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KEPUTUSAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR: 16 /DPR Rl/1/1999-2000 

TENTANG 
PERATURAN TATA TERTIB 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA, 

Menlmbang: 
a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia perlu memiliki Peraturan Tata Tertib 
yang mengatur kedudukan, susunan, tugas, 
wewenang, hak, dan tanggung jawab Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia beserta 
alat kelengkapannya dalam rangka 
melaksanakan kehidupan kenegaraan yang 
demokratis konstitusional berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 

b. bahwa menurut ketentuan dalam Undang 
Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan 
dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan 



Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Tata 
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia diatur sendiri oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat Repubtik Indonesia; 

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

Mengingat: 
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20 ayat (1), 

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

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang 
Susunan dan Kedudukan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

Memperh1tlk1n: 
1. Laparan Panltla Khusus Perubahan Peraturan 

Tata Tertib Dewan Perwakllan Rakyat Republlk 
Indonesia; 
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2. Keputusan Rapat Paripurna ke 18 pada 
tanggal 23 September 1999 

MEMUTUSKAN: 

1. Mencabut: 
Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia Nomor 9/DPR Rl/1/1997- 
1998 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan 
Perwakilan Rakyat Republlk Indonesia. 

2. Menetapkan: 
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG 
PERATURAN TATA TERTIB DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK 
IN DONES IA. 

PERTAMA: 
Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia, sebagaimana termuat dalam 
lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Keputusan ini. 



KEDUA: 
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal 23 September 1999 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 

KETUA 

. - 
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LAMPI RAN 
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR : 16/DPR Rl/1/1999-2000 
TANGGAL : 23 September 1999 

PERATURAN TATA TERTIB 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 

BAB t 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

(1) Dewan Perwakilan Rakyat yang dimaksud 
dalam Peraturan Tata Tertib ini, yang 
selanjutnya disebut DPR, ialah Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar 1945. 

(2) OPR melaksanakan tugasnya berdasarkan 
Pancasila, Undang-Undang Casar 1945, 
Ketetapan-Ketetapan Majelis Pennusyawaratan 
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Rakyat Republik Indonesia, dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

(3) Anggota OPR, yang selanjutnya disebut 
Anggota, ialah wakil rakyat yang telah 
bersumpah atau berjanji sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku 
dan dalam melaksanakan tugasnya sungguh 
sungguh memperhatikan kepentingan rakyat. 

BAB II 
KEDUDUKAN, SUSUNAN, TUGAS, DAN 

WEWENANG DPR 
Kedudukan 

Pasal 2 

DPR ialah Lembaga Tinggi Negara, sebagaimana 
dimaksud dalam Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
Nomor llt/MPR/1978 tentang Kedudukan Dan 
Hubungan Tata-Kerja Lembaga Tertinggi Negara 
Oengan/Atau Antar Lembaga-Lembaga Tinggi 
Negara, dan merupakan suatu wahana untuk 
melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. 
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Susunan 

Pasal 3 

(1) DPR, yang jumlah anggotanya sesuai dengan 
ketentuan undang-undang yang berlaku, terdiri 
atas anggota partai politik hasil Pemilihan 
Umum dan anggota ABRI yang diangkat. 

(2) DPR terdiri atas: 
a. fraksi-fraksi; 
b. alat kelengkapan DPR yang meliputi 

Pimpinan DPR, Komisi dan Subkomisi, 
Sadan Musyawarah, Sadan Urusan 
Rumah Tangga, Sadan Legislasi, Sadan 
Kerja Sama Antar-Parlemen, dan Dewan 
Kehormatan, serta Panitia-Panitia. 

(3) DPR mempunyai sebuah Sekretariat Jenderal. 

Tugas dan Wewenang 

Pasal 4 

(1) DPR mempunyai tugas dan wewenang: 
a. bersama-sama dengan Presiden 

membentuk undang-undang; 
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b. bersama-sama dengan Presiden 
menetapkan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara; 

c. melaksanakan pengawasan terhadap: 
1) pelaksanaan undang-undang; 
2) pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara; dan 
3) kebijakan Pemerintah sesual dengan 

jiwa Undang-Undang Dasar 1945 dan 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia; 

d. membahas hasil pemeriksaan atas 
pertanggungjawaban keuangan negara 
yang diberitahukan oleh Sadan Pemerfksa 
Keuangan, yang disampaikan dalam Rapat 
Paripurna OPR, untuk dipergunakan 
sebagai bahan pengawasan; 

e. membahas untuk meratifikasi danfatau 
memberi persetujuan atas pernyataan 
keadaan perang, pemyataan perang, serta 
pembuatan perdamaian dan perjanjian 
dengan negara lain yang dilakukan oleh 
Presiden; 



f. menampung dan menindaklanjuti aspirasi 
dan pengaduan masyarakat; dan 

g. melaksanakan hal-haJ yang ditugaskan 
oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia dan/atau 
undang-undang kepada DPR. 

(2) Untuk kepentingan pelaksanaan tugas dan 
wewenangnya, DPR dapat: 
a. mengadakan konsultasi dan koordinasi 

dengan Lembaga Tinggi Negara lainnya; 
dan 

b. meminta pejabat negara, pejabat 
pemerintah, atau warga masyarakat untuk 
memberikan keterangan tentang sesuatu 
hal yang perlu ditangani demi kepentingan 
negara, bangsa, pemerintahan, dan 
pembangunan. 

Penetapan Utusan Golongan MPR 

Pasal 5 

(1) DPR menetapkan jenis dan jumlah wakil dari 
masing-masing golongan yang akan duduk di 
MPR. 
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(2) Utusan Golongan ialah mereka yang berasal 
dari organisasi atau badan yang bersifat 
nasional, mandiri, dan tidak menjadi bagian dari 
suatu partai politik serta yang kurang atau tidak 
ter.vakiti secara proporsional di DPR, dan terdiri 
atas golongan ekonomi, agama, sosial, budaya, 
ilmuwan, dan badan-badan kolektif lainnya. 

(3) Utusan Golongan, sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2), diusulkan oleh golongannya 
masing·masing kepada DPR untuk ditetapkan. 

(4) Tata cara penetapan Anggota MPR dari Utusan 
Golongan, sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) dan ayat (2), dilakukan menurut ketentuan 
Pasal 167 dan Pasal 168. 

BAB 111 
KEANGGOTAAN DAN KODE ETIK DPR 

Keanggotaan DPR 

Pasal 6 

(1) Keanggotaan DPR ditentukan berdasarkan 
peraturan perundanq-undanqan yang berlaku. 

(2) Anggota harus tetap memenuhi persyaratan 
keanggotaan DPR sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1). 
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(3) Sebelum memangku jabatan, Anggota 
bersumpah/berjanji menurut agama masing· 
mastng. 

(4) Bunyi sumpah/janji sebagai Anggota: 
"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji: 
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya 
sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
dengan sebaik-baiknya dan seadil·adilnya; 
bahwa saya akan memegang teguh Pancasila 
dan menegakkan Undang·Undang Dasar 1945 
serta peraturan perundang·undangan yang 
berlaku; 
bahwa saya akan menegakkan kehidupan 
demokrasi serta berbakti kepada Bangsa dan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pasal 7 

Masa keanggotaan DPR ialah 5 (lima) tahun, dan 
berakhir bersama-sama pada saat anggota DPR 
yang baru mengucapkan sumpah/janji. 

Pasal 8 

(1) Anggota berhenti antarwaktu karena: 
a. meninggal dunia; 
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b. atas permintaan sendiri secara tertulis 
kepada Pimpinan DPR, dengan 
memperhatikan ketentuan dalam peraturan 
perundang-undangan; 

c. bertempat tinggal di luar wilayah Negara 
Republik Indonesia; 

d. tidak lagi memenuhi persyaratan 
keanggotaan DPR berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 

e. dinyatakan melanggar sumpah/janji 
sebagai wakil rakyat dengan keputusan 
DPR· ' 

f. terkena larangan perangkapan jabatan 
sebagaimana diatur dalam peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; atau 

g. terkena larangan melakukan pekerjaan/ 
usaha yang biayanya berasal dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara dan/atau Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah, berdasarkan hasil 
pemeriksaan yang dilakukan oleh Dewan 
Kehormatan. 

(2) Anggota yang berhenti antarwaktu, 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
digantikan oleh: 
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a. calan yang diusulkan Dewan Pimpinan 
Partai Palitik tingkat pusat yang 
bersangkutan, yang diambil dari daftar 
calan tetap wakil partai palitik dari daerah 
pemilihan yang sama dengan yang 

·' digantikannya; atau 
b. calan yang diajukan aleh Pimpinan ABRI 

bagi anggata DPR yang berasal dari ABRL 
(3) Pemberhentian dan pengangkatan antarwaktu 

Anggata diresmikan secara administrasi 
dengan Keputusan Presiden sebagai Kepala 
Negara. 

Koda Etik OPR 

Pasal 9 

(1) DPR menyusun Kade Etik yang berisi norma 
norma yang harus dipatuhi aleh setiap Anggota 
selama menjalankan tugas-tugasnya dalam 
rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, 
dan kredibilitas DPR. 

(2) Kade Etik, sebagaimana dimaksud datam ayat 
(1), ditetapkan dalam Rapat Paripuma OPR. 
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I 
(3) Penanganan alas dugaan pelanggaran 

terhadap Kode Etik menjadt wewenang Dewan 
Kehormatan sebagaimana diatur dalam Bab 
XII. 

BAB IV 
HAK CPR DAN HAK ANGGOTA 

Hak CPR 

Pasal 10 
Untuk melaksanakan tugas dan wewenang, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), 
(1) DPR mempunyai hak: 

a. meminta keterangan kepada Presiden: 
b. mengadakan penyelidikan: 
c. mengadakan perubahan atas rancangan 

undang-undang; 
d. mengajukan pernyataan pendapat; 
e. mengajukan rancangan undang-undang; 
f. mengajukan/menganjurkan seseorang 

untuk jabatan tertentu jika ditentukan oleh 
suatu peraturan perundang-undangan; 

g menentukan anggaran DPR; dan 
h. memanggil seseorang. 
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Hak Anggota 

Pasal 11 
Selain hak-hak DPR, sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 10, yang pada hakikatnya merupakan hak 
hak Anggota, anggota DPR mempunyai hak: 
a. mengajukan pertanyaan; 
b. protokoler; dan 
c. keuangan/administrasi. 

Kekebalan Anggota DPR 

Pasal 12 
(1) Anggota DPR tidak dapat dituntut di muka 

pengadilan karena pernyataan dan/atau 
pendapat yang dikemukakan dalam rapat 
DPR, baik terbuka maupun tertutup, yang 
diajukannya secara lisan ataupun tertulis, 
kecuali apabila yang bersangkutan menyebar 
luaskan apa yang disepakati dalam rapat 
tertutup untuk dirahasiakan, sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 89, atau pembocoran 
hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan 
mengenai penyebarluasan rahasia negara 
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sebagaimana diatJ dalam peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Anggota DPR tidak dapat diganti antarwaktu 
karena pernyataan danlatau pendapat yang 
dikemukakan dalam rapat-rapat DPR. 

Tindakan Kepolisian 

Pasal 13 
(1) Tindakan kepolisian terhadap Anggota harus 

sesuai dengan ketentuan undang-undang yang 
mengatur tentang tindakan kepolisian terhadap 
Anggota. 

(2) Yang dimaksud dengan tindakan kepolisian 
ialah: 
a. pemanggilan sehubungan dengan tindak 

pidana; 
b. permintaan keterangan tentang tindak 

pidana; 
c. penangkapan; 
d. penahanan; 
e. penggeledahan; dan 
f. penyitaan. 
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(3) Oalam melaksi.kan tindakan kepolisian harus 
diperhatikan kedudukan protokol Anggota 
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan 
MPR, DPR, dan DPRD dan peraturan 
perundang-undangan lainnya yang berlaku. 

BAB V 
FRAKSI 

Kedudukan 

Pasal 14 
(1) Fraksi ialah pengelompokan Anggota 

berdasarkan konfigurasi partai politik hasil 
Pemilihan Umum dan ABRI yang diangkat. 

(2) Fraksi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
bersifat mandiri, bukan alat kelengkapan DPR, 
dan dibentuk dalam rangka optimalisasi dan 
efektivitas pelaksanaan tugas, wewenang, dan 
haknya. 

Susunan 

Pasal 15 
( 1) Fraksi dibentuk oleh anggota partai politik has ii 

Pemilihan Umum dan anggota ABRI yang 
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diangkat. 

(2) Fraksi gabungan dapat dibentuk oleh anggota 
dari 2 (dua) atau lebih partai politik hasil 
Pemilihan Umum. 

(3) Setiap Anggota harus menjadi anggota salah 
satu Fraksi. 

(4) Pimpinan Fraksi ditetapkan oleh pimpinan 
organisasinya masing-masing. 

Pasal 16 
(1) Fraksi yang mempunyai jumlah anggota 10 

(sepuluh) orang atau lebih mempunyai hak 
hak Fraksi yang penuh. 

(2) Fraksi yang mempunyai jumlah anggota kurang 
dari 10 (sepuluh) orang mempunyai hak-hak 
Fraksi yang terbatas. 

(3) Fraksi dengan hak terbatas : 

a. tidak dapat mengajukan calon Pimpinan 
DPR dari fraksinya. 
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b. tidak harus menempatkan anggotanya 
dalam Alat Kelengkapan DPR yang 
mensyaratkan adanya unsur Fraksi, kecuah 
datam Komisi dan Subkomisi. 

Tugas 

Pasal 17 

(1) Fraksi bertugas mengkoordinasikan kegiatan 
kegiatan anggota Fraksi dalam melaksanakan 
tugas dan wewenangnya. 

(2) Fraksi bertugas meningkatkan kemampuan, 
disiplin, efektivitas, dan efisiensi kerja 
anggotanya dalam melaksanakan tugas yang 
tercermin dalam setiap kegiatan DPR. 

Pasal 18 

Guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi, DPR 
menyediakan sarana dan anggaran yang memadai 
menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap 
Fraksi. 
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BAB VI 
PIMPINAN DPR 

Kedudukan 
Pasal 19 

Pimpinan OPR ialah alat kelengkapan DPR dan 
merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat 
kolektif. 

Susunan 

Pasal 20 

(1) Pimpinan DPR terdiri alas satu orang Ketua 
dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang 
Wakil Ketua yang mencerminkan Fraksi-Fraksi 
berdasarkan urutan besarnya jumlah anggota 
Fraksi. 

(2} Masa jabatan Pimpinan DPR sama dengan 
masa keanggotaan DPR. 

Tug as 

Paaal 21 
(1) Tugas Pimpinan DPR ialah: 

a. menyusun rencana kerja dan mengadakan 
pembagian kerja antara Ketua dan Wakll 
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Ketua serta mengumurnkannya kepada 
Rapat Paripurna; 

b. menentukan kebijaksanaan kerumah 
tanggaan dan Anggaran DPR berdasarkan 
hasil Rapat Sadan Urusan Rumah Tangga 
dengan Sekretariat Jenderal dan hasitnya 
kernudian dilaporkan kepada Sadan 
Musyawarah; 

c. menentukan kebijaksanaan kerja sama 
antarpar1emen berdasarkan hasil Rapat 
Sadan Kerja Sama Antar-Parlemen dan 
dilaporkan kepada Sadan Musyawarah; 

d. memimpin rapat DPR sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Tata Tertib serta 
menyimpulkan persoalan yang dibicarakan 
dalam rapat; 

e. melaksanakan keputusan rapat DPR 
sepanjang menjadi kewajibannya; 

f. mengadakan koordinasi terhadap 
petaksanaan tugas Komisi serta alat 
kelengkapan DPR yang lain; 

g. mengedakan konsultasi dengan Presiden 
dan Pimpinan Lembage Tinggi Negara 
lainnya setiap waktu diperlukan; 
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h. mengadakan konsultasi dengan Pimpinan 
Fraksi apabila dipandang perlu; 

1. mengawasi pelaksanaan tugas dan 
kewajiban yang dilakukan oteh Sekretaris 
Jenderal dengan dibantu oleh Sadan 
Urusan Rumah Tangga; 

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

k. mengadakan Rapat Pimpinan OPR 
sekurang-kurangnya sekali sebulan dalam 
rangka melaksanakan tugasnya. 

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

Pasal 22 
(1) Ketua dan Wakil Ketua bertugas penuh di DPR. 
(2) Apabila Ketua berhalangan, kewajibannya 

dilaksanakan oleh Wakil Ketua. 

Pimpinan Sementara dan Tata Cara 
Pemilihan Pimpinan OPR 

Pasal 23 
(1) Selama Pimpinan DPR belum terbentuk, rapat 

rapat untuk sementara waktu dipimpin oteh 
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Anggota yang tertua dan termuda usranya. 
yang disebut Pimpinan Sementara. 

(2) Oalam hal Anggota yang tertua dan/atau yang 
termuda usianya, sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), berhalangan, sebagai 
penggantinya ialah Anggota yang tertua dan/ 
atau yang termuda usianya di antara yang hadir 
dalam rapat tersebut. 

Pasal 24 

(1) Pimpinan DPR dipilih dari dan oleh Anggota. 
(2) Ca1on· Ketua dan Wakil Ketua diusulkan kepada 

Pimpinan Sementara secara tertulis oleh lima 
Fraksi terbesar berdasarkan urutan besarnya 
jumlah anggota Fraksi untuk dipilih dan 
ditetapkan dalam Rapat Paripurna. 

(3) Kelima Fraksi diberikan kesempatan untuk 
memberlkan penjelasan mengenai calon yang 
dlajukan melalui Juru bicaranya masing-masing. 

(4) Pemlllhan Pimpinan DPR dlusahakan sejauh 
mungkln dengan musyawarah untuk mencapai 
mufakat sehlngga merupakan keputusan 
secara bulat. 
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(5) Apabila keputusan dengan cara sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (4) tidak tercapai, 
pemilihan dilakukan berdasarkan suara 
terbanyak sebagaimana diatur dalam Bab XXI. 

(6) Calon yang memperoleh suara terbanyak 
ditetapkan sebagai Ketua QPR terpilih dan 
calon lainnya secara berurutan sesuai dengan 
besarnya perolehan suara ditetapkan sebagai 
Wakil Ketua QPR terpilih. 

Pasal 25 

(1) Sebelum memangku jabatan, Ketua dan Wakil 
Ketua bersumpah/berjanji menurut agama 
masing-masing dalam Rapat Paripurna. 

(2) Bunyi sumpah/janji sebagai Ketua/Wakil Ketua: 
"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpahlberjanji: 
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya 
sebagai Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan 
Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil 
adilnya; 
bahwa saya akan memegang teguh Pancasila 
dan menegakkan Undang-Undang Dasar 1945 
serta peraturan perundang-undangan yang 
berlaku; 
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bahwa saya akan menegakkan ketudupan 
demokrasi serta berbakti kepada Bangsa dan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pasal 26 

Setelah Pimpinan DPR dipilih dan bersumpah/ 
berjanji, Pimpinan Sementara menyerahkan 
pimpinan kepada Pimpinan DPR terpilih. 

Pasal 27 

(1) Apabila terjadi lowongan jabatan Ketua dan/ 
atau Wakil Ketua, DPR secepatnya 
mengadakan pemilihan untuk mengisi 
lowongan tersebut berdasarkan pertimbangan 
yang diberikan oleh Sadan Musyawarah. 

(2) Lowongan untuk jabatan Wakil Ketua diisi oleh 
calon dari Fraksi yang bersangkutan untuk 
selanjutnya ditetapkan dalam Rapat Paripuma. 

(3) Pengisian lowongan untuk jabatan Ketua 
dilakukan dengan pemilihan ulang terhadap 
para calon Ketua. 

(4) Calon Ketua, sebagaimana dimaksud datam 
ayat (3), berasal dari Wakil Ketua yang telah 
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ada ditambah dengan satu calon yang 
diusulkan oleh Fraksi yang sebelumnya 
menduduki jabatan Ketua. 

(5) Mekanisme pemilihan selanjutnya dilakukan di 
dalam Rapat Paripurna yang dipimpin oleh 
Wakil Ketua, dengan mengikuti ketentuan 
sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 24 ayat 
(4), ayat (5), dan ayat (6). 

