






Selayang Pandang DPR RI 

Kata Pengantar 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) merupakan 
lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. 
Sebagai lembaga negara, DPR RI memiliki kedudukan yang sama 

dengan lembaga negara lainnya. Kedudukan OPR RI sangat kuat, karena tidak dapat 
dibubarkan oleh Presiden dan dapat senantiasa mengawasi Presiden. 

Dalam sejarahnya, DPR RI telah melewati kurun waktu yang sangat panjang. Dimulai dari 
Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang dibentuk tanggal 29 Agustus 1945, kini DPR RI 
telah memasuki periode keanggotaan yang ke-18, yakni DPR RI periode 201�2019. Keang 
gotaan QPR periode ini adalah hasil Pemilu yang ke-11, tepatnya yang diselenggarakan 
tanggal 9 April 2014. 
Berbeda dengan OPR RI periode sebelumnya, ada beberapa perubahan yang terjadi di OPR RI 
periode ini. Seiring dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait OPR RI 
periode sekarang, berubah pula sistem kerja DPR RI. Perubahan-perubahan yang terjadi 
pada DPR RI periode 2014-2019 antara lain: perubahan mekanisme pemilihan Pemimpin 
DPR RI; penambahan peran diplomasi parlemen; dihapuskannya alat kelengkapan Sadan 
Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN); serta beberapa perubahan lain terkait pasangan 
kerja Komisi. 
Buku ini diharapkan dapat menyajikan informasi yang akurat mengenai Mekanisme Kerja 
OPR Periode 2014-2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat 
ini. Dengan adanya buku setayang Pandang Mekanisme K.erja Dewan PflWaldlan Rakyat 
Periode 2014-2019, pembaca dan masyarakat diharapkan dapat mengenal lembaga 
perwakilan rakyat ini dengan lebih dekat serta dapat memahaml tugas dan wewenang OPR 
RI secara lebih mendalam. 
Oalam penyusunan buku kecil ini tentunya juga tak lepas dari ketidaksempurnaan. Oleh 
karenanya, dengan segala kerendahan hati kami membuka diri terhadap berbagai kritik 
dan saran yang ditujukan untuk kesempurnaan buku ini, khususnya untuk penerbitan 
selanjutnya. Kedepannya buku Mekanisme Kerja OPR RI akan terus direvisi sesuai dengan 
perubahan yang terjadi dalam sistem kerja dewan. Semoga buku yang diterbitkan 
Sekretariat Jenderal OPR RI ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat membaca. 

SEKRETARIS JENDERAL 

� 
OR. Winantuningtyastiti S., Msi. 
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I. DPR SEBAGAI LEMBAGA NEGARA 
Di dalam konstitusi Republik Indonesia (UUD 1945) pasal 1 ayat 2 disebutkan 
bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat". Konsekwensi dari ayat ini adalah 
bahwa di negara Republik Indonesia, kekuasaan tertinggi kini berada di tangan 
rakyat. Hal ini sesuai dengan prinsip negara demokrasi yaknl pemerintahan 
dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Artinya, tidak ada satu pun lembaga 
yang memiliki otoritas lebih besar daripada rakyat secara keseluruhan. 
Dampaknya terlihat dari bagaimana di negeri ini sudah tidak ada lagi sebutan . 
lembaga tinggi ataupun lembaga tertinggi negara. MPR tidak lagi lebih tinggi 
dari Presiden. Pun halnya Presiden tidak berkedudukan lebih tinggi daripada 
DPR. Seluruh lembaga negara berkedudukan sejajar, dan hanya rakyatlah yang 
memegang kekuasaan tertinggi. 

Lembaga-lembaga yang ada di Indonesia saat ini antara lain: Majelis 
Permusyawaratan Rakyat (MPR); Presiden; Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); 
Dewan Perwakilan Daerah (DPD); Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); 
Mahkamah Agung (MA); Mahkamah Konstitusi (MK); serta Komisi Yudisial 
(KY). Dalam melaksanakan tugasnya lembaga-lembaga negara tersebut saling 
menghargai dan menghormati kedudukan, tugas dan wewenang masing 
masing demi menjalankan check and balance. 

Diantara lembaga-lembaga negara tersebut di atas, yang memiliki peran 
sebagai kepanjangan tangan dari rakyat adalah DPR dan DPD. Kedua lembaga 
negara ini bertugas mewakili rakyat, dimana OPR sebagai representasi politik 
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mewakili rakyat berdasarkan Daerah Pemilihan (Dapil) sedangkan DPD sebagai 
representasi daerah mewakili rakyat berdasarkan provinsi. Peran Anggota DPR 
maupun Anggota DPD adalah sebagai agen yang "disewa" oleh rakyat untuk 
mewakili dan memperjuangkan kepentingan mereka selama periode tertentu. 
Oleh karenanya, para Anggota Dewan ini sering dikenal sebagai "wakil rakyat". 

Sebagai representasi rakyat, baik DPR maupun DPD memiliki fungsi legislasi 
atau pembentuk undang-undang. Namun fungsi legislasi yang dimiliki DPD 
hanya sebatas memberikan pertimbangan serta mengajukan usul RUU di 
bidang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan daerah, 
pemekaran daerah, penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, 
pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya, dan yang berkaitan dengan 
perimbangan keuangan pusat dan daerah. Sedangkan fungsi legislasi DPR 
sangatlah kuat pasca perubahan UUD 1945. Jika sebelum amandemen 
kekuasaan membentuk Undang-Undang berada di tangan presiden, saat ini 
kekuasaan tersebut lebih besar berada di tangan DPR, walaupun dalam proses 
penetapannya masih harus berdasarkan persetujuan bersama antara DPR dan 
Presiden. Fungsi DPR di bidang legislasi inilah yang membuat Anggota Dewan 
juga sering disebut sebagai "legislator". 

Sebagai wakil rakyat sekaligus legislator, beban yang diamanatkan ke DPR 
tidaklah ringan. Beban berat tersebut menjadikan keberadaan DPR di negeri 
ini sangatlah penting, terutama bagi rakyat Indonesia yang mencintai 
demokrasi. Sebab bagaimanapun juga, DPR adalah tempat dimana jantung 
demokrasi Indonesia berada. 

II. SEJARAH DPR 
Perkembangan dewan perwakilan rakyat di Indonesia dapat ditelusuri sejak 
terbentuknya volkstraad pada masa Hindia Belanda, jauh sebelum 
kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Dalam setiap tahap perkembangan, 
model hubungan rakyat dan perwakilannya berubah-ubah seiring dengan 
perkembangan dan perubahan politik Indonesia. 
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Volkstraod merupakan awal perkenalan bangsa Indonesia pada demokrasi 
perwakilan. Wakil-wakil rakyat yang berasal dari partai-partai politik dan 
kelompok-kelompok fungsional duduk dalam Volkstraad. Tetapi Volkstraad 
tidak dirancang untuk sepenuhnya berfungsi sebagai dewan perwakilan rakyat 
(pribumi), melainkan dimaksudkan bagi Pemerintah Belanda sebagai konsesi 
untuk dukungan populer dari rakyat di tanah jajahan terhadap keberadaan 
pemerintahan Hindia Belanda. 

Setelah Indonesia merdeka, sesuai Aturan Peralihan UUO 1945 memberi 
kekuasaan kepada presiden untuk menjalankan kekuasaan negara dengan 
dibantu oleh sebuah Komite nasional, yang kemudian dikenal dengan Komite 
Nasional Indonesia Pusat (KNIP). 

Sidang KNIP yang pertama tanggal 29 Agustus 1945, berhasil memilih 

Pimpinan KNIP, yaitu: 
Ketua 

Wakil Ketua I 
Wakil Ketua II 
Wakil Ketua Ill 

: Mr. Kasman Singodimedjo 
: M. Sutardjo Kartohadikusumo 
: Mr. J. Latuharhary 
: Adam Malik 

Tanggal 29 Agustus inilah yang kemudian diperingati sebagai Hari Jadi DPR RI. 

Berdasarkan Maklumat Wakil Presiden Nomor X tanggal 16 Oktober 1945, 

menyatakan bahwa KNIP memiliki tugas di bidang legislasi dan ikut 
menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara. Dengan demikian, KNIP 
mengalami pergeseran fungsi dari dewan penasehat pemerintah menjadi 
dewan yang mempunyai kekuasaan legislatif serta ikut menetapkan GBHN. 

Perubahan peran KNIP ini tidak saja memaksa Presiden untuk berbagi 

kekuasaan (sharing of power) dengan parlemen tetapi juga membuka peluang 

baru bagi dinamika perpolitikan di Indonesia. 
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Lembaga perwakilan rakyat di Indonesia terus mengalami perubahan. 
Perubahan selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut : 

NO. PERIODE DPR RI MASA BAKTI 

1 Komite Nasional Indonesia Pusat 29-08-1945 - Februari 1950 
2 DPR dan Senat RIS 15-02-1950 - 16-08-1950 
3 DPRS RIS 16-08-1950- 26-03-1956 
4 DPR Pemilu l 26-03-1956 - 22-07-1959 
5 DPR setelah Dekrit Presiden (transisi) 22-07-1959 - 26-06-1960 
6 OPR Gotong Royong 26-06-1960-15-11-1965 
7 DPR GR minu s PKI 15-11-1965-19-ll-1966 
8 DPRGR Orde Baru (berdasar UU No. 10 19-11-1966 - 28-10-1971 

Tahun 1966 dan Kepres No. 7Tahun 1967) 
9 OPR Pemilu 11 28-10-1971- 01-10-1977 
10 DPR Pemilu Ill 01-10-1977 01-10-1982 
11 DPR Pemilu IV Ol-10-1982-01-10-1987 
12 DPR Pemilu V 01-10-1987 - 01-10-1992 
13 DPR Pemilu VI 01-10-1992 01-10-1997 
14 DPR Pemilu VII 01-10-1997 - 01-10-1999 
15 DPR Pemilu VIII 01-10-1999-01-10-2004 
16 OPR Pemilu rx 01-10-2004-01-10-2009 
17 DPR Pemilu X 01-10-2009- 01-10-2014 
18 DPR Pemilu XI 01-10-2014 - 01-10-2019 
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Ill. OASAR HUKUM DPR 
DPR melaksanakan tugasnya berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 
1945, dan peraturan perundang-undangan, antara lain : 

• Undang-Undang No.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik 
• Undang-Undang No.2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang 

Undang No.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik 
• Undang-Undang No.8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum 

anggota OPR, DPD dan DPRD 
• Undang-Undang No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan 

DPRD 
• Undang-Undang No.42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan 
DPRD 

• Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No.01/DPR 
RI/Tahun 2014 tentang Tata Tertib. 

