahan; 
f. penyitaan. 

(5) Dalam melaksanakan tindakan kepolisian harus tli 
perhatikan kedudukan protokol Anggota sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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Meminta Ketcrangan kepada Presiden. 

Pasal 10 
(!) Sekurang-lrurangnya dua puluh orang Anggota dapat 

mengajukan usul kepada DPR untuk meminta kete 
rangan kepada Presiden tentang suatu kebijaksanaan 
Pemerintah. 

(2) Usul sebagarnana drnaksud dalam ayat (I) disusun 
sccara singk:at dan jelas, dismnpaikan dengan tertuliJ 
kepada Pinpinan DPR, dengan disertai daftar nama 
dan tanda tangan para Pengusul. 

Pasal 11 
(!) Dalam Rapa! Paripuma bcrikutnya setelah u,u! per 

mintaan keterangan kepada Presiden diterima olch 
Pimpinan DPR, Ketua Rapat memberitahuka.n kepa 
da para Anggota tentang masukt(ya usul permintaan 
keterangan kepada Presi.den, dan usil tenebut b 
mudian dibagikan kepada para Anggota clan, apabila 
Pimpinan DPR memandang perlu, dapat dilllnpaikan 
kepada Presiden. 

(2) Dalam Rapat Badan Musyawarah yang diadakan 
untuk menentukan waktu pembicaraan usul permin 
taan keterangan kepada Presiden tersebut dalmt Ra 
pat Paripuma, kepada para Pengusul diberikan kesan 
patan untuk mem berikan penjelasan tentang usol 
tenebut. 
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(3) Dalam Rapat Paripuma yang telah ditentukan para 
Pengusul meml>erikan penjelum tentang mak.,ud 
clan tujuan umJ pennintaan keterangan kepada Pre 
liden tenebut. Keputusan apakah usu! tenebut di!c 
tujui atau ditolak untuk menjadi pennintaan keto 
rangan DPR kepada Ptesiden, ditetapkan dalam 
Rapa! Paripuma terscbut atau dalam Rapa! Paripur· 
na yang lain. 

Pasal 12 

(1) Selama usul pennintaan ket._ kepoda Preaiden 
belum dipu tuskan mcnjadi pennintun keteranpn 
DPR kepada Pi:esiden, para Pengusul be!hak meog 
ajubn pembahan atau menarik usulnya kcmbali 

(2) Pemberitahuaan ten tang peru bahan atau penarikan 
kembali usul tersebu t hams ditandatangani oleh so 
mua Pengusul clan disampaikan deopn tertulis kepa 
da Pmpinan DPR, yang kemudian membagilcannya 
lcq,ada para Anggota. 

(3) Apabila lumlall penanda tangan usul pennintaan 
keterangan kepada Presiden yang belum memu,ki 
pembicuaan dalam Rapa! Paripuma sebagaimana 
dinaD1d dahm Pasal 11 ayat (3) temyata meajadi 
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lrurang dari dua puluh orang, maka haJUs dilldabn 
perum bahan penanda tangan sehingp jumlahnya 
menjadi selrurang-lrurangnya dua puluh orang. Apo, 
bila sampai dua kali Masa Persidangan jumlah penan 
da tangan yang dimaksud tidak dapat clipenuhi, 
maka usul tersebutmenjadi gugur. 

Pasal 13 
(1) Apabila usul pcnnintaan keterangan kepada Presiden 

terse but disetujui sebagai pennintaan kete� 
DPR kepada Presiden, maka i'fflpinm--!}Pl( mo 
nyampaikannya kepada Presiden dan mengundang 
Presiden untuk memberikan keterangan. 

(2) Telhadap keterangan Presiden sebagamana danu: 
sud dalam ayat (I) d11>erilcan ke,ompatan kepada 
para Pengusul dan Anggota lainya untuk mengernu 
kakan pendapatnya 

(3) Atas pendapat para P-uml dan/atau Anaota lain 
nya sebogunana dmu:sud dalam 11,Y&t (2) Presiden 
mcm berikan jawabannyL 

(4) Pemberian ketennp.n dan jawaban oleh PlOliden 
seb,igaimana dmu:sud dalam ayat (2) dan (3) dapat 
diwakilkan kepada Menteri. 
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P .. a114 

(1) Atas Usu! selcurang-lrurangnyadua puluh orang Ang 
gota, yang tidak hanya terdiri d.ari satu Fraksi, DPR 
dapat menyata.kan pendapatnya te:dtadap jawaban 
Preaiden sebaganian dimaksud dalam Pasal 13 ayat 
(3). 

(2) Untuk kepeduan sebagaimana dinaksud dalam ayat 
(1) dapat di,o,lkan usu! pernyataan pendapat, yang 
diseJ.esaikan menurut ketentuan yang dfflaksud da 
lam Pasal 24 sampai dengan Pasal 29. 

(3) Jika sarnpai waktu penutupan Masa Sidang yang bet· 
sangkutan temyata tidak ad.a usul pemyataan pen 
dtpa.t yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1), maka pembicaraan mengenai pennintaan 
keteranpn kepada Presiden tersebut dinyatakan se 
lesai dal,m Rapa! Parlpurna penutupan Masa Sidang 
yang bersangku tan. 

Mengadakan Penyelidikan 

Pasal 15 
(1) Sejumlah Anlll!Ola -1ai dengan ketentuan Undang· 

Undang, yang tidak hanya teidiri dari satu Fraksi, 
d,ttat me�ukan usul untuk mengadakan penyeli 
d.ikan mengenai suatu hal. 
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(2) Usul sebagimana dmaksud dalmn ayat (!) dinyatalw 
dalam suatu penunusan secua jelas tentang hal yang 
akan duelidilti dcngan disertai penjelasan dan ran 
cangan biayanya. 

(3) Usul sebagaimana dmaksud da!::.m ayat (I) disam· 
paikan dengan tertulis kepada P,npinan DPR, deng 
an discrtai daftar nama dan tanda t.angan put. Peng. 
usul serta Frak.sinya. 

Pasal 16 
Dalam Rapat Paripuma berikutnya setelah usul untuk 
meogadakan penyelidikan diterima oleh Pimpinan DPR, 
Ketua Rapat memberitahukan kepada para Anggota ten 
tang masuknya usul untuk mengadaltan penyclidikan, 
dan usul tersebut beserta pcnjelasan dan rancangan biaya 
nya kemudian kepada para Anggota dan disampaikan 
kepada Prcsiden. 

Pasal,)ri 
Dalmn Rapat Badan Musyawarah yang diadakan untuk 
menentukan waktu pembicaraan usul untuk mengadakan 
penyelidikan tersebut dalmn Rapat Paripuma, kepada 
para Pengusul diberikan kesempatan untuk memberikan 
penjelasan ten tang u,u.l tcnebu t 
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Pasal 18 
(!) Dahn Rapat Paripurna yang telah ditcntukan para 

Pengusul manberikan penjelasan tentang maksud 
dan tujuan usul untuk mengadakan penyelidikan dan 
rancangan biayanya. 

(2) Rapat Paripuma memuttrskan untuk menyetujui 
atau :rhenolak usul tenebut. 

Pasal 19 
(1) Selama usul untuk mengadakan penyelidikan menge 

nai suatu hal belum disetujui oleh Rapat Paripuma. 
para Pengu,ul berhak mengajukan perubahan atau 
menarik usulnya kem ball. 

(2) PemMritahuan \entang perobahan atau penarikan 
kembali usul tenebut harus ditandatangani oleh 
sanua Pengusul dan disanpaikan dengan tertulis ke 
pada l'IIlpinan DPR, yang kemudian membagikan 
nya kq>ada para Anggota dan menyanpaikannya 
kepala Presiden. 

(3) Apabila jumlah penanda tangan usal untuk mengada 
kan penyel.idikan mcngenai suatu hal yang belum di 
bicarabn dalam Rapat Paripuma. temyata menjadi 
kurang dari jumlah sebapinana dknak!lld dalam Po 
sa! IS ayat (!), maka harus diadakan penambahan 
penanda tanpn sehiqga jumlahnya mencukupi 
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Apabla 1m1pli dua pli Mua Penidanpn jumllh 
ponanda tanpn yang dmabld - clapat dipawhi, 
mabuml tenebutmel\iadi1111g,u. 

Pw120 
(I) Apabila Rapat Paripuma memutuslc:m menyetujui 

uad untuk menpd,kan penyelidikan, DPR man 
bentuk Panitia Khu111s YIDI berangotakan - 
kurangnya oepuluh orang. 

(2) Kepu tusan DPR untuk menpdabn penyelidikan 
menentukanjuga biaya Panitia Khusus. 

(3) KeputullD DPR ,ebopimana dimabud dalmt lQ'at 
(1) dan (2) di,ampailwl kepoda Presidcn. 

(4) Ketentuan sebagahnana diaturdalam Bab XI berlaku 
bogi Panitia Khu•s sebegaimana dimalcsud c1a1 ... 
ayat(l). 

Paul 21 
(I) Panitia Kbu01s memberilcan l,poran tertulis belkal• 

selrurang-kuru,gnya sel<ali ,ebu)an kep&da Pimpinm 
DPR. Laporan itu di.bogikan Jcepoda para Angola 
dan disanpailcan kepada Piesiden. 
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(2) Atas usul sekurang-kurangnya dua puluh orang Ang· 
gota, yang tidak hanya terdiri dari satu Fraksi, tapo 
ran berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dibicarakan dalam Rapat Paripuma, kecuali apabila 
Badan Musyawarah menentukan lain. 

Pasal 22 
(1) Setelah selesai dengan pekerjaannya, Panitia Khusus 

memberikan laporan tertulis kepada DPR. Laporan 
tersebut dibagikan kepada para Anggota clan kemu 
dian dibicarakan dalan Rapat Paripuma untuk di 
am bil kepu tusan akhir, kecuali apabila Rapat Pari 
puma itu menentukan lain. 

(2) Keputusan akhir atas laporan Panitia Khusus terse 
but disampaikan kepada Presiden. 

Mengadalcan Perubahan atas 
Rancangan Undang-Undang 

Pasal 23 
( 1) Anggota dapat mengajukan usul perubahan atas 

Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Peme 
rintah. 

20 



(2) Pokok-pokok u,all perubahan dikemukakan dalain 
Pernandangan Umum paraA.nggota padapembicaraar 
tingkat Il. • 

(3) Usu.I perubahan disampaikan oleh Anggota dalam 
pembicaraan tingkat III, untuk dibahas dan dianbil 
keputusan. 

Mengajukan Pemyataan Pendapat 

pasal 24 
(!) Sekurang-kurangnya dua puluh orang Anggota, yang 

tidalc hanya te:rdiri dari satu Fraksi, dapat mengaju 
kan usul pemyataan pendapat, baik yang be:dtubung 
an dengan soal yang sedang dibicarakan maupun 
mengenai soal lain. 

(2) Usu.I pemyataan pendapat tersebut serta penjclasan 
nya disampaikan dengan tertulis kepada l'Etpinan 
DPR, dengan disertai daftar nana dan tanda tangan 
para Pengusul serta F raksinya. 

(3) Dalam Rapat Paripuma berikutnya setelah usul per 
nyataan pendapat diterima oleh Pimpinan DPR, Ke 
tua Rapat memberitahuk:an kepada para Anggota 
tentang masuknya usul pernyataan pendapat, dan 
usul tersebut kemudian dibagilcan kepada para Ang 
gota dan disanpaikan kepada Presiden. 
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Pual 25 
Dollm Rapat Bodan Mu,yawlrlh YIIII diadaltan untuk 
menontulcan waktu p,mbicanan usu! pemyataan pendapat 
tenebut dalan Rapat Paripuma, kepoda pill Pengu.,I � 
berllcan kescm pa tan untuk mom belilcan petljelalan tentlllg 
usu! tersebut. 

Pua126 
(I) Pan bahasan dan penyelesaian u111l pemyataan pen 

dapat dapat dilalrukan dal,m empat tingkat pembi 
carun sebaginana dimak111d daJ,m Pual 125 ll)'at 
(2). 

(2) Dlllam R,pat Paripuma YIIII tdah ditentulcan, YIIII 
mempaltan petnbiclll&D tingkat I, ltepoda pua Pens 
uml diberikan kcsempatan untuk membenkan pen 
jelasan dengan lisan atas ususl penyatun pendapat 
tenebut. 

(3) DaJ,m Pembicuaan tingkat II, temadap usul dan 
penjda5an pua Pengusul, dibelilcan ltescmpatan ke 
pada Angota lainnya untuk memberllcan peman 
danpnnya, dan ltepoda Presiden untuk menyataltan 
pendapatnyL Pam Pengusul dapat membelilcan jawa 
ban atas pemandangan para Anggota dan pendapat 
Presiden terscbu t. 
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(4) Apabila Rapat Paripuma memandang pedu, maka 
dapat diberlkan kesempatan satu kali lagi kepoda 
Anggota untuk manberikan pemandangannya, ke 
poda Presiden untuk menyatakan pendapatnya, dan 
kepoda Pengu,ul untukmemberikanjawaban a1Upo 
mandangan para Anggota dan pendapat Presiden tes 
sebut. 

(S) Setelah pembicaraan sebagasnana dimalt,ud dalam 
ayat {3) atau (4) seleaai, malca Rapat Paq,uma mo 
ncntukan tindak lardut penyelesaiannya. 

(6) Dalatn panbahaaan dan penyeleaaian wul pemyatw 
pendapat, Pretiden dapat mewakikan kopoda Menter 

Pasai 27 
(1) Apabila Rapat Paripumamemanq pedu, pcmbic .. 

raan lebih la,tjut mengenai usu! pemyataan pendapat 
tersebut dapat dilaltukan dalam pcmbic&raan tingbt 
Ill. 

(2) Dalatn pembicaraan tingkat Ill sebagimana dimabad 
dalam ayat (1) dapat diadaltan Rapat Kerja, Rapat 
Dengar Pendapat, dan/atau Rapat Dell8IU Pendapat 
Umum dengan pihalt yang dipandang perlu, tenna 
suk Pe-sul. 

23 



Pasal 28 
Setelah pembicaraan tinglcat III ,ebagaimana dmaksud 
dalam Pasai27 selesai, mm pembicaraan diakhiri dengan 
tingkat IV, di mana DPR mengnbil keputusan untuk 
menyetujui atau menolak usul pemyataan pendapat ter 
sebut 

Pasal 29 
(1) Selama usul pemyataan pendapat belum.disctujui oleh 

Rapat Paripurna, para Pengusul bcrhak mengajukan 
pcrubahan atau menarik usulnya kembali. 

(2) Pcmberitahuan tentang perubahan atau penarikan 
kembali usul tersebut hams ditandatangani oleh se 
mua Pengusul dan disampaikan dengan tertulis: kepa 
da Pimpinan DPR, yang kemudian membagikannya 
kepada para Anggota dan menyampailcannya kepada 
Presiden. 

(3) Apabila jumlah penanda tangan usul pcmyataan pen 
dapat yang belum memasuki pembicaraan tingbt I 
temyata menjadi lcurang dari dua puluh orang, maka 
hanu diadakan pensn bahan penanda tangan sehingga 
}wnlahnya menjadi se.kurang-kuangnya dua puluh 
orang dan tidak tan.ya terdiri dari satu Frak:si Apabila 
sanpai dua kali Masa Persidangan jumlah pcnanda 
tangan yang dimaksud tidak dapat dipenuht maJca 
usul tersebut menjadi gugur. 
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Pasal 30 

(I) Apabila DPR memutuskan bahwa Prosiden dianggap 
sungguh·su� melanggar Haluan Negara, maka 
DPR menyampaikan pemyataan pendapat untuk 
mengingatkan Presiden (memorandum). 

(2) Tata cara pcngajuan usu! pernyataan pendapat sebe 
gam>ana dimaksud dalam ayat (1), sertapembahasan 
dan penyelesaiannya mengiku ti ketentuan sebaginana 
diatur dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 29. 

(3) Pelaksanaan selaajutnya ketentuan sebagam>ana di 
mak,ud dalan ayat (1) disesuaikan dengan peraturan 
perundang-undangan yang bedaku. 

Mengajukan/Mengalijurkan Sesco rang jika 
Ditentukan oleh Suatu Peraturan Pcrondang-Undangan 

Pasal 31 
( 1) Apabila suatu peraturan perundang-undangan menen 

tukan agar DPR mengajukan/mengaitjurkan calon 
untuk mengisi suatu jabatan, maka Rapat Paripuma 
menugaskan Bad.an Musyawarah untuk membicara 
kan dan kcmudian memberilcan pertinbangannya. 

2S 



(2) Calon yang dio,jukonldianjurlcan sebagaimana dimak 
sud dalam ayat (1) ,elcuI1111g-kurangnya bcrjumlah 
dua tali dari jabatan yang akan diisi, kecuali apabila 
peraturan perundang-undangan menentukan lain. 

(3) Rapat Parlpuma menetapkan calon dengan memper 
hatikan pertknbangan l!adan Musyawarah. 

Pasal 32 
Calo11 yang tdah ditetapkan oleh DPR disampaikan do 
npn tertulia kq,ada Preeiden, 

Meogajukan Rancangan Undang-Undang 
Usu! IniJiatif 

Pasal 33 
Pel1ksan11n hak meugajukan Rancangan Undang-Undang 
Usul lnisiatif dan penyelesaian selanjutnya diatur sesuai 
dengan ketenlUan sebagaimana dimaksud dalam Bab XIII. 

Mengljukan Pertanyaan 

Pua! 34 
Setilp Anggota secara peneorangan atau benama-smna 
dapat mengljukan pertanyaan. 



Pua! 35 
(I) Apabila pertanyun sebagunana dkn11U1d dalam 

Pua! 34 diajukan ltepada Presidcn, malta pertanyaan 
tenebut disusun dengan 1Crtulis, singbt dan jelal 
,erta dismnpaibn kepada Pinpinan DPR. 

(2) Apabila dipandana pedu. Penanra. Pimpinan Fnkli 
nya dan/atau Pimpinan DPR dapat memberl/memin 
ta peajelasan tentang pertanyaan 1Cnebut. 

(3) Pimpinan DPR menoruskan pertanyaan itu bpoda 
Ptesiden denpn diaertai pcnnintaan 1181! mem berikan 
jawaban dalam waktu yang sesingkat-singbtnyo, dan 
kemudian m1111 bagikan pertanyaan tenebut kepoda 
para Angota. 

(4) Sebelwn dismnpmkan kepllda PIOSiden, pcrtanyun 
itu tidak boleh dlummnkan. 

Pua! 36 
(1) Apabila jawaban atas pertanyaan sebogaimana d� 

maksud dalam Paul 35 dlsanpaikan clel! Pt<oidm 
dcngan tertulis, maka tidak diadakan pcmbi:uun 
dengan lisan. 

(2) Penanya dapat meminta su.paya pertanyaannya di, 
jawab oleh Pmiden dcnpn lisan. 
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(3) Dalam hal Presiden menjawab dengan lisan, maka da 
lan rapat yang ditentukan untulc itu oleh Badan 
Musyawarah, penanya dapat mengemukakan lagi 
dengan singkat pc.ajelasan tentang pcrtanyaannyaaga1 
Presiden dapat memberikan keterangan yang leb:ih 
jelas tentang soal yang terkandung dalam pertanyaan 
itu. 

(4) Penberian jawaban oleh Presiden sebagaimana di 
mabud dalam ayat (I) dan (3) dapat diwakilkan 
kepada Menteri. 

Kedudukan Protokol dan 
Hak Kcuangan/ Administratif 

Pasal 37 
Kedudulcan protokol dan hak keuangan/admininratif bagi 
Pinpinan DPR dan Anggota diatur sesuai dengan ketentu 
an pctaturan perundang-undangan yang berlaku. 
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BAB V 

;'::cdudukan 

.lasal 38 
Fraksi ialah pengelompocan Anggota, yang tetdirl atas 
kekuatan-kekuatan sosial dan politik, dan mencenninkan 
susunan golongan dalam mas: arakat. 

Susunan 

Pasa, 39 
(I) DPR, yang berdasarkan Undang-Undang yang berlalru 

tenliri atas unsur Golongan Politik dan Golongan 
Kary a, rnem bentuk em pat Fraksi, yaitu: 

a. Fraksi ABRI; 
b. FraksiKaryaPembangunan; 
c. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia; 
d. Fraksi. Persatu.m Pembangunan, disingkat Fraksi 

Persatuan. 
(2) Setiap Anggota hams menjadi anggota salah satu 

Fraksi. 
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Tugas 

Pasal 40 
(1) Fraksi bertugas menentukan dan mengatur sepenuh 

nya sepia sesuatu yang menyangkut urunn Fraksi 
masingmasing. 

(2) Fraksi bertugu meningbtkan ltan1111puau, efekti 
fitas dan efeaiensi kerja pua 1Dgotlnya clahm me 
laksanakan tups, yang to.:ermin cblan setiap ke 
giatan DPR. 

(3) Guna lr.elancaran pelakaanaan tugas halr.si, DPR me 
nyediakan sarana dan anggaran yang memadai menu 
rut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi. 

BAB VI 

PIMPINAN DPR 

Kedudukan 

Pasal 41 
(1) Pimpinan DPR ialah alat lr.dengkapan DPR dan me 

rupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolek 
tif serta mencerminkan Fraksi-Frak:si. 
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(2) M sa jabatan Pmpinan DPR sama dengan masa ke 
anggotaan DPR. 

Susunan 

OasaJ 42 
Pimpinan DPR teniiu atas seorang Ketua dan empat orang 
Wakil Kctua. 

"ugas 

Pasil 43 
(1) Tugas Psnpinan DPR ac uah: 

L menyusun rencana kerja danmengadakan pemba 
gian kerja antara Kctua dan W akil Ketua serta 
mengwnumkannya kepada Rapat Paripuma; 

b. menentukan kebijaksanaan kemmahtanggaan dan 
Angga,an Bclanja DPR berdasarlcan ham Rapat 
Badan Musyawarah dengan dillantu oleh Badan 
Umsan Rumah Tangga dan apabila dipandang 
pedu dapat pt la mendengar pendapat Sckretaris 
Jcnderal DPR; 

c. menentuk:an kebijaksanaan kerja sama antar Par 
lemen betdasarlcan hasil Rapat Badan Musya 
warah; 
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d. memimpin ta.pat DPR sesuai dcngan ketentuan 
Peraturan Tata Tertib scrta menyimpulkan per 
soalan yang dibica.rakan dalan rapat; 

e. melaksanakan keputusan rapat DPR sepanjang 
menjadi kewajibannya; 

f. mengadakan koordinasi terhadap pelalcsanaan tu 
gas K omisi serta alat kelengkapan DPR yang lain; 

g. mengadakan konsultasi dengan Presiden setiap 
waktu dipedukan; 

h. mengadakan konsultasi dengan Pimpinan Frak.si 
apabila dipandang perlu; 

i mengawasi pelaksanaan tugas dan kewajiban yang 
dilakukan oleh Sekretariat Jcndcral DPR, dcngan 
dibantu oleh Badan Urusan Rumah Tangga; 

j. menghadiri rapat alat kelengkapan DPR yang lain 
apabila dipandang perlu; 

k. mengadakan rapat Pimpinan DPR sekurang 
kurangnya sekali sebulan dalan rangka melaksa 
nakan tugasnya. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagimana dmaksid da 
lam ayat (1) Pimpinan DPR bertanggung jawab 
kcpadaDPR. 
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Pas,i 44 
(1) Ketua dan Wakil Ketua bertugas penuh di DPR. 
(2) Apabila Ketua beihalangan, maka kowajibannya 

dilaksanakan oleh Wakil Ketua. 

Pimpinan Sementara Musyawarah dan 
Cara Pemilihan Pimpinan DPR 

Pual45 
(!) Selama Pimpinan DPR belum ditetapkan, musyawa 

rah untuk semcntara dipimpin oleh Anggota yang 
tertua usianya dengan dtbantu oleh Anggota yang 
tcnnuda usianya, yang d.iscbut Pimpinan Sementara 
Musyawarah. 

(2) Dalam hal Anggota yang tertua dan/atau yang ter 
muda usianya sebagUllana dimaksud dalan ayat (1) 
berhalangan, maka sebagai penggantinya adalah Ang 
gota yang tertua dan/atau yang tennuda usianya di 
antara yang hadir. 

Pasal 46 
(1) Pimpinan DPR dipilih dari dan oleh para Anggota. 
(2) Calon Ketua dan Wakil Kctua diusulkan olch para 

ADgEOta dalarn satu paket. 
(3) Setiap paket sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 

hams diusulkan oleh sek:urang-kurangnya. dua puluh 
orang Anggota 
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(4) Paket tersebut disampaikan kepada Pimpinan Semen 
tara Musyawarah dengan tertulis, dengan disertai 
daftar nana dan tanda tangan para Pengusul serta 
Frak:sinya. 

(5) Kepada para Pengusul diberilcan kesempatan untuk 
memberikan penjelasan atas usulnya melalui juru 
bicant masing-masing. 

(6) Pemilihan Pinpinan DPR diusahakan sejauh mung]cin 
dengan musyawarah untuk mencapai mufak:at, .se 
hingga merupakan keputusan secara bulat. 

(7) Apabila setelah diadakan musyawarah tidak dapat di 
capai mufakat, sedangkan jumlah penanda tangan 
pad.a satu paket atau pad.a paket-paket yang sana isi 
nya telah mencapai lebihdariseparuh jumlah Anggota, 
maka Pimpinan Sementara Mnsyawarah menetapkan 
paket atau paket-paket yang sana isinya tersebut 
menjadi keputusan DPR, apabila didukung oleh tidak 
hanya satu Fraksi. 

(8) Apabila keputusan dengan cua sebagUllana dimak 
sud daiam ayat (6) atau (7) tidak tereapai, maka po 
milihan dilakukan betdasarkan suara terbanyak so 
bagaimana diatur dalam Bab XV. 
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Pau147 
(I) Sebolum memangku jabatannya, Ketua dan W aldl 

Ketua diambil sumpahnya menunrt agamanya m• 
sintmasins afau iuljinya oleh Ketua Mahkamah 
Agung dal1111 Rapat Puipuma. 

(2) Bunyi sumpah clan jaJ\ii sebapnana dimakoud dalam 
ayat (I) adllah seperti yang ditentukan dalam pera 
turan perundang,<1ndangan yang bedaku. 

Pasal 48 

Setelah pimpinan DPR dipilih dan dillllbil sumpah/jaJ\ii 
nya, maka Pimpinan Sanentaia Muayawarah menrenbkan 
pimpinan kepada Pimpinan DPR te.!IObuL 

Pasal 49 
Apabil.a terjadi lowongan jabatan Kctua dan/atau Wakil 
Ketua, mah. DPR secepatnya mengadakan pcmilihan un 
tuk mcngisi lowongan tersebut berdasukan pertira.banpn 
yang diberikan oleh Bad.an Musyawatah dengan me�t 
ketentuan ••bai!aimanadimakouddaimn Pasal 41 ayat (1). 
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BAB VII 

BADANMUSYAWARAH 

Kedudukan 

Pasal SO 
Badan Musyawarah dibentuk oleh DPR dan merupakan 
alat kelengkapan DPR yang bersi.fat tetap. 

Susunan 

Pasal SI 
(1) Suru.nan keanggotaan Bad.an Musyawarah ditetapkan 

oleh Rapat Paripuma berdasarlcan perimbangan jum 
lah anggota tiap-tiap Fraksi 

(2) Bad.an Musyawarah mempunyai anggota pengganti 
sebanyak-banyaknya separuh dari jumlah anggota 
Badan Musyawaiah. 

(3) Pad.a pennu1aan masa keanggotaan DPR, DPR me 
netapkan keanggotaan Badan Musyawarah. 

(4) Anggota pengganti Badan Musyawamh rnenggantikan 
kedudukan anggota Badan Musyawarah dari Fraksi 
nya yang berhalangan. 

(5) Penggantian antarwaktu anggota dan anggota peng., 
ganti Bad.an Musyawarah dapat dilakukan oleh Prak- 
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sinya, apabila anggota yang bersangkutan berhalang 
an tetap atau ada pertimbangan khusus dari F raksi 
nya. 

(6) Badan Musyawarah dibantu oleh sebuah Sekretariat. 

Pasa! 52 

Pimpinan Badan Musyawarah ialah Pimpinan DPR. 

Tugas 

Pasal 53 
Tugas Bad.an Musyawarah adalah: 
a. menetapkan acara DPR untuk satu Tahun Sidang atau 

satu Masa Persidangan atau sebagian dari suatu Masa 
Sidang, dan menetapkan ancar-ancar waktu penyele 
saian suatu masalah, tennasuk jangka waktu penye 
saian Rancangan Urldang-Undang, dengan tidak meng 
urangi hak Rapat Paripuma untuk mengubahnya; 

b. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPR dalam 
menentukan garis kebijaksanaan yang menyangkut 
pelaksanaan wewenang dan tugas Dl>R; 

c. memberika.n penda.pat Jc:epada Pinpinan DPR dahm 
menentukan kebijaksanaan kerumahtanggaan dan 
Anggaxan Belanja DPR; 
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d. m..uberikan pendlpat epada PmDinan DPR dabm 
menentukan kebijaksanaan terja IIDla antar Pademen; 

c. meminta dan/ atau man beribn. kOICIDpatan kepada 
alat lcdengkapan DPR yang lain untuk memberikan 
keterallpll/penjeluan mengenai hal yang menyang]rut 
pelaiaan,an tugu muing,muing alat kelengkapan 
tenebut; 

f. Melaksanakan hal-hal yang oleh Rapat Paripuma di 
scrahkan kepada Badan Musy awarah. 

Rapat dan Pengam bilan Keputusan 

Paw 54 
(1) Rapat Badan Musyawarah atau Pimpinan Badan 

Musyawarah dapat mengundang Pimpinan ala! ko 
lengkapan DPR yang lain dan}atau Anggota yang d;. 
pandang pedu untulc menghadiri Rll'at Badan Mu - 

-'jSyawarah ;Ll'lleicb. yang Oruliaingffii-inempunfailiik 
bicara. -- -- - --- 

(2) Apabila dahm Mua Resos ada mualah yq mo 
nyang]rut wewenang dan tups DPR d� prin 
sipiil dan pedu segera diambil keputusan, malca 
PimDinan DPR socepatnya memqgil Badan Mu · 
syawuabuntuk menpd1k1n rapat, setelah mengada 
kan lronsultasi dengan Pmpinan Frabi-Fralcsi. 
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(3) Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan ke 
tentuan sebagaimana diatur dalmn Bab XV; apabila 
keputusan dianbil be:tdasarkan suara terbanyak dan 
keteotuan sebagUllana dimaksud dalan Pasal 155 
ayat (1) huruf b dan c tidak: terpenuhi, maka mc 
nyimpang dari ketentuan sebagaimana dinak:sud da 
lam Pasal 156 ayat (3) dan Pasal 157 ayat (3) dan (4), 
Pimpinan Badan Musyawarah memberikan keputu 
san akhir. 

BAB VIII 

KOMIS! 

Kedudukan 

Pasal SS 
Komisi dibentuk oleh DPR dan mercpakan alat kelengka 
pan DPR yang bersifat tetap. 

Susunan 

Pasal 56 
(!) Jumlah Komisi serta ruang linglrup togas masing 

masing ditetapkan oleh DPR. 
(2) KOIIDsi dtbantu oleb sebuah Sekretariat 
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Pasai 57 
(!) Setiap Anggota, kecuali anggota Pimpinan DPR, 

harus menjadi anggota salah satu Komisi. 
(2) Pada pennulaan masa keanggotaan DPR dan pada 

setiap pennulaan Tahun Sidang, kecualipada pennu 
laan Tahun Sidang terakhir dari masa keanggotaan 
DPR, DPR menetapkan susunan dan keanggotaan 
Komisi menuru t perimbangan jumlah anggota til(r 
ti.., F raksi. 

(3) Setiap Anggota dapat menghadiri Rapat Kcmisi ter 
tutup yang bukan Komisinya, dcngan tedebih dahu- 
lu membentahukan kepada Ketua Rapat. 

(4) Penggantian antarwaktu anggota Komisi dapat di 
lakukan oleh F:ra.ksinya apabila anggota Komisi 
yang bersangkutan berhalangan tetap. 

Pasai 58 
(1) Pimpinan Komisi merupakan satu kesatuan pimpinan 

yang bersifat kolektif serta mencenninkan Fraksi- 
Fraksi. 

(2) Pimpinan Komisi tenliri atas Seorang Ketua dan em· 
pat orang Wald! Ketua, yang dipilih dari dan oleh 
a.nggota Komisi, setelah penetapan susunan dan ke- 
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anggotaan Komisi sebagUllana d:inaksud dalam Pesal 
5 7 ayat (2), dalarn Rap at Komw yaog dipimpin oleh 
Pimpinan DPR. 

(3) Pembagian tugas antara anggota Pimpinan Komisi 
diatur scndiri benlasarkan tugas Komisi. 

(4) Apabila dalam rapat Pimpinan Komisi ad.a anggota 
Pimpinan yang berhalangan hadir, maka ia dapat di 
gantikan oleh anggota Fraksinya dal.m Komisi yang 
benangkutan. 

(5) Penggantian antarwaktu anggota Pimpinan Komisi 
dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai 
mana dinaksud dalam ayat (1) dan (2), apabila ang 
gota Pimpinan K omisi yang be.rsangkutan berhalang 
an tetap. 

T ugas 

Pasal 59 
(1) Dil>idang perundang-undangan, tugas Komisi adalah: 

mengadakan pcm bahasan, persiapan, serta penyem 
pumaan perumusan Rancangan Undang--Undang 
yang teunasuk dalam ruang lingkup tugasnya, sesuai 
dengan ketentuan yang diatur dalam Bab XIIL 

(2) Di bidang Angguan, tugas Kcxnisi adalah: 
a. mengadakan pembicaraan pendehuluan mengenai 
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penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan 
dan Bela.Itja Negara yang tennamk dalam mang 
lingkup tugasnya, bersana-sama dengan Pemerin 
tah; 

b, mcngadakan pembahasan dan menglQllk:an usul 
penyempumaan Rancangan Anggaran Pendapat 
an dan Belanja Negara yang tcnnasuk dalam 

ruang lingkup tugasnya, bersama-srma dengan 
Pcmerintah; 

c, mengadaka.n pembahasan atas laporan Keuangan 
Negara dan pelak:sanaan Anggran Pendapatan dan 
Belanja Negara yang tennasuk dalam ruang ling 
kup tugasnya; 

d. memberikan bahan pcmikiran kepad.a Komisi 
Anggaran Pendapatan dan Bclanja Negara tentang 
basil pembicaraan pcndahuluan sebagaimana di 
makmd pada huruf a dan hasil pembahasan se 
bagainana dimak:sud padahurufb dan c. 

(3) Dibidang pengawasan, tugas Komis:i adalah: 
a. melakukan pengawasan tcrhadap pelak:sanaan Un 

dang-Undang. tennasuk Anggaran Pcndapatan 
dan Bclanja Negara. serta peratur.m pclaksanaan 
nya yang te:nnasuk da1am NaJ18 lingkup tugu 
nya; 
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b. melakubn pcngawuan terltadap pelaksan1an G• 
rio-Ooris Bosar Hablan Negam (GBHN) yang ter 
muuli: dalmn IUang linglrup tugasoya; 

c. menmn.pung suara rakyat, termaark !llrat-surat 
mlllllk, mongenlli hal yang tennaauk dalam mang 
linglrup tugasoya 

(4) Untuk mdabanakan tugas sobagaimana dinlksud 
dalam a.rat (!), (2), dan (3), komisi dapat: 
L mengadakan Rapat KeJja d- Presidon, yang 

dapat diw>kili oleh Montori; 
b. mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Po 

jabat Pemorintah yang mowakili lnstansinya; 
c, mengadakan Rapa.t Dengar Pendapat Umum, ba 

it atas pcffllintaan Komisi maupun atas pemtin 
taan pihak lain; 

d. mongadakan Xunjungan KoJja, tennasuk melaki> 
kan studi poroanclingan yang <lipandang pow, 
dalmn Masa Roses atau apabla dipandang pew 
dalam Masa Sidang, yang ha5ilnya atas kq,utusan 
Badan Musyawarah diaporkan kopada Rapat 
Paripuma untuk ditontukan tindak la,uutnya; 

e. mongilcuti dongan sokaama sona mongumpulkan 
bahan mengenai pcristiwa yang menyangkut ke- 
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pentingan rakyat, yang terjadi baik: didalmn mau 
pun di Juar negeri, yang tennasuk dalam mang 
lingkup tugasnya; 

f. mengajukan pertanyaan, baik kepada Peme- 
rintah m aupun kepada pihak lain; 

g. mengadakan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pen 
dapat apabila dipandang perlu dengan Pejab-at Pe 
merintah yang mewakili Instansinya, yang tidak 
tennasuk dalam mang lingkup tugas Komisi yang 
bersangkutan sebagaimana dimaksud damn Pasal 
56 ayat (1) atas persetujuan Pimpinan DPR; 

h. mengadakan Rapat Gabungan Komisi apabila ada 
masalah yang menyangkut lebih dari satu komisi; 

i membentuk Panitia Kerja; 
j. melakukan tugas atas keputusan Rapat Paripuma 

clan/ a tau Badan Musyawa.rah; 
k. mengusulkan kepada Bad.an Musyawarah hal yang 

dipandang perlu untuk clinasukkan da1am acara 
DPR. 

(5) Komisi menentukan tindak lanjut basil pelaksanaan 
tugas Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
(2), (3), dan (4), terutama basil Rapat Kerja dengan 
Presiden. 

(6) Peda akhir masa keanggotaan DPR, Komisimembuat 
in.ventarisasi m asalah yang belum terselesailcan. 
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Pasal 60 

Di sarnping tugas sebagaimana dnlaksud dalam Pasal 59, 
khusus Komisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 
yang selanjutnya disebut dengan singkatan Komisi APBN, 
bertugas pula: 

a. menempung basil pemb:icaraan pendahuluan dari Ko 
misi Iainnya dengan Pemenntah, untuk dijadikan ba 
han dal:m mengadakan pembi:'araan pendahuluan 
dengan Pemerintah, dalam rangka penyusunan Ran 
cangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

b. menyampaikan kepada Rapat Paripuma pokok-pokok 
pikiran mengenai Rancangan Undang-Undang tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Nota 
Keuangannya yang disampaikan olch Presiden kepada 
DPR, sebelum pemandangan umum para Anggota; 

c. menanpung dan membahas bersama-sana dengan Pe 
merintah semua bahan mengenai Rancangan Undang 
Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Ne 
gara serta No ta Keuangannya yang diperoleh dari: 

1. pemandangan umum para Anggota clan jawaban 
Pcmerintah; 

2. saran dan pendapat Badan Musyawarah; 
3. saran dan pendapat Komisi-Komisi; 
4. saran dan pendapat Fraksi-Frak!ri; 
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d. mengikuti pe.rkem bangan dan mengawasi pelaksanaan 
kebfjaksanaan pengelolaan Keuangan Negara pada ke 
seluruhannya; 

e. membahas bersama-sama dengan Pemerintah menge 
nai perk:iraan Tambahan dan Perubahan atas Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara yang sedang berjalan, 
setelah memperoleh gam bar an ten tang pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Ang 
garan yang sedang berjalan; 

f. membahas benama-sana dengan Pemerintah mengenai 
Rancangan Undang-Undang tentang Tambahan dan 
Pcrubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Ne 
gara yang disampaikan oleh Presiden kepada DPR; 

g. membahas bersama-sama dengan Pemerintah mengenai 
Rancangan Undang-Undang tenta.ag Perhitungan Ang 
garan Negara; 

fl. menampung dan mempelajari Hasil Pemeriksaan Ta 
hu.nan Bad.an Pemeriksa Keuangan serta apabila dipan 
dang perlu mempergunakannya sebagai bahan dalam 
rangka melaksanak.a.n wewenang dan tugas DPR. 
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BAB IX 

BADAN URUSAN RUMAH TANGGA 

Kedudukan 

Pasal 61 

Badan Urusan Rwnah Tangga, yang selanjutnya disebu 
dengan singkatan BURT, dibentuk ok:h DPR dan rnerupa 
kan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. 