BAB VII 
BADAN MUSYAWARAH 

Kedudukan 

Pasal 28 
Badan Musyawarah dibentuk oleh OPR dan 
merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat 
tetap. 

Susunan 

Pasal 29 

(1) Pada permulaan masa keanggotaan DPR, OPR 
menetapkan keanggotaan Badan Musyawarah. 

(2) Anggota Badan Musyawarah berjumlah 
sebanyak-banyaknya seperlima dari anggota 
DPR dan terdiri alas anggota tetap dan anggota 
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pengganti yang ditetapkan oleh Rapat 
Paripurna berdasarkan perimbangan jumlah 
anggrita tiap-tiap Fraksi. 

(3) Jumlah anggota pengganti sebanyak 
banyaknya separuh dari jumlah anggota Badan 
Musyawarah. 

(4) Anggota pengganti Sadan Musyawarah 
menggantikan kedudukan anggota Badan 
Musyawarah dari Fraksinya yang berhalangan. 

(5) Penggantian antarwaktu anggota tetap dan 
anggota pengganti Sadan Musyawarah dapat 
dilakukan oleh Fraksinya apabila anggota yang 
bersangkutan berhalangan tetap atau ada 
pertimbangan lain dari Fraksfnya. 

(6) Badan Musyawarah dibantu oleh sebuah 
Sekretariat. 

Pasal 30 

Pimpinan Badan Musyawarah ialah Pimpinan DPR. 

Tug as 
Pasal 31 

Tugas Sadan Musyawarah ialah: 
a. menetapkan acara DPR untuk satu Tahun 

Sidang, satu Masa Persidangan, atau sebagian 
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dari suatu Masa Sidang dan perkiraan waktu 
penyelesaian suatu masalah, serta jangka 
waktu penyelesaian rancangan undang 
undang, dengan tidak mengurangi hak Rapat 
Paripurna untuk mengubahnya; 

b. rnemberikan pendapat kepada Pimpinan DPR 
dalarn menentukan garis kebijaksanaan yang 
rnenyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang 
DPR; 

c. rneminta dan/atau memberikan kesempatan 
kepada alat kelengkapan DPR yang lain untuk 
memberikan keterangan/penjelasan rnengenai 
hal yang menyangkut pelaksanaan tugas tiap 
tiap alat ketengkapan tersebut; 

d. rnelaksanakan hal-hal yang oleh Rapat 
Paripurna diserahkan kepada Sadan 
Musyawarah; dan 

e. mengatur lebih lanjut penanganan dalam hal 
ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia dan/atau undang-undang 
menetapkan Pemerintah atau pihak lainnya 
harus melakukan konsultasi dan koordinasi 
dengan DPR mengenai suatu masalah. 
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Rapat dan Pengambilan Keputusan 

Pasal 32 

(1) Rapat Sadan Musyawarah atau Pimpinan 
Sadan Musyawarah dapat mengundang 
Pimpinan alat kelengkapan DPR yang lain dan/ 
atau Anggota yang dipandang perlu untuk 
menghadiri Rapat Sadan Musyawarah; dan 
mereka yang diundang itu mempunyai hak 
bicara. 

(2) Apabila dalam Masa Reses ada masalah yang 
menyangkut tugas dan wewenang DPR yang 
dianggap prinsipiil dan perlu segera diambil 
keputusan, Pimpinan DPR secepatnya 
memanggil Sadan Musyawarah untuk 
mengadakan rapat setelah mengadakan 
konsultasi dengan Pimpinan Fraksi. 

(3) Pengambilan keputusan dilakukan sesuai 
dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam 
Bab XXI; apabila keputusan diambil 
berdasarkan suara terbanyak dan ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat 
(1) tidak terpenuhi, maka menyimpang dari 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
187 ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 188 ayat 
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(2) dan ayat (3), Pimpinan Badan Musyawarah 
memberikan keputusan akhir. 

BAB VIII 
KOMISI DAN SUBKOMISI 

Kedudukan 

Pasal 33 
(1) Komisi dibentuk oleh DPR dan merupakan a1at 

kelengkapan DPR yang bersifat tetap. 
(2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Komisi 

membentuk Sub-subkomisi. 

Susunan 

Pasal 34 
(1) Jumlah Komisi dan Subkomisi serta ruang 

lingkup tugas dan pasangan kerjanya masing· 
masing ditetapkan oleh DPR. 

(2) Komisi dan Subkomisi dibantu oleh sebuah 
Sekretariat. 

Pasal 35 
(1) Pada permulaan masa keanggotaan OPR dan 

pada setiap permulaan Tahun Sidang, kecuall 
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pada permulaan Tahun Sidang terakhir dari 
masa keanggotaan DPR, DPR menetapkan 
susunan dan keanggotaan Komisi menurut 
perimbangan dan pemerataan jumlah anggota 
tiap-tiap Fraksi. 

(2) Setiap Anggota, kecuali Pimpinan DPR, harus 
menjadi anggota salah satu Komisi. 

(3) Setiap anggota Komisi, kecuali Ketua Komisi. 
harus menjadi anggota salah satu Subkomisi. 

(4) Setelah susunan dan keanggotaan Komisi, 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
terbentuk, DPR menetapkan susunan dan 
keanggotaan Subkomisi menurut perimbangan 
jumlah anggota tiap-tiap Fraksi dalam Komisi 
yang bersangkutan. 

(5) Penggantian antarwaktu anggota Komisi dapat 
dilakukan oleh Fraksinya apabila anggota 
Komisi yang bersangkutan berhalangan tetap 
atau ada pertimbangan lain dari Fraksinya. 

(6) Setiap Anggota dapat menghadiri Ra pat Komisi 
tertutup yang bukan Komisinya dengan terlebih 
dahulu memberitahukannya kepada Ketua 
Rapat. 
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Pasal 36 
(1) Pimpinan Komisi merupakan satu kesatuan 

pimpinan yang bersifat kolektif. 
(2) Pimpinan Komisi terdiri atas seorang Ketua dan 

3 (tiga) orang Wakil Ketua, yang dipitih dari 
dan oleh anggota Komisi setelah penetapan 
susunan dan keanggotaan Komisi, sebagai 
mana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dalam 
Rapat Komisi yang dipimpin o1eh Pimpinan 
DPR. 

(3) Ketua dan seorang Wakil Ketua Subkomisi 
dipilih dari dan oleh anggota Subkomisi yang 
bersangkutan. 

(4) Pembagian tugas anggota Pimpinan Komisi 
diatur sendiri berdasarkan tugas Komisi. 

(5) Penggantian antarwaktu anggota Pimpinan 
Komisi dilakukan dengan memperhatikan 
ketentuan, sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(2), apabila anggota Pimpinan Komisi yang 
bersangkutan berhalangan tetap. 

(6) Penggantian antarwaktu Ketua atau Wakil 
Ketua Subkomisi dilakukan dengan 
memperhatikan ketentuan, sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (3), apabila Ketua atau 
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Wakil Ketua Subkomisi yang bersangkutan 
berhalangan tetap. 

Tug as 

Pasal 37 

(1) Di bidang perundang-undangan, tugas Komisi 
ialah mengadakan perslapan, pembahasan, 
dan penyempurnaan rancangan undang 
undang yang termasuk dalam ruang lingkup 
tugasnya, sesuai dengan ketentuan yang diatur 
dalam Bab XV. 

(2) Di bidang anggaran, tugas Komisi ialah: 
a. mengadakan pembicaraan pendahuluan 

mengenai penyusunan Rancangan 
Anggaran Pendapatan dan BeJanja Negara 
yang termasuk dalam ruang lingkup 
tugasnya bersama-sama dengan 
Pemerintah; 

b. mengadakan pembahasan dan 
mengajukan usul penyempurnaan 
Rancangan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara yang termasuk dalam 
ruang lingkup tugasnya bersama-sama 
dengan Pemerintah: 
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c. mengadakan pembahasan laporan 
keuangan negara dan pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanj_a Negara 
termasuk hasil pemeriksaan Sadan 
Pemeriksa Keuangan yang terkait dengan 
ruang lingkup tugasnya: dan 

d. menyampaikan hasil pembicaraan 
pendahuluan, sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, dan hasil pembahasan, 
sebagaimana dimaksud pada huruf b dan 
c, kepada Panitia yang bertugas 
menangani Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara. 

(3) Di bidang pengawasan, tugas Komisi ialah: 
a. melakukan pengawasan terhadap 

peJaksanaan undang-undang, termasuk 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara, serta peraturan pelaksanaannya 
yang termasuk dalam ruang lingkup 
tugasnya: 

b. melakukan pengawasan terhadap 
pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan 
Negara (GBHN) yang termasuk dalam 
ruang fingkup tugasnya: 
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c. membahas dan rnenindaklanjutr hasil 
pemeriksaan Sadan Pemeriksa Keuangan 
yang terkait dengan ruang lingkup 
tugasnya; dan 

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

(4) Untuk melaksanakan tugas, sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat 
(3), Komisi dapat: 
a mengadakan Rapat Kerja dengan 

Presiden, yang dapat diwakili oJeh Menteri; 
b. mengadakan Rapat Dengar Pendapat 

dengan pejabat Pemerintah yang mewakili 
instansinya; 

c. mengadakan Rapat Oengar Pendapat 
Umum, baik atas permintaan Komisi 
maupun atas permintaan pihak lain; 

d. mengadakan kunjungan ke�a dalam Masa 
Reses atau, apabila dipandang perlu, 
dalam Masa Sidang dengan persetujuan 
Pimpinan OPR, yang hasilnya dilaporkan 
kepada Sadan Musyawarah untuk 
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ditentukan tindak lanjutnya; 
e apabila dipandang perlu mengadakan studi 

perbandingan atas persetujuan Pimpinan 
DPR yang hasilnya alas keputusan Sadan 
Musyawarah ditaporkan kepada Rapal 
Paripurna; 

f. mengadakan Rapat Kerja dan Rapal 
Dengar Pendapat, apabila dipandang 
perlu, dengan pejabat Pemerintah yang 
mewakili instansinya, yang tidak termasuk 
dalam ruang lingkup tugas Komisi yang 
bersangkutan, sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 34 ayat (1 ), alas persetujuan 
Pimpinan DPR; 

g. mengadakan Rapat Gabungan Komisi 
apabila ada masalah yang menyangkul 
lebih dari satu Komisi; 

h. membentuk Panitia Kerja; 
1. melakukan tugas alas keputusan Rapat 

Paripurna dan/atau Sadan Musyawarah; 
dan 

J. mengusulkan kepada Badan Musyawarah 
hal yang dipandang perlu untuk 
dimasukkan dalam acara DPR. 



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

·I (6) Hasil Rapat Komisi atau Rapa! Gabungan 
Komisi dalam bentuk keputusanfkesimpulan, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat 
(3), merupakan kesepakatan antara DPR 
dengan Pemerintah atau pihak peserta rapat 
yang bersangkutan untuk selanjutnya menjadi 
salah satu pembicaraan pada rapat 
berikutnya tentang hal yang sama. 

(7) Pada akhir masa keanggotaan DPR, Komisi 
membuat inventarisasi masalah, baik yang 
sudah maupun yang belum terselesaikan untuk 
dapat dipergunakan sebagai bahan oleh Komisi 
pada masa keanggotaan berikutnya. 

Pasal 38 

Tugas dan mekanisme kerja Subkomisi ditetapkan 
oleh Komisi yang bersangkutan. 
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BAB IX 
SADAN URUSAN RUMAH TANGGA 

Kedudukan 

Pasal 39 
Sadan Urusan Rumah Tangga, yang selanjutnya 
disebut BURT, dibentuk oteh OPR dan merupakan 
alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. 

Susunan 

Pasal 40 
( 1) Pada permulaan masa keanggotaan DPR dan 

pada setiap permulaan Tahun Sidang, kecuali 
pada permulaan Tahun Sidang terakhir dari 
masa keanggotaan DPR, DPR menetapkan 
keanggotaan BURT. 

(2) Susunan keanggotaan BURT ditetapkan oleh 
Rapat Paripurna berdasarkan perimbangan 
jumlah anggota tiap-tiap Fraksi. 

(3) BURT mempunyai anggota pengganti 
sebanyak-banyaknya separuh dari jumlah 
anggota BURT. 

(4) Anggota pengganti BURT menggantikan 
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kedudukan anggota BURT dari Fraksinya yang 
berhalangan. 

(5) Keanggotaan BURT tidak dapat dirangkap 
dengan keanggotaan Pimpinan Komisi dan 
Pimpinan Sadan Kerja Sama Antar-Parlemen. 

(6) Penggantian antarwaktu anggota dan anggota 
pengganti BURT dapat dilakukan oleh 
Fraksinya apabila anggota BURT yang 
bersangkutan berhalangan tetap atau ada 
pertimbangan lain dari Fraksinya. 

(7) BURT dibantu oleh sebuah Sekretariat. 

Pasal 41 
(1) Pimpinan BURT merupakan satu kesatuan 

pimpinan yang bersifat kolektif. 
(2) Pimpinan BURT terdiri dari seorang Ketua dan 

3 (tiga) orang Wakil Ketua, yang dipilih dari 
dan oleh anggota BURT setelah penetapan 
keanggotaan BURT, sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 40 ayat (1), dalam Rapat BURT 
yang dipimpin o1eh Pimpinan DPR. 

(3) Pembagian tugas anggota Pimpinan BURT 
diatur sendiri berdasarkan tugas BURT. 
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(4) Penggantian antarwaktu anggota Pimpinan 
BURT ditakukan dengan memperhatikan 
ketentuan, sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) dan ayat (2), apabila anggota Pimpinan 
BURT yang bersangkutan berhalangan tetap, 
atau ada pertimbangan lain dari Fraksinya. 

Tug as 

Pasal 42 
(1) Tugas BURT ialah: 

a. membantu Pimpinan DPR dalam menen 
tukan kebijaksanaan kerumahtanggaan 
DPR, termasuk kesejahteraan Anggota dan 
pegawai Sekretariat Jenderal 
berdasarkan hasil Ra pat Sadan 
Musyawarah; 

b. membantu Pimpinan DPR dalam 
melakukan pengawasan terhadap 
pelaksanaan tugas dan kewajiban yang 
dilakukan oleh Sekretariat Jenderal, baik 
atas penugasan oleh Pimpinan DPR dan/ 
atau Sadan Musyawarah maupun alas 
prakarsa sendiri; 
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c. membantu Pimpinan DPR dalam meren 
canakan dan menyusun kebijaksanaan 
Anggaran OPR dengan: 
1) meneliti dan menyempurnakan 

Rancangan Anggaran OPR yang 
penyusunannya disiapkan oleh 
Sekretariat Jenderal; 

Panitia 
plafon 

2) bersama-sama dengan 
Anggaran menetapkan 
anggaran OPR; 

3) mengawasi pelaksanaan dan 
pengelolaan anggaran OPR. 

d. melaksanakan hal-hal lain yang ber 
hubungan dengan masalah kerumah 
tanggaan DPR yang ditugaskan oleh 
Pimpinan OPR berdasarkan hasil Rapat 
Sadan Musyawarah, termasuk melakukan 
studi perbandingan yang dipandang perlu. 

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

(3) BURT dapat meminta penjelasan dan data 
yang diperlukan kepada Sekretariat JenderaL 

(4) BURT memberikan laporan tertulis sekurang- 
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kurangnya sekah dalam satu Tahun Sidang 
kepada Pimpinan DPR. 

(5) Mekanisme pelaksanaan tugas BURT yang 
terkait dengan Pimpinan DPR dan Sadan 
Musyawarah diatur lebih lanjut dengan 
Keputusan Pimpinan OPR. 

(6) Pada akhir masa keanggotaan DPR, BURT 
membuat inventarisasi masalah, baik yang 
sudah maupun yang belum terselesaikan untuk 
dapat dipergunakan sebagai bahan oleh BURT 
pada masa keanggotaan berikutnya. 

BAB X 
BADAN LEGISLASI 

Kedudukan 

Pasal 43 
Sadan Legislasi dibentuk oleh OPR sebagai alat 
kelengkapan DPR yang bersifat tetap. 

Susunan 
Pasal 44 

(1) Susunan keanggotaan Sadan Legislasi 
ditetapkan pada permulaan masa keanggotaan 

42 



DPR, untuk satu periode masa keanggotaan. 
(2) Susunan keanggotaan Badan Legislasi 

ditetapkan oleh Rapat Paripurna berdasarkan 
perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi. 

(3) Penggantian antarwaktu anggota Sadan 
Legislasi dapat dilakukan oleh Fraksinya 
apabila Anggota yang bersangkutan 
berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain 
dari Fraksinya. 

(4) Keanggotaan Badan Legislasi tidak boleh 
dirangkap dengan keanggotaan BURT dan 
BKSAP. 

Pasal 45 

(1) Pimpinan Sadan Legislasi merupakan satu 
kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif. 

(2) Pimpinan Sadan Legislasi terdiri atas seorang 
Ketua dan 3 (tiga) orang Wakil Ketua yang 
dipilih dari dan oteh anggota Badan Legislasi 
dalam Rapat Badan Legislasi yang dipimpin 
oleh Pimpinan OPR. 

(3) Pembagian tugas anggota Pimpinan Badan 
Legislasi diatur sendiri berdasarkan tugas 
Badan Legislasi. 
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{4) Keanggotaan Pimpinan Badan Legislasi tidak 
dapat dirangkap dengan keanggotaan 
Pimpinan alat kelengkapan · lainnya. 

Tugas 

Pasal 46 

(1) Tugas Badan Legislasi ialah: 
a. merencanakan dan menyusun program 

serta urutan prioritas pembahasan 
rancangan undang-undang, baik yang 
datang dari Pemerintah maupun usul 
inisiatif DPR, untuk satu masa 
keanggotaan DPR dan setiap Tahun 
Sidang; 

b. membantu menyiapkan rancangan 
undang-undang usul inisiatif DPR; 

c. mengikuti perkembangan dan mengawasi 
pelaksanaan undang-undang dan 
peraturan perundang-undangan lainnya 
berkoordinasi dengan Komisi-Komisi; 

d. melakukan evaluasi terhadap program 
penyusunan rancangan undang-undang; 

e. membuat inventarisasi masalah hukum 
dan perundang-undangan pada akhir masa 
keanggotaan DPR. 



(2) Untuk melaksanakan tugas, sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), Badan Legislasi 
dapat 
a mengadakan koordinasi dan konsultasi 

dengan pihak Pemerintah atau pihak lain 
yang dianggap per1u mengenai hal yang 
menyangkut ruang tingkup tugasnya 
melalui Pimpinan QPR; 

b memberikan rekomendasi kepada Sadan 
Musyawarah dan Komisi yang terkait 
mengenai penyusunan program dan urutan 
prioritas pembahasan rancangan undang 
undang untuk satu masa keanggotaan 
DPR dan setiap Tahun Sidang; dan 

c memberikan rekomendasi kepada Badan 
Musyawarah dan Komisi yang terkait 
berdasarkan hasil pemantauan terhadap 
pelaksanaan undang-undang. 

BAB XI 
BADAN KERJA SAMA ANTARPARLEMEN 

Kedudukan 

Pasal 47 
Sadan Kerja Sama Antar-Parlemen, yang 
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selanjutnya disebut dengan singkatan BKSAP, 
dibentuk oleh DPR dan merupakan atat 
kelengkapan DPR yang bersifat tetap. 

Susunan 

Pasal 48 

(1) Pada permutaan masa keanggotaan OPR dan 
pada setiap permulaan Tahun Sidang, kecuali 
pada permulaan Tahun Sidang terakhir dari 
masa keanggotaan DPR, DPR menetapkan 
keanggotaan BKSAP. 

(2) Susunan keanggotaan BKSAP ditetapkan oleh 
Rapat Paripurna berdasarkan perimbangan 
jumlah anggota tiap-tiap Fraksi. 

(3) Penggantian antarwaktu anggota BKSAP dapat 
dilakukan oleh Fraksinya apabila anggota 
BKSAP yang bersangkutan berhalangan tetap 
atau ada pertimbangan lain dari Fraksinya. 

(4) BKSAP dibantu oleh sebuah Sekretariat. 

