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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. 

Selain dari kondisi diatas. pemahaman mengenai fungsi, 

wewenang, serta tugas wakil rakyat di DPR saat ini pun penting 
untuk segera disebarluaskan kepada anggota DPR RI periode ini, 
mengingat sejak dibentuknya Undang-Undang mengenai 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. 
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Dcwci·1 Perwakilan R<:i.<yat RerJL;b.ik lnco» '>ia 

DR. Winantuningtyastiti S, M. Si. 

Harapan ka.ni agar b.iku »and.ian ir'i dapat 111c11-1berik<:11' manfaat 

h.as bagi kernaj.ran knora DPR RI 

LJl'tUK r-icmbantu per.ingka.an pemal-a.nan don pc11gCli1.~1.1Cill 

tcrscbut Sekretariat ler.deral DPR RI rncnyusun buku par.duan ini 
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Keberhasilan DPR sangat t rgantung dari kinerja para anggota 
dewan, oleh karena itu kinerja t rsebut selalu menjadi sorotan 
utama dari masyarakat. Untuk mendukung agar kinerja para anggota 
menjadi semakin efektif maka buku panduan i i menjabarkan 
praktik terbaik dari pelaksanaan tata tertib yang ada di parlemen 
negara demokratis lainnya Oleh karena itu juga kami berusaha 
menyediakan dukungan dan informasi yang diperlukan 

Buku panduan tentang Tata Tertib DPR ini ditulis untuk 
menjelaskan apa itu tata tertib. dan mengapa hal ini penting dalam 
mengatur pelaksanaan kegiatan di DPR. seperti tujuan yang ingin 
dicapai dari kegiatan tersebut. Tata tertib juga akan menjelaskan 
mengenai hak dan kewajiban serta tanggung jawab anggota .. 

Anggota dewan diharapkan mampu 
namun juga mewakili dan m nindaklanjuti k inginan rakyat. Kami 
yang merupakan bagian dari Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan 
dukungan penuh erhadap para anggota dewan yang terhormat 
dalam mewakili konsti uennya. 

P ada kesempatan ini. D . 
Sekretariat Jenderal ~ 
kepada para anggota 

Indonesia (DPR RJ) terpilih perio 
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Karn' oerharap agar buku 1 eg,mge1·1 yetn~ din.j.rkan bagi anggoLa 

DPR ya:1g ba-u akan senar tiasa digunakan scoagai surr b r i11for1'1asi 
ca.am mcnjalar i tugas-tugasnya. Buk,i :)a:1cL,r 1. i·P-i ka11' kcrnas 

I . ki I . d 1· z <. scscocrnana rnung 1·1 so nig~a apa. ~ ci · 

Sclarnat 1 enuialkan tugas-tugas keel · t .' .1 
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Untuk bisa melaksanakan ketiga fungsi terseb t. diperlukan 
penataan mekanisme kinerja lembaga. Pelaksanaan fungsi-fungsi 
tersebut harus tunduk pada aturan main. dan aturan tersebut 
adalah Peraturan Tata Tertib (Tatibl DPR yang disusun berdasarkan 
ke epakatan para anggota DPR. 

Dalam fungsi legislasi. aspirasi masyarakat disalurkan melalui 
perumusan kebijakan yang dituangkan dalam suatu undang-undang. 
Dalam fungsi pengawasan, DPR melakukan pengawasan politis 
terhadap lembaga-lembaga yang melaksanakan undang-undang. 
Melalui fungsi anggaran, DPR menetapkan pajak dan pungutan 
sebagai pendapatan negara. dan menetapkan penggunaan 
keuangan negara. 

Sesuai dengan namanya, De~~~iieill-ai~~ 
merupakan lembaga yang m 1a 'i · ~ m wakili" 
diwujudkan dalam bentuk menyerap. menampung dan menyalurkan 
aspirasi dan kepentingan rakyat yang disalurkan dalam tiga fungsi 
DPR. Fungsi-fungsi tersebut ialah fungsi legislasi, fungsi pengawasan. 
dan fungsi anggaran. 

Otonomi Parlemen 

Peri ha I 
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Tatib DPR rner ipunyai 1· levaisi dcngar: pihak-pihak di luar 
DPR. f\iisalnyet, dalam tata ;1u L.ng<w. dengan DPD mengenai proses 
pcnyusunan undang-undang dan dalarn :1<il 111erni11L<1 keterangan 
dari pejabal negara. pcjaba: Pc:n erintah. badan hukur r