Susunan 

Pasal 62 

(1) Susunan keanggotaan BURT ditetapkan oleh Rapa 
Paripurna berdasarkan perim bangan jwnlah anggot 
tiap-tiap Fraksi. 

(2) BURT mempunyai anggota pengganti sebanyak 
banyaknya separuh dari jwnlah anggota BURT 

(3) Anggota pengganti BURT menggantikan kedudukar 
anggota BURT dari Frak.sinya yang berhalangar, . 

(4) Pad.a pennulaan masa keanggotaan DPR dan pad.a se 
tiap pennulaan Tahun Sidang, kecuali pada permula 
an Tahun Sidang terakhir dari masa keanggotaa· 
DPR, DPR menetapkan keanggotaan BURT. 

47 



(5) Keangotaan BURT tidak dapat dirangkap dengan 
keanggotaan Pinpinan Kcmisi dan Pimpinan Badan 
J(erja Sama Antar Parlemen. 

(6) Penggantian antarwaktu anggota dan anggota peng 
ganti BURT dapat dilakukan oleh Praksinya, apabila 
anggota BURT yang bersangkutan berhalangan tetap. 

(7) BURT dibantu Oleh sebuah Sekretariat. 

Pasal 63 

(1) Pimpinan BURT merupakan satu kesatuan pimpinan 
yang bersifat kolektif serta meacerminkan Fraksi 
Fraksi. 

(2) Pimpinan BURT terdiri atas seorang Ketua dan em 
pat orang Wakil Ketua, yang dipilih dari dan oleh 
anggota BURT, setelah penetapan keanggotaan BU 
RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4), 
dalam Rapat BURT yang dipimpin oleh Pimpinan 
DPR. 

(3) Pembagian I tugas antara anggota Pimpinan BURT di 
atur sendiri berdasarkan tugas BURT. 

(4) Apabila dal:m rapat Pimpinan BURT ada anggota 
Pimpinan yang berhalangan hadir, maka ia dapat di 
gantikan oleh anggota Fraksinya dalam BURT. 
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(5) Penggantian an tar waktu anggota Pimpinan BURT 
dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sehagai 
mana dimak.sud dalam ayat (1) dan (2), apabila ang 
gota P.impinan BURT yang be'<.r-gku tan berhalang 
an tetap. 

Tug as 

Pasal 64 
(I) Tugas BURT adalah: 

a. membantu Pimpinan DPR dalam menentukan ke 
bijaksanaan kerumahtanggaan DPR termasuk ke 
sejahteraan Anggota dan pegawai Sekretariat Jen 
deral DPR; 

b. membantu Pimpinan DPR dalam melakukan 
pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan ke 
wajiban yang dilakukan olelr Sekretariat Jendera' 
DPR, baik atas penugasan oleh Pimpinan DPF 
dan/atau Badan Musyawarah maupun atas pra 
karsa sendiri; 

c. mem ban tu Pimpinan DPR dalam menentukan ke 
bijaksanaan Anggaran Belanja DPR dengan: 
l. meneliti dan menyempumakan Rancangan 

Anggaran Belanja DPR yang penyusunannya 
disiapkan cl.eh Sekretariat Jenderal DPR 

• 
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2. bersana-sana dengan Sekretariat Jenderal 
DPR memusyawarahkan penetapan Rancang 
an Anggaran Belanja DPR dengan Pemerintah; 

3. bersama-scma dengan Sekretariat Jenderal 
DPR merumuskan perincian Anggaran Belanja 
DPR; 

4. mengawasi pelaksanaan dan pengelolaan Ang 
garan Belanja DPR; 

d. melaksanakan hal-hal lain yang berhubungan de 
ngan masalah kerumahtanggaan DPR yang ditu 
gaslcan oleh Pimpinan DPR benfasarkan basil Ra 
pat Bad.an Musyawarah, termasuk melakukan stu 
di perbandingan yang dipandang petlu. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), BURT bertanggung jawab kepada 
Pimpinan DPR. 

(3) BURT dapat meminta penjelasan dan data yang di 
petlukan kepada Sekretariat Jenderal DPR. 

(4) BURT membcrikanlaporan tertulis sekurang-kurang 
nya sekali dalan satu Tahun Sidang kepada Pimpi 
nan DPR dan Bad.an Musyawarah, clan atas kepu tu· 
san Bad an Musyawarah membagikannya kepada para 
Anggota. 
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(5) Pad.a akhir masa keanggotaan DPR, BURT membuat 
inventarisasi m asalah yang belum terselesaikan. 

BAB X 

BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN 

Kedudukan 

Pasal 65 

Baden Ke.Jja Sama Antar Parlemen, yang selanjutnya dt 
sebut dengan singkatan BKSAP, dibentuk oleh DPR dan 
merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. 

Susunan 

Pasal 66 

(1) Susunan keanggotaan BKSAP ditetapkan oleh Rapat 
Par-ipuma be:rdasarkan perim bangan jumlah anggota 
tiap-ti41 Fraksi, 

(2) Pala permulaan masa keanggotaan DPR dan pad.a se 
tiap pennulaan Tahun Sidang, kecuali pada Permule 
an Tahun Sidang terakhir dari rnasa keanggotaan 
DPR, DPR menetapkan keanggotaan BKSAP. 
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(3) Penggantian antarwaktu anggota BKSAP dapat di 
lakukan oleh Eraksinya apabila anggota BKSAP yang 
bersangkutan berhalangan tetap. 

(4) BKSAP dibantu oleh sebuah Sekretariat. 

Pasal 67 

(1) Pimpinan BKSAP merupakan satu kesatuan pimpi 
nan yang bersifat kolektif serta mencenninkan Frak 
si-Fraksi. 

(2) Pimpinan BKSAP terdiri atas seorang Ketua dan em 
pat orang Wakil Ketua, yang dipilih dari dan oleh 
anggota BKSAP, setelah penetapan keanggotaan BK 
SAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), 
dalam Rapat BKSAP yang dipimpin oleh Pimpinan 
DPR. 

(3) Pembagian tugas antara anggota Pimpinan BKSAP di 
atur sendiri berdasarkan tugas BKSAP. 

(4) Apabila dalam rapat Pimpinan BKSAP ada anggota 
Pimpinan yang berhalangan hadir, maka ia dapat 
digantikan oleh anggota Fraksinya dalam BKSAP. 

[5) Penggantian antarwaktu anggota Pimpinan BKSAP 
dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai 
manadimaksuddalam ayat (1) dan (2), apabila anggo 
ta Pimpinan BKSAP yang bersangkutan berhalangan 
tetap. 
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(6) Keanggotaan Pimpinan BKSAP tidak dapat dirani 
kap dengan keanggotaan Pimpinan Komisi · 

Tug as 

Pasal 68 

( I) Tugas BKSAP adalah: 

a. menggalang, membina, mengolah, dan mengcrr. 
bangkan hubungan persahabatan dan kerja sana 
antara DPR dengan Parlemen negara lain, baik se 
cara bilateral maupun secara multilateral, terme 
suk organisasi internasional yang menghimpun 
Parlemen-Pariemen dan/atau anggota--anggota Par 
lemen. 

b. rnempersiapkan kebcrangkatan delegasi DPR kc 
luar negeri; 

c. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan 
dengan kunjungan delegasi Pa.demen negara lair 
yang menjadi tamu DPR; 

d. menghimpun data dan inforrnasi mengenai segala 
sesuatu yang berhubungan dengan kerja sana an 
tar Pa:rlemen; 
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e. mengadakan evaluasi dan mengembangkan tindak 
lanjut dari hasil pelaksanaan tugas BKSAP, ter 
u tam a hasil kunjungan delegasi DPR ke luar negeri: 

f. mem berikan saran dan usul kepada Pimpinan 
DPR tentang masalah kerja sama antar Parlemen. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalan ayat (!). BKSAP dapat: 
a. mengadakan konsultasi dengan pihak yang di 

pandang perlu mengenai hal yang termasuk dalam 
ruang lingkup tugasnya, dengan tidak mengurangl 
ketentuan sebagaimana dimak:sud dalam Pasal 59; 

b. mengadakan hubungan dengan Parlemen negera 
lain dan organisasi intemasional sebagimana di 
maksud dalam ayat (1) huruf a atas penugasan 
atau persetujuan Pimpinan DPR; 

c. mengadakan hu bungan dengan organisasi intema 
sional di luar organisasi intemasional sebagaimana 
dill aksud dalam ayat ( 1) huruf a atas persetujuar, 
Rapat Paripurna berdasarkan pertimbangan Ba 
dan Musyawarah; 

d. menghadiri pertemuan peraahabatan mengenai 
hal yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya 
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atas penugasan atau persejuan Pimpinan DPR. 
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) BKSAP bertanggung jawab kepada 
DPR. 

(4) BKSAP melaporkan hasil kunjungan delegasi DPR 
kepada Rap at Paripurna. 

(5) BKSAP memberikan laporan tertulis kepada Bad.an 
Musyawarah sekurang-kurangnya sekali dalarn satu 
Tahun Sidang serta membagikannya kepada para 
Anggota. 

(6) Pada akhir masa keanggotaan DPR, BKSAP membu 
at inventarisasi masalah yang belum terselesaikan. 

BAB XI 

PANITIA 

Kedudukan 

Pasal 69 

(1) DPR atau alat kelengkapan DPR, apabila meman 
dang perlu dapat membentuk Panitia, yang bersifat 
sementara 
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(2) Panitia yang dibentuk oleh DPR disebut Panitia 
Khusus dan merupakan alat kelengkapan DPR, se 
dangkan Panitia yang dibentuk oleh alat kelengkapan 
DPR disebut Panitia Kerja. 

Susunan 

Pasal 70 

Susunan keanggotaan Panitia Khusus ditetapkan oleh Ra 
pat Paripurna berdasarkan perimbangan jumlah anggota 
tiap-tiap Fraksi. 

Pasal 71 

(1) Pimpinan Panitia Khusus merupakan satu kesatuan 
pimpinan yang bersifat kolektif serta mencerminkan 
F raksi-F raksi. 

(2) Pimpinan Panitia Khusus terdiri atas seorang Ketua 
dan em pat orang Wakil Ketua, yang dipilih dari dan 
oleh anggota Panitia Khusus, dalam Rapat Panitia 
Khusus yang dipimpin oleh Plll\pinan DPR. 

(3) Pembagian tugas antara anggota Pimpinan Panitia 
Khusus diatur sendiri berdasarkan tugas Panitia 
Khusus. 

(4) Apabila dalam rap at Pim pinan Panitia Khusus ada 
anggcta Pimpinan yang berhalangan hadir, m aka ia 
dapat digantikan oleh anggota Fraksinya dalam Pani 
tia Khusus yang bersangkutan. 
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(5) Penggantian antarwaktu anggota Pimpinan Panitia 
Khusus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan 
sebaginana dimaksad dalam ayat (1) dan (2). 

Pasal 72 

Susunan keanggotaan Panitia Kerja ditetapkan oleh alat 
kelengkapan DPR yang membentuknya dengan sedapat 
mungkin didasarkan pad.a perimbangan jurnlah anggota 
tiap-tiap Fraksi. 

Pasal 73 

Pimpinan Panitia Kerja terdiri atas sekurang-kurangnya 
seorang Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Panitia 
Kerja setelah mendengar pendapat Fraksi-Fraksi. 

Pasal 74 

(1) Dalam keanggotaan Panitia dapat ditetapkan adanya 
anggota pengganti. 

(2) Anggota pengganti sebagaimana dsnaksud dalan 
ayat ( 1) menggantikan kedudukan anggota Panitia 
dari Fraksinya yang belhalangan. 
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3) Penggantian antarwaktu anggota dan anggota peng 
gantl Panitia dapat dilakukan oleh Fraksinya apabila 
anggota Panitiayang bersangkutan berhalangan tetap 
atau ada pertimbangan khusus dari Fraksinya. 

4) Patritia dibantu oleh sebuah Sekretariat. 

Tug as 

Pasal 75 

(1) Panitia Khusus bertugas melaksaaakan tugas ter 
tentu dan dal,am jangka waktu tertentu yang ditetap 
kan oleh Rapat Paripurna. 

(2) Panitia Khusus bertanggung jawab kepada DPR. 
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 

ayat (4) berlaku pula bagi Panitia Khusus sepanjang 
ketentuan tersebut dapat diberlakukan. 

(4) Rapat Paripuma dapat memperpanjang atau mem 
perpendek jangka waktu penugasan Panitia Khusus. 

(5) Panitia Khusus dibubarkan oleh DPR setelah jangka 
waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya 
diny atakan selesai. 

(6) Rapat Paripurna menetapkan tindak lanjut basil ker 
ja Panitia Khusus. 

58 



Pasal 76 

( l) Panitia Kerja bertugas melaksanakan tugas tertentt 
dan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan 
oleh a1at kelengkapan DPR yang membentuknya. 

(2) Tata cara kerja Panitia Kerja ditetapkan oleh alat ke 
lengkapan DPR yangmembentuknya.. 

(3) Panitia Kerja bertanggung jawab kepada alat keleng 
kapan DPR yang membentuknya. 

(4) Panitia Kerja dibubarkan oleh alat kelengkapan DPR 
yang membentuknya setelah jangka waktu penugas 
annya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan 
selesai. 

(5) Tindak lanjut basil kerja Panitia Kerja ditetapkan 
oleh alat kelengkapan DPR yang membentuknya, 

BAB XII 

PERSIDANGAN DAN RAPAT DPR 

Ketentuan Urn um 

Pasal 77 

(1) Tahun Sidang DPR dirnulai pada tanggal 16 Agustus 
dan diakhiri pada tanggal 15 Agustus tahun berikut- 
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nya. Apabila tanggal 16 Agustus jatuh padahari Iibur, 
maka pembukuan Tahun Sidang diiakukan pada hari 
kerja sebelumnya. 

(2) Tahun Sidang dibagi dalam empat Masa Persidangan. 
(3) Masa persidangan meliputi Masa Sidang dan Masa 

Reses. 
(4) Masa Sidang ialah masa kegiatan DPR yang dilaku 

kan terutam a di dalam Gedung DPR. 
(5) Masa Reses ialah m asa kegiatan DPR diluar Masa Si 

dang, yang dilakukan oleh para Anggota secara per 
seorangan atau berkelompok, terutama di luar Ge 
dung DPR untuk melaksanakan Kunjungan Kerja. 

Pasal 78 

(1) Masa Persidangan berikut acara dan jadwalnya dite 
tapkan oleh Badan Musyawarah, dengan mernperha 
tikan agar pembahasan Rancangan Undang-Undang 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
serta Nota Keuangannya dan Rancangan Undang 
Undang tentang Tarnbahan dan Perubahan atas Ang 
garan Pendapatan dan Belanja Negara, dspat selesai 
tepat pad.a waktuny a 

(2) Apabila Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan 
rapat untuk menetapkan acara dan jadwal sebagar 
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mana dimaksud dalam ayat ( 1), maka Pimpinan DPR 
dapat menetapkan acara dan jadwal tersebut dengan 
memperhatikan 1,endapat Pimpinan Fraksi-Fraksi. 

Pasal 79 

(1) Pada hari pcnnulaan fahun Sidang acara pokok ada 
lah Pidato Kenegaraa-i I'residen dalam Rapat Faripur 
na. Apabila Presiden be -halangan. maka Pidato Ker.e 
garaan drsampaikan oler \Vakil Presiden. 

(2) Dalam Rapat Panpurna pertama dari suatu Masa Si 
dang, Pimpinan DPR menyampaikan Pidato pembu 
kaan yang teru tam a m enguraikan rencana kegiatan 
DPR dalam Masa Sidang yang bersangkutan. 

(3) Dalam Rapat Panpurna terakhir dari suatu Masa Si- 
dang, Pimpinan DPR menyampaikan pidato penutu 
pan yang teru tame menguraikan hasil kegiatan DPP 
dalam Masa Rese. sebelumnya, hasil kegiatan selama 
Masa Sidang yang bersangkutan, dan rencana kegia 
tan dalam Masa Reses berikutnya. 

(4) Dalam Rapat Paripurna penutupan Masa Sidang ter 
akhir dan suatu Tahun Sidang. Pimpman DPR menu 
tup Masa Sidang dan Tahun Sidang dengan pidato 
penutupan yang terutama menguraikan hasil kegia 
tan DPR selama Tahun Sidang yang bersangkutan. 
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(5) Dalarn Rapat Paripurna penu tupan Masa Sidang ter 
akhir dari masa keanggotaan DPR, Pimpinan DPR 
menutup Masa Sidang dengan pidato penu tupan 
yang terutama menguraikan hasil kegiatan DPR sela 
ma masa keanggotaan DPR yang bersangkutan. 

Pasal 80 

(I) Waktu rapat DPR adalah: 

a. Pagi: 

b. malam: 

hari Senin sampai dengan hari Kamis 
dari pukul 09.00 sampai pukul 14.00; 
hari Jum at, dari pukul 08.30 sampai 
pukul J l.00: 
hari Sabtu, dari pukul 09.00 sampai 
pukul 13.00: 
hari Senin sampai dengan hari Jwnat, 
dan pukul 19.30 sampai pukul 23.30. 

(2) Penyunp angan dari waktu rapat sebagairranadimak 
sud dalarn ayat ( l) ditentukan olen rapat yang ber 
sangku tan. 

(3) Sernua jems rapat DPR dilakukan di Gedung DPR. 
(4) Penvtmpangan dari tern pat rapat scbagairnana dimak- 
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sud dalam ayat (3) hanya dapat dilakukan atas per· 
setujuan Pimpinan DPR. 

Jenis Rapat 

Pasal 81 

Jenis Rapat DPR adalah; 
a. Rap at Paripurna; 
b. Rapat Paripuma Luar Biasa; 
c. Rapat Fraksi; 
d. Rap at Pimpinan DPR; 
e. Rapat Badan Musyawarah; 
f. Rapat Komisi; 
g. Rapat Gabungan Komisi; 
h. Rapat BURT; 
i. Rapat BKSAP; 
j. Rap at Panitia Khusus; 
k: Rapat Panitia Kerja; 
L Rapat Kerja; 
m. Rapat Dengar Pendapat; 
n. Rapat Dengar Pendapat Umum. 

Pasal 82 

Rapat Paripurna ialah rapat Anggota yan� dipimpin oleh 
Pinpinan DPR dan merupakan forum tertinggi dalan me- 
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laksanakan wewenang dan tugas DPR. 

Pasal 83 

(1) Rapat Paripurna Luar Biasa ialah Rapat Paripurna 
yang diadakan dalam Masa Reses, apabila: 
a. diminta oleh Presiden ; atau 
b. dikehendaki oleh Pimpinan DPR dengan perse 

tujuan Bad.an Musyawarah; atau 
c. diusulkan oleh sekurang-kurangnya dua puluh 

orang Anggota dengan persetujuan Badan Musya 
warah. 

(2) Dalarn hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
Pimpman DPR mengundang Anggota untuk meng 
hadiri Rapat Paripurna Luar Biasa tersebut. 

Pasal 84 

Rapat Fraksi ialah rapat anggota Fraksi yang dipimpin 
oleh Pimpinan Fraksi. 

Pasal 85 

Rapat Pun pm an DPR ialah rapat anggota Punpman DPR 
ran? diprmpin oleh Ketua DPR. 
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Pasal 86 

Pasal 87 

(1) Rapat Komisi ialah rapat anggota Komisi yang di 
pimpm oleh Pimpinan Komisr. 

(2) Rapat Pimpinan Komisi ialah rapat anggota Pimpin 
an Komisi yang dipimpin oleh Ketua Komisi. 

Pasal 88 

( lJ Rapat Gabungan Komisi ialah rapat bersam a yang di 
adakan oleh Iebih dari satu Komisi, dihadiri oleh ang 
gota Komisi-Komisi yang bersangkutan dan dipimpin 
oleh Pimpinan rapat Gabungan Komisi. 

(2) Pimpinan Rapat Gabungan Kornisr merupakan satu 
kesatuan p irnpinan yang berstfat kolektif serta men· 
cerrninkan unsur Pimpinan Korrusi-Kcmisi yang ber 
sangkutan dan Fraksi-Fraksi, 

(3) P.impinan Ranar Gabungan Komisi rcrdin atas 
seorang Ketua dan empat orang \Vakil Ketua, yang 
dipilih oleh anggota Komisi-Komist yang bersangku 
tan dari Pimpinan Kornisi-Kornisi tersebu t. dalam 
Rapat Gabungan Komisi yang dipimpm oleh �- 
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Pimpinan DPR, kecuali apabila Bad.an Musyawarah 
rrrenentukan lain. 

(4) Pembagian tugas antara anggota Pirnpinan Rapat Ga 
bungan K omisi diatur sendiri berdasarkan tu gas Pim 
p in an Rapat Gabungan Komisi. 

(5) Apabila dalan rapat Pimpinan dari Rapat Gabungan 
Komisi ad.a anggota Pimpinan Rapat Gabungan Ko 
misi yang berhalangan hadir, maka ia dapat diganti 
kan oleh anggota Fraksinya dalam Pimpinan Komisi 
dalam Rapat Gabungan Komisi tersebut. 

(6) Rapat Pimpinan dari Rapat Gabungan Komisi ialah 
rapat anggota Pimpinan Rapat Gabungan Komisi 
yang dip:impin oleh Ketua Rapat Gabungan Komisi 

(7) Penggantian antarwaktu anggota Pinpinan Kapat 
Gabungan Komisi dilakukan dengan memperhatikan 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
dan (3). 

Pasal 89 

(1) Rapat BURT ialah rapat anggota BURT beserta ang 
gota penggantinya yang dipirnpin oleh Pimpinan 
BURT. 

(2) Rapat Pimpinan BURT ialah rapat anggota Pimpinan 
BURT yang dipimpin oleh Ketua BURT. 
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Pasal 90 

(!) Rapat BKSAI ia\.'1 rapat anggota BKSAP yang di 
pimpin oleh Pimp nan BKSAP. 

(2) Rapat Pimpinan BK '>AP ialah rapat anggota Pimpi 
nan BKSAP ye ng cipimpin oleh Ketua BKSAP. 

Pasal 91 

(1) Rapat Panitia Khusu i talah rapat anggota Panitia 
Khusus yang dipunpin creh Pimoinan Panitia Khusus. 

(2) Rapat Pimpman Panitis Khusus ialah rapat ai ggcta 
Pimpinan Khusus yang Jipimpin oleh Ketua Pan.tia 
Khusus. 

Pasal 92 

Rapat Panitai Kerja ialah rapat anggota Panitia Kerja yang 
dipimpin oleh Ptmpinan Panitia Ke.JJa. 

Pasal 93 

(L) R<ll)at Kerja ialah. rap at anta.ra Komisi, beberapa Ko 
mtsi dalarn rapat Gabungan Komisi, atau Panitia 
Khusus dengan Pemerintah, dalam hal ini Presiden 
dan/atau Menteri yang ditunjuk untuk mewakilinya, 
atas undangan Pimpinan DPR. yang dipimpin oleh 
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Pimpman Komisi, PimpinanRapat Gabungan Komisi, 
atau Pimpinan Panitia Khusus. 

(2) Undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di 
sampaikan kepada Presiden dan/atau Menteri yang 
ditunjuk untuk mewakilinya dengan mencantumkan 
persoalan yang akan dibicarakan serta diberikan 
waktu secukupnya untuk mempelajari persoalan 
terse but. 

Pasal 94 

R.apat Dengar Pendapat ialah rapat antara Kornisi, bebera 
pa Konusf dalam rapat Gabungan Komisi, atau Panitia 
Khusus dengan Pejabat Pemerintah yangmewakili Instan 
sinya. baik atas undangan Pimpinan DPR maupun atas 
pennintaan Pejabat Pemerintah yang bersangkutan, yang 
dipimpin oleh Pimpinan Komisi, Pimpinan Rap at Gabung 
an Komisi, atau Pimpinan Panitia Khusus. 

Pasal 95 

Rapat Dengar Pendapat Umum ialah rapat antara Kornisi, 
beberapa Komisi dalam rapat Gabungan Komisi, atau Pa· 
nitia Khusus dengan perseorangan, kelompok, organisasi, 
atau badan swasta, baik atas undangan Pimpinan DPR 
maupun atas perm intaan yang bersangkutan, yang di 
pimpin oleh Pimptnan Komisi, Pimpman Ra-pat Gabungan 
Komisi, atau Pimpinan Panitia Khusus. 
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Sifat Rapat 

Pasal 96 

(1) Rapat Paripurna, Rapat Paripurna Luar Biasa, Rapat 
Korn-si, Rapat Gabungan Komisi, dan Rapat Panitia 
Khusus pada dasamya bersifat terbuka, kecuali apa 
bila rap at yang bersangku tan atau Badan Musyawa 
rah memu tuskan rapat tersebut bersifat tertutup. 

(2) Rapat Pimpinan DPR, Rapat Pimpinan alat keleng 
kapan DPR yang lain, Rapat BURT, dan Rapat Pani 
tia Kerja bersifat tertutup. 

(3) Rapat Badan Musyawarah dan Rapat BKSAP pada 
dasamya bersifat tertutup , kecuali apabila Badan 
Musyawarah memutuskan rapat tersebut bersifat 
terbuka. 

(4) Sifat Rapat Fraksi ditentukan sendiri oleh Fraksi 
yang bersangkutan. 

(5) Rapat terbuka ialah rapat yang selain dihadiri oleh 
para anggota, juga dapat dihadiri oleh bukan Anggo 
ta, baik yang diundang maupun tidak. 

(6) Rapat tertutup ialah rapat yang hanya boleh dfhadiri 
oleh Anggota dan mereka yang diundang. 
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Pasal 97 

(1) Rapat terbuka yang sedang berlangsung dapat diusul 
kan untuk dinyatakan tertutup, baik oleh Ketua Ra 
pat m aupun oleh salah satu Fraksi dan/atau Pemerin 
tah yang menghadiri rapat tersebut. 

(2) Apabila dipandang perlu, rapat dapat ditunda untuk 
sementara guna memberi waktu kepada Pimpinan 
Rapat, Fraksi-Fraksi. dan/atau Pemerintah mernbica 
rakan usul sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 

(3) Rapat yang bersangkutan memutuskan apakah usul 
sebagaiman dimaksud dalam ayat (1) disetujui atau 
ditolak. � 

(4) Dalam hal rapat menyetujui usul tersebut, maka Ke 
tua Rapat menyatakan rapat yang bersangkutan se 
bagai rapat tertutup dan mempersilahkan para penin 
jau meninggalkan ruang rapat. 

Pasa! 98 

tl) Pembicaraan dalam rapat tertutup pad.a dasamya 
bersifat rahasia dan tidak boleh diumumkan. 

(2) Sifat rahasia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
juga harus dipegang teguh oleh mereka yang menge 
tahui pembicaraan dalam rapat tertutup tersebut. 
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(3) Jearena sifatnya dan/atau karena hal tertentu, maka 
baik atas usul Ketua Rapat maupun atas usul salah 
satu Fraksi, dan/atau Pemerintah yang menghadiri 
rapat tersebut, rapat dapat memutuskan untuk 
mengumumkan seluruh atau sebagian dari pembice 
raan dalan rapat tertutup itu. 

Tata Cara Rapat 

Pasal 99 

(1) Sebelum menghadiri rapat, setiap Anggota menanda 
tangani daftar hadir, 

(2) Untuk para Undangan disediakan daftar hadir tersen 
diri. 

Pasal 100 

(1) Apabila pada waktu yang telah ditentukan untuk 
mem buka rap at, daftar hadir telah ditandatangani 
oleh lebih dari separuh jumlah anggota rapat dan d:i 
hadiri oleh unsur semua Fraksi, maka Ketua Rapat 
membuka rapat. 
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(2) Apablla pada waktu yang telah ditentukan untulc 
menbuka rapat, ketentuan sebagaimana dimakard 
dalam ayat (1) belum dipenuhi, maka Ketua Rapat 
menuncfa pembukaan rapat te:rsebut paling lama satu 
jam. 

(3) lika pad.a akhiI waktu penundaan, ketentuan seba 
gaimana dnfaksud dalam ayat (1) belum juga dipe 
nuhi, maka Ketua Rapat dapat membuka rapat. 

(4)' Rapa! sebagaimana dinaksud dalam ayat (3) dapat 
mengambil keputusan apabila memenuhi kuorurn 
sebagaanana digtur dalam Bab XV. 

Pasal 101 

(1) Setelah rapat dibuka, Ketua Rapat dapat meminta 
kepada Sekretaris Rapat agar memberitahukan kepa 
da rapat mengenai surat niasuk dan surat keluar yang 
dipandang perlu. 

(2) Rapat dapat membicarakan surat masuk clan surat 
keluar terse but. 

102 

(1) Setelah semua acara yang ditetapkan selesai dibicara 
kan, maka Ketua Rapat menutup rapat. 

(2) Apabila acara yang ditetapkan untuk suatu rapat be 
hlm terselesaikan, sedangkan waktu rapat sebagai 
mana di(naksld dalam Pasal 80 telah habis, maka 
Ketua Rapat menunda penyelesaian acara tersebut 
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untuk dibicarakan dalam rapat beriku tnya, a tau 
meneruskan penyelesaian acara tersebut atas persetu 
juan rapat. 

(3) Sebelum menutup rapat, Ketua Rapat mengemuka 
kan pokok-pokok keputusan dan/atau kesimpulan 
yang dihasilkan oleh rapat. 

Pasal 103 

Apabila Ketua berhalangan, maka rapat dipimpin oleh sa 
lah seorang Wakil Ketua, dan apabila Ketua dan \Vakil 
Ketua berhalangan,maka rapat dipimpin oleh Anggota 
yang tertua usianya di antara yang hadir. 

Tata Cara Mengubah Acara Rapat 

Pasal 104 

(1) Usul perubahan terhadap acara DPR yang telah dite 
tapkan oleh Badan Musyawarah, baik mengenai peru 
bahan waktu maupun mengenai m asalah baru yang 
ingin dimasukkan dalam acara, dapat diajukan oleh 
F raksi, alat kelengkapan DPR, atau oleh Pemerintah 
kepada Pimpinan DPR untuk segera dibicarakan da 
lam Rapat Badan Musyawarah. 
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(2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) diajukan secara tertulis dengan menyebutkan 
waktu dan masalah yang diusulkan, selambat-lambat 
nya dua hari sebelum acara rapat yang bersangkutan 
dilaksanakan. 

(3) Pimpinan DPR dapat mengajukan usul perubahan 
sebagaimana dinaksud dalam ayat (1) kepada Badan 
Musyawarah. 

(4) Bad.an Musyawarah membicarakan dan mengambil 
keputusan teihadap usul perubahan sebagaimana di 
maksud dalaru ayat (1) dan (3). 

(5) Apabila Badan Musyawarah tidak dapatmengadakan 
rapat, maka berlakulah ketentuan sebagaimana di 
maksud dalam Pasal 78 ayat (2). 

Pasal 105 

(1) Dahm keadaan memaksa, Pimpinan DPR, Fraksi, 
atau Presiden dapat mengajukan usul perubahan ter 
hadap acara Rapat Paripuma yang sedang berlang 
sung. 

(2) Rapat yang bersangkutan segera mengambil keputu 
san terhadap usul perubahan acara tersebut 
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Tata cara Pennusyawaratan 

Pasal 106 

(1) Ketua Rapat menjaga agar rapat berjalan sesuai de 
ngan ketentuan dalan Peraturan Tata Tertib. 

(2) Ketua Rapat hanya berbicara selaku Pimpinan Rapat 
untuk menjelaskan masalah yang menjadi pokok 
pembicaraan, menunjukk.an duduk persoalan yang 
sebenamya, mengembalikan pernbicaraan kepada 
pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan 
para anggota rapat. 

(3) Apabila Ketua Rapat hendak berbicara selaku ang 
gcta rapat, maka untuk scmentara pimpinan rapat 
diserahkan kepada anggota Pimpinan yang lain. 

Pasal 107 

( 1) Sebelum berbicara, anggota rap at yang akan berbi 
cara mendaftarkan namanya lebih dahulu. Pendafta 
ran itu dapat juga dilakukan oleh Fraksinya. 

(2) Anggota rapat yang belum mendaftarkan namanya 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh 
berbicara., kecuali apabila menurut pandapat Ketua 
Rapat ada alasan yang dapat diterima. 
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Pasal 108 

(I) Giliran berbicara diatur oleh Kctua Rapat menurut 
uru tan pendaftaran nam a. 

(2) Anggota rapat berbicara di ternpat yang telah dise- 
diakan set el ah dipersila kan oleh Ketua Rap at. 

(3) Seo rang anggota rap at yang berhalangan pada waktu 
mendapat giliran berbicara, dapat digantikan oleh 
anggota rapat dari Fraksinya dengan sepengetahuan 
Ketua R apat. 

(4) Pembicara dalam rapat tidak boleh diganggu selama 
berbicara 

Pasal 109 

( 1) Ketua R apat dapat menentukan lamanya para anggo 
ta rapat berbicara. 

(2) Apabila seorang pembicara melempaui batas waktu 
yang telah ditentukan, maka Ketua Rapat memper 
ingatkannya dan meminta supaya pembicara meng 
akhiri pembicaraannya 

Pasal 110 

(1) Setiap waktu dapat diberikan kesempatan kepada 
anggota rapat melakukan interupsi untuk: 
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a. meminta penjelasan tentang duduk persoalan 
sebenamya mengenai masalah yang sedang di 
bicarakan: 

b. menjelaskan soal yang di dalam pembicaraan 
menyangkut diri dan atau tugasnya; 

c. mengajukan usul prosedur m-r.genai soal yang so- 
dang dibicarakan; atau 

d. mengajuka.n usul agar ra-pat ditunda untuk semen 
tara 

(2) Ketua Rapat dapat membatasi lamanya pembicara 
melakukan interupsi sebagaimana dimaksud dalam 
ayat(l). 

(3) Terhadap pembicaraan mengenai hal sebagaimana di 
maksud dalam ayat (1) huruf a dan b tidak diadakan 
pan bahasan. 

(4) Usu! sebagairnana dirnaksud dalam ayat (1) huruf c 
dan d, untuk dapat dibahas, harus mendapat peno 
tujuan rapat. 

Pasa! 111 

(1) Seorang pembicara tidak boleh menyimpang dari 
pokok pembicaraan, kecuali dalam hal sebagaimana 
dinaksud dalam Pasa! 110. 
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(2) Apabila seorang pembicara menuru t pendapat Ketua 
Rapat menyimpang dari pokok pembicaraan, maka 
Ketua Rapat memperingatkannya dan meminta sup a 
ya pem bicara ken ball kepada pokok pernbicaraan. 

Pasal 112 

Apab.ila seorang pembicara menggunakan kata-kata yang 
tidak layak, atau melakukan perbuatan yang mengganggu 
ketertiban rapat, atau menganjurkan untuk rnelakukan 
perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka Ketua 
Rapat memperingatkan agar yang bersangkutan meng 
hentikan perbuatan itu, dan/atau mernberikan kesempat 
an kepadanya untuk menarik kembali kata-katanya. Jika 
pembicara memenuhi perrnintaan Ketua Rapat, maka 
kata-katanya itu dianggap tidak pemah diucapkan dan ti 
dak dimuat dalam Risalah atau Catatan Rapat. 

Pasal 113 

(1) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringat 
an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, maka Ke 
tua Rapat rnelarang pernbicara tersebu t meneruskan 
pembrcaraannya. 

(2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
( 1) masih juga tidak: diindahkan oleh yang bersang 
kc can, maka Ketua Rapat meminta kepada yang ber 
sangkutan meninggalkan rapat. 
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(3) Apabila pembicara tersebut tidak mengindahkan 
pennintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
maka ia dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat 
atas perintah Ketua Rapat. Yang dirnaksud dengan 
ruang rapat ialah ruangan yang dipergunakan untuk 
rapat, termasuk ruangan untuk undangan dan pe 
ninjau. 

Pasal 114 

(1) Apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud de 
lam Pasal 112 dan Pasal 113, dan Ketua Rapat ber 
pendapat bahwa rapat tidak mungkin dilanjutkan, 
maka Ketua Rapat menutup atau menunda rapat 
terse but. 

(2) Lama penundaan rapat sebagaimana dimaksud dalan 
ayat (1) tidak. boleh melebihi dua puluh empat jam. 

Risalah, Catatan Rapat, 
dan Laporan Singkat 

Pasa! 115 

(1) Untuk setiap Rapat Paripuma dan Rapat Paripuma 
Luar Biasa, dibuat Risalah. Resmi yang ditandatanga 
ani oleh Ketua Rapat. 
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(2) Risalah ialah catatan Rapat Paripuma atau Rapat 
Paripurna Luar Biasa yang dibuat secara lengkap dan 
berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan 
dalan rapat, serta dilengkapi dengan catatan tentang: 

a. jenis dan sifat IJIPat; 
b. hari dan tanggal rapat; 
c. tcmpat rapat; 
d. acara rapat; 
e. waktu pcmbukaan dan penutupan rapat; 
f. Ketua dan Sekretaris Rap at; 
g. jwnlah dan nana Anggota yang menandatangani 

daftar hadir; 
h. Undangan yang hadir. 

Pasal 116 

(1) Setelah rapat selesai, Sekretaris Rapat sccepatnya 
menyusun Risalah Sementara untuk segera dibagikan 
kepeda para Anggota dan pihak yang bersangkutan. 

(2) Setiap Anggota dan pihak yang bersangkutan diberi 
kesanp.atan untuk m engadakan koreksi terhadap Ri 
salah Scmentara itu dalan waktu ernpat hari sejak. di 
terinanya Risalah Sementara terscbut dan menyan 
paikannya kepada Sekretaris J enderal DPR. 
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(3) Apabila terjadi perbedaan pendapat tt:ntang iii Ria• 
lab Sem entara, m aka kepu tusan diserahkan kepada 
Ketua Rapat yang bersangkutan. 

(4) Setelah batas waktu sebagaimana dimaksud dalan 
ayat (2) habis, maka Sekretaris Rapat segera menyu 
sun Risalah Resmi untuk dibagikan kepada para Ang 
gota dan pihak yang benaoglrutan. 

Pasai 117 

(!) Untuk ,etiap Rapa! Pinpinan DPR, Rapa! Badan 
Musyawarah, Rapa! KomiJi, Rapa! Gabungan Ko 
misi, Rapat BURT, Rapat BKSAP, dan Rapat P� 
tia khusus. dibuat catatan Rapat yang ditanda 
tangani olch Ketua Rapat yang bcrsanglcutan. 

(2) Catalan Rapat ialah catatan yang memuat poltok 
pembicaraan, kesinpulan, dan keputusan yang diha 
silltan dalam rapat sebagainana dinakSld da1,m aY•t 
ll), serta diengkapi denpn catatan 1"n1- hal 
,ebagaimaoa dimak"'d dahm Pasal 115 aY•t (2). 

(3) Untuk rapat sebagaimana dElaksud dalam ayat (1) 
juga dibuat Laporan Singkat yang hanya memu at 
kesimpulan dan keputusan rapat. 
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Pasal 118 

(1) Setelah rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 
ayat (1) selesai, Sekretaris Rapat secepatnya menyu 
sun Laporan Singkat dan Cata tan Rapat Sementara 
untuk segera dibagikan kepada para Anggota dan 
pihak yang bersangkutan. 

(2) Setiap Anggota dan pihak yang bersangkutan diberi 
kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap Ca 
tatan Rapat Sementara itu dalam waktu empat hari 
sejak diterimanya Catatan Rapat Sememsue tersebut 
dan menyampaikannya kepada Sekretaris Rapat 
yang bersangkutan. 