IV. PEMILIHAN ANGGOTA DPR MELALUI PEMILU 
Anggota DPR dipilih secara langsung oleh rakyat Indonesia melalui Pemilihan 
Umum (pemilu). Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam 
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dilaksanakan 
setiap 5 (lima) tahun sekali pada hari libur atau hari yang diliburkan dengan 
berdasarkan asas langsung, umum, be bas, rahasia, jujur, dan adil. 
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Pemilu Legislatif yang memilih Anggota DPR diikuti oleh calon-calon legislatif 
yang berasal dari partai-partai politik di Indonesia yang lolos seleksi untuk 

mengikuti pemilu. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2012 pasal 8, dinyatakan 
bahwa partai politik yang pada pemilu terakhir berhasil memenuhi ambang 
batas suara akan otomatis ditetapkan sebagai peserta pemilu pada pemilu 
berikutnya. Adapun partai politik yang tidak memenuhi ambang batas suara 
pada pemilu sebelumnya atau partai politik baru harus memenuhi svarat 
syarat berikut ini: 

a) Berstatus badan hukum sesuai dengan UU tentang Partai Politik. 
b) Memlliki kepengurusan di seluruh provinsl. 

c) Memiliki kepengurusan di 75% jumlah kabupaten/kota di provinsi 
yang bersangkutan. 

d) Memiliki kepengurusan di 50% jumlah kecamatan di 
kabupaten/kota yang bersangkutan. 

e) Menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan 
pada kepengurusan partai politik tingkat pusat. 

f) Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1000 orang atau 1/1000 dari 
jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana 
dimaksud pada huruf c, yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu 
tanda anggota. 

g) Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan 
pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir 
pemilu. 

h) Mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik 
kepada KPU. 

i) Menyerahkan nomor rekening dana kampanye pemilu atas nama 
partai politik kepada KPU. 

Pemilu legislatif ini diikuti oleh seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) yang 
telah memiliki hak pilih. Agar seorang WNI dapat memperoleh hak pilih, 
pada hari pemungutan suara, WNI tersebut harus sudah berumur 17 (tujuh 
belas) tahun atau lebih, atau sudah atau pernah kawin. Sedangkan untuk 
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dapat menggunakan hak memilih, WNI tersebut harus terlebih dahulu 
terdaftar sebagai pemilih dengan syarat: nyata-nyata tidak sedang terganggu 
jiwa/ingatannya serta tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan 
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

V, JUMLAH KURSI DAN DAERAH PEMILIHAN 
Berdasarkan UU No.8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan 
DPRD, jumlah kursi anggota DPR untuk periode 2014-2019 adalah sama 
dengan periode sebelumnya (2009-2014) yakni 560 (lima ratus enam puluh). 
Setiap kursi tersebut akan diisi oleh seorang Anggota Dewan yang mewakili 

daerah pemilihannya masing-masing. 

Daerah pemilihian (dapil) Anggota DPR adalah provinsi, kabupaten/kota, 
atau gabungan kabupaten/kota. Jumlah dapil untuk periode 2014-2019 
adalah 77 (tujuh pu luh tujuh) dimana jumlah kursi di setiap dapil tersebut 
adalah minimal 3 (tiga) kursi dan maksimal 10 (sepuluh) kursi. 

VI. SYARAT MENJADI ANGGOTA DPR 
Dalam pasal 51 UU No. 8 Tahun 2012 dijelaskan bahwa untuk dapat 
mencalonkan diri sebagai Anggota DPR harus memenuhi syarat sebagai 

berkut: 
a) Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih. 
b) Bertaqwa kepada Tuhan YME. 
c) Bertempat tinggal di wilayah NKR I .  
d) Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia. 
e) Berpendidikan paling rendah SMA atau sederajat. 
f) Setia pada Pancasila, UUD 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 

1945. 
g) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara (dengan pidana penjara S 

tahun atau lebih). 
h) Se hat jasmani dan rohani. 
i) Terdaftar sebagai pemilih. 
j) Bersedia bekerja penuh waktu. 
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k) Mengundurkan diri dari jabatan lain yang anggarannya bersumber 
dari keuangan negara (APBN), seperti: PNS, anggota TNI, anggota 
Polri, karyawan BUMN dll. 

I) Bersedia untuk tidak berpraktek sebagai akuntan 
advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah 

publik, 
(PPAT), 

atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang 
berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang 
dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugasnya sebagai 
anggota DPR. 

m) Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara 
lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan 
BUMN/BUMD serta badan lain yang anggarannya bersumber dari 
keuangan negara. 

n) Menjadi anggota partai politik peserta pemilu. 
a) Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan. 
p) Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan. 

VII. PENCALONAN SAKAL CALON ANGGOTA DPR OLEH PARTAI POLITIK 
Dari persyaratan yang telah disebutkan di atas, jelas bahwa untuk dapat 
menjadi seorang Anggota DPR, calon anggota tersebut harus merupakan 
anggota dari salah satu partai politik (parpol) yang ada di Indonesia. Parpol 
inilah yang bertugas melakukan seleksi terhadap bakal calon Anggota DPR 
dengan proses penyeleksian yang dilakukan secara demokratis dan terbuka 
sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta peraturan 
internal parpol (lihat pasal 52 UU No.8 tahun 2012). Kemampuan dan 
kompetensi parpol dalam menyeleksi bakal calon anggota DPR akan sangat 
menentukan kualitas calon anggota dewan yang diikutkan dalam pemilu, 

yang pada akhirnya juga menentukan kualitas Anggota yang duduk di kursi 
DPR RI. 

Untuk mengajukan nama-nama calon anggota DPR yang akan diikutkan 
dalam pemilu, parpol terlebih dahulu membuat Daftar Sakal Calon Anggota 
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DPR. Daftar bakal calon yang telah selesai disusun oleh parpol kemudian 
diajukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dimana pengajuannya harus 
ditandatangani oleh ketua umum dan seketaris jenderal dari parpol yang 
bersangkutan. Pengajuan daftar bakal calon anggota DPR ini dilaksanakan 12 

(dua belas) bulan sebelum hari pemungutan suara. Terkait dengan usaha 

peningkatan peran wanita dalam parlemen, UU No.8 tahun 2012 juga 
menyebutkan bahwa daftar bakal ca Ion yang diajukan oleh parpol juga harus 
memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. 

Selanjutnya KPU akan melakukan verifikasi kelengkapan administrasi bakal 
calon anggota DPR, kemudian menyusun daftar calon sementara anggota 
DPR. Daftar calon sementara anggota DPR diumumkan oleh KPU melalui 
media massa cetak harian dan media massa elektronik (nasional dan daerah) 

serta sarana pengumuman lainnya selama 5 (lima) hari. Masyarakat berhak 
menyampaikan masukan dan tanggapan terkait dengan daftar calon 
sementara tersebut paling lama 10 (sepuluh) hari sejak daftar tersebut 
diumumkan. Jika daftar calon sementara sudah tidak ada masalah, maka 
KPU akan menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota DPR yang disusun 

berdasarkan namer urut (penyusunan namer urut ditentukan oleh parpol) 
dan dilengkapi dengan pas foto diri terbaru. Daftar calon tetap inilah yang 
kemudian muncul dalam surat suara saat pemilu legislatif berlangsung. 

VIII. PEMILU LEGISLATIF 2014 

Pemilihan anggota DPR periode 2014-2019 dilakukan melalui Pemilu 
Legislatif, dimana dalam pemilu tersebut rakyat Indonesia akan memilih 
wakil-wakilnya yang akan duduk di kursi DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD 
Kabupaten/Kota. Pemungutan suara pemilu anggota DPR, DPD, DPRD 
provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diselenggarakan secara serentak, 
dimana pada Pemilu Legislatif 2014, pemungutan suara dilaksanakan pada 
Rabu, 9 April 2014. 
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Hasil pemilu legislatif, khususnya untuk memilih anggota DPR, terdiri atas 
perolehan suara partai politik serta perolehan suara calon anggota OPR. 
Hasil perolehan suara tersebut ditetapkan oleh KPU dalam sidang pleno 
terbuka yang dihadiri oleh para saksi peserta pemilu serta Badan Pengawas 
Pemilu (Bawaslu). 

Pemilu Legislatif 2014 untuk memilih Anggota DPR diikuti oleh 12 partai 
politik seperti terlihat pada gambar di bawah ini. 
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Perolehan Suara Partai Politik 

Untuk dapat memperoleh kursi di DPR, partai politik harus memenuhi 
ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% dari jumlah suara 
sah secara nasional (Pasal 208 UU No.8 Tahun 2012). 

Jumlah perolehan kursi partai politik peserta pemilu di DPR ditentukan 
dengan terlebih dahulu menetapkan angka Bilangan Pembagi Pemilihan 
(BPP), yakni bilangan yang diperoleh dari pembagian jumlah suara sah 
seluruh parpol peserta pemilu yang memenuhi ambang batas suara di satu 
dapil dengan jumlah kursi di suatu dapil. 

Setelah angka BPP ditetapkan, baru kemudian dapat ditetapkan perolehan 
jumlah kursi tiap parpol peserta pemilu di suatu dapil, dengan ketentuan: 

a) Apabila jumlah suara sah suatu parpol peserta pemilu sama atau 
lebih besar dari BPP, maka dalam penghitungan tahap pertama 
diperoleh sejumlah kursi dengan kemungkinan terdapat sisa suara 
yang akan dihitung dalam perhitungan tahap kedua. 

b) Apabila jumlah suara sah suatu parpor peserta pemilu lebih kecil 
dari BPP, maka dalam penghitungan tahap pertama tidak diperoleh 
kursi, dan jumlah suara sah tersebut dikategorikan sebagai sisa 

suara yang akan dihitung dalam penghitungan tahap kedua dalam 
hal masih terdapat sisa kursi di dapil yang bersangkutan. 

c) Penghitungan perolehan kursi tahap kedua dilakukan apabila masih 
terdapat sisa kursi yang belum terbagi dalam penghitungan tahap 
pertama, dengan cara membagikan jumlah sisa kursi yang belum 
terbagi kepada parpol peserta pemilu satu demi satu berturut-turut 
sampai habis, dimulai dari parpol peserta pemilu yang mempunyai 

sisa suara terbanyak. 

11 
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Perolehan suara hasil Pemilu Legislatif 2014 dapat dilihat pada tabel berikut : 

NO NAMA PARTA/ JUMLAH PROSENTASE 
PAR- PEROLEHAN PEROLEHAN 
TAI SUARASAH SUARASAH 

1 PARTAI NASDEM 8.402.812 6,72% 
2 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 11.298.957 9,04% 
3 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 8.480.204 6,79% 
4 PDI PERJUANGAN 23.681.471 18,95% 
5 PARTAI GOLONGAN KARYA 18.432.312 14,75% 
6 PARTAI GERINDRA 14.760.371 11,81% 
7 PARTAI DEMOKRAT 12.728.913 10,19% 
8 PARTAI AMANAT NASIONAL 9.481.621 7,59% 
9 PARTAI PER5ATUAN PEMBANGUNAN 8.157.488 6,53% 

10 PARTAIHATINURANIRAKYAT 6.579.498 5,26% 
14 PARTAI BULAN BINTANG 1.825.750 1,46% 
15 PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN 1.143.094 0,91% 

INDONESIA 
JUMLAH 124.972.491 100% 

Adapun urutan prosentase perolehan suara sah parpol peserta pemilu 
terangkum dalam bagan di bawah ini: 

PerhrlUlgan Akhw Perolehal Suara Pemtl1han L�1slatlf 201.t 

/l,9SX 
14,ISX 

TOTAi 11LW l2A 972 A91 

12 
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Komposisi kursi DPR 

partai politik adalah: 

hasil Pemilu Legislatif 2014 yang diperoleh tiap-tiap 

No Nama Partai Politik Jumlah Kursi 

1 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 109 
2 Partai Golongan Karya 91 

3 Partai Gerakan Indonesia Raya 73 

4 Partai Demokrat 61 
5 Partai Amanat Nasional 49 

6 Partai Kebangkitan Bangsa 47 

7 Partai Keadilan Sejahtera 40 

8 Partai Persatuan Pembangunan 39 
9 Partai Nasdem 35 

10 Partai Hati Nurani Rakyat 16 

Jumlah � 

Perolehan suara calon anggota OPR 

Calon terpilih anggota DPR ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh 
suara terbanyak. Jika terdapat dua calon atau lebih yang memperoleh suara 
yang sarna banyaknya, penentuan calon terpilih ditentukan berdasarkan 
persebaran perolehan suara calon pada dapil dengan mempertimbangkan 

keterwakilan perempuan. 

