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PANDUAN PROSES LEGISLASI DPR RI 

Selain dari kondisi diatas, pemahaman mengenai peran, fungsi, 
tugas serta wewenang wakil rakyat di DPR saat ini pun penting 
untuk segera disebarluaskan kepada anggota DPR RI periode ini, 
mengingat sejak dibentuknya Undang-Undang Tentang MPR, DPR, 
DPD, dan DPRD, pengaturan mengenai sistim dan tata kerja lembaga 
perwakilan di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan. 

Kami menyadari bahwa sesungguhya harapan yang besar 
atas peningkatan kinerja tersebut memang perlu diiringi dengan 
peningkatan pemahaman dan pengetahuan mengenai tugas pokok 
dan fungsi wakil rakyat sesuai dengan perkembangan termasuk 
penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. 

Perkembangan demokrasi Indonesia yang rnakin matang ini 
pula lah yang mendorong adanya t'uDtutan rakyat kepada para 
wakil mereka di DPR RI untuk meningkatkan kinerja dan kualitas 
dibanding periode lalu. Kenyataannya, tuntutan tersebut juga harus 
dihadapkan pada kondisi faktual bahwa sebagian besar wakil rakyat 
periode ini adalah wajah baru, yang memerlukan waktu relatif lebih 
banyak untuk mendalami dan memahami tugas serta wewenangnya 
dalam menjalani peran sebagai wakil rakyat. 

D ewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa 
bakti 2014-2019 merupakan wakil rakyat hasil pemilu 
keempat setelah masa reformasi, yang telah melewati 

proses demokratisasi yang lebih matang jika dibandingkan dengan 
pemilu diawal masa setelah reformasi. 

Kata Sambutan 
"' !l. "' 
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DR. Winantuningtyastiti S, M. Si. 
Sekreto.ris Jenderal 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

Hara pan kami agar buku panduan ini dapat memberikan manfaat 
luas bagi kemajuan kinerja DPR RI. 

Agar harapan dan tujuan buku ini terwujud dengan baik, maka 
buku panduan yang kami susun ini telah dirumuskan berdasarkan 

(I) pengaturan menu rut Undang-Undang Ten tang MPR, DPR, DPD, 

dan DPRD, yang menjadi dasar utama dari sistim dan tata laksana 

lembaga perwakilan di Indonesia saat ini (2) ditujukan memenuhi 

kebutuhan praktis, (3) dilengkapi dengan berbagai pengalaman 
terbaik (best practices) baik di Indonesia sendiri ataupun dari 
pengalaman negara lain. 

Untuk membantu peningkatan pemahaman dan pengetahuan 

tersebut. Sekretariat Jenderal DPR RI telah menyusun buku panduan 

bagi anggota DPR RI. 
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Keberhasilan parlemen sangat tergantung dari kinerja para 
anggota dewan, oleh karena itu kinerja tersebut selalu menjadi 
sorotan utama dari masyarakat. Untuk mendukung agar kinerja 
para anggota menjadi semakin efektif maka buku panduan ini 

Buku panduan tentang proses legislasi ini ditulis untuk 
menunjang tugas-tugas dan pekerjaan anggota DPR RI, 
terutama mengenai proses pembentukan undang-undang. Buku 
ini mengilustrasikan proses perencanaan, penyusunan dan 
pengajuan Rancangan Undang-Undang (RUU), pembahasan 
sampai pengesahan dan pengundangan. Buku ini menjelaskan RUU 
bersumber dari pemerintah dan DPR, serta peran alat kelengkapan 
DPR dalam proses legislasi. Selain itu, buku ini juga menjabarkan 
peran dari institusi seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia dan Mahkamah Konstitusi. 

Pada kesempatan ini, Deputi Bidang Perundang-undangan 
Sekretariat Jenderal DPR RI ingin mengucapkan selamat 
kepada para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia (DPR RI) terpilih periode 2014-2019. 

Menjadi anggota DPR adalah sebuah kehormatan yang besar, 
maka anggota dewan pun memiliki tanggung jawab yang besar pula. 
Anggota dewan diharapkan marnpu tidak hanya mendengarkan, 
namun juga mewakili dan menindaklanjuti keinginan-keinginan 
rakyat. Kami yang merupakan bagian dari Sekretariat Jenderal DPR 
RI memberikan dukungan penuh terhadap para anggota dewan yang 
terhormat dalam mewakili konstituennya. 
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K. Johnson Rajagukguk, S.H., M.Hum. 
Deputi Bidang Perundang-undangan 

Salam Hanqat, 

Kami berharap agar buku pegangan yang ditujukan bagi anggota 

DPR ini akan senantiasa digunakan sebagai sumber informasi 

dalam menjalani tugas-tugasnya. Buku panduan ini kami kemas 

sesederhana mungkin sehingga dapat digunakan sebagai panduan 
Selamat menunaikan tugas-tugas keparlemenan. 

menjabarkan praktk-praktik terbaik proses legislasi yang ada di 

dalam parlemen-parlemen negara demokratis lainnya Oleh karena 
itu, kami berusaha untuk menyediakan dukungan-dukungan dan 

informasi yang diperlukan 
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I Undang-Undang tentang MPR, DPR. DPD dan DPRD atau yang disingkat dengan UU MD3 
telah disahkan pada tanggal 8 Juli 2014. 

Wewenang dan Tugas DPR Membentuk Ondang-undang 

Wewenang dan tugas DPR dalam membentuk undang-undang 
diatur dalam Pasal 71 butir a sampai f dan Pasal 72 butir a sampai 
d Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3)1, yang 
menyatakan: 

Setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945), kekuasaan membentuk 
Undang-Undang telah beralih dari Presiden kepada DPR RI. Wewenang 
pembentukan undang-undang ini diwujudkan ke dalam fungsi 
legislasi DPR yang bersumber Pasal 20 ayat (I) U D Tahun 1945 yang 
menyebutkan: 

I) DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang: 
2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan 

Presiden untuk mendapat persetujuan bersama 
3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan 

bersama, RUU itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan 
DPR masa itu: dan 

4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah 
disetujui bersama untuk menjadi Undang-Undang. 

5) Dalam ha! rancangan undang-undang yang telah disetujui 
tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 (tiga puluh) 
hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, 
rancangan undang-undang tersebut sah menjadi Undang- 
Undang dan wajib diundangkan. 

Kewenangan DPR--RI Dalam Pembentukan 
Un dang- Un dang 
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DPR bertugas: 
a. menyusun, membahas, menetapkan, dan menyebarluaskan 

program legislasi nasional. 
b. menyusun, membahas, dan menyebarluaskan rancangan 

undang-undang. 
c. menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD 

berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, 

DPR berwenang: 

a. membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden 
untuk mendapat persetujuan bersama; 

b. memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan 
terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang 
diajukan oleh Presiden untuk menjadi undang-undang; 

c. membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh 
Presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonorni daerah, 
hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran 
serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam 
dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan 
pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD sebelum 
diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden; 

d. memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang- 
undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang 
berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama; 

e. membahas bersama Presiden dengan memperhatikan 
pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas rancangan 
undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden: dan 

f. membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang 
disampaikan oleh DPD atas pelaksanaan undang-undang 
mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran 
dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, 
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi 
lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. 
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Proses Pembentukan Undang-Undang 

Tahapan Pembentukan Undang-Undang 

Pengaturan proses pembentukan undang-undang dapat dilihat 
dalam Undang-Undang MD3 dan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 20 I I yang membagi pembentukan undang-undang menjadi 

pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, 
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi 
lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan 
pusat dan daerah: dan 

d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang. 
APBN, dan kebijakan pemerintah. 