Pasal 49 
(1) Pimpinan BKSAP merupakan satu kesatuan 

pimpinan yang bersifat kolektif. 
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(2) Pimpinan BKSAP terdiri alas seorang Ketua 
dan 3 (tlga) orang Wakil Ketua, yang dlplhh 
dari dan oteh anggota BKSAP setelah 
penetapan keanggotaan BKSAP, sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1 ), dalam 
Rapat BKSAP yang dipimpin oleh Pimpinan 
DPR. 

(3) Pembagian tugas anggota Pimpinan BKSAP 
diatur sendiri berdasarkan tugas BKSAP. 

(4) Penggantian antarwaktu anggota Pimpinan 
BKSAP dilakukan dengan memperhatikan 
ketentuan, sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(2), apabila anggota Pimpinan BKSAP yang 
bersangkutan berhalangan tetap atau ada 
pertimbangan lain dari Fraksinya. 

(5) Keanggotaan Pimpinan BKSAP tidak dapat 
dirangkap dengan keanggotaan Pimpinan alat 
kelengkapan lainnya. 

Tugas 

Paoal 50 
(1) Tugas BKSAP ialah: 

a. membina, mengembangkan, dan 
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meningkatkan hubungan persahabatan 
dan kerja sama antara DPR dengan 
parlemen negara lain, baik secara 
bilateral maupun multilateral, termasuk 
organisasi intemasional yang menghimpun 
parlemen-parlemen dan/atau anggota 
anggota parlemen; 

b. mempersiapkan segala sesuatu yang 
berhubungan dengan kunjungan delegasi 
parlemen negara lain yang menjadi tamu 
DPR· • 

c. menghimpun data dan informasi mengenai 
segala sesuatu yang berhubungan dengan 
kerja sama antarparlemen; 

d. mengadakan evaluasi dan mengem 
bangkan tindak tanjut dari hasil 
pelaksanaan tugas BKSAP, terutama hasil 
kunjungan delegasi DPR ke luar negeri; 
dan 

e. memberikan saran atau usul kepada 
Pimpinan DPR tentang masalah kerja 
sama antarparlemen. 

(2) Untuk melaksanakan tugas, sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1 ), BKSAP dapat: 
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a. mengadakan kcnsultasi dengan pihak yang 
dipandang perlu mengenai hal yang 
termasuk dalam ruang lingkup tugasnya 
dengan tidak mengurangi ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37; 

b mengadakan hubungan dengan parlemen 
negara lain dan organisasi internasional, 
sebagaimana dimaksud datam ayat (1) 
huruf a, atas penugasan atau persetujuan 
Pimpinan QPR; 

c. mengadakan hubungan dengan organisasi 
internasional di tuar organisasi 
internasional sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) huruf a, atas persetujuan 
Pimpinan DPR berdasarkan pertimbangan 
Sadan Musyawarah; dan 

d. menghadiri pertemuan persahabatan 
mengenai har yang termasuk dalam ruang 
lingkup tugasnya atas penugasan atau 
persetujuan Pimpinan OPR. 

(3) Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1 ), BKSAP bertanggung 
jawab kepada DPR. 

(4) Hasil kunjungan delegasi DPR dilaporkan 
kepada Sadan Musyawarah dan apabila 
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dipandang perlu dapat melanjutkannya ke 
Rapa! Paripurna. 

(5) Pada akhir masa keanggotaan DPR, BKSAP 
membuat inventarisasi masalah, baik yang 
sudah maupun yang belum terselesaikan untuk 
dapat dipergunakan sebagai bahan oleh 
BKSAP pada masa keanggotaan berikutnya. 

BAB XII 
DEWAN KEHORMATAN 

Kedudukan 

Pasal 51 
Dewan Kehormatan dibentuk oleh DPR dan 
merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat 
sementara. 

Susunan 

Pasal 52 
(1) Susunan keanggotaan Dewan Kehormatan 

ditetapkan oleh Rapat Paripurna. 
(2) Keanggotaan Dewan Kehormatan terdiri atas 

unsur Pimpinan DPR dan beberapa anggota 
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dari tiap-tiap Fraksi yang memiliki Jumlah 
anggota 10 (sepuluh) orang atau lebih. 

(3) Dewan Kehormatan dibantu oleh sebuah 
Sekretariat. 

Pasal 53 
{1) Pimpinan Dewan Kehormatan terdiri alas 

seorang Ketua dan 2 {dua) orang Wakil Ketua. 
(2) Ketua Dewan Kehormatan dijabat oleh unsur 

Pimpinan DPR. 
(3) Wakil Ketua dipilih dari dan oleh Anggota 

Dewan Kehormatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 52 ayat (2). 

Tugas dan Wewenang 

Pasal 54 
(1) Tugas Dewan Kehormatan ialah: 

a. melakukan penelitian terhadap dugaan 
pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota 
DPR terhadap ketentuan mengenai: 
1) persyaratan untuk menjadi Anggota, 

sebagalmana dimaksud dalam Passi 
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52 

3 ayat (1) huruf c, d, e, f, Undang 
Undang No. 4 Tahun 1999 tentang 
Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, 
dan DPRD: 

2) sumpah/janji sebagai wakil rakyat, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
14 ayat (1) huruf e jo. Pasal 16, 
Undang-Undang No. 4 Tahun 1999 
tentang Susunan dan Kedudukan MPR, 
DPR, dan DPRD: 

3) larangan melakukan pekerjaan/usaha 
yang biayanya berasal dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara dan/ 
atau Anggaran Pendapat dan Belanja 
Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 42 Undang-Undang No. 4 Tahun 
1999 tentang Susunan dan Kedudukan 
MPR, DPR, dan DPRD; dan 

4) Kode Etik DPR: 
b. memberikan laporan mengenai 

perkembangan penelitian terhadap adanya 
dugaan pelanggaran Anggota DPR kepada 
Pimpinan DPR; dan 

c. memberikan laporan akhir berupa 
rekomendasi kepada Pimpinan DPR 



sebagai bahan pertimbangan untuk 
menjatuhkan sanksi atau merehabilitasi 
nama baik Anggota. 

(2) Rapat-rapat Dewan Kehormatan bersifat 
tertutup. 

(3) Tugas Dewan Kehormatan dianggap selesa, 
setelah menyampaikan rekomendasi kepada 
Pimpinan DPR. 

(4) Dalam melaksanakan tugasnya Dewan 
Kehormatan mempunyai wewenang untuk: 
a. memanggil Anggota yang bersangkutan 

untuk memberikan penjetasan dan 
pembelaan terhadap dugaan pelanggaran 
yang dilakukan; dan 

b. memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak 
pihak lain yang terkait untuk dimintai 
keterangan, termasuk untuk dimintai 
dokumen atau bukti lainnya. 

T•t• Cara Pelak••n••n Tuga1 dan Wewenang 

Poaol 55 
(1) Pimpinan OPR menerima laporan secara 

tertulls dari pelapor mengenai dugaan 
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pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota, dan 
menjamin kerahasiaan nama dan identitas 
pelapor. 

(2) Pimpinan DPR dapat mengesampingkan 
laporan yang tidak disertai identitas pelapor 
yang jelas. 

(3) Pimpinan DPR menyampaikan laporan 
pengaduan, sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1 ), kepada Bad an Musyawarah untuk 
dibahas dan ditentukan tindak lanjutnya. 

(4) Rapat Badan Musyawarah memutuskan tindak 
lanjut laporan dugaan pelanggaran oleh 
Anggota. 

(5) Datam hal Badan Musyawarah memutuskan 
untuk meneruskan penelitian terhadap laporan 
tersebut, Sadan Musyawarah mengusulkan 
kepada Rapat Paripurna untuk membentuk 
Dewan Kehormatan. 

(6) Sadan Musyawarah dapat memutuskan untuk 
tidak melanjutkan penelitian karena bukti yang 
mendukung terjadinya pelanggaran tersebut 
dianggap tidak cukup. 
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Pasal 56 

(1) Pimpinan DPR menetapkan sanKst atau 
rehabilitasi terhadap Anggota yang dilaporkan 
setelah mendengar pertimbangan dan penilaian 
dari Dewan Kehormatan serta pertimbangan 
Fraksi yang bersangkutan. 

(2) Sanksi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
berupa sanksi administrasi sampai dengan 
diberhentikan sebagai Anggota. 

(3) Rehabilitasi, sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1), ialah pemyataan pemu1ihan nama baik 
Anggota yang bersangkutan. 

BAB XIII 
PANITIA 

Kadudukan 

Pasal 57 

(1) DPR a tau a lat kelengkapan DPR, apabila 
memandang perlu, dapat membentuk panitia 
yang bersifat sementara. 

(2) Panitia yang dibentuk oleh DPR disebut Panitia 
Khusus dan merupakan alat kelengkapan DPR, 
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sedangkan panitia yang dibentuk oleh ala! 
kelengkapan DPR disebut Panitia Kerja. 

Susunan 

Pasal 58 
Jumtah anggota dan kornposer keanggotaan Panitia 
Khusus ditetapkan oleh Rapat Paripurna 
berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap 
Fraksi. 

Pasal 59 

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

(2) Anggota pengganti, sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), menggantikan kedudukan 
anggota Panitia Khusus dari Fraksinya yang 
berhalangan. 

(3) Penggantian antarwaktu anggota dan anggota 
pengganti Panitia Khusus dapat dilakukan oleh 
Fraksinya apabila anggota Panitia Khusus yang 
bersangkutan berhalangan tetap atau ada 
pertimbangan lain dari Fraksinya. 

(4) Panitia Khusus dibantu oleh sebuah 
Sekretariat. 
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Pasal 60 
(1) Pimpinan Panitia Khusus merupakan satu 

kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif. 
(2) Pimpinan Panitia Khusus terdiri atas seorang 

Ketua dan 3 (tiga) orang Wakil Ketua yang 
dipilih dari dan oleh anggota Panitia Khusus 
dalam Rapat Panitia Khusus yang dipimpin oleh 
Pimpinan DPR. 

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

(4) Penggantian antarwaktu anggota Pimpinan 
Panitia Khusus dilakukan dengan memper 
hatikan ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2). 

Pasal 61 
Susunan keanggotaan Panitia Ke�a ditetapkan oleh 
alat kelengkapan DPR yang membentuknya dengan 
sedapat mungkin didasarkan pada perimbangan 
jumlah anggota tiap-tiap Fraksi. 

Pasal 62 
Panitia Kerja dipimpin oleh salah seorang anggota 
Pimpinan alat kelengkapan DPR. 
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Tugas 
Pasal 63 

(1) Panitia Khusus bertugas me1aksanakan tugas 
tertentu dan dalam jangka waktu tertentu yang 
yang ditetapkan oleh Rapat Paripurna. 

(2) Panitia Khusus bertanggung jawab kepada 
DPR. 

(3) Ketentuan, sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 37 ayat (4), berlaku pula bagi Panitia 
Khusus sepanjang ketentuan tersebut dapat 
diberlakukan. 

(4) Rapat Paripurna dapat memperpanjang atau 
memperpendek jangka waktu penugasan 
Panitia Khusus. 

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

(6) Rapat Paripurna menetapkan tindak lanjut hasi1 
kerja Panitia Khusus. 

Pasal 64 
(1) Panitia Kerja bertugas melaksanakan tugas 

tertentu dan dalam jangka waktu tertentu yang 
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ditetapkan oleh alat kelengkapan DPR yang 
membentuknya. 

(2) Tata cara kerja Panitia Kerja ditetapkan oleh 
ala! kelengkapan DPR yang membentuknya. 

(3) Panitia Kerja bertanggung jawab kepada ala! 
kelengkapan DPR yang membentuknya. 

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

(5) Tlndak lanjut hasil kerja Panitia Kerja ditetapkan 
oleh ala! kelengkapan DPR yang 
membentuknya. 

BAB XIV 
PERSIDANGAN DAN RAPAT DPR 

Ketentuan Umum 

Pasal 65 
(1) Tahun sidang OPR dimulai pada tanggal 16 

Agustus dan diakhiri pada tanggal 15 Agustus 
tahun berikutnya. Apabila tanggal 16 jatuh pada 
hari llbur, pembukaan Tahun Sidang dilakukan 
pada hari kerja sebelumnya. 



(2) Tahun Sidang dibagi dalam 4 (empat) Masa 
Persidangan. 

(3) Masa Persidangan meliputi Masa Sidang dan 
Masa Reses. 

(4) Masa Sidang ialah masa kegiatan DPR yang 
dilakukan terutama di dalam Gedung DPR. 

(5) Masa Reses ialah masa kegiatan DPR di luar 
Masa Sidang, yang dilakukan oleh Anggota 
secara perseorangan atau berkelompok, 
terutama di luar Gedung DPR untuk 
melaksanakan kunjungan kerja. 

Pasal 66 

(1) Masa Persidangan, jadwal, dan acara 
persidangan ditetapkan oleh Sadan Mu· 
syawarah, dengan memperhatikan ketepatan 
waktu pembahasan Rancangan Undang 
Undang tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara serta Nata Keuangannya dan 
Rancangan Undang-Undang tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Selanja 
Negara. 

(2) Apabila Sadan Musyawarah tidak mengadakan 
rapat untuk menetapkan acara dan jadwal, 
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sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
Pimpinan DPR dapat menetapkan acara dan 
jadwal tersebut dengan memperhatikan 
pendapat Pimpinan Fraksi-Fraksi. 

Pasal 67 

(1) Pada hari permulaan Tahun Sidang acara 
pokok ialah Pidato Kenegaraan Presiden dalam 
Rapat Paripurna. Apabila Presiden 
berhalangan, Pidato Kenegaraan disampaikan 
oleh Wakil Presiden. 

(2) Dalam Rapat Paripurna pertama dari suatu 
Masa Sidang, Pimpinan DPR menyampaikan 
pidato pembukaan yang terutama menguraikan 
rencana kegiatan DPR dalam Masa Sidang 
yang bersangkutan dan masalah-masalah yang 
dipandang perlu untuk disampaikan. 

(3) Dalam Rapat Paripurna terakhir dari suatu 
Masa Sidang, Pimpinan DPR menyampaikan 
pidato penutupan yang terutama menguraikan 
hasil kegiatan dalam Mass Reses sebelumnya, 
hasil kegiatan selama Masa Sidang yang 
bersangkutan, rencana kegiatan dalam Masa 
Reses berikutnya, den masalah-masalah yang 
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dipandang perlu untuk disampaikan. 
(4) Qalam Rapat Paripurna penutupan Masa 

Sidang terakhir dari suatu Tahun Sidang, 
Pimpinan QPR menutup Masa Sidang dan 
Tahun Sidang dengan pidato penutupan yang 
terutama menguraikan hasil kegiatan QPR 
selama Tahun Sidang yang bersangkutan. 

(5) Qalam Rapat Paripurna penutupan Masa 
Sidang terakhir dari masa keanggotaan DPR, 
Pimpinan QPR menutup Masa Sidang dengan 
pidato penutupan yang terutama menguraikan 
hasil kegiatan QPR selama masa keanggotaan 
QPR yang bersangkutan. 

(6) Pidato Pimpinan DPR, sebagaimana 
dimaksud ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat 
(5), disusun oleh Pimpinan DPR dengan 
memperhatikan saran dan pendapat Pimpinan 
Fraksi-Fraksi. 

Pasal 68 
(1) Waktu rapat DPR ialah: 

a. pada siang hari, hari Senin sampai hari 
Kamis, dari pukul 09.00 sampai dengan 
pukul 16.00 dengan istirahat pukul 12.00 
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I 
sampai dengan pukul 13.00; hari Jumat 
dari pukul 8.30 sampai dengan pukul 16.00 
dengan istirahat dari pukul 11.00 sampai 
dengan pukul 13.30; 

b. pada malam hari dari pukul 19.30 sampai 
dengan pukul 23.30 pada setiap hari kerja. 

(2) Penyimpangan dari waktu rapat, sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh rapat 
yang bersangkutan. 

(3) Semua jenis rapat DPR dilakukan di Gedung 
DPR. 

(4) Penyimpangan dari tempat rapat, 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), hanya 
dapat dilakukan atas persetujuan Pimpinan 
DPR. 

Jenls Rapat 

Pasal 69 
Jenis Rapat DPR ialah: 
a. Rapat Paripurna; 
b. Rapat Paripurna Luar Biasa; 
c. Rapat Fraksi; 
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d. Rapat Pimpinan DPR; 
e. Rapat Sadan Musyawarah; 
f. Rapat Komisi; 
g. Rapat Gabungan Komisi; 
h. Rapa! BURT; 
,. Rapat Sadan Legislasi; 
J. Rapa! BKSAP; 
k. Rapat Dewan Kehormatan; 
I. Rapat Panitia Khusus: 
m. Rapat Panitia Kerja; 
n. Rapat Panitia Anggaran; 
o. Rapat Kerja; 
p. Rapat Dengar Pendapat; dan 
q. Rapat Dengar Pendapat Umum. 

Pasal 70 
Ra pat Paripurna ialah rapat Anggota yang dipimpin 
oleh Pimpinan DPR dan merupakan forum tertinggi 
dalam melaksanakan tugas dan wewenang DPR. 

Pasal 71 
(1) Rapat Paripurna Luar Biasa ialah Rapat 

Paripurna yang diadakan dalam Masa Reses 
apabila: 
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a. ountnta oleh Presiden; 
b. dikehendaki oleh Pimpinan DPR dengan 

persetujuan Sadan Musyawarah; atau 
c. diusulkan oleh sekurang-kurangnya 10 

(sepuluh) orang Anggota dengan 
persetujuan Sadan Musyawarah. 

(2) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1), Pimpinan DPR mengundangAnggota untuk 
menghadiri Rapat Paripurna Luar Siasa 
terse but. 

Pasal 72 
Rapat Fraksi iafah rapat anggota Fraksi yang 
dipimpin oleh Pimpinan Fraksi. 

Pasal 73 
(1) Rapat Pimpinan DPR ialah rapat anggota 

Pimpinan DPR yang dipimpin oleh Ketua DPR. 
(2) Dalam keadaan mendesak, apabila Ketua DPR 

berhalangan hadir, Rapat Pimpinan DPR, 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1 ), dapat 
dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua DPR 
yang ditunjuk oleh Ketua DPR. 
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Pasal 74 
Rapat Sadan Musyawarah ialah rapat anggota 
Sadan Musyawarah beserta anggota penggantinya 
yang dipimpin oleh Pimpinan Sadan Musyawarah. 

Pasal 75 

(1) Rapat Komisi ialah rapat anggota Komisi yang 
dipimpin oleh Pimpinan Komisi. 

(2) Rapat Pimpinan Komisi ialah rapat anggota 
Pimpinan Komisi yang dipimpin oleh Ketua 
Komisi atau salah seorang Wakil Ketua Komisi 
yang ditunjuk oleh Ketua Komisi. 

Pasal 76 

(1) Rapat Gabungan Komisi ialah rapat bersama 
yang diadakan oleh lebih dari satu Komisi, 
dihadiri oleh anggota Komisi-Komisi yang 
bersangkutan dan dipimpin oleh Pimpinan 
Rapat Gabungan Komisi. 

(2) Pimpinan Rapat Gabungan Komisi merupakan 
satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif 
serta mencerminkan unsur Pimpinan Komisi 
Komisi yang bersangkutan. 

(3) Pimpinan Rapat Gabungan Komisi terdiri atas 
seorang Ketua dan 4 (empat) orang Wakil 
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Ketua, yang dipilih oleh anggota Komisi-Komisi 
yang bersangkutan dari Pimpinan Komisi 
Komisi tersebut, datam Rapat Gabungan 
Komisi yang dipimpin oleh Pimpinan DPR, 
kecuali apabila Sadan Musyawarah 
menentukan lain. 

(4) Pembagian tugas anggota Pimpinan Rapat 
Gabungan Komisi diatur sendiri berdasarkan 
tugas Pimpinan Rapat Gabungan Komisi. 

(5) Apabila dalam Rapat Pimpinan dari Rapat 
Gabungan Komisi ada anggota Pimpinan Rapat 
Gabungan Komisi yang berhalangan hadir, ia 
dapat digantikan oleh anggota Pimpinan Komisi 
yang bersangkutan dalam Rapat Gabungan 
Komisi tersebut. 