KPU kemudian menyampaikan secara tertulis Pemberitahuan Calon Terpilih 
Anggota DPR kepada pengurus parpol peserta pemilu dengan tembusan 
kepada calon terpilih yang bersangkutan. 

Calon anggota yang telah terpilih menjadi Anggota DPR akan mewakili 
daerah pemilihannya masing-masing. Pada DPR periode 2014-2019, 77 
(tujuh puluh tujuh) dapil yang ada terdiri dari: 

13 
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No Provinsi Daerah Pemilihan 

1. Aceh Aceh I dan II 

2. Sumatera Utara Sumatera Utara 1-111 

3. Sumatera Barat Sumatera Barat I dan II 

4. Riau Riau I dan II 

5. Jam bi Jam bi 

6. Sumatera Selatan Sumatera Selatan I dan II 

7. Bengkulu Bengkulu 

8. Lampung lampung I dan II 

9. Kep. Bangka Belitung Bangka Belitung 

10. Kepulauan Riau Kepulauan Riau 

11. DKI Jakarta DKI Jakarta 1-111 

12. Jawa Barat Jawa Baral I-XI 

13. Jawa Tengah Jawa Tengah 1-X 

14. Jawa Timur Jawa Timur I-XI 

15. DI Yogyakarta DI Yogyakarta 

16. Banten Banten 1-111 

17. Bali Bali 

18. NTB NTB 

19. NTI N Ti l d a n l l  

20. Kalimantan Barat Kalimantan Baral 

21. Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah 
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22. Kalimanlan Selatan Kalimanlan I dan II 

23. Kalimantan Timur Kalimantan Timur 

24. Sulawesi Utara Sulawesi Utara 

25. Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah 

26. Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan 1-111 

27. Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara 

28. Gorontalo Gorontalo 

29. Sulawesi Barat Sulawesi Barat 

30. Maluku Maluku 

31. Maluku Utara Maluku utara 

32. Papua Papua 

33. Papua Baral Papua Baral 

IX. KEDUDUKAN, SUSUNAN, FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG DPR 

Kedudukan 
DPR merupakan lembaga perwakilan rakvat yang berkedudukan sebagai 
lembaga Negara. DPR mempunyai kedudukan yang sama dengan Lembaga 
Negara lainnya. 

Kedudukan DPR RI kuat. karena tidak dapat dibubarkan oleh Presiden dan 
dapat senantiasa mengawasi Presiden. 

Susunan 

Anggota DPR terdiri atas anggota parpol peserta Pemilihan Umum yang 
dipilih berdasarkan hasil Pemilihan Umum. 

DPR terdiri atas : 

15 
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b. Alat Kelengkapan DPR yang meliputi Pimpinan DPR, Badan 
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Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, Mahkamah 
Kehormatan Dewan, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen, Badan Urusan 
Rumah Tangga, dan Panitia Khusus dan alat kelengkapan lain yang 
diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna. 

c. DPR mempunyai sebuah Sekretariat Jenderal. 

Fungsi 

DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. 
• Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku 

pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. 
• Funsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberika 

persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap 
rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh 
Presiden. 

• Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas 
pelaksanaan undang-undang dari APBN. 

Tugas dan Wewenang 

Terkait dengan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang: 

Menyusun Program legislasi Nasional (Prolegnas) 
Menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) 
Menerima RUU yang diajukan oleh DPD (terkait otonomi daerah; 
hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan 
penggabungan daerah; pengelolaan SDA dan SOE lainnya; serta 
perimbangan keuangan pusat dan daerah) 
Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden a tau pun DPD 
Menetapkan UU bersama dengan Presiden 
Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti 
UU (yang diajukan Presiden) untuk ditetapkan menjadi UU 
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Terkait dengan fungsi anggaran, DPR memiliki tugas dan wewenang: 

• 

Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN (yang diajukan 

Presiden) 
Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan 
RUU terkait pajak, pendidikan dan agama 
Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung 

jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK 
Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara 

maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan 
rakyat yang terkait dengan be ban keuangan negara 

Terkait dengan fungsi pengawasan, DPR memiliki tugas dan wewenang: 

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan 
kebijakan pemerintah 
Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang 

disampaikan oleh DPD (terkait pelaksanaan UU mengenai otonomi 
daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, 
pengelolaan SDA dan SDE lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, 
pendidikan dan agama) 

Tugas dan wewenang DPR lainnya, antara lain: 

Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi 

rakyat 
Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk: (1) menyatakan 
perang ataupun membuat perdamaian dengan Negara lain; (2) 
mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial. 

Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal: (1) 
pemberian amnesti dan abolisi; (2) mengangkat duta besar dan 

menerima penempatan duta besar lain 
Memilih Anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD 

17 
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Memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon 

hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh 
Presiden 
Memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan 
ke Presiden 

X. HAK DPR 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya terkait pelaksanaan 
fungsi pengawasan, DPR dibekali 3 (tiga) hak, yakni: 

1. Hak lnterpelasi: hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah 
mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta 
berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara. 

2. Hak Angket: hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap 
pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan 
dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan. 

3. Hak Menyatakan Pendapat: hak DPR untuk menyatakan pendapat atas: 
a. kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang 

terjadi di tanah air atau di dunia internasional; 

b. tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket; atau 

c. dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan 
pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, 
korupsi, penyuapan, tindak pidana berat /ainnya, maupun 
perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak 

lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. 
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Tata Cara Pelaksanaan Hak DPR 

1. Tata Cara Pelaksanaan Hak lnterpelasi 
• Hak interpelasi diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh 

lima) orang anggota DPR dan lebih dari 1 (satu) fraksi. 

• Pengusulan Hak lnterpelasi disertai dengan dokumen yang 
memuat sekurang-kurangnya : 

a. Materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan 
Pemerintah yang diminta keterangan. 

b. Alasan permintaan keterangan. 

• Usulan dapat menjadi hak interpelasi DPR apabi1a mendapat 
persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari 
Y, (setengah) jumlah anggota DPR dan keputusan diambil 
dengan persetujuan lebih dari Y, (setengah) jumlah anggota 

DPR yang hadir. 

• Dalam hal rapat paripurna DPR menyetujui usul interpelasi 
sebagai hak interpelasi DPR, Presiden (atau diwakilkan kepada 
menteri/pejabat terkait) dapat hadir untuk memberikan 
penjelasan tertulis terhadap materi interpelasi dalam rapat 
paripurna berikutnya. 

• OPR dapat memutuskan untuk menerima atau menolak 
keterangan darl presiden. Apabila diterima, usu1 hak 
interpelasi dinyatakan selesai dan materi interpelasi tersebut 
tidak dapat diusulkan kembali. Sedangkan jika keterangan 
ditolak, DPR dapat menggunakan hak DPR lainnya. 

• Keputusan untuk menerima atau menolak penjelasan presiden 
harus mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang 
dihadiri lebih dari Y, (setengah) jumlah anggota DPR dan 
keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari Y, (setengah) 

jumlah anggota yang hadir. 

19 



20 

2. 

Selayang Pandang DPR RI 

Tata Cara Pelaksanaan Hak Angket 

• Hak Angket diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) 
orang anggota DPR dan lebih dari 1 (satu) fraksi. 

• Pengusulan hak Angket disertai dengan dokumen yang 
memuat sekurang-kurangnya : 

a. Materi kebijakan dan/atau pelaksanaan undang-undang 
yang akan diselidiki. 

b. Alasan penyelidikan. 

• Usul menjadi hak Angket DPR apabila mendapat persetujuan 
dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari Y, (setengah) 
jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan 
persetujuan lebih dari Y, (setengah) jumlah anggota DPR yang 
hadir. 

• Apabila usul angket diterima, DPR membentuk panitia 
khusus/panitia angket yang keanggotaannya terdiri atas 
semua unsur fraksi. Sedangkan jika usul angket ditolak, usul 
tersebut tidak dapat diajukan kembali. 

• Dalam melakukan penyelidikan, panitia angket tidak hanya 
dapat meminta keterangan dari pemerintah, namun juga 
dapat memlnta keterangan dari saksi, pakar, organisasi 
profesi, a tau pihak terkait lainya. 

• Panitia angket juga dapat memanggil WNI maupun orang asing 
yang bertempat tinggal di Indonesia untuk dimintai 
keterangan. 

• Apabila pihak-pihak yang dipanggil oleh panitia angket tidak 
memenuhi panggilan setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut 
turut tanpa alasan yang sah, panitia angket dapat memanggil 
secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik 
Indonesia. 
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• Setelah menyelesaikan tugasnya, panitia angket 
menyampaikan laporan dalam rapat paripurna untuk 

selanjutnya diambil keputusan. 

• Apabila rapat paripurna memutuskan bahwa kebijakan 

pemerintah bertentangan dengan ketentuan perundang 
undangan, DPR dapat menggunakan hak menyatakan 
pendapat. Namun jika kebijakan pemerintah dianggap tidak 
bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, usul 
hak angket dinyatakan selesai dan materi angket tersebut 
tidak dapat diajukan kembali. 

• Rapa! paripurna baru dapat mengambil keputusan apabila 
dihadiri oleh lebih dari Y, (setengah) jumlah anggota DPR dan 
dengan persetujuan lebih dari Y, (setengah) jumlah anggota 
yang hadir. 

• Keputusan DPR tersebut kemudian disampaikan kepada 
presiden paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan diambil 
dalam rapat paripurna. 

3. Tata Cara Pelaksanaan Hak Menyatakan Pendapat 

• Hak menyatakan pendapat diusulkan oleh paling sedikit 25 
(dua puluh lima) orang anggota DPR. 

• Pengusulan hak disertai dengan dokumen yang memuat 

sekurang-kurangnya : 
a. Materi dan alasan pengajuan usul pernyataan 

pendapat; 
b. Materi hasil pelaksanaan hak interpelasi atau hak 

angket; atau 
c. Materi dan bukti yang sah dugaan adanya tindakan 

atau materi dan bukti yang sah atas dugaan tidak 
dipenuhinya syarat sebagai presiden dan/atau Wakil 

Presiden. 
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Usu! sebagaimana dimaksud dapat menjadi hak menyatakan 
pendapat DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat 
paripurna DPR yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) 
dari jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan 
persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah 
anggota yang hadir. 

• Apabila DPR menerima usul hak menyatakan pendapat, maka 
selanjutnya DPR membentuk panitia khusus yang terdiri atas 
semua unsur fraksi. 

• Panitia khusus kemudian mengadakan pembahasan dengan 
presiden, dimana dalam melakukan pembahasan panitia 
khusus dapat mengadakan rapat kerja, rapat dengar pendapat, 
dan/atau rapat dengar pendapat umum dengan pihak yang 
dipandang perlu, termasuk pengusul. 

• Selanjutnya panitia khusus melaporkan pelaksanaan tugasnya 
kepada rapat paripurna untuk diambil keputusan. 

• Dalam hal rapat paripurna DPR memutuskan menerima 
laporan panitia khusus yang menyatakan bahwa Presiden 
dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum 
berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, 
tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, ataupun 
tidak lagi memenuhi svarat sebagai Presiden dan/atau Wakil 
Presiden, DPR menyampaikan keputusan tentang hak 
menyatakan pendapat kepada Mahkamah Konstitusi untuk 
mendapatkan putusan. 