Pasal 119 

(1) Pad.a Risalah, Catatan Rapat, dan/atau Lapcran Sing 
kat mengenai rap at yang bersifat tertutup, harus di 
cantumkan denganjelas kata "RAHASIA". 

(2) R.apat yang bersifat tertutup dapat memutuskan 
bahwa suatu hal yang dibicarakan dan/atau diputus 
kan dalam rapat itu tidak dimasukkan dalam Risalah, 
Catatan Rapat, dan/atau Laporan Singkat. 
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Undangan dan Pcninjau 

Pasal 120 

(1) Undangan ialah: 
a. mereka yang bukan Anggota, yang hadir da1aJn 

rap at DPR atas undangan Pm pin an DPR; 
b. Ang,gota yang hadir dalem rapat alat kelengkapan 

DPR atas undangan Pimpinan DPR, yang bukan 
anggota alat kelengkapan tersebut. 

(2) Peninjau ialah mereka yang hadit dalam rapat DPR 
tanpa undangan Pimpinan DPR. 

(3) Untuk Undangan dan Peninjau disediakan tun.pat 
tersendiri. 

(4) Undangan dan Peninjau wajib rnentaati tata .tcrtib 
rapat dan/atau ketentuan lain yang diatur oleh DPR. 

(5) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetu 
juan Ketua Rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara: 
Peninjau tidak mempunyai hak suara, clan tidak bo 
leh menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan mau 
pun dengan cara lain. 

Pasal 121 

(1) Ketua Rapat menjaga agar ketentuan sebagaimana 
dinak.sud dalam P:asal 120 tetap dipatuhi. 
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(2) Ketua Rapat dapat meminta agar Undangan dan/atau 
Peninjau yang mengganggu ketertiban rapat mening 
galkan ruang rapat; apabila permintaan itu tidak di 
indahkan, maka yang bersangkutan dikeluarkan 
dengan paksa dari ruang rapat atas perintah Ketua 
Rap at. 

(3) Apabila terjadi perist iwa sebagaimana dimaksud da 
lam ayat (2) Ketua Rapat dapat menutup atau me· 
nunda rapat tersebut. 

(4) Lama penundaan rapat sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (3) tidak boleh melebihi dua puluh empat jam. 
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BABXIII 

PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG 

Ketentuan Umwn 

Pasal 122 

(1) DPR bersana-sama dengan Presiden membentuk 
Un dang- U ndang. 

(2) Rancangan Undang-Undang dapat berasal dari Po 
merintah atau berupa Usul lnisiatif dari DPR. 

Pasal 123 

Apabila eda dua Rancangan Undang-Undang yang di.aju 
kan mengenai hal yang sama, maka yang dibkarakan ada 
lah Rancangan Undang-Undang yang diterima lebih dulu, 
dan Rancangan Undang-Undang yang diterima kemudian 
dipergunakan sebagai pelengkap. 

Pasal 124 

Rancangan Undang-Undang yang sud.ah disetujui DPR, 
disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk 
disahkan menjadi Undang-Undang. 
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Tingkat Pembicaraan 

Pasal 125 

(!) Pembahasan Rancangan Vndang-Vndang dilalrukan 
melalui empat tingkat pembicaraan, kecuali apabila 
BOOan Musyawarah menentukan pembahasan dengan 
prosedur singkat. 

(2) Empat tingkat pembicaraan sebagaimana dDllaksud 
dalmn ayat (1) adalah: 
a. tingkat I dalam Rapat paripurna; 
b. tingkat lI dalan Rapat Paripurna; 
c. tingkat III Rapat dalam Komisi; 
d. tingkat IV dalam Rapat Pariourna. 

(3) Sebelum dilakukan pembicaraan tingkat II, Ill, dan 
IV diadakan Rapat Fraksi. 

(4) Apabila dipandang penu BOOan Musyawarah dapat 
menentukan bahwa pembrcaraan tingkat III dilaku 
kan dalan Rapat Gabungan Komisi atau dalam Pani 
tia Khusus.; 

Pasal 126 

PembicllnlD tingkat I ialah: 

a. Keterangan atau Penjelasan Pemerintah dalam Rapat 
Paripurna terhadap Rancangan Undang-Undang yang 
berasal dari Pemerintah; a tau 
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b. Keterangan atau penjelasan dalam Rapat Paripurna 
oleh Pimpinan Komisi, Pimpinan Rapat Gabungan 
Komisi, atau Pimpinan Panitia Khusus atas nama 
DPR terhadap Rancangan Undang-Undang Usu! 
lnisiatif. 

Pasal 127 

Penbicaraan tingkat II ialah: 
a. Dahm hal Rancangan Undang-Undang yang berasal 

dari Pemerintah: · 
L Pemandangan Umum dalam Rapat Paripuma 

oleh para Anggota yang membawakan suara 
Fraksinya terhadap Rancangan Undang-Undang 
beserta Keterangan atau Penjelasan Pemerintah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf a; 

2. J awaban Pemerintah dalam Rap at Paripuma ter 
hadap Pemandangan Umum para Anggota sebagai 
mana dimaksud pada angka I di atas, atau 

b. dalam hal Rancangan Undang-Undang usul lnisiatif: 
1. Tanggapan Pemerintah dalam Rapat Paripuma 

tezhadap Rancangan Undang-Undang Usul lnisiatif 
beserta penjelasan Pimpinan Komisi, Pimpinan 
Rapat Gabungan Komisi, atau Pimpinan Panitia 
Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 
hurufb; 
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2. Jawaban Pimpinan Komisi, Pimpinan Rapat Ga 
bungan Komisi, atau Pimpinan Panitia Khusus 
atas nama DPR dalam Rapat Paripuma telhldap 
tanggapan Pcmerintah sebagaimana dimaaud 
pada angka 1 di atas. 

Pasal 128 

Pembicaraan tingkat III ialah pembahasan dalam Rapat 
Komisi, Rapat Gabungan Komisi atau Rapat Panitia Khu 
sus, yang dilakukan bersama-sana dengan Pemerintah. 
Apabila djpandang perlu dapat pula dilakukan pembahas 
an secara intern dalan rapat Komisi, Rapat Gabungan 
Komisi, atau Rapat Panitia Khusus, 

Pasal 129 

Pembicaraan Tinglcat IV ialah: 
a. Pengambilan Kepu tusan dalan Rapat Paripurna, 

yuig didahului oleh: 
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1. Laporan hasil pembicaraan tingkat III; 
2. Pendapat Akhir dari Fraksi-Fraksi yang dismnpai- 

kan oleh anggotanya, yang apabila dipandang per 
lu dapat pula diaertai dengan catatan tcntang 
pendirian Fraksi; 

b. pemberian k�empatan kepada Pemerintah untuk 
menyampaikan sambutan teihadap pengambilan kc 
pu tusan terse but di atas. 

Ran.::angan Undang-Undang dari Pemerintah 

Pasal 130 

(1) Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Peme 
rintah disampaikan kepada Pimpinan DPR dengan 
Amanat Presi.den. 

(2) Amanat Presiden sebagaimana d:inaksud dalam ayat 
(1), menyebut juga Menteri yang mewakili Pemerin 
tah dalam melakukan pembahasan Rancangan U& 
dang-Undang tersebut. 

Pasal 131 

(1) Dalan Rapat Paripurna berikutnya eetelah Ran 
cangan Undang-Undang diterima oleh P:inpinan DPR, 
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Ketua Rapat memberitahukan kepada para Anggota 
tentang masuknya Rancangan Undang-Undang terse 
but, dan kemudian membagikannya kepada para 
Anggota. 

(2) Te.rhadap pembahasan dan penyelesaian sel anjutnya 
berlaku ketentuan sebagatmanrr'dimaksud dalam Pa 
sal 125 sampai dengan Pasal 129 dengan memperha 
tikan ketentuan yang khusus berlaku bagi Rancangan 
Undang-Undang yang berasal dari Pemerintah. 

Pasal 132 

Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Pemerintah 
dapat ditarik. kem bali, sebelum pembicaraan tingkat Ill 
berakhir. 

Pasal 133 

Rancangan Undang-Undang untuk meratifikasi dan/atau 
memberikan persctujuan atas pemyataan perang, pem 
buatan petdmn aian, dan perjanjian dengan negara lain 
yang dis.mpaikan oleh Presiden kepada DPR, dibahas dan 
diselesaikan menurut ketentuan sebagaimana dimaksrd 
dalam Pasa! 125 sampai dengan Pasal 129. 
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Rancangan Undang-Undang Uml Inisiatif 

pasal 134 

( 1) Sekurang-kurangnya dua puluh orang Anggota, yang 
tidak hanya terdiri dari satu Fraksi, dapat mengaju 
kan usul Rancangan Undang-Undang usul lnisiatif. 

(2) Usu! Rancangan Undang-Undang Usu! lnisiatif ter 
sebut serta penjelasannva disampaikan dengan ter 
tulis kepada Pimpinan DPR, dengan disertai daftar 
nana dan tandatangan Para Pengusul serta Fraksi 
nya. 

(3) Dahm Rapat Paripuma berikutnya setelah usul Ran 
canan Undang-Undang Usul Inisiatif diterana oleh 
Pimpinan DPR, Ketua Rapat memberitahukan kepe 
da para Anggota tentang masuknya usul Rancangan 
Undang-Undang Usul Inisiatif, dan usul tenebut ke 
mudian dibagikan kepada para Anggota. 

(4) Dalam Rapat liadan Musyawarah yang diadalwt..,.. 
tuk menentukan waktu pembicaJ:aaD usu Rancanpn:' 
Undang-Undang Usul lnisiatif tenebut dahm RIP&t 
Paripurna, kepada para Pengusul diberikan kc,empa 
tan terlebih dahulu untuk memberikan penjeluan 
tentang usul ter.sebut. 
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(5) Rapat Paripurna memutuskan apakah usul Rancang 
an Undang-Undang Usul Inisiatif tersebut secara 
prinsip dapat diterima menjadi Rancangan Undang 
Undang Usul Inisiatif DPR atau tidak. Keputusan 
tersebut dianbil setelah diberikan kesempatan kepa 
da Pengusul untuk memberikan penjelasan dan kepa 
da Fraksi-Fraksi untuk memberikan pendapatnya, 

(6) Setelah Usul Rancangan Undang-Undang Usul Ini 
siatif tersebut djputuskan menjadi Rancangan Un 
dang-Undang Usul Inisiatif DPR, DPR menugaskan 
kepada Komisi, Rapat Gabungan Komisi, atau Pani 
tia Khusus yang dibentuk, untuk membahas dan 
menyempumakan Rancangan Undang-Undang Usul 
Inisiatif tersebut. 

(7) Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPR se 
bagaimana dinaksud dalam ayat (6) dibagikan kepa 
da para Anggota dan oleh Pimpinan DPR disampai 
kan kepada Presiden dengan pennintaan agar Presi 
den menunjuk Menteri yang akan mewakili Pemerin 
tah dalam melakukan pem bahasan Rancangan Un 
dang-Undang Usul Inisiatif tersebut bersama-sama 
dengan DPR. 

(8) Terhadap pembahasan dan penyelesaian selanjutnya 
berlaku ketentuan sebagaimana dimaksrd dalan Pa- 
181 125 sampai dengan Pasal 129 dengan memperha 
tikan kctentuan yang khusus berlaku bagi Rancangan 
Undang-Undang Usul Inisiatif. 
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Pasa! 135 

(1) Selama usul Rancangan Undang-Undang Usul Inisie 
tif belum dib:icarakan dalam B adan Musyawarah, 
para Pengusul berhak mengajukan perubahan. 

(2} Selama usul Rancangan Undang-Undang Usul Inisia 
tif belum diputuskan menjadi Rancangan Undang 
Undang Usul Inisiatif DPR, para Pengusul berhak 
menarik usulnya kembali. 

(3) Pemberitahuan tentang petubahan atau penarikan 
kembali usul sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dan (2) harus ditanclatangani oleh semua Pengusul 
dan disampaikan dengan tertulis kepada Pimpinan 
DPR, yang kemudian membagikannya kepada para 
Anggota. 

Apabila sebelum pengam bilan kepu tusan dalam Rapat 
Paripurna sebagaiman dirnaksud dalam Pasal 134 ayat (5), 
jumlah penanda tangan usul Rancangan Undang-Undang 
Usul Inisiatif menjadi kurang dari dua puluh orang, maka 
harus diadakan penmn bahan penanda tangan sehingga 
jumlahnya menjadi sekurang-kurangnya dua puluh orang 
dan tidak hanya terdiri dari satu Fraksi. Apabila sampai 
dua kali Masa Persidangan jumlah penand.a tangan yang di 
maksud tidak dapat dipenuhi, maka usul tersebut menjadi 
gugur. 

93 



Peraturan Pemerintah Pengganti Vndang-Vndang 

Pasal 137 

(1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang di 
bicarakan oleh DPR pada kesempatan pertama sete 
lah Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang 
rersebut diundangkan dan disampaikan oleh Presiden 
kepada DPR. 

(2) Terhadap pernbahasan dan penyelesaian Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang berlaku ke 
tentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 sam 
pai dengan Pasal 129 dengan mempetltatikan keten 
tuan yang khusus berlaku bagi Rancangan Undang 
Undang yang berasal dari Pemerintah. 
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BA F XIV 

PENETAPAN A'ILGARAN PENDAPATAN 
DAN Bi i.fNJA NEGARA 

Pas, I 138 

Dalam melaksanakan wewenan , dan tugas DPR sebagai 
mana dimaksud dalam Pase. "I ayat (1) huruf b dan c, 
diadakan kegiatan sebagai b. rilut: 

a pembicaraan pendahulu,u. dengan Pernerintah '1.J.z 1 
rangka menyusun Rancangan Anggran Pendapatan 
dan Belanja Negara; 

b. penyampaian Rancangan Undang-Undang tentang 
Anggran Pendapatan dan Belanja Negara serta Nata 
Keuangannya oleh Presiden kepada DPR dan pem 
bahasannya serta penetapan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara; 

c. penyampaian dan 1,em bahasan Laporan Setengah 
Tahunan; 

d. Pem bahasan bersama-sam a dengan Pemerintah meng 
enai perkiraan Tan bahan dan Perubahan atas Angga 
ran Pendapat dan Belanja Negara yang sedang ber 
jalan; 
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e. penyampaian dan pembahasan serta penetapan 
Rancangan Undang-Undang tentang Tambahan dan 
Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara; 

f. penyampaian dan pembahasan Rancangan Undang 
Undang tentang Perhitungan Anggaran Negara. 

Pasal 139 

(1) Pembicaraan pendahuluan dalam rangka penyusunan 
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belartja Negara 
oleh Komisi-Komisi dalam Rapat Kerja dengan Pe 
merintah dilakukan dalam Masa Sidang pertama 
pada tiap Tahun Sidang. 

(2) Hasil Rapat Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) disampaikan oleh Pimpinan Komisi-Komisi dalam 
Rapat Komisi APBN. 

(3) Rapat Kerja penyelesaian terakhir pembicaraan pen 
dahuluan dilakukan oleh Komisi APBN dengan 
Pemerintah. 

Pasal 140 

Dalam tujuh hari pertama tiap permulaan tahun takwim 
Presiden menyampaikan Pidato Pengantar Rancangan 
Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan 
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Belanja Negara serta Nota Keuangannya dalam Rapat 
Paripum . Apabila Presiden berhalangan, maka Pidato 
Pengantar -::ersebut disanpaikan oleh Wakil Presiden. 

P,<al141 

Komisi APBN segera mem cahas Rancangan Undang-Un 
dang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
serta Nata Keuangannya s-b sgamana dimaksud dalam 
Pasal 140 dan menyampail m basil pembahasan terrebut 
berupa pokok-pokok pikirar kepada Rapat Paripurna 
sebelum pemandangan umum ara Anggota, 

Pasal 142 

(1) Terhadap Pembahasan dan penyelesaian selanjutnya 
Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pen 
dapatan dan Belanja Negara serta Nota Keuangannya 
berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pa 
sal 125 sanpai den an Pasal 129, dengan tambahan 
ketentuan sebagai berikut: 

a Rapat Kerja dengan Pemerintah diadakan oleh 
Komisi-Komisi; 

b. Komisi APBN mengadakan rapat dengan Pirn 
pinan Komisi-Komisi untuk menampung saran 
dan pendapat Komisi-Komisi; 
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c. Rapat Kerja penyeJesaian terakhir Rancangan Un 
dang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara diadakan oleh Komisi APBN 
dengan Pemerintah, dengan memperhatikan saran 
dan pendapat dari pemandangan um urn para Ang 
gota serta jawaban Pemerintah, Badan Musyawa 
rah, Komisi-Komisi, dan Fraksi-Fraksi 

(2) 'Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Nota 
Keuangannya harus selesai selambat-lambatnya satu 
bulan sebelum tanggal 1 April Tahun Anggaran yang 
bersangkutan. 

Pasal 143 

Komisi APBN mengadakan pembahasan terhadap Laporan 
Setengah Tahu nan, yang disampaikan oleh Pemerintah ke 
peda DPR selambat-lambatnya satu bulan setelah perteng 
ahan pertama Tahun Anggaran yang bersangkutan ber 
akhir. 

Pasal 144 

Komisi APBN mengadakan Rapat Kerja dengan Pemerin 
tah untuk membahas perkiraan Tambahan dan Perubahan 
atas A ngaaran Pendapatan dan Belanja Negara yang se 
dang berjalan dalam triwulan ketiga setiap Tahun Angga 
ran. 
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Pasal 145 

(1) Rancangan Undang-Undangtentang Tambahan dan 
Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara disampaikan oleh Presiden kepada DPR se 
belum Tahun Anggaran yang bersangkutan berakhir. 

{2) Pembahasan dan penyelesaian Rancangan Undang 
Undang tentang Tambahan dan Perubahan atas Ang 
garan Pendapatan dan Belanja Negara dilaksanakan 
seperti pembahasan dan penyelesaian Rancangan 
Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara dengan menempuh prosedur singkat, 
dan diusahakan agar selesai selambat-lambatnya satu 
bulan setelah Pemerintah menyampaikan penjelasan 
mengenai Rancangan Undang-Undang tersebut kepa 
da Rapat Paripurna. 

Pasal 146 

Pembahasan dan penyelesaian Rancangan Undang-Undang 
tentang Perhitungan Anggaran Negara dilaksanakan deng 
an menempuh prosedur singkat. 
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BAB(J 

TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

Ketentuan Umwn 

Pasal 14 7 

( 1) Pcngam bilan keputusan OOalah proses penyelesaian 
terakhir suatu rnasalah yang dibicarakan dalarn rapat 
DPR. 

(2) Pengambilan keputusan dalarn rapat DPR pada asas 
nya d iusahakan sejauh mungkin dengan cam musye 
warah untuk mencapai mufakat. 

(3) Apabila cara pengam bilan keputusan sebagaimana di 
rnaksud dalam ayat (2) tidak mungkin lagi, maka ke 
putusan diambil berdasarkan suara terbanyak. 

Pasal 148 

(1) Semua jenis rap at DPR dapat mengarnbil keputusan. 
(2) Keputusan rapat DPR berup a persetujuan atau peno 

lakan. 

Pasal 149 

(1) Setiap rapat DPR untuk dapat mengam bil keputusan 
berdasarkan mufakat memerlukan kuorum sebagai- 
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mana dimaksrd dalarn Pasal 152, dan untuk dapat 
mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak 
memerlukan kuorum sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 155 ayat (1) huruf a. 

(2) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 
( 1) tidak tercapai, maka rapat ditunda sebanyak 
banyaknya dua kali dengan tenggang waktu masing 
masing sekurang-kurangnya dua puluh empat jam. 

(3) Apabila setelah dua kali penundaan, kuorum sebagai 
mana dm aksad daJam ayat (1) belum juga tcrcapai, 
maka: 
a jika terjadi dalam Rapat Paripurna, masalahnya 

menjadi bataJ; 
b. jika terjadi dalam Rapat Komisi, Rap at Gabungan 

Komisi, Rapat BURT, Rapat BKSAP, atau Rapat 
Panitia Khusus, cara penyelasaiannya diserahkan 
kepada Badan Musyawarah; 

c. jika terjadi dalam Rapat Bad.an Musyawarah, cara 
penyelesaiannya diserahkan kepada P:impinan 
Badan Musyawarah dengan memperhatikan pen 
dapat Pimpinan Fraksi-Fraksi. 
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Pasal 150 

Setiap keputusan rapat DPR, baik berdasarkan mufakat 
maupun berdasarkan suara terbanyak, mengikat semua 
pihak yang bersangkutan. 

Keputusan Berdasarkan Mufakat 

Pasal 151 

Hakekat Musyawarah untuk mufakat adalah suatu cara 
pelaksanaan Demokrasi Pancasila untuk merumuskan 
dan{ atau memu tusk.an suatu hal dengan kebulatan penda 
pat (mufakat), yang bersumber p eda inti paham kerakya 
tan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Per 
musyawaratan/Perwakilan, berdasarkan kehendak rakyat, 
itikad baik, p ikiran sehat, kejujuran, dan penuh rasa tang 
gung jawab demi persatuan dan kesatuan bangsa serta 
kepentingan rakyat. 

Pasal 15 2 

Kepu tusan berdasarkan mufakat adalah sah, apabila diam 
bil dalam rapat yang daftar hadimya telah ditandatangani 
oleh lebih dari separuh jumlah anggota rapat dan dihadiri 
oleh unsur semua Fraksi (kuorum). 
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Pasal 15 3 

(1) Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilaku 
kan setelah kepada para anggota rapat yang hadir 
diberikan kesempatan untuk mengemukakan penda 
pat serta saran, yang kemudian dipandang cukup un 
tuk diterima oleh rapat sebagai sumbangan pendapat 
dan pikiran bagi penyelesaian masalah yang sedang 
dinusyawarahkan. 

(2) Untuk dapat mengambil keputusan sebagaimana di 
maksud dalam ayat ( 1) Ketua Rap at a tau Panitia yang 
ditunjuk untuk itu rnenyiapkan rancangan keputusan 
yang mencemlinkan pendapat dalam rapat. 

Keputusan Berdasarkan Suara Terbanyak 

Pasal 154 

Keputusan berdasarkan suara terbayak diambil, apabila 
kepu tusan berdasarkan mufakat sudah tidak rnungkin di 
capai, karena adanya pendirian dalam rapat dari sebagian 
anggota rapat yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan 
pendirian anggota rapat Iainnya, atau karena waktu yang 
sudah sangat mendesak. 
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Pasal 155 

(1) Keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah, 
apabila: 

a. diam bil dalam rap at yang terdaftar hadimya telah 
ditanda tangani oleh lebih dari separuh jumlah 
anggota rapat (kuorum); 

b. disetujui oleh lebih dari separuh jumlah anggota 
rapat yang menandatangani daftar hedir; 

c. didukung oleh tidak hanya satu Fraksi. 

(2) Pemberian suara untuk menyatakan setuju, rnenolak 
atau tidak menyatakan pilihan (abstain) dilakukan 
oleh para anggota rapat yang hadir dengan cara lisan, 
mengangkat tangan, berdiri,atau tertulis. 

(3) Pengfutungan suara dilakukan dengan menghitung se 
cara langsung tiap-tiap anggota rapat, Fraksi demi 
Fraksi, kecuali dahm hal pemungutan suam secara 
rahasia 

Pasal 156 

(!) Apabila karena sifat masalah yang dihadapi tidak 
mungkin dicapai kepu tusan berdasatk:an suara ter 
banyak dengan satu kali pemungutan suara, maka 
Ketua Rapat mengusahakan agar dapat diamb.il ke 
putusan terakhir mengenai masalah tersebut secara 
keseluruhan. 
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(2) Apabila basil pemungutan suara tidak msmenuhi ke 
tentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat 
( 1) huruf b dan c, maka dilakukan pemungutan suara 
ulangan, yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai 
rapat beriku tnya dengan tenggang waktu sekurang 
kurangnya dua puluh ernpat jam. 

(3) Apabila basil pemungutan suara ulangan sebagaimana 
dimakard dalam ayat (2) temyata tidak juga meme 
nuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
155 ayat {l) huruf b dan c, maka masalahnya menja 
di batal. 

Pasal 157 

(1) Pemungutan suara tentang orang atau masalah yang 
d.ipandang penting oleh rapat, dapat dilakukan secara 
rahasia. 

(2) Pemberian suara secara rahasia dilakukan dengan 
car a: 

a tertulis: 
b. tanpa menyebut nama dan Fraksi pemberi suara; 
c. tanpa ditandatangani. 
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(3) Apabila hasil pemungutan suara secara rahasia tidak 
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 155 ayat (1) huruf b, maka pemungutan suara 
diulang sekali Iagr dalam rap at itu juga. 

( 4) Apabila hasil pemungu tan suara ulangan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (3) temyata tidak juga meme 
nuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
155 ayat (1) huruf b. mak.a orang atau masalahnya 
menjadi batal. 

BAB XVI 

SEKRETARIAT JENDERAL DPR 

Kedudukan 

Pasal 15 8 

Sekretariat Jenderal DPR sebagaimana dim aksud dalam 
Pasal 3 ayat (3). merupakan unsur pelayanan DPR, yang 
berkedudukan sebagai Kesekretariatan Lembaga Tinggi 
Negara 
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Susunan 

Pasal 159 

(1) Sekretariat Jenderal DPR dipimpin oleh seorang 
Sekretaris J enderal, yang dalam melaksanakan tu 
gasnya bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR. 

(2) Sekretaris Jenderal DPR dibantu oleh seorang W.r 
kil Sekretaris J enderal. 

Pasal 16 0 

(1) Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal 
DPR diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas 
pertimbangan DPR. 

(2) DPR dapat mengajukan usul kerc.c.a Presiden menge 
nai pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris 
J enderal dan Vl akil Sekretaris J enderal DPR. 

Pasal 161 

Susunan organtsasi dan tat a kerja Sekretariat J enderal 
DPR ditetapkan oleh Pimpinan DPR setelah mendengar 
pertim bangan BURT dengan mengindahk.an peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
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Tug as 

Pasal 162 

Tug:as Sekretariat J enderal DPR adalah: 
a. melayani segala kebutuhan DPR, agar DPR dapat 

melaksanakan wewenang dan tugasnya dengan se 
baik-baikny a; 

b. melaksanakan kebijaksanaan kerumah tanggaan DPR 
yang telah ditentukan oleh Pimpinan DPR, tennasuk 
kesejahteraan Anggota dan pegawai Sekretariat 
J enderal DPR; 

c. membantu Pimpinan DPR dalam menyiapkan penyu 
sunan Rancangan Anggaran Belanja DPR, dengan ke 
tentuan bahwa: 
1. hasil penyusunan Rancangan Anggaran Belanja 

DPR tersebut, sebelum disampailcan kepada Pim 
pinan DPR terlebih dahulu disanpaikan kepada 
BURT untuk diadakan penelitian dan penyem 
pumaan, sebagaimana dimaksrd dalam Pasal 64 
ayat (1) huruf c angka 1; 

2. dalan proses penyelesaian Rancangan Anggaran 
Belanja DPR selanjutnya, Sekretariat Jenderal 
DPR bersama-sama dengan BURT memusyawa 
rahkan penetapan R ancangan Anggaran Belanja 
tersebut dengan Pemerintah, sebagaiman dimak 
sud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c angka 2; 
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3. dalam pemerincian Anggaran Belanja I)PR, 
Sekretariat Jenderal DPR, bersama-sana dengan 
BURT, merumuskan perincian tersebut, sebagai 
mana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (!) huruf c 
angka 3; 

d. men berikan penjelasan dan data yang diperlukan 
oleh BURT; 

e. rnelaksanakan hal lain yang dituga.4kan oleh Pimpi 
nan DPR; 

f. melaporkan secara tertulis pelaksanaan tugasnya sela 
ma Masa Persidangan yang lalu, kepada Pimpinan 
DPR pada setiap permulaan Masa Persidangan, deng 
an memberikan tern busan kepada anggota Badan Mu 
syawarah dan muota BURT. 

Pasal 163 

Sekretaris Jenderal DPR, dengan persetujuan Rapat Pari 
puma, dapat menjadi anggota organisasi ·internasional 
yang mengh:impun para Sekretaris Jendetal Parlemen, 
dan memberikan laporan tertulis serta pt1v1n>"{"l"llliawa 
ban atas pelaksanaan kegiatannya dalam lHi,aJ..1..,.,.....,1 terse 
but kepada P:impinan DPR, dengan memberikan tembusan 
kepada anggota Badan Musyawarah. 
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BAB xvir 
SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR 

Ketentuan Umum 

Pasal 164 

Tata cara pencatatan Surat masuk dan surat keluar serta 
penanganan selanjutnya diatur oleh Sekretaris Jenderal 
DPR. 

Surat Masuk 

Pasal 16 5 

(1) Semua surat yang dialamatkan kepada DPR diterima 
o1eh Sekretarlat Jenderal DPR dan segera dicatat ser 
ta diberi nomor agenda. 

(2) Semua surat masuk, kecuali yang menyangkut tugas 
intern Sekretariat Jenderal DPR, segera dijawab oleh 
Sekretaris Jenderal atas nama Pimpinan DPR, yang 
memberitahukan kep ada pengirim bahwa suratnya 
telah diterima, dan apabila masalahnya sedang dalam 
proses pengolahan, hal ini dapat diberitahukan 
kepada pengirim surat. 
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Pasal 166 

( 1) Serriua surat masuk beserta tembusan surat jawaban 
sebagaimana dmaksud dalam Pasal 165 ayat (2), di 
sampaikan oleh Sekretaris Jenderal kepada Pimpinan 
DPR. 

(2) Pimpinan DPR menentukan apakah surat masuk ter 
sebut sesuai dengan perrnasalahannya akan ditangani 
sendiri, atau diteruskan kepada alat kelengkapan 
DPR yang lain, dan/atau Pimpinan Fraksi. 

(3) Apabila Pimpinan DPR memandang perlu, surat ma 
suk dapat diperbanyak dan dibagikan kepada para 
Anggota. 

Pasal 16 7 

(1) Sekretaris alat kclengkapan DPR setelah menerirna 
surat-surat dari Pimpinan DPR, membuat c!aftar 
penerimaan surat, yang memuat dengan singk.at 
pokok-pokok isi surat, dan segera menyampaikan 
nya kepada pimpinan alat kelengkapan DPR yang 
bersangku tan. 

(2) Pimpinan alat kelengkapan DPR dalam Rapat Pimpi 
nan mem bicarakan isi surat-surat m asuk itu serta 
cara penyelesaian selanjutnya 

(3) Apabila pimpinan alat kelengkapanDf'R memandang 
pcrlu, surat masuk daoat diperbanyak oleh Sekretaris 
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alat kelengkapan yang bersangkutan dan dibagikan 
kepada para anggota untuk dibicarakan dalam rapat 
alat kelengkapan terscbu t. scrta dttetapkan cara pe 
nyelcsaian sclanjutnya. 

Surat Keluar 

Pasal 168 

{ l) Konscp sue at Jawaban dan/atau runggap an terhadap 
surat rn asuk yang dibuat okh alat kelengkapan DPR, 
drsam paikan kepada Pimprnan DPR melalui Sekreta 
ris Jenderal. 

(2) Apabila tsi surat jawaban yang dibuat olch alat ke 
lengkapan DPR disctujui oleh Pirnpinan DPR, maka 
surat jawaban tersebut scgcra drkirimkan kepada 
alamat yang bersangkutan. 

(3) Apabila isi surat jawaban sebagaimana dimaksud 
dalam . ayat (2) tidak disetujui oleh Pimpinan DPR, 
maka rn asalahnya dibrcar akan dengan pimpinan alat 
kelengkapan DPR yang bersangku tan. 

(4) Apabila pem brcaraan sebap:aimana dimaksud dalam 
ayat (3) tidak menghasilkan kescpakata n, maka ma· 
salahnya diajukan kepada Badan Musyawarah untuk 
drtentukan penyelesaian selanju tnya. 
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Pasal !69 

(1) Semua surat keluar, tennasuk surat undangan rapar 
DPR kecuali Rap at F raksi, ditanda tangani oleh salah 
seorang anggota Pimpinan DPR atau Sekretaris Jen 
deral atas nama Pimpinan DPR. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
diatur Iebih lanjut oleh Pimpinar : t-R. 

Pasal l 70 

( 1) Pengirirn an surat keluar dilakukan oleh Sek.retariat 
Jenderal DPR. 

(2) Sebelum dikirimkan kepada alamat yang bersangku 
tan semua surat keluar dicatat dan diberi nomcr 
agenda. 

(3) Sekretariat JenderaJ DPR meny:mpaikan tembusan 
surat keluar kepada alat kelengkapan DPR yang ber 
sangku tan dan kepada pihak yang dipandang perlu. 

(4) Apabila Pimpinan DPR memandang perlu, surat ke 
luar dapat diperbanyak dan dibagikan kepada para 
Anggota. 
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Arsip Surat 

Pasal 171 

Tata cara penyusunan arsip surat masuk dan surat keluar 
diatur oleh Sekretaris J enderal DPR. 

BAB XVIII 

Lam bang DPR dan Tanda Anggota DPR 

Pasal 172 

Ketentuan yang mengatur tentang makna dan bentuk 
serta cara penggunaan Lam bang DPR ditetapkan oleh 
Rapat Paripurna atas usul Badan Musyawarah. 

Pasal 173 

Ketentuan yang mengatur tentang Tanda Anggota DPR 
ditetapkan oleh Rapat Paripuma atas usul Badan Musya 
warah. 

BAB XIX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 174 

(1) Usul perubahan dan/atau tambahan mengenai Per - 
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aturanTata Tertib in, hanya dapat diajukan oleh 
sekurang-kurangnya dua puluh orang Anggota. 

(2) Usul perubahan dan/atau tambahan sebagaimana 
dimaksrd dalam ayat ( I) dengan pcnjelasannya di 
sampaikart dengan tertulis kep;. Pimpinan DPR. 
dengan disertai daftar nam a dan .anda tangan para 
Pengusul. 

Pasal 175 

(I) Usu! perubahan dan/atau tarnbahan sebagaimana di 
mak:sud dalam Pasal 174 oleh Pimpinan DPR disam 
paikan kepada Badan Musyawarah untuk dibahas 
dan diam bil kepu tusan, serta dibagikan kepada para 
Anggota. 

(2) Oleh Punpinan DPR usul perubahan dan/atau tarn be 
han sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 174, dengan 
disertai kepu tusan Badan Musyawarah, diajukan 
kepada Rapat Paripurna untuk diambil keputusan. 

Pasal 176 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Tata Tertib 
ini diputuskan oleh Rapat Paripurna atas usul Badan 
Musyawarah. 
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KEIVIUSAN 
DEWANPERWAKILANRAKYAT 

REPUBLII( INDONESIA 
NOMOR 4/DPR-RI/11/1982-1983 

TENT ANG 

PEMBENTIIKAN DAN PENETAPAN SUSUNAN KE- 
ANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH, KOMIS! I 
SAMPAI DENGAN KOMIS! X, KOMIS! APBN, KOMIS! 
BADAN URUSAN RUMAH TANGGA, BADAN KERJA 
SAMA ANTAR PALEMEN DEWAN PERWAK!LAN 
RAKYAT REPUBLII( INDONESIA. 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPlJBLII( INDO 
NESIA, 
)i{enimbang: a bahwa dengan telah diresnikannya kc 

ang:otam Dewan PeIWakilan Rakyat 
Republik Indonesia Pada tangp1 1 Okto 
ber 1982, maka untuk kemantapan tata 
Jabana dari Dewan Peiwa.kian Rakyat 
Rqlublik Indonesia tebh disetujui Pera 
turan Tata Tertib Sementara Dewan Per 
wakilan Rakyat Republik Indonesia; 

b. bahwa untuk melak.sanakan ketcntuan 
ketentuan sebagull an.a diatur dalam Pera 
turan Tata Tertib Setnentata Dewan 
Pcrwakilan Rakyat Rcpublik Indonesia 
perlu segera <hbentuk dan ditetapkan su 
sunan 11:eanggotaan Badan Musyawanh. 
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Komisi I sampai dengan Kornisi X, Korni 
si APBN, Badan Urusan Rumah Tangga, 
Badan Kerja Sama Antar Parlernen Dewan 
Perwak.ilan Rakyat Republik Indonesia. 

Mengingat: l. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 19. 
2. Undang-Undang nornor 16 tahun 1969 

setelah diu bah dengan Undang-Undang 
nomor 5 Tahun 1975 tentang Susunan dan 
Kedudukan Majelis Pennusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan 
Dewafl Per wakilan Rakyat Daerah; 

3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia nomor 1/DPR-RI/II/ 
1982-1983 tentang Pengesahan Peraturan 
Tata Tertib Sementara Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia. 

Memperhatikan: Putusan Rap at Paripurna Dewan Pcrwaki 
lan Rakyat Republik Indonesia tanggal 
19 Oktober 1982. 

MEMUTUSKAN 
Menetapkan: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN 

RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
TENTANG PEMBENTUKAN DAN PE 
NEfAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN 
BADAN MUSYAWARAH, KOMIS! I 
SAMPAI DENGAN KOMIS! X, KOMIS! 
APBN, BADAN URUSAN RUMAH 
TANGGA, BADAN KERJA SAMA AN- 
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PERTAMA: 

KEDUA: 

KETIGA: 

TAR PARLEMEN DEWAN PERWAKI 
LAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. 
Membentuk dan menetaplwt susunanke 
anggotaan Badan 1Ausfawarah, Komi!i I 
sanpa; dengan Komisi X; Komisi APBN, 
Bad.an Urusan kurnah Tangga, Bad.an 
Kerja Sama Antar Parlemen Dewan Per 
wakilan Rakyat Republik Indonesia. 
SuSllnan dan nama:nama Anggota Badait 
Musyawarah, Anggota Komisi I sampai 
dengan K omisi X, Anggota Komisi APBN, 
Anggota Urusan Rurnah Tangga, Anggota 
BOO.an Kerja Sama Antar Parlemen Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
tercantwn dalam Lampiran keputusan ini 
Keputu-an ini berlaku sejak tanggal dite 
tapkan, .... engan ketentuan apabila terdapat 
kekeliru.an dikemudian hari akan diadakan 
pembetulan seperlunya, 
SALINAN keputusan ini dWlllpaikan un 

tu. diketahui dan dipergu 
nakan seperlunya kepada: 

1.Pimpinan Majelis Permus- 
yawaratan Rakyat Repu 
blik Indonesia; 

2. Ketua Dewan Pertimbang 
an Agung; 

3. Ketua Bad.an Pemcrina 
Keuangan; 
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4. Ketua Malikamah Agung; 
5.JaksaAgung; 
6.Menteri-Menteri Kabiaet 

Pembangunan;· 
7.Ketu.Ketua Lembaga P� 

merintah NonDepartemen; 
8.Anggota-Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat; 
9.Dirclctur Jenderal Peng 

awasan Keuangan Negara; 
10.Direk.tur Jenderal Angga 

ran; 
11.Kepala Kantor Perbenda 

haraan Negara Jakarta I; 
12.Sekretariat Jcnderal clan 

W aldl Sekretaris Jenderal 
Dewan Perwakilan Repu 
blik Indonesia 

Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal 19 Oktober 1982 



UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK 
INDONESIA T AHUN 1945. 

PEMBUKAAN 

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak se 
gala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas 
dunia harus dihapuskan. karena udak sesuai dengan peri 
kemanusiaan dan peri-keadilan. 

Dan perjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia 
telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan sela 
mat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan 
pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang mer 
deka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. 

Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan 
dengan didorongkan oleh kemginan luhur, supaya berke 
hidupan kebangs aan yang bebas , maka r ak yat Indonesia 
menyatakan dengan int kemerdekaannya. 