Akibat dari beralihnya kekuasaan pembentukan undang-undang 
dari Presiden kepada DPR, fungsi legislasi menjadi tanggung jawab 
DPR. Dengan kata lain perubahan UUD 1945 telah mendudukkan 
posisi DPR sebagai lembaga utama pembentuk undang-undang, 
sedangkan Presiden tetap memiliki hak membentuk undang- 
undang yaitu mengajukan rancangan undang-undang (RUU) kepada 
DPR, sekaligus tugas untuk mengesahkan RUU yang telah disetujui 
bersama untuk menjadi undang-undang. 

Optimalisasi peranan legislasi DPR sejauh ini tergambar dari 
kuantitas RUU yang diajukan dalam Program Legislasi Nasional 
(Prolegnas). Tercatat dalam Prolegnas dari tahun 20I0-2014, 
terdapat 248 RUU yang terdiri dari 121 RUU yang berasal dari DPR, 
66 RUU berasal dari pemerintah, namun ada juga sebanyak 61 RUU 
yang tidak secara tegas diserahkan pengajuannya tapi disebutkan 
dari DPR dan Pemerintah. Dari sisi kualitas, masih banyak undang- 
undang yang mendapat kritikan dari masyarakat terkait dengan 
substansi maupun dari proses pembuatannya, hingga dianggap 
bertentangan dengan konstitusi dan dimintakan judicial review 
kepada Mahkamah Konstitusi. 
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Proses penyusunan RUU usu! inisiatif DPR, DPR memerlukan 
sistem dan mekanisme yang dapat menjamin bahwa kehendak 
rakyat menjadi acuan dalam perumusan RUU. Sistem ini diperlukan 
terutama karena semakin terbukanya akses publik dalam penyusunan 
RUU, melalui keterlibatan berbagai kelompok masyarakat seperti 
media massa, organisasi kemasyarakatan, LSM, dan pemangku 

Usulan pembentukkan undang-undang berawal baik dari 
RUU yang diajukan DPR, RUU dari pemerintah maupun RUU yang 
diajukan oleh DPD. Selanjutnya dilakukan kegiatan mempersiapkan 
suatu RUU baik oleh DPR, DPD maupun oleh pemerintah. Kemudian 
dilakukan pembahasan RUU di DPR untuk mendapatkan persetujuan 
bersama, dilanjutkan dengan pengesahan dan diakhiri dengan 
pengundangan. 

Dalam kaitan dengan peranan DPR, paling tidak ada lima 
peranan yang diemban, yaitu: (a) menkoordinasikan penyusunan 
dan penetapan Prolegnas (bl mengajukan RUU, (c) membahas RUU 
dengan pemerintah, Id) melaksanakan evaluasi terhadap undang- 
undang yang ada, (e) melakukan penilaian terhadap kebijakan 
pemerintah, dan (f) memberikan tanggapan/keterangan tertulis 
terhadap undang-undang yang diajukan uji materiil ke Mahkamah 
Konstitusi. 

Asal Usul RUU 

Proses pembentukan undang-undang merupakan suatu tahapan 
kegiatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan, yang 

diawali dari terbentuknya suatu ide atau gagasan tentang perlunya 

pengaturan terhadap suatu permasalahan. 

beberapa tahapan, yaitu: perencanaan, penyusunan, pembahasan, 

pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. 
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Program Legislasi Nasional 

Perencanaan penyusunan RUU dilakukan dalam Prolegnas yang 
merupakan skala prioritas program pembentukan undang-undang 
dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional. Penyusunan 
Prolegnas dilaksanakan oleh DPR dan Pemerintah yang ditetapkan 
untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas 
pembentukan RUU. Namun demikian dengan adanya Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 dimana DPD memiliki 
kewenangan dalam proses pembentukan undang-undang sesuai 
dengan kewenangan DPD berdasarkan Pasal 220 UUD 1945, DPD 
juga dapat mengajukan penyusunan Prolegnas. 

PRO LE GNAS 

lr----..io:tl!' DPRRI 

.. 
Peraturan DPR RI 

tentang Tata Tertib 
Presiden berhak 

mengajukan RUU 

UUD 1945 
(setelah perubahan) 

Bagan I. 
Dasar Hukum Bidang Legislasi 

kepentingan lainnya. Dengan kata lain, RUU inisiatif harus diarahkan 

untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. 
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anggota, fraks1. komtsi. dan masyarakat 

"--;::,.~~~~~~~~~~l...-~~~~~~~~~~l 
~~BN!frnl 1 BArEG 1 DPD 

l 
lntansi Remerintah dan Masyarakat 

Penyebanluasam PROLEGNAS 

PROLEGNAS dalam bentuk keputusan DPR 

Penetapan PRGUEGNIAS dalam Rapa! Pari~u,ma DPR 

Draft PROLEGNAS 

a. Rapat kerja 
b. Rapat panitia kerja; 

" c. rapat tim perumus; danfatau 
o. Rapa! lim sinkronisasi 

Konsultasi [!)epkumham clan QR[!) cl@n B.A!UBG. dikoordinasikan oleh BALEG 

Konsep Rrnlegnas ORR 
dlkoordinaslkam 0leh BALEG ORR RI 

Komisi =T-3 ~ 
Pimpinam DPR I 

Fraksi f'l1asyarakat 

~ 
Konsep Prolegnas Remerintah 

dikoordinasikam oleh Depkumharm 

BALEG 

Bagan 3. 
Skema Penyusunan Prolegnas 

Bagan 2. 
Tahapan Penyusunan Prolegnas 
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Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan 
konsep 

RUU yang diajukan oleh anggota, kornisi. atau gabungan 

komisi, selanjutnya dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, 
dan pemantapan konsep oleh alat kelengkapan DPR yang khusus 
menanganani bidang legislasi (Badan Legislasi). Berikut adalah 
skema proses Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan 

konsep. 

Pengajuan RUU usul inisiatif DPR dapat dilakukan oleh anggota, 
komisi, gabungan komisi, yang disertai draft RUU, naskah akademik, 

dan/atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan 

yang diatur. 

RUU berasal dari DPR 

Penyiapan RUU di DPR dilakukan oleh Kornisi. Selanjutnya 

dalam proses penyiapan Naskah Akademik dan draft RUU tersebut 
dilakukan oleh sistem pendukung di Sekretariat Jendral DPR RI yaitu 
Deputi Perundang-undangan melalui Tim Asistensi yang terdiri dari 

Perancang Peraturan Perundang-undangan. Peneliti, dan Tenaga 

Ahli yang bekerja sesuai dengan tugas pokok.dan fungsinya. Bagi 
masyarakat sipil. pintu masuk suatu usulan RUU adalah melalui 
Komisi yang nantinya akan dipertirnbangkan untuk masuk. dalam 
RUU usul inisiatif DPR. 