• Untuk dapat mengambil keputusan sebagaimana dimaksud di 
atas, rapat paripurna DPR harus dihadiri paling sedikit 2/3 (dua 
per tiga) dari jumlah anggota DPR dan keputusan diambil 
dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari 
jumlah anggota yang hadir. 

• 
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• Apabila kemudian Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa 

pendapat DPR terbukti, DPR menyelenggarakan kembali rapat 
paripurna DPR untuk meneruskan usul pemberhentian 

presiden dan/atau wakil presiden kepada MPR. Namun jika 
pendapat DPR tidak terbukti, usul pemberhentian presiden 
dan/atau wakil presiden tersebut tidak dapat dilanjutkan. 

XI. KEANGGOTAAN DPR 
Anggota DPR berjumlah 560 (lima ratus enam puluh) orang, dengan masa 
jabatan 5 (lima) tahun, dan berdomisili di ibukota negara Republik Indonesia. 
Keanggotaan DPR diresmikan dengan keputusan presiden. 

Sebelum memangku jabatannya, Anggota OPR terlebih dahulu mengucapkan 
sumpah/janji secara bersama-sama dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung 
dalam rapat paripurna DPR. Sedangkan Anggota Pengganti Antar Waktu, 
mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Pimpinan DPR, yang juga 
dilaksanakan dalam rapat paripurna DPR. 

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud berbunyi sebagai berikut : 

Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji: 

Bahwa soya akan memenuhi kewajiban soya sebagai anggata/ketua/wakil 
ketuo Dewan Perwakilon Rakyat dengan seboik-boiknvo don seadil-adilnyo; 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada 
pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945; 

Bahwa soya do/am menjalankan kewajiban akan bekerja dengn 
mengutamakan kepentingan bongsa don Negara daripado kepentingan 
pribadi, seseorang don golongan; 
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Bohwo soya okon memperjuongkon ospirosi rokyot yang soya wokili untuk 
mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa don Negara 
kesotuon Repubfik Indonesia" 

Pengucapan sumpah/janji Anggota DPR Periode 2014-2019 dilaksanakan 
tanggal 1 Oktober 2014 

Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu 

Di dalam UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPO, dan DPRD (UU 
MD3) dijelaskan secara rinci mengenai proses pemberhentian anggota 
antarwaktu dan penggantian antarwakru (PAW) dengan ringkasan sebagai 
berikut: 

Anggota DPR berhenti antar waktu karena : 

a. Meninggal dunia; 

b. Mengundurkan diri atau 

c. Diberhentikan. 
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Anggota DPR diberhentikan Antarwaktu karena : 
a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau 

berhalangan tetap sebagai anggota DPR selarna 3 (tiga) bulan 
berturut-turut tanpa keterangan apapun. 

b. Melanggar surnpah/janji jabatan dan kode etik DPR. 
c. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

rnernperoleh kekuatan hukurn tetap karena rnelakukan tindak 
pidana yang diancarn pidana penjara S (lirna) tahun atau lebih. 

d. Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
e. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota OPR sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai 

pernilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. 
f. Melanggar ketentuan larangan sebagairnana diatur dalarn UU 

No.17 Tahun 2014 tentang MD3. 
g. Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
h. Menjadi anggota partai politik lain. 

Anggota DPR yang berhenti antarwaktu sebagaimana telah dijelaskan di 
atas, akan digantikan oleh caion anggota OPR yang memperoleh suara 
terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari 
partai politik yang sarna dan pada dapil yang sarna pula. 

Masa jabatan anggota DPR pengganti antarwaktu hanya akan melanjutkan 
sisa masa jabatan anggota OPR yang digantikannya. Penggantian antarwaktu 
ini tidak dapat dilaksanakan apabila sisa rnasa jabatan anggota DPR yang 

digantikan kurang dari 6 (enam) bulan. 

XII. HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA DPR 
Selain wajib menjalankan tugas dan fungsinya, setiap Anggota Dewan juga 
memiliki hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing individu 
setiap wakil rakyat. 
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Hak Anggota DPR terdiri dari: 

a. hak mengajukan usul rancangan undang-undang; 
b. hak mengajukan pertanyaan; 
c. hak menyampaikan usul dan pendapat; 
d. hak memilih dan dipilih; 
e. hak membela diri; 
f. hak imunitas; 
g. hak protokoler; 
h. hak keuangan dan administratif; 
i. hak pengawasan; 
j. hak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan 

dapil; 
k. hak melakukan sosialisasi undang-undang. 

Kewajiban Anggota DPR adalah: 

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila; 
b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang 
undangan; 

c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan 
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, 
kelompok, dan golongan; 

e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat; 
f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan 

negara; 
g. menaati tata tertib dan kode etik; 
h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga 

lain; 

i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan 
kerja secara berkala; 
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j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan 
masyarakat; dan 

k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada 

konstituen di daerah pemilihannya. 

XIII. FRAKSI 
Dalam menselaraskan kepentingan Anggota Dewan yang beragam, perlu 
dibentuk fraksi atau kelompok Anggota DPR yang memiliki pandangan politik 

yang sejalan. Dengan adanya fraksi memungkinkan Anggota Dewan untuk 
dapat menjalankan tugas dan wewenangnya secara maksimal. Setiap 
Anggota Dewan wajib menjadi anggota salah satu fraksi. 

Fraksi bertugas mengkoordinasikan kegiatan anggotanya demi 
mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi kerja Anggota Dewan. Fraksi juga 
bertanggungjawab untuk mengevaluasi kinerja anggotanya dan melaporkan 
hasil evaluasi tersebut kepada publik. 

Terdapat 10 (sepuluh) fraksi di DPR periode 2014-2019, yakni: 

No. Nama Fraksi Singkatan Jumlah Persent 

Anggota ase 

1. Fraksi Partal Oemokrasi Indonesia FPDIP 109 19,46 

Perjuangan 

2. Fraksi Partai Golongan Karya FPG 91 16,25 

3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya FPGERINDRA 73 13,04 

4. Fraksi Partai Demokrat FPO 61 10,89 

5. Fraksi Partai Amanat Nasional FPAN 48 8,57 

6. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa FPKB 47 8,39 
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7. Fraksl Partai Keadilan Sejahtera FPKS 40 7,14 

8. Fraksi Partai Persatuan FPPP 39 6,96 
Pembangunan 

9. Fraksi Partai Nasdem FPNASDEM 36 6,43 

10. Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat FPHANURA 16 2,86 

TOTAL 560 100,00 

XIV. ALAT KELENGKAPAN DPR 

Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya DPR membentuk Alat 
Kelengkapan DPR (AKO) yang terdiri dari : 

1. Pimpinan DPR; 
2. Badan Musyawarah; 
3. Kornisi: 

4. Badan Legislasi; 
5. Badan Anggaran; 
6. Mahkamah Kehormatan Dewan; 

7. Sadan Kerja Sama Antar Parlemen; 
8. Badan Urusan Ru mah Tangga; 
9. Panitia Khusus,dan 

10. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat 
paripurna. 

Setiap alat kelengkapan DPR dibantu oleh unit pendukung yang terdiri atas 
tenaga administrasi {pegawai negeri sipil Sekretariat Jenderal DPR), dan 
tenaga ahli (pegawai tidak tetap yang direkrut secara khusus oleh AKO dan 
diangkat untuk jangka waktu tertentu). 
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1. Pimpinan DPR 

• Pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) 
orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPR yang 

ditetapkan secara paket. 

• Pimpinan DPR merupakan satu kesatuan pimpinan yang 

bersifat kolektif dan kolegial, dengan masa jabatan sama 

dengan masa keanggotaan DPR. 

• Penetapan pimpinan DPR adalah dalam rapat paripurna DPR 

pada masa awal keanggotaan DPR. Rapat paripurna disebut 

dipimpin oleh pimpinan sementara DPR yang terdiri atas 1 
(satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal 

dari anggota DPR tertua dan termuda dari fraksi yang berbeda. 

• Tata cara pemilihan pimpinan DPR (pasal 28 ayat 1 Peraturan 

DPR-RI No.I Tahun 2014 tentang Tata Tertib): 

a. calon ketua dan wakil ketua DPR diusulkan oleh fraksi 

kepada pimpinan sementara DPR secara tertu1is dalam 

satu paket calon pimpinan DPR yang terdiri atas 1 (satu) 

orang calon ketua dan 4 (empat) orang calon wakil 

ketua DPR dari fraksi yang berbeda untuk ditetapkan 

sebagai paket calon pimpinan DPR dalam rapat 

paripurna DPR; 
b. setiap fraksi hanya boleh diwakili oleh 1 (satu) orang 

bakal calon pimpinan DPR; 
c. pimpinan sementara OPR mengumumkan nama paket 

calon pimpinan DPR dalam rapat paripurna DPR; 

d. paket calon pimpinan OPR dipilih secara musyawarah 
untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat paripurna 

DPR; 
e. dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, 

paket calon pimpinan DPR dipilih dengan pemungutan 

suara; 
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g. 
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setiap anggota memilih satu paket calon pimpinan DPR 

yang telah ditetapkan; 

paket calon pimpinan DPR yang memperoleh suara 

terbanyak ditetapkan sebagai ketua dan wakil ketua 

DPR terpilih dalam rapat paripurna DPR; 

h. dalam hal hanya terdapat satu paket calon 

OPR, maka pimpinan sementara DPR 

pimpinan 

langsung 
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menetapkannya menjadi pimpinan DPR; 

i. ketua dan wakil ketua DPR selanjutnya ditetapkan 

sebagai pimpinan DPR dalam rapat paripurna DPR; dan 

j. pimpinan DPR yang telah ditetapkan memberikan kata 

sambutan yang berisi harapan yang akan diwujudkan 

dalam 1 [satu) masa keanggotaan DPR. 

• Pimpinan DPR sebelum memangku jabatanya mengucapakan 

sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung. 

• Sumpah/janji Pimpinan DPR berbunyi : 

"Demi Allah (Tuhan) soya bersumpah/berjanji: 

bahwa soya akan memenuhi kewajiaban soya sebagai 
ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik 
baiknya dan seadi/- adilnya; 

bahwa soya akan memegang teguh Pancasila don menegakan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
serta peraturan perudang-undangan; 

bahwa soya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta 
berbakti kepada bangsa dan negara; 

bahwa soya akan memperjuangkan aspirasi rakvot yang soya 
wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan 
bangsa don negara kesotuan Repub/ik Indonesia." 
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• Tugas Pimpinan DPR (pasal 31 ayat 1 Peraturan DPR-RI No.l 

Tahun 2014 tentang Tata Tertib) adalah: 

a. memimpin sidang DPR dan menyimpulkan hasil sidang 
untuk diambil keputusan; 

b. menyusun rencana kerja pimpinan OPR; 
c. melakukan koordinasi dalam upaya menvinergtkan 

pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat 
kelengkapan DPR; 

d. menjadi juru bicara DPR; 
e. melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPR; 

f. mewakili DPR dalam berhubungan dengan lembaga 

negara lainnya; 
g. mengadakan konsultasi dengan presiden dan pimpinan 

lembaga negara lainnya sesuai dengan keputusan DPR; 
h. mewakili DPR di pengadilan; 
i. melaksanakan keputusan DPR berkenaan dengan 

penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota sesuai 
dengan ketentuan peraturan oerunoang-unoangen: 

j. menyusun rencana kerja dan anggaran DPR bersama 
Sadan Urusan Rumah Tangga yang pengesahannya 
dilakukan dalam rapat paripurna DPR; 

k. menyampaikan laporan kinerja dalam rapat paripurna 
DPR yang khusus diadakan untuk itu; 

I. menindaklanjuti usulan Mahkamah Kehormatan Dewan 
untuk membentuk panel sidang dalam hal pelanggaran 
kode etik yang bersifat berat dan berdampak pada 

sanksi pemberhentian; dan 
rn. menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh 

anggota DPR dalam rapat paripurna DPR. 
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PIMPINAN DPR RI 2014-2019 

DR. H. ADE KOMARUDIN, M.H. 