Kemudran daripada itu untuk membentuk suatu Pe 
merintah Negara Indonesia yang melindung1 see:enap bang 
sa Indonesia dan seluruh tumpafi darah Indonesia dan un 
tuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan ke 
hidupan bangsa, dan rkut melaksanakan ketertiban dunia 
yang berdasarkan kemerdekaan , perdarnaian abadr dan ke 
adilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan 
Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara 
Indonesia, yang terbeutuk dalam suatu susunan Negara 
Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan 
berdasarkan kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Ke- 
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manusiaan } mg adil dan beradab, Persatuan Indonesia, 
dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan 
dalarn Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewu 
judkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh 'rakyat Indonesia. 

BAB I 
Bernuk dan Kedaulatan. 

Pasal I. 

(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang 
berbentuk Republik. 

1::!) Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilaku 
kan cpenuhnya oleh r-.t:1elis Pcrmusyawaratan Rakyat. 

D B II. 
MAJELIS PLR�lUSY. WAR.HAN RAKYAT. 

l' .. � '2. 

(I) Maj ebs Perm us} aw arat an Rakyat terdir i atas ang 
gota-anggota Dewan Perwaktfan Rakyat ditambah dengan 
utusan-utusan dan Daetah-daerah dan golongan-gotcngan 
menurut aturan yang dnetapkan dengan Undang-undang. 
(2) Majelis Pcrmusyawaratan Rakyat bersidang sedrkit 
nya sekah dalam hma tahun di Ibu-kota Negara. 
(3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat di- 
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tei-rpkan dengan vuara \ J.ng terb.mv a k 

Pasal 3 

\ia;d1, Perm US\ <1\\ar.F..1n R_i�:, Jt menerapkan L1n 
dang-urdang Dasar dan c-'J.T\,·fJfl'- ocvar ,L•npad .. t haluan 
Negara 

BAB JI! 

Kekuasaan Pemerintahan Xegara 

Pasal 4. 
(I) Presidcn Repuhltk Indonesia memegang kckuasaan 
Pemenntahan menurut Lndang-undang Dasar , 

(2) Dalarn melakukan kewaubannv a Pre stden drbanru 
olch satu orang wakil Pre srden 

Pasal 5 

r l) Previden rnemegang kckuas.ran membentuk I ndang 
undang dengan pcrsctujuan Dewan Perw a ktlan Rak y a t 

r 21 Prestden menetapkan Peraturan Pernenntah untuk 
rnerualankan Undang-undang sebagatmana rne stmya 

Pasal 6. 

I 1 f Presiden ratah orang Indonesia ash 

!2) Prestden Jan \�als.1! Prenden dipilth oleh Majehs 
Permusyawara tan Rakyat dengan suara yang terbanyak. 
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Pasal 7. 

Presiden dan wakrl Presiden memegang jabatannya 
selama masa lima tahun. dan sesudahnya dapat dipilih 
kembali. 

Pasal 8. 
Jika Presiden mangkat. berhenu a tau udak dapat me 

lakukan kewajibannya dalam· masa jabatannya ia drgann 
oleh \Vakil Presiden sampat habis waktunya. 

Pasal 9. 
Sebelum memangku jabatannya. Presiden dan Wakil 

Presiden bersumpah menurut agama, a tau berjanjt dengan 
sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat a tau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai benkut. 

Sumpah Presiden (Waktl Presiden). 

"Demi Allah, saya bersurnpah akan memenuhi kewa 
jiban Presiden Republik Indonesia (\Vakil Presiden Repu 
blik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adrlnya. 
memegang: teguh Undang-undang Dasar dan menjalankan 
segala Undang-undang dan Peraturannya dengan selurus 
lurusnya serta berbaku kepada Nusa dan Bangsa". 

Janji Presiden (Wakil Presiden): 

"Saya berjanj, dengan sungguh--sungguh akan meme 
nuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakrl Pre 
siden Rcpublik Indonesia) dengan sebaik-balknya dan se 
adil-adilnya. memegang teguh Undang-undang Dasar dan 

124 



rnenjalankan scgala Undang-undang dan Peraturannya de 
npn sdurus-lurusnya serta betbakti kepada Nusa dan 
Bangsa". 

Pull 10. 
Presidcn memegang kckuasaan yang tertinggi atas 

Angkatan Darat, An. ka,an Laut dan Angkatan Udara. 

f'a,al 11. 
Presiden dengan J. erser tjuan Dewan Perwakilan Rak 

yat menyatakan peraag, membuat perdamaian dan per 
janjian dengan Negara lain. 

Pua 12. 
Prcsiden menyatakan kea laan bahaya. Syarat-sj arat 

da.n alcibatnya keadaan bahay 1 ditetapb.n dengan u� - 
dang-undang. 

Pasal 13. 
(l) Prcsiden mengangkat Duta clan Kon.sul. 
(2) Prcsiden menerima Duta Negara lain. 

P-,al 14. 
Presidcn memberi grasi, amnesti, abolisi dan rcha 

bilitasi. 
Pull IS. 

Prcsiden mernbcri gelaran, tanda jasa dan lain-lain 
tanda kchonnatan. 
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BAB IV. 

Dewan Pertimbangan Agung- 

Pasal 16. 
( \) Susunan Dewan Pertimbangan A_gung ditetapkan de 
nga.n Undang-undang. 

(2) Dewan ini berkewajiban memberi jawab atas perta 
nyaan Presiden dan berhak memajukan usul kepada P� 
merintah. 

BAB V. 

Kementerian Negara. 

PasaJ 17. 
(l) Presiden dibantu cleh Menteri-menteri Negara. 
(2) Men terf-menten itu diangkat dan diperhentikan 
oleh Presiden. 
(3) Menteri-mentert itu memimpin Departemen Peme 
rintahan. 

BAB Vl. 
Pemerintahan Daerah 

Pasal l8. 
Pembagian Daerah Indonesia atas Daerah besar dan 

kecil, denga'n bentuk susunan pemcrintalunnya. ditetap 
kan dengan Undang-undang dengan memandang dan 
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mengingat dasar. permusya.waratan dalam sistim Pemerin· 
tahan Ne -ara. dan hak·hak asal-usul dalam Daerah-daerah 
yang berstfat lstimewa. 

b �B Vil. 
Dewan· ervakilan Rakyat. 

Pu.I 19. 
(I) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan. de 
npn Un�W>ll..,g. 
(2) Dewan Perwakilan Rakrat ber9idang !ed1kitnya !�k• 
li dalam sctahun. 

Pual 20, 
( 1) Tiap-tiap Undang-undang menghendaki persetujuan 
Dewan Perwakilan Rakyat. 
(2} Jrka sesuatu rancangan Undang-undang tid'd. menda· 
pat persetujuan Dewan �r\\-akilan Rakyat, maka ran 
cangan tadi tidak belch cfunajukan lagi: dalam pentdarrgan 
Dewan Perwakitan Rakya masa itu. 

P...i 21 
( J) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak 
rnemajubo r,ocangaa Undan,-ilndang. 
(2) Jika rancangan itu. meskipun disetujui oleh Dewan 
Porwablan Rakli(a.t. tidal. disahkan oleh Psesidea. maka 
rancanpn tadi tidak boleh dimajukan lap dlllam per- 
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sidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. 

Pual 12. 
(1) Oalam hal ihwal kcgentingan yang memaksa Presi 
den berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai 
Pengganti Undang-undang. 
(2) Peraturan Pcmerintah itu harus rnendapat perse 
tujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang 
herikut. 
(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka Peraturan Pe 
merintah itu harus dicabut. 

BAB VIII. 
Hal Keuangan. 

Pasal 23. 
(I) Anggaran Pendapatan dan Belanja ditetapkan tiap 
tiap tahun dengan Undang-undang. Apabila Dewan Per 
wakilan Rakyat tidak menye tujur anggaran yang diusul 
kan Pemerintah, maka Pemerintah menjalankan anggaran 
tahun yang lalu. 

( 2) Segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan 
Undang-undang. 
(3) Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan 
Undang-undang. 
(4) Hal keuangan Negara selanjutnya diatur dengan 
Undang-undang. 
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(S) Untuk merneriksa tanggung-jawab tentang keuangan 
negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang 
peraturannya ditetapkan dengan Undang-undang. Hasil 
pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwa 
kilan Rakyat. 

BAB ix. 
Kekuasaan Kehakiman. 

Pual 24. 
(I) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh scbuah Mah 
kamah Agung dan lain-lain Badan Kehakiman menurut 
Undang-undang. 
( 2) Susunan dan kekuasaan Badan-badan Kehakiman itu 
diatur dengan Undang-undang. 

Pasal 25. 
Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhenti 

kan sebagar Hakim ditetapkan dengan Undang-undang. 

BAB X. 

Warganepra. 

Pual 26. 
(I) Yang menjadi Warganegara ialah orang-orang Bangsa 
Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disyahkan 
dengan Undang-undang sebagai Warganegara. 
(2) Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan dtte 
tapkan dengan Undang-undang. 
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Pasal 27. 
( I ) Segala Warganegara bersamaan kedudukannya di 
dalarn Hukum dan Pemenntahan dan wajib rnenjunjung 
Hu kurn dan Pemerintahan i tu dengan tidak ada kecuali 
nya 

( 2) Ttap-nap \\ arg.megar a bcrhak alas pekerjaan dan 
penghidupan yang lavak bag: kemanuviaan 

Pasal 28. 
Kemerdekaan berwnkat dan berkumpul. mengeluar 

kan piknan dengan h .. an dan tunsan dan sebagamya di 
tetapkan de-ngan l.'ndang-undang 

RAB XI. 

Agama. 

Pasal 29. 
( l) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. 

{1) Negara rnen1am,n kemerde\..aan uap-nap penduduk 
untuk memeluk agamanya rnasing-masmg dan untuk ber 
ibadat rnenurut agamanya dan kepercayaannya i tu. 

BAB XII. 
Pertahanan Negara . 

Pasal 30. 
(I) Tiap-tiap Warganegara berhak dan wajib ikut-serta 
dalam usaha pembelaan Negara. 
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t2) Sv arat-syarat tentang pembelaan diatur dengan Un 
dang-undang. 

BAB XIII. 
Pendidikan . 

Pasal 31- 
(l) Tiap-tiap Warganegara berhak mendapat peng 
ajaran. 
(2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan 
satu sistim pengajaran nasional , yang diatur dengan 
Undang-undang. 

Pasal 32. 
Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. 

BAB XIV. 
Kesejahteraan Som.I . 

Pasal 33. 
(I) Perekonomian disusun sebagai usana bersam.a ber 
dasar atas azas kekeluargaan. 
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara 
dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai 
oleh Negara. 

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung 
di da.lamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan 
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untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat. 

Pasal 34. 
Fakir-miskin dan anak-anak yang tertantar dipelihara 

olch Negara. 

BAB XV. 
Benden dan Bahasa . 

Pua! 35. 
Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih. 

Pua! 36. 
Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia. 

BAB XVI. 
Perubahan Undang-undang o...r . 

Pua! 37. 
{ l} Untuk mengubah Undang-undang Dasar sekurang 
kuranghya 2/3 daripada jumlah anggota Majelis Perrnu 
syawaratan Rakyat harus hadlir, 
(2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang 
kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota yang hadlir. 
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ATURAN PERALIHAN . 

...... r. 
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatur 

dan menyelenggarakan kepindahan Pemerinrahan kepada 
Pemerintah Indonesia. 

Pasal II. 

Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada rnasih 
langsung berlaku. selama belum diadakan yang baru me 
narut Undang-undang Dasar ini. 

Pasal Ill. 

Untuk pertama kali Presiden dan \Vakil Presrden dr 
pilih oleh Panitia Persrapan Kemerdekaan Indonesia. 

Pasal IV. 

Sebelum Ma1elis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung dt 
bentuk menurut Undang-undang Dasar ini. segala keku 
asaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan Ko 
mitc Nasional. 

ATURAN TAMBAHAN. 

(1) Dalam enam bulan sesudah aktnmya peperangan 
Asia Timur Raya, Prcsiden Indonesia mengatur dan 
menyelenggarakan segala ha! yang ditetapkan dalam 
Undang-undang Dasar ini. 
(2) Dalam enam bulan sesudah '1.aJehs Permusyawaratan 
Rakyat dibentuk, Majehs itu bersidang untuk menctap 
kan Undang-undang Dasar. 
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PENJELASAN TENT ANG UNDANG-UNDANG 
DASAR NEGARA INDONESIA. 

UMUM, 

I. Undang-undang Ouar, sebagi.an. dari hukum dasar. 

Undang-undang Dasar suatu Negara i.alah hanya seba 
gian dari hukumnya dasar Negara itu. Undang-undang 
Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang disamping 
nya Undang-undang Dasar itu berlaku juga hukum d.asar 
yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul 
dan terpelihara dalam praktijk penyelenggaraan Negara, 
meskipun tidak tertulis. 

Memang untuk menyelidiki hokum dasar (droit 
constitutioanel) suatu Negara, tidak cukup hanya rnenye 
lidiki pasal-pasal Undang·undang Dasarnya (Joi consti 
tutionnelle) saja, akan tetapi harus menyelidiki juga se 
bagaimana praktijknya dan bagaimana suasana kebatman 
nya (geistlichen Hintergrund) dari Undang-undang Dasar 
itu. 

Undang-undang Dasar Negara rnana pun tidak dapat 
dimengerti kalau hanya dibaca teksnya saja. Untuk me 
ngerti sungguh-sungguh maksudnya Undang-undang Dasar 
dari suatu Negara kita harus mempelajari juga bagaimana 
terjadinya teks itu, harus diketahui keterangan-keterang 
annya dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu 
dibikin. 

Dengan demikian kita dapat mengerti apa maksud 
nya Undang-undang yang kita pelajari. al:iran pikiran apa 
yang menjadi dasar Undang-undang i tu. 
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II. Pokok-pokok pikinn dawn ''pembukun". 
Apakah pokok-pokok yang terlcandull8 dawn "'pem 

bukaan" Undang-undang Da&ar. 
1. "Negara" - begitu bunyinya - melindungi segcnap 

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indone 
sia denpn berdasar � mewu 
judlcan kead�_QSial bagi oeluruh Rakyat lndo 
nem. --- - - 
Dalam "pembukaan" ini diterima alinn pengertian 
Negara persatuan, Negara yang melindungi dan me 
liputi segcnap bangsa seluruhnya. Jadi Negara meng 
atasi segala paham golongan, mcngatasi segala 
paham peneorangan. Negara, menurut pengertian 
"pembub.an" itu mcngltendald persatuan, meli 
puti segcnap bangsa Indonesia seluruhnya. lnila.h 
suatu dasar Negara yang tidak boleh dilupabn. 

2. Negara hendak mewujudkan keadilan soriaJ bagi se 
Juruh rakyat. 

3. Pokok yang k.etiga yang terkandung dalam "pembu 
kaan" ialah Negara yang berkedaulatan Rakyat, 
berda.sar atas 1:eral:y.atan dan pennusyawaratan per 
wakilan. Olch karcna itu si.stim Ncgan. yang terbcn 
tuk dalam Undang-undang Dasar harus berdasu atas 
Jccdaulatan Rakyat dan berduar atas pennusyawa 
ratan perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan 
sifat masyarakat Indonesia. 

4. Pokok pikiran yang keempat, yang terkandung da 
lam "pembulcaan" ialah Nepra berdasar atas ke-Tu- 
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hanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan 
yang adil dan beradab. 
Oleh karcna itu Undang-undang Oasar harus me 
ngandung isi yang mewajibkan Pemerintah dan lain 
lain penyelenggara Negara, untuk memelihara budt 
pckerti kemanusiaan yang 1uhur dan rnemegang 
teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. 

Ill. Undan1-und.ang Duu menciptakan pokok-pokok 
pikiran yang terkandung dalun •• pembuban" cblam pa 
-sa.1-pasalnya. 

Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana ke 
batinan dari Undang-undang Dasar Negara Indonesia. Po 
kok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum 
(Rechtsidee) yang menguasai hukurn dasar Negara, baik 
hukum yang tertulis (Undang-undang). maupun hukum 
yang tidak tertulis. 

Undang--undang Dasar menciptakan pokok-pokok 
pikiran ini dalam pasal-pasalnya. 

IV. Undang-undang Dnar bersifat singkat dan supcl. 
Undang-undang Dasar hanya memuat 37 pasal. Pasat 

pasal lain h.anya memuat peralihan dan tambahan. Maka 
rencana ini sangat singkat jika dibandingkan misalnya 
dengan Undang-undang Dasar Filipina. 

Maka telah cukup jikalau Undang-undang Dasar 
hanya memuat aturan-aturan pokok, hanya memuat gans 
garis besa.r scbagai instruui, kepad.a Pemerintah Pusat dan 
lain-lain peny-elenggara Negara untuk menyelenggarakan 
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kehidupan Negara dan kesejahteraan sosial. Terutama bagi 
Negara baru dan Negara rnuda, lebih baik hukum dasar 
yang tertulis itu hanya memuat aturan-aturan pokok, se 
dang aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok 
itu diserahkan kepada Undang-undang yang lebih mudah 
caranya membuat, merubah dan mencabut. 

Demfkeanlah sistim Undang-undang Dasar . 
Kita harus senantiasa ingat kepada dmamika kehi 

dupan masyarakat dan Negara Indonesia. Masyarakat dan 
Negara Indonesia tumbuh, jaman berubah, rerutama pada 
[aman revolusi lahir-bann sekrang ini. 

Oleh karena itu kita harus hidup secara dmamis. 
harus melihat segala gerak-gerik kehidupan masyarakat 
dan Negara Indonesia. Berhubung dengan itu janganlah 
tergesa-gesa memberi kristalisasi, mernberi bentuk (ges 
taitung) kepada pilc:iran-pikiran yang masih mudah ber 
ubah. 

Memang sifat aturan yang tertulis itu mengikat. Oleh 
karena itu. makin "supcl" (elastic) sitatnya aturan itu, 
ma kin baik. Iadi kita harus menjaga supaya sistim Undang 
Undang Dasar jangan sampai ketinggalan jaman. Jangan 
sampai kita membikin undang-undang yang lekas usang 
("verouderd"). Yaus sengat pen ting dalam ·pemcrintahan 
dan dalam hidup Negara, ialah semangat. semangat para 
penyelenggara Negara, semangat para Pemimpin pe 
merintahan. Meskipun dibikin Undang-undang Dasar yang 
menurut kata-katanya bersitat kekeluargaan, apabila 
semangat para penyelenggara Negara, para Pemimpin 
pemerintahan itu bersifat perseorangan. Undang-undang 
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Dasar tadi tentu tidak ada artinya dalam praktsk. Sebalik 
nya meskipun Undang-undang Dasar itu tidak scmpurna, 
akan tetapi jikalau semangat para penyelenggara pemerin 
tahan baik, Undang-undang Dasar itu tentu tidak akan 
merintangi jalannya Negara. Jadi yang paling penting ialah 
semangat. Maka semangat itu hidup, atau dengan lain 
perk.ataan, dinamis. Berhubung dengan itu, hanya aturan 
aturan pokok saja harus ditetapk.an dalafri Undang 
undang Dasar, sedangkan hal-hal yang perlu untuk menye 
lenggarakan aturan-aturan pokok itu harus diserahkan ke 
pada undang-undang. 

SISTIM PEMERINTAHAN NEGARA. 

Sistim pemerintahan Negara yang ditegaskan dalam 
Undang-undang Dasar ialah : 
I. Indonesia ialah Negara yang bentuar atu Hukum 
(Rechtutaat). 
I. Negara Indonesia berdasar atas Hukum (Rechts 

staat), ridak berdasar atas kekuasaan belaka (Machts 
staat). 

II. Sistim Kon1titusionil. 
2. Pemerintahan berdasar atas sistim konstitusi (hukum 

dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang 
tidak terbatas). 

Ill. Keku:uun Nepra YIIII tertinai dibnllJI Majetil 
Permusyawaratan Rakyat (die _..,1e Stuupwal! Hep 
a11em bei der Majells). 
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3. Kedaulatan rakyat dipcgang oleh suatu Badan, ber 
nama "Majelis Pennusyawaratan Rakyat", sebagai 
penjelmaan seluruh Rakyat Indonesia (Vertretungs 
organ des Willens des Staatsvolkes). Majelis ini me 
netapkan Undang-undang Dasar dan menetapkan 
garis-garis besar haluan Negara. Majclis ini meng 
angJcat Kepala Negara (Presiden) clan Wakil Kepala 
Negara (Wakil Presiden). 
Majelis inilah yang memegang kekuasaan Negara 
yang tertinggi, sedang Presiden harus menjalankan 
haluan Negara menurut garis-garis bcsar yang telah 
ditetapkan oleh Majelis. 
Presiden yang diangkat oleh Majelis, tunduk dan ber 
tanggung-jawab kepada Majelis. Ia ialah "rnanda 
taris" dari Majelis, ia berwajib menjalankan putusan 
putusan Majelis. 
Presidcn tidak "neben", akan tctapi "untergeordnet" 
kepada Majelis. 

IV. Praiden ialah penyelengpn pemerintah Nepn 
yang tertinai dibawahnya Majelil. 

Di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Prcsi 
dcn ialah penyelcnggara pemcrintah Negara yang tertinggi. 

Dalam menjalankan pemerintahan Negara, kckuasaan 
dan tanggung-jawab amlah ditangan Presidcn (concentra 
tion of power and responsibility upon the President). 

V. l'leriden tidat bertan...,.1-jawab tepula Dewan 
l'erwakilan Rakyat. 

Disampingnya Presidcn adalah Dewan Perwakilan 
139 



Rakyat. Prcsidcn harus mcndapat Pcrsctujuan Dewan Per 
wakilan Rakyat untuk: mcmbentuk: Undang-undang (Ge· 
setzgcbung) dan untuk menctapkan anggaran pendapatan 
clan belanja Negara (''Staatsbegroting"). 

Olch karena itu Prcsiden harus bckcrja bcrsama-sama 
dengan Dewan, akan tctapi Presiden tidak bertanggung 
jawab kcpada Dewan, artinya kedudukan Presiden tidak 
tcrgantung daripada Dewan. 

VI. Menteri N_. Wah pembantu Ptaiden; Menteri 
N._ tidak bertanaung-jawab kepada Dewan Perwa· 
kian hkyat. 

Prcsidcn mcngangkat dan mcmperhcntikan Mcnteri 
mcnteri Negara. Mentcri·menteri itu tidak bcrtanggung 
jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kedudukannya 
tidak tcrgantung daripada Dewan, ak:an tetapi tcrgantung 
daripada Prcsiden. Mcreka ialah pembantu Presidcn. 

VII. Keklwaan Kepala N._ tidak tak terbataa. 
Meskipun Kepala Negara tidak bcrtanggung-jawab 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat, ia bukan "diktator", 
artinya kekuasaan tidak tak terbatas. 

Di atas telah ditegaskan, bahwa ia bcrtanggung-jawab 
kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kecuali itu ia 
harus mempcrhatikan sungguh-sungguh suara Dewan Per· 
wakiian Rakyat. 

Kedudu.bn Dewan Perwakilan Rakyat. 
Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat adalah kuat. 
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Dewan ini tidak bisa dibub.arkan oleh Prcsiden (berlainan 
dcngan sistim parlcrnenter). Kecuali itu anggota·anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat semuanya merangkap menjadi 
anggota Ma.jells Permusyawaratan Rakyat. Oleh karcna itu 
Dewan Perwakilan Rakyat dapat senantiasa mengawasi 
tindakan-tindakan Presiden dan jika Dewan menganggap 
bahwa Presiden sungguh mclanggar haluan Negara yang 
telah ditetapkan oleh Undang-undang Dasar atau oleh 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, rnaka Majelis itu dapat 
diundang untuk persidangan istimewa agar supaya bisa 
mint.a pertanggungan-jawab kepada Presidcn. 

Menteri-menteri Negara bukan pegawai tinggi bias.a. 

Meskipun kedudukaMya Menteri Negara terganrung 
daripada Presiden, akan tetapi mereJca bukan pegawai 
tinggi biasa oleh karena Menteri-menterilah yang terutama 
menjalank:an kekuasaan Pemerintah (pouvoir executief) 
dalam praktek. 

Sebagai pcmimpin Departemen, Mcnteri mengetahui 
seluk-beluknya hal-hal yang mengenai ltngkungan peker 
jaannya. Berhubung dengan itu Mentcri mempunyai pe 
ngaruh besar terhadap Presiden dalam menentukan poli· 
tik Negara yang mengenai Deparremennya. Mcmang yang 
dimaksudkan ialah, para Menteri itu Pcmimpin-pemimpin 
Negara 

Untuk menetapkan politik Pemerintah dan koordi 
nasi daJam pemerintahan Negara para Mcntcri bekerja ber 
same, satu sarna lain seerat-eratnya dibawah pimpinan 
Presiden. 
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TENTANG PASAL-PASAL; 

BAB l. 
Bentut d11t ked.aulatan Negara. 

Paul l. 
Menetapkan bentuk Negara Kesatuan datJ Republik. 

mcngandung isi pokok pikiran kedaulatan rakyat. 
MaJelis Permusyawaratan Rakyat, ialah penyelengga 

ra Negara yang tertinggi. Majelis inl dianggap sebagai pen 
jetmaaa Rakyat. yang memegang kedaulatan Negara. 

BAB II. 
M'ajehs Permu�awaratan Rakyat. 

Paul 2. 
Maksudnya ialah, supaya seluruh rakyat, seluruh go 

longan, seluruh daerah agan mernpunyar wakil dalam Ma 
jelie sehingga Majelis itu akan betul-betul dapat dianggap 
sebagai penjelmaan rakyat. 

Yang disebut "golongan-golongan", ialah Badan 
badan seperti koperasr Serikat Sekerja dan lain-lain Badan 
Kolektif. Aturan demikian memang sesual dengan aliran 
z.aman. Berhubung dengan anjuran mengadakan sistim 
koperasi Jalam ekonomi, maka ayat ini mengingat ak.an 
edanya golongan-golongan dalam Badan-badan ekonomi. 

Ayat 2.•Bad.an yang akan besar jumlahnya bersidang 
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)CJJj,(,'sL •.• .mv ... sekah dalarr- :, tall r- :,cL11� t-ducnn, ,!. 

iac- r-Jj 1L ;,eriu catarn S tahun te nn. i�n d� oe rucar,c tl:'.h�\ 
war. \ei.J.� u-nean mengadakar t-crs.c.mc,». reumcv a. 

oat.» r:.'C'i1�Jr,..:.1t dmarnir, Jl1'.:..,\ .;�,.,::"'. ,c..::aL u,d::J.!11 5 ta 
hun. :\f�J:::1. rn cm pcrh atik an �<:Ja.'J :- .tr:� -�rJ.:1.J. c,rn �1:�ala 
a.1nax,-Jlir,ir, o.sia waktu rtu dan m.mcntu s an haru an-h alu 
an ape y ang he.ndaknya dipakai un.uk dixemudian han. 

BAB III 
Kekuasaan Pemerintahan Negara. 

Pual 4 dan pasal 5. 
A:, at 2. Prcsiden ialah Kepala kekuasaan cvecu tif 

dalarn Negara. Cntul rnenjalankan Lndang-Undang. ia 
mempunyar kekuasaan untuk mcnetapkan peraturan pc 
mcrintah ("pouvoir reglementair"}. 

Pua! s. 
Ayat 1. Kecuali "evccu tive power". Presiden ber 

sarn a-sam a dengan Dewan Perwakilan Rakyat menjalan 
kan "legislative power" dalam Negara. 

Pual-pual 6, 7, 8, 9. 
Telah jelas. 
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Pasal·pasal 10, 11, 12, 13, 14, 15. 
Kekuasaan-kekuasaan Presiden dalam pasal-pasal ini, 

ialah konsekwensi dari kedudukan Presiden sebagai Ke 
pala Negara. 

BAB IV. 
Dewan Pertimbangan Agung. 

Pasa1 16. 
Dewan ini ialah sebuah Council of State yang ber 

wajib memberi pertimbangan-pertimbangan kepada Peme 
rintah. Ia sebuah Badan Penasehat belaka. 

BAB V. 

Kementerian Negara. 

Pasal 17. 
Lihatlah di atas. 

BAB VI. 

Pemerintahan Daerah. 

Pasal 18. 
I. Oleh karena Negara Indonesia itu suatu "eenheids 
staat", maka Indonesia tak akan mempunyai daerah dr 
dalam lingkungannya yang bersifat "Staat" juga. 

Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi, 
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dan daerah propinsi ak.an dibagi pula dalam daerah yang 
lebih kecil. 

Daerah-daerah itu bersifat autonoom (streek- dan 
locale rechtsgemeenschappen) atau bersifat daerah admi 
nistrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan di· 
tetapkan dengan Undang-undang. 

Di daerah-daerah yang bersifat autonoom akan di 
adakan badan perwakilan daerah, oleh karena di daerah 
pun pcmenntahan akan bersendi atas dasar pennusyawa 
ratan. 

II. Dalam territoir Negara Indonesia terdapat 
± 250 "Zelbeaturende lar,dschappen" dan Volksge - 
meenschappen, seperu desa di Jawa dan Bali, negcri di Mi 
nangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagai 
nya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh 
karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat 
rstimewa. 

Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan 
daerah-daerah isnmewa tersebut dan segala peraturan 
Negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati 
bak-hak asal-usul daerah tersebut. 

BAB Vil. 
Dewan Perwakilan Rakyat. 

Pasal-pa<al 19, 20, 21,d>n 23 •. 
Lihatlah di atas, halaman IO dan 11. 
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Dewan ini harus memberi persetujuannya kepada 
tiap-tiap rancangan Undane-undang dari Pcmerintah. Pun 
Dewan mempunyai nak mltiauf untuk menetapkan Un 
dang-undang. 

Ill. Dewan iru mempunyai juga hak begroting pasal 23. 
Dcngan tni, Dewar. Perwakil.an Rakyat mcngontroi Pe 
merintah. 

Harus dipenngati pula bahwa semua anggota Dewan 
ini merangkap menjadi anggota Majclis Permusyawaratan 
Rakyat. 

Paul 22. 
Pas.al ini mengenai "noodvcrordeningsrccht" Presi 

dcn. Aturan sebagai ini memang perlu diadakan agar su 
paya keselamatan Negara dapat dijamin oleh Pemtrintah 
dalam keadaan yang gcnting, yang mcmaksa Pemerintah 
untuk bertindak lekas dan tcpat. Meskipun demikian, Pe 
mcrintah tidak akan terlepas dari Pengawasan Dewan-P-e.1- 
wakilan Rakyat. Oleh karena itu peraturan Pemerintah 
dalam pa.sat ini, yang kekuatannya sama dengan Undang 
undang harus disyahkan pula oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat. 

BAB VIII. 
Hal Keuanpn. 

Paul 23. 
Ayat I, 2, 3, 4. Ayat 1 memuat hak Begroting De 

wan Perwak:ilan Rakyat. 
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Cara menetapkan anggaran pendapatan dan belanja 
adalah suatu ukuran bagi sifat pemerintahan Negara. 
Dalam Negara yang berdasar fascisme, anggaran itu di te 
tapkan semata-mata oleh Pemerintah. Tetapi dalam Ne 
gara demokrasi atau dalam Negara yang berdasarkan ke 
daulatan rakyat, seperti Republik Indonesia, anggaran 
pendapatan dan belanja itu ditetapkan dengan Undang 
undang. Artinya dengan persetujuan Dewan Perwak:ilan 
Rakyat. 

Betapa caranya Rakyat - sebagai bangsa - akan 
hidup dan dari mana didapatnya belanja buat hidup, harus 
ditetapkan oleh Rakyat itu sendiri, dengan perantaraan 
Dewan Perwakilannya. 

Rakyat menentukan nasibnya sendiri. karena itu juga 
cara hidupnya. 

Pasal 23 menyatakan. bahwa dalam ha! menetapkan 
pendapatan dan belanja, kedudukan Dewan Perwakilan 
Rakyat lebih kuat daripada kedudukan Pemcrintah. Ini 
tanda kedaulatan Rakyat. 

Oleh karena penetapan belanja mcngenai hak Rakyat 
untuk menentukan naslbnya sendiri, maka segala tindakan 
yang menempatkan beban kepada Rakyat, sebagai pajak 
dan lain-lainnya, harus ditetapkan dengan Undang· 
undang, yaltu dengan persetujuan Dewan Perwakilan 
Rakyat. 

Juga tentang ha! macam dan harga mata uang dite 
tapkan dengan Undang-undang. lni pen ting kare na kedu- 
dukan uang itu besar pengaruhnya atas ma v 



terutama ialah ala! penukar dan pengukur harga. Sebagai 
alat pengukur untuk memudahkan pertukaran - jual-beli 
dalam masyarakat. Berhubung dengan itu perlu ada ma 
cam dan rupa uang yang diper\ukan oleh Rakyat sebagai 
pengukur harga untuk dasar mcnetapkan harga masing 
masing barang yang dipertukarkan. Barang yang menjadi 
pengukur harga itu, mestilah tetap harganya, jangan naik 
turun karena keadaan uang yang tidak teratur. Oleh ka 
rena itu keadaan uang itu harus ditetapkan dengan Un· 
dang-undang. 

Berhubung dengan itu kedudukan Bank Indonesia 
yang akan mengeluarkan dan mengatur peredaran uang 
kertas, ditetapkan dengan Undang-undang. 

Ayat 5. Ca.a Pemerintah mempergunakan uang be 
lanja yang sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat 
harus sepadan dengan keputusan tersebut. Untuk meme 
riksa tanggung-jawab Pemerintah itu perlu ada sautu ba 
dan yang teriepas dari pengaruh dan kekuasaan Peme 
rintah. Suatu badan yang tunduk kepada Pemerintab ti 
dak dapat melakukan kewajiban yang seberat itu. Sebalik 
nya badan itu bukanlah pula badan yang berdiri di atas 
Pemerintah. 

Sebab itu kekuasaan dan kewajiban badan itu dite 
tapkan dengan Undang-undang. 

BAB IX. 
Kekuasaan Kehakiman . 

Pasal 24 dan 25. 

Kehakiman ialah kekuasaaa yang mer- 



-· artinya terlepu dui penpruh keku-,, Pemerin 
tah. S.rhubung dcngan itu hams diadabn jamiD.ul 
dllam · Undlng-undang tentang kcdudukannya para ha, 
kim. 

BAB X. 

Wupnepra. 

Pual 26. 
Ayat 1. Orang-orang bangs.a lain, misalnya orang 

peranakan Bclanda, pcranakan Tionghoa dan pcranakan 
Arab, yang bertcmpat tinggal di Indonesia, mengakui In 
donesia sebagai tanah aimya clan bcnikap setia kepada 
Nep.ra Republik Indonesia, dapat menjadi warganegara. 

Ayat 2. Tclah jelas. 

Pual 27,30,31 ayat I. 
Pasal-pasal ini mcngcnai hak-haknya warganc,ara. 

Pual 28, 29 ayat I, 34. 
Pasal-pasal ini mengenai kedudukan penduduk. 
Pasal-pasal, baik yang hanya mengcnai warganegara 

maupun yang mcngcnai seluruh pcnduduk memuat hasrat 
bangsa Indonesia untuk membangunkan Negara yang ber 
sifat dcmokratis dan yang hendak mcnyclcnggarakan 
keadilan sosial dan peri-kcmanusiaan. 
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BAB XL 
Agama. 

Pasal 29- 
Avat 1. Ayat ini menyatakan kepercayaan bangs.a In 

donesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

BAB xn. 
Pertahanan Nepn. 

Pasal JO. 
Telah jelas. 

BAB XIII. 

Pendidikan . 

Pasal 31. 
Ayat 2. Telah jelas. 

Pasal 32. 
Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul 

sebagai buah usaha budi-daya Rakyat Indonesia seluruh 
nva. 

Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai 
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P .acak-puncak kebudavaan d1 daera i-ccerah dt serur-vi 
rndcnesia. r-rnm.ng 'i':'.Jc1_·,.i ,.;:-.c ,11,",.' �·<11 o, n�ea -nha 
.cccucavaan han.s -: co:1a•:, "� «ral- r.em.uuan ccab. 'iucava 
can � -rsatuan denzan ll!-<K r.,;;;'"ln,.n: _.:,an-Dahan r-an: 
J n kebuday aan ,',.1.f- ·:•,i ,·,;;:.�..,; -ie. -perkernbangken 
J.UJ f,"t;'fTlp�rK.,�•: ef' ,...,u· •. 13!' �.,·1,_,_, - ' •• �l serta m�rn 
j-erunggi ocraa- ,i:::•112-· -,.,:,.r, r·,,1s:�,1 Icdo-ies.a. 

vesetanteraan Sosral 

?asaJ 33. 
Dalam pasal 33 tercantum dasar cernokrasr ekonorm, 

produksr dikerjakan oleh semua. un tuk semua d.Ibawah 
pi rnptna n atau pemhkan anggota-anggota masvarakat Ke 
makmu.ran masvarekanan yang diutarnakan, oukan k e 
makmuran orang seorang Sebab nu perekonorman dtsu 
sun -cbagai usaha l:ei\JHH1 bcrdas,u :i.t:1, azas kekeluarga 
an Baocun perusahaan yang se sua: Jengan nu ialah kc 
per ast 

Perekonomian berdasar aras demokrasi ekonomi, 
kemakmuran bagi segala orang. Sebab ltu cauang-cabang 
produksi yang penting bagr Negara dan yang menguasai 
hidup orang banyak harus dikuasar oleh Negara. Kalau 
tidak, tarnpuk produksi jatuh ke tangan orang seroang 
yang berkuasa dan rakyat yang banyak dinndasnya. 

Hanya perusahaan yang tidak menguasai haja t hidup 
orang banyak boleh ditangan orang seorang. 
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Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung 
dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. 
Sebab itu harus dikuasai oleh Negara dan dipcrgunakan 
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 

Pasal 34. 
Telah cukup jelas. lihat di atas. 

BAB XV. 
Bendera dan Bahasa. 

Pasal 35. 
Telah jelas. 

Pasal 36. 
Telah jeJas. 

Di daerah-daerah yang mempunyai bahasa sendiri, 
yang dipelihara oleh rakyatnya dengan baik-baik mitsal 
nya bahasa Jawa, Sunda. Madura dsb. bahasa-bahasa itu 
akan dihonnati dan dipelihara juga oleh Negara. 

Bahasa-bahasa itu pun merupakan sebagian dari ke 
budayaan Indonesia yang hidup. 

BAB XVI. 
Perubahan Undang-undang Dasar. 

Pasal 37. 
Telah jelas. 
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UNDANG-UNDANG 
NO. 16 

TAHUN 1969 

TENTANG 

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN 
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
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. ,' 

WARA-�Ai\,. ',{,,.K'1--\:. ut'N.-..:"1 i>ER\.\1Ai(1, �- .!".�··:. 

y �T DA ... "i Dl:c\t A._1'; rr �',\. .\ t�;L,--,.1\ R<\K ',' /�. ; ) "> l �- \ ;I 

DE�GA ,, R-\fJ \!.., 

Menimbang: 
a. bahwe '<ege ra Reput-hk Indonesia ad--l.:'.!},' 

berdavark,«- �edci.ulo.L1r rakvat atas :L:.�,r ·;:-_ .• a.,, 
an seper t: tc-caraurr- c:iiJr11 Pancacla d:•.1 L :-1.::.nt'.· 
undang f·.',.:' 19'1�. 

b. bahwa ur.ru} melakcanaknn kedaulatan r;:;.l:.-at it-: .:!: 
periukan lernbaga-lembaga permusyawarat.-n cer ,,..,,,is.lo 
an r ikvat yang drbentuk dengan pemiliha-- -: •. 11.,·,, 

c. bah wa oe-nubung dengan itu dan untuk rr,t'·-�, ... r,:,.\...an 
ketentuar-ictentuan GJ.l;.1n pasal 2 avat ' .: in r.isaJ 
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19 ayat (1) Undang-undang Dasar dan Ketetapan Maje 
lis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XI/ 
MPRS/1966 tentang Pcmilihan Umum yo Nomor 
XLII/MPRS/1968 tentang perobahan Ketetapan Maje 
lis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik In 
donesia Nornor XI/MPRS/1966 tentang Pemilihan 
Umum, perlu segera dibentuk Undang-undang menge 
nai lembaga-lembaga tersebut. 