Proses Penyiapan RUU 

Proses pembentukan undang-undang yang berasal dari DPR 
dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang MD3, Undang-Undang 
Norn or 12 Tahun 20 I I, dan Pera tu ran Tata Tertib DPR. 
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Setelah suatu RUU yang diusulkan oleh anggota, komisi, 
atau gabungan komisi dilakukan harmonisasi, pembulatan dan 
pemantapan konsep, tahapan berikutnya, dalam Rapat Paripurna 
setelah RUU usu! inisiatif diterima oleh Pimpinan DPR, Pimpinan DPR 
memberitahukan kepada anggota. Selanjutnya Sadan Musyawarah 
(Bamus) menjadwalkan Rapat Paripurna untuk mendengarkan fraksi- 
fraksi dan memutuskan apakah usul RUU tersebut secara prinsip 
dapat diterima menjadi RUU usul dari DPR atau tidak. Keputusan 
dalam Rapat Paripurna dapat berupa: 

(I) Persetujuan; 

(2) Persetujuan dengan perubahan: atau 
(3) Penolakan 

RUU disampaikan kepada 
PIMPINAN DPR 

• Baleg mengambil keputusan terhadap 
RUU dalam Rapa\ Baleg 

• Baleg dapat mengundang pengusul Perurnusan dilakukan dalam 
panita kerja gabungan 

Perlu perumusan ulang • Baleg membentuk Panja utk bahas RUU 

RUU diharmonisasi oleh Baleg 

20 harl 
masasidang 

RUU yang telah disepakati dalam rapat 
komisi/gabungan komisi atau RUU dari 
anggota dilakukan pengharmonisasian, 

pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU 

Bagan 4. 
Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi RUU 
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Terhadap RUU yang berasal dari DPR terdapat beberapa 
pengaturan yang harus diperhatikan sebagai syarat keabsahan, 

yaitu. 

a. Pengusul berhak mengajukan perubahan selama usu! RUU 
belum dibicarakan dalam Sadan Musyawarah yang membahas 
penentuan waktu pembicaraan dalam Rapat Paripurna usu! 
RUU tersebut. 

b. Pengusul berhak menarik usulnya kembali, selama usu! 
RUU tersebut belum diputuskan menjadi RUU oleh Rapat 
Paripurna. 

c. Pemberitahuan tentang perubahan atau penarikan kembali 
usul. harus ditandatangani oleh pengusul dan disampaikan 
secara tertulis kepada Pimpinan DPR, kemudian dibacakan 
kepada seluruh Anggota 

Terhadap RUU yang berasal dari DPR yang telah dikirim 
kepada Presiden, namun belum mendapatkan Surat Pengantar 
Presiden, dapat ditarik kembali berdasarkan keputusan Rapat 
Paripurna. Sebaliknya RUU yang sedang dibicarakan pada 
Pembicaraan Tingkat I hanya dapat ditarik kembali berdasarkan 
persetujuan bersama DPR dan Presiden. 

Dalam ha! RUU mendapat persetujuan, maka RUU tersebut 

dapat langsung disampaikan kepada Presiden oleh Pimpinan 

DPR dengan permintaan agar Presiden menunjuk Menteri yang 
akan mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan RUU 
tersebut bersama-sama dengan DPR, dan kepada pimpinan 

DPD jika RUU yang diajukan berkaitan dengan kewenangan DPD. 

Dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya 
surat tentang penyampaian RUU dari DPR, Presiden menunjuk 

Menteri yang ditugasi mewakili Presiden dalam Pembahasan 
RUU bersama DPR. 
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Terkait dengan RUU yang disusun dan disampaikan oleh 
DPR, Presiden menugaskan Menteri yang tugas pokoknya 
membidangi substansi RUU tersebut untuk mengkoordinasikan 
pembahasannya dengan Menteri dan menteri/lembaga 
pemerintah non Kementerian terkait. Sesuai ketentuan dalam 
Pasal 32 ayat ( 1) Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2005, Menteri 

Bagan 5. 
Proses Penyiapan RUU dari DPR 

Perhatikan bagan penyiapan RUU berikut. 
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Pandangan atau pendapat Pemerintah yang tercermin 

dalam DIM akan disampaikan kepada Presiden, yang akan 
menunjuk Menteri yang mewakilinya untuk pembahasan di DPR 

dan menyampaikan penunjukkan tersebut kepada Pimpinan 
DPR. Dalam penunjukkan tersebut disampaikan juga pendapat 
Pemerintah terhadap RUU yang diajukan oleh DPR tersebut. 
Penunjukkan Menteri dan DIM Pemerintah disampaikan dalam 
jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak surat 
Pimpinan DPR diterima. 

yang ditugasi menyiapkan pandangan dan pendapat Pemerintah 
serta menyiapkan saran pemyempurnaan yang diperlukan 

dalam bentuk Daftar lnventarisasi Masalah (DIM), dengan 

berkoordinasi dengan Menteri dan menteri/pimpinan lembaga 

pemerintah non Kementerian terkait. Dalam hal terdapat 
perbedaan pendapat dalam penyampaian, MenterJ dan menteri 
yang ditugasi melaporkan kepada Presiden untuk memperoleh 

keputusan atau arahan. 
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Bagan 6. 
RUU yang Berasal dari DPR 
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Penjelasan mengenai konsepsi pengaturan RUU tersebut 
meliputi: 

a. Latar belakang dan tujuan penyusunan: 

b. Sasaran yang ingin diwujudkan; dan 

c. Jangkauan dan arah pengaturan. 

Keadaan tertentu untuk mengajukan RUU di luar Prolegnas 
tersebut adalah: 

a. Untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik. atau 
bencana; 

b. Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi 
nasional atas suatu Rancangan Undang-Undang yang 

I) Penyusunan RUU 

Penyusunan RUU dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama 
dilakukan prakarsa berdasarkan Prolegnas. Penyusunan RUU 
yang didasarkan Prolegnas tidak memerlukan persetujuan izin 
prakarsa dari Presiden. Kedua dalam keadaan tertentu, prakarsa 
dalam menyusun RUU di luar Prolegnas dapat dilakukan setelah 
terlebih dahulu mengajukan permohonan izin prakarsa kepada 
Presiden, dengan disertai penjelasan mengenai konsepsi 
pengaturan RUU yang akan diajukan. 

Adapun tata cara mempersiapkan RUU yang berasal dari 
Presiden dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 

RUU yang Berasal dari Presiden 

Tata cara mempersiapkan RUU yang berasal dari Presiden diatur 
dalam Undang-Undang Nomor I 2 Tahun 20 I I dan Perpres No. 68 
Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU, Rancangan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan 
Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Pera tu ran Presiden. 
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Dalam pembentukan Panitia Antar Kementerian, Pengusul 
akan mengajukan surat permintaan keanggotaan Panitia 

Antar Kementerian kepada Menteri atau pimpinan lembaga 

terkait Surat permintaan tersebut disertai dengan konsepsi, 
pokok-pokok materi yang akan diatur dalam RUU. Menteri 
atau lembaga terkait dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari 
kerja setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut 

akan mengirimkan nama pejabat yang berwenang mengambil 

keputusan, ahli hukum, dan/atau perancang peraturan 

perundang-undangan yang secara teknis menguasai 
permasalahan dalam RUU. Penetapan pembentukan Panitia 

dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang 
khusus menangani bidang legislasi dan menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. 

Dalam menyusun suatu RUU, prakarsa dapat dilakukan 

dengan terlebih dahulu menyusun Naskah Akademik mengenai 

materi yang akan diatur, yang memuat antara lain tentang dasar 
filosofis, sosiologis, yuridis, pokok dan lingkup materi yangdiatur. 

Penyusunan Naskah Akademik tersebut dapat dilakukan oleh 
Pemrakarsa (Pengusul) RUU bersarna-sama antara kementerian 

terkait dengan kementerian yang tugas dan tanggung jawabnya 
di bidang peraturan perundang-undangan (Kemenkumham) 

a. Penyusunan RUU Berdasarkan Prolegnas 

Pada tahapan awal, Pengusul RUU akan membentuk 

Panitia Antar Kementerian yang dipimpin oleh seorang ketua 

yang ditunjuk oleh Pengusul, yang dibentuk setelah Prolegnas 
ditetapkan oleh DPR. Panitia Antar Kementerian tersebut 

beranggotakan unsur Kementerian dan lembaga pemerintah 

non Kementerian yang terkait dengan substansi. 
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Pejabat, ahli hukum, dan/atau perancang perundang- 

undangan sebagai anggota Panitia Antar Kementerian 
wajib menyampaikan laporan kepada dan/atau meminta 

arahan dari menteri/pimpinan lembaga terkait mengenai 
perkembangan penyusunan RUU, dan/atau permasalahan 
yang dihadapi. Dalam pembahasan RUU di Panitia Antar 

Kementerian, Pengusul dapat mengundangahli dari lingkungan 
perguruan tinggi atau organisasi sosial, politik, profesi, dan 

kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhannya. 