Ketua DPR 
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Fadli Zon, SS., M.Sc. 

Wakil Ketua 

Bi dang Politik dan keamanan 

(KORPOLKAM) 

Fahri Hamzah, SE. 

Wakil Ketua 

Bidang Kesejahteraan Sosial 

(KORKESRA) 

Dr. Agus Hermanto 

Wakil Ketua 

Bidang lndustri dan Pembangunan 

(KORINDAGBANG) 

Dr.Ir. Taufik Kurniawan, M.M. 

Wakil Ketua 

Bidang Ekonomi dan Keuangan 

(KORREKKU) 
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2. Badan Musyawarah (Bamus) 
• Bamus merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. 

• Anggota Bamus berjumlah paling banyak 1/10 (satu per 
sepuluh) dari jumlah anggota DPR berdasarkan perimbangan 

jumlah anggota tiap-tiap fraksi. 

• Pimpinan DPR mengadakan konsultasi dengan pimpinan fraksi 

untuk menentukan komposisi keanggotaan Bamus 

berdasarkan prinsip musyawarah mufakat (atau dengan suara 

terbanyak jika tidak tercapai musyawarah mufakat). 

• Ketua dan/atau sekretaris fraksi, karena jabatannya, menjadi 
anggota Bamus. 

• Pimpinan DPR, karena jabatannya, juga menjadi pimpinan 

Ba mus. 

• Fraksi mengusulkan nama anggota Bamus kepada pimpinan 
DPR untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna. 

• Tugas Bamus (pasal SO Peraturan DPR-RI No.l Tahun 2014 

tentang Tata Tertib) adalah: 
a. menetapkan agenda DPR untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 

(satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa 
sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, 
dan jangka waktu penye1esaian rancangan undang 
undang dengan tidak mengurangi kewenangan rapat 
paripurna DPR untuk mengubahnya; 

b. memberikan pendapat kepada pimpinan DPR dalam 
menentukan garis kebijakan yang menyangkut 

pelaksanaan wewenang dan tugas DPR; 
c. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada 

alat kelengkapan DPR yang lain untuk memberikan 

keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas 
masing-masing; 

d. mengatur leblh lanjut penanganan suatu masalah 
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dalam hal undang-undang mengharuskan pemerintah 
atau pihak lainnya melakukan konsultasi dan koordinasi 

dengan DPR; 

e. menentukan penanganan suatu rancangan undang 
undang atau pelaksanaan tugas DPR lainnya oleh alat 
kelengkapan DPR; 

f. mengusulkan kepada rapat paripurna OPR mengenai 
jumlah komisi, ruang lingkup tugas kornisi, dan mitra 
kerja komisi yang telah dibahas dalam konsultasi pada 
awal masa keanggotaan DPR; dan 

g. melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat 
paripurna DPR kepada Bamus. 

• Dalam melaksanakan tugas di atas, Bamus dapat: 

a. Menentukan jangka waktu penanganan suatu 
rancangan undang-undang (RUU). 

b. Memperpanjang waktu penanganan suatu RUU. 
c. Mengalihkan penugasan kepada AKO lainnya apabila 

penanganan RUU tidak dapat diselesaikan setelah 
perpanjangan waktu. 

d, Menghentikan penugasan dan menyerahkan 
penyelesaian masalah kepada rapat paripurna DPR. 

34 

3. Komisi 

• Komisi merupakan a lat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. 
• Jumlah anggota komisi ditetapkan dalam rapat paripurna DPR 

menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap 
tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR, permulaan 
tahun sidang, atau setiap masa sidang. 

• Pengajuan dan penggantian anggota komisi dilakukan oleh 
fraksi. 
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• Jumlah, ruang lingkup tugas, dan mitra kerja komisi ditetapkan 

dengan keputusan DPR. 
• Komisi dapat mengusulkan perubahan jumlah, ruang lingkup 

tugas, dan mitra kerja komisi kepada Bamus. 

• Komisi menjalankan tiga fungsi DPR yaitu fungsi legislasi, 

anggaran, dan pengawasan. 

• Berdasarkan UU No.42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 
UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD 

(MD3), tugas komisi adalah: 

1. Di bidang legislasi/ pembentukan undang-undang, 
yakni: mengadakan persiapan, penyusunan, 

pembahasan, dan penyempurnaan rancangan 

undang-undang. 

2. Di bidang anggaran, yaitu: 
a. mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai 

penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan 

belanja negara yang 
lingkup tugasnya bersama-sama dengan 

termasuk dalam ruang 

Pemerintah; 

b. mengadakan pembahasan dan mengajukan usul 

penyempurnaan rancangan anggaran pendapatan 

dan belanja negara yang termasuk dalam ruang 

lingkup tugasnya bersama-sama dengan 

Pemerintah; 

c. membahas dan menetapkan alokasi anggaran 

untuk fungsi, dan program kementerian/lembaga 

yang menjadi mitra kerja komisi; 

d. mengadakan 

negara dan 

pembahasan laporan keuangan 

pelaksanaan APBN termasuk hasil 

pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang 
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lingkup tugasnya; 

e. menyampaikan hasil pembicaraan pendahuluan, 

dan hasil pembahasan kepada Badan Anggaran 
untuk sinkronisasi; 

f. membahas dan menetapkan alokasi anggaran 
untuk fungsi, dan program, kementerian/lembaga 
yang menjadi mitra kerja komisi berdasarkan hasil 

sinkronisasi alokasi anggaran 

kementerian/lembaga oleh Badan Anggaran; 
g. menyerahkan kembali kepada Badan Anggaran 

hasil pembahasan kornisi sebagaimana dimaksud 

dalam huruf f untuk bahan akhir penetapan APBN; 
dan 

h. membahas dan menetapkan alokasi anggaran per 
program yang bersifat tahunan dan tahun jamak 

yang menjadi mitra komisi bersangkutan. 

3. Di bidang pengawasan, meliputi: 
a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 

undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan 
pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang 
lingkup tugasnya; 

b. membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan 
BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup 
tugasnya; 

c. memberikan masukan kepada BPK dalam hal 
rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan 
pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas 

d. laporan berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya; 
e. melakukan pengawasan terhadap kebijakan 

Pemerintah; dan 
f. membahas dan menindaklanjuti usulan DPD. 
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• Dalam melaksanakan tugasnya, kornisi dapat mengadakan: 

a. Rapa! kerja dengan pemerintah (yang diwakili oleh 

menteri/pimpinan lembaga); 

b. Konsultasi dengan DPD; 
c. Rapa! Dengar Pendapat dengan pejabat pemerintah 

yang mewakili instansinya; 
d. Rapat Dengar Pendapat Umum, baik atas permintaan 

komisi maupun atas permintaan pihak lain; 

e. Rapa! kerja dengan menteri atau Rapa! Dengar 
Pendapat dengan pejabat pemerintah yang mewakili 

instansinya yang tidak termasuk dalam ruang lingkup 

tugasnya apabila diperlukan; dan/atau 

f. Kunjungan kerja. 

• Keputusan dan/atau kesirnpulan rapat kerja kornisi atau rapat 
kerja gabungan komisi bersifat mengikat antara DPR dan 

pemerintah, serta wajib dilaksanakan pemerintah. 

• Komisi membuat laporan kinerja pada akhir masa keanggotaan 

DPR (baik yang sudah maupun belum terselesaikan) untuk 

dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa 

keanggotaan berikutnya. 
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-------------------------------- 
Ruang lingkup dan Pasangan Kerja Komisi 

Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 

7 /DPR RI/V /2015-2016 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR 
RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, ruang lingkup dan pasangan kerja Komisi 
Komisi DPR adalah sebagai berikut: 

Komisi Ruang Lingkup 

lndustri, lnvestasi, dan Persaingan Usaha. 

Pertanian, Pangan, Maritim, dan Kehutanan. 

Dalam Negeri, Sekretariat Negara, dan Pemilu. 

Agama dan Sosial. 

Hukum, HAM, dan Keamanan 

lnfrastruktur dan Perhubungan. 

Keuangan dan Perbankan. 

Kesehatan dan Ketenagakerjaan. 

Pendidikan, Olahraga, dan Sejarah. 

Energi, Ristek, dan lingkungan Hid up. 

Pertahanan, Luar Negeri, dan lnformasi. 

• --� 

38 



Selayang Pandang DPR RI 

Pasangan Kerja Komisi I 

1. Kementerian Pertahanan (Kemenhan); 

2. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu); 

3. Kementerian Komunikasi dan lnformatika (Kemenkominfo); 
4. Panglima TNI/Mabes TNI AD, AL dan AU; 
5. Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas); 
6. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) 
7. Badan lntelijen Negara (BIN); 
8. Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg); 
9. Perum LKBN Antara; 
10. Komisi lnformasi Pusat (KIP Pusat); 
11. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI); 
12. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP lVRI); 
13. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI); 

14. Dewan Pers; 

15. Lembaga Sensor Film (LSF); 
16. Badan Keamanan Laut (Bakamla) 

Gambar Rapat Dengar Pendapat Komisi I dengan Parfi 
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Pasangan Kerja Komisi II 

1. Kementerian Dalam Negeri; 

2. Kementerian Sekretariat Negara; 
3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Sadan Pertanahan Nasional; 
4. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 
5. Sekretaris Kabinet; 
6. Ombudsman Republik Indonesia; 
7. Komisi Pemilihan Umum (KPU); 
8. Badan Pengawas Pemilu (SAWASLU); 
9. Sadan Kepegawaian Negara (BKN); 
10. Lembaga Administrasi Negara (LAN); 
11. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI); 
12. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 

(Bidang Desa); 
13. Lembaga Staf Kepresidenan. 