Mengingat: 
I. Pasal 1, pasal 2 ayat (1), pasal 5 ayat (1), pasal 19 

ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar 
1945; 

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementa 
ra : 
a. Nomor X/MPRS/1966; 
b. Nomor XI/MPRS/1966; 
c. Nomor XIX/MPRS/1966; 
d. Nomor XXU/MPRS/1966; 
e. Nomor XLII/MPRS/1968; 

3. Undang-undang Nornor 15 tahun 1969 tentang Pemi 
lihan Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Per 
wakilan Rakyat; 
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong 
Royong; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : 
UNDANG-UNDANG TENTANG SUSUNAN DAN 
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KEDUDUKAN MAJ ELIS PtRMUSY A WARATAN 
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. 

BAB I. 

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 

l. SUSUNAN 

Pasal I 
(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat selanjutnya di 

sebut dengan singkatan MPR. terdiri atas Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan Utusan 
utusan dari Daerah, Golongan Politik dan Golongan 
Kary a. 

(2) Jumlah Anggota MPR adalah dua kali lipat jumlah 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. 

(3) Anggota tambahan MPR terdiri dari : 
a. Utusan Daerah seperti tersebut dalam pasal 8; 
b. Utusan Golongan Politik dan Golongan Karya 

ditetapkan berdasarkan imbangan hasil pemilih 
an um urn; Organisasi Golongan Politik/Karya 
yang ikut pemilihan umum, tetapi tidak menda 
pat wakil di DPR dijamin satu utusan di MPR 
yang jumlah keseluruhannya tidak melebihi sepu 
luh orang utusan: 

c. Utusan Golongan Kary a Angkatan Bersenjata dan 
Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata 
yang ditetapkan berdasarkan pengangkatan. 
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;4) Jumlah Anggota MPR yang diangkat ditetapkan se 
banyak scpertiga dari seluruh Anaota MPR dan ter 
diri : 
a. Anggota DPR yang diangkat seperti tersebut da 

lam pasal 10 ayat {4); 
b. Anggota tambahan MPR dari Golongan Karya 

Angkatan Bersenjata seperti tersebut dalam ayat 
(3) huruf c yang pengangkatannya ditetapkan 
dengan Keputusan Presiden atas usul Menteri 
Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan 
Bersenjata: 

c. Anggota tambahan MPR dari Golongan Karya bu 
kan Angkatan Bersenjata seperti tcrsebut dalam 
ayat (3) huruf c diangkat oleh Presiden baik atas 
usu! organisasi yang bcrsangkutan maupun atas 
prakarsa Presiden. 

(5) Jumlah Utusan Golongan Karya ABRI dan Golongan 
Karya bukan ABRI yang dimaksud dalam ayat (4) 
b dan c ditetapkan oleh Presiden. 

2. KEANGGOTAAN 

Pua] 2 
(1) Untuk dapat menjadi anggota MPR harus dipenuhi 

syarat sebagai berikut : 
a. warganegara Republik Indonesia yang telah 

berusia 21 tahun serta bertaqwa kepada Tuhan 
Yang Maha Esa; 
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b. dapat berbahasa Indonesia dan cakap menulis dan 
membaca huruf latin; 

c. setia kepada Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi 
Negara, kepada Undang-undang Dasar 1945 dan 
kepada Revolusi Kemerdekaan bangsa Indonesia 
untuk mengemban Amanat Penderitaan Rakyat; 

d. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai 
Komunis Indonesia, termasuk organisasi mas 
sanya atau bukan seseorang yang terlibat lang 
sung ataupun tak langsung dalam "Gerakan 
Kontra Revolusi G 30 S/PKI'. a tau organisasi ter 
larang lainnya; 

e. tidak sedang dicabut hak pihhnya berdasarkan 
Keputusan Pengadi!an yang ttdak dapat drubah 
lagi; 

f. tidak sedang menjalani pidana penjara a tau 
kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan 
yang tidak dapat diubah lagi karena tindak 
pidana yang dikenakan ancaman hukuman se 
kurang-kurangnya 5 tahun; 

g. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatan 
nya. 

(2) Anggota MPR harus bertempat tinggal di dalam wila 
yah Republik Indonesia. 

(3-} Ke.anggotaan MPR diresmikan dengan Keputusan 
Presiden. 

Pasal 3 
Masa jabatan keanggotaan MPR adalah lima tahun. 
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., . r:., 
tt' L d_,�_, 

r. 

\�) \n1;,2 ,_::. :fs=•J,.., - cng be rhcn.. autar wat tu menurur 
,i} � tcm pam', t diisi oleh 

,.,1",n dan orgarusau yang bersangkuta- 
b c aon dar! Pejabat balk atae usu! instansi/orgsn 

�aS! rang bersangkutan maupun atas prakarsa 

( 1 • Scgy, ) "'' -nenggantikan an tar waktu angsota 
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lama, berhcnti scbagai anggota pada saat anggo 
ta yang digantikannya itu seharusnya meletakkan 
jaba tannva. 

(4) Pemberhenuan anggota karena tidak memenulu 
lagi syarat pasa/ 2 ayat 11} huruf c, d, f dan karena 
alasan tersebut dalam pasal 4 ayat (I) huruf f ada 
lah pemberhentian tidak dengan hormat. 

Pasal 5 

Pemberhennan anggota MPR diresmikan dengan Ke 
putusan Presiden. 

Pasal 6 

( 1) Sebelurn memangku jabatannya, anggo ta MPR ber 
sama-sama diambil surnpah/janjinya menurut agama 
nya masmg-masing oleh Ketua M.ahkamah Agung da 
lam rapat paripurna rerbuka MPR. 

(2) Ketua MPR atau Anggota Pimpinan lainnya meng 
ambil sumpah/jaTIJI anggota MPR yang belum diam 
bil sumpah/janjinya oleh Ketua Mahkamah Agung 
menurut ayat (I) 

Pasal 7 
Hunyi sumpah/janji dimaksud dalam pasal 6 adalah 

sebagai berikut · 

"Saye bersumpah (menerangka11 dengan sungguh 
sungguh) bahwa saya untuk menjadi Anggota (Ketua/ 
Wakil Ketua) Majelis Perrnusyawaratan Rakyat langsung 
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atau ndak langsung dengan nama atau dahh apapun tidak 
memberikan atau menjanjikan ataupun akan memberikan 
sesuatu kepada siapapun juga. 

Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya, untuk me 
lakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, 
tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak lang 
sung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian. 

Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya scnantiasa 
akan menjunjung tinggi Amanat Penderitaan Rakyat, 
bahwa saya akan taat dan akan mempertahankan Pancasi 
la sebagai dasar dan ideologi Negara, Undang-undang 
Dasar 1945, dan segala Undang-undang serta peraturan 
peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik In· 
donesia, bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga mema 
jukan kesejahteraan rakyat Indonesia dan bahwa saya 
akan setia pada Nusa. Bangsa dan Negara Republik 
Indonesia". 

3. UTUSAN DAERAH 
PaSIIS 

(I) Jumlah anggota ta.mbahan MPR yang berkedudukan 
sebagai Utusan Daerah adalah sekurang-kurangnya 
empat orang dan sebanyak-banyaknya tujuh orang 
untuk tiap-tiap Daerah Tingkat I, dengan ketentuan 
sebagai berikut : 
a. Daerah Tingkat I yang berpenduduk kurang da 

ri satu juta orang mendapat empat orang utusan; 
b. Daerah Tingkat I yang berpenduduk satu juta 

sampai Hrna juta orang mendapat Hrna orang 
utusan; 
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- "'"'Lu• ; 111:lcat I yang nerpenduduk I'ma juta 
, t:'"'-;';1 -cpuran 1, ta .i.ane. rnendapat enam 

urusan: 
- 'Lr.axat , l «r.g -er-enduduk sepuluh ;'!t.J: 

1- __ acaoat ,i..,:1:l ,_,«r,;:; utucan. 
-eran tu:::,:;:5,'..11 • ._: .Lcrnut /Kepala [) __ erah 

-ret. lJewan Perwacdan kakyat Daerah T":12- 

?eiak�a.,aan cetentuan -er-cout cvem nvat (2) di 
tur oengan l'eraturan Pemenntah 

� \ cerrutungan jurruah Utusan Daerah dalam Majelis 
Permusyawaratan Rakyat seperu termaktub dalam 
o at i l), drtetapkan berdasarxan sensus terakhir de 
ngan mempernankan perkembangan pada saat di 
tangsungkannya pemilihan umum. 

�'' ' ,....,.... -· 
i1 l Pirnpman MPR terdiri a tas seorang Ketua dan be 

berapa orang wakil Ketua yang dipilih oleh dan di 
antara Anggcta MPR. 

i'2} Cara Pemilihan Anggota Pimpinan MPR diatur 
dalam Peraturan Tata-Tertib MPR yang dibuat 
oieh MPR sendiri. 

; 3) Seiama Pimpinan MPR belum ditetapkan, musya 
warah-musyawarahnya untuk sementara waktu di- 
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pnnpm oleh Anggota yang tertua usianya dan di 
ban tu oleh A.nggota yang terrnuda usianya. 

B AB n, 

UI::\\.\'.\ Pl-R\\.\KILA� RAKYAT 

Pasal IO 
11) Dewan Perw akuan Ra k y a t sctanjumv a dr-et-u: de 

ngan smgkatan DPR •c;j1r1 dan .,ngg,>tJ .1n,;;•'lJ 

Golongan Pohnk . 
b. Golongan Kary a 

l�) Pengrvian keanggo-aan DPR J.1l.1lulan dc-ig.m 
car a pen.ilth.m umum dan pen�Jt:�i-.J '.Jil 

(3) Jum!ah anggota UPR duetapk.m ,t'b.1.n1 a k -+b1J 
(ernpat ratus enam puluh) :=,r1ng '.c_'rd1:1 -1;3.;; 3611 
tuga rarus e narn puluh ' e:-.rn; J1r1l!i1 Ja!J1-;1 peuuhh 
J!l umurn dan lilll 1�er..1t.J.,) orang Ll1Jn:c:l.,Jt 

\4) .\nggota DPR :,an� Llian�k..:1t d,1L.1m jumlah seperu 
terse but da!arn a y .1.: 1JJ terdm dan 
a. Golongan Kar}.-1 Angkatan Bc rvenjata }Jll!,' pcng 

angka tanny a dne tapkan a t av usu! vlerucn Perta 
hanan Jan h.emanan Panghma Angkaun Berven 
jata dan drresrmkan dencan KL'JlL!!u,.1n Prcvrdcn 

b Golongan KJr}.1 bu kan \nik,.nan Hervcnj.na di· 
angkat oleh Prc stoen ball, a:<1, usu! oreanrsast 
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yang bersangkutan maupun atas prakarsa Presi 
den. 

(5) Jumlah Arlggota Golong• Karya ABRI darf'Oolong 
an Karya bukan ABRI ya11g dimaksud dalam ayat (4) 
ditetapkan oleh Presiden. 

6. KEANGGOTAAN 

P:w.l II 
(l) Untuk dapat menjadi Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat harus dipenuhi syarat tersebut dalam pasal 2 
ayat ( n. 

(2) Anggota DPR harus bertempat tinggal di dalam 
wilayah Negara Repubhk Indonesia. 

(3) Keanggotaan DPR diresmikan dengan Keputusan 
Presiden. 

Pasal 12 
Masa keanggotaan DPR adalah hma tahun, mereka 

berhenu bcrsama-sama setelah masa keanggotaannya ber· 
akhir. 

Pasal 13 

(I) Seorang Anggota DPR berhenti an tar waktu scbagai 
Anggota karena sebab seperti yang dimaksud dalam 
pasal 4 ayat (1) dan tempatnya diisi menurut cara 
yang diatur dalam pasal 4 ayat (2). 

(2) Anggota yang menggantikan antar waktu Anggota 
lama, berhenti scbagai Anggota pada saat Anggota 
yang digantikannya itu seharusnya meletakkan ja 
batan. 
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1\1 lc ctcnman y ang tersebut dalam pasal 4 a y a t (4) 
dan pasal 5 berlaku JUga bagi Anggcta DPR 

14\ l'ernbcrhenuan Anggota OPR dtresrmkan dengan 
Keputuvan Presrden. 

Pasal 14 
: l J Sebclurn memangku jaba tannva. Anggota OPR ber 

varna-sama diambil sumpah/janjmya menurut agama 
n:, a rnasing-masing oleh Ketua .\fahkamah Agung 
dalarn rap.n paripurna terbu\...a DPR 

(�) Kctua DPR a tau Anggota Pimpinan lamny a meng 
amb!l sun1pah(J::inji Anggota DPR yang bclum di 
arnbi! surnpahfjaajinya oleh Ketua \iahkamah 
,\>':Ufl!.' menurut a y at (1). 

Pasal 15 
Bunyi sumpah/janji dirnaksud dalam pasal 14 adalah 

<cbagai berikut 

"Sa} a bersumpah (menerangkan dengan sungguh 
sungguh I bahwa saya unruk menjadi Anggota IKetua wa 
k.11 Ketua) Dewan Perwakrlan Rakyat langsung atau trdak 
langsuag dengan nama atau dahh apapun nada rnemben 
f\..J.n atau menjanjikan ataupun akan membenkan sesuatu 
kepada siapapun juga. 

Saya bersurnpah (berjanji), bahwa saya untuk mcla 
kukan atau tidak melakuJ.:an sesuatu dalam jabatan ini, 
tiada sekali-kali akan rnenerima langsung atau tidak l ang 
sung dari siapapun juga sesuatu janjr atau pemberian. 

Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya senanuasa 
menjunjung tinggt Amanat Penderitaan Rakyat. bahwa 
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sava akan taat dan akan mempertahankan Pancasila se 
bagai davar dan ideologr Negara. Undang-undang Duvar 
1945 dan segala Undang-undang ser ta peraturan-peraturan 
lain yang berlaku bagt Negara Repubhk Indonesia, bahv e 
sava akan berusaha sekuat tenaga memajukan )...e<,e.1ahter:1- 
an rakyat Indonesia dan bahwa sa ya akan sena kepada 
Nusa. Bangsa dan Negara Repub!ik lndones.a". 

7. PIMPINAN DPR 
Pasal 16 

(I) Punpinan DPR terdiri atas seorang Ketua dan beber,i 
pa wakil Ketua yang dipilih oleh dan diantar:: Ang 
gota DPR 

(2) Cara perrulihan Ptmpinan DPR diatur dalam peratur 
an Tata-Tcrtib Dewan Per wa krian Ra/...\at v.me di- 
buat oleh DPR sendin. . - - 

13) Selama Pirnpman DPR belurn ditetapkan. rnucy av a 
rah-musyawarahnya untuk sementara waktu dipnn 
pin oleh Anggota rang tertua ucanya dan dibantu 
oleh Anggota yang termuda usianya. 

B AB Hr 
DE\I.AN Pl:R\\iA..KJLAN RAKYAl DAl:RAH 

TINGKAT I 

8 SUSUNAN 

Pasal 17 

\l) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1 ingkat I. celan- 
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Ju:n;, a J1,1?t11;.t dengan smgxatan Uf'k;): t e r cir :i:;; 

dllis'.1J'.0• 

(,01,l\\�Jf, !'ell'','-· 

Golnnf.J.Tl \--.1n .. 

. 21 P�n�1s1,tt1 \...c'dn�.[! TJClf Ul:'Kl• ,1u,:d·.Lli-...<r. ::engar. 
.1r..1 p�rro1\d1.:11 urnurn Jan pen�an�;..:,tJr1 

1S\ Jurnlcth \nrgcqJ DP.Kill J1rc:at1kc1r: ,e,.n:.r1:e-f.t, 
,.1n�n\

0, J,111crnp.11 r-uiun • c.sn �eh,,n}dk·nan�.i:-,;i\,, 
-urun p cluh lnn.11 (\f3.t1.t'. \n:,:_;,.;., 

(Ji !'..lrntdh -\ng,c'>J\,-1 DPRD I v ang dra ng k a r ,_'itetapi,.an 
,cbJn> t k ,eperJ1111c1 dan �eluruh xnggora l)PR!) l 
dan tcrdin dan 

Goronpan J,...ar:,.1 -\ngkatan Herscnjaia v ang oeng 
JngkJ'.anrn J duetapkan atas usu! Men ten Per 
ian.m.m Keamanan.Panghma Angkatan He r senja 
ta dan dirl.':'lni\...an dengan Keputusan Mentcn 
Dalam 'vege n 

b. Golongan k.arVJ bukan Angj.at an Bersenjara d1- 
angka t oteh vleruen Dalam '\'egeri atas nama 
Presrden. bark atas usu! Orgamsasi yang ber 
sangkutan maupun atas prakarsa \fenteri Dalarn 
vegen 

1 'iJ Jum!ah .\ngg,,ti\ Oclcngan Kary a ABRI dan Go!ong 
an J..ar}d bu kan ABRI yang drmaksud calam avat \4) 
drtetapkan oleh Menten Oalam Negen atas nama 
Presrden 

16) Anggota lJPRlJ I mewaktli Rakyat di dalam wiiayah 
ungkat l yang bersangkutan. 
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9. KEANGGOTAAN 

Pasal 18 
(l) Untuk dapat menjadi Anggota DPRD I harus dipe 

nuhi syarat-syarat tersebut dalam pasal 2 ayat (1). 

(2) Anggota DPRV I harus bertempat nnggal di dalam 
wilayah Daerah Tingkat I yang bersangkutan. 

(3) Keanggotaan DPRD I diresmikan dengan Keputusan 
Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden 

Pasal 19 

Masa keanggotaan DPRD I adalah lima tahun, mere 
ka berhenti bersarna-sama setelah masa keanggotaannya 
berakhir. 

Pasal 20 
(1) Seorang Anggota DPRU I berhenti an tar waktu se 

bagai Anggota karena sebab-sebab seperti ditentukan 
daJam pasal 4 ayat (1) dan tempatnya diisi menurut 
cara yang diatur dalam pasal 4 ayat (2). 

(2) Anggota yang menggantikan antar waktu Anggota 
lama, berhenti sebagai anggota pada saat Anggota 
yang digantikan itu seharusnya meletakkan jabatan 
nya. 

(3) Ketentuan tersebut dalam pasal 4 ayat (4) berlaku 
juga bagi Anggota DPRD I. 

(4) Pemberhentian Anggota DPRD l diresmikan dengan 
Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presi 
den. 
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Pua! 21 
(1) Sebelum memangku jabatannya Anggota DPRD I 

bersama-sama diambil sumpah/janjinya menurut 
agamanya masing-masing oleh Kepala Pengadilan atas 
nama Ketua Mahkamah Agung dalam rapat paripur 
na terbuka DPRD I. 

(2) Ketua DPRD I atau Anggota Pimpinan lainnya 
mengambil sumpah/janji Anggota DPRD I yang 
belum diambil sumpah/janjinya oleh Kepala Penga 
dilan atas nama Ketua Mahkamah Agung menurut 
aya t (I). 

Pasal 22 
Bunyi sumpah/janji drmaksud dalam pasal 21 adalah 

sebagai berikut : 
"Saya bersumpah (menerangkan dengan sungguh 

sungguh) bahwa saya, untuk menjadi Anggota (Ketua/Wa 
kil Ketua) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat l 
langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apa 
pun tiada memberikan atau menjanjikan ataupun akan 
memberikan sesuatu kepada siapapun juga. 

Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya, untuk me 
lakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan 
ini, tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tak 
langsung dari siapapun juga suatu janji atau pernberian. 

Saya bersumpah atau berjanji bahwa saya senantiasa 
akan me.njunjung tinggi Amanat Penderitaan Rakyat, bah 
wa saya akan taat dan akan mempertahankan Pancasila 
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r ,e;.·' 
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l . ,, \', J v. ,, 

P1r"1'1n., UPR!, I ·� ..:,-\ �;.3., ,n,�.in",'. 1'..t:'.11_ _:!,,n 
�'IC'"i' c;-',1 ,•r .n, 1\ -2:...1. "f...:· , J. C:,pilii' .uc- ,:..,n 
'11.1:' Jf.1 \11.:;.''-' J'E'.f"( ·.., :JPR.D 

1:::, .! p,"1111;11 .r' \:-i;,;:, · 1 I·.1111,:11Fc i.JPRll l ct1J'ur 
d2:.1:T1 P,·--:1ur,.,1 TJLJ T c rttb �.in," .'1'·u.1t -lch 
DPRJJ ! -c-' . .lrr t 

,_;) �e)a·JJJ Ptmmnan 11PR[l I r-e.um .n-erapkan mu-v., 
warah-musyawarahuy a untut, vemcnt.na '-'"'":u dr 
pi-npm oleh Anggota :, .;ng te rt.ra u�i:i.n:,:; 1L1n di· 
ban tu oleh vnggota � ang rermuca u,1,,ry:1- 

BAB IV 

DJ.\\ AN PrR\\AKILAN R,\KYAT 
DAERA!l Tl:SCKAT II 

l l. Sl1St·'\· ·\'S 

Pasal 24 

(I) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tmgkat II selan- 
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jutnya disebut dengan singkatan DPRD II, terdiri 
dari anggota-anggota: 
a. Golongan Poutik; 
b. Golongan Karya. 

(2) Pengisian keanggotaan DPRD II dilakukan dengan 
cara pemilihan um um dan pengangkatan. 

(3) Jurnlah Anggota DPRD II ditetapkan sekurang 
kurangnya 20 ( dua puluh ) orang dan sebanyak 
banyaknya 40 ( empat puluh )orang. 

(4) Jumlah Anggota DPRD II yang diangkat ditetapkan 
sebanyak seperlirna dari seluruh Anggota DPRD II 
dan terdiri dari: 
a. Golongan Karya Angkatan Bersenjata yang 

pengangkatannya ditetapkan atas usul Menteri 
Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan 
Bersenjata dan diresmikan dengan Kepu tusan 
Menteri Dalam Negeri; 

b. Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata 
diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas nana 
Presiden baik atas usu} organisasi yang bersang 
kutan maupun atas prakarsa Menteri Dalam 
Negeri. 

(5) Jumlah Anggota Golongan Karya ABRI dan Golong 
an Karya bukan ABRI yang dimaksud dalam ayat 
(4) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama 
Presiden. 

(6) Anggota DPRD 11 mewakili .cakyat di dalam wilayah 
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Daerah Tingkat II yang bersangkutan. 

12. KEANGGOTAAN 

Pasal 25 
(1) Untuk dapat rncnjadi Anggota DPRD II harus dipe 

nuhi syaret-syarat tcrscbut dalam pasal 2 ayat (1 ). 
(2) Anggota DPRD 11 harus bertcmpat tinggal di dalam 

wilayah Dacrah Tingkat II � ang bersangkutan. 
(3) Kcanggotaan DPRD [f diresmikan dengan Keputusan 

Gubernur/Kcpala Daerah Tlngkat I atas nama Men 
teri Dalam Negcri. 

Pasal 20 
Masa keanggotaan DPRD II adalah Iima tahun, merexa 

bcrhcnti bersama-sama sctclaf masa keanggotaannya ber 
akhir. 

P>sal 27 
(1) Scorang Ang:gota DPRD II bcrhenti antar waktu se 

bagai An�ota, k.arena sebab-scbab seperti ditentu 
kan pada pasal 4 ayat (1) dan diganti dcngan calon 
berikutnya mcnurut urutan yang tercantum dalam 
daftar calon crganisasi yang bcrsangkutan. 

(2) Anggota yang menggantikan antar waktu Anggota 
lama bcrhenti sebagai Anggota pada saat Anggota 
yang digantikannya itu seharusnya meletakkan 
jabatannya. 
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(3) Ketentuan yang tcrsebut dalam pasal 4 ayat (4) 
bcrlaku juga untuk Anggota DPRD II. 

(4) Pemberhentian Anggota DP.RD II diresmikan denga» 
Keputusan Menteri Dalam Ncgeri. 

Pasal 28 
(1) Sebelum memangku jabatannya Anggota DPRD ii 

bersama-sama diambil sumpah/janjinya menurut 
agamanya masing-masing oleh Kepala Pengadilan 
Negeri atas narua Ketua Mahkamah Agung dalam 
rapat paripurna terbuka DPRD II. 

(2) Ketua DPRD II atau Anggota Pimpinan lainnya 
mengamt5il sumpah/janji Anggota DPRD II yang 
belum diambil sumpah/janjinya oleh Kepala Peng 
adilan Negeri atas nama Kctua Mahkamah Agung 
menurut ayat ( 1 ). 

Pasa1 29 
Bunyi :rumpah/janji dimaksud dalam pasal 28 adalah 

sebagai berikut : 
"Saya bersumpah (menerangkan dengan sungguh 

sungguh) bahwa saya, untuk mcnjadi Anggota (Ketua/ 
\Vakil Ketua) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat 
II langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih 
apapun tiada memberikan atau menjanjikan sesuatu ke 
pada siapapun juga. 

Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya untuk melaku 
kan atau tidak mclakukan sesuatu dalam jabatan ini, 
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tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak lang 
sung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian. 

Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya senantiasa 
akan menjunjung tinggi Amanat Penderitaan Rakyat, 
bahwa saya akan taat dan akan mempertahankan Pan 
casila sebagai dasar dan ideologi Negara, Undang-undang 
Dasar 1945 dan segala Undang-undang serta Peraturan 
peraturan lain yang berlaku bagi Negara Rcpublik Indo 
nesia, bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga, rncmaju 
kan kesejahteraan rakyat Indonesia dan bahwa saya akan 
setia pada Nusa, Bangsa dan Negara Republik Indonesia". 

13. PIMPINAN DPRD II. 

Pasal 30 

(1) Pimpinan DPRD II tcrdiri dari seorang Kctua dan 
beberapa wakil Ketuu yang dipilih oleh dan di 
antara Anggota DPRD H. 

(2) Cara pcmilihan Anggota Pimpinan DPRD II, diatur 
dalam Pera tu ran Tata-Tertib yang dibuat oleh DPRD 
II sendiri. 

(3) Sclama Pimpinan DPRD 11 belum ditetapkan, musya 
warah-musyawarahnya untuk sementara waktu di 
pimpin oleh Angg.ota yang tertua usianya dan diban 
tu oleh Anggota yang termuda usianya. 
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BAB V 

KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN/ PER· 
WAKILAN RAKYAT 

14. HAK·HAK SADAN PERMUSYAWARATAN/ PER· 
WAKILAN RAKYAT 

Pasal 31 

Untuk dapat melaksanakan fungsinya, MPR mernpu 
nyai hak-hak yang tercantum da1am Undang-undang Dasar 
1945. 

Pasal 32 

(1) Untuk dapat melaksanakan fungsinya sebagaimana 
dimaksud Undang-undang Dasar 1945, DPR mem 

punyai hak : 

a. rnengajukan pertanyaan bagi masing-rnasing Ang- 
gota: 

b. meminta keterangan (interpelasi); 

c. mengadakan pcnyelidikan (ang:ket), 
d . mengadakan perobahan (amandemen); 

c. mengajukan pemyataan pendapat; 

f. mengajukan/menganjurkan seseorang jika diten 
tukan oleh sesuatu pcrundang-undangan. 

(2) Hak terse but dalam ayat (1) huruf c diatur dengan 
Undang-undang. 
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PasaI 33 

Untuk dapat melaksanakan fungsihya DPRD mem 
punyai hak-hak yang diatur dalam Undang-undang tersen 
diri. 

15. KEKIIBALAN ANGGOTA-ANGGOTA BADAN 
PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT 

Pasal 34 

Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan 
Rakyat tidak dapat dituntut di muka Pengadilan karena 
pemyataan-pemyataan yang dikemukakan dalam rapat 
Badan Permusyawaratan/Perwakilen Rakyat, baik terbuka 
maupun tertutup, yang diajukannya secara fisan maupun 
tertulis kepada Pimpinan Badan Permusyawaratan{Per 
wakilan Raky.at atau kepada Pemerintah, kecuaH jika 
mereka mengumumkan apa yang disepakati dalam rapat 
tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud 
oleh ketentuan-ketentuan mengenai pengumuman rahasia 
Negara dalam buku Kedua Bab I KUHP. 

16. KEDUDUKAN PROTOKOLER/KEUANGAN 

PasaI 35 
Kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan/ Ang 

gota Badan Pennusyawaratan/Perwakilan Rakyat diatur 
oleh badan masing-masing tersebut bersama-sama dengan 
Pemerintah/Pemerintah Dacrah. 
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Pual 36 
Agar MPR/DPR dapat melaksanakan tugas dan wewe 

nangnya sesuai dengan sifat dan martabat MPR/DPR da 
lam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disediakan 
bagian anggaran tersendiri. 

17. PERATURAN TATA TERTIB 

Pual 37 
Peraturan Tata Tertib dari masing-masing Badan 

Pennusyawaratan/Perwakilan diatur sendiri oleh masing 
masing badan tersebut. 

18. RANGKAPAN JABATAN 

PuaI 38 
(1) Keanggotaan DPR tidak dapat dirangkap dengan 

jabatan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, J aksa 
Agung, Ketua dan Hakim..tlakim Anggota Mahka 
mah Agung, Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa 
Keuangan, Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan 
Agung dan jabatan lain yang tidak mungkin dirang 
kap yang diatur dalam peraturan perundang-undang 
an. 

(2) Pimpinan MPR tidak dapat dirangkap dengan jabat- 
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an-jabatan tersebut dalam ayat (1). 
(3) Keanggotaan DPR tidak boleh dirangkap den!!an 

jabatan Keanggotaan DPRD I dan II dan ketentuan 
ini berlaku sebaliknya. 

Pual 39 
(1) a. Seorang Pegawai Negeri Sipil yang menjadi 

Anggota Badan Pennusyawaratan/Perwakilan 
Rakyat, dibebaskan untuk sementara waktu 
dari jabatan organiknya selama menjadi Ang· 
gota Badan Pennusyawaratan/Perwakilan Rakyat 
itu tanpa menghilangkan statusnya sebagai Pe 
gawai Negeri Sipil. 

b. Ketentuan mengenai pembebasan sementara 
dari jabatan organik bagi anggota Angkatan 
Bersenjata dalam Badan Permusyawaratan/Per 
wakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam 
ayat ini diserahkan kepada Menteri Pcrtahanan 
dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata. 

(2) Seorang Pegawai Negeri Sipil yang dicalonkan untuk 
keanggotaan sesuatu Badan Pennusyawaratan/Per 
wakilan Rakyat, dibebaskan untuk sementara dari 
jabatan organik selama masa pencalonan; sctelah ia 
terpilih beginya berlaku lcctentuan terscbut dalam 
ayat(l)a. 

Pual 40 
Selain jabatan-jabatan yang tersebut dalam pasal 38, 
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keanggotaan OPRD tidak boleh dirangkap dengan 
a. Jabatan Kepala Daerah. Wakil Kepala Daerah atau 

anggota Badan Pemerintah Harian dari Daerah yang 
bersangkutan a tau Daerah yang lain; 

b. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah dari Daerah yang lain; 

c. Kepala Dines Daerah, Sekretaris Daerah dan Pe 
gawai yang bertanggung-jawab tentang Keuangan 
pada Daerah yang bersangkutan. 

Pasal 41 
Anggota DPRD tidak boleh melakukan pekerjaan 

tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undang 
an. 

19. TINDAKAN KEPOLISIAN 

Pa.sal 42 
Bagi Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/ 

Perwakilan Rakyat diadakan Undang-undang tersendiri 
mengenai pemanggilan, permintaan keterangan berhu 
bung dengan suatu tindak pidana, pcnangkapan, pena 
hanan, penggeledahan dan penyitaan. 
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BAB VI 
KENTENfUAN-KITENfUAN LAIN 

20. HAK MENGGANTI 

Paul 43 
( 1 ) Tiap Organisasi/Golongan yang dimaksud dalam 

Undang-undang ini berhak mengganti wakil-wakil 
nya dalam Badan Permusyawaratan/Perwakilan 
Rakyat dengan lebih dahulu berrnusyawarah dengan 
Pimpinan Badan Perrnusyawaratan/Perwakilan Rak 
yat yang-bersangkutan. 

(2) Anggota pengganti yang tersebut dalatn ayat (1), 
diambil dari orang yang bertempat tinggal di daerah 
pemilihan yang bcrsangkutan, yang memenuhi 
syarat-syarat termaktub dalam pasal 2 ayat (1). 

(3) Hak pengganti Utusan Daerah dalam MPR ada pada 
DPRD I yang bersangkutan. 

2!. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH TINGKAT Ill 

Pual 44 

Bagi Badan Perwakilan Rakyat yang akan dibentuk 
untuk Daerah Tingkat Ill berlaku prinsip-prinsi.p dan 
azas-azas dalam Undang-undang ini. 
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BAB YU 
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP 

pas,] 45 
Semua Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat 

yang telah ada sebelum Undang-undang ini berlaku. 
tetap melaksanakan tugas dan wewenangnya sampai 
Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat yang diben 
tuk bcrdasarkan Undang-undang ini mulai mcnjalankan 
tugas dan wewenang. 

Pua! 46 
Hal-hal yang belum diatur dalam Undang-undang 

ini, akan diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

Pas,147 

Segala Peraturan Perundang-undangan yang berten 
tangan dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak ber 
laku. 

Pua! 48 
Undang-undang ini dapat disebut •• Undang-undang 

tcntang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD", 
dan mulai berlaku pada hari diundangkan. 

Agar supaya sctiap orang dapat mengetahuinya me 
merintahkan pcngundangan Undang-undang ini dcngan 
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penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

Disahkan di: Jakarta 
pada tanggal : 17 Desember 1969. 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

SOEHARTO 
Jenderal TNI. 

Diundangkan di : Jakarta 
pada tanggal : 17 Descmber 1969. 

SEKRET ARIS NEGARA RI, 

ttd. 

ALAMSJAH 
Mayor Jenderal TNI. 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
TAHUN 1%9 NOMOR 59. 
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PENJELASAN 

ATAS 

UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN l 969 

TENT ANG 
SUSUNAN DAN KtDUDUKAN MAJELIS PERMU· 
SYAWARATAN RAKYAT. DEWAN PERWAKlLAN 

RAKYAT DAN DEWAN PERWAKlLAN 
RAKYAT DAERAH. 

I. UM UM 

i. SUSUNAN 

Susutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakihn Rakyat dan Dewan Perwakllan Rakyat Daerah 
harus terbentuk atas dasar kerakyatan yang dipimpin 
oleh hiknat kebijaksanaan dalam permusyawaratan 
perwakilan 

Oleh karena itu maka susunan Badan Permusyawa 
ratan/Perwakilan Rakyat tersebut harus rnencerminkan 
azas-azas demokrasi Pancasila. 

Azas-azas tersebut harus dapat disalurkan dalam 
wadah-wadah yang dalam sistim Negara Republik Inda· 
nesia merupakau Badan Pennusyawaratan/Perwakilan 
Rakyat, baik yaag bertingkat nasional maupun ber 
tingkat daerah. 
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Badan-badan tersebut adalah Majelis Permusyawaratan 
Rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat serta peme 
gang kekuasaan tertinggi, Dewan Perwakilan Rakyat 
serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai badan le 
gislatif. 

Disusunnya badan-badan ini bukan untuk menyusun 
dan mernbentuk atau mendirikan Negara baru clan juga 
bukan untuk merubah Undang-undang Dasar Republik 
Indonesia tahun 1945 baik sebagian maupun keselaruhan 
nya, tetapi untuk menegakkan, mempertahankan meng 
amankan dan mengamalkan Pancasila dan lndang 
undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sebagai 
yang diperjoangkan Orde Baro. 

2. KEANGGOTAAN 

Sebagai kenyataan pertumbuhan tata kehidupan 
masyarakat yang khas Indonesia, maka Masysrakat In 
donesia telah mengelompokkan diri dalam Golongan 
Politik dan Golongan Karya. 

Agar Badan Permusyawaratan/Perwakilin Rakyat 
mencerminkan kehendak dan isi hati narani rakyet 
Indonesia, maka susunan anggotanya harts mcncalcup 
kedua golongan tersebut. 

Hal demikian sesuai dengan Ketetapae MPRS Nomor 
Xl/MPRS/1966 tcntang Pemilihan Umwn jo. Ketetapan 
MPRS Nomor XLII/MPRS/1968 teatang Perubahan 
Ketetapan Majelis Permusyawaratar Rakyat Semen 
tata Rcpublik Indonesia Nomor Xl/\lPRS/1966 tentang 
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Penilihan Umum yang dalam pasal 3 menyebutkan bahwa 
susunan DPR dan DPRD terdiri dari Golongan Politik dan 
Golongm Karya. 

Telat menjadi prinsip bahwa kedua golcngan terse 
but di aas adalah sama pentingnya. 

Unding-undang Dasar 1945 sendlri tidak menentukan 
cara pengisian badan-badan tersebut, m-engingat pula 
situasi Ian kondisi pada saat ini, maka pengisian dilaku 
kan dergan jalan pemilihan dan pengangkatan. 

Pemlihan umum adalah sarana yang bersifat demokra 
tis untur membentuk kekuasaan negara yang berkedaulat· 
an rakyet dan musyawarah perwakilan yang digariskan 
oleh Unding-undang Dasar Negara. 

Pengargkatan dimungkinkan oleh demokrasi Pancasila 
yang menjhendaki ikut sertanya segala kekuatan repre 
sentatif dah.m badan-badan tersebut. 

Pengisiar dengan jalan pengangkatan dilakukan 
bagt Golongm Karya Angkatan Bersenjata dan seba 
gian Golongar Karya bukan Angkatan Bersenjata. 

Gol<npn Karya Angkatan Bersenjata. 

Mengingat Lwifungsi ABRI sebagai alat Negara dan 
kekuatan sosial vang harus kompak bersatu dan meru 
pakan kesatuan uatuk dapat menjadi pengawal dan peng· 
arnan Pancasila/Un(ang-undang Dasar 1945 yang kuat dan 
scntosa, maka bagi 1 BRI diadakan ketentuan tersendiri. 

Fungsi dan tujuan ABRI seperti tersebut di atas tidak 
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akan tercapai jika anggota ABRI ikut serta dalam jemi 
lihan umum, yang berarti bahwa anggota A3Rl ber 
kelompok-kelompok berlain-lain pilihan clan peidukung 
nya terhadap golongan-golongan dalam masyarakit. 

Karena itu maka anggota-anggota ABRI tidakmenggu 
nakan hak memilih dan hak dipilih, tetapi menpunyai 
Wakil-wakilnya dalam Badan Permusyawaratat/Perwa 
kilan Rakyat dengan melalui penangkatan. 

Golongan Karya bukan Angkat.ian Bersenjaa. 

Sebagian Golongan Karya bukan Angkatar Bersen 
jata yang karena sifat keanggotaan Organisasnya tidak 
ikut serta dalam pemilihan umum , tetapr nerupakan 
kekuatan dalam bidang sosial, ekonorm. jcbudayaan. 
keagamaan dan sebagai pionir yang tidak dl.pat diabai 
kan, secara representatif perlu ada dalam Badan Per 
musyawaratan/Perwakilan Rakyat. 

Perwakilan mereka itu diada kan melalui ,engangkatan. 

3. A. GOLONGAN POLITi<: 

Anggota dari Golongan Politik, mevalcili paham po 
litik yang telah hidup secara meluas ,an mendalam di 
kalangan rakyat. 