Pada prinsipnya, tugas Panitia Antar Kementerian 
menitikberatkan pembahasan pada permasalahan yang 

bersifat prinsipil mengenai objek yang akan diatur, jangkauan 
dan arah pengaturan. Sementara itu kegiatan perancangan 
yang meliputi penyiapan, pengolahan dan perumusan 

RUU dilaksanakan oleh biro hukum atau satuan kerja yang 
menyelenggarakan fungsi di bidang peraturan perundang- 

undangan pada lembaga pengusul. 

Dalam Panitia Antar Kementerian, keikutsertaan wakil dari 

Kementerian yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang hukum, bertugas untuk 
melakukan pengharmonisasian RUU dan teknik perancangan 

peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan ketentuan 
Pasal 9 Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2005, kepala biro 

hukum atau kepala satuan kerja yang menyelenggarakan 

fungsi di bidang peraturan perundang-undangan pada 
lembaga Pengusul, secara fungsional bertindak sebagai 
sekretaris Panitia Antar Kementerian. 

Antar Kementerian dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) 

hari kerja sejak tanggal surat permintaan tersebut diajukan. 
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Apabi\a Pengusul melihat adanya perbedaan di antara 
pertimbangan tersebut, Pengusul bersama Menkumham 
menyelesaikan perbedaan tersebut dengan menteri/ 
pimpinan lembaga yang terkait yang bersangkutan. Apabila 
upaya penyelesaian tersebut tidak berhasil, Menkumham 
me\aporkan secara tertulis permasalahan tersebut kepada 
Presiden untuk mendapatkan keputusan 

Kemudian, Pengusul menyampaikan RUU kepada menteri 
yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang 
peraturan perundang-undangan yang saat ini di\akukan o\eh 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) dan 
menteri atau pimpinan \embaga terkait untuk memperoleh 
pertimbangan dan paraf persetujuan. Pertimbangan dan paraf 
persetujuan dari Menkumham diutamakan pada harmonisasi 
konsepsi dan teknik perancangan perundang-undangan. 
Pertimbangan dan paraf persetujuan diberikan paling lama 14 

(empat belas) hari kerja sejak RUU diterima. 

Dalam pembahasan RUU oleh Panitia Antar Kementerian, 

Ketua Panitia Antar Kementerian berkewajiban untuk 

melaporkan perkembangan penyusunan RUU dan/atau 
permasalahan yang dihadapi kepada Pengusul untuk 

memperoleh keputusan atau arahan. Selanjutnya, apabila 

pembahasan telah selesai, Ketua Panitia Antar Kementerian 

menyampaikan perumusan terakhir RUU kepada Pengusul, 
disertai penjelasan secukupnya. Sebelum Pengusul 
menyerahkan RUU kepada Menteri dan menteri/pimpinan 

lembaga terkait, Pengusul dapat menyebarluaskan RUU yang 
hasilnya dapat dipakai oleh Panitia Antar Kementerian untuk 
menyempurnakan RUU. 
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RUU yang sudah tidak memiliki permasalahan dari 

segi teknik perancangan perundang-undangan. akan 
diajukan kepada Presiden oleh Pengusul dan selanjutnya 

akan disampaikan kepada DPR dengan tembusan kepada 

Menteri. Selanjutnya, apabila Presiden berpendapat bahwa 

RUU itu masih mengandung permasalahan, Presiden akan 
menugaskan Menteri dan Prakarsa untuk mengkoordinasikan 

dan menyempurnakan kembali RUU tersebut, dan dalam waktu 
30 (tiga puluh) hari sejak penugasan Prakarsa menyampaikan 

kepada Presiden, dan tembusan kepada Menteri. 

b. Penyusunan RUU di Luar Prolegnas 

Terhadap RUU yangdiajukan di luar Prolegnas, penyusunan 

konsepsi RUU tersebut wajib dikonsultasikan oleh Pengusul 
kepada Menkumham dalam rangka pengharmonisasian, 
pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU. Selanjutnya, 
Menkumham akan mengkoordinasikan pembahasan konsepsi 

tersebut dengan pejabat yang berwenang mengambil 

keputusan, ahli hukum, dan/atau perancangan peraturan 

perundang-undangan dari lembaga pemrakarsa dan lembaga 
terkait lainnya Apabila perlu. koordinasi tersebut dapat juga 
melibatkan perguruan tinggi dan/atau organisasi di bidang 

sosial, politik, profesi, dan kemasyarakatan lainnya sesuai 

kebutuhan dalam penyusunan RUU. 

Apabila koordinasi tersebut tidak menghasilkan 
keharmonisan, kebulatan, dan kemantapan konsepsi 

RUU, Menkumham dan Pengusul melaporkannya kepada 
Presiden disertai penjelasan mengenai perbedaan pendapat 

dan perbedaan pandangan yang ada untuk memperoleh 
keputusan dan arahan, yang sekaligus merupakan persetujuan 
izin prakarsa penyusunan RUU. 
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Menteri yang ditugasi oleh Presiden dalam pembahasan RUU 
di DPR, wajib melaporkan perkembangan dan permasalahan 
yang dihadapi kepada Presiden untuk memperoleh keputusan 
dan arahan. Apabila dalam pembahasan terdapat masalah yang 
bersifat prinsipil dan arah pembahasannya akan mengubah 
isi serta RUU, menteri yang ditugasi mewakili Presiden wajib 

2) Penyampaian RUU kepada DPR 

Terhadap suatu RUU yang telah disetujui oleh Presiden, akan 
disampaikan kepada DPR untuk dilakukan pembahasan. Menteri 
Sekretaris Negara menyiapkan Surat Presiden kepada Pimpinan 
DPR untuk menyampaikan RUU disertai dengan Keterangan 
Pemerintah mengenai RUU tersebut. Surat Presiden tersebut 
antara lain memuat tentang: 

a. Menteri yang ditugasi untuk mewakili Presiden dalam 
pembahasan RUU di DPR; 

b. Sifat penyelesaian RUU yang dikehendaki; dan 

c. Cara penanganan atau pembahasannya. 

Keterangan Pemerintah tersebut disiapkan oleh Pengusul, 
yang antara lain memuat: 

a. Urgensi dan tujuan penyampaian; 

b. Sasaran yang ingin diwujudkan; 
c. Pokok pikiran, lingkup, atau obyek yang akan diatur: dan 

d. Jangkauan serta arah pengaturan; yang menggambarkan 
keseluruhan substansi RUU. 

Surat Presiden tersebut ditembuskan kepada Wakil Presiden, 
pada menteri yang ditugasi untuk mewakili Presiden/Pengusul, 
dan Menteri. Untuk pembahasan RUU tersebut, Pengusul dapat 
memperbanyak RUU dalam jumlah yang diperlukan 
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disiapkan Presiden. 

Pendapat akhir Pemerintah dalam pembahasan RUU di DPR 

disampaikan oleh Menteri yang ditugasi mewakili Presiden, 
setelah terlebih dahulu melaporkannya kepada Presiden. Menteri 
yang ditugasi segera melaporkan RUU yang telah mendapat 

atau tidak mendapat persetujuan DPR kepada Presiden. Dalam 

ha! RUU tidak mendapat persetujuan bersama antara Presiden 

dan DPR, RUU tersebut tidak dapat diajukan kernbali dalam 
persidangan DPR masa itu. Berikut bagan alur proses RUU yang 

terlebih dahulu melaporkannya kepada Presiden disertai dengan 
saran pemecahannya untuk memperoleh keputusan. 
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TINGKAT I (DALAM RAPAT KELENGKAPAN DPR) 
Penjelasan Presiden alas RUU. 
Pandangan dan pendapat fraksi-fraksi (atau fraksi-fraksi dan DPD jika RUU 
berkaitan dengan kewenangan DPD). 
Tanggapan Presiden alas pandangan dan pendapat fraksi-fraksi 
fraksi-fraksi dan DPD jika RUU berkaitan dengan kewenangan DPD). 
Pembahasan RUU oleh DPR dan Presiden berdasarkan DIM 
Dalam Tingkat I dapat diadakan RDP/RDPU mengundang pimpinan 
Lembaga Negara yang terkait dan/atau Rapa! Intern RUU belum dapat 
disampaikan ke Tingkat II apabila secara prinsip diteruskan. 