Gambar Rapat Kerja Komisi II dengan Kemendagri dan Bawaslu 
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Pasangan Kerja Komisi Ill 

1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

2. Kejaksaan Agung 

3. Kepolisian Negara Republik Indonesia 

4. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

5. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) 

6. Komisi Hukum Nasional 

7. Setjen Mahkamah Agung 

8. Setjen Mahkamah Konstitusi 

9. Setjen Komisi Yudisial 

10. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 

11. Lembaga Perlindungan Saksi dan Karban (LPSK) 

12. Badan Narkotika Nasional (BNN) 

13. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) 

14. Setjen MPR 

15. Setjen DPD 

Gambar Rapa! Kerja Komisi Il l dengan Plt.Kapolri 
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Pasangan Kerja Komisi IV 

1. Kementerian Pertanian 

2. Kementerian Kelautan dan Perikanan 

3. Badan Urusan Logistik 
4. Dewan Maritim Nasional 

5. Kementerian Lingkungan Hid up dan Kehutanan (Bidang Kehutanan) 
6. Badan Restorasi Gambut 

Gambar Ra pat Kerja Komisi IV dengan Kementerian Kelautan 
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Pasangan Kerja Komisi V 

1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

2. Kementerian Perhubungan 

3. Sadan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (SMKG) 

4. Sadan Pencarian dan Pertolongan Nasional 

5. Sadan Penanggulangan Lumpur Sidoardjo (SPLS) 

6. Sadan Pengembangan Wilayah Surabaya- Madura (SPWS) 

7. Kementerian Oesa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 
(Si dang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) 

Gambar Rapat Kerja Komisi V dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat 
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Pasangan Kerja Komisi VI 

1. Kementerian Perindustrian 

2. Kementerian Perdagangan 

3. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 

4. Kementerian BUMN dan Seluruh BUMN 
5. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 
6. Badan Standardisasi Nasional (BSN) 

7. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) 
8. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 

9. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 
Batam (BP Batam) 

10. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Be bas dan Pelabuhan Bebas 

Sabang (BPK Sabang) 
11. Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) 

Gambar Rapat Dengar Pendapat Komisi VI dengan BUMN 
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Pasangan Kerja Komisi VII 

1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 

2. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) 
3. Badan Tenaga Nuklir (BATAN) 
4. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETAN) 
5. Badan lnformasi Geospasial 
6. Badan Pengatur Kegiatan Hilir Migas (BPH Migas) 
7. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 

(SKK Migas) 
8. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) 
9. Lembaga llmu Pengetahuan Indonesia (UPI) 
10. Lembaga Eikjman 
11. Dewan Riset Nasional 

12. Dewan Energi Nasional (DEN) 
13. Pusat Peragaan IPTEK 
14. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Bidang Lingkungan Hidup) 
15. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Bidang Riset Teknologi) 

Gambar Rapa! Kerja Komisi VII dengan Kementerian ESDM 
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Pasangan Kerja Komisi VIII 

1. Kementerian Agama 

2. Kementerian Sosial 

3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
4. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 
S. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 
6. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 
7. Badan Wakaf Indonesia (BWI) 

Gambar Rapa! Kerja Komisi VIII dengan Kementerian Agama 
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Pasangan Kerja Komisi IX 

l. Kementerian Kesehatan 

2. Kementerian Ketenagakerjaan 
3. Sadan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional 
4. Sadan Pengawas Obat dan Makanan 
5. Sadan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 

(BNP2TKI) 
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Bidang Kesehatan 
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Bidang Ketenagakerjaan 

Gambar Rapat Kerja Komisi IX dengan Kementerian Kesehatan 
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Pasangan Kerja Komisi X 

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
2. Kementerian Pariwisata 

3. Kementerian Pemuda dan Olahraga 
4. Perpustakaan Nasional 

5. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Bidang Pendidikan 
Tinggi) 

6. Badan Ekonomi Kreatif 

Gambar Rapat Kerja Komisi X dengan Kementerian Pariwisata 
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Pasangan Kerja Komisi XI 

1. Kementerian Keuangan 

2. Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN) / BAPPENAS 

3. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 

4. Badan Pusat Statistik (BPS) 

5. Setjen BPK 
6. Bank Indonesia 

7. Perbankan 

8. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) 

9. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) 

10. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) 

11. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 

12. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

Gambar Fit & Proper Test Ca Ion Gubernur Bl di Komisi XI 
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Sadan Legislasi (Baleg) 

• Ba leg merupakan a lat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. 

• Susunan dan kenaggotaan Baleg ditetapkan pada permulaan 
masa keanggotaan DPR, permulaan tahun sidang, dan setiap 
masa sidang. 

• Jumlah anggota Baleg paling banyak 2 (dua) kali jumlah 

anggota komisi, yang mencerminkan fraksi dan komisi. 

• Tugas Baleg (pasal 65 Peraturan DPR-RI No.l Tahun 2014 

tentang Tata Tertib) adalah: 

a. menyusun rancangan Prolegnas yang memuat daftar 
urutan rancangan undang-undang beserta alasannya 
untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan di 
lingkungan DPR; 

b. mengoordinasikan penyusunan Prolegnas yang memuat 

daftar urutan rancangan undang-undang beserta 
alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan 

antara DPR, pemerintah, dan DPD; 

c. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan 

pemantapan konsep rancangan undang-undang yang 
diajukan anggota, kornisi, atau gabungan komisi 
sebelum rancangan undang-undang tersebut 

disampaikan kepada pimpinan DPR; 

d. memberikan pertimbangan terhadap rancangan 
undang-undang yang diajukan oleh anggota, komisi, 

atau gabungan komisi di luar prioritas rancangan 
undang-undang atau di luar rancangan undang-undang 
yang terdaftar dalam Prolegnas; 

e. melakukan pembahasan, pengubahan, dan/atau 
penyempurnaan rancangan undang-undang yang secara 
khusus ditugasi oleh Bamus; 

f. melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap 
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undang-undang; 
g. menyusun, melakukan evaluasi, dan menyempurnakan 

peraturan DPR; 
h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi 

terhadap pembahasan materi muatan rancangan 
undang-undang melalui koordinasi dengan komtsi 

dan/atau panitia khusus; 
i. melakukan sosialisasi Prolegnas; dan 
j. membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di 

bidang perundang-undangan pada akhir masa 
keanggotaan DPR untuk dapat digunakan oleh Baleg 
pada masa keanggotaan berikutnya. 

5. Badan Anggaran (Banggar) 

• Banggar merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. 
• Susunan dan keanggotaan Banggar ditetapkan berdasarkan 

representasi anggota dari setiap provinsi serta berdasarkan 
perimbangan jumlah anggota setiap fraksi. 

• Keanggotaan Banggar terdiri atas anggota dari tiap-tiap komisi 
(salah satu pimpinan komisi dan anggota komisi) yang dipilih 
oleh komisi dengan memperhatikan perimbangan jumlah 
anggota dan usu Ian fraksi. 

• Fraksi mengusulkan nama anggota Banggar kepada komisi. 
• Penggantian keanggotaan Banggar dapat dilakukan oleh fraksi 

yang bersangkutan, kecuali keanggotaan dari unsur pimpinan 
komisi dapat dilakukan penggantian oleh komisi yang 
bersangkutan. 

• Tugas Banggar (pasal 70 Peraturan DPR-RI No.l Tahun 2014 
tentang Tata Tertib) adalah: 

a. membahas bersama pemerintah yang diwakili oleh 
menteri untuk menentukan pokok-pokok kebijakan 
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fiskal secara umum dan prioritas anggaran untuk 
dijadikan acuan bagi setiap kementerian/lembaga 
dalam menyusun usulan anggaran; 

b. menetapkan pendapatan negara bersama pemerintah 
dengan mengacu pada usulan komisi yang berkaitan; 

c. membahas rancangan undang-undang tentang APBN 
bersama presiden yang dapat diwakili oleh menteri 
mengenai alokasi anggaran untuk fungsi dan program 
pemerintah dan dana alokasi transfer daerah dengan 
mengacu pada keputusan rapat kerja komisi dan 
pemerintah; 

d. melakukan sinkronisasi hasil pembahasan di komisi dan 
alat kelengkapan DPR lainnya mengenai rencana kerja 
dan anggaran kementerian/lembaga; 

e. melakukan sinkronisasi terhadap usulan program 
pembangunan daerah pemilihan yang diusulkan komisi; 

f. membahas laporan realisasi dan perkiraan realisasi 
yang berkaitan dengan APBN; dan 

g. membahas pokok-pokok penjelasan atas rancangan 
undang-undang tentang pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBN. 

• Banggar hanya membahas alokasi anggaran yang sudah 
diputuskan oleh komisi. 
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6. Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) 

• BKSAP merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. 
• Jumlah anggota BKSAP ditetapkan dalam rapat paripurna DPR 

menurut perimbangan dan pemerataan jum/ah anggota tiap 
tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada 
permulaan tahun sidang. 
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• Fraksi mengusulkan nama anggota BKSAP kepada pirnpinan 
DPR untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna. 

• Penggantian keanggotaan BKSAP dapat dilakukan oleh fraksi 
yang bersangkutan pada setiap masa sidang. 

• Tugas BKSAP (pasal 75 Peraturan DPR-RI No.l Tahun 2014 
tentang Tata Tertib) adalah: 

a. mengembangkan, membina, dan meningkatkan 
hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR 
dan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun 

multilateral, termasuk organisasi internasional yang 
menghimpun parlemen dan/atau anggota parlemen 
negara lain; 

b. menerima kunjungan delegasi parlemen negara lain 

yang menjadi tamu OPR; 
c. mengoordinasikan kunjungan kerja alat kelengkapan 

DPR ke luar negeri; dan 
d. memberikan saran atau usul kepada pimpinan DPR 

tentang masalah kerja sama antarparlemen. 

7. Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) 

• MKD (yang pada periode DPR sebelumnya disebut sebagai 
Badan Kehormatan) merupakan alat kelengkapan DPR yang 

bersifat tetap. 
• MKD dibentuk dengan tujuan untuk menjaga serta 

menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR 
sebagai lembaga perwakilan rakyat. 

• Anggota MKD berjumlah 17 (tujuh belas) orang yang terdiri 
atas semua fraksi dengan memperhatikan perimbangan dan 
pemerataan jumlah anggota setiap fraksi. 
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Fraksi mengusulkan nama anggota MKO kepada pimpinan DPR 
untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna. 
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• Terkait penanganan kasus pelanggaran kode etik yang bersifat 
berat dan berdampak pada sanksi pemberhentian anggota, 
MKD membentuk panel. 

Panel tersebut terdiri atas 3 (tiga) orang anggota MKD 
dan 4 (em pat) orang dari unsur masyarakat. 
Anggota panel yang berasal dari unsur masyarakat 

harus memiliki integritas yang mewakili akademisi, 
tokoh masyarakat, tokoh agama dan praktisi hukum 
dengan syarat-syarat sebagai berikut: 

a. Memiliki reputasi dan rekam jejak yang tidak 
tercela. 

b. Memiliki kredibilitas dan integritas. 
c. Menguasai ilmu hukum dan memahami UUD 

NRI 1945 

d. Berpendidikan paling rendah magister (52). 
e. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) 

tahun. 
(lebih lengkap mengenai syarat dan tata cara 
rekruitmen anggota panel dapat dibaca di 
paragraf 3 Peraturan DPR-RI No.1 Tahun 
2014 tentang Tata Tertib) 

Pembentukan panel paling lama 10 (sepuluh) hari kerja 
terhitung sejak MKD memutuskan adanya dugaan 
pelanggaran kode etik yang bersifat berat terhadap 
anggota. 

Panel melaksanakan tugas menyelidiki dan 
memverifikasi dugaan pelanggaran kode etik yang 
bersifat berat dalam persidangan tertutup. 
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• Tata cara pelaksanaan tugas MKD diatur dengan peraturan 
DPR tentang tata beracara MKD. 

8. Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) 

kegiatan DPR 
b, BURT dapat 

d. 

• BURT merupakan a lat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. 
• Jumlah anggota BURT paling banyak 25 (dua puluh lima) orang 

atas usul komisi dan fraksi berdasarkan perimbangan dan 
pemerataan jurnlah anggota setiap fraksi di komisi. 

• Fraksi mengusulkan nama anggota BURT yang merupakan 
unsur pimpinan fraksi kepada pimpinan DPR untuk selanjutnya 
ditetapkan dalam rapat paripurna. 