(6) Rapat Pimpinan dari Rapat Gabungan Komisi 
ialah rapat anggota Pimpinan Rapat Gabungan 
Komisi yang dipimpin oleh Ketua Rapat 
Gabungan Komisi. 

(7) Penggantian antarwaktu anggota Pimpinan 
Rapat Gabungan Komisi dilakukan dengan 
memperhatikan ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam ayal (3). 
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Pasal 77 
( 1) Ra pat BURT ialah rapat anggota BURT beserta 

anggota penggantinya yang dipimpin oleh 
Pimpinan BURT. 

(2) Rapat Pimpinan BURT ialah rapat anggota 
Pimpinan BURT yang dipimpin oleh Ketua 
BURT atau oleh salah seorang Wakil Ketua 
BURT yang ditunjuk oleh Ketua BURT. 

Pasal 78 
(1) Rapat Sadan Legislasi ialah rapat anggota 

Badan Legislasi yang dipimpin oleh Pimpinan 
Sadan Legislasi. 

(2) Rapat Pimpinan Badan Legislasi ialah rapat 
anggota Pimpinan Sadan Legislasi yang 
dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi atau oleh 
salah seorang Wakil Ketua Sadan Legislasi 
yang ditunjuk oleh Ketua Sadan Legislasi. 

Paaal 79 
(1) Rapat BKSAP ialah rapat anggota BKSAP yang 

dipimpin oleh Pimpinan BKSAP. 
(2) Rapat Pimpinan BKSAP ialah rapal anggota 
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Pimpinan BKSAP yang dipimpin oleh Ketua 
BKSAP atau oleh salah seorang Wakil Ketua 
BKSAP yang ditunjuk oleh Ketua BKSAP. 

Pasal 80 

(1) Ra pat Dewan Kehormatan ialah rapat anggota 
Dewan Kehormatan yang dipimpin oleh 
Pimpinan Dewan Kehormatan. 

(2) Rapat Pimpinan Dewan Kehormatan ialah rapat 
anggota Pimpinan Dewan Kehormatan yang 
dipimpin oleh Ketua Dewan Kehormatan atau 
salah seorang Wakil Ketua Dewan 
Kehormatan yang ditunjuk oleh Ketua Dewan 
Kehormatan. 

Pasal 81 

(1) Rap at Panitia Khusus ialah rapat anggota 
Panitia Khusus yang dipimpin oleh Pimpinan 
Panitia Khusus. 

(2) Rapat Pimpinan Panitia Khusus ialah rapat 
anggota Pimpinan Panitia Khusus yang 
dipimpin oleh Ketua Panitia Khusus atau salah 
seorang Wakil Ketua Panitia Khusus yang 
ditunjuk oleh Ketua Panitia Khusus. 
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Pasal 82 
Rapat Panitia Kerja ialah rapat anggota Panitia 
Kerja yang dipimpin oleh Pimpinan Panitia Kerja. 

Pasal 83 

(1) Rapat Panitia Anggaran ialah rapat anggota 
Panitia Anggaran yang dipimpin oleh Pimpinan 
Panitia Anggaran. 

(2) Rapat Pimpinan Panitia Anggaran ialah rapat 
anggota Pimpinan Panitia Anggaran yang 
dipimpin oleh Ketua Panitia Anggaran atau 
salah seorang Wakil Ketua Panitia Anggaran 
yang ditunjuk oleh Ketua Panitia Anggaran. 

Pasal 84 

(1) Rapat Kerja ialah rapat antara Komisi, 
beberapa Komisi dalam 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 
Pimpinan Komisi, Pimpinan Rapat Gabungan 
Komisi, atau Pimpinan Panitia Khusus. 
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(2) Undangan, sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1 ), disampaikan kepada Presiden dan/atau 
Menteri yang ditunjuk untuk mewakilinya 
dengan mencantumkan persoalan yang akan 
dibicarakan serta diberikan waktu secukupnya 
untuk mempelajari persoalan tersebut. 

Pasal 85 

Rapat Dengar Pendapat ialah rapat antara Komisi, 
beberapa Komisi dalam Rapat Gabungan Komisi, 
atau Panitia Khusus dengan pejabat Pemerintah 
yang mewakili lnstansinya, baik alas undangan 
Pimpinan DPR maupun atas permintaan pejabat 
Pemerintah yang bersangkutan, yang dipimpin oleh 
Pimpinan Komisi, Pimpinan Rapat Gabungan 
Komisi, atau Pimpinan Panitia Khusus. 

Pasal 86 

Rapat Dengar Pendapat Umum ialah rapat antara 
Komisi, beberapa Komisi dalam Rapat Gabungan 
Komisi, atau Panitia Khusus dengan perseorangan, 
kelompok, organisasi atau badan swasta, baik atas 
undangan Pimpinan OPR maupun atas permintaan 
yang bersangkutan, yang dipimpin oleh Pimpinan 
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Komisi, Pimpinan Rapat Gabungan Komisi, atau 
Pimpinan Panitia Khusus. 

Sifat Rapat 

Pasal 87 

(1) Rapat Paripurna, Rapat Paripurna Luar Biasa, 
Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat 
Badan Legislasi, Rapat Panitia Khusus, Rapat 
Panitia Anggaran, Rapat Kerja, Rapat Dengar 
Pendapat, dan Rapat Dengar Pendapat Umum 
pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali apabila 
rapat yang bersangkutan atau Sadan 
Musyawarah memutuskan rapat tersebut 
bersifat tertutup. 

(3) Rapat Pimpinan DPR, Rapat Pimpinan alat 
kelengkapan DPR yang lain, Rapat BURT, 
Rapat Dewan Kehormatan dan Rapat Panitia 
Kerja bersifat tertutup. 

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

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

72 



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

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

Pasal 88 

(1) Rapat terbuka yang sedang ber1angsung dapat 
diusulkan untuk dinyatakan tertutup, baik oleh 
Ketua Rapat maupun oleh salah satu Fraksi 
dan/atau Pemerintah yang menghadiri rapat 
tersebut. 

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

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

( 4) Apabila rap at menyetujui usu I tersebut, Ketua 
Rapat menyatakan rapat yang bersangkutan 
sebagai rapat tertutup dan mempersilakan para 
peninjau meninggalkan ruang rapat. 
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Pasal 89 
(1) Pembicaraan dalam rapat tertutup pada 

dasarnya bersifat rahasia dan tidak boleh 
diumumkan . 

(2) Sifat rahasia, sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1 ), juga harus dipegang teguh oleh 
mereka yang mengetahui pemblcaraan dalam 
rapat tertutup tersebut. 

(3) Karena sifatnya dan/atau karena hal tertentu, 
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 pembicaraan dalam rapat 
tertutup itu. 

Tata cara Rapat 

Pasal 90 
(1) Sebelum menghadiri rapat, setiap Anggota 

menandatangani daftar hadlr. 
(2) Untuk para Undangan disediakan daftar hadir 

tersendiri. 
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Pasal 91 

(1) Apabila pada waktu yang telah ditentukan untuk 
membuka rapat, telah hadir lebih dari separuh 
jumlah anggota rapat yang terdiri atas 1ebih 
dari separuh unsur Fraksi yang jumlah 
anggotanya 10 {sepuluh) orang atau lebih, 
Ketua Rapat membuka rapat. 

(2) Apabila pada waktu yang telah ditentukan untuk 
membuka rapat, ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) belum dipenuhi, Ketua 
Rapat menunda pembukaan rapat tersebut 
paling lama satu jam. 

(3) Apabila pada akhir waktu penundaan, 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) belum juga dipenuhi, Ketua Rapat dapat 
membuka rapat. 

(4) Rapat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), 
dapat mengambil keputusan apabila memenuhi 
kuorum sebagaimana diatur dalam Bab XXI. 

Poaol 92 

(1) Setelah rapat dibuka, Ketua Rap at dapat 
memlnta kepada Sekretaris Rapat agar 
memberitahukan kepada peserta rapat 
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mengenai surat masuk dan surat keluar yang 
dipandang perlu. 

(2) Rapat dapat membicarakan surat masuk dan 
surat keluar tersebut. 

Pasal 93 
(1) Setelah semua acara yang ditetapkan selesai 

dibicarakan, Ketua Rapat menutup rapat. 
(2) Apabila acara yang ditetapkan untuk suatu 

rapat belum terselesaikan sedangkan waktu 
rapat, sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 68, 
telah habis, Ketua Rapat menunda 
penyelesaian acara tersebut untuk dibicarakan 
dalam rapat berikutnya atau meneruskan 
penyelesaian acara tersebut atas persetujuan 
rapat. 

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

Pasal 94 
Apabila Ketua berhalangan, 
salah seorang Wakil Ketua, 
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dan para Wakil Ketua berhalangan. rapat dipimpin 
oleh Anggota yang tertua usianya di antara yang 
hadir. 

Tata Cara Mengubah Acara Rapat 

Pasal 95 

(1) Usul perubahan terhadap acara DPR yang 
telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, baik 
mengenai perubahan waktu maupun mengenai 
masalah baru yang ingin dimasukkan dalam 
acara, dapat diajukan oleh Fraksi, alat 
kelengkapan OPR, atau oleh Pemerintah 
kepada Pimpinan DPR untuk segera 
dibicarakan datam Rapat Sadan Musyawarah. 

(2) Usul perubahan, sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1), diajukan secara tertulis dengan 
menyebutkan waktu dan masalah yang 
diusulkan selambat·lambatnya 2 (dua) hari 
sebelum acara rapat yang bersangkutan 
dilaksanakan. 

(3) Pimpinan DPR dapat mengajukan usul 
perubahan, sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1), kepada Sadan Musyawarah. 
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{4) Sadan Musyawarah membicarakan dan 
mengambil keputusan terhadap usul perubahan 
sebagaimana drmaksud dalam ayat (1) dan 
ayat (3). 

(5) Apabila Sadan Musyawarah tidak dapat 
mengadakan rapat, berlaku ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasat 66 ayat 
(2). 

Pasal 96 

(1) Dalam keadaan memaksa, Pimpinan DPR, 
Pimpinan Fraksi, atau Presiden dapat 
mengajukan usul perubahan terhadap acara 
Rapat Paripurna yang sedang berlangsung. 

(2) Rapat yang bersangkutan segera mengambil 
keputusan terhadap usul perubahan acara 
terse but. 

Tata Cara Permusyawaratan 

Pasal 97 

(1) Ketua Rapat menjaga agar rapat berjalan 
sesual dengan ketentuan dalam Peraturan 
Tata Tertib. 
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(2) Ketua Rapat hanya berbrcara selaku Pimpinan 
rapat untuk rnenjelaskan masalah yang menjadi 
pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan 
yang sebenarnya, mengembalikan pembi 
caraan kepada pokok persoalan, dan 
menyimpulkan pembicaraan anggota rapat. 

(3) Apabila Ketua Rapat hendak berbicara selaku 
anggota rapat, untuk sementara Pimpinan 
rapat diserahkan kepada anggota Pimpinan 
yang lain. 

Pasal 98 

(1) Sebelum berbicara, anggota rapat yang akan 
berbicara mendaftarkan namanya lebih dahulu, 
dan pendaftaran tersebut dapat juga dilakukan 
oleh Fraksinya. 

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

Poool 99 

(1) Glllran barblcara dlatur oleh Kalua Rapat 
menurut urutan pendaftaran name. 
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(2) Anggota rapat berbicara di tempat yang telah 
disediakan setelah dipersilakan oleh Ketua 
Ra pat. 

(3) Seorang anggota rapat yang berhalangan pada 
waktu mendapat giliran berbrcara dapat 
digantikan oleh anggota rapat dari Fraksinya 
dengan sepengetahuan Ketua Rapat. 

(4) Pembicara dalam rapat tidak boleh diganggu 
selama berbicara. 

Pasal 100 
(1) Ketua Ra pat dapat menentukan lamanya 

anggota rapat berbicara. 
(2) Apabila seorang pembicara melampaui batas 

waktu yang telah ditentukan, Ketua Rapat 
memperingatkan dan memintanya supaya 
pembicara mengakhiri pembicaraan. 

Pasal 101 
(1) Setiap waktu dapat diberikan kesempatan 

kepada anggota rapat melakukan interupsi 
untuk: 

a. meminta penjelasan tentang duduk 
persoalan sebenarnya mengenai masalah 
yang sedang dibicarakan; 
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b. menjelaskan soal yang di dalam 
pembicaraan menyangkut diri danfatau 
tugasnya; 

c. mengajukan usul prosedur mengenai soal 
yang sedang dibicarakan; atau 

d. mengajukan usul agar rapat ditunda untuk 
sementara. 

(2) Ketua Rapat dapat membatasi lamanya 
pembicara melakukan interupsi sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1 ). 

(3) Terhadap pembicaraan, sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b, tidak 
dapat diadakan pembahasan. 

(4) Usul, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
huruf c dan d, untuk dapat dibahas harus 
mendapat persetujuan rapat. 

Poool 102 

(1) Seorang pembicara tidak boleh menyimpang 
dari pokok pembicaraan, kecuali da1am hal 
sebagalmana dimaksud dalam Pasal 101. 

(2) Apabila seorang pembk:ara menurut pendapat 
Ketua Rapat menyimpang dari pokok 
pembicaraan, Ketua Rapat memperingat- 
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kannya dan meminta supaya pembicara 
kembali kepada pokok pembicaraan. 

Pasal 103 

Apabila seorang pembicara menggunakan kata 
kata yang tidak layak atau melakukan perbuatan 
yang mengganggu ketertiban rapat, atau 
menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang 
bertentangan dengan hukum, Ketua Rapat 
memperingatkan agar yang bersangkutan meng 
hentikan perbuatan itu dan/atau memberikan 
kesempatan kepadanya untuk menarik kembali 
kata-katanya. Jika pembicara memenuhi 
permintaan Ketua Rapat, maka kata-katanya itu 
dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat 
dalam Risalah atau Catalan Rapat. 

Pasal 104 

(1) Apabila seorang pembicara Udak memenuhi 
peringatan, sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 103, Ketua Rapat melarang pembicara 
tersebut meneruskan pembicaraannya. 

(2) Apabila farangan, sebagaimana dimaksud 
da1am ayat (1), masih juga tidak diindahkan 
oleh yang bersangkutan, Ketua Rapat meminta 
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kepada yang bersangkutan meninggalkan 
rapat 

(3) Apabila pembicara tersebut tidak 
mengindahkan permintaan, sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2), ia dikeluarkan 
dengan paksa dari ruang rapat atas perintah 
Ketua Rapat. Yang dimaksud dengan 
ruang rapat ialah ruangan yang dipergunakan 
untuk rapat, termasuk ruangan untuk Undangan 
dan Peninjau. 

Pasal 105 
(1) Apabila terjadi peristiwa, sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 103 dan Pasal 104, dan 
Ketua Rapat berpendapat bahwa rapat tidak 
mungkin dilanjutkan, Ketua Rapa! menutup 
atau menunda rapat tersebut. 

(2) Lama penundaan rapat, sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), tidak boleh lebih dari 
24 (dua puluh empat) jam. 

(3) Risa1ah, Catalan Rapa!, dan Laporan Singkat 

Risalah, Catatan Rapat, dan Laporan Singkat 

Pasal 106 
(1) Untuk setiap Rapa! Paripurna dan Rapa! 

Paripurna Luar biasa, dibuat Risalah Resmi 
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yang ditandatangani oleh Ketua Rapat. 
(2) Risalah ialah catatan Rapat Paripurna atau 

Rapat Paripurna Luar Biasa yang dlbuat secara 
lengkap dan berisi seluruh jalannya 
pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta 
dilengkapi dengan catatan tentang: 
a. jenis dan sifat rapat; 
b. hari dan tanggal rapat; 
c. tempat rapat; 
d. acara rapat; 
e. waktu pembukaan dan penutupan rapat; 
f. Ketua dan Sekretaris Rapat; 
g. jumlah dan nama Anggota yang 

menandatangani daftar hadir: dan 
h. undangan yang hadir. 

Pasal 107 

Setelah rapat selesai, Sekretaris Rapat menyusun 
Rlsalah untuk segera dibagikan kepada Anggota 
dan pihak yang bersangkutan. 

Pa1al 108 

(1) Untuk setiap Rapat Pimpinan DPR, Rapat 
Sadan Musyawarah, Rapat Komisi, Rapat 
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Gabungan Komisi, Rapat BURT, Rapat Sadan 
Legislasi, Rapat BKSAP, Rapat Dewan 
Kehormatan, Rapat Panitia Khusus, dan Rapat 
Panitia Anggaran dibuat Catalan Rapal yang 
ditandangani oleh Ketua Rap at yang 
bersangkutan. 

(2) Catalan rapat ialah catatan yang memuat 
pokok pembicaraan, kesimpulan, dan 
keputusan yang dihasilkan dalam rapat, 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), serta 
dilengkapi dengan catatan tentang hal 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 
(2). 

(3) Untuk rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1), juga dibuat Laporan Singkat yang hanya 
memuat kesimpulan dan keputusan rapat. 

Paoal 109 

(1) Setelah rapat sebagalmana dlmaksud dalam 
Pasal 108 ayat (1) selesai, Sekretaris Rapat 
secepatnya menyusun Laporan Singkat dan 
Catatan Rapat Sementara untuk segera 
dlbagikan kepada Anggota den pihak yang 
bersangkutan. 



(2) Setiap Anggota dan pihak yang bersangkutan 
diberi kesempatan untuk mengadakan koreksi 
terhadap Catatan Rapat Sementara itu dalam 
waktu 4 (empat) hari sejak diterimanya Catatan 
Rap at Sementara terse but dan 
menyampaikannya kepada Sekretaris Rapat � 
yang bersangkutan. 

Pasal 110 

(1) Pada Risalah, Catatan Rapat, dan/atau 
Laporan Singkat mengenai rapat yang bersifat 
tertutup, harus drcantumkan dengan jelas kata 
rahasia. 

(2) Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan 
bahwa suatu hal yang dibicarakan dan/atau 
diputuskan dalam rapat itu tidak dimasukkan 
dalam Risalah, Catalan Rapat, dan/atau 
Laporan Singkat. 

Undangan dan Peninjau 

Pasal 111 
(1) Undangan ialah: 

a. mereka yang bukan Anggota, yang hadir 
dalam rapat DPR atas undangan Pimpinan 
DPR; dan 
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b. Anggota yang hadir dalam rapat alat 
kelengkapan OPR alas undangan 
Pimpinan OPR, yang bukan anggota alat 
kelengkapan tersebut. 

c. Peninjau ialah mereka yang hadir dalam 
rapat DPR tanpa undangan Pimpinan 
DPR. 

(2) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas 
persetujuan Ketua Rapat, tetapi tidak 
mempunyai hak suara. 

(3) Peninjau tidak mempunyai hak suara dan tidak 
boleh menyatakan sesuatu, baik dengan 
perkataan maupun dengan cara lain. 

(4) Untuk Undangan dan Peninjau disediakan 
tempat tersendlri. 

(5) Undangan dan Penlnjau wajib menaati tata 
tertib rapat dan/atau ketentuan lain yang diatur 
oleh DPR. 

P111I 112 

(1) Ketua Rapat menjaga agar ketentuan, 
sebagaimana dimaksud datam Passi 111, tetap 
dipatuhi. 
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(2) Ketua Rapat dapat meminta agar Undangan 
dan/atau Peninjau yang mengganggu 
ketertiban rapat meninggalkan ruang rapat. 
Apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang 
bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari 
ruang rapat atas perintah Ketua Rapat. 

(3) Apabila terjadi peristiwa, sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2), Ketua Rapat dapat 
menutup atau menunda rapat tersebut. 

(4) Lama penundaan rapat, sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (3), tidak boleh lebih dari 
24 (dua puluh empat) jam. 

BAB XV 
PEMBENTUKAN UNDANG·UNOANG 

Ketentuan Umum 

Pasal 113 
(1) DPR bersama-sama dengan Presiden 

membentuk undang-undang. 
(2) Rancangan undang-undang dapat berasal 

dari Pemerintah atau dari DPR. 
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Pasal 114 

(1) Apabila ada 2 (dua) rancangan undang 
undang yang diajukan mengenai hal yang 
sama, maka yang dibicarakan ialah rancangan 
undang-undang yang diterima lebih dahulu, 
sedangkan rancangan undang-undang yang 
diterima kemudian dipergunakan sebagai 
pelengkap. 