Bagan 7. 
Alur RUU yang Berasal dari Presiden 
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Berdasarkan Pasal 276 Undang-Undang MD3, DPD dapat 
mengajukan rancangan undang-undang berdasarkan program 
legislasi nasional. RUU tersebut diusulkan oleh Panitia Perancang 
Undang-Undang dan/atau panitia kerja yang disertai dengan naskah 
akademik. Selanjutnya RUU tersebut diputuskan menjadi RUU Usul 
DPD dalam Sidang Paripurna DPD. 

Berdasarkan Pasal 277 Undang-Undang MD3, RUU Usu! DPD 
disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPD kepada 
pimpinan DPR dengan tembusan kepada Presiden yang menyebut 
juga Panitia Perancang Undang-Undang dan/atau panitia kerja yang 
mewakili DPD dalam melakukan pembahasan RUU tersebut. 

Berdasarkan Pasal 166 Undang-Undang MD3, RUU Usu! DPD 
disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan 
DPR yang disertai dengan naskah akademiknya. Selanjutnya, 
Pimpinan DPR mengirim surat kepada Presiden untuk menunjuk 

Berdasarkan Pasal 22D ayat (I) UUD 1945, 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 ekonomi lainnya, serta yang- berkaitan 
dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. 

RUU yang berasal dari DPD 

Dengan disahkannya Undang-Undang MD3, tata cara 
pengajuan dan pembahasan RUU yang berasal dari DPD juga 
mengalami beberapa perubahan. Tata cara rnempersiapkan (proses 
penyusunan) RUU yang berasal dari Dewan Perwakilan Daerah di 
lingkungan Dewan Perwakilan Daerah diatur dalam Peraturan Tata 
Tertib Dewan Perwakilan Daerah. 
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a. pengantar musyawarah; 

Dalam pengantar musyawarah, DPR memberikan penjelasan 
dan Presiden menyampaikan pandangan jika RUU berasal 
dari DPR. Apabila RUU berasal dari DPR berkaitan dengan 
kewenangan DPD, DPR memberikan penjelasan serta Presiden 
dan DPD menyampaikan pandangan. Untuk RUU yang berasal 
dari DPD, DPD memberikan penjelasan serta DPR dan Presiden 
menyampaikan pandangan. Untuk RUU yang berasal dari 
Presiden, Presiden memberikan penjelasan dan DPR memberikan 

a. pembicaraan tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan 
komisi, rapat Sadan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat 
panitia khusus: dan 

b. pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna DPR. 

Dalam pembicaraan tingkat I dilakukan dengan kegiatan sebagai 
berikut: 

Pembahasan RUU dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan 
yang terdiri atas 

Proses Pembahasan RUU di DPR R - 

Pimpinan DPR setelah menerima RUU Usul DPD akan mengirim 

surat kepada pimpinan DPD untuk menunjuk alat kelengkapan 
DPD yang ditugasi mewakili DPD ikut serta dalam pembahasan 

RUU oleh DPR bersama Presiden. Selanjutnya, DPR dan Presiden 
mulai membahas RUU Usu! DPD paling lama 60 (enam puluh) Hari 
terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima Presiden. 

menteri yang ditugasi mewakili Presiden dalam pembahasan 

rancangan undang-undang bersama DPR dengan mengikutsertakan 

DPD paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak menerima RUU Usu! DPD. 
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pandangan; sedangkan untuk RUU yang berasal dari Presiden 
yang berkaitan dengan kewenangan DPD, Presiden memberikan 

penjelasan serta DPR dan DPD menyampaikan pandangan. 

b. pembahasan daftar inventarisasi masalah: 

Daftar inventarisasi masalah (DIM) diajukan oleh: 

I) Presiden jika RUU berasal dari DPR; 

2) DPR jika RUU berasal dari Presiden; 

3) DPR dan DPD jika RUU berasal dari Presiden sepanjang 
berkaitan dengan kewenangan DPD; 

4) DPR dan Presiden jika RUU berasal dari GPO sepanjang terkait 
dengan kewenangan DPD; atau 

5) DPD dan Presiden jika RUU berasal dari DPR sepanfang terkait 
dengan kewenangan DPD. 

c. penyampaian pendapat mini. 

Penyampaian pendapat mini disampaikan pada akhir 
pembicaraan tingkat I oleh: 

I) fraksi; 

2) DPD, jika rancangan undang-undang berkaitan dengan 
kewenangan DPD; dan 

3) Presiden. 

Dalam ha! DPD tidak menyampaikan pandangan dan/atau 
tidak menyampaikan pendapat mini pembicaraan tingkat I 
tetap dilaksanakan. Dalam pembicaraan tingkat I ini juga dapat 
diundang pimpinan lembaga negara atau lembaga lainnya jika 
materi rancangan undang-undang berkaitan dengan lembaga 
negara atau lembaga lainnya. 
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Setelah pembicaraan dalam Tingkat II selesai, RUU yang telah 
disetujui bersama oleh DPR dan Presiden tersebut dikirim kepada 
Presiden untuk dimintakan pengesahan. 

Pembicaraan tingkat II merupakan pengambilan keputusan 

oleh DPR dan Pemerintah dalam rapat paripurna DPR dengan 

kegiatan: 

a. penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, 
pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat I; 

b. pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan 
anggota DPR secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat 
paripurna; dan 

c. pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri yang 
ditugasi. 

Dalam hal persetujuan secara musyawarah untuk mufakat tidak 

dapat dicapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara 

terbanyak. Dalam hal RUU tidak mendapatkan persetujuan bersama 

antara DPR dan Presiden, RUU tersebut tidak boleh diajukan lagi 

dalam persidangan DPR masa itu. 
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~~~ ~~~ 
Tidak Boleh Diajukan Laqi 

Dalam Psrsidanqan Masa ltu 

~--~~- ~ ~ 
Pengesahan dan Pengundangan 

- - -- --- - 

, T1dak d1se!UJUI _,;c;. 
- - - - - - - - - - - --.+- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -+- - - - - - - - - - - - 

~ -~~~~~----~ 

TINGKAT II (dalam RAPAT PARIPURNA DPR) 
(1) laporan Has1I PembicaraanTinqkat I (II) Pendapat Akhir Fraksi 
(11) Pendapat Akhir Presiden (iv) Penqarrollan Keputusan 

- ------- 

Penyebarluasan 
oleh AKO DPR 

Bagan 8. 
Pembahasan RUU dari DPR 
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Tidak Boleh Diajukan Laqi 
Dalam Persidanqan Masa ltu 

Pengesahan dan Pengundangan 

T1dak disetujui Disetujui bersama 

TINGKAT II (dalam RAPAT PARIPURNA DPR) 
(1) laporan Has1I Pernbicaraan Iinqkat I (11) Pendapat Akhir Fraksi 

(11) Pendapat Akhir Presiden (iv) Penqarnbilan Keputusan 

!---+ RAPAT FRAKSI 

• PIMPINAN DPR 

.. PIMPINAN DPR 

Pimpinan DPD 

Bagan 9. 
Pembahasan RUU Dari DPD 
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Berdasarkan Pasal 20 ayat (5) UUD 1945 dan Pasal 73 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20 I I, dalam hal RUU terse but 
tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lambat 30 
(tiga puluh) hari sejak RUU tersebut disetujui bersama DPR dan 
Presiden, maka RUU tersebut sah menjadi Undang-Undang, dan 
wajib diundangkan. Setelah Undang-Undang tersebut diundangkan 
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Pemerintah wajib 
menyebarluaskan Undang-Undangyangtelah diundangkan tersebut. 