Dengan berpedoman dan berlardaskan pada Pera 
turan Perundang-undangan tentan, Kepartaian, Keor 
masan dan Kekaryaan. yang dimrksudkan dengan Go- 
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hngan Politik ialah Partai Politik yang telah mendapat 
pmgakuan berdasar Undang-undang tersebut. 

Ialam pemilihan umum pertama yang dimaksud de 
ngan Golongan Politik ialah organisasi Golonga.n Politik 
sebagimana termaksud dalam pasal 34 Undang-undang 
Norrur 1 S tahun 1969 ten tang Pemilihan Um um Anggota 
angg<ta Sadan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat. 

lhtuk menentukan siapa-siapa yang rnenjadi Wakil/ 
Utusn dalam Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rak 
yat nenurut Undang-undang ini digunakan hasil yang 
dicapi dalarn pemilihan umum. 

B. GOLONGAN KARY A 

Golmgan Karya sebagai subyek politik yang hidup 
dalam nasyarakat, sudah seyogyanya mendapat per 
wakilan di dalam Badan Permusyawaratan/Perwakilan 
Rakyat, dengan berpedoman dan berlandaskan pada 
Peraturan Perundang-undangan tentang Kepartaian, Ke 
ormasan can Kekaryaan, maka yang dimaksud dengan 
Golongan Iarya adalah yang telah mendapat pengakuan 
berdasarkanUndang-undang tersebut. 

Di dalam pemilihan umum pertama yang dimaksud 
dengan Goloigan Karya ialah Golongan Karya sebagai 
mana termaksrd dalam pasal 34 Undang-undang Nomor 
15 tahun 1969tentang Pemilihan Umum Anggota Badan 
Permusyawaratar/perwakilan Rakyat. Sebagai dasar telah 
digariskan bahwa organisasi Golongan Karya ikut serta 
pemilihan umum supaya duduknya dalam Sadan Per- 
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musyawaratan/Perwakilan Rakyat merupakan basil perri· 
lihan umum. Dengan ikut serta pemilihan umum ona 
nisasi Golongan Karya dapat mencalonkan/metten:u.tan 
Wakil Golongannya. 

Namun ada Golongan Karya yang tidak ikut penilihan 
umum, ialah Golongan Karya Angkatan Bersenjaa dan 
sebagian dari Golongan Karya bukan Angkatan Besen 
jata. Perwakilan golongan ini dalam Sadan Pemusya 
waratan/Perwakilan Rakyat dilakukan dengan peigang 
katan. 

Anggota Golong3n Karya Angkatan Bersenjatadalam 
Sadan Pennusyawaratan Perwakilan diangkat ats usul 
Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Aigkatan 
Bersenjata. 

Anggota-anggota Golongan Karya bukan Jngkatan 
Bersenjata yang tidak ikut dalam pemilihan umrm dalam 
Badan Pennusyawaratan/Perwakilan Rakyat diangkat 
atas usul organisasi yang bersangkutan atau atss prakrasa 
pejabat yang berwenang. 

4. UTUSAN DAERAH 

Bagi Lembaga Pennusyawaratan Rak.lat Tertinggi 
yang tidak harus membawakan suara rakjat secara lang 
sung, tetapf juga harus dapat membina kertuhan dan ke 
satuan Negara dan Bangsa Indonesia dismping anggota 
anggotanya yang mencakup dua Goloigan tersebut di 
atas masih diperlukan tambahan ksanggotaan, yaitu 
utusan Daerah. 
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Sesuai dengan namanya, rnaka Utusan Daerah adalah 
seroang yang diutus oleh Daerah, untuk menjadi anggota 
Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oleh karena itu Utusan 
Daerah merupakan perutusan yang dianggap dapat mem 
bawakan kepentingan rakyat yang ada di daerah masing 
masing disamping dianggap mengetahui dan mempunyai 
tinjauan yang menyeluruh mengenai persoalan Negara 
pada umumnya. 

Masuknya Utusan Daerah dalam Majelis Permusya 
waratan Rakyat ialah dengan jalan dipilih oleh DPRD I. 

Pemilihan oleh DPRD I tersebut sesungguhnya meru· 
pakan pemilihan yang demokratis pula, karena para ang 
gota DPRD telah mendapat kcpercayaan Rakyat disebab 
kan keanggotaannya diperoleh dengan jalan dipilih dalain 
pemilihan umum. 

5. PERSYARATAN ANGGOTA 

Anggota-anggota Badan Perwakilan harus terdiri dari 
Anggota yang benar-benar mempunyai martabat dan 
mcmenuhi syarat-syarat seperti tercantum dalam pasal 2, 
schingga diharapkan dapat menyelenggarakan keadilan 
sosial yang merata bagi schuuh rakyat. 

n. PASAL DEMI PASAL 

hsall 
(l) Haruslah diusahakan agar Utusan Daerah yang 
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dipilih oleh Anggota DPRO I mencerminkan jtwa 
dan isi hati-nurani rakyat yang ada dan berkem 
bang di daerah itu serta mencerminkan juga ke 
pentingan/kebutuhan daerah yang bersangkutan. 
Jadi Utusan-utusan Daerah seharusnya mencermin 
kan juga kekuatan sosial-politik yang hidup dalam 
masyarakat di daerah masing-masing. 
Walaupun Utusan Daerah itu kebetulan terpilih 
dari salah satu golongan yang ada dalam DPRD I 
tetapi ia bukan semata-mata mcwakili golongan 
nya, melainkan dalam ha! ini ia mewakili daerah 
nya. Sesuai dengan perkembangan masyarakat dan 
ketatanegaraan Indonesia sejak Proldamasi Kemer 
dekaan maka pengertian Utusan Golongan di dalam 
MPR ini adalah Utusan Golongan Karya (menurut 
penjelasan Undang-undang Dasar 1945) dan Utusan 
Golongan Politik (sesuai dengan perkembangan ter 
sebut di atas). Hal ini sesuai pula dengan Kete 
tapan MPRS Nomor XI/MPRS/1966 pasal 3 yang 
menentukan bahwa susunan DPR dan DPRD terdiri 
dari Golongan Politik-dan Golongan Karya. 

(2) Jumlah seluruh Anggota Majelis Permusyawaratan 
Rakyat dua kali lipat jumlah seluruh anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat mengingat fungsi lembaga ter 
sebut, sebagai-- pemegang kedaula tan rakya t dan 
pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara berda 
sarkan sistim kenegaraan menurut Undang-undang 
Dasar 1945. 

(3) (4) (5) Cukup jclas. 
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Pasal 2 
(I) Sub d : 

Yang. dimaksud dengan "terlibat secara langsung" 
dalam G 30 S/PKl ialah . 
1. mereka yang merencanakan. turut merencanakan 

atau mengetahui adanya perencanaan Gerakan 
Kontra Revolusr itu. tetapi tidak melaporkan 
kepada pejabat yang berwajib; 

2. mereka yang dengan kesadaran akan tujuannya, 
melakukan kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan 
Gerakan Kontra Revolusi tersebut. 

Yang dimaksud dengan "terlibat secara tidak lang 
sung" dalam G 30 S/PKI ialah : 
I. mereka yang menunjukkan sikap, baik dalam 

perbuatan atau dalam ucapan-ucapan, yang ber 
sifat menyetujui Gerakan Kontra Revolusi ter 
sebut: 

2. mereka yang secara sadar menunjukk.an sikap, 
baik dalam perbuatan a-tau dalam ucapan. yang 
menentang usaha/Gerakan Penumpasan G 30 S/ 
PKI. 

Yang dimaksud dengan organisasi yang terlarang de 
lam pasal ini ialah organisasi-organisasi yang tegas 
tegas dinyatakan terlarang denga.n peraturan per· 
undang-undangan. Ketentuan-ketentuan ini tidak 
berlaku bagi mereka yang berdasarkan suatu pera· 
turan perundang-undangan telah mendapat amnesti 
atau abolisi atau grasi. 
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(2) Ketentuan bertempat tinggal di Indonesia dipandang 
perlu, mengingat fungsmya yang harus selalu mcng 
ikuti dan mengetahui dari dekat dan langsung Segala 
kehidupan di Indonesia. 

(3) Sesuai dengan kedudukan keanggotaan yang pada 
prinsipnya ditentukan dengan pemilihan umurn, 
maka Peresmian dengan Keputusan Presiden adalah 
untuk mengatur kedudukan administrasi selanjutnya. 
Peresmian tidak secara konstitutif menentukan 
dapat atau tidaknya seseorang menjadi anggota, 
tetapi memberikan status rcsmi kepadanya sebagai 
anggota. Bagi Anggota tambahan MPR Golongan 
Karya Angkatan Bersenjata dan Golongan Karya 
bukan Angkatan Bersenjata pengangkatan anggota 
tersebut adalah peresmian yang dimaksud dalam ayat 
ini. 

Pua! 3 
Perkembangan yang terjadi selama lima tahun cukup 

wajar untuk dipakai scbagai dasar pembaharuan, dan 
sesuai pula dengan fungsi MPR yang terjadi memilih Presi 
den dan Wakil Presiden setiap lima tahun sekali. 

Pua! 4 
(1) Cukup jelas. 
(2) Yang dimaksud dengan organisasi ad.alah organisasi 

Golongan Politik/Partai, organisasi Golongan Karya 
atau gabungan organisasi Golongan Karya. 
Yang dimaksud dengan instansi adalah milalnya 
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DPRD I dan bagi ABRI Menteri Pertahanan dan 
Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata. 
Angg ita yang berhcnti antar waktu mcnurut ayat 
(1) pasal ini tempatnye diisi rnenurut ketentuan 
sebagai berikut 
a. bagi yang me, jadi anggota DPR yang dipilih 

berdasarkan p1 nilihan umum tempatnya diisi 
olch calon dar; ergs nisasi yang bersangkutan; 

b. bagi Utusan Daeral tempatnya diisi oleh calon 
dari DPRD I yang bersangkutan; 

c. bagi Utusan yang ber asal dari organisasi yang 
ikut dalam pemilib m um um tempatnya diisi 
oleh calon dari organisasi yang bersangkutan; 

d. bagi anggota yang iangkat tempatnya c'Iisi 
oleh calon dari Presiden baik atas usul orga 
nisasi/instansi yang bersangkutan maupun atas 
prakarsa Prcsiden. 

(3), (4) Culrup jelas. 

Pua! 5 
Cukup jelas. 

Pua! 6 
Cukup jelu. 

Pua! 7 
Pada waktu pengambilan sumpah/janji lazimnya di 

pabi kata-kata tertentu, sesuai dengan agama masing- 
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masing yaitu, misalnya untuk penganut agama Islam di 
dahului dengan kata "Demi Allah" dan untuk penganut 
agama Kristen/Katholi-k diakhiri dengan kata-kata "Se 
moga Tuhan menolong saya". 

Pasal 8 
Dasar untuk menentukan jumlah Utusan Daerah yang 

terutama ialah kepentingan daerah dan kcpentingan 
Rakyat di daerah, karena itu kepadatan penduduk meru 
pakan dasar pertimbangan juga untuk menentukan batas 
minimum dan maksimum jumlah anggota. 

Gubemur/Kepala Daerah sebagai eksponen daerah 
yang mengctahui persoalan daerah sewajamya dipilih 
untuk mewakili daerahnya di MPR sebagai Utusan Da 
crah. 

Pasal 9 
Cukup jelas. 

Pasal 10 
Dari jumlah Anggota DPR sebanyak 460, maka yang 

dipilih berdasarkan pemilihan umum ad.al.ah 360 .. 
Untuk menentukan besamya wakil dalam .tiap-tiap da 
erah pemilihan di wilayah Republik Indonesia, maka 
untuk pemilihan Anggota DPR, daerah pemilihan adalah 
Daerah Tingkat I. Untuk mencntulcan banyaknya wakil 
dalam tiap-tiap daerah pemilihan dipakai dasar pcrhitung 
an tiap-tiap sekurang-kurangnya 400.000 penduduk war 
gancgara Indonesia memperoleh scorang wakil, denpn ke- 
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tentuan bahwa tiap-tiap daerah pcmilihan mempunyai 
wakil sekurang-kurangnya sebanyak Daerah Tingkat II 
yang terdapat daJam Daerah Tingkat I tersebut, dan tiap 
tiap Oat ah Tingkat II mcmpunyai sekurang-kurangnya 
seorang wak.il. Ketentuan-k etentuan selanjutnya ten tang 
cara pembagian ju, -la! 350 kursi kepada Daerah-daerah 
Tingkat II diatur denga 1 "eraturan Pemerintah. 

P, ul II 
Cukup jelas. 

Pu,! 12 
Cukup jelas. 

Paul 13 
Cukup jelas. 

Pwl 14 
Cukup jelas. 

Paul 15 
Cukup jelas. 

Pwl 16 
Cukup jelas. 

Pwl 17 
Jumlah Anggota Dewan Perwak.ilan Rakyat Daerah 
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Tlnak1t I ditetapkan denpn perhitungan tiap-tiap se 
kurang�kurangnya 200.000 jiwa penduduk: mendapat 
seorang wakll dalam DPRD I. 

Oleh karena kcpadatan penduduk tidak mcrata di 
seJuruh wilayah Negara, maka perlu diadakan syarat 
minimum dan maksimum agar dcngan dcmikian Dacrati 
yang sedikit sckali pcnduduknya mempunyai wakil 
dalam DPRD I yang cukup reprcsentatif untuk mcnjamin 
tcrpcliharanya kepcntingan umum di seluruh wilayah 
Deerah yang bersangkutan secara baik. 

Paaal 18 
Cukup jclas. 

Paaal 19 
C'ukup jelas. 

Pasal 20 
( 1) Anggota DPRD I yang bcrhcnti an tar waktu karcna 

sebab-sebab scperti yang ditentukan da1am pasal 4 
ayat ( l} tempatnya diisi rnenurut ketcntuan scbagai 
berikut : 
a. bagi Anggota yang dipilih tempatnya diisi oleh 

calon dari organisasi yang bersangkutan; 
b. bagi Anggota yang diangkat tcmpatnya diisi 

olch calon dari Mentcri Dalam Negeri atas nama 
Presidcn baik atas usul instansi/organisasi yang 
bcrsangkutan maupun atas prakarsanya sendiri. 

(2). (3), (4) Cukup jelas. 
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Pua! 21 
Cukup jelas. 

Pua! 22 
Cukup jelas. 

Pua! 23 
Cukup jelas. 

Paul 24 
Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Tingkat II ditetapkan dengan perhitungan tiap-tiap 
sekurang-kurangnya l 0.000 penduduk mendapat se 
orang wa:kil dalam DPRD II. 

Oleh karena kepadatan penduduk tidak merata di 
seluruh wilayah Negara, maka perlu diadakan syarat 
minimum dan maksimum agar dengan demikian Daerah 
yang sedikit sekali penduduknya mcmpunyai wakil dalam 
DPRD II yang cukup reprcscntaitf untuk menjamin ter 
peliharanya kepentingan umum di seluruh wilayah daerah 
yang bersangkutan secara baik. 

Pua! 25 
Cukup jclas. 

Pa..,J 26 
Cuk.up jelas. 
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Pasal 27 
Lihat penjelas.an pasal 20. 

Pasal 28 
Cukup jelas. 

Pasal 29 
Cukup jelas. 

Pasal 30 
Cu kup jelas. 

Pasal 31 
Cukup jelas. 

Pasal 32 
( t) l-ungsi DPR berdasarkan Undang-undang Dasar 

1945 ialah : 

a me:nbu.at Undang-undang bersama dengan Pe 
merintah. 

b menetapk.an -\nggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara bersarna-sama Pemerintah: 

c mengadakan pengawasan terhadap kebijaksana 
an Pemerintah. 

L'ntuk melaksanakan fungsi tersebut di atas DPR 
mem punyar hak-hak tersebut dalam pasal 1n1, yang 
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penggunaannya tidak menimbulkan akibat hukurn. 
schingga dapat merubah sistim Pemerintahan ber 
dasarkan Undang-undang Dasar 1945. "Hak inter 
pelasi" adalah salah satu hak yang penting DPR da 
lam mcnjalankan tugasnya mengawasi/mengoreksi 
tindakan Pemerintah. Hak interpelasi ini dapat di 
aktun dengan suatu pemyataan pendapa t yang pe 
makaiannya dilakukan dengan buaksana 
Pernyataan pendapat yang tersebut dalarn pasal 32 
ayat (I) sub e dapat berbentuk memorandum, 
resolusi dan a tau rnosi. 

Pasal 33 

Cukup jelas. 

Pasal 34 
Pasal in! mengatur keoebasan mengeluarkan pendapat 

yang mcmang seyogyanya haruv dtjamin da!am Xe eara 
Demokrasi. Namun demikian para anggota Sadan Per 
musyawaratanrPerwaktlan Rakyat. wa Jib mernegang teguh 
kode yang mengandung pnnsip suatu ha! yang harus 
drrahasiakan tidak boleh dibocorkan 
Yang dunaksud dengan rapat dalam pasal 101 adalah rapat 
Parlementer , yang diadakan bark di dalam maupun di 
luar gedung Sadan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat. 
baik terbuka maupun tertutup. 

Pasal 35 
Cukup jeias. 
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Pasal 36 
Mengingat kedudukannya dan fungsinya maka adalah 

tepat bila MPR/DPR mempunyai anggaran tersendiri. 
Penguasaan atas kredit-kreditnya yang discdiakan dalam 
bagian anggaran yang termaksud d.alam pasal ini, dila· 
kukan dengan cara seperti yang berlaku bagi suatu Depar 
temen. 

Pa.ul 37 

Dalam peraturan tata-tertib juga diatur antara lain 
bahwa: 
1. a. �fPR mengadakan sidang biasa sedikitnya sekali 

dalam lima tahun; 
b. MPR mengadakan persidangan istimewa scsuai 

dengan ketentuan Unding-undang Uasar 1945; 
� 

2. DPR rnengadakan sidang biasa - sedikitnya sekali 
dalam setahun. 

3. DPRD mengadakan sidang biasa sedikitnya sekali 
dalam setahun. 

Pasal 38 
Jabatan keanggotaan Badan Perwakilan pad.a hake 

katnya tidak dapat dirangkap dcngan jabatan-jabatan 
tersebut dalam pasal ini. 

Pasal 39 
(l) Pegawai Negeri yang dimcksud dalam pasal ini 

adalah mercka yang diangkat oleh Pejabat yang ber- 
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wenang atas beban Anggaran Negara. 
Anggota MPR yang berkedudukan sebagai Anggota 
tambahan termaksud dalarn pasal 1 ayat (3) yang 
tidak menjalankan tugas secara terus-menerus 
tidak tcrmasuk dalam ketentuan ini. 

(2) Cukup jelas. 

Pual 40 
Selain jabatan-jabatan yang termaksud dalam pasal 

38, bagi anggota DPRD diadakan larangan perangkapan 
dengan jabatan yang bertanggung jawab mengenai Ke 
uangan Daerah dari Daerah yang bersangkutan dan la 
rangan ini meliputi semua pejabat yang bersangkutan 
dengan Keuangan Daerah termasuk Kepala Biro, Kepala 
Bagian yang bertugas di Biro(Bagi.an Keuangan dari daerah 
yang bersangku tan. 

Pual 41 
Yang dimaksud dengan pekerjaan tertentu dalam 

pasal ini antara lain : 
a. menjadi Pengacara (Advokaat) atau kuasa dalam 

perkara hukum, dalam mana Daerah yang bersang 
kutan tersangk:ut; 

b. ikut serta dalam penetapan atau pengesahan dari per 
hitungan yang berhubungan dengan kepentingan da 
crahnya yang dibuat olch sesuatu badan dalam mana 
ia duduk sebagai anggota pengurusnya, kecuali apa 
bila hal ini mengenai perhitungan anggaran Kcuangan 
Daerah yang bert.angkutan� 
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c. langsung atau tidak iangsung turut serta dalam arau 
menjadi penanggung untuk sesuatu usaha menye 
lenggarakan pekerjaan umum, pengangkutan atau ber 
laku sebagai rekanan (Ieveransir) guna kepentmgan 
Daerah: 

d. melakukan peke rjaan yang membenkan keuntungan 
baginya dalam ha!-ha! yang berhubungan langsung de 
ngan Daerah yang bersangkutan. 

Apabila kepennngan Daerah sangat memertukan 
maka terhadap larangan-larangan tersebut dalam pasat 1n1. 

Kepala Daerah semulak.at Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah dapat rnemberikan pengecualian 

Pas.ai 42 

Pasal im meng1nE-'1nkan agar supaya anggcta-anggcru 
"J.PRiDPR dapa t lcluava melakukan tugavnya sebagat 
anggota �fPR,DPR dcng.m seb.nk-barknya. uan mendapat 
jaminan hukum sebagnmana rnevuny a 

Pasal 43 

Musyawarah vang Jebth bers1IJ! k onvulta sr dengan 
Pimpinan Badan Permusvawaratarul'erwak.lan dipandang 
perlu agar diperoleh pernmbangan yang seobvekru 
ob yekufnya dan guna mengh1ndan hal-hal yang bervitat 
subyekl!f dan sewenang-wenang. Karena Utusan Daerah 
diprlih oleh DPRD l, dan terutama berkedudukan sebaga, 
Wakil Daerah, maka yane berhak unruk meneaannkannya 
juga adalah pada DPRD I-yang bersangkutan .' � 
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Pasol 44 
Karena pembentukan Daerah Tingkat III masih dalam 

taraf pertumbuhan, maka ketentuan-ketentuan mcngcnai 
lembaga perwakilannya tidak dirnasukkan dalam Undang 
undang ini, cukup jika prinsip-prinsip dan azas-azas yang 
diatur � dalam Undang-undang ini dipakai sebagai pedo 
man selanjutnya. 

Pasal 45 

('ukup jelas. 

Pasal 46 
Cukup jelas 

Pasal 47 
Cukup jelas. 

Pasal 48 
Cukup jelas 

fASIB'dlAN U:MBARAN NEGARA REPUBLIK 
INDONESIA NOMOP 2915. 
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UNDANG - UNDANG 
No. 5 

TAHUN 1975 

TENT A!'\G 

PERUBAHAN UNDA!,/(CUNDANG NOMOR 16 
TAHUN 1J69 
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PRLS!PEN 
REPUBLIK INDONESIA 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 5 T AHUN I 975 

TENT ANG 
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 

TAHUN 1969 

TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS 
PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWA· 

KILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT DAERAH 

DENGAN RAHM AT TU HAN YANG MAHHSA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONlSIA, 

Menimbang: 
bahwa dengan memperhatikan Ketetapan Majelis Per 
musyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/ 
MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara dart 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor Vlll/MPR/1973 tentang Pemi1ihan 
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llmum dipandang perlu unruk mengadakan perubahan 
terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun l 969 tentang 
Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rak 
yar, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah: 

Mengingat: 
I. Pasal I. Pasal 2 ayat ( J) Pasal 5 ayat (I). Pasal 19 

aya t (I). dan Pasal 20 ayat (I) Undang-undang Dasar 
1945; 

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Re 
publik Indonesia Nomor IV /MPR/1973 tentang Garis 
garis Besar Haluan Negara · 

3. Ketetapan Maje!is Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor VIIIJMPR/1973 tentang Pemilihan 
Umum: 

4. Undang-undng Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susun 
an dan 1".edudukan .\4ajelis Permusyawaratan Rakyat. 
Dewan Perwakilan Rak ya t dan Dewan Perwakilan 
Rakv at Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 
59. Iambaban r embaran Negara Nomor 2915): 

5. Undang-undang Nomor 5 lahun 1974 tentangPokok 
pokok Pemertntahan l)j Daerah (Lernbaran Negara 
fahun 1974 Nomor 38. Tambahan Lembaran Negara 
Norn or 303 7): 

6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok 
pokok Kepegawaian (Lernbaran Negara Tahun 1974 
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Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
304 I): 

7. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai 
Politik dan Golongan Karya (Lembaran Negara Tahun 
1975 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
306 2): 

8. Undang-undang Nomor 15 T<>l\un 1969 tentang 
Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permu 
syawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara 
Tahun 1969 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 2914); sebagarmana telah diubah dengan 
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Peru· 
bahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang 
Pemilihan Umum Anggota·anggota Badan Permu 
syawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara 
Tahun 1975 Nomor 38, Tambahan Lernbaran Negara 
Norn or 3063); 

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia: 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : 

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN UN 
DANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1969 TEN 
TANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS 
PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PER 
WAKILAN PAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN 
RAKYATDAERAH. 
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Pasal I 
Ketentuan-ketentuan dalam Unang-undang Nomor 16 

Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diubah sebagai ber 
iku t : 

l. Pada Pasal J ayat (3) huruf b. perkataan "tetapi 
tidak mendapat Wakil di DPR" dihapus, dan kata 
"satu" diganti dengan perkataan "sekurang-kurang 
nya lima" serta perkataan "yangjumlah keseluruhan 
nya tidak melebihi sepuluh orang utusan" dihapus. 

2. Pada Pasal l ayat (4) huruf b, Pasal 10 ayat (4) 
huruf a dan Pasal 24 ayat (4) huruf a, kata "dan" 
pada perkataan "Pertahanan dan Keamanan" diha 
pus. 

3. Pada Pasal 2 ayat {I) huruf b ditambahkan keten 
tuan yang berbunyi "berpendidikan serendah-ren 
dahnya Sekolah Lanjutan Pertarna atau yang her· 
pengctahuan sederajat dan bcrpengalaman dibidang 
kemasyarakatan dan a tau kcnegaraan". 

4. Pada Pasil 10 ayat (4) huruf a, diantara kata "di 
tctapkan" dan kata "atas" ditambah dengan perka 
taan "dcngan Keputusan Presidcn", dan perkataan 
"dan diresmikan dengan Kcputusan Presidcn .. 
dihapus. 

5. Pada Pasal 13 ayat (3), perkataan "(Ian Pasal 5" 
dihapus. 
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6. Pada Pasal 17 ayat (4) huruf a dan Pasal 24 ayat 
(4) hurufa antara kata "ditetapkan" dan kata "atas" 
ditambah dengan perkataan "dengan Keputusan 
Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden", dan 
perkataan "dan diresmikan dengan Keputusan Men 
teri Dalam Negeri" diganti dengan perkataan "atau 
Pejabat yang ditunjuknya". 

7. Pada Pasal 27 ayat (1). bagian kalimat yang ber 
bunyi "dan diganti dengan calon berikutnya menu 
rut urutan yang tercantum dalam daftar calon or 
ganisasi yang bersangkutan" diganti dengan "dan 
tempatnya diisi menurut cara yang diatur dalam Pa 
sal 4 ayat (2)". 

8. Pada Pasal 27 ayat (4), perkataan "Menteri Dalam 
Negeri" diganti dengan "Gubemur Kepala Daerah 
Tingkat l atas narna Menter\ Dalam Negeri". 

9. Pada Pasal 39 ayat (1) huruf a pada akhir kalimat 
ditarnbah perkataan "kecuali dalam hal-hal tertentu 
yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah". 

I 0. Pada Pasal 40 huruf a tanda koma di antara kata 
"Daerah" dan kata "Wakil" diganti dengan kata 
"atau ', dan perkataan "atau anggota Badan Pe 
merintah Harlan" dihapus. 

11. Pada Pasal 40 huruf c di antara perkataan "Sekre 
taris Daerah" dan "dan Pegawai" ditambah per 
kataan "Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah". 
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12. Pada Pasal 43 ketentuan ayat (2) diganti dengan ke 
tentuan yang berbunyi sebagar berikut. "Penggan 
tian seperti tersebut dalam ayat {l) duentukan oleh 
organisasi/golongan yang bersangkutan bcrdasarkan 
nama-nama yang tercanturn dalam dattar calon 
organisasi/golongan tersebut dan pelaksanaannya di 
atur dalam Peraturan Pemerintah" 

13. Pada BAB VI drtambahkan bagtan 20a dengan judul 
sebagai bcrikut. 
"PANITIA P!cMERIKSAAN UNTUK KEANGGO 
TAAN BADAN PERMUSYAWARATAN/PFRWA 
KILAN RAKYAT". 

14. Pada BAB VI bagian 20a, dnarnbahkan pasal 4Ja 
yang berbunyi sebagai berikut . 

(1) "Sebelum peresmian Keanggotaan Badan Per 
musyawaratan/Perwakilan Rakyat, Pemerintah 
membentuk Panitia Pemeriksaan yang bertugas 
memeriksa surat-surat bukti diri untuk menen 
tukan penerirnaan seorang terpilih/yang diang 
kat sebagai anggota Badan permusyawaratan/ 
Pcrwakilan Rakyat. 

(2) Tatacara kerja Panitia Pemeriksaan seperti ter 
sebut dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam 
Peraturan Pemerintah". 

l.5. Pada BAB VI, bagian 21 dengan judul : 

"DFWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
TllirGKAT Ill" dihapus. 
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16. Pasal 44 dihapus. 
17. Ketentuan pasal 45 diganti dengan kerentuan yang 

berbunyi sebagai berikut : 
"Semua Anggota Badan Permusyawaratan/Perwa 
kilan Rakyat yang lama berakhir keanggotaannya 
pada hari Anggota Badan Permusyawaratan/Perwa 
kilan Rakyat yang baru diambil sumpah/janjinya". 

18. Ketentuan pasal 46 diganti dengan ketentuan yang 
berbunyi sebagai berikut : 
"Aturan-aturan selanjutnya berdasarkan Undang 
undang ini yang diperlukan untuk mengatur susunan 
dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD dengan 
sebaik-baiknya, ditetapkan dengan Peraturan Pe 
rnerintah". 

Pasal II 
Dengan diundangkannya Undang-undang ini, rnaka 

masa jabatan Keanggotaan MPR, DPR, dan DPRD hasil 
Pemilihan Umum tahun 1971 disesuaikan waktunya de 
ngan memperhatikan penyelenggaraan Pemilihan Umum 
sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Majelis Pennu 
syawaratan Rakyat Nomor VIII/MPR/1973. 

Pua! Ill 
Undang·undang ini dapat disebut "Undang-undang 

Perubahan Undang-undang tentang Susunan dan Kedu 
dukan MPR, DPR, dan DPRD". 
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Pasal IV 

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal di 
undangkan. 

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, 
memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indo 
nesia. 

Oisahkan di Jakarta 
pada tanggal 24 Nopember 1975. 

PRESIOEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

SOEHARTO 
Jenderal TNJ 

Diundangkan di 
l'ada tanggal 

Jakarta 
24 Nopember 1975 

Menteri/Sekrctaris Negara 
Republik Indonesia, 

ttd. 

SUDHARMONO, SH. 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
TAHUN 1975 NOMOR 39. 
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PENJELASAN 

ATAS 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 5 TAHUN 1975 

TENT ANG 

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 
T AHUN 1969 TENT ANG SUSUNAN DAN KEDU 

DUKAN MAJ ELIS PERMUSY A WARAT AN RAKYAT, 
DEWAN PERWAKILAN !!.AKYAT DAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

I. PENJELASAN UMUM 

Perubahan tcrhadap Undang·undang tentang Susun 
an dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD yang selan 
jutnya dalam Penjelasan ini disebut Undang-undang, 
pada pokoknya didasarkan atas Ketetapan Majelis Per 
musyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/ 
MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara dan 
Ketctapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor VIII/MPR/1973 tentang Pemilihan 
Umum serta didasarkan pula atas pengaJarnan pelaksanaan 
Undang-undang tersebut dalarn Pemilihan Umum Tahun 
1971. Perubahan tersebut tidak bersifat fundamentil yang 
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beram tidaJ... rnerubah Susunan dan Kedudukan MPR, 
DPR, dan DPRD 

Perubahan terse but semata-mata untuk menyempuma 
kan Undang-undang tenting Susunan dan Kedudukan 
MPR, DPR, Lian DPRD yang disesuaikan dengan keten 
tuan-keten tuan dalam bidang politik yang tercantum da 
lam Garis-garis Besar Haluan Negara terutama mengenai 
organisasi-organisasi sosial politik yang telah dapat menge 
lompokkan diri rnenjadi dua Partai Politik dan satu 
Golongan Karya, yaitu Partai Persatuan Pembangunan. 
Partai Demokrasi lndonesia dan Golongan Karya. 

Pasal 4 dan 5 Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia Nomor Vlll/MPR/1973 me 
nyebutkan dengan tegas, bahwa dalam susunan DPR dan 
MPR didudukkan Golongan Karya ABRl dan bukan 
ABRI. 

Golongan Karya ABRI duduk dalam Badan Permu 
syawaratan/Perwakilan Rakyat (MPR, DPR, DPRD I, 
dan DPRD II) dengan pengangkatan seperti tersebut da 
lam Pasal I ayat (4) huruf b, Pasal 10 ayat (4) huruf a, 
Pasal 17 ayat (4) huruf a, dan Pasal 24 ayat (4) huruf a 
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969. 

Dalam Pasal-pasal itu disebutkan juga bahwa Golong 
an Karya bukan ABRI duduk dalam Badan Permusya 
waratan/Perwakilan Rakyat dengan pcngangkatan. Go 
longan Karya bukan ABRI yang dapat mengajukan calon 
untuk anggota yang diangkat adalah yang mempunyai 
potensi dalam kehidupan kernasyankatan dan kene 
garaan. 
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Pengangkatan anggota dari Golongan Karya bukan 
ABRI dilakukan oleh Presiden atas prakarsanya untuk 
keanggotaan MPR dan DPR dan untuk keanggotaan 
DPRD I dan DPRD II dilakukan oleh Menteri Dahm 
Negeri atas nama Presiden dengan memperhatikan per 
kembangan keadaan Organisasi Peserta Pemilihan Umum 
dan Organisasi lainnya. 

Perubahan-perubahan dalam Undang-Undang tersebut 
antara lain meliputi: 
a. Pengganti kata "satu" dalam Pasal 1 ayat (3) huruf b 

d.imaksudkan untuk memberikan jaminan hak hidup 
dalam MPR kepeda organisasi yang ikut Pemilihan 
Umum tetapi tidak memperoleh kursi di DPR. 

b. Penambahan syarat pendidikan bagi anggotadirnaksud 
kan bahwa di samping dapat berbahasa Indonesia 
dengan baik, cakap menulis dan membaca huruf latin, 
perlu juga peningkatan syarat pendidikan yakni ber 
pendidikan Sekolah Lanjutan Pertama atau yang 
berpengetahuan sederajat serta perlu dilengkapi deng 
an syarat pengalarn an di bidang kemasyarakatan dan 
atau kenegaraan mengingat tugas yang harus dihadapi 
anggota Badan Pennusyawaratan{Perwakilan Rakyat. 
Untuk Daerah Irian Jay a diatur tersendiri berdasarkan 
atas perkembangan keadaan di daerah yang bersang 
kutan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang 
Undang ini. 
Adapun mengenai syarat kesehatan jiwa/ingatan bagi 
keanggotaan Bad.an Permusyawaratan/Perwakilan 
Rakyat pengujiannya dapat dilakukan oleh dokter 
umum Pemerintah. 
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c . Penghapusan ketentuan mengenai "Dewan Perwa 
kilan Rakyat Daerah Tingkat III" dilakukan mengingat 
bahwa dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 
tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah tidak 
terdapat ketentuan mengenai Dewan Perwakilan Rak 
yat Daerah Tingkat Ill. Namun bagi pembentukan 
Hadan Perwakilan Rakyat yang diperlukan dalam pem 
bentukan daerah sebagai kelanjutan dari usaha per 
kembangan dan pengembangan otonomi yang dimak 
sud dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 
Tahun 1974 berlaku prinsip-prinsip dan azas-azas 
dalam Undang-undang ini. 
Penghapusan perkataan "Anggota Badan Pemerin 
tah Harian" dan penambahan perkataan "Sekreta 
ris DPRD" dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan 
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tersebut. 

d. Pembentukan Panitia-panitia Pemerfksaan oJeh Peme 
rintah untuk keanggotaan MPR, lJPR, DPRD I, dan 
DPRD II, merupakan tambahan ketentuan. 

e. Pembebasan untuk sementara waktu dari jabatan or 
ganik bagi Pegawai Negeri Sipil yang rnenjadi Ang 
gota DPRD I a tau DPRD II adalah wajar. 
Namun demikian mengingat bahwa untuk seorang 
Pegawai Negeri Sipil yang merupakan tenaga ahli 
pembebasan dari jabatan organiknya itu banyak 
menghadapi kcsulitan fungsionil terutama dalam 
melaksanakan pembangunan, maka dalam hal-hal 
tersebut ak.an diatur dalam Peraturan Pemerintah 
dengan catatan bahwa perangkapan jabatan dengan 
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keanggotaan DPRD I ataupun DPRD II tidak merugr 
kan pelaksanaan tugas-tugas DPRD yang bersangkut 
an. 

Dalam penggantian antar waktu Anggota Badan 
Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat oleh organisasi 
golongan dapat atau tidak mempergunakan nomor 
urut daftar calon tetap. 

g. Dengan tersusunnya keanggotaan baru Sadan Permu 
syawaratan/Perwakilan Rakyat, perlu diatur saat per 
alihan pada waktu anggota-anggota yang lama ber 
akhir keanggotaannya dan anggota-anggota yang baru 
rnulai dapat menjalankan tugas dan wewenangnya. 
Anggota-anggota yang lama pada saat yang ditentu 
kan itu dinyatakan berakhir keanggotaannya secara 
bersama-sama dalam arti keseluruhan tanpa pengecu 
alian dan anggota-anggota yang baru diambil surn 
pah/janji secara bersama-sarna pada waktu upacara pe 
lantikan yang menandar tersusunnya secara baru ke 
anggotaan Badan yang bersangkutan. 
Kemudian dalam perubahan Undang-undang ini apa 

bila ada ketentuan/perkataan dari Undang-undang yang 
dinyatakan hapus, rnaka ketentuan/perkataan tersebut 
dalam Penjelasannya juga dihapus. Selanjutnya apabila 
dalam Penjelasan Undang-undang ada hal-hal yang telah 
berubah dengan perkembangan peraturan perundang 
undangan, maka perubahan tersebut perlu disesuaikan 
dengan perkembangan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
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II PENJELASAN PASAL m.MI PASAL. 

Pasal I 
Angka 16 lihat Penjelasan Umum hurufc. 

Angka-angka lain cukup jelas. 

Pasal II 
Cukup jetas. 

Pasal III 

Cukup jelas. 

Pasal IV 
Cukup jelas. 

T AMBnHAN LEMBARAN-NH,ARA REPUBLIK 
INDONESIA NOMOR 3064. 
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PASAL-PASAL 
UNDANG-UNDANGNOMOR16 

TAHUN 1969 

SETELAH DIUBAH DENGAN 
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1975 
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PASAL-PASAL 

UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1969 
SETELAH DIUBAH DENGAN 

UNDANG-UNDANG NOMOR S T AHUN 1975 

BAB 

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 

I. SUSUNAN 

Pasal 1 
(I) Majelis Permusyawaratan Rakyat, selanjutnya dise 

but dengan singkatan MPR, terdiri atas Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan Utusan 
utusan dari Daerah, Golongan Pulitik dan Golongan 
Karya. 

(2) Jumlah Anggota MPR adalah dua kali lipat jumlah 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. 

(3) Anggota tambahan ttfPR terdin dari : 
a. Utusan Dae rah seperti tersebut dalam Pasal 8; 
b. Utusan Golongan Politik dan Golongan Karya 

ditetapkan berdasarkan imbangan basil Pemilih 
an Umum; Organisasi Golongan Politik/Karya 
yang ikut Pemihhan Umum, dijamin sekurang 
kurangnya lima utusan di MPR: 
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c. Utusan Golongan Karva Angkatan Bersenjata dan 
Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata yang 
ditetapkan berdasarkan pengangkatan. 