• Tugas BURT (pasal 90 Peraturan DPR-RI No. l Tahun 2014 

ten tang Tata Tertib) adalah: 
a. menetapkan arah kebijakan umum pengelolaan 

anggaran OPR untuk setiap tahun anggaran dan 
menyerahkannya kepada Sekretaris Jenderal DPR untuk 
dilaksanakan; 

b. menyusun rencana kerja dan anggaran DPR secara 
mandiri yang dituangkan da1am program dan kegiatan 
setiap tahun berdasarkan usulan dari alat kelengkapan 

DPR dan fraksi; 
c. dalarn menyusun program dan kegiatan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf b, BURT memperhatikan 
geografis daerah pemilihan anggota; 

dalam menyusun program dan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf 
menyusun standar biaya khusus dan mengajukannya 
kepada pemerintah untuk dibahas bersama; 

e. melakukan pengawasan terhadap Sekretariat Jenderal 
DPR dalam pelaksanaan kebijakan kerumahtanggaan 
DPR sebagaimana dimaksud dalam huruf a, termasuk 
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pelaksanaan dan pengelolaan anggaran DPR; 
f. melakukan koordinasi dengan alat kelengkapan DPD 

dan alat kelengkapan MPR yang berhubungan dengan 
kerumahtanggaan DPR, DPD, dan MPR yang ditugasi 
oleh pimpinan DPR berdasarkan hasil rapat Bamus; 

g. menyampaikan hasil keputusan dan arah kebijakan 
umum anggaran tahunan OPR sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dalam rapat paripurna DPR untuk 
mendapatkan persetujuan; 

h. menyampaikan laporan kinerja dalam rapat paripurna 
DPR yang khusus diadakan untuk itu; dan 

L mengatur alokasi anggaran untuk kunjungan kerja 
anggota atau sekelompok anggota komisi. 
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9. Panitia Khusus (Pansus) 

• Pansus merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat 
sementara. 

• Susunan dan keanggotaan Pansus ditetapkan berdasarkan 
perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. 

• Jumlah anggota Pansus paling banyak 30 (tiga puluh) orang. 
• Fraksi mengusulkan nama anggota Pansus kepada pimpinan 

DPR untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna. 
• Pansus bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka 

waktu tertentu (jangka waktu dapal diperpanjang oleh Bamus) 
yang ditetapkan oleh rapat paripurna. 

• Pansus dibubarkan oleh DPR setelah jangka waktu 
penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan 
selesai. 

• Dalam melaksanakan tugasnya Pansus dapat melakukan: (a) 
rapat kerja; (b) rapat panitia kerja; (c) rapat tim perumus/tim 
kecil; dan/atau (d) rapat tim sinkronisasi. 



Selayang Pandang DPR RI 

10. Alat Kelengkapan Lain 

pimpinan DPR) dapat 
Sedangkan pimpinan DPR 

Alat kelengkapan DPR (selain 
membentuk panitia kerja (panja). 
dapat membentuk Tim. 

• Panja yang ditetapkan oleh alat kelengkapan DPR paling 
banyak berjumlah separuh dari jumlah anggota AKD yang 

• 

bersangkutan. 
• Panja bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka 

waktu tertentu yang ditetapkan oleh AKD yang 
membentuknya. 

• Tim bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka 
waktu tertentu yang ditetapkan oleh pimpinan DPR yang 
membentuknya. 

• Jumlah anggota Tim disesuaikan dengan kebutuhan 
berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. 

XV. PERSIDANGAN DAN RAPAT DPR 

A. Tahun Sidang dan Masa Persidangan 

Tahun sidang dimulai setiap tanggal 16 Agustus setiap tahunnya dan diakhiri 
pada tanggal 15 Agustus di tahun berikutnya. Setiap tahun sidang dibagi menjadi 
empat atau lima masa persidangan yang didalamnya terdapat masa sidang dan masa 
reses, yang kesemuanya ditetapkan dan dijadwalkan melalui rapat oleh alat 
kelengkapan DPR yang bernama Badan Musyawarah. Jika Badan Musyawarah tidak 
dapat mengadakan rapat terse but maka penjadwalan dan penetapan acara dilakukan 
oleh Pimpinan DPR dengan memperhatikan pertimbangan pimpinan Fraksi dalam 
rapat yang dinamanakan rapat konsultasi. 

Pembukaan masa sidang dilakukan dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh 
Pimpinan DPR dan dihadiri oleh Presiden untuk membacakan pidato kenegaraan 
Presiden. Pimpinan DPR menyampaikan pidato yang berisi rencana kegiatan DPR 
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untuk tahun sidang tersebut dan menyampaikan hasil kegiatan yang telah dilakukan 
pada tahun sidang sebelumnya. 

Tahun Sidang 

Gambar Tahun Sidang 

Masa sidang adalah masa DPR melakukan kegiatan terutama didalam gedung DPR, 
kegiatan berupa rapat-rapat. Rapa! di DPR dimulai dari pukul 09.00 sampai 16.00 
dengan istirahat di pukul 12.00-13.00. Pada malam hari dimulai dari pukul 19.30 
sampai 22.30 setiap hari kerja. 
Setiap rapat DPR bersifat terbuka, kecuali dinyatakan tertutup. Rapat terbuka adalah 
rapat yang selain dihadiri oleh Anggota juga dapat dihadiri oleh bukan Anggota, baik 
yang diundang maupun yang tidak diundang. Rapat tertutup adalah rapat yang hanya 
boleh dihadiri oleh Anggota dan mereka yang diundang dan dapat dinyatakan bersifat 
rahasia. 

Masa Reses adalah masa DPR melakukan kegiatan diluar masa sidang, terutama 
diluar gedung DPR, kegiatan berupa kunjungan kerja, balk yang dilakukan oleh 
anggota secara perseorangan maupun secara berkelompok. 
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8. Rapat-Rapat DPR 
Beberapa jenis rapat yang dilakukan di DPR yaitu: 
a. Rapat Paripurna; 

Rapat paripurna DPR adalah rapat Anggota yang dipimpin oleh pimpinan 
DPR dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan 
tugas DPR dimana diawali dengan sesi penyampaian aspirasi daerah 
pemilihan dari setiap Anggota. 

b. Rapat Paripurna luar Biasa 
Rapat paripurna luar biasa adalah rapat paripurna yang diadakan dalam 
masa reses apabila diusulkan oleh: 
a) Presiden; 
b) pimpinan alat kelengkapan DPR; 
c) pimpinan Fraksi; atau 
d) Anggota dengan jumlah paling sedikit 28 (dua puluh delapan) orang 

yang mencerminkan lebih dari 1 (satu) Fraksi. 

c. Rapat Fraksi 
Rapat Fraksi adalah rapat yang dilakukan oleh anggota Fraksi masing 
masing yang dipimpin oleh pimpinan Fraksi masing-masing. Biasanya 
membahas mengenai masalah internal fraksi termasuk arah kebijakan 
fraksi. 

d. Rapat Pimpinan DPR 
Rapat pimpinan DPR adalah rapat pimpinan DPR yang dipimpin oleh 
ketua DPR. 

e. Rapat Konsultasi 
Rapat konsultasi adalah rapat antara pimpinan DPR dengan pimpinan 
Fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPR yang dipimpin oleh pimpinan 

DPR. 
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Rapat Sadan Musyawarah 
Rapat badan Musyawarah adalah rapat yang dilakukan anggota DPR yang 
menjadi anggota Badan Musyawarah dengan dipimpin oleh pimpinan 
Badan Musyawarah, biasanya membahas dan menetapkan masa 
persidangan, jadwal, dan acara persidangan. 
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g. Rapat Komisi 
Rapat komisi adalah rapat yang dilakukan oleh anggota komisi yang 
dipimpin oleh pimpinan komisi yang dihadiri paling sedikit oleh 2 (dua) 
orang pimpinan komisi. Rapat kornisi membahas rancangan undang 
undang dan rancangan APBN yang berkaitan dengan ruang lingkup 
komisi masing-masing serta mengawasi mitra kerjanya masing-masing. 

h. Rapa! Badan Legislasi 
Ra pat Sadan Legislasi adalah rapat anggota Sadan Legislasi yang dipimpin 
oleh pimpinan Sadan Legislasi, salah satunya membahas mengenai 
penetapan program legislasi 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan. 

i. Rapat Badan Anggaran 
Rapat Badan Anggaran adalah rapat anggota Badan Anggaran yang 
dipimpin oleh pimpinan Sadan Anggaran. Rapat Sadan Anggaran 
dipimpin oleh pimpinan Sadan Anggaran dan dihadirl paling sedikit oleh 
2 (dua) orang pimpinan Sadan Anggaran. 

j. Ra pat Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) 
Ra pat BURT adalah rapat anggota BURT yang dipimpin oleh pimpinan 
BURT dan dihadiri paling sedikit oleh 2 (dua) orang pimpinan BURT. 

k. Rapat Sadan Kerjasama Antar Parlemen 
Rapat BKSAP adalah rapat anggota BKSAP yang dipimpin oleh pimpinan 
BKSAP dan dihadiri paling sedikitoleh 2 (dua) orang pimpinan BKSAP. 
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I. Rapat Mahkamah Kehormatan Dewan 
Rapat Mahkamah Kehormatan Dewan adalah rapat anggota Mahkamah 
Kehormatan Dewan yang dipimpin oleh pimpinan Mahkamah 
Kehormatan Dewan dan dihadiri oleh semua pimpinan Mahkamah 

Kehormatan Dewan. 

m. Rapat Panitia Khusus 
Rapat panitia khusus adalah rapat anggota panitia khusus yang dipimpin 
oleh pimpinan panitia khusus dan dihadiri paling sedikit oleh 2 (dua) 
orang pimpinan panitia khusus. 

n. Rapat Panitia Kerja 
Ra pat panitia kerja atau tim adalah rapat anggota panitia kerja atau tim 
yang dipimpin oleh pimpinan panitia kerja atau tim. 

o. Rapat Kerja 
Rapat kerja adalah rapat antara komisi, gabungan komisi, Sadan Legislasi, 
Sadan Anggaran, panitia khusus dan Pemerintah, dalam hal ini Presiden 
atau menteri/menteri koordinator/pimpinan lembaga setingkat menteri 
yang ditunjuk untuk mewakilinya atau dengan alat kelengkapan DPD atas 
undangan pimpinan QPR yang dipimpin oleh pimpinan komisi, pimpinan 
gabungan kornisi, pimpinan Badan Legislasi, pimpinan Badan Anggaran, 
atau plmpinan panitia khusus. 

p. Rapat Dengar Pendapat 
Rapat dengar pendapat adalah rapat antara komisi, gabungan komisi, 
Sadan Legislasi, Sadan Anggaran, atau panitia khusus dan pejabat 
Pemerintah setingkat eselon I yang membidangi tugas untuk mewakili 
instansinya, baik atas undangan pimplnan DPR maupun atas permintaan 
pejabat Pemerintah yang bersangkutan yang dipimpin oleh pimpinan 
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komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi, pimpinan 
Badan Anggaran, atau pimpinan panitia khusus. 

q. Rapat Dengar Pendapat Umum 
Rapat dengar pendapat umum adalah rapat antara komisi, gabungan 
komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, atau panitia khusus dan 
perseorangan, kelornpok, organisasi atau badan swasta, baik atas 
undangan pimpinan DPR maupun atas permintaan yang bersangkutan 
yang dipimpin oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, 

pimpinan Badan Legislasi, pimpinan Badan Anggaran, atau pimpinan 
panitia khusus. 

C. Tata Cara Rapa! 

Ketua rapat membuka rapat apabila lebih dari setengah jumlah anggota rapat 
dan lebih dari separuh unsur Fraksi telah hadir, yang kemudian dinyatakan rapat 
tersebut tertutup atau terbuka oleh pimpinan rapat. 