Setelah Presiden mengesahkan RUU yang telah disetujui 
bersama dengan DPR tersebut, maka Undang-Undang itu 
kemudian diundangkan oleh Menteri yang tugas dan fungsinya 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, agar 
Undang-Undang itu dapat berlaku dan mempunyai kekuatan hukum 
mengikat umum. Pada dasarnya Peraturan Perundang-undangan 
mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal 
diundangkan, kecuali diatur lain dalam Peraturan Perundang- 
undangan yang bersangkutan. 

Pengesahan RUU dan Pengundangan 

RUU yang telah disetujui bersama DPR dan Presiden, paling lama 
7 (tujuh) hari sejak tanggal persetujuan bersama, disampaikan oleh 
Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang- 
Undang. 

Selanjutnya, setelah menerima RUU yang telah disetujui DPR 
dan Presiden, Sekretariat Negara menuangkannya dalam kertas 
kepresidenan dan dikirimkan kepada Presiden untuk disahkan 
menjadi Undang-Undang. Pengesahan RUU yang telah disetujui 
bersama tersebut dilakukan dengan membubuhkan tanda tangan 
dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak RUU 
tersebut disetujui oleh DPR dan Presiden. 
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Bagan IO. 
Pengesahan RUU 
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I. Undang-Undang hanya dapat diubah dengan: 

a. Peraturan perundang-undangan yang sejenis, yakni Undang- 
Undang. 
Contoh: Undang-Undang Nomor I Tahun 1995 tentang 

Perseroan Terbatas diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: 
a tau 

b. Peraturan perundang-undangan yang setingkat dengan 
Undang-Undang yakni Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang (Perpu). Perpu tersebut harus dimintakan 
persetujuan kepada DPR. 
Contoh: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas 

Beberapa Prinsip yang Haros Diperhatikan dalam 
Perubahan Undang-Undang 

Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam mengadakan 
perubahan undang-undang, antara lain 

Perubahan suatu undang-undang dapat dilakukan apabila 
terdapat ketentuan dalam undang-undang yang tidak sesuai 
lagi dengan kebutuhan hukum yang berlaku dalam masyarakat. 
Perubahan suatu undang-undang dapat meliputi 

I. Menambah atau menyisipkan ketentuan baru, menyempurnakan 
atau menghapus ketentuan yang sudah ada. baik yang berbentuk 
buku, bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, maupun perkataan, 
angka, huruf tanda baca dan lain-lainnya. 

2. Mengganti suatu ketentuan dengan ketentuan lain, baik yang 
berbentuk buku. bab, bagian, paragraf, pasal. ayat, maupun 
perkataan, angka, huruf. tanda baca dan lain-lainnya. 

Proses Perubahan Undang-Undang 
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah. Perpu Nomor 3 Tahun 2005 
tersebut disetujui DPR dan ditetapkan menjadi 
Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 2005. 

2. Dalam konsiderans undang-undang perubahan, harus 
dikemukakan alasan mengapa perlu dilakukan perubahan 
terhadap undang-undang yang lama. 

3. Apabila perubahan dalam suatu RUU mengakibatkan 

a. sistematika undang-undang berubah; 

b. materi undang-undang berubah lebih dari 50% (lima puluh 
persen); atau 

c. esensinya berubah, 

maka terhadapundang-undangtersebut bukan lagi merupakan 
RUU perubahan namun menjadi RUU penggantian. 

4. Perubahan undang-undang dilakukan dengan: 

a. menyisipkan atau menambah materi baru: 

b. menghapus sebagian materi; dan/atau 

c. mengganti atau mengubah sebagian materi dengan materi 
lain. 

5. Perubahan undang-undang dapat dilakukan terhadap 

a. buku, bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, penjelasan umum, 
penjelasan pasal demi pasal, dan/atau lampiran; dan/atau 

b. kata, frasa, kalimat, istilah, angka, dan/atau tanda baca. 

6. Pada dasarnya batang tubuh undang-undang perubahan 
terdiri tas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Romawi 
(Pasal I dan Pasal II). yaitu sebagai berikut. 

a. Pasal I memuat judul undang-undang yang diubah dan 
semua perubahan materi. 
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Berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20 I I, 
penyebarluasan RUU yang berasal dari DPR dilaksanakan oleh 

Penyebarluasan Prolegnas, RUU, dan Undang-Undang 

Berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
20 I 1, penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak 
penyusunan Prolegnas, penyusunan RUU, pembahasan RUU, hingga 
pengundangan Undang-Undang. Maksud dari penyebarluasan 
ini adalah untuk memberikan informasi dan/atau masukan dari 
masyarakat serta para pemangku kepentingan. Penyebarluasan 
dilakukan dapat melalui media elektronik, seperti TV, Radio, internet 
maupun media cetak seperti surat kabar, majalah dan edaran. 

Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan 
Un dang- Un dang 

Pengaturan mengenai partisipasi masyarakat (partisipasi publik) 
dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan telah 
diatur dalam Undang-Undang Nomor L2 Tahun 201 I, Peraturan 
Presiden Nomor 68 Tahun 2005, dan internal DPR rnelalui Peraturan 
DPR-Rl. Partisipasi publik ini dapat dilakukan, baik dalarn tahap 
persiapan RUU maupun dalam tahap pembahasan RUU. 

Secara garis besar partisipasi publik dalam proses pembentukan 
undang-undang dapat dilakukan dalam bentuk: (I) penyebarluasan 
Prolegnas, RUU dan Undang-Undang, serta (2) penyerapan aspirasi 
publik. 

b. Pasal ][ memuat ketentuan mengenai saat mulai berlakunya 
undang-undang. Dalam ha! tertentu, Pasal II juga dapat 
memuat ketentuan peralihan dari undang-undang 
perubahan, yang maksudnya berbeda dengan ketentuan 
peralihan dari undang-undang yang diubah. 
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• Ditujukan kepada pimpinan DPR dengan menunjukkan 
identitas jelas. 

• Paling lambat 7 (tujuh) hari pimpinan meneruskan kepada alat 
kelengkapan pelaksana RUU. 

a. Rapat dengar pendapat urnurn: 

b. Kunjungan kerja: 
c. Sosialisasi; dan/atau 

d. Seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. 

Teknis penyampaian aspirasi pada pokoknya dilakukan 

I. Dalam tahapan penyiapan RUU: 

Tertulis: 

Penyerapan Partisipasi (Aspirasi) Masyarakat 

Berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20 I I, 
masyarakat yang mempunyai kepentingan atas substansi RUU terkait 
berhak memberikan masukan secara lisan dan tertulis melalui 

Berdasarkan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20 I I, 
penyebarluasan Undang-Undang yang telah diundangkan dalam 

Lembaran Negara Republik Indonesia dilakukan secara bersarna- 

sama oleh DPR dan Pemerintah. Penyebarluasan.Undang-Undang 

juga dapat dilakukan DPD sepanjang berkaitan dengan otonomi 
daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran 
serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam 

dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan 

perimbangan keuangan pusat dan daerah. 

komisi/panitia/badan/alat kelengkapan yang khusus menangani 

bidang legislasi (Baleg), sedangkan penyebarluasan RUU yang 
berasal dari Presiden dilaksanakan oleh instansi pemrakarsa 
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• pimpinan alat kelengkapan dewan menentukan waktu 
pertemuan dan jumlah orang yang diundang. 