(2) Dalam hat terjadi pengajuan 2 (dua) rancangan 
undang-undang dari Pemerintah dan DPR 
mengenai hal yang sama, yang dimaksud 
dengan diterima ialah: 
a. apabila rancangan undang-undang dari 

DPR diterima oleh Presiden; atau 
b. apabila rancangan undang-undang dari 

Pemerintah diterima oleh Pimpinan DPR. 

Pasal 115 

(1) Rancangan undang-undang yang sudah 
disetujui DPR disampaikan oleh Pimpinan DPR 
kepada Presiden untuk disahkan menjadi 
undang-undang. 

(2) Apabila dalam 15 {lima belas) hari kerja, 
rancangan undang-undang yang disampaikan 
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DPR kepada Presiden belum disahkan menjadi 
undang-undang, Pimpinan DPR mengirim surat 
kepada Presiden untuk meminta penje1asan. 

Tingkat Pembicaraan 

Pasal 116 

(1) Pembahasan rancangan undang-undang 
dilakukan melalui 4 (empat) tingkat 
pembicaraan, kecuali apabila Sadan 
Musyawarah menentukan pembahasan dengan 
prosedur singkat. 

(2) Empat tingkat pembicaraan, sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), ialah: 
a. tingkat I dalam Rapat Paripurna; 
b. tingkat II dalam Rapat Paripurna; 
c. tingkat Ill dalam Rapat Komisi, Rapat 

Gabungan Komisi, atau Rapat Panitia 
Khusus bersama-sama Pemerintah; dan 

d. tingkat IV dalam Rapat Paripuma. 
(3) Sebelum dilakukan pembicaraan tlngkat II, 111, 

dan IV diadakan Rapat Fraksi. 
(4) Apabila dlpandang perlu, Bedan Muayawarah 

dapat menentukan bahwa pembicaraan Ungk1t 
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Ill dilakukan dalam Rapat Gabungan Komisi 
atau dalam Rapat Panitia Khusus. 

Pasal 117 

Pembicaraan tingkat I ialah: 
a. keterangan atau penjelasan Pemerintah dalam 

Rapat Paripurna terhadap rancangan undang 
undang yang berasal dari Pemerintah; atau 

b. keterangan atau penjelasan dalam Rapat 
Paripurna oleh Pimpinan Komisi, Pimpinan 
Gabungan Komisi, atau Pimpinan Panitia 
Khusus atas nama DPR terhadap rancangan 
undang-undang usul inisiatif DPR. 

Pasal 118 

Pembicaraan tingkat II ialah: 
a. dalam haJ rancangan undang-undang yang 

berasal dari Pemerintah: 
1). pemandangan umum dalam Rapat 

Paripurna oleh para Anggota yang 
membawakan suara Fraksi yang 
anggotanya 10 (sepuluh) orang atau lebih 
terhadap rancangan undang-undang 
beserta keterangan atau penjelasan 
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Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 117 huruf a; 

2). jawaban Pemerintah dalam Rapa! 
Paripurna terhadap pemandangan umum 
Anggota sebagaimana dimaksud dalam 
pad a angka 1) di atas: a tau J: 

b. dalam hal rancangan undang-undang yang 
berasal dari DPR: 
1). tanggapan Pemerintah dalam Rapat 

Paripurna terhadap rancangan undang 
u ndang usul inisiatif DPR beserta 
penjelasan Pimpinan Komisi, Pimpinan 
Rapat Gabungan Komisi, atau Pimpinan 
Panitia Khusus sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 117 huruf b; 

2) jawaban Prmpinan Komisi, Pimpinan 
Gabungan Komisi, atau Pimpinan Panitia 
Khusus atas nama DPR dalam Rapat 
Paripurna terhadap tanggapan Pemerintah 
sebagaimana dimaksud dalam angka 1) 
di alas. 

Pasal 119 
Pembicaraan tingkat Ill ialah pembahasan dalam 
Rapa! Komisi, Rapat Gabungan Komisi, atau Rapat 
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Panitia Khusus yang dilakukan bersama-sama 
dengan Pemerintah. Apabila dipandang perlu, dapat 
pula dilakukan pembahasan secara intern datam 
Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, atau Rapat 
Panitia Khusus. 

Pasal 120 

Pembicaraan tingkat IV ialah: 
a. pengambilan keputusan dalam Rapat 

Paripurna, yang didahului oleh: 
1) laporan hasil pembicaraan tingkat Ill; 
2) pendapat akhir dari Fraksi-Fraksi yang 

anggotanya 10 (sepuluh) orang atau lebih, 
yang disampaikan oleh anggotanya, yang 
apabila dipandang perlu, dapat pula 
disertai dengan catatan tentang pendirian 
Fraksinya; 

b. pemberian kesempatan kepada Pemerintah 
untuk menyampaikan sambutan terhadap 
pengambilan keputusan tersebut di alas. 

Rancangan Undang-Undang darl Pemertntah 

Pasal 121 
( 1) Rancangan undang-undang yang berasal dari 
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Pemerintah disampaikan kepada Pimpinan 
QPR dengan Surat Pengantar Presiden. 

(2) Surat Pengantar Presiden, sebagaimana 
dimaksud dalam ayat ( 1 ), menyebut juga 
Menteri yang mewakili Pemerintah dalam 
melakukan pembahasan rancangan undang 
undang tersebut. 

Paaol 122 
(3) Oalam Rapat Paripurna berikutnya, setelah 

rancangan undang-undang diterima oleh 
Pimpinan OPR, Ketua Rapat memberitahukan 
kepada Anggota masuknya rancangan undang 
u ndang tersebut dan kemudian membagi 
kannya kepada Anggota. 

(4) Terhadap pembahasan dan penyelesaian 
selanjutnya bertaku ketentuan, sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 116 aampai dengan 
Pasal 120, dengan memperhatikan ketentuan 
yang khusus berlaku bagi rancangan undang 
undang yang berasal darl Pemerintah. 

Paaal 123 
Rancangan undang-undang yang beraaal darl 
Pemerintah dapat ditarik kemball aebelum 
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pernbrcaraan tingkat Ill berakhir. 

Pasal 124 

Rancangan undang-undang untuk meratifikasi dan/ 
atau memberikan persetujuan atas pernyataan 
keadaan perang, pernyataan perang, pembuatan 
perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain 
yang disampaikan oteh Presiden kepada OPR, 
dibahas dan diselesaikan menurut ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 sampai 
dengan Pasal 120. 

Rancangan Undang-Undang darl OPR 

Pasal 125 

(1) Sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang 
Anggota dapat mengajukan usul rancangan 
undang-undang usul inisiatif DPR. 

(2) Usu! rancangan undang-undang, sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), dapat juga diajukan 
oleh Komisi atau Gabungan Komisi. 

(3) Usul rancangan undang-undang, sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), serta penjelasannya 
disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan 
DPR disertai daftar nama dan tanda tangan 
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para pengusul serta nama Fraksinya. 
(4) Dalam Rapat Paripurna berikutnya setelah usut 

rancangan undang-undang tersebut diterima 
oleh Pimpinan DPR, Ketua Rapat 
memberitahukan kepada Anggota masuknya 
usul rancangan undang-undang tersebut, 
kemudian dibagikan kepada Anggota. 

(5) Dalam Rapat Sadan Musyawarah yang 
diadakan untuk menentukan waktu 
pembicaraan usul rancangan undang-undang 
tersebut dalam Rapat Paripurna, kepada para 
pengusul diberikan kesempatan tertebih dahulu 
untuk memberikan penjelasan tentang usul 
tersebut. 

(6) Rapat Paripurna memutuskan apakah usul 
rancangan undang-undang tersebut secara 
prinsip dapat diterima menjadi rancangan 
undang-undang usul inisiatif DPR atau tidak. 
Keputusan tersebut diambil setelah diberikan 
kesempatan kepada pengusul untuk 
memberikan penjelasan dan kepada Fraksi 
Fraksi yang jumlah anggotanya 10 (sepuluh) 
orang atau lebih untuk memberikan 
pendapatnya. 
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(7) Setelah usul rancangan undang-undang 
tersebut diputuskan menjadi rancangan 
undang-undang usul inisiatif DPR, DPR 
menugaskan kepada Komisi, Gabungan 
Komisi, atau Panitia Khusus yang dibentuk 
untuk membahas dan menyempurnakan 
rancangan undang-undang tersebut. 

(8) Rancangan undang-undang yang telah dibahas 
dan disempurnakan, sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (7), oleh Pimpinan DPR 
disampaikan kepada Presiden dengan 
permintaan agar Presiden menunjuk Menteri 
yang akan mewakili Pemerintah dalam 
melakukan pembahasan rancangan undang 
undang tersebut bersama-sama dengan DPR. 

(9) Terhadap pembahasan dan penyelesaian 
selanjutnya berlaku ketentuan, sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 116 sampai dengan 
Pasal 120, dengan memperhatikan ketentuan 
yang khusus berlaku bagi rancangan undang 
undang dari DPR. 

Pasal 126 

(1) Sela ma usu I rancangan undang-undang usul 
inisiatif OPR belum dibicarakan dalam Sadan 
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Musyawarah, para pengusul berhak 
mengajukan perubahan. 

(2) Selama usul rancangan undang-undang 
tersebut belum diputuskan menjadi rancangan 
undang-undang usul inisiatif DPR, para 
pengusul berhak menarik usulnya kembali. 

(3) Pemberitahuan tentang perubahan atau 
penarikan kembali usul, sebagaimana 
dimaksud ayat (1) dan ayat (2), harus 
ditandatangani oleh semua pengusul dan 
disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan 
DPR, yang kemudian dibagikan kepada 
Anggota. 

Pasal 127 
(1) Apabila sebelum pengambilan keputusan 

dalam Rapat Paripurna, sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 125 ayat (6), jumlah 
penanda tangan usul rancangan undang 
undang tersebut menjadi kurang dari 10 
(sepuluh) orang, harus diadakan penambahan 
penanda tangan sehingga jumlahnya menjadi 
sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang. 

(2) Apabila sampai 2 (dua) kali Masa Persidangan 
jumlah penanda tangan, sebagaimana 
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dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dipenuhi, 
usul tersebut menjadi gugur. 

Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang·Undang 

Pasal 128 

(1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang 
Undang dibicarakan oleh DPR pada 
kesempatan pertama segera setelah Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
tersebut diundangkan dan disampaikan oleh 
Presiden kepada DPR. 

(2) Terhadap pembahasan dan penyefesaian 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang 
Undang berlaku ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 116 sampai dengan 
Pasal 120, dengan memperhatikan ketentuan 
yang khusus berlaku bagi rancangan undang 
undang yang berasal dari Pemerintah. 
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BAB XVI 
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA NEGARA 

Pasal 129 

Datam melaksanakan tugas dan wewenang DPR, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 
huruf b dan c, diadakan kegiatan sebagai berikut: 
a. pembicaraan pendahuluan dengan Pemerintah 

dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara: 

b. penyampaian Rancangan Undang·Undang 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara serta Nota Keuangannya oleh Presiden 
kepada DPR dan pembahasannya serta 
penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara; 

c. penyampaian dan pembahasan laporan 
setengah tahunan; 

d. pembahasan bersama-sama dengan 
Pemerintah mengenai perkiraan perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
yang sedang berjalan: 

e. penyampaian dan pembahasan serta 
penetapan Rancangan Undang-Undang 
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tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara; dan 

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

Pasal 130 

(1) Pelaksanaan tugas, sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 129 tersebut di atas, dilakukan 
oleh Panitia yang bertugas menangani 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
yang disebut Panitia Anggaran. 

(2) Panitia Anggaran dibentuk oleh DPR sebelum 
dimulainya pembicaraan pendahuluan. 

(3) Keanggotaan Panltia Anggaran terdiri dari 
anggota-anggota seluruh unsur Komisi. 

(4) Pimpinan Panitia Anggaran diambil dari Komisi 
yang membidangi masalah keuangan dan 
perencanaan. 

Pasal 131 

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

(2) Hasil Rapat Kerja, sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1 ), dilaporkan dalam Rapat 
Paripurna dan selanjutnya dibahas bersama 
sama dalam Rapat Panitia Anggaran. 

(3) Rapat Kerja penyelesaian terakhir pembicaraan 
pendahuluan dilakukan oleh Panitia Anggaran 
dengan Pemerintah pada awal Masa 
Persidangan kedua. 

Pasal 132 

Dalam tujuh hari pertama tiap permulaan tahun 
takwim Presiden menyampaikan Pidato Pengantar 
Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara serta Nata 
Keuangannya dalam Rapat Paripuma DPR. Apabila 
Presiden berhalangan, Pidato Pengantar tersebut 
disampaikan oleh Wakil Presiden. 

Pasal 133 

Panitia Anggaran segera membahas Rancangan 
Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan 

102 



Belanja Negara serta Nola Keuangannya, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132, dan 
menyampaikan hasil pembahasan tersebut berupa 
pokok-pokok pikiran kepada Rapat Paripurna 
sebelum pemandangan umum Anggota. 

Pasal 134 

(1) Terhadap pembahasan dan penyelesaian 
selanjutnya Rancangan Undang-Undang 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara serta Nota Keuangannya berlaku 
ketentuan, sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 116 sampai dengan Pasal 120, dengan 
tambahan ketentuan sebagai berikut: 
a Rapat Kerja dengan Pemerintah diadakan 

dengan Komisi-Komisi; dan 
b. Rapat Kerja penyetesaian terakhir 

Rancangan Undang-Undang tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
diadakan oleh Panitia Anggaran dengan 
Pemerintah, dengan memperhatikan 
pemandangan umum Fraksi-Fraksi, 
jawaban Pemerintah, serta saran dan 
pendapat dari Sadan Musyawarah dan 
Komisi-Komisi. 
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(2) Pembahasan Rancangan Undang-Undang 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara serta Nota Keuangannya harus selesai 
selambat-lambatnya satu bulan sebelum 
tanggal dimulainya tahun anggaran yang 
bersangkutan. 

Pasal 135 

Panitia Anggaran mengadakan pembahasan 
terhadap laporan setengah tahunan yang 
disampaikan Pemerintah kepada DPR, selambat- 
1ambatnya satu bulan setelah pertengahan pertama 
tahun anggaran yang bersangkutan berakhir. 

Pasal 136 

Panitia Anggaran mengadakan Rapat Kene dengan 
Pemerintah untuk membahas perkiraan perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 
sedang beqalan dalam triwulan ketiga setiap tahun 
anggaran. 

Pasal 137 

(1) Rancangan Undang-Undang tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara disampaikan oleh Presiden kepada 
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DPR sebelum melewati tujuh hari pertama dari 
bulan terakh,r tahun anggaran yang 
bersangkutan. 

(2) Pembahasan dan penyelesaian Rancangan 
Undang-Undang tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara diselesaikan 
seperti pembahasan dan penyelesaian 
Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara, dan 
diselesaikan sebelum tahun anggaran yang 
bersangkutan berakhir. 

Pasal 138 
Pembahasan dan penyelesaian Rancangan 
Undang-Undang tentang Perhitungan Anggaran 
Negara dllaksanakan dalam batas waktu yang 
ditentukan oleh Undang-Undang tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara yang 
bersangkutan. 

BAB XVII 
ASPIRASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT 

P111I 131 
(1) DPR menampung dan menlndaklanjutl asplrasl 

den pangaduan masyarakat tentang suatu 



• 

permasalahan yang berada dalam ruang 
lingkup tugas dan wewenang DPR. 

(2) Selain melalui Rapat Dengar Pendapat Umum, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat 
(4) huruf c dan melalui kunjungan kerja, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat 
(4) huruf d, DPR menerima penyampaian 
aspirasi dan pengaduan masyarakat secara 
langsung dan/atau melalui surat. 

Pasal 140 
(1) Masyarakat yang datang secara langsung ke 

DPR untuk menyampaikan aspirasi dan/atau 
pengaduan diterima dan disalurkan oleh 
Sekretariat Jenderat ke Komisi yang 
membidanginya dan/atau Fraksi-Fraksi. 

(2) Dalam menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan 
masyarakat, Komisi melaksanakan ketentuan, 
sebagaimana diatur dalam Pasa1 37 ayat (4) 
dan ayat (5), sedangkan Fraksi dapat 
mengambil langkah-langkah sesuai dengan 
kebijaksanaan masing-masing. 
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BAB XVIII 
KONSULTASI DAN KOORDINASI SESAMA 

LEMBAGA TINGGI NEGARA 

Pasal 141 

(1) Konsultasi dan koordinasi antara OPR dengan 
Lembaga Tinggi Negara Jainnya dilaksanakan 
dalam bentuk: 
a. pertemuan antara Pimpinan DPR dengan 

Pimpinan Lembaga Tinggi Negara lainnya; 
b. pertemuan antara Pimpinan DPR bersama 

unsur Pimpinan Fraksi DPR dengan 
Pimpinan Lembaga Tinggi Negara tainnya; 

c. pertemuan antara Pimpinan DPR bersama 
unsur aJat kelengkapan DPR yang ruang 
lingkup tugasnya terkait dengan pokok 
masalah yang dibahas, dengan Pimpinan 
Lembaga Tinggi Negara lainnya; dan 

d. pertemuan antara atat kelengkapan DPR 
sesuai dengan ruang lingkup tugasnya 
dengan Pimpinan dan/atau unsur jajaran 
Lembaga Tinggi Negara lainnya. 

(2) Pertemuan konsultasi dan koordinasi, 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat 
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di1akukan bark atas prakarsa DPR maupun 
Lembaga Tingg1 Negara tertentu lainnya. 

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

(4) Hasil-hasil pertemuan konsultasi dan koordinasi 
dengan Lembaga Tinggi Negara lainnya yang 
mengatur mengenai mekanisme dan prosedur 
harus mendapat persetujuan Badan 
Musyawarah. 

(5) Hasil-hasil pertemuan konsultasi dan koordinasi 
dengan Lembaga Tinggi Negara lainnya yang 
berkaitan dengan kebijaksanaan atau 
mengatasnamakan DPR harus mendapat 
persetujuan Rapat Paripurna. 

Pasal 142 

Pimpinan DPR atas persetujuan Sadan 
Musyawarah dapat membuat kesepakatan dengan 
Pimpinan Lembaga Tinggi Negara lainnya 
mengenai mekanisme dan tata cara pertemuan 
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konsultasi dan koordinasi dengan Lembaga Tinggi 
Negara tersebut. 

BAB XIX 
PEMBAHASAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN 

PEMERIKSA KEUANGAN 

Hasil Pemeriksaan Semester 

Pasal 143 

(1) DPR membahas hasil pemeriksaan atas 
pertanggungjawaban keuangan negara yang 
diberitahukan oleh Sadan Pemeriksa Keuangan 
dalam bentuk laporan semester, yang 
disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR, 
untuk dipergunakan sebagai bahan 
pengawasan. 

(2) DPR menugaskan Komisi untuk membahas 
dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan semester 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 

(3) Komisi membahas dan mempelajari hasil 
pemeriksaan semester dalam Rapat Komisi. 

(4) Untuk keper1uan pembahasan dan mempelajari 
hasil pemeriksaan semester, Komisi dapat 
melakukan pertemuan konsullasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1) huruf d. 
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(5) Hasil pembahasan pemeriksaan semester 
tersebut dijadikan bahan Rapat Kerja dan 
Rapat Oengar Pendapat. 

Hasil Pemeriksaan Parsialllndividual 

Pasal 144 

(1) Hasil pemeriksaan parsial/individual 
disampaikan kepada Komisi yang ruang tingkup 
tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan 
hasil pemeriksaan parsial/individual. 

(2) Komisi dapat mengadakan Rapat Konsultasi 
dengan unsur Sadan Pemeriksa Keuangan 
dalam rangka pembahasan atau mempelajari 
hasil pemeriksaan parsial/individual 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat 
(1) huruf d. 

(3) Komisi dapat meminta Sadan Pemeriksa 
Keuangan untuk melakukan suatu pemeriksaan 
terhadap obyek tertentu untuk keperluan 
pengawasan keuangan flegara. 