(4} .!umlah Anggota MPR yang diangkat ditetapkan se· 
banyak sepertiga dari seluruh Anggota MPR dan ter 
diri: 
a. Anggota DPR yang diangkat seperti tersebut 

dalam Pasal 10 ayat (4); 
b. Anggota tambahan MPR dari Golongan Katya 

Angkatan Bersenjata seperti tersebut dalam 
ayat (3) huruf c yang pengangkatannya di tetap 
kan dengan Keputusan Presiden atas usul Menteri 
Pertahanan Kearnanan/Panglima Angkatan Ber 
senjata ; 

c. Anggcta tam bahan MPR dari Colongan Kary a 
bukan Angkatan Bersenjata seperti tersebut da 
lam ayat (3) huruf c diangkat oleh Presiden 
baik atas usul organisasi yang bersangkutan 
maupun atas prakarsa Presiden. 

(5) Jumlah Utusan Golongan Karya ABRI dan Golongan 
Karya bukan ABRI yang dimaksud dalam ayat (4) 
huruf b dan c ditetapkan oleh Presiden. 

2. KEANGGOTAAN 

Pasal 2 
(1) Untuk dapat menjadi Anggota MPR harus dipennhi 

syarat sebagai berikut : 
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a. warganegara Repubhk 
berusia 21 tahun serta 
Yang Mahaesa ; 

b. dapat berbahasa Indonesia dan cakap rnenulis 
dan membaca huruf latin serta berpendrdrkan se 
rendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Pertama 
atau yang berpengetahuan sederajat dan berpe 
ngalaman di bidang kemasyarakatan dan a tau ke 
negaraan: 

c. setia kepada Pancasila sebagar Dasar dan ldeologi 
Negara, kepada Undang-undang Dasar 1945 dan 
kepada Revolusi Kemerdekaan Bangsa Indonesia 
untuk mengemban Amanat Penderitaan Rakyat: 

d. bukan bekas anggota organisasr te rlarang Partai 
Kornunis Indonesia, termasuk organisasi massa 
nya atau bukan seseorang yang terlibat langsung 
ataupun tak langsung dalam "Gerakan Konrra 
Revolusi G 30 S/PKI" atau organisasr terlarang 
lainnya; 

e. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasurkan 
Keputusan Pengadilan yang tidak dapat dtubah 
lagi; 

f. tidak sedang menjalani pidana pcnjara atau ku 
rungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang 
tidak dapat diubah lagi karena tindak pidana 
yang dikenakan ancaman hukuman sekurang 
kurangnya 5 tahun; 

g. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatan- 
nya. 

Indonesia yang telah 
bertaqwa kepada Tuhan 



(2) Angg.ota MPR harus berlempat ting:gal di dalam wHa 
yah Republik Indonesia 

13) Keanggotaan MPR diresmikan dengan Keputusan 
Presiden. 

Pasal 3 

Masa jahatan keanggotaan MPR adalah lirna tahun, 
mereka berhcnti bersama-sama setelah rnasa keanggotaan 
nya berakhir. 

Pasal 4 

{ l) Anggota �tPR berhenti antar waktu sebagai anggota 
karena : 
a. meninggal dunia; 
b. atas permintaan sendiri secara tertulrs kepada 

Pimpinan MPR; 
1..·. bertempat hnggal di luar wilayah Negara Repu 

bilk Indonesia: 
d. berhenti sebagai Anggola Dewan Perwakilan 

Rakyat; 
e. tidak memenuhi lagi syarat-syarat tersebut dalam 

Pasal 2 ayat ( 1) berdasarkan kctcrangan yang ber 
wajib; 

f. dinyatakan mclanggar sumpah/janji sebagai Ang 
gota MPR dengan keputusan MPR; 

g. diganti menurut Pasal 43; 
h. terkcna larangan pcrangkapan jabatan mcnurut 

Bab V. 
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(2) Anggota-anggota yang berhenti an tar waktu menurut 
ayat (l) ternpatnya diisi oleh: 
a. calon dari organisasi yang bersangkutan; 
b. calon dari Pejabat baik atas usul instansi/organisa 

si yang bersangkutan rnaupun atas prakarsa Peja 
bat itu. 

(3) Anggota yang menggantikan antar waktu anggota 
lama, berhenti sebagai anggota pada saat anggota 
yang digantikannya itu seharusnya meletakkan jabat 
annya. 

(4) Pemberhentian anggota karena tidak memenuhi 
lagi syarat Pasal 2 ayat (1) hurufc, d, fdan karena 
alasan terse but dalam Pasal 4 ayat ( 1) huruf f adalah 
pemberhentian tidak dengan honnat. 

Pasal 5 
Pemberhentian Anggota MPR diresmikan dengan 

Keputusan Presiden. 

Pasal 6 
(1) Sebelum memangku jabatannya, Anggota MPR ber 

sama-sama diambil sumpah/janjinya menurut agama 
nya masing-masing oleh Ketua Mahkamah Agung da 
lam rapat paripurna terbuka MPR. 

(2) Ketua MPR atau anggota Pimpinan lainnya meng 
ambil surnpah/janji Anggota MPR yang belum diam 
bil surnpah/janjinya oleh Ketua Mahkamah Agung 
rnenurut ayat (1). 

224 



Pasal 7 
Bunyi sumpah/janji dimeksud dalam Pasal 6 adalah 

sebagai berikut ; 
"Saya bersumpah (menerangkan dengan sungguh 

sungsuh) bahwa saya untuk menjadi anggota (Ketua/ 
Wakil Ketua) Majelis Permusyawaratan Rakyat langsung 
atau tidak langsung dengan nama at.au dalih apapun ti 
dak memberikan atau menjanjikan ataupun akan membe 
rikan sesuatu kepada siapapun juga. 

Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya, untuk melaku 
kan atau tidak rrielakukan sesua tu dalam jabatan ini, ti 
ada sekali-kali akan menerima Iangsung atau tidak langsung 
dari siapapun juga suatu Jan Ji a tau pemberian. 

Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya senantiasa 
akan menjunjung tinggi Amanat Penderitaan Rakyat, 
bahwa sava akan taat dan akan mempertahankan Pancasi 
la sebagai Dasar dan Ideologi Negara, Undang-undang Da 
sar I 945, dan segala Undang-undang serta peraturan-pe 
raturan lain yang berlaku bagi Negara Republik lndonesia, 
bahwa sava akan berusaha sekuat tenaga memajukan ke 
sejahteraan rakyat Indonesia dan bahwa saya akan setia 
pada Nusa, Bangsa dan Negara Repubhk Indonesia': 

3. UTUSAN DAtRAH 

Pasal 8 
{1) Jumlah Anggota tambahan MPR yang berkedudukan 

sebagai Utusan Daerah adalah sekurang-kurangnva 
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empat orang dan sebanyak-banyaknya tujuh orang 
untuk tiap-tiap daerah tingkat I, dengan kctentuan 
sebagai berikut : 
a. Daerah Tingkat I yang berpenduduk kurang dari 

satu juta orang mendapat empat orang utusan; 
b. Daerah Tingkat .1 yang berpenduduk satu juta 

sampai lima juta orang mendapat Hrna orang 
utusan; 

c. Daerah Tingkat I yang berpenduduk lima juta 
sampai sepuluh juta orang mendapat enam orang 
utusan; 

d. Daerah Tingkat I yang berpenduduk. sepuluh ju 
ta ke atas mendapat tujuh orang utusan. 

(2) Utusan Daerah terrnasuk Gubemur{Kepala Daerah 
dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Tingkat t. 

(3) Pelaksanaan ketentuan tersebut dalarn ayat (2) di 
atur dengan Peraturan Pemerintah. 

(4) Perhitungan jumlah Utusan Daerah dalam Majelis 
Pennusyawaratan Rakyat seperti tennaktub dalam 
ayat (I), ditetapkan berdasarkan sensus terakhir dc 
ngan mempcrhatikan perkcmbangan pada saat di 
langsungkannya Pemilihan Umum. 

4. PIMPINAN MPR 

Pual9 

l1) Pimpinan MPR terdiri atas seorang Ketua dan bebe- 
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rapa orang Wakil Ketua yang dipilih oleh dan di an 
tara Anggota MPR. 

(2) Cara pemilihan anggota Pimpinan MPR diatur 
dslam Peraturan Tata-tertib MPR yang drbuat oleh 
MPR sendiri. 

(3) Selama Pimpinan MPR belum ditetapkan. musyawa 
rah-musyawarahnya untuk sementara waktu dipirn 
pln oleh anggota yang tertua usianya dan dibantu 
oleh anggota yang termuda usianya. 

BAB II 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

5. SUSUNAN 

Pasal 10 
(I) Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya drsebut de· 

ngan singkatan DPR terdiri dari anggota-anggota 
a. Golongan Politik; 
b. Golongan Karyn. 

(2) Pcngisian keanggotaan DPR drlakukan dengan cara 
Pemilihan Umum dan pengangkatan. 

(3) Jumlah Anggota DPR ditetapkan sebanyak 460 (em 
patratus enam puluh) orang. terdm atas J60 ( uga 
ratus enam puluh) orang d1p1lih d alam Perruhhan 
Umum dan 100 t se ratu s) orang d1an)'.'.l,,,at 



(4) Anggota UPR yang diangkat dalam jumlah seperti 
terse but dalam ayat (3), terdiri dari : 
a. Golongan Karya Angkatan Herscnjata yang peng 

angkatannya ditetapkan dengan Keputusan Pre 
siden atas usu! Menteri Pertahanan Keamanan/ 
Panglirna Angkatan Bcrsenjata; 

b. Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata di 
angkat oleh Presiden baik atas usul organisasi 
yang bersangkutan maupun atas prakarsa Presi 
den. 

(5) Jumlah anggota Golongan Karya ABRI dan Golong 
an Karya bukan ABRI yang dimaksud dalam ayat (4) 
drtetapkan oleh Presiden. 

6. KEANGGOT AAN 

Pasal ll 
(I) Untuk dapat menjadi Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat harus dipenuhi syarat tersebut dalam Pasal 
2 ayat (I), 

I 1) Anggota DPR harus bertempat tinggal di dalam wi 
layah Negara Republik Indonesia. 

(3) Keanggotaan DPR diresmikan dengan Keputusan 
Preslden. 

Pasal 12. 
Ma\d keang.gotaan UPR adalah tima tahun, mereka 
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berhenn bersama-sama setelsh rnasa keanggotaannya 
berakhir. 

Pasal 13 
( 1) Seorang Anggota DPR berhenti an tar waktu sebagai 

anggota karena sebab seperti yang dimaksud dalam 
Pasal 4 aya t ( 1) dan tempatnya diisi rnenuru t cara 
yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2). 

(2) Anggota yang menggantikan an tar waktu anggota la 
ma. berhenti sebagai anggota pada saat anggota yang 
digantikannya itu seharusnya meletakkan jabatan . 

(3) Ketentuan yang tersebut dalam Pasal 4 ayat (4) 
berlaku juga bagi Anggota (DPR). 

{4) Pemberhentian Anggota DPR diresrnikan dengan Ke 
putusan Presiden. 

Pasal 14 
( l) Sebelum memangku jabatannya , Anggota DPR ber 

sama-sama diambil sumpah/janj1nya rnenurut agama 
nya masing-masmg oleh Ketua Mahkamah Agung. 
dalam rapa t paripurna terbuka DPR 

(2) Ketua DPR a tau Anggota Pimpinan lamnya mengam 
bil sumpah/Janji Anggota DPR yang belum diambrl 
sumpah/janjinya oleh Ketua Mahkamah Agung me 
nurut ayat t l }. 

Pasal 15 
Bunyi sumpah/janji dimaksud dalam pasal \4 .\d.1!Jh 

sebagal berikut - 
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"Saya bersurnpah {rnenerangkan dengan sungguh-sung 
guh) bahwa saya untuk menjadi anggota (Ketua(\Vakil Ke 
tua) Dewan Perwakilan Rakyat langsung atau tidak lang 
sung dengan nama atau daJih apapun tiada memberikan 
atau menjanjikan ataupun akan memberikan sesuatu 
kepada siapapun juga. 

Saya bersumpah (berjanji). bahwa saya untuk melaku 
kan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, 
nada sekali-kali akan menerirna langsung atau tidak 
langsung dari siapapun juga sesuatu janji arau pemberian. 

Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya senantiasa men 
junjung tinggi Amanat Penderitaan Rakyat, bahwa saya 
akan taat dan akan mempertahankan Pancasrla sebagai 
Dasar dan ldeologi Negara, Undang-undang Dasar 1945 
dan segala Undang-undang serta peraturan-peraturan 
lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia; bahwa 
-aya akan berusaha sekuat tenaga memajukan kesejah 
teraan Rakyat Indonesia dan bahwa saya akan setia kepa 
da Nusa, Bangsa dan Negara Republik Indonesia". 

7. PIMPINAN DPR 

PasaJ 16 
(I) Pimpinan DPR terdiri atas seorang Ketua dan bebera 

pa Wakil Ketua yang dipilih oleh dan di antara 
Anggota DPR. 

(2) Cara pemilihan Pimpinan DPR diatur dalam Peratur 
an Tata-tertib Dewan Perwakilan Rakyat yang 
dibuat oleh DPR sendiri. 
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(3) Selama Pimpinan DPR belum ditetapkan, musyawa 
rah-musyawarahnya untuk sementara waktu diprm 
p1n o\eh anggota yang tertua usianya dan drbantu 
oleh anggota yang: term uda usiany a. 

BAB Ill 

DlWA� ?ERWAKILAN RAKYAT DAlRAH 
TINGKAT I 

8. SUSUNAN 

Pasal 17 
(I) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingka r I, selanjut 

nya dtsebut dengan singkatan DPRD l, terdm a tas 
anggota 
a. Golongan Po!Jtik; 
b. Golongan Karya. 

( 2) Pengisian keanggotaan DPRD I dilakuken dengan ca 
ra Pemilihan Um um dan pengangkat.m. 

(3) .lumlah Anggota DPRD I drtetapkan sekurang-ku 
rangnya 40 (empat puluh) dan sebanyak-banvaknya 
75 (tujuh puluh lima) orang anggota. 

{4) Jum\ah .\nggota DPRD I yang dianakat ditetap 
kan sebanyak seperlima dari seluruh Anggota 
DPRD I dan terdiri dari : 
a. Golongan Karya Angkatan Bersenjata yang 
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pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan 
Menteri Daiam Negeri atas nama Presiden atas 
usul Menteri Pertahanan Kemanan/Panglima 
Angkatan Bersenjara atau Pejabat yang dltunjuk 
nya; 

b. Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata di 
angkat oleh Menteri Dalam Negeri atas nama 
Presiden, bark atas usu! Organisasr yang bersang 
kuran maupun atas prakarsa Menteri Dafam 
Ne'geri. 

(5) Jumlah anggota Golongan Katya ABRI dan Golong 
an Karya bukan ARRI yang dimaksud dalam ayat (4) 
ditetapkan oleh Menteri Da\am Negeri atas nama 
Presiden. 

(6) Anggota DPRD I mewakili Rakyat di dalam wilayah 
tingkat I yang bersangkutan. 

9. KEANGGOTAAN 

Pasal 18. 
(I) Untuk dapat menjadi Anggota DPRD I harus dipe 

nuhi syarat-syarat tersebut dalam Pasal 2 ayat { 1) 
(2) Anggota DPRD I harus bertempat tinggal di dalam 

wilayah Daerah Tingkat I yang bersangkutan. 
(3) Keanggotaan DPRD l diresmikan dengan Keputusan 

Menteri Dalam Negeri atas narna Presiden. 
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Paa! 19. 
Masa keanggotaan DPRD I adalab hma tahun, mere 

ka berhenti bersama-sama setelah masa keanggctaanny a 
berakhir. 

Pasal 20 
( l) Seorang Anggota DPRD I berhenti an tar \\ akru 

sebagai anggota karena sebab-sebab seperu ditentu 
kan dalarn Pasal 4 ayat U) dan tempatnya d11,1 

menurut cara yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2). 

(2) Anggota yang menggantikan an tar waktu anggcta 
lama, berhenti sebagai anggota pada saat angg ota 
yang digantikan uu seharusnya rnele tak kan jabat 
annya. 

(3) Ketentuan tersebut dalam Pasal 4 ayat (4) bertaku 
juga bagi Anggota DPRD I. 

(4) Pemberhenuan Anggota DPRD l drresrnikan de 
ngan Keputusan Menteri Dalam 'cegert a ras nama 
Presiden. 

Pasal 21 

(I) Sebelum memangku jabatannya , Anggota DPRD I 
bersama-sama diambil sumpah/janjinya menurut 
agamanya masing-masing oleh Kepala PengadLian 
atas nama Ketua Mahkamah Agung dalam rapat 
paripurna terbuka OPRD I. 

(2) Ketua DPRD I atau llnggota Pimpman lainnya 
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mengambil sumpah/janji Anggota DPRD I yang 
belum diambil sumpah/janiinya oleh Kepala Penga 
drlan atas nama Ketua Mahkamah Agung menurut 
ayat ( l) 

PasaJ 22 
Bunyi surnpah/janji drmaksud dalam Pasal 21 adalah 

sebagai herikut 

"Saya bersumpah (rnenerangkan dengan sungguh-sung 
guh) bahc,a saya , untuk menjadi angsota (Ketua/Wakil 
Ketua) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tmgkat I Jang 
sung atau tidak langsung dengan narna atau dalih apapun 
nada membenkan atau menjanjikan a taupun akan mem 
berikan sesuatu kepada stapapun juga. 

Saya bcrsumpah (berjanji), bahwa saya, untuk melaku 
kan atau udak melakukan sesuatu dalam jabatan int, 
nada sekalikah akan rnenerima la ngsung a tau tak Iangvung 
dari siapapun juga suatu jan]t a tau pcmbenan. 

Saya bersurnpah (berjanji}. bahwa saya senantiasa 
akan menjunjung tinggi Amanat Pendentaan Rakyat 
bahwa saya akan taat dan akan rnempertahankan Pancasi 
la sebagat dasar dan Ideclogt Negara, Undang-undane 
Dasar 1945, dan Segala Undang-undang serta Peraturan 
peraturan lain yang berlaku bagr Negara Republik Indone 
sia, bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga memajukan 
kesejahteraan Rakyat Indonesia dan bahwa saya akan sc 
ua kepada Nusa. Bangsa dan Negara Republik lndone sta" 
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I 0. PIMPINAN DPRD 

Pasal 23 
( 1) Pirnpinan DPRD I terdiri atac seorang Ketua dan 

beberapa orang Wakil Ketua yang dipilih oleh dan 
di antaru Anggota-anggota DPRD I. 

(2) Cara pemilihan Anggota Pimpinan DPRO I diatur 
dalam Peraturan Tata-Tcrtib DPRD I yang dibuat 
oleh DPRD I sendrri. 

(3) Selama Pimpinan DPRD I be\um due rapkan musyawa 
rah-rnusyawarahnya untuk sementara waktu dipimpm 
olen anggota yang tertua ustanya den dsbantu oleh 
ang)!ota yang termuca usianv a. 

BAB IV 

l)!-\\A� Pl"R\\AKILA� RAKY.\T Di\J:.RAH 
·1 !NGK,\ I II 

I I. SlJSUNsN 

Pasal 24 
(I) Dewan Perwa krlan Rakyat Daerah Ttngkat II selan 

jutnya disebut dengan singkatan DPRD II rerdrri 
d,HI anggcta-anggota 

,L Golongan Pohnk : 

b. Golongan Kar) a. 
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(2) Pengisian keanggotaan Dl'RD lI dtlakukan dengan 
cara Pemihhan L'mum dan pengangkatan. 

(Ji Juni!ah Anggolcl DPRD II dJtetapkan sekurang 
kurangnya 20 (duo puluh) orang dan scbanyak-ba 
nyaknya 40 tempat pululu orang 

(4) Jumlah Anggota DPRD II yang diangkal ditetapkan 
vebanynk seperhma dan seluruh Anggota DPRD II 
dan terdm dan 
a. Gotongan Karya Angkatan Bersenjata y ang peng 
anekatannv a dnetapj.an dengan Keputusan Mcntcn 
Dalam 'veeen a tas nama Presrden atas usul Menten 
Pertahanan Keamanan/Panghrna Angkatan Hersen 
ja ta at au Pejabat yang duunjuknya 

b. Golongan 1'::iryJ. bukan Angkatan Bersenjera 
diangkat oleh Menter! Dalarn Nege n atas nama Pre 
siden bark atas usul orgamsasi yang bersangkutan 
maupun atas prakarsa Menteri D,dam Negeri. 

(5) Jumlah anggota Golongan Karya !\BR! dan Golong 
an Karya hu kan -\BR! yang dunaksud dalam aya t (4) 
ditetapkan oleh Mentcri Dalam Negeri atas nama 
Presiden. 

(6) Anggota DPRD II mewakrh Rakyat d1 dalam wi!a 
yah Daerah Tmgkat Ii yang bersangkutan. 

12. KcANGGOTAAN 

Pasal 25 
< 1) l:ntuk dapat menjadi anggota OPRD II harus dipe- 
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nuhi syarat-syarat tersebut dalam Pasal 2 ayat 
{ l) 

(2) Anggota DPRD II harus bertempat tinggal di dalam 
wilayah Daerah Tingkat II yang bersangkutan. 

(31 Keanggotaan OPRD II diresmikan dengan Keputus 
an Gubernur Kepala Daerah Tingkat I a tas nama 
Menteri Dalam Negeri. 

Pasal 26 
Masa keanggotaan DPRD II adalah lima tahun. 

mereka berhenti bersama-sama setelah rnasa keanggotaan 
nya berakhir. 

Pasal 27 

(1) Seorang Anggota DPRD ll berhentl antar waktu 
sebagai anggota, karena sebab-sebab seperti di 
tentukan pada Pasal 4 ayat (l)dan tempatnya diisi 
menurut cara yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2). 

(2) Anggota yang menggannkan antar waktu anggota 
lama berhenti sebagai anggota pada saat anggota 
yang digantikannya itu seharusnya meletakkan jabat 
annya. 

(3) Ketentuan yang tetsebut dalam Pasal 4 ayat (4) 
berlaku juga untuk Anggota DPRD II. 

(4) Pemberhentian Anggota DPRD II diresmikan dengan 
Kepu tusan Gubemur Kepala Daerah Tingkat I atas 
nama Menten Dalam Negeri. 
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Pasal 28 
( 1) Sebelum memangku jabatannya, Anggota DPRD II 

bersama-sama diambil sumpah/janjinya menurut 
agamanya masing-rnasing oleh Kepala Pengadilan 
Negeri atas nama Ketua Mahkamah Agung dalam ra 
pat paripurna terbuka DPRD II. 

(2) Ketua DPRD II atau Anggota Prmpman lamnya 
mengambil sum pah/janjr Anggota DPRD II yang 
belum diambil sumpah/janjmya oleh Kepala Pe 
ngadilan Negeri atas nama Ketua Mahkarnah Agung 
menurut ayat fl). 

Pasal 29 
Bu nyr sumpah/janji dimaksud dalam Pasal 28 adalah 

scbagai beri ku t 

"Say a bersurnpah (menerangkan dengan sungguh-sung 
guh) bahwa saya. untuk menjadi anggota (Ketua/Wakil 
Ketua) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah l mgkat II 
langsung atau ndak langsung dengan nama atau dalih 
apapun tiada rnembenkan atau rnenjanjikan sesuatu ke 
pada siapapun juga. 

Say a bersurnpah /berjanjr) , bahwa saya untuk melaku 
kan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, 
tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak lang 
sung dan srapapun juga sesuatu janji a tau pemberian. 

Saya bersurnpah (berjanji), bahwa saya senantiasa 
akan menjunjung tinggi Amanat Penderitaan Rakyat, 
bahwa saya akan taat dan akan mempertahankan Panca- 
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sila sebagai Dasar dan ldeologi Negara, Undang-undang 
Dasar 1945 dan segala Undang-undang serta Peraturan 
peraturan lain yang bcrlaku bagi Negara Republik lndone 
sia, bahwa 53.ya akan berusaha sekuat tenaga, memajukan 
kesejahteraan Rakyat Indonesia dan bahwa sava akan se 
tia pada Nusa. Bangsa dan Negara Repub!.D, Indonesia". 

13. PIMPINAN DPRD U 

Pual 30 
(l) Pimpinan DPRD II terdiri dari seorang Ketua dan be· 

bebcrapa Waltil Ketua yang dipilih oleh dan di antara 
Anggota DPRD II. 

(2) Can. pemilihan Anggota Pirnpinen DPRD Il diatur 
dalam Peraturan Tata-tcrtib DPRD II yang dibuat 
olch DPRD 11 sendiri. 

(3) Selama Pimpinan DPRD II belum ditetapkan, 
musyawuah-musnwarahnn UfltUk sementara waktu 
dipimpin oleh ucgota yang tertua uliaaya clan di· 
bantu oleh anagota yang te.mu,da uu.anyL 
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BAB V 

KEDUDUKAN MAJE LIS PERMUSYAWARATAN/ 
PERWAK!LAN RAKYAT 

14. HAK -HAK BADAN PERMUSYAWARATAN/ 
PERWAKILAN RAKYAT 

Pua! 31 
Untuk dapat melaksanakan fungsinya. MPR mempu 

nyai hak-hak yang tercanturn dalam Undang-undang 
Dasar l 945. 

Pasal 32 
( l) Untuk dapat melaksanakan fungsinya sebagaimana 

dimaksud Undang-undang Dasar 1945 DPR mempu 
nyai hak : 
a. mengajukan pertanyaan bagi masing-masing Ang- 

gota; 
b. meminta keterangan (interpelasi): 
c. mengadakau penyelidikan (angket); 
d. mengadakan perubahan (amandemen); 
e. mengajukan pemyataan pendapat: 
L mengajukan/menganjurkan seseorang jika diten 

tukan oleh sesuatu perundang-undangan. 
(2) Hak tersebut dalam ayat (1) huruf c diatur dengan 

Undang-undang. 
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Pasal 33 
Untuk dapa t melaksanakan fungsmya DPRD mern 

punyai hak-hak yang diatur dalam Undang-undang tersen 
diri. 

15 HHBALAN ANGGOTA-ANGGOlA B<DAN 
Pl R \1USY A WARAT A.N/PERWAKILA� RAK't AT 

Pasal 34 
Anggota-anggota uadan Permusyaweratan/Perwakilan 

Rakyat tidak dapat dituntut di muka Pengadilan karena 
pemyaraan-pemyataan yang dikemukakan dalam rapat 
dadan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat. baik ter 
buka maupun tertutup yang diajukannya secara lisan 
maupun tertulis kepada Pimpinan Badan Permusyawa 
ratan/Perwakilan Rakyat atau kepada Pemertn rah , ke 
cuah jtka mereka mengumumkan apa yang dtsepakat! 
dalam rapat tertutup untuk drrahasrakan atau hal-hal 
yang drmaksud oleh ketentuan-ketentuan mengenai 
pengurnuman rahasia Negara dalam Buku Kedua Hab I 
KUHP. 

16. nnUDVKAN PROTOKOLER/KEUANGAN 

Pasal 35 
Kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan/ 

Anggota Badan Perrnusyawaratan/Perwakilan Rakyat di 
atur oleh badan rnasmg-masing tersebut bersama-sama 
dengan Pemerintah/Pemerintah Daerah. 
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Pasal 36 
Agar MPR 'DPR dapat melaksanakan tugas dan wewe 

nangnya sesuai dengan sifat dan martabat MPR/DPR 
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disedia 
kan bagian anggaran tervendiri. 

17. PERATLTRAN TATA-TERTIB 

Pasal 3 7 

Peraturan Tata-Terrib dad masmg-masing Hadar 
Permusyawararan/Perwakilan Rakyat diatur sendrri olel 
rnasing-masing badan tersebut. 

18. RANGKAPAN JABATAN 

Pasal 38 
(1) Keanggotaan DPR ndak dapat dirangkap dengan 

jabatan Presiden. wakil Presiden, Menten. Jaksa 
Agung, Ketua dan Hakim-hakim Anggota Mahka 
mah Agung. Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa 
Keuangan, Ketua dan Anggota Dewan Perumbangan 
Agung dan jabatan lain yang tidak mungkin dr 
rangkap yang diatu r dalam peraturan perundang 
undangan. 

('.!) Pimpinan MPR tidak dapat drrangkap dengan ja 
bataa-jabataa tersebut dalam ayat t l) 

(3) Keanggotaan DPR tidak boleh dirangkap dengan ja- 

242 



batan Keanggotaan DPRD I dan II dan ketentuan 
ini berlaku sebaliknya. 

Pasal 39 

( l) a. Se orang Pegawai Negeri SipiJ yang menjadi 
anggota Y:adan Permusyawatatan/Perwakilan 
Rakyat, dibebaskan untuk sementara waktu dari 
jabatan organiknya selama mtr,JJdi Anggota 
Sadan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat itu 
tanpa menghilangkan statusnya sebagai Pegawai 
Negeri Sipil, kecuali dalam hel-hal tertentu yang 
akan diatur dalam Peraturan Pemerintah; 

b. Ketentuan mengenai pembebasan sementara 
dari [abatan organik bagi Anggota Angkatan 
Bersenjata dalam Badan Permusyawaratan/Perwa 
kilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat 
mt diserahkan kepada ,\fenteri Pertahanan Ke 
amanan/Pan_glima Angkatan Bersenjata. 

(2) Seorang Pegawai Negeri Sipil yang dicalonkan 
untuk keanggotaan sesuatu Badan Permusyawa 
ratan/Perwakilan Rakyat, dibebaskan untuk semen 
tara dari jabatan organik selama masa pencalonan; 
setelah ia terpilih baginya berlaku ketentuan ter 
sebut dalam ayar (I )a. 

Pasal 40 

Selain jabatan·jabatan yang trrsehut dalam Pasal 38, 
keanggotaan DPRD tidak boleh d-irangkap dengan. 
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a. Jabatan Kcpala Daerah atau Wakil Kepala Daerah 
c!ari Oaerah yang b{n,angkutan atau Daerah yang 
lain; 

b. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah dari Daerah yan� lain; 

c. Kepala Dinas Daerah, Sekretaris Daerah, Sekretaris 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pegawai yang 
bertanggung jawab tentang Keuangan pada Daerah 
yang benangku:tan. 

Pua! 41 
Anggota DPRD tidak boleh melakukan pekerjaan ter 

tcntu yang dii:1tur dalam peraturan perundang--undangan. 

19. TINDAKAN KEPOLJSJAN 

Pua! 42 
Basi Anggota·anggota Badan Permusyawarata.n/Per· 

wakilan Rakyat diadakan Undang..undang tersendiri me· 
npna.i panggilan, permintaan keterangan berhubung 
dengan suatu tindak pidana, penangkapan, penahanan, 
penggeledahan dan penyitaan. 
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BAB VI 

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN 

20. HAK MENGGANTI 

Pull 43 
(1) Tiap Organisasi/Golongan yang dimaksud dalam 

Undang-undang ini bcrhak mengganti Wa'kil·wakil· 
nya dalam Badan Permusyawara.can/Perwakilan Rak· 
yat dcngan lcbih dahulu bermusyawarah dengan 
Pimpinan Badan Pcrmusyawaratan/Pcrwakilan Rak· 
yat yang bcrsanglrutan. 

(2) Penggantian sepcrti terse but dalam ayat ( 1) diten 
tukan oleh Organisasi/Golongan yang bcrsang 
kutan bcrdasarkan nama·nama yang tcrcantum da 
lam daftar calon Organisasi/Golongan tcrsebut 
dan pelaksanaannya diatur dalam Pcraturan Pcme· 
rintah. 

(3) Hak pcngganti Utusan Dacrah dalam MPR, ada pada 
DPRD I yang bcrsangkutan. 

20a. PAN111A PEMER!KSAAN UNTUK 
KEANGGOTAAN BADAN PERMU· 

SYAWARATAN/PERWAK!LAN 
RAKYAT 

Pa,al 43a 
(1) Scbelum percsmian Xcansgotaan Badan Permu· 
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syawaratan/Perwakilan Rakyat, Pemerintah mem 
bentuk Panitia Pemeriksaan yang bertugas me 
meriksa surat·surat bukti diri untuk menentukan 
penerirnaan seorang terpilih/yang diangkat sebagai 
Anggota Hadan Perrnusyawaratan/Perwakilan Rak 
yat. 

(7) Tatacara kerja Panitia Perneriksaan seperti tersebut 
dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan 
Pernenntah. 

21. (Dihapuskan rnenurut Undang-undang 
Nomor S Tahun 1975) 

PBfal 44 
(Dihapuskan menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 
1975) 

BAB Vll 

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP 

Pasa1 45 

Semua Anggota Badan Permusaywaratan/Pcrwakilan 
Rakyat yang lama berakhir keanggotaannya pada hari 
Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakllan Rakyat 
yang baru diambil sumpah/janjinya. 

Pua! 46 
Aturan-aturan selanjutnya berdesarkan Urrdang- 
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Undang ini yang diperlukan untuk mengatur Susunan 
dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD dengan sebaik 
baiknya, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 

Panl 47 
Segala peraturan perundang-undangan yang berten 

tangan dengan Undang-undang in, dinyatakan tidak 
berlaku. 

Pasal 48 
Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang 

tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD", 
dan mulai berlaku pada hari diundangkan. 

Agar supaya setiap orang dapat mcngetahuin ya 
memerintahkan pengundangan Undang-undang ini 
dengan penempatan dalarn Lembaran-Xegara Re 
publik Indonesia. 

Disusun di 
Pada tanggal 

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM 

247 

Jakatta 
20 Desember 1975 



PRESIDEN REPURLIK INDONESIA 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 13 TAHUN 1970 

TENT ANG 
TATA-CARA TINDAKAN KEPOLISIAN TER 
HADAP ANGGOTA-ANGGOTA/PIMPINAN MA 
JELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMEN 
TARA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

GOTONG ROYONG. 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : 
a, bahwa dalam rangka menjamin martabat Ma 

jelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong, per 
lu diadakan ketentuan tentang Tata-cara Tin 
dakan Kepolisian terhadap Anggota-anggota/ 
Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Se 
mentara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong 
Royong; 

h. bahwa Undang-undang Nomor 75 tahun 1954 
ten tang A .. cara Pidana Khusus untuk Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat dan Undang-undang 
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Nomor 5 Prps. Tahun 1961 tentang Segi 
segi Protokoler dalam Tindakan Kepolisian 
terhadap Anggota Pimpinan Majelis Permusya 
waratan Rakyat Sementara tidak sesuai lagi 
dengan keadaan, sehingga perlu dicabut. 

Mengingat : 
l. Pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) Undang 

und ang Dasar 1 94 5 ; 
2. Undang-undang Nomor 6 tahun 1950 (Lem 

baran Negara Tahun 1950 Nomor 52) jo , 
Undang-undang Nomor 1 Drt. 1958 (Lemba 
ran Negara Tahun 1958 Nomor l, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 1493) ; 

3. Undang-undang Nomor 10 tahun 1966 (Lem· 
baran Negara Tahun 1966 Nomor 38, Tam 
bahan Lembaran Negara Nomor 2813) ; 

4. Undang-undang Nomor 5 tahun 1969 (Lembar 
an Negara Tahun 1969 Nomor 36, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 2900). 
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat 
Gotong-Royong. 

MEMUTUSKAN 

Mencabut : 
Undang-undang Nomor 75 tahun 1954 ten- 
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tang Acara Pidana Khusus untuk Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1954 
Somor ;so. 'ambahan Lembaran Negara Nomor 
737) d an lindang-undang "comor 5 Prps. Tahu n 
196 I ten tang Segj-segi Protokoler dalam Tindak 
an Ke pohsian terhadap A .. nggo ta Pimpinan Majeus 
Permusyav v aratan Rakyat Semcntara (Lembaran 
Negara Tahun 1961 Nomor 109). 

Menetapkan 
UNDANG-U?-;DA'\G TENTANG TATA-CA· 

RA TI:--DAKAN KEPOLlSJAN TERHADAPA:-IG 
GOTA-ANGGOTA/PJMPINAN MAJELIS PER - 
MUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA 
DAN DlcWA'1 PERWAKILAN RAKYAT GOTONG 
ROY ONG. 

Pasal 
(I).. 'Yang dirnaksud dengan tindakan kepolisian 

dalam Undang-undang ini ialah 
a. pemanggilan sehubungan deng an tindak 

pidana, 
b. merrunta keterangan tentang tindak pi- 

dana, 
c. penangkapan, 
d. penahanan, 
e. penggeledahan, 
f. penyitaan. 
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(2). Tindakan tersebut pada ayat (1) huruf-huruf 
a dan b pasal ini, adalah tindak an kepolisian 
sehubungan dengan terjadinya tindak pidana 
kejahatan dan pelanggaran ; 

(3). Ttndakan terse but pada ayat (]) huruf 
huruf c, d. e, dan f pasal iru , adalah 
tindakan kepolisian sehubungan dengan ter 
jadinya tindak pidana kejahatan. 

Pasal 2 
Kecuali dalam hal-hal tersebut dalam pasal 

4 ayat ( 1) Undang-undang ini, terhadap seorang 
Anggota dan/atau Pirnpinan Majelis Permusyawa 
ratan Rakyat Scmentara dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Gotong Royong tidak boleh dilakukan 
tindakan kepolisian tersebut dalam pasal l Un 
dang-undang ini pada waktu sedang melakukan 
kegiatan yang berhubungan dengan tugas kewajib 
an dan kedudukannya sebagai Anggota/Pimpinan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. 

Pasal 3 
Kecuali dalam hal yang tersebut dalam 

pasal 4 ayat ( 1) huruf a Undang-undang ini, 
tindakan kepolisian terhadap Anggota/Pimpinan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong di· 
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lakukan alas persetujuan Presiden, denpn ke 
tentuan : 
a. Terhadap Anggota/Pimpinan Majelis Permu 

syawaratan Rakyat Sementara dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Gotong Royong dari 
kalangan srpil pe.laksan aann ya dilakukan atas 
perin tah Jaksa Agung. 

b. Terhadap Anggo ta/Pirnpman Majelis Permu 
syawaratan Rakyat Sementara dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Gotong Royong dari ka 
langan Angkatan Bcrsenjata Republik In.to 
n esia pelaksanaannya dilakukan atas perintah 
Men teri Pertahanan dan Keamanan/Panglima 
Angkatan Bersenj a ta. 

PasaI 4 
(I) Hal-ha! yang dikecualikan terhadap pasal 

2 Undang-undang ini adalah 
a. tertangkap tangan melakukan sesuatu 

tindak pidana, 
b. di tuduh telah melakukan tindak-pidana 

kejahatan yang diancam dengan hukum 
an mati, 

c. dituduh telah melakukan tindak-pidana 
kejahatan yang termaktub dalam Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana Buku Ke 
dua Titel l ; 

(2) Pelaksan aan tindakan kepolisian tersebut' 
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dalam ayat (1) huruf a pasal ini selambat 
lambatnya dalam waktu dua kali dua puluh 
empat jam harus dilaporkan kepada Jaksa 
Agung, atau kepada Menteri Pertahanan 
dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersen 
jata. 

Pasal 5 
Pelaksanaan tindakan kepolisian tersebut 

pada pasal I ayat (I) Undang-undang ini diberi 
tahukan kepada Pimpinan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Sementara/Dewan Perwakilan Rakyat Go 
tong Royong oleh Jaksa Agung, atau oleh Menteri 
Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Ber 
senjata dan dilaporkan k epada Presiden selarnbat 
lambatnya dalam waktu dua kali duapuluh empat 
jam. 

Pasal 6 
( 1) Pelaksanaan tindakan kepolisian dalam Un 

dang-undang ini nanya dapat dilakukan oleh 
petugas-petugas negara yang ditunjuk oleh 
Jaksa Agung, atau oleh Menteri Pertahanan 
dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersen 
jata yang diatur dalaru peraturan perundang 
an. 