Pertemuan dapat dilakukan dalam beberapa rapat/ 
perternuan. antara lain adalah: Rapat Dengar Pendapat Umum, 
Rapat Konsultasi dengan Instansi/Lembaga Negara, Pertemuan 
dengan Pimpinan Alat Kelengkapan, atau Pertemuan dengan 
Pimpinan AJat Kelengkapan yang didampingi dengan beberapa 
orang anggota RUU. Hasil pertemuan lalu menjadi masukan 
bahan masukan terhadap RUU yang sedang dibahas. 

• ditujukan kepada pimpinan DPR dengan menunjukkan 
identitas jelas dalam pembicaraan Tingkat I dan pembicaraan 
Tingkat II. 

• paling lambat 7 [tujuh] hari pimpinan meneruskan kepada alat 
kelengkapan pelaksana RUU. 

Lisan: 

Tertulis: 

• Pimpinan alat kelengkapan dewan menentukan waktu 
pertemuan dan jumlah orang yang diundang. 

Pertemuan dapat dilakukan dalam beberapa rapat/ 
pertemuan, antara lain adalah: Rapat Dengar Pent:lapat Umum, 
Rapat Konsultasi dengan Instansi/Lembaga Negara, Pertemuan 
dengan Pimpinan AJat Kelengkapan, atau Pertemuan dengan 
Pimpinan Alat Kelengkapan yang didampingi dengan beberapa 
orang Anggota yang menangani RUU. Hasil pertemuan lalu 
menjadi masukan bagi penyiapan RUU. 

2. Dalam Tahapan Pembahasan RUU 

Lisan: 
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Bagan I I. 
Skema Penyebarluasan Prolegnas, RUU, dan Undang-Undang 

Berikut adalah skema yang menggambarkan partisipasi publik 
pada saat proses persiapan dan pembahasan di DPR, dan setelah 
diundangkan untuk diberlakukan dan dilaksanakan. 

Bentuk Kegiatan 

Bentuk kegiatan yang dilakukan oleh DPR dalam menyerap 
partisipasi publik dalam proses penyiapan dan pembahasan RUU 
dapat dilakukan melalui: (a) Rapat Dengar Pendapat Umum, (b) 
kunjungan kerja, (c) sosialisasi, atau (d) seminar, lokakarya, dan/atau 
diskusi, yang dilakukan sesuai dengan kebutuhannya. 



41 PANDUAN PROSES LEGISLASI DPR RI 

Dalam praktik penyerapan aspirasi publik merupakan langkah 
positif dalam kerangka pemberdayaan masyarakat untuk berperan 
aktif di dalam proses legislasi, yang dapat dilakukan melalui masukan 
tertulis atau lisan melalui dialog dan/atau dengar pendapat (hearing). 

Praktik Penyerapan Aspirasi Publik 
Partisipasi publik sebenarnya adalah untuk memberdayakan 

publik (masyarakat). Pertama, publik mendapat kesempatan luas 
dan akses untuk menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi 
yang menjadi haknya, dan mengetahui dan memahami kewajiban 
dan tanggungjawabnya sebagai warga negara/warga masvarakat. 
Kedua, selaku pemangku kepentingan mendapat kesempatan 
untuk meningkatkan kemampuannya di dalam melakukan fungsi 
pengawasan publik. 

Penyerapan Partisipasi (Aspirasi) Masyarakat 
(Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011) 

Bagan 12. 
Penyerapan Partisipasi (Aspirasi) Masyarakat 
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Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, subyek 
dan obyeknya dapat terkait dengan masyarakat Hal ini dapat 
terjadi karena pertama, kebutuhan masyarakat itu sendiri untuk 
diatur, yaitu berkaitan dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat 
untuk mengatur norma atau nilai-nilai yang telah ada di masyarakat 

Dalam pelaksanaan penyerapan aspirasi publik ini ada beberapa ha! 

yang perlu diperhatikan, antara lain yaitu: 

I. Partisipasi masyarakat seringkali dirancang untuk proses 
mendapatkan legitimasi untuk memenuhi persyaratan kaidah 
proses pembentukan undang-undang dan formalitas untuk 
memenuhi persyaratan prinsip-prinsip demokrasi dan good 
governance atau untuk meredam gejolak dan/atau penolakan 
sebagian masyarakat 

2. Prakteknya, penyerapan aspirasi publik akan lebih efektif dan 
efisien dengan menggunakan sarana dan prasarana teknologi 
yang mutakhir karena informasi yang diberikan dapat dijangkau 
masyarakat luas, dan dapat mencerminkan pelaksanaan prinsip 
dernokrasi. 

Pada praktik penyerapan aspirasi publik, pendekatan langsung 
melalui dialog atau nearing hakekatnya dirasakan masih bersifat 
elitis, karena sasaran sebenarnya adalah kelompok masyarakat 
atau pemangku kepentingan yang mengatasnamakan kepentingan 
rakyat banyak, seperti LSM, pakar, akademisi, tokoh masyarakat, 
asosiasi, organisasi profesional dan fungsional serta organisasi 
kemasyarakatan lainnya. Namun dengan mempertimbangkan 
tingkat kesulitan yang dihadapi, apabila harus dialog dan konsultasi 
publik dengan seluruh masyarakat, meskipun elitis, pendekatan 
dialog atau dengar pendapat dengan pemangku kepentingan 
merupakan langkah kegiatan yang dianggap paling memungkinkan 
untuk melakukan penjaringan aspirasi masyarakat 
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Oleh sebab itu, akan menjadi lebih baik apabila setiap anggota 
DPR mampu menggali dari masyarakat yang berkepentingan 
langsung, melalui konstituennya dalam kegiatan reses, untuk 
mengetahui dan memahami masalah dan penyebab masalah yang 
sebenarnya dihadapi masyarakat dan/atau pemangku kepentingan, 
termasuklangkah pemecahannya. Sehingga data/informasi, masukan 
berupa masalah dan pokok penyebab masalah yang berkembang 

Saat ini pembentukan peraturan perundang-undangan lebih 
banyak diadakan pada kedua pilihan tersebut diatas, dan karena 
tidak sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, banyak 
Peraturan Perundang-undangan yang tidak dapat dilaksanakan 
atau mendapat reaksi keras dari sebagian masyarakat. Untuk itu, 
diperlukan pemahaman terhadap keberagaman nilai dan norma 
yang hidup dan berlaku di masyarakat, dengan memberdayakan 
masyarakat untuk berperan aktif di dalam proses perencanaan, 
penyusunan, dan pembahasan suatu rancangan peraturan 
perundang-undangan. 

menjadi norma hukum yang mengikat. Dalam ha! ini Pemerintah 

bertindak sebagai fasilitator, masyarakat diberi kesempatan 
untuk merumuskan sendiri apa yang dituju, diperlukan dan arah 

pengaturan, serta muatan materi pengaturannya. Selanjutnya, 

pemerintah dalam kapasitas sebagai regulator, mengakomodir 

aspirasi masyarakat dan memadukan dengan kebijakan hukum dan 
peraturan perundang-undangan nasional dan/atau daerah yang 

sesuai. Kedua, menjabarkan visi, misi. dan arah kebijakan hukum 
untuk tujuan pembaharuan dan tuntutan perubahan kehidupan di 
masyarakat, dengan mengatur hal-hal baru yang dapat membentuk 
nilai-nilai baru dalam masyarakat, dan bettentangan dengan nilai- 
nilai yang sudah ada di masyarakaLyang berdampak pada pewbahan 
nilai-niai dan norma masyarakat. 
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Lembaga penguji konstitusionalitas adalah pembuat undang- 
undang, hakim, atau suatu organ yang khusus ditunjuk untuk itu. Di 
Indonesia, kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945 
atau sering dikenal dengan istilah judicial review tersebut diserahkan 
kepada Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 
itu ditetapkan dalam UUD 1945 melalui Perubahan Keempat, 
tepatnya pada Pasal 24C ayat (I) yang menyatakan: "Mahkamah 
Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir 