(4) Hasil pemeriksaan parsial/individual diman 
faatkan sebagai bahan Rapat Komisi, Rapat 
Kena, dan Rapat Dengar Pendapat dalam 
rangka pelaksanaan tugas pengawasan OPR. 
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BAB XX 
TATA CARA PENYAMPAIAN HAK DPR DAN 

HAK ANGGOTA DPR 

Hak Meminta Keterangan kepada Presiden 

Pasal 145 

(1) Sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang 
Anggota dapat mengajukan usul kepada DPR 
untuk meminta keterangan kepada Presiden 
tentang suatu kebijakan Pemerintah. 

(2) Usul sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
disusun secara singkat dan jelas, serta 
disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan 
DPR, dengan disertai daftar nama dan tanda 
tangan para pengusul serta nama Fraksinya. 

Pasal 146 

(1) Dalam Rapat Paripurna berikutnya setelah usul 
permintaan keterangan kepada Presiden 
diterima oleh Pimpinan DPR, Ketua Rapat 
membelitahukan kepada para Anggota tentang 
masuknya usul permintaan keterangan kepada 
Preslden, dan usul tersebut kemudian 
dibaglkan kepada para Anggota. 

111 



(2) Dalam Rapat Sadan Musyawarah yang 
diadakan untuk menentukan waktu 
pembicaraan usul permintaan keterangan 
kepada Presiden tersebut dalam Rapat 
Paripurna, kepada para pengusul diberikan 
kesempatan untuk memberikan penjelasan 
tentang usul tersebut. 

(3) Dalam Rapat Paripurna yang telah ditentukan, 
para pengusul memberikan penjelasan tentang 
maksud dan tujuan usul permintaan keterangan 
kepada Presiden tersebut. 

(4) Rapat Paripurna, sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (3), atau Rapat Paripurna yang lain 
memutuskan untuk menyetujui atau menolak 
usul tersebut. 

Paaal 147 
(1) Salama usul permintaan keterangan kepada 

Preslden belum diputuskan menjadl permlntaan 
keterangan DPR kepada Presiden, para 
pengusul berhak mengajukan perubahan atau 
menarik usulnya kembali. 

• 
(2) Pemberltahuen tentang perubahan atau 

penariken kemball usul tersebut herus 
ditandangani oleh semua pengusul dan 
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disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan 
DPR, yang kemudian dibaqtkan kepada para 
Anggota 

(3) Apabila jumlah penanda tangan usul 
permintaan keterangan kepada Presiden yang 
belum memasuki pembicaraan dalam Rapat 
Paripurna, sebagaimana drmaksud dalam 
Pasal 146 ayat (3), ternyata menjadi kurang 
dari 10 (sepuluh) orang, harus diadakan 
penambahan penanda tangan sehingga 
jumlahnya menjadi sekurang·kurangnya 10 
(sepuluh) orang. 

(4) Apabi1a sampai 2 (dua) kali Masa Persidangan 
jumlah penanda tangan yang dimaksud tidak 
dapat dipenuhi, usul tersebut menjadi gugur. 

Pasal 148 

(1) Apabila usul permintaan keterangan kepada 
Presiden tersebut disetujui sebagai permintaan 
keterangan DPR kepada Presiden, Pimpinan 
DPR menyampaikannya kepada Presiden dan 
mengundang Presiden untuk memberikan 
keterangan. 

(2) Terhadap keterangan Presiden, sebagaimana 
dimaksud dalam ayat ( 1 ), diberikan 
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kesempatan kepada para pengusul dan 
Anggota lainnya untuk mengemukakan 
pendapatnya. 

(3) Atas pendapat para pengusul dan/atau Anggota 
lainnya, sebaqaimana dimaksud dalam ayat (2), 
Presiden memberikan jawabannya 

(4) Keterangan dan jawaban Presrden. 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan 
ayat (3), dapat diwakilkan kepada Menteri. 

• 

Pasal 149 

(1) Terhadap keterangan dan jawaban Presiden, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, 
Anggota dapat mengajukan usul pernyataan 
pendapat. 

(2) Usul pernyataan pendapat, sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1 ), dilakukan 
berdasarkan Pasal 159 sampai dengan Pasal 
165. 

(3) Jika sampai waktu penutupan Masa Sidang 
yang bersangkutan ternyata tidak ada usul 
pernyataan pendapat yang diajukan, 
sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ), 1 

pembicaraan mengenai permintaan keterangan 

114 



kepada Presiden tersebut dmyatakan selesai 
dalam Rapat Paripurna penutupan Masa 
Sidang yang bersangkutan 

Hak Mengadakan Penyelidikan 

Pasal 1 SO 

(1) Sejumlah Anggota, sesuai dengan ketentuan 
undang-undang, dapat mengajukan usul untuk 
mengadakan penyelidikan mengenai suatu hal. 

(2) Usul sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan 
DPR dengan disertai daftar nama dan tanda 
tangan para pengusul serta nama Fraksinya. 

(3) Usul sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
dinyatakan dalam suatu perumusan secara 
jelas tentang hal yang akan diselidiki dengan 
disertai penjelasan dan rancangan biaya. 

Pasal 151 

Dalam Rapat Paripurna berikutnya setelah usul 
untuk mengadakan penyelidikan diterima oleh 
Pimpinan OPR, Ketua Rapat memberitahukan 
kepada Anggota tentang masuknya usul untuk 
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mengadakan penyelidikan, dan usul tersebut 
beserta penjelasan dan rancangan biayanya 
kemudian dibagikan kepada Anggota. 

Pasal 152 

Dalam Rapat Sadan Musyawarah yang diadakan 
untuk menentukan waktu pembicaraan usul untuk 
mengadakan penyelidikan tersebut dalam Rapat 
Paripurna, kepada para pengusul diberikan 
kesempatan untuk memberikan penjelasan 
tentang usul tersebut. 

Pasal 153 

(1) Dalam Rapat Paripurna yang telah ditentukan, 
para pengusul memberikan penjelasan tentang 
maksud dan tujuan usul untuk mengadakan 
penyelidikan dan rancangan biayanya. 

(2) Rapat Paripurna memutuskan untuk menyetujui 
atau menolak usul tersebut. 

Pasal 154 

(1) Selama usul untuk mengadakan penyelidikan 
mengenai suatu hal belum disetujui oleh Rapat 
Paripurna, para pengusul berhak mengajukan 
perubahan atau menarik usulnya kembali. 
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(2) Pemberitahuan tentang perubahan atau 
penarikan kembali usul tersebut harus 
ditandatangani oleh semua pengusul dan 
disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan 
DPR, yang kemudian dibagikan kepada 
Anggota. 

(3) Apabila jumlah penanda tangan usul untuk 
mengadakan penyelidikan mengenai suatu hal 
yang belum dibicarakan datam Rapat Paripurna 
ternyata menjadi kurang dari jumlah, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat 
(1 ), harus diadakan penambahan penanda 
tangan sehingga jumlahnya mencukupi. 

(4) Apabila sampai 2 (dua) kall Masa Persidangan 
jumlah penanda tangan, sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (3), tidak dapat dipenuhi, 
usul tersebut menjadi gugur. 

Pasal 155 

(1) Apabila Rapat Paripurna memutuskan 
menyetujui usul untuk mengadakan 
penyelidikan, DPR membentuk Panitia Khusus 
yang beranggotakan sekurang�kurangnya 10 
(sepuluh) orang. 
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(2) Keputusan 
penyelidikan 
Khusus. 

(3) Keputusan DPR, sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) dan ayat (2), disampaikan 
kepada Presiden. 

' (4) Ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab XIII, 
berlaku bagi Panitia Khusus sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1). 

Pasal 156 

(1) Panitia Khusus memberikan laporan tertuljs 
secara berkala sekurang-kurangnya sekali 
sebulan kepada Pimpinan DPR, dan laporan 
tersebut dibagikan kepada Anggota dan 
disampaikan kepada Presiden. 

(2) Atas usul sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) 
orang Anggota, laporan berkala, sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1 ), dibicarakan dalam 
Rapat Paripurna, kecuali apabila Sadan 
Musyawarah menentukan lain. 

Pasal 157 
(1) Setelah selesai dengan pekerjaannya, Panitia 

Khusus memberikan laporan tertulis kepada 
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OPR dan laporan tersebut dtbaqikan kepada 
para Anggota dan kemudian dibicarakan dalam 
Rapat Paripurna untuk diambil keputusan akhir, 
kecuali apabila Rapat Paripurna itu 
menentukan lain. 

(2) Keputusan akh_ir atas laporan Panitia Khusus 
tersebut disampaikan kepada Presiden. 

Hak Mengadakan Perubahan 
atas Rancangan Undang-Undang 

Pasal 158 

(1) Anggota dapat mengajukan usul perubahan 
atas rancangan undang-undang yang berasal 
dari Pemerintah. 

(2) Pokok-pokok usul perubahan dikemukakan 
dalam pemandangan umum Anggota pada 
pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 118 ayat (1) huruf a. 

(3) Usul perubahan disampaikan oleh Anggota 
dalam pembicaraan tingkat Ill untuk dibahas 
dan diambit keputusan. 
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Hak Mengajukan Pernyataan Pendapat 

Pasal 159 

(1) Sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang 
Anggota dapat mengajukan usul pernyataan 
pendapat, baik yang berhubungan dengan seal 
yang sedang dibicarakan maupun mengenai 
soal lain. 

(2) Usul pernyataan pendapat tersebut serta 
penjelasannya disampaikan secara tertulis 
kepada Pimpinan DPR, dengan disertai daftar 
nama dan tanda tangan para pengusul serta 
nama Fraksinya. 

(3) Dalam Rapat Paripurna berikutnya setelah usul 
pernyataan pendapat diterima oleh Pimpinan 
DPR, Ketua Rapat memberitahukan kepada 
Anggota tentang masuknya usul pernyatan 
pendapat, dan usul tersebut kemudian 
dibagikan kepada Anggota dan disampaikan 
kepada Presiden. 

Pasal 160 

Dalam Rapat Badan Musyawarah yang diadakan 
untuk menentukan waktu pembicaraan usul 
pernyataan pendapat tersebut dalam Rapat 
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Paripurna, kepada para pengusul diberikan 
kesempatan untuk memberikan penjelasan tentang 
usul tersebut 

Pasal 161 

(1) Pembahasan dan penyelesaian usul 
pernyataan pendapat dapat dilakukan dalam 4 
(empat) tingkat pembicaraan. 

(2) Datam Rapat Paripurna yang telah ditentukan, 
yang merupakan pembicaraan tingkat I, kepada 
para pengusul diberikan kesempatan untuk 
memberikan penjelasan secara lisan alas usul 
pernyataan pendapat tersebut. 

(3) Dalam pembicaraan tingkat ll, terhadap usul 
dan penjelasan para pengusul, diberikan 
kesempatan kepada Anggota lainnya untuk 
memberikan pemandangannya, sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf a, 
dan kepada Presiden untuk menyatakan 
pendapatnya, para pengusul dapat 
memberikan jawaban atas pemandangan 
Anggota dan pendapat Presiden tersebut. 

(4) Apabila Rapat Paripuma memandang perlu, 
dapat diberikan kesempatan satu kali lagi 
kepada Anggota untuk memberikan 
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pemandangannya, kepada Presiden untuk 
menyatakan pendapatnya, dan kepada 
pengusul untuk memberikan jawaban atas 
pemandangan para Anggota dan pendapat 
Presiden tersebut. 

(5) Setelah pembicaraan, sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (3) atau ayat (4) selesai, maka 
Rapat Paripurna menentukan tindak lanjut 
penyelesaiannya. 

(6) Dalam pembahasan dan penyelesaian usul 
pernyataan pendapat, Presiden dapat 
mewakilkan kepada Menteri. 

Pasal 162 

(1) Apabila Rapat Paripurna memandang perlu, 
pembicaraan lebih lanjut mengenai usul 
pernyataan pendapat tersebut dapat dilakukan 
dalam pembicaraan tingkat Ill. 

(2) Dalam pembicaraan tingkat Ill, sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), dapat diadakan 
Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, dan/atau 
Rapat Dengar Pendapat Umum dengan pihak 
yang dipandang perlu, termasuk pengusul. 
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Pasal 163 

Setelah pembicaraan tingkat Ill. sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 162 selesai, diakhiri dengan 
pembicaraan tingkat IV, dalam hal ini DPR 
mengambil keputusan untuk menyetulur atau 
menolak usul pernyataan pendapat tersebut. 

Pasal 164 

(1) Selama usul pernyataan pendapat belum 
disetujui oleh Rapat Paripurna, para pengusul 
berhak mengajukan perubahan atau menarik 
usulnya kembali. 

(2) Pemberitahuan tentang perubahan atau 
penarikan kembali usul tersebut harus 
ditandatangani oleh semua pengusul dan 
disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan 
DPR, yang kemudian dibagikan kepada 
Anggota dan disampaikan kepada Presiden. 

(3) Apabila jumlah penanda tangan usul 
pernyataan pendapat yang belum memasuki 
pembicaraan tingkat 1 temyata menjadi kurang 
dari 10 (sepuluh) orang, harus diadakan 
penambahan penanda tangan, sehingga 
jumlahnya menjadi sekurang·kurangnya 1 O 
(sepuluh) orang. 
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(4) Apabila sampai 2 (dua) kali Masa Persidangan 
jumlah penanda tangan yang dimaksud tidak 
dapat dipenuhi, usul tersebut menjadi gugur. 

Pasal 165 

(1) Hasil keputusan DPR mengenai usu! 
pernyataan pendapat, dapat berupa pernyataan 
pendapat DPR terhadap kebijakan Pemerintah, 
peristiwa luar biasa yang terjadi di wilayah 
tanah air berikut saran penyelesaiannya, 
sampai dengan peringatan kepada Presiden 
(memorandum) apabila DPR menganggap 
Presiden sungguh-sungguh melanggar haluan 
negara. 

(2) Tata cara pengajuan usul pernyataan pendapat, 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), serta 
pembahasan dan penyelesaiannya mengikuti 
ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 159 
sampai dengan Pasal 165. 

(3) Pelaksanaan selanjutnya ketentuan, 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
disesuaikan dengan peraturan perundang· 
undangan yang berlaku. 
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Hak Mengajukan Rancangan Undang-Undang 

Pasal 166 

Pengajuan rancangan undang-undang usul inisiatif 
DPR dan penyelesaian selanjutnya diatur sesuai 
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Bab XV. 

Hak Mengajukan/Menganjurkan Seseorang 
untuk Jabatan Tertentu jika Ditentukan oleh 

Suatu Peraturan Perundang-undangan 

Pasal 167 

(1) Apabila suatu peraturan perundang 
undangan menentukan agar QPR mengajukan/ 
menganjurkan calon untuk mengisi suatu 
jabatan, Rapat Paripurna menugaskan Badan 
Musyawarah untuk membicarakan dan 
kemudian memberikan pertimbangannya. 

(2) Jum1ah calon yang diajukanldianjurkan, 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
disesuaikan dengan peraturan perundang 
undangan yang berlaku. 

(3) Rapat Paripuma 
memperhatikan 
Musyawarah. 

menetapkan calon 
pertimbangan 

dengan 
Sadan 
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Pasal 168 

Galon yang telah ditetapkan oleh DPR disampaikan 
secara tertulis kepada Prestden. 

Hak Menentukan Anggaran 

Pasal 169 

(1) DPR mempunyai hak untuk menentukan 
Anggaran DPR. 

(2) Badan Urusan Rumah Tangga dibantu oleh 
Sekretariat Jenderal membahas rancangan 
Anggaran DPR bersama-sama dengan Panitia 
Anggaran untuk menentukan plafon anggaran 
DPR atas dasar program yang tetah ditentukan. 

(3) Plafon anggaran DPR, sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2), merupakan bagian dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

Pasal 170 

Pengelolaan dan pertanggungjawaban Anggaran 
DPR dilaksanakan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
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Hak Memanggil Seseorang 

Pasal 171 

DPR dalam melaksanakan Iunqsmya dapat 
meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, atau 
warga masyarakat untuk memberikan keterangan 
tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi 
kepentingan negara, bangsa, pemerintahan, dan 
pembangunan, sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 35 Undang·Undang No. 4 Tahun 1999 
tentang Susunan dan Kedudukan Anggota MPR, 
DPR, dan DPRD. 

Pasal 172 

(1) DPR mengundang pejabat negara, pejabat 
pemerintah, atau warga masyarakat secara 
tertulis dalam jangka waktu yang cukup dengan 
menyebutkan maksud pemanggilan tersebut 
dan jadwal pelaksanaannya. 

(2) Pihak yang diundang, sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), wajib hadir untuk memberikan 
keterangan termasuk menunjukkan dan/atau 
menyerahkan segala dokumen yang diperlukan 
kepada DPR. 
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(3) OPR dapat menunda pelaksanaan rapat akibat 
ketidakhadiran pihak yang dnmdanq karena 
suatu alasan yang dapat ditenma. 

(4) Penolakan untuk hadrr memberikan 
keterangan, sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (2), dapat dikenai sanksi berdasarkan 
Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 
1999 tentang Susunan dan Kedudukan 
Anggota MPR, DPR, dan DPRD. 

(5) Proses penyelidikan, penyidikan, dan 
penuntutan kasus tersebut diserahkan kepada 
aparat yang berwenang untuk ditindaklanjuti 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan yang berlaku. 

Hak Mengajukan Pertanyaan 

Pasal 173 
Setiap Anggota secara perseorangan atau 
bersama-sama dapat mengajukan pertanyaan. 

Paaal 174 
(1) Apabila pertanyaan, sebagaimana dimaksud 

da1am Pasa1 173, diajukan kepada Presiden, 
pertanyaan tersebut disusun secara tertulls, 

128 



singkat, dan jelas serta disamparkan kepada 
Pimpinan DPR. 

(2) Apabila dipandang perJu, Pimpinan DPR dapat 
meminta penjelasan kepada penanya dan 
penanya dapat memberi penjelasan kepada 
Pimpinan DPR tentang pertanyaan tersebut. 

(3) Pimpinan DPR meneruskan pertanyaan itu 
kepada Presiden dengan disertai permintaan 
agar memberikan jawaban dalam waktu yang 
sesingkat-singkatnya, dan membagikan 
pertanyaan tersebut kepada Anggota. 

(4) Sebelum disampaikan kepada Presiden, 
pertanyaan itu tidak boleh diumumkan. 

Pasal 175 

(1) Apabila jawaban pertanyaan, sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 174, disampaikan oleh 
Presiden secara tertulis, tidak diadakan 
pembicaraan secara tisan. 

(2) Penanya dapat meminta supaya per 
tanyaannya dijawab oleh Presiden secara lisan. 

(3) Dalam hal Presiden menjawab secara lisan, 
maka dalam rapat yang ditentukan untuk itu 
oleh Sadan Musyawarah, penanya dapat 
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mengemukakan lagi dengan smqkat penjelasan 
tentang pertanyaannya agar Presiden dapat 
membenkan keterangan yang Iebth jelas 
tentang soal yang terkandung dalam 
pertanyaan itu. 

(4) Pemberian jawaban oleh Presiden, sebaqai 
mana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3), 
dapat diwakilkan kepada Menteri. 

Hak Protokoler dan Hak Keuangan/ 
Administrasi 

Pasal 176 
Hak protokoler dan hak keuangan/administrasi bagi 
Pimpinan DPR dan Anggota diatur sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundanq-undanqan yang 
berlaku. 

BAB XXI 
TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

Ketentuan Umum 

Pasal 177 
(1) Pengambilan keputusan ialah proses 

penyelesaian terakhir suatu masalah yang 
dibicarakan dalam rapat DPR. 
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(2) Pengambilan keputusan dalam rapat DPR pada 
dasarnya diusahakan sejauh mungkin dengan 
cara musyawarah untuk mencapai mufakat. 

(3) Apabila cara pengambilan keputusan, 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak 
mungkin lagi, keputusan diambil berdasarkan 
suara terbanyak. 

Pasal 178 

(1) Semua jenis rapat DPR dapat mengambil 
keputusan. 

(2) Keputusan rapat DPR berupa persetujuan atau 
penolakan. 