(2) Petugas-j-eicgas nelaksanaan tindakan kepo 
lisian terse bu t dalam pasal 6 Undang-undang 
ini ditunjuk dari pe tugas-petugas Negara 
yang terpilih. 
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Pasal 7 
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari 
diundangkan. 
Agar supaya setiap orang dapat mengetahui 

nya, memerintahkan pengundangan Undang-undang 
ini dengan penempatan dalam Lernbaran Negara 
Republik Indonesia, 

Disahkan di Jakarta 
pad a tanggal 28 Nopember 19 70 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

t. t.d. 
SOEHARTO 

JENDERAL TN! 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 28 Nopernber 1970 

SEKRETARJS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, 

t.t.d. 
ALAMSJAH 

MAYOR JENDERAL T.N.I. 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
TAHUN 1970 NOMOR 73. 
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PENJELASAN 
A TA S 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 13 TAHUN 1970. 

TENT ANG 
TATA-CARA TINDAKAN KEPOLISIAN TER 
HADAP ANGGOTA-ANGGOTA/PIMPINAN MA 
JELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMEN 
TARA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

GOTONG ROYONG 

A. PENJELASAN UMUM. 
Pasal 21 Undang-undang Nomor IO tahun 
l 966 yaitu Undang-undang tentang Kedu- ,. 
dukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Se 
mentara dan Dewan Perwakilan Rakyat Go 
tong Royong rnenjelang Pemilihan Umum, 
menyebutkan bahwa bagi Anggota Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Sementara dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong 
diadakan peraturan khusus mengenai pe 
nangkapan, penahanan, penggeledahan, pe 
nyitaan dan penuntutan. 
Dalam pada itu Undang-undang Dasar 1945 
tidak mengenal apa yang disebut forum 
privilegiatum, sehingga apa yang diatur di 
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dalam Undang-,undang ini hanyalah mengenai 
tata-cara tindakan kepolisian tersebut yang 
dimasukkan pula kedalarnnya mengenai 
pemanggilan sehubungan dengan tindak pi 
dana dan rneminta keterangan tentang tindak 
pidana, tanpa rnenyampingkan hukurn acara 
yang berlaku. 
Pengaturan .ini diadakan guna menjamin dan 
menjaga martabat Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Sernentara dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Gotong Royong didalam Negara 
Hukum Republik Indonesia yang demokratis, 
dimana para Anggotanya yang mewakili 
Rakyat Indonesia itu dapat rnenunaikan 
kewajibannya, sehingga terhalangnya peker 
jaan Lembaga-:lembaga Negara terse but dapat 
dih.indarkan. Berhubung dengan itulah di 
perlukan suatu peraturan yang khusus un tuk 
para Anggota/Pirnpinan Maje.lis Permusya - 
waratan Rakyat Sementara dan Dewan Per 
wakilan Rakyat Gotong Royong rnengenai 
tata-cara tindakan kepolisian tersebut. 
Pengaturan yang serupa sebelum ini telah 
ada, yaitu didalam Undang-undang Nomor 
75 tahun 1954 tentang Acara Pidana Khusus 
untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
dan Undang-undang Nomor 5 Prps. tahun 
1961 tentang segi-segi Protokoler dalam 
Tindakan Kepolisian terhadap Anggota Pim- 



pinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Se 
mentara. 
Dengan alasan bahwa Undang-undang Nomor 
75 tahun 1954 didasarkan atas Undang 
undang Dasar Sementara yang sekarang tidak 
berlaku lagi disamping peraturan tersebut 
hanya berlaku bagi Anggota Dewan Per 
wakilan Rakyat saja dan Undang-undang 
Nomor 5 Prps. tahun 1961 berlaku bagi 
anggota Pimpinan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Sementara saja, sedangkan menurut 
Undang-undang Dasar 1 945 Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat adalah juga menjadi Ang 
gota Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka 
kini Undang-undang tersebut diatas sudah 
tidak sesuai lagi dan olch karena itu harus 
dicabut. 
Sementara itu untuk masa sekarang adalah 
kurang bijaksana untuk melepaskan perla 
kuan hukum Anggota-anggota Majelis Per 
musyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Gotong Royong dari 
unsur Angkatan Bersenjata Republik Indo 
nesla dari ketentuan Undang-undang yang 
berlaku, sehingga dengan demikian bagi me 
reka itu tetap diperlakukan Undang-undang 
Nomor 6 tahun 1950 jis. Undang-undang 
Nomor 1 Drt. Tahun 195 8 dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 tahun 1958, sedangkan 
pengertian Menteri Pertahanan dan Keaman- 

257 



an/Panglima Angkaran Bersenjata yang di· 
pergunakan dalam Llndang-undang ini akan 
disesuaikan dengan Undang-undang tentang 
Pokok-pokok HANKAMNAS. 

B. PENJELASAJ\ PASAL Df:Ml PASAL 
Pasal 1. 

Pasal im menyebutkan secara limitatif 
macam-macam tindakan kepolisian yang ber 
sifat justisiil-represip yang dapat diambil 
oleh pejabat yang berwenang terhadap se 
seorang anggota/pintpinan Majelis Permu 
syawaratan Rakyat Sementara dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Gotong Royong. 
Pasal 2. 

Yang dimaksud dengan "Kegiatan yang 
berhubungan dengan tugas kewajiban dan 
kedudukannya sebagai Anggota/Pimpinan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Ro 
yong" adalah rangkaian kegiatan yang sating 
berkaitan satu dengan yang lain dan S<!tU 
kegiatan yang berdiri sendin dalam rangka 
pelaksanaan tugasnya sebagai Anggota/Pim 
pinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Se 
mentara dan Dewan Perwakilan Rakyat Go 
tong Royong, termasuk didalamnya. 
a. sedang dalam perjalanan langsung baik 
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dari tempat tinggalnya menuju sidang 
sidang a tau rapat Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Sementara/Dewan Perwakilan 
Rakyat Gotong Royong maupun dari 
persidangan atau rapat Majelis Perrnusya 
waratan Rakyat Sementara/Dewan Per 
wakilan Rakyat Gotong Royong menuju 
ternpat tinggalnya, 

b. sedang berada dalam gedung atau pe 
karangan Majelis Permusyawaratan Rak 
yat Sementara/Dewan Perwakilan Rakyat 
Gotong Royong berhubung dengan sidang 
atau rapat yang dikunjunginya, 

c. sedang melakukan tugas yang diberikan 
oleh atau berdasarkan keputusan-kepu 
tusan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Sementara/Dewan Perwak:ilan Rakyat Go 
tong Royong atau Badan-badan Keleng 
kapannya atau tugas yang diberikan oleh 
Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rak 
yat Sementara 'Dewan Perwakilan Rakyat 
Gotong Royong sebagai pelaksanaan tugas 
Majelis Permusyawaratan Rakyat Semen 
tara/Dewan Perwakilan Rakyat Gotong 
Royong, 

Pasal 3. 
Pada hakekatnya tidak terdapat perbe 

daan dalam perlakuan hukum baik terhadap 
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unsur Sipil maupun Angkatan Bersenjata 
Republik Indonesia, Setiap unsur Sipil ma· 
upun Angkatan Berseniata Republik Indo 
nesia yang rnelakukan pelanggaran hukum 
harus ditindak. 

Tindak an kepolisian itu harus atas per· 
setujuan Presiden. 

Bagi Anggota/Pimpinan Majelis Permu 
syawaratan Rakyat Sementara dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Gotong Royong dari 
kalangan sipil, dilakukan alas perintah lang 
sung dari J aksa Agung dengan persetujuan 
Pres id en. 
Dalam pelaksanaannya Kejaksanaan Agung 
akan bekerja sama dengan pihak Kepolisian 
Negara Republik Indonesia. 

Apabila Anggota/Pimpinan Majelis Per 
rnusyawaratan Rakyat Semetitara dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Gotong Royong itu dari 
seorang Angkatan Darat, Angkatan Laut, 
Angkatan Udara Republik Indonesia atau 
dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, 
maka tindakan kepclisian itu dilakukan atas 
perintah langsung dari Menteri Pertahanan 
Jan Keamanan/Panglima Angkatan Bersen 
jata dengan perse tujuan Presiden. 

Dalam hal seseorang Anggota atau Pim 
pinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Se- 



mentara/Dewan Perwakilan Rakyat Gotong 
Royong tertangkap tangan melakukan se 
suatu tindak pidana, maka untuk tindakan 
kepolisian terhadapnya tidak diperlukan pe 
rintah langsung dari pejabat-pejabat yang 
tersebut diatas. 

Pasal 4. 
(I). Pengertian "tertangkap tangan" dalam 

hal ini adalah menurut pengertian 
yang diatur dalam Reglemen t Indonesia 
yang diperbaharui (R.l.D.) ; 

(2). Laporan harus disampaikan dalam 
waktu yang sesingkat-singkatnya bagi 
unsur sipil ke pad a J aksa Agung dan 
unsur Angkatan Bersenjata Republik 
Indonesia kepada Menteri Pertahanan 
dan K eamanan/Panglima Angkatan Ber 
senjata dan memuat duduk kejadian 
yang sebenamya serta alasan-alasan 
yang lengkap secara tertulis, 

Pasal 5. 
Cukup jelas. 

Pasal 6. 
(1 ). Yang diatur dalam pasal ini ialah pe 

tugas-petugas pelaksana yang d iberi 
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...... ewen an g untuk melakukan hndakan 
ke pohstan atas perintah langsung pe 
j abat yang dtberi wewenang un tuk 
memerintahk an melakukan tindakan 
kepolistan yang dimaksud ; 

(2). Petugas-petugas Negara yang dipilih 
dalam hal ini adalah petugas yang 
patut dijad ikan tauladan dalam ling 
kungan/jawatannya dengan pangkat per 
wira atau yang disarnakan dengan itu. 
Setiap pelanggaran atas ketentuan da 
lam Undang-undang ini dikenakan 
sanksi-sanksi menurut peraturan per 
undangan yang berlaku. 

Pasal 7. 
Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK 
INDONESIA NOMOR 2950. 
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LEMJ;ARAN-NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

x«. 2(,. 1975 

ADMINISTRASI. PEGAWAI ;s;EGERI. 
Aparatur, \Vewenang pengangkatan, 
pemindahan dan pemberhentian pe 
gawai negeri sipil (Penjelasan dalam 
Tambahan Lembaran Negara Repubhk 
Indonesia Nomor 3058). 

PERA TURAN PEMERINTAH 
REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 20 TAHUN 1975 
TENT ANG 

WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, 
DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI 

NEGERI SIPIL 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : 
bahwa untuk memperlancar pelaksanaan pengang 
katan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai 
Negeri Sipil, dipandang perlu mene tapkan Pera tur 
(ID Pemerintah yang mengatur tentang pcjabat 
yang diberi wewenang mengangkat, rnc mindahkan . 
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dan membcrhentik an Pegawai Negeri Sipil ; 

Mengingat : 
l. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undan a Dasar 1945; 
2. Undang-undang Nomor 8 Tahur- 1974 tentang 

Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara 
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3041) : 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan 
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG WE 
WENANG PENGANGKATAN, PEMINDAH· 
AN, DAN PEMBERHENT!AN PEGAWAI 

NEGERI SIPIL. 

BAB 
KETENTUAN UMUM 

Pasal I 
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud 
dengan : 
a. Menteri adalah Menteri yang memimpin 

Departernen dan Menteri/Sekre taris Negara; 
b. Golongan ruang adalah golongan ruang gaji 

yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah 
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\1ornor l 2 T ahun 1967 lntang Peratu ran 
Ciaji Pegaw ai Negeri Sipil Republik Indonesia 
Tahun 1968 (PGPS-1968) (Lembaran Xegara 
Tahun l 967 Nornor 24, Tambahan Lem 
baran Negara 'comor 2833). 

BAB II 
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 

Pasal 2 
Presiden menctaokan pengangkatan Pegawai Nege n 
Si pil baru atau pengangkatan kembali dalam 
pangkat Pembina Tingkat l (golongan ruang - 
IV/bl ke atas. 

Pasal 3 
(1). Menteri, Jaksa Agung, Pim pin an Lernbaga 

Pemerintah Non Departerne n, Pimpinan Ke 
sekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Ne 
gara, dan pejabat lain yang diten tuk an oleh 
Presiden, menetapkan pengangkatan Pegawai 
Negeri Sipil baru atau pengangkatan ke mbali 
Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan ke 
kuasaannya dalam pangkat Pembina (golong 
an ruang IV/a) ke bawah. 

(2). Pejabat-pejabat yang dirnaksud dalam ayat 
( 1 ), dapat mendelegasikan sebagian wewe 
nangnya kepada pejabat lain dalam ling- 
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k k 

k, • . . 
ungan e vesaannva, sepanj ang mengenai 

pengangkatan Pe gawai Negeri Sipil baru atau 
rengangkatan kembali dalam pangkat Pe 
ngatur Tingkat I (golongan ruang Il/d) ke 
bawah. 

BAB III 
KENAIKAN PANGKAT 

Pasal 4 
Presiden menetapkan kenaikan pangkat Pegawat 
Xegeri Stpil untuk rnenjadi Pembina Tingkat I 
(golongan ruang I\'/b) ke atas. 

(1 ). 

(2). 
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Pasal 5 
Mente ri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga 
Pemerintah Non Departeme n, Pimpinan Ke 
sekre tariatan Lernbaga Tertinggi/Ting,gi Ne 
gara. dan pejabat lain yang ditentukan oleh 
Presiden menetapkan kenaikan pangkat Pe 
gawai Negeri Sipil dalam lingkungan kekua 
saannya untuk menjadi Pembina (golongan 
ruang IV /a) ke bawah. 
Pejabat-pejabat yang dimaksud dalam ayat 
(1 ). dapat mendelegasikan scbagian wewenang 
n ya kepada pejabat lain dalam lingkungan 
kekuasaannya, scpanjang menge nai penetap 
an kenaikan pangkat Pegxwai Negeri Sipil 
untuk me njadi Pengatur Tingkat I (golongan 
ruang ll/d) ke bawah. 



BAB IV 
PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEM 
BERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN 

Pasal 6 
Presiden menetapkan pengangkatan, pe mindahan , 
dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam 
dan dari jabatan-jabatan Jaksa Agung, Sekretaris 
J enderal, Direktur J enderal, Inspektur J enderal, 
Kepala Badan, Pimpinan Lernbaga Pemerintah 
Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lem 
baga Tertinggi/Tinggi Negara, Rektor Universitas/ 
lnstitut/Perguruan Tinggi Negeri, dan jabatan 
jabatan lain yang sederajat dengan itu a tau jabatan 
jabatan yang wcwenang pengangkatan , pemin 
dahan, dan pemberhentiannya berada di tangan 
Presiden. 

Pasal 7 
(1). Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga 

Pemerintah Non Dcpartemen, Pimpinan Ke 
sekretariatan Lembaga TertinggrfTinggi Ne 
gara, dan pejabat lain yang ditentukan oleh 
Presiden, me netapkan pengangkatan, pernin 
dahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri 
Sipil dalam Iingkungan kekuasaannya dalam 
dan dari jabatan-jabatan yang tidak ter 
masuk dalam jabatan-jabatan yang dimaksud 
dalam pas al 6. 
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(2). Pejabat-pejabat yang dimaksud dalam ayat 
( 1) dapat mendelegasikan sebagian wewe 
nangn ya kepada pej.ibat lain <lalam ling 
kungan kekuasaannya, sepanjang rnengenai 
pengangkatan, pemindaban. dan pemberhcn 
tian Pegawai Negen Sipil dalam dan dari 
jabatan-jabatan di bawah Kepala Biro, Di 
re ktur, lnspektur, Sekret aris Direktorat Jen 
deral, Sekretaris Inspektorat J enderal. Se 
kretaris Badan , Kepala Pusat, Kepala Instansi 
Vertikal Tingkat Propinsi, dan jabatan-ja 
batan lain yang sederajat dengan itu. 

BAB V 
PEMINDAHAN ANTAR INSTANSI 

Pasal 8 
( 1 ). Dalam rangka peningka tan day aguna dan 

hasilguna dapat diadakan pemindahan Pe 
gawai Negeri Sipil antar mstansi. 

(2). Kepala Badan Administrasi Kepegawaian 
Negara mengatur lebih lanjut pemindahan 
Pegawai Negeri Sipil antar instansi. 

BAB VI 
PEMBERHENTIAN 

Pasal 9 
Presiden menetapkan pemberhentian Pegawal Ne- 
268 



gen Stpil yang berpangkat Pembina l mgk at ( 
(golongan ruang IV 'b ) ke atus. 

Pasal 10 
Menter! dan Jaksa Agung menc tapk an pe mber 
hentian Pegnwai Negen S1p1l dalam lingk ungan 
kekuasaarmya yang berpangk a t Pembina (golongan 
ruang J\T/a) ke hawah. 

Pasal 11 
( 1) Prmpinan Lembaga Pemerint ah Non Depar 

temen. Pnupinan Kesekretariatan Lernbaga 
Tcrtinggif Tinggi Negara dan pej abat lain 
yang ditentukan oleh Presiden. menetapkan 
pemberhentian dengan hormat Pegawai Ne 
gcri Sipil dalam lingkungan kek uasaai.nya 
yang berpangkat Pembma (golongan ruang 
IV/a) ke bawah. 

(2). Pejabat-pejabat yang dirnak.sud dalam Pasal 
l O dan Pasal 11 aJ at (I) dapat mendelegasi 
kan sebagian wewenangnya kepada pejabat 
lain dalam lingkungan kekuasaannya se - 
panjang rnengenat pemberhentlan dengan 
hormat Pegawai Negeri Sipil dalam lingk ung 
an kekuasaannya yang berpangkat Pengatur 
Tingkat I (golongan ruang 11/d) kc bawah. 

(3). Menteri/Sekretaris Negara menetapkan pem 
berhentian tidak dengan hormat Pegawai 
Negeri Sipil yang berpangkat Pembina (go- 
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longan ruang lV fa) ke bawah dalam ling 
kungan kekuasaan Lernbaga Pemerintah Non 
Departemen, Kesekretanatan Lembaga Ter 
tinggi{Tinggi Negara, dan Badan/Lembaga 
lain yang ditentukan oleh Presiden. 

BAB VII 
PEMBERHENTIAN SEMENTARA 

Pasa! 12 
Presiden menetapkan pernberhentian sementara 
Pegawai Negeri Sipil yang menjabat jabatan-jabat 
an Iaksa Agung, Sekretaris Jenderal, Direk tur 
Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala Badan, Pim 
pinan Lernbaga Pemerintah Non Departemen. 
Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Ter tinggrfFing 
gi Negara, Rektor Universitas/Institut/Perguruan 
Tinggi Negeri, dan jabatan-jabatan lain yang se 
derajat dengan itu atau jabatan-jabatan yang we 
wenang pengangkatan dan pemberhenti annya ber 
ada di tangan Presiden. 

Pasal 13 
(1) Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga 

Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Ke 
sekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Ne· 
gara, clan pejabat lain yang ditentukan oleh 
Presiden menetapkan pemberhentian semen· 
tara Pegawai Negeri Sipil dalam Iingkungan 
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kekuas aann ya yang menjahat taba tan-jab.tt an 
vane: t1dak rcrrnasuk dalam jabat an-jauatan 
)·.1n; rhmnksud dalarn Pasal ·12. 

( �). Pc1dbJt-rcJJbat yang dirnak sud dalam J.:" at 
( l 1 dapat mcndelegas tk an sebagian V...t'\\C 
nangnva k c pada pejabat lain dJl.1111 hngkung 
an ke kuasaannv a, sepanjang mengenai pem 
berhentian se mentara Pegav..n Xege n Sipil 
yang mcnjabat jabatan-jabatan di bawah 
iabatan-iabatan Kcpala Biro. Drrc ktur. Ins 
pej.rur. · Sekretaris Direktarat J enderal. Se 
krc tans Inspektorat Jenderal. Sekre taris Ba 
dan , Ke pala Pusat, Ke pala lnstansi \iertlkal 
Tingkat Propmst, dart jabatan-jabatan lain 
} ang sede rcjat dengan itu. 

BAB Vlll 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 14 
Presi den menetapkan pengangkatan tenaga ahli 
langsung menjadi Pegawai Negeri Sipil tanpa 
melalui pengangkatan sebagai calon Pegawai Negeri 
Sipil untuk menduduk i suatu jabatan Negeri. 

Pasal 15 
Pendelegasian wewenang pengangkatan, pemindah 
an, pernberhentian, dan pemberhen tian sementara 
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Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud dalarn Pasal 
pasal 3 ayat (2), 5 ayat (2), 7 ayat (2). 11 ayat 
(2), 13 ayat (2) ditetapkan dengan surat keputusan 
pejabat yang bersangkutan. 

Pasal 16 
Keten tuan-ke ten tuan teknis tentang pelaksanaan 
dan hal-hal lain mengenai pengangkatan, pemin 
dahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil 
yang belum cukup diatur dalam Peraturan Peme 
rintah ini, diatur lebih Ianjut oleh Ke pala Badan 
Adrnirustrasi Kepegawaian Negara. 

BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 17 
(I). Segala pengangkatan, pemindahan, dan pem 

berhentian Pegawai Negeri Sipil yang di 
Iakukan oleh pejebat yang berwenang se 
belum berlakunya Peraturan Pemerintah ini 
dinyatakan tetap berlaku. 

(2 \ Segala peraturan perundang-undangan ten 
tang wewenang pengangkatan, pemindahan, 
dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil 
yang bertentangan dengan Peraturan Pe 
merintah ini dinyatakan tidak berlaku - 
lagi. 
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Pasal 18 
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada 
tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku 
surut sejak tanggal 6 Nopernber 1974. 
Agar supaya se tiap orang dapat mengetahuinya, 
memerintahkan pengundangan Peraturan Pe me 
rintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di I akarta 
pada tanggal 23 Juni 1975. 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

SOEHARTO ---------- 
JENDERAL TN!. 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 23 Juni 1975 

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA, 

SOEDHARMONO, S.H. 
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PENJELASAN 

AT AS 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDO 
NESIA 

NOMOR 20 TAHUN 1975 

TENT ANG 

WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, 
DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI 

SIPIL 

PENJELASAN UMUM 
Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 

tentang Pckok-pokok Kepegawaian (Lembaran 
Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lem 
baran Negara Nomor 3041) Pasal 13 ditegaskan, 
bahwa kebijaksanaan pembinaan Pegawai Negeri 
Sipil secara menyeluruh berada di tangan Presiden. 
Ketentuan ini adalah dalam rangka usaha untuk 
mewujudkan keseragaman pembinaan bagi segenap 
Pegawai Negeri Sipil. 

Pembinaan Pegawai Negeri Sipil meliputi 
kegiatan-kegiatan yang bersifat luas, antara lain 
tentang pengangkatan , pemindahan, dan pernber 
hentian Pegawai Negeri Sipil, yang daiam pelak 
sanaannya memerlukan ke giatan-kegiatan dalam 
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berbagai bidang. Oleh sebab nu un tuk rnc ncapai 
day aguna dan hasilguna ) ang sebc�ar-besan1� d 
serta untuk mc mperlancar pelaksan aan nva. maka 
perlu drtc ntukan pejabat y ang diber w e-c enang 
rnen gangk at. me ruindahk an. dan rr-e mbcrhentrk a» 
Pegawai Ncgeri Sipil. 

Pelaksanaan pengangkat.in. pemindahan. Jan 
pemberhentian Pegawai Ne gen S1p1l cle h pejabat 
yang berwcnang harus dilak ukan berd asarkan per 
aturan perundang-undangan dan kctent uan tek ni, 
kepegawaian yang berlaku. 

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal 
Cukup jelas. 

Pasal 2 
Pengangkatan Pegawaa 'vegcrt Sipil baru 

yang dirnaksud dalam Pasal 1n1, me hpu ti pengang 
katan sebagai Calon Pegawai Nege ri Stpil dan 
pengangkatan dari Calon Pegawat Negeri Sip1l 
rnenjadi Pegawai Negen Sipil. 

Yang dimaksud dengan pengangk a tan kemb ah 
adalah pengangkatan ke mbah bekas Pegawai Nege n 
Sipil menjadr Pegawai Negeri Sipil. umparnanva 
pengangkatan kembali sebagai rehabrlrt asi. 
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Pasal 3 
Ayat ( I) 

Lihat penjelasan Pusal '.:: . 
Ayat (2) 

Tujuan pendele gasian wewenang yang dimak 
sud dalam ayat ini. adalah un tuk memperlancar 
pelaksanaan pengangkatan Pegawai Negen Srpil 
baru atau pcngangkatan kemhali bekas Pe gawai 
\iegeri Sipil rnenjadi Pe gawai Negeri Siprl. Ber 
hubung dengan itu. maka dalam mempertimb ang 
kan dan menetapkan pendelegasian wewenang . 
para pejabat yang bersangkutan harusiah mem 
pertrmbangkan berbagai fak tor an tara lain 

jumlah Pegawai Negeri Sipil yang dibma dan 
penyebaran lokasr penem pa tannya. 

- kemampuan teknis d ari pejabat yang diberi 
delegasi wewenang. 
fas ilit as yang terse dia bagi pejabat yang diben 
delegasi wewe nang. 

Para pejabat yang dimaksud dalarn ayat (I) 
hanya dapat mendelegasikan sebagian wewenang 
nya sepanjang mengenai pengangkatan Pegawai 
Negeri Sipil baru atau pengangkatan kernbali 
dalam pangkat Pengatur Tingkat I (golongan 
ruang 11/d) ke bawah. 

Para pejabat yang diberi delegasi wewenang 
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untuk menetapkan pengangkatan Pegawai Negeri 
Sipil baru dan pengangkatan ke mbali yang UL1�ak 
sud dalam ayat ini, menandatangani ke putusan 
pengangkatan atas namanya sendiri , tidak atas 
nama pejabat yang mernbe n delegasr wewenang. 

Untuk lebih memperlancar pelak sanaan pe 
ngangkatan Pegawai Negeri Sipil baru dan pengang 
katan kembah, maka para peja "lat yang dimaksud 
dalam ayat ( 1) dapat memberikan kuasa kepada 
pejabat yang mengurusi ke pegawaian dalam ling 
kungan kekuasaannya untuk atas namanya me 
nandatangani keputusan pengangkatan Pegawai 
Negeri Sipil baru atau oengangk atan kernbali. 
Urnpainanya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
mernberikan kuasa kepad a Sekre taris J enderal 
atau Kepala Biro Kepegawaian Departemen Pen 
didikan dan Kebudavaan atas nama Menteri me 
nandatangani keputusan pengangkatan Pegawai 
Negeri Sipil baru atau pengangkatan kembali 
daiarn pangkat Pembina (golongan ruang IV/a) 
kc bawah daiam lingkungan kekuasaannya. 

Pasal 4 
Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pem 

bina Tingkat I (golongan ruang IV /b) ke atas, 
pada umumnya adaJah pejabat teras, oleh sebab 
itu adalah wajar apabila kcnaikan pangkat rnereka 
ditetapkan dengan Keputusan Presiden. 
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Pasal 5 
Avar \ 1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Lihat jiwa penje lasan Pasal 3 ayat r cl 
Pasal 6 

Labatan-jabatan yang dimaksud dalam Pasal 
irn adalah jabatan-jabatan karier terti nggi . oleh 
sebab itu adalah tepat apabila pcngangk a tan . 
pe mindahan, dan pembe rherman mere k a ditetap 
k an dengan Keputusan Presiden. 

Berdasarkan Pasal jJ Un+ang-undang Nomor 
14 Tahun J 970, ten tang Kete ntuan-ketentuan 
Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara 
Tahun I 970 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 2951). oahwa hakim diangkat 
dan diberhcntikan oleh Kepala Negara. 

Menunggu ad.m ya Undang-undang yang me 
ngatur susunan, kekuasaan serta acara Peradilan 
Agama. maka peng angkatan dan pemberhenti.an 
Hakim Agama buat sementara ditetapkan dengan 
Keputusan Men te n Agama. 

Pcngangkatan dan pernberhentian Pegawai 
Nege n Srpil dala rn dan dari jabatan Hakim 
I'eraouen Umum ditetapkan dengan Keputusan 



Ke paia Vegara. sedang pemiudahannva dire tapkan 
dengan Keputusan Menten Kehakiman sc telah 
mendengar pendapat Ketua Mahk amah Agung. 

Pasal 7 
Ayat (1) 

Cukup ielas . 
Ayat (2) 

Lihat u wa penjclasan PJ�Jl 

Pasal 8 

.iyn 121. 

Ayat (1) 
Dalam pcnjclasan l nc.ing-uncar g 'vorn.ir 

8 Iuhun ]9---:-+ tc ntang Pok ok-pok ... -»; Ker-c g.rv . .11:1n 
(L,;;>111b:1ran 'vegara Tahun 19-4 "\0:1:,11 55. T..1n1- 
bJ.han Lembaran 'vcgara 'vornor 30-+ ! 1 r.bJl l: 
aya t \2) .m tar.i lain dncgas kan. �'Jh\\J um;«, 
dap.n le luh merungk at k an d.:;,Jg:�inJ d.rn hJ'l;�u·1.1 
: ang se besar-besarn y 3., 1ndhJ pc m bmaan P,'�.! , .. 1 

'vege n Srpil dilak sanakan bc ruasar k.m �:-0111 r�.11-.s:"r 
terturup dalar» art i �c>garJ.. HJl im mengan.tune 
pengertran oahwa seluruh Pe gaw .11 'vegc n S.r: 
adalah mcrupakan sa tu kevatu.m , h.m , .1 Lcr::�,.1· 
pcke rjaannya yang berbc.:.i. · 

Dala m perke mbangar orgJJ11s.1•'1 PL'I'.h.n11td1. 
J.dJ kemungkman sua ru De t-arte men Lc�1r1,.,g ... '· 
scderhanakan at au dike rnbangk an Pen) e dcr h.m. -u 



sesuatu organisasi .dapat mengakibatkan pengu 
rangan jumlah pegawai, tetapi sebaliknya pengern 
bangan sesuatu organisasi dapat mengakibatkan 
penamba'tan pcgawai yang diperlukan. 

Delara sistim pembinaan karier te rtutup 
dalam art r Negara, dimungkinkan pemindahan 
Pegawai Nege ri Sipil dari instansi yang satu ke 
instansi yang lain {Departemen/Lembaga/Propinsi) 
dengan tujuan untuk dapat memanfaatkan Pegawai 
Negeri Sipil secara berdayaguna dan berhasilguna. 

Ayat <2) 
Pemindahan Pegawai Negeri Sipil antar ins 

tansi diatur leb ih lanjut oleh Kepala Badan Ad 
rninistrasi Kepegawaian Negara. Pemindahan yang 
dimaksud adalah pemindahan adrninistratip, sedang 
penempatanrrya dalam sesuatu jabatan adalah men 
jadi wewenang dari pimpinan instansi yang mene 
rime Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. 

Pasal 9 
Pemberhentian yang dimaksud dalam Pasal 

ini rneliputi pemberhentian sebagai Pegawai Negeri 
Sipil dan pemberhentian dari pekerjaan dengan 
mendapat uang tunggu. 

Pasal 10 
Pejabat-pejabat yang dimaksud dalam pasal 
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m i berwenang menetapkan pemberhentian Pegawai 
Negeri Sipil yang berpangkat Pembina (golongan 
ruang IV/a) ke bawah dalam lingk ungan kekuasa 
annya, baik pernberhentian dengan hormat mau 
pun pemberhentian tidak dengan hcrmat . 

Pasal 11 
Ayat (1) 

Pejabat-pejabat yang dirnaksud dalam ayat 
ini, hanya berwenang menetapkan pemberhentian 
dengan honnat Pegawai Negeri Sipil yang ber 
pangkat Pembma \golongan ruang f\!/al kc bawah 
dalarn lingkungan kekuasaannya, sedang pembe r 
hentian tidak dengan hormar adalah rnenjach 
wewenang }.fenteri/Sekretaris Negara. 

Ayat (2) 
Pejabat-pejaba t yang dirnaksud dalam Pasal 

IO dan Pasal 11 ayat (1 I hanya dapat mendele 
gasikan sebagian v .wenangn ya kepada pejabat 
lain (\alam lingkungan kekuasaannya sepanjang 
mengenai pemberhentian dengan hormat Pegawar 
Negeri Sipil yang berpangk at Pengatur Tingk.at I 
(golongan ruang 11/d) ke bawab dalam Iingkungan 
kekuasaannya. 

Ayat (3) 
Cukup je las 
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Pasal-pasal 12 dan 13 
Pe mberhentian semen tara yang dirnaksud 

dalam Pasai-pasal mi adaiah pemberhentian se 
ment ara sebagaimana diatur dalam Pe raturan Pe 
merin t.sh Xomor 4 Tahun 1966 (Lembaran Negara 
Tahun 1 g66 �omor ". Tambahan Lembar an 
Xega-a 'comor .:'.'797). 

Pasal 14 
Sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan 

Lndang-undang "\" orno- 8 Tahun 19 � 4 te ntang 
Pokok-pck ok Kepegawaian (Lembaran Vegara Ta 
hun 1974 :,,·011101 55. Tambahan Lembaran !'\egara 
'comor _"-041 J Pasal J 2. bahw a pembinaan Pega-vat 
'vegc n Srpil dilak san.ik an dengan stvtim pe mbinaan 
k aric r ter tutu p dalam arti Xegara. dengan tidak 
menutu p ke mungkman adanya sistun pembmaan 
karier te rbuk a untuk jubatan-jabatan tertentu apa 
bila d iperluk an un tuk k epen tingan Negara. Hal 
ini mengandung penger nan. bahwa apabila sangat 
diperlukan oleh Negara dapat diangkat tenaga 
ahh dari luar Pegawai Xegen Sipil un tuk men 
duduki jabatan Nege ri dan dapat diangkat langsung 
menjadi Pegawai Negeri Sipil tanpa melalui pe 
ngangkatan sebagai calon Pegawai Negeri Sipil. 

Pcngangkutan tenaga ahh d.m luar Pegawai 
Negen Sipil untuk menduduki jabatan Negeri 
adalah sangat selek trp dan pcngangkatan nya adalah 
we we nan a Pre siden. 
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Pasal 15 
Pejabat-pejaba t yang drberikan delegasi we 

wenang untuk mengangkat. rnc rrundahkan. mem 
berhentikan Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud 
dalam Pasal-pasal 3 a y at (2). 5 ayat (2). 7 ayat 
\2). 11 ayat (I). dan 13 avat \2), tidak dapat 
!agi mende legasrkan \\ ewe nan ny ...1 kepada pejabat 
lain. 

Pasal-pasal 15 s/ d 18 
Cukup j elas. 
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PRES IDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

KEPUTUSAN PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR : 265 TAHUN 1968. 

TENT ANG 
PERATURAN TATA-TEMPAT BAGI PEJABAT 
PEJABAT NEGARA SIPIL/MILITER PADA 
UPACARA-UPACARA KENEGARAAN/PERTE· 

MUAN-PERTEMUAN RESMI 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : 
bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Pe 
merintah No. 26 Tahun l 968 tentang pen 
cabutan Petaturan Pernerintah No. 45 Tahun 
1958 tentang Peraturan Tata-Tempat, di 
pandang perlu untuk segera mengadakan 
peraturan ten tang Tata Tempat (Preseance) 
bagi Pejabat-Pejabat Negara pada upacara 
upacara Kenegaraan dan atau Pertemuan - 
perternuan resrni yang sesuai dengan per 
kcmbangan keadaan dewasa mi. 
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Mengingat : 
I. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 

1945 
2. Peraturan Pemerintah Rc nublik Indonesia 

No. 26 Tahun 1968 ; · 
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia 

No. 183 Tahun 1968 ; 

MEMUTUSKAN 
Menetapkan : 

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PE· 
RATURAN TATA-TEMPAT BAGI PEJA 
BAT-PEJABAT NEGARA SIPIL/MILITER 
PADA UPACARA-UPACARA KENEGARA 
AN/PERTEMUAN-PERTEMUAN RESMI. 

Pasal 1. 
Tata-Tempat bagi Pejabat-pejabat Negara Sipil/ 

Militer pada Upacara-upacara Kenegaraan/pe rtemu 
an-pertemuan resmi diatur menurut tata-urutan 
sebagai berikut : 
A. 1. Presiden, 

2. Ketua M.P.R.(S)., 
3. Ketua D.P.R. (G.R.), 
4. Ketua Mahkamah Agung, · 
5. Ketua Dewan Pertimbangan Agung, 
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6. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan. 
B. 1. Para Menteri Negara, Para Wakil Ketua 

M.P.R. (S.), D.P.R.(G.R.), Mahkamah Agung, 
Dewan Pertirnbangan Agung, Badan Peme 
riksa Keuangan, Jaksa Agung, para Dura Be 
sar Republik Ir.donesia, Sekretaris Negara. 
Ketua Bappenas dan Gubernur Bank Sentral: 

2. Para Panglima Angkatan, Kas Han-Kam dan 
Wakil·wakil Panglima Angkatan; 

3. Ketua Muspida Jaya dan Gubemur D.K.I. 
Jakarta Raya. 

C. l. Para Anggota M.P.R. (S), D.P.R. (G.R.), 
D.P.A., B.P.K., Hakim Anggota Mahkamah 
Agung; 

2. Para Kepala/Ketua/Direktur Lembaga Peme 
rintah Non Departmental lainnya yang tidak 
tersebut pada pasal 1 huruf B, Para Sekreta 
ris dilingkungan Sekretariat Negara, Para Se 
kretaris Jenderal, Direktur Jenderal dan Ins 
pektur Jenderal Departemen, Para Assisten 
Pribadi Presiden, Para Deputy Ketua BAPPE· 
NAS, para Gubemur Pengganti Bank Sentral, 
Para Deputy Jaksa Agung, Sekretaris Umum 
M.P.R. (S)/D.P.R. (G.R.)/D.PA/B.P.K. dan 
Panitera Mahkamah Agung; 

3. Para Deputy dan Irjen Hankam, Gubernur 
LEM HAN AS, DANJEN AKABRI, Para Pang 
ko Utarna Hankam, Deputy dan Irjen Pang- 
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hma Angkatan dan Para Anggota 

M�JDA 

JAY A. para Assisten HANK AM da gka 
tan .• PANGKOSTRAD, PANGKOARSAl\. 
dan PANGKOOPS ; 

4. Pejabat-pejabat Negara Sipit dan Minter De 
partemen/Lembaga-lembaga ,;egara berpang 
kat IV/d keatas dan Pare Perwtra Tinggi 
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. 

D. Pejabat-pejabat Negara Sipil dan Militer Depar 
teman/Lembaga-lembaga Negara berpangkat 
IV/a sampai dengan IV/c dan Para Perwira Me 
nengah Angkatan Bersenjata Republik Indone 
sia. 

Pasal 2. 
Dalam hal Pejabat tersebut di atas berhalangan 

hadlir pada suatu Upacara/ Pertemuan resmi, maka 
tempatnya tidak diisi oleh yang rnewakilinya, se 
sedang yang mewakili mendapat tempat sesuai de 
ngan kedudukannya menurut ketentuan tata-tem 
pat sebagaimana diatur dalam pasal 1 Keputusan 
Presiden in i. 

Pasal 3. 
Dalam hal Pejabat Negara yang menghadiri suatu 

Upacara Pertemuan resmi memangku jabatan lebih 
dari satu yang tidak sama tingkatnya, maka bagi- 
tin nya berlaku tata-tempat un tuk jabatan y�,ter 

ggi. 
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t 
AMtla di da1am sa1ah satu acara dipandang 

perlu untuk mengundang pula Ketua/W akil Ketua 
Partai Poli tik, Orm as, Kesatuan Aksi, maka ke 
dudukan rnereka adalah di dalam kategori "C". 

Pasal S. 
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari 

tanggal ditetapkannya. 

Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal __ �- 12 Agustus 1968. 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 
_ SOEHARTO __ 

JENDERAL-TNI. 

Pasal 4. 
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