Peranan Mahkamah Konstitusi 

Dewasa ini sudah menjadi tradisi adanya pengawasan terhadap 
pelaksanaan kekuasaan pembentukan terhadap (rancangan) 
undang-undang oleh lembaga legislatif. Tradisi ini adalah cerminan 
dari konsep dasar adanya pembagian kekuasaan dalam suatu 
pemerintahan negara hukum demokratis. Hal itu pun berlaku 
terhadap pengawasan aturan hukurn lainnya yang telah berbentuk 
sekalipun. UUD 1945 sebagai hukum tertinggi yang dianut sistem 
pemerintahan negara Indonesia memberi batasan dan wewenang 
kepada lembaga legislatif untuk membuat undang-undang 
dengan sistem pembagian kekuasaan yang juga melibatkan 
kekuasaan eksekutif. Perlu dipahami bahwa paham konstitusional 
mensyaratkan batasan terhadap penggunaan akses kekuasaan 
yang berlebih-lebihan Kekuasaan pemerintahan negara haruslah 
berlandaskan pada sistem kontitusional. Hal ini bermakna bahwa 
pengaturan pembentukan dan materi muatan aturan hukum harus 
sesuai dengan konstitusi. 

di masyarakat, serta aspirasi pemangku kepentingan yang 

membutuhkan pengaturan dapat dianalisis, dan selanjutnya dapat 
diramu dengan masukan yang diperoleh dari hasil penyebarluasan 

dan dengar pendapat dengan pemangku kepentingan di atas. 
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Peranan dan Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi 
Terhadap DPR 

Hal mendasar yang perlu diperhatikan sebagai akibat peranan 
Mahkamah Konstitusi tersebut dalam kaitan dengan proses 
pembentukan undang-undang, yaitu : 

1. Pemohon pengujian. 

2. Kedudukan DPR dalam pengujian undang-undang. 

Ada dua macam bentuk pengujian yang dilakukan oleh 
Mahkamah Konstitusi, yaitu: 

1. Pengujian undang-undang secara formal, yakni pengujian 
terhadap sesuatu undang-undang yang diJakuan karena 
proses pembentukan undang-undang tersebut dianggap tidak 
memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945. Dalam ha! suatu 
pembentukan undang-undang tidak mernenuhi ketentuan 
secara formal maka undang-undang tersebut secara keseluruhan 
dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 

2. Pengujian undang-undang secara materiil, yaitu pengujian 
terhadap suatu undang-undang yang dilakukan karena terdapat 
materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian undang- 
undang yang dianggap Pemohon bertentangan dengan UUD 

1945. Dalam ha! suatu materi muatan undang-undang tidak 
memenuhi ketentuan secara materiil maka undang-undang 
tersebut secara keseluruhan dinyatakan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat. 

yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang 

terhadap Undang-undang Dasar, .... "Pengujian undang-undang oleh 
Mahkamah Konstitusi ini adalah pengujian konstitusionalitas suatu 
undang-undang, yakni menguji sejauhmana undang-undang yang 
bersangkutan sesuai atau tidak bertentangan dengan UUD 1945. 
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Dalam ha! terjadinya perkara yang menyangkut kewenangan 
DPR dalam pengajuan permohonan atas pengujian suatu undang- 
undang di Mahkamah Konstitusi, DPR melalui alat kelengkapan 
yang membahas rancangan undang-undang dengan melibatkan 
Komisi yang membidangi hukum dan perundang-undangan yang 
ditunjuk mewakili DPR untuk bersidang di Mahkamah Konstitusi. 

Mahkamah Konstitusi dapat meminta kepada DPR mengenai 
keterangan dan/atau risalah rapat pembahasan RUU terkait 

3. Akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi. 

Dalam hukum acara, pemohon pengujian disebut dengan pihak 
yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) hingga dapat 
dibenarkan mengajukan permohonan pengujian. Menurut 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang dapat mengajukan 
permohonan adalah pihak yang menganggap hak dan/atau 
wewenang konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang- 
Undang, yaitu : 

a. Perorangan warga negara Indonesia. 
b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan 

sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang- 
Undang 

c. Badan hukum publik atau privat. 

d. Lembaga Negara. 

DPR sebagai lembaga pemegang kekuasaan membentuk 
undang-undangmemiliki kewenangan untuk melakukan klarifikasi 
dalam bentuk keterangan tertulis terhadap permohonan uji 
materiil suatu undang-undang terhadap UUD 1945 di Mahkamah 
Konsitusi. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 86 ayat 
(I) huruf h dan Pasal 175 Undang-Undang MD3. 
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dengan undang-undang yang sedang diuji. Keterangan DPR 

dapat berupa keterangan lisan dan keterangan tertulis yang 
memuat aspek filosofis, sosiologis dan yuridis mengenai latar 
belakang perumusan suatu ayat, pasal dan/atau bagian tertentu 

undang-undang yang sedang diuji serta latar belakang proses 
pembahasan RUU yang dibuat dalam risalah rapat pembahasan. 

Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap "perrnohonan" yang 
diajukan kepadanya adalah bersifat final dalam arti tidak dapat 

diajukan upaya hukum lagi. Dengan kata lain, fungsi Mahkamah 

Konstitusi adalah mengadili dan memutus pada tingkat pertama 
dan terakhir. Akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi dapat 

berupa: 

I. Terhadap ayat, pasal dan/atau bagian UU yang dinyatakan 
bertentangan dengan UUD 1945 berakibat hukum tidak memiliki 
kekuatan hukum mengikat; atau 

2. Materi muatan undang-undang tetap berlaku. 
Akibat putusan yang mengakibatkan tidak berlakunya ayat, 
pasal dan/atau bagian undang-undang, maka DPR sebagai 
lembaga pembentuk undang-undang berkewajiban mengubah 
(mengamandemen) ayat atau pasal terkait sesuai atau tidak 
bertentangan dengan nilai UUD 1945. 
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Dengan diterbitkan buku panduan ini diharapkan dapat 
memberikan informasi mengenai proses pembentukan peraturan 
perundang-undangan sehingga dapat meningkatkan kinerja DPR 
dan menjadi langkah awal bagi semua pihak yang berkepentingan 
untuk berpartisipasi aktif dalam pembentukan undang-undang. 

Partisipasi publik dan peranan Mahkamah Konstitusi sebagai 
lembaga yang berwenang menguji norma undang-undang sangat 
diperlukan guna menyempurnakan substansi dan materi muatan 
undang-undang yang akan dibuat atau yang sudah dibuat. 

Setiap proses tahapan pembentukan undang-undang baik 

untuk RUU yang berasal dari DPR, Presiden, maupun DPD, harus 
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang MD3, 
Undang-Undang Norn or 12 Tahun 20 I I, dan peraturan perundang- 
undangan terkait lainnya, sehingga substansi dan materi muatannya 

harmonis dan tidak saling bertentangan. Hal ini menjadi penting 

agar setiap pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses 
pembentukan perundang-undangan tersebut dapat rnernaharni dan 
mengerti akan substansi dan materi undang-undang yang dibentuk 
terse but. 

Proses pembentukan undang-undang dilakukan melalui ta ha pan 
persiapan (perencanaan dan penyusunan) RUU, pembahasan 

RUU, pengesahan atau penetapan RUU, dan pengundangan, 
yang saling berkait erat antara satu tahapan dengan tahapan lain 

secara berkesinambungan. Setiap tahapan memberikan kepastian 
kemudahan bagi pemenuhan hak konstitusional anggota, komisi 

atau gabungan komisi dan Sadan Legislasi untuk mengajukan usulan 

pembentukan undang-undang. Usulan yang datang dari DPR seperti 

ini disebut usu! inisiatif DPR, selain usulan yang berasal pemerintah 
dan DPD. 
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