Pasal 179 

(1) Setiap rapat DPR dapat mengambil keputusan 
apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah 
anggota rapat yang terdiri atas lebih dari 
separuh unsur Fraksi yang anggotanya 10 
(sepuluh) orang atau lebih. 

(2) Apabila kuorum, sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1 ), tidak tercapai, rapat ditunda 
sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dengan 
tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 
24 (dua puluh empat) jam. 
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(3) Apabila setelah 2 (dua) kaf penundaan, kuorum 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum 
iuga tercapai maka: 
a. jika terjadi dalam Rapat Paripurna, 

masalahnya rnenjadi batal: 
b. jika terjadi dalam Rapat Komisi, Rapat 

Gabungan Komisi, Rapat BURT, Rapat 
Badan Legislasi, Rapat BKSAP, Rapat 
Dewan Kehormatan, Rapat Panitia Khusus 
atau Rapat Panltia Anggaran, cara 
penyelesaiannya diserahkan kepada 
Badan Musyawarah; dan 

c. jika terjadi dalam Rapat Baden 
Musyawarah, cara penyelesaiannya 
dfserahkan kepada Pimplnan Sadan 
Musyawarah dengan memperhatlkan 
pendapat Pimpinan Fraksl. 

Paaal 180 

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

Pasal 181 

Hakikat musyawarah untuk mufakat ialah suatu cara 
pelaksanaan demokrasi berdasarkan Pancasila 
untuk merumuskan dan/atau memutuskan suatu hal 
dengan kebulatan pendapat (mufakat), yang 
bersumber pada inti paham kerakyatan yang 
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
perm usyawaratan/perwakilan, berdasarkan 
kehendak rakyat, itikad baik, pikiran sehat, 
kejujuran, dan penuh rasa tanggung jawab demi 
persatuan dan kesatuan bangsa serta kepentingan 
rakyat. 

Paaal 182 
Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah apabila 
dlambll dalam rapat yang dlhadlri oleh anggota dan 
unsur Fraksi, sebagalmana dlmaksud dalam Passi 
179 ayat (1), dan dlsetu)ul oleh semua yang hadir. 

Paa1I 183 
(1) Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat 

dilakukan setelah kepada para anggota rapat 
yang hadir diberikan kesempatan untuk 



mengemukakan pendapat serta saran, yang 
kemudran dipandang cukup untuk diterima oleh 
rapat sebagai sumbangan pendapat dan pikiran 
bagi penye1esaian masalah yang sedang 
dimusyawarahkan. 

(2) Untuk dapat mengambil keputusan, 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Ketua 
rapat atau panitia yang ditunjuk untuk itu 
menyiapkan rancangan keputusan yang 
mencerminkan pendapat dalam rapat. 

Keputusan Berdasarkan Suara Terbanyak 

Pasal 184 

Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil 
apabila keputusan berdasarkan mufakat sudah tidak 
mungkin dicapai karena adanya pendirian dalam 
rapat dari sebagian anggota rapat yang tidak dapat 
dipertemukan lagi dengan pendirian anggota rapat 
lainnya. 

Pasal 185 

(1) Pengambilan keputusan berdasarkan suara 
terbanyak dapat dilakukan secara terbuka atau 
secara rahasia. 
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' (2) Pengambilan keputusan berdasarkan suara 
terbanyak secara terbuka dilakukan apabila 
menyangkut kebijaksanaan. 

(3) Pengambitan keputusan berdasarkan suara 
terbanyak secara rahasia dilakukan apabila 
menyangkut orang atau masalah lain yang 
dipandang perlu. 

Pasal 186 

(1) Keputusan berdasarkan suara terbanyak 
adalah sah apabila diambil dalam rapat yang 
dihadiri oleh Anggota dan unsur Fraksi, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat 
(1), dan disetujui oleh lebih dari separuh jumlah 
anggota yang hadir. 

(2) Apabila karena sifat masalah yang dihadapi 
tidak mungkin dicapai dengan suara terbanyak 
dengan satu kali pemungutan suara, Ketua 
rapat mengusahakan agar diperoleh jalan 
keluar yang disepakati atau melaksanakan 
pemungutan suara secara berjenjang. 

(3) Pemungutan suara secara berjenjang, 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), 
dilakukan untuk memperoleh 2 (dua) pilihan 
berdasarkan peringkat jumlah perolehan suara 
terbanyak. 

135 



(4) Apabila telah diperoleh 2 (dua) pilihan, 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), 
pemungutan suara selanjutnya dilakukan 
sesuai dengan ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1 ). 

Pasal 187 

(1) Pemberian suara secara terbuka untuk 
menyatakan setuju, menolak, atau tidak 
menyatakan pilihan (abstain) dilakukan oleh 
anggota rapat yang hadir dengan cara lisan, 
mengangkat tangan, berdiri, tertu1is, atau 
dengan cara lain yang disepakati oleh rapat. 

(2) Penghitungan suara dilakukan dengan 
menghitung secara langsung tiap-tiap anggota 
rapat. 

(3) Apabila hasil pemungutan suara tidak 
memenuhi ketentuan, sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 186 ayat (1), dilakukan 
pemungutan suara ulangan yang 
pelaksanaannya ditangguhkan sampai rapat 
berikutnya dengan tenggang waktu tidak lebih 
dari 24 (dua puluh empat) jam. 

(4) Apabila hasil pemungutan suara ulangan, 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), 
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ternyata tidak juga memenuhi ketentuan, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat 
(1), masalahnya menjadi batal. 

Pasal 188 

(1) Pemberian suara secara rahasia dilakukan 
dengan cara: 
a. tertulis; 
b. tanpa menyebut nama dan Fraksi pemberi 

suara; 
c. tanpa ditandatangani; atau 
d. secara rahasia lainnya. 

(2) Apabila hasil pemungutan suara tidak 
memenuhi ketentuan, sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 186 ayat (1), pemungutan suara 
diulang sekali lagi dalam rapat itu Juga. 

(3) Apabila hasil pemungutan suara ulangan, 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak 
Jugs memenuhl ketentuan, sebagaimana 
dimaksud dalam Passi 186 ayal ( 1 ). orang alau 
masalahnya menjadl batal. 
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BAB XXII 
SEKRETARIAT JENDERAL DPR 

Kedudukan 
Pasal 189 

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

Susunan 

Pasal 190 

{1) Sekretariat Jenderal dipimpin o1eh seorang 
Sekretaris Jenderal yang dalam melaksanakan 
tugasnya bertanggung jawab kepada Pimpinan 
DPR. 

(2) Sekretaris Jenderal dibantu oleh seorang atau 
lebih Wakil Sekretaris Jenderal. 

Pasal 191 

(1) Sekretaris Jendral, Wakil Sekretaris Jenderal. 
dan Asisten Sekretaris Jenderal diangkat dan 
diberhentikan oteh Presiden atas usul Pimpinan 
DPR. 
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(2) Pimpinan DPR mengajukan usul kepada 
Presiden mengenai pengangkatan dan 
pemberhentian Sekretaris Jenderal, Wakil 
Sekretaris Jenderal, dan Asisten Sekretaris 
Jenderal. 

Pasal 192 

(1) DPR mempunyai tenaga ahli yang bertugas 
membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan 
fungsi DPR. 

(2) Untuk membantu pelaksanaan tugas Sadan 
Legislasi, Sekretariat Jenderal membentuk Tim 
Asistensi di bawah koordinasi Asisten I bidang 
Perundang·undangan Sekretaris Jenderal 
DPR. 

Pasal 193 
(3) Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat 

Jenderal ditetapkan dengan Keputusan 
Presiden sesuai dengan peraturan perundanq 
undangan yang berlaku. 

Tugas 

Pasal 194 
Tugas Sekretariat Jenderal ialah: 
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a. memberikan bantuan teknis dan administratif 
kepada DPR; 

b. melaksanakan kebhaksanaan kerumahtanggaan 
DPR yang telah ditentukan oleh Pimpinan DPR, 
termasuk kesejahteraan Anggota dan pegawai 
Sekretariat Jenderal; 

c. membantu Pimpinan DPR dalam menyiapkan 
penyusunan Rancangan Anggaran DPR 
dengan ketentuan: 
1) has ii penyusunan Rancangan Anggaran 

DPR tersebut, sebelum disampaikan 
kepada Pimpinan DPR terlebih dahulu 
disampaikan kepada BURT untuk diadakan 
penelitian dan penyempurnaan se 
bagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat 
(1) huruf c angka 1); 

2) dalam proses penyelesaian Rancangan 
Anggaran DPR selanjutnya, Sekretaris 
Jenderal bersama-sama BURT dan Panitia 
Anggaran memusyawarahkan penetapan 
plafon anggaran DPR sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c 
angka 2); 

d. memberikan penjelasan dan data yang 
diperlukan oleh BURT; 
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e. melaksanakan hal lain yang ditugaskan oleh 
Pimpinan DPR; dan 

f. melaporkan secara tertulis pelaksanaan 
tugasnya selama Tahun Sidang yang lalu 
kepada Pimpinan OPR pada setiap permulaan 
Tahun Sidang, dengan memberikan tembusan 
kepada Sadan Musyawarah dan BURT. 

Pasal 195 

Sekretaris Jenderal dengan persetujuan Pimpinan 
DPR dapat menjadi anggota organisasi 
internasional yang menghimpun para Sekretaris 
Jenderat Parlemen, dan memberikan laporan 
tertulis serta pertanggungjawaban atas pelaksanaan 
kegiatannya dalam organisasi tersebut kepada 
Pimpinan OPR. 

BAB XXIII 
SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR 

Ketentuan Umum 

Pasal 196 
Tata cara pencatatan surat masuk dan surat keluar 
serta penanganan selanjutnya diatur oleh Sekretaris 
Jenderal. 
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Surat Masuk 

Pasal 197 

(1) Semua surat yang dialamatkan kepada DPR, 
selain yang untuk Fraksi, diterima oleh 
Sekretariat Jenderal dan segera dicatat serta 
diberi nomor agenda. 

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

(3) Semua surat yang dialamatkan kepada Fraksi 
dan yang diterima oleh Sekretariat Jenderal 
dicatat tanpa dibuka, dan diteruskan kepada 
Fraksi yang bersangkutan. 

Pasal 198 

(1) Semua surat masuk beserta tembusan surat 
jawaban, sebagaimana dimaksud dalam Passi 
197 ayat (2), disampaikan oleh Sekretaris 
Jenderal kepada Pimpinan DPR. 
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(2) Pimpinan QPR menentukan apakah surat 
masuk terse but sesuai dengan 
permasalahannya akan ditangani sendiri, atau 
diteruskan kepada alat kelengkapan DPR yang 
lain dan/atau Pimpinan Fraksi. 

(3) Apabila Pimpinan OPR memandang perlu, 
surat masuk dapat diperbanyak dan dibagikan 
kepada Anggota. 

Pasal 199 

(1) Kepala Bagian Sekretariat alat kelengkapan 
OPR setelah menerima surat-surat, membuat 
daftar penerimaan surat, yang memuat dengan 
singkat pokok-pokok isi surat, dan segera 
menyampaikannya kepada Pimpinan alat 
kelengkapan OPR yang bersangkutan. 

(2) Pimplnan alat kelengkapan DPR dalam Rapat 
Pimplnan membicarakan isi surat-surat masuk 
itu serta cara penyelesaian selanjutnya. 

(3) Apabila Pimpinan alat kalangkapan DPR 
memandang perlu, surat masuk dapat 
diperbanyak oleh Kepala Bagian Sekretariat 
alat kelengkapan yang bersangkutan dan 
dibagikan kepada para Anggota untuk 
dibicarakan dalam rapat alat kelengkapan 
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tersebut, serta ditetapkan cara penyelesaian 
selanjutnya. 

Surat Keluar 

Pasal 200 
(1) Konsep surat jawaban dan/atau tanggapan 

terhadap surat masuk yang dibuat oleh alat 
kelengkapan DPR, disampaikan kepada 
Pimpinan DPR melalui Sekretaris Jenderal. 

(2) Apabila isi surat jawaban yang dibuat oleh alat 
kelengkapan DPR disetujui oleh Pimpinan 
DPR, surat jawaban tersebut segera dikirimkan 
kepada a1amat yang bersangkutan. 

(3) Apabila isi surat jawaban, sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2), tidak disetujui oleh 
Pimpinan OPR, masalahnya akan dibicarakan 
dengan Pimpinan alat kelengkapan DPR yang 
bersangkutan. 

(4) Apabita pembicaraan, sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (3). tidak menghasilkan 
kesepakatan, masalahnya diajukan kepada 
Badan Musyawarah untuk ditentukan 
penyelesaian selanjutnya. 
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Pasal 201 

(1) Semua surat keluar, termasuk surat undangan 
rapat QPR, ditandatangani oleh salah seorang 
anggota Pimpinan QPR atau Sekretaris 
Jenderal atas nama Pimpinan QPR. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1), diatur lebih lanjut oleh Pimpinan QPR. 

Pasal 202 

(1) Pengiriman surat keluar dilakukan oleh 
Sekretariat Jenderal. 

(2) Sebelum dikirimkan kepada alamat yang 
bersangkutan, semua surat keluar dicatat dan 
diberi nomor agenda. 

(3) Sekretariat Jenderal menyampaikan tembusan 
surat keluar kepada alat kelengkapan DPR 
yang bersangkutan dan kepada pihak yang 
dipandang perlu. 

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

Pasal 203 

Tata cara penyusunan arsip surat masuk dan surat 
keluar diatur oleh Sekretaris Jenderat. 

BAB XXIV 
LAMBANG DPR DAN TANDA ANGGOTA DPR 

Pasal 204 

Ketentuan yang mengatur tentang makna dan 
bentuk serta cara penggunaan Lambang OPR 
ditetapkan oleh Rapat Paripurna atas usul Sadan 
Musyawarah. 

Paaal 205 

Ketentuan yang mengatur tentang Tenda Anggota 
DPR ditetapkan oleh Rapat Paripurna ates usul 
Badan Musyawarah. 
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BAB XXV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 206 

(1) Sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang 
Anggota dapat mengajukan usul perubahan 
Peraturan Tata Tertib DPR. 

(2) Usul perubahan, sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1), dengan penjelasannya disampaikan 
secara tertulis kepada Pimpinan DPR dengan 
disertai daftar nama dan tanda tangan para 
pengusul serta nama Fraksinya. 

Pasal 207 

( 1) Usu I perubahan, sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 206, disampaikan oleh Pimpinan DPR 
kepada Sadan Musyawarah untuk dibahas dan 
diambil keputusan serta dibagikan kepada para 
Anggota. 

(2) Oleh Pimpinan DPR, usul perubahan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206, 
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dengan disertai keputusan Sadan Musyawarah, 
diajukan kepada Rapat Paripurna untuk diambil 
keputusan. 

Oitetapkan di Jakarta 
Pada tanggal 23 September 1999 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 

KETUA, 

. - 



LAPORAN KETUA PANITIA KHUSUS 
PERUBAHAN PERATURAN TATA TERTIB 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 

DISAMPAIKAN PAOA 
RAPAT PARIPURNA OPR-RI 

HARi KAMIS , TANGGAL 23 SEPTEMBER 1999 

Assalamufalaikum Wr. Wb. 

Diawali puji dan syukur ke hadirat Allah, Tuhan 
Yang Maha Esa, dan diiringi perkenan Ketua, 
segenap Pimpinan dan Rapat Paripurna Dewan 
yang mulia, izinkanlah kami selaku Ketua Panitia 
Khusus, menyampaikan laporan tentang 
pelaksanaan tugas pembahasan dan perumusan 
Perubahan Peraturan Tata Tertib DPR-RI untuk 
diambil keputusan pada kesempatan yang 
berbahagia ini. 

Tuntutan Reformasi yang mewamai atmosfir 
politik nasional antara lain menyentuh eksistensi 
dan kinerja Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat 
telah berpengaruh langsung kepada Dewan 

149 



Perwaki1an Rakyat (QPR-RI) masa bakti 
1997- 2002. Amanat penataan untuk mengukuhkan 
eksistensi dan kinerja Dewan tersebut, secara le 
gal formal dimulai dari pembentukan Undang· 
undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan 
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah. Undang-undang Nomor 4 Tahun 
1999 ini menuntut perubahan yang sifatnya 
substansial dan sekaligus pembaharuan yang 
bernafaskan semangat reformasi. Kentalnya 
semangat reformasi ini pula menyentuh dan 
mendorong Dewan Perwakilan Rakyat untuk 
melakukan perubahan terhadap Peraturan Tata 
Tertib QPR-RI, sehingga berdasarkan Ketentuan 
Peraturan Tata Tertib Dewan Pasal 70, dan sesuai 
dengan Keputusan Sadan Musyawarah pada 
tanggal 11 Pebruari 1999, serta Keputusan Rapat 
Paripurna Dewan pada tanggal 22 April 1999, telah 
dibentuk suatu Panitia Khusus Perubahan 
Peraturan Tata Tertib DPR-RI. Pansus Tata Tertib 
beranggotakan 18 orang Anggota Dewan, dengan 
rincian anggotanya sebagai berikut: 
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F-KP 

F-PP 

F-PDI 

F-ABRI 3 orang Anggota, yaitu: Soenarto, 
S.H.; Suyanto, SK, MBA; Ors. Paiman. 
9 orang Anggota, yaitu: lr. Daryatmo 
Mardiyanto; Soelaiman Silam, SE; Ora. 
Hj. Popong Otje Ojundjunari; dr. H. 
Fathi Oahtan; H. Syamsul Mu'arif, BA; 
Ors. Johni Alwi Banyo; Ir. Umbu 
Mehang Kunda; Mallatang Alfred 
Tambunan, S.I.P.; Ors. Eko Sumisto 

4 orang Anggota, yaitu : Bachtiar 
Chamsyah, S.E; Ors. H. Robbani Taha; 
H. Lukman Hakiem; 
2 orang Anggota, yaitu: Ors. Buttu R. 
Hutapea; Ors. H. Sujanto. 

Oalam rapat pleno Pansus yang 
diselenggarakan tanggal 15 Juni 1999, telah 
berhasil ditetapkan komposisi dan personalia 
Pimpinan Pansus yang terdiri dari Ketua Sdr. 
Ir. Daryatmo Mardlyanto dari F-KP, dengan para 
Wakll Ketua masing-masing Sdr. Soenarto, S.H. 
dari F-ABRI, Sdr. Soelaiman Silam, S.E. dari F-KP, 
Sdr. Ors. Chozin Chumaidy dari F-PP, Sdr. Ors. 
Buttu R. Hutapea dari F-PDI. 

151 



Pembahasan perubahan Peraturan Tata Tertib 
DPR-RI ini dijadualkan mulai dalam rapat Panitia 
Khusus tanggal 15 Juni 1999 sampai dengan 
tanggat 29 Juli 1999. Selanjutnya tahapan Rapa! 
Panja mulai tanggal 18 Agustus 1999 sampai 
dengan akhlr bulan Agustus 1999. Sedangkan 
tahapan perumusan yang menekankan pada 
penyempurnaan rumusan dan sistematika Tata 
Tertib dilaksanakan oleh Tim Perumus pada awal 
bulan September. Dapat dilaporkan bahwa secara 
keseluruhan, proses pembahasan pada tingkat Ill 
telah selesai dilaksanakan pada tanggal 15 Sep 
tember 1999. 

Berdasarkan hasil keputusan Rapat Pansus 
pada tanggal 17 Juni 1999, telah disepakati bahwa 
di dalam pembahasan Perubahan Peraturan Tata 
Tertib DPR ini, Fraksi-fraksi tidak menyiapkan DIM. 
Fraksi-fraksi menyampaikan Pokok-pokok pikiran 
tentang Perubahan Tata Tertib, menyangkut materi 
usul perubahan yang sifatnya substansial. Sebagai 
bahan acuan pembahasan, Pansus menggunakan 
Naskah Usulan Perubahan Tata Tertib yang 
diajukan o1eh Tim Asistensi darl Sekretariat Jenderal 
DPR-RI. 
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Sebelum mernutar pembahasan, Pansus telah 
mengundang tiga orang pakar untuk menggati, 
mendiskusikan dan mendapatkan masukan 
masukan mengenai hal-hal yang berka,tan dengan 
Tata Tertib DPR ini. Ketiga pakar tersebut adalah 
Bapak lchlasul Amal dari UGM, Bapak lndria 
Samego dari LIPI dan Bapak Ryaas Rasyid, salah 
seorang yang terlibat secara langsung dalam 
pembahasan Undang-undang tentang Susunan dan 
Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Masukan 
masukan dari ketiga Pakar tersebut dimanfaatkan 
untuk mempertajam pembahasan perubahan Tatib 
ini. Selain masukan-masukan dari para pakar 
tersebut, Pansus, yang dibantu oleh Tim Asistensi, 
memanfaatkan pula hasil studi kepustakaan 
terhadap sistem keparlemenan di beberapa negara 
lain, yaitu Amerika Serikat, India, Australia, Philipina, 
Jerman, Perancis, lnggris. Di samping itu, datam 
tahap akhir perumusan, Pansus juga mengundang 
dan meminta pendapat ahli bahasa dari Pusat 
Pengembangan Bahasa Indonesia. 