Rapat bisa membahas mengenai rancangan undang-undang, rancangan 
APBN atau mengenai pengawasan berdasarkan surat masuk dan surat keluar yang 
diterlma. Surat undangan yang disertai dengan pokok bahasan, materi rapat, atau 
pertanyaan harus sudah disampaikan kepada peserta rapat paling lama 5 (lima) hari 
sebelum pelaksanaan rapat kerja, rapat dengar pendapat, atau rapat dengar 
pendapat umum dengar pendapat umum. 

Setiap Anggota dapat menyampaikan pertanyaan kepada pemerintah 
dan/atau pihak yang diundang. Setiap Anggota diberi waktu untuk bicara atau 
mengajukan pertanyaan 3-5 menit bagi juru bicara. Sebelum berbicara, anggota rapat 
yang akan berbicara mendaftarkan 
namanya lebih dahulu dan pendaftaran terse but dapat juga dilakukan oleh Fraksinya. 

Setelah semua pembahasan seslesai dirapatkan, ketua rapat dapat menutup 
rapat dan mengumumkan hasil rapat kepada publik melalui media massa/pers. Selain 
hasil rapat, setiap rapat rapat paripurna, rapat paripurna luar biasa, rapat panitia 
kerja atau tim, rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan rapat dengar pendapat um um 
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dibuat risalah yang ditandatangani oleh ketua rapat atau sekretaris rapat atas nama 
ketua rapat. Risalah adalah catatan rapat yang dibuat 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. 

Risalah rapat ini kemudian disimpan dalam bentuk hard dan soft copy di bagian 
pengarsipan dokumen di Sekretariat Jenderal DPR RI dan dapat diakses oleh 
masyarakat yang membutuhkannya. 

XVI. PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG 

Dalam fungsi legislasinya, DPR RI memegang kekuasaan membentuk Undang undang. 
Usulan pembentukan Undang-undang berasal dari RUU yang diajukan oleh DPR RI, 
RUU yang diajukan oleh Pemerintah, maupun RUU yang diajukan oleh DPD RI. 

A. PROSES PERSIAPAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG (RUU) 

RUU yang berasal dari DPR 

Pengajuan RUU usul inisiatif DPR dapat dilakukan oleh anggota komisi, 
gabungan komisi, yang disertai oleh draft RUU, naskah akademik, dan atau 
keterangan yang memuat pokok pikiran materi muatan yang dlatur. 

RUU yang diajukan selanjutnya dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan 
pematangan konsep oleh Badan Legislasi (Baleg), setelah pimpinan DPR RI 
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menerima RUU usul inisiatif, selanjutnya Badan Musyawarah (Bamus) yang akan 
menjadwalkan Rapat Paripurna untuk mendengarkan pandangan fraksi serta 
memutuskan apakah RUU usul inisiatif tersebut dapat diterima sebagai RUU 
usul dari DPR RI atau tidak. 

Setelah RUU mendapat persetujuan, maka RUU tersebut dapat langsung 
disampaikan kepada Presiden oleh pimpinan DPR RI dengan permintaan agar 
Presiden menunjuk Menteri yang mewakili Presiden dalam melakukan 
pembahasan RUU tersebut dengan DPR RI. 

RUU yang berasal dari Presiden 

Ruu yang telah disetujui oleh Presiden, akan disampaikan kepada DPR RI untuk 
dilakukan pembahasan. Menteri Sekretaris Negara menyiapkan Surat Presiden 
kepada Pimpinan DPR RI untuk menyampaikan RUU disertai dengan Keterangan 
Pemerintah mengenai RUU tersebut. Pendapat akhir pemerintah dalam 
pembahasan RUU di DPR disampaikan oleh Menteri yang ditugasi mewaklli 
Presiden. 

RUU yang berasal dari DPD 

RUU yang dapat diajukan oleh DPD kepada DPR adalah RUU yang berkaitan 
dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan 
pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan 
sumber daya eknomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perkaitan dengan 
pertimbangan keuangan pusat dan daerah. 

Alat kelengkapan DPD ditunjuk oleh pimpinan DPD ikut serta dalam 
pembahasan RUU bersama DPR RI dan Presiden. 

B. PEMBAHASAN RUU 

Pembahasan RUU dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu: 
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---------------------------------- 
1. Pembicaraan tingkat 1 dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat 

Bad an Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat panitia khusus, dan 
2. Pembicaraan tingkat II dalam rapat Paripurna DPR RI 

C. PENGESAHAN RUU DAN PENGUNDANGAN 

Setelah menerima RUU yang disetujui DPR RI dan Presiden, Sekretariat Negara 
menuangkanya dalam kertas kepresidenan kemudian dikirimkan kepada 
Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang. 

Setelah Presiden mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama dengan DPR 
RI, maka Undang-Undang diundangkan oleh Menteri yang tugas dan fungsinya 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Undang-undang 
yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia wajib 
disebarluaskan oleh pemerintah. 

Tahap Pembentukan Undang-Undang 
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XVII. SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, DPR RI dibantu oleh dua sistem 
pendukung (supporting system), yakni: 

a. Sekretariat Jenderal DPR; dan 
b. Sadan Keahlian DPR. 

Kedua organisasi inl dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia 
Nomor 27 tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Sadan Keahlian DPR RI, dan 
ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nam or 6 
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Sadan 
Keahlian DPR RI, serta Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2 Tahun 2016 
tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Sadan Keahlian DPR RI. 

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

Sekretariat Jenderal dan Sadan Keahlian DPR RI adalah aparatur pemerintah yang 
dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Pimpinan DPR RI. 
Sekretariat Jenderal DPR dipimpin oleh Sekretaris Jenderal, dan Sadan Keahlian DPR 
dipimp in oleh Kepala Sadan Keahlian. 

Setjen DPR RI mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan 
tugas DPR RI di bidang administrasi dan persidangan. Di dalam melaksanakan 
tugasnya, Setjen menyelenggarakan fungsi: 

a) Perumusan dan evaluasi rencana strategis Setjen; 
b) Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit 

organisasi di lingkungan Setjen dan Sadan Keahlian; 
c) Perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan 

persidangan kepada DPR RI; 
d) Perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan 

administrasi kepada DPR RI; 
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e) Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengolahan data dan 
pelayanan informasi serta dukungan tertentu pelaksanaan tugas 
dan fungsi Setjen dan Sadan Keahlian; 

f) Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan intern di 

lingkungan Setjen dan Sadan Keahlian; 
g) Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh DPR RI; 
h) Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada DPR RI. 

Badan Keahlian mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan 
wewenang OPR RI di bidang keahlian. Di dalam melaksanakan tugasnya, Badan 
Keahlian menyelenggarakan fungsi: 

a) Perumusan dan evaluasi rencana strategis Badan Keahlian; 
b) Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit 

organisasi di llngkungan Badan Keahlian; 

c) Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan 
perancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia; 

d) Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian 

anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 
e) Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian 

akuntabilitas keuangan negara kepada DPR RI; 
f) Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan 

penelitian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 
g) Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian 

keparlemenan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia; 

h) Pelaksanaan administrasi Sadan Keahlian; dan 
i) Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Pim pi nan Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretaris Jenderal. 
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VISI DAN MISI 

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI No. 539/SEKJEN/2016 tentang 
Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI No. 1266/SEKJEN/2014 tentang 
Penetapan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2015-2019, Setjen 
dan Sadan Keahlian DPR memiliki visi dan rnisi yang merupakan gambaran keadaan 
organisasi yang ingin dicapai pada masa mendatang. 

Adapun visi Setjen dan Badan Keahlian DPR RI adalah sebagai berikut: 

Terwujudnya Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yang 
profesional, andal, transparan, dan akuntabel dalam mendukung fungsi DPR 

Demi mewujudkan visi tersebut di atas, maka diperlukan adanya misi atau gambaran 
mengenai rumusan umum mengenai upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan 
visi, 

Misi Setjen dan Badan Keahlian DPR RI tahun 2016-2019 adalah: 

1. Meningkatkan tata kelola administrasi dan persidangan yang 
profesional, andal, transparan, dan akuntabel; 

2. Memperkuat peran keahlian yang profesional, andal, transparan, dan 
akuntabel. 

STRUKTUR ORGANISASI 

1. Sekretariat Jenderal OPR RI 

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2015 tentang 
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, Sekretariat Jenderal terdiri atas: (a) 
Deputi Bidang Administrasi; (b) Deputi Bidang Persidangan; dan (c) lnspektorat 
Uta ma. 
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Sela in itu, di lingkungan Sekretariat Jenderal juga dapat dibentuk Pusat sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal, serta Unit Pelaksana Teknis, untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Setjen DPR. Berikut adalah bagan struktur organisasi Setjen DPR RI: 
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• ; 

2. Badan Keahlian DPR RI 
Serdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2015 tentang 
Sekretariat Jenderal dan Sadan Keahlian DPR RI, Sadan Keahlian terdiri atas paling 
banyak 5 (l ima) Pusat, 1 (satu) Sagian Tata Usaha, dan kelompok jabatan fungsional. 
Berikut adalah bagan struktur organisasi Badan Keahlian: 

" 
• 

Kepala Badan Keahlian 
I< 

' 
• • 

� 

Kepala Pusat Kepala Pusa Kepala Pusi 1 

Perancangan Pemantauan Kepala Pusat Kajian 
�epala Pusat 

Pelaksanaan Kajian Akuntabilitas Undang- Undang· Anggaran Keuangan 
Penelitian 

Undang Undang Negara 

XVIII. ASPIRASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT: 
DPR RI menampung dan menindak lanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat 
tentang suatu permasalahan yang berada dalam ruang lingkup tugas dan wewenang 

DPR RI. 
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Alur Pengelolaan AspiraA dan Pengaduan Melalui Laman (Website) 

Web Site DPR 
Bagl•nPM 

rr 
Masyarakat/ 

Dai. &.se 

Pela or 

l 2 

3 

Al<!) 

·- 

G 
E-mail a.din) 3 

Fraksl 
' 

t. 
lnstansi 

' r 

3 

• Pirnpman 

1 DPR RI 
• 

A.aplraM 

Kfrlm i,eftfla ...... .., 

Me .... apat ID utfl 

a-. ...... 

•e1ponkedaloM 
R...,.onkoluor 

Selain melalui Rapat Dengar Pendapat Umum dan melalui Kunjungan Kerja, DPR RI 
juga menerima penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat secara langsung 
dan /atau melalui surat. Masyarakat yang datang langsung ke DPR RI untuk 
menyampaikan aspirasi dan/ atau pengaduan diterima dan disalurkan oleh 
Sekertariat Jendral (Bagian Humas) kepada alat kelengkapan DPR yang 
membidanginya dan/ atau fraksi. 

Oalam menindak lanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, alat kelengkapan DPR 
melaksanakan Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum 
dan lain-lain, sesuai dengan tugas alat kelengkapan. Sedangkan fraksi dapat 
mengambil langkah-langkah dengan kebijakan masing-masing fraksi. 
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lnformasi lebih lanjut mengenai pengaduan masyarakat dapat menghubungi: 

Website: http://pengaduan.dpr.go.id/ 

Email: bag_pengaduan@dpr.go.id 

SMS Aspirasi: 08119443344 

lnformasi seputar DPR dapat diakses di website resmi DPR: http://www.dpr.go.id/ 

Atau dapat ditanyakan langsung ke Bagian Humas Setjen DPR: 

Gedung Nusantara Ill Lantai 1 Y, 

JI. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270 

Telp. (021) 5715373/ 5715349 

Fax. (021) 5715925 
Email: bag_humas@dpr.go.id 
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