Saudara Ketua, para Wakll Ketua dan Rapat 
Parlpurna Dewan yang mulla. 

Perubahan Peraturan Tata tertib DPR ini, 
diawall oleh itikad balk Dewan untuk memperlancar 
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proses awal persidangan DPR yang akan datang. 
Alasan berikutnya ialah adanya beberapa 
ketentuan-ketentuan di dalam Peraturan Tata Tertib 
yang berfaku sekarang, yang tidak mungkin dapat 
digunakan untuk Anggota Dewan yang akan 
datang, mengingat berlakunya sistem Pemilu pada 
khususnya dan Undang-undang di bidang politik 
pada umumnya. Dengan demikian, dasar 
perubahan Peraturan Tata Tertib adalah 
melaksanakan hal-hal yang diamanatkan oleh LIU 
No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan 
MPR, DPR dan DPRD, dan Undang-undang 
lainnya. Amanat dari Undang-undang No. 4 Tahun 
1999 untuk diatur lebih lanjut di dalam Peraturan 
Tata Tertib DPR, adalah: 

1. Tata cara penetapan anggota MPR Utusan 
Golongan (Pasal 2 ayat (7) UU Susduk). 

2. Tata cara pengucapan sumpah/janji (Pasal 15 
ayat (3) UU Susduk). 

3. Tata cara pemilihan Pimpinan (Pasal 17 ayat 
(5) UU Susduk); 

4. Pelaksanaan tugas, wewenang dan hak (Pasal 
33 ayat (5) UU Susduk). 
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5 Pelaksanaan hak meminta keterangan dari 
pejabat negara, pejabat Pemerintah, atau 
warga masyarakat untuk memberikan 
keterangan, termasuk sanksi pelanggaran/ 
penolakan terhadap ketentuan tersebut (Pasal 
35 ayat (3) UU Susduk). 

6. Pelaksanaan ketentuan mengenai fraksi-fraksi 
dan alat kelengkapan QPR (Pasal 37 ayat (5) 
UU Susduk). 

7 Pelaksanaan ketentuan mengenai larangan 
melakukan pekerjaan/usaha yang biayanya 
berasal dari APBN, pelanggaran terhadap 
ketentuan tersebut, dan penerapan sanksinya 
(Pasal 42 ayat (4) UU Susduk). 

Dengan mengacu kepada perintah Undang-undang 
tersebut di atas, serta masukan dan aspirasi dari 
berbagai kelompok masyarakat yang mendorong 
upaya-upaya peningkatan kinerja Dewan, Pansus 
telah berhasil melakukan perubahan terhadap 
Peraturan Tata Tertib ini, baik menyangkut materi 
yang sifatnya substansi, sistematika maupun jumlah 
Bab dan Pasal. Perubahan tersebut ialah 
penambahan Bab dan Pasal, yang semula terdiri 
atas 21 (dua puluh satu) Bab dan 182 (seratus 
delapan puluh dua) Pasal menjadi 25 (dua puluh 
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lima) Bab dan 207 (dua ratus tujuh) Pasat dalam 
Rancangan Peraturan Tata Tertib. 

Dari sejumlah materi perubahan Peraturan Tata 
Tertib, dapat kami laporkan beberapa inti sari hasil 
rumusan akhir dari 12 materi utama atau pokok, 
yaitu: 

1. Fraksl 

Mengenai Fraksi, Pansus menyepakati 
bahwa Fraksi adalah pengelompokan anggota 
berdasarkan konfigurasi Partai Politik Hasil 
Pemilihan Umum dan ABRI yang diangkat. 
Fraksi dapat dibentuk berdasarkan gabungan 
Anggota dari dua atau lebih partai politik hasil 
pemilu. Fraksi dengan jumlah anggota sepuluh 
orang atau lebih mempunyai hak-hak Fraksi 
penuh. Sedangkan Fraksi dengan jumlah 
anggota dibawah sepuluh orang (batas 
treshold) mempunyai hak-hak Fraksi yang 
terbatas. Hak-hak Fraksi terbatas itu antara lain 
adalah : tidak mempunyai hak untuk dlpilih 
menjadi Pimpinan DPR, tidak dapat 
menempatkan anggotanya dalam alat 
kelengkapan, kecuali komisi, tidak menentukan 
kuorum rapat, dan tidak mendapatkan prioritas 
dalam delegasi OPR. Fraksi dengan hak 
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terbatas dapat menyampaikan pemandangan 
umum atau pendapat akhir secara tertulis dan 
tidak dibacakan. Tugas Fraksi hanya bersifat 
koordinasi. 

2. Pimpinan DPR 
Mengenai Pimpinan DPR, Pansus 

menyepakati bahwa Pimpinan OPR terdiri dari 
seorang Ketua dan sebanyak-banyaknya 
empat orang Wakil Ketua. Calon Pimpinan DPR 
diajukan oleh lima Fraksi terbesar untuk dipilih 
dalam Rapat Paripurna. Selanjutnya, Calon 
yang mendapat suara terbanyak ditetapkan 
menjadi Ketua terpilih dan empat calon lainnya 
secara berurutan berdasarkan perolehan suara 
menjadi Wakil-wakil Ketua. Pansus 
mE!nyepakati pula bahwa apabila Ketua DPR 
berhalangan tetap, maka diadakan pemilihan 
ulang Ketua DPR, dengan calon Ketua adalah 
berasal dari para Wakil Ketua yang sudah ada 
ditambah dengan calon Ketua yang diajukan 
oleh Fraksi yang sebelumnya menduduki 
jabatan Ketua. Apabila Wakil Ketua DPR yang 
berhalangan tetap, akan digantikan oleh calon 
dari Fraksinya. 
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3. Komisi dan Subkomisi 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 56 
Peraturan Tata Tetib DPR, maka Pansus tidak 
memasukkan jumlah Komisi dan Subkomisi 
dalam Rancangan Peraturan Tata Tertib ini. 
Datam hal 1n1, Pansus menyepakati 
merekomendasikan kepada Badan 
Musyawarah dalam Sidang Badan Musyawarah 
pada tanggal 15 September agar membentuk 
9 Komisi dengan 27 Subkomisi berikut nama 
dan ruang Jingkup tugasnya. Jumlah Komisi 
dan Subkomisi tidak dimasukkan secara 
eksplisit di dalam batang tubuh peraturan Tata 
Tertib, namun diatur dalam Keputusan 
tersendiri, sehingga apabila dikemudian hari 
Dewan berkehendak untuk mengembangkan 
Komisi maupun Subkomisi, maka 
penyesuaiannya dapat ditakukan tanpa 
merubah Peraturan Tata Tertib. Dalam 
pembentukan Komisi dan Subkomisi tersebut. 
Pansus tidak hanya menggunakan acuan 
Departemen yang ada di lingkungan 
Pemerintah, sebagai mitra kerja, melainkan 
pula pada pendekatan isu atau masalah 
masalah penting yang menjadi perhatian 
nasional. Di samping itu, Subkomisi yang 
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dibentuk pada dasarnya merupakan 
penyempurnaan dan pemberdayaan terhadap 
Kelompok Kerja Komisi yang selama ini telah 
bekerja dalam setiap Komisi. Peran Komisi atau 
Anggota Komisi dalam Pembahasan Anggaran 
Pendapatan Belanja Negara(APBN) di 
kemudian hari akan semakin kuat, karena 
pembahasan APBN dilakukan oleh Panitia 
Anggaran yang beranggotakan wakil-wakil dari 
setiap Komisi, dengan Ketua Panitia Anggaran 
adalah Ketua dari Komisi yang membidangi 
keuangan dan perencanaan pembangunan. 
Selanjutnya, Pimpinan Komisi dipilih dari dan 
oleh Anggota dan terdiri alas satu orang Ketua 
dan tiga orang Wakil Ketua. Unsur Pimpinan 
Subkomisi terdiri alas satu orang Ketua 
dengan satu orang Wakil Ketua. Sedangkan 
tugas dan mekanisme kerja Subkomisi 
ditentukan oleh Komisinya masing-masing. 

Setelah melalui proses pembahasan yang 
panjang akhirnya Pansus menyepakati 
dibentuknya Komisi dan Subkomisi, sebagai 
berikut: 
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I. KOMISI PERTAHANAN KEAMANAN, 
DAN LUAR NEGERI 
1. Subkomisi Pertahanan dan Keamanan. 
2. Subkomisi Luar Negeri. 
3. Subkomisi Penerangan. 

II. KOMISI HUKUM DAN DALAM NEGERI 
4. Subkomisi Hukum dan Hak Asasi Manusia. 
5. Subkomisi Dalam Negeri. 
6. Subkomisi Pertanahan. 

Ill. KOMISI PERTANIAN DAN PANGAN 
7. Subkomisi Pertanian dan Pangan. 
8. Subkomisi Kehutanan. 
9. Subkomisi TransmigrasL 

IV. KOMIS! TRANSPORTASI DAN 
INFRASTRUKTUR. 
10. Subkomisi Perhubungan dan 

Telekomunikasi. 
11. Subkomisi Pariwisata. 
12. Subkomisi Pekerjaan Umum, 

Perumahan dan Permukiman. 
V. KOMISI INDUSTRI DAN PERDAGANGAN 

13. Subkomisi lndustri dan lnvestasi. 
14. Subkomisi Perdagangan. 
15. Subkomisi Koperasi. 



VI. KOMISI AGAMA DAN SUMBER DAYA 
MANUSIA 
16. Subkomisi Agama. 
17. Subkomisi Pendidikan, Kebudayaan, 

Generasi Muda, dan Olah Raga. 
18. Subkomisi Tenaga Kerja. 

VII. KOMISI KEPENOUDUKAN DAN 
KESEJAHTERAAN 
19. Subkomisi Kependudukan. 
20. Subkomisi Kesehatan. 
21. Subkomisi Sosial. 

VIII. KOMISI ILMU PENGETAHUAN DAN 
TEKNOLOGI, DAN LINGKUNGAN 
22. Subkomisi RISTEK. 
23. Subkomisi Lingkungan Hidup. 
24. Subkomisi Pertambangan dan Energi. 

IX. KOMISI KEUANGAN DAN PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN 
25. Subkomisi Keuangan. 
26. Subkomisi Perencanaan Pembangunan. 
27. Subkomisi Perbankan dan Lembaga 

Keuangan Bukan Bank. 
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4. Pengambilan Keputusan 

Dalam kaitannya dengan tata cara 
pengambilan keputusaan, Pansus menyepakati 
bahwa Rapat dapat dibuka apabila dihadiri 
lebih dari separuh jumlah anggota rapat dan 
terdiri atas lebih dari separuh unsur Fraksi yang 
mempunyai anggota sepuluh orang atau lebih. 
Penetapan kuorum untuk mengambil 
keputusan adalah dihadiri oleh tebih dari 
separuh jumlah anggota rapat dan terdiri atas 
lebih dari separuh unsur Fraksi yang 
mempunyai anggota sepuluh orang atau lebih. 
Keputusan berdasarkan musyawarah mufakat 
harus disetujui oleh semua anggota yang hadir. 
Keputusan berdasarkan suara terbanyak 
adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari 
separuh jumlah anggota yang hadir. Keputusan 
berdasarkan suara terbanyak terhadap 
kebijakan diambil secara terbuka. Keputusan 
berdasarkan suara terbanyak terhadap orang 
atau masalah lain yang dlanggap panting 
dilakukan s ecar a rahasia. Dalam hal 
pemungutan suara dilakukan terhadap lebih 
dari dua pilihan, diadakan pemilihan secara 
befjenjang dengan mekanisme suara 
terbanyak. 
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5. Kode Etik dan Dewan Kehormatan 

Dalam upaya meningkatkan kewibawaan 
Dewan Perwakilan Rakyat, Pansus telah 
menyepakati bahwa DPR dapat membentuk 
Dewan Kehormatan dan Kade Etik. Dewan 
Kehormatan merupakan alat keJengkapan 
Dewan yang bersifat sementara dengan tugas 
utama melakukan pemeriksaan terhadap 
dugaan pelanggaran oleh Anggota terhadap 
Undang-undang No. 4 Tahun 1999 dan 
pelanggaran terhadap Kade Etik. Pansus 
bersepakat bahwa rumusan Kade Etik OPR, 
diserahkan kepada DPR yang akan datang. 

6. Badan Legislasi 
Pansus menyadari bahwa tugas 

pembuatan Undang-undang menjadi sangat 
penting bagi DPR yang akan datang. Untuk 
itu, Pansus menyepakati dibentuknya suatu 
Sadan Legislasi yang tugas pokoknya 
melakukan persiapan-persiapan dalam proses 
pembuatan Undang-undang, terutama dalam 
rangka pembuatan Rancangan Undang 
undang. 
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7. Proses Pembahasan Undang-undang 
Dalam kaitannya dengan proses 

pembahasan Undang-undang, beberapa hal 
telah disepakati. Apabila terjadi dua pengajuan 
RUU dari Pemerintah dengan dari OPR 
mengenai hal yang sama, maka yang dimaksud 
dengan diterima adalah: apabila RUU dari DPR 
diterima oteh Presiden atau RUU dari 
Pemerintah diterima oleh Pimpinan DPR. 
Setelah Pimpinan OPR mengirimkan RUU telah 
disetujui untuk disahkan menjadi Undang 
undang kepada Presiden, Pimpinan OPR dapat 
meminta penjelasan kepada Presiden, apabila 
dalam 15 hari kerja, RUU yang sudah disetujui 
DPR belum disahkan oleh Presiden. Mengenai 
pengajuan usul RUU usut inisiatif dari DPR, 
Pansus menyepakati bahwa RUU Usul lnisiatif 
DPR dapat diajukan oleh sepuluh orang 
Anggota, tanpa persyaratan Fraksi. 

8. Hak Menentukan Anggaran DPR 
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 

mengatur tentang hak menentukan anggaran 
DPR yang pada intinya memberikan otonomi 
anggaran kepada OPR. Otonomi anggaran ini 
dimaksudkan agar DPR dapat melaksanakan 
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tugas dan wewenangnya dengan maksimal. 
Untuk merealisasikan otonomi anggaran 
tersebut, Pansus menyepakati bahwa tugas 
penentuan anggaran ini dilaksanakan oleh 
Sadan Urusan Rumah Tangga. Sadan Urusan 
Rumah Tangga menetapkan plafon anggaran 
QPR berdasarkan program kerja OPR untuk 
satu tahun anggaran yang kemudian diajukan 
menjadi bagian dari Anggaran Pendapatan dan 
Selanja Negara. 

9. Hak Memanggil Seseorang 
Serdasarkan Undang-undang No. 4 Tahun 

1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, 
DPR, dan OPRO, Dewan mempunyai hak untuk 
memanggil seseorang untuk memberikan 
keterangan kepada DPR. Hak ini menjadi 
tambahan Hak Dewan. Pihak yang diundang 
diwajibkan untuk hadir dan memberikan 
keterangarinya, termasuk menunjukkan atau 
menyerahkan dokumen apabila dipandang 
pertu. Penolakan untuk hadir ke DPR dapat 
dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan 
undang-undang yang berlaku. Proses 
penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan 
selanjutnya diserahkan oleh Pimpinan DPR 
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kepada aparat yang berwenang untuk 
ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

10. Penetapan Utusan Golongan 

Salah satu tugas QPR yang diatur dalam 
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 adalah 
menetapkan utusan golongan. Mengingat 
penetapan utusan golongan ini tidak menjadi 
masalah yang prioritas, maka Pansus 
menyepakati untuk menyerahkan pengaturan 
mengenai penetapan golongan kepada OPR 
yang akan datang. Kesepakatan ini juga 
dimaksudkan untuk mengantisipasi 
kemungkinan perubahan-perubahan terhadap 
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999. 

11. Hak Dewan dan Hak Anggota 

Peraturan Tata Tertib yang baru menambah 
dua hak DPR yakni hak menentukan anggaran 
DPR dan hak DPR untuk memanggit 
seseorang. Penggunaan hak Anggota dan hak 
DPR sebagai institusi pada dasarnya ingin 
meredusir peran dominan fraksi yang mewamai 
penggunaan hak Anggota dan hak DPR seperti 
yang terlihat selama ini. Dengan demikian 
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diharapkan kedaulatan Anggota mengedepan 
dalam pengimple-mentasian hak Anggota dan 
hak OPR. Sehingga Fraksi tidak menghambat 
kedaulatan Anggota. 

12. Pembahasan Hasil Pemeriksaan Sadan 
Pemerlksa Keuangan. 

Salah satu materi baru dalam Undang 
undang Nomor 4 Tahun 1999 adalah 
pengaturan tentang tugas DPR untuk 
melakukan pembahasan terhadap Hasil 
Pemeriksaan Sadan Pemeriksa Keuangan 
yang disampaikan dalam Rapat Paripurna. 
Untuk menindak lanjuti ketentuan tersebut, 
rujukan Pansus didasarkan pada Hasil 
Kesepakatan antara Pimpinan DPR dan 
Pimpinan SPK pada tanggal 15 Desember 
1998. Hasll kesepakatan tersebut dituangkan 
dalam Peraturan Tata Tertib yang pada intinya 
mengatur tentang 2 (dua) jenis hasil 
pemeriksaan, yaitu pemeriksaan semester dan 
pemeriksaan parsial atau individual. Untuk 
keperluan pembahasan hasil pemeriksaan 
tersebut. Pansus menyepakati untuk mengatur 
tentang kemungkinan pelaksanaan konsultasi 
antara komisi yang terkait dengan unsur SPK. 
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Saudara Ketua dan Sidang Dewan yang mulia. 

Secara lengkap naskah Peraturan Tata Tertib 
DPR-Rl sebagai hasil kena Panitia Khusus yang 
telah dibaca dan ditandatangani oleh semua Fraksi 
dan yang kami harapkan dapat diterima dan 
disahkan dalam Rapat Paripurna ini, kami 
sampaikan terlampir sebagai satu kesatuan yang 
tidak terpisahkan dari laporan ini dan kiranya telah 
dianggap dibaca. 

Kami menyadari bahwa hasil kerja Panita 
Khusus ini belum dapat memuaskan semua unsur 
Fraksi yang terlibat langsung dalam proses 
musyawarah. Namun, sebagai sebuah kesepakatan 
yang merupakan hasil kerja yang dilandasi oteh 
keinginan yang kuat untuk membantu kelancaran 
dan menjadi acuan pada awal persidangan bagi 
Dewan yang akan datang, kiranya apa yang telah 
kita rumuskan ini dapat bermanfaat bagi Dewan 
yang akan datang. 

Pada akhir laporan ini, perkenankanlah kami 
menghaturkan permohonan maaf yang sedalam 
dalamnya atas segala kekurangan selama proses 
pembahasan Perubahan Peraturan Tata Tertib ini 
dan juga dari lubuk hati yang paling dalam kami 
menghaturkan terima kasih kepada semua unsur 
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yang terlibat serta membantu pelaksanaan tugas 
Pansus, atas segala kesungguhannya sehingga 
Peraturan Tata Tertib ini dapat terwujud. 

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan 
ridho dan perlindungan-Nya bagi perjuangan kita 
bersama. 

Sekian dan terima kasih. 

Wassalamuialaikum wr.wb. 

Ketua PANSUS, 

Ir. Daryatmo Mardiyanto 
NO. ANGGOTA: 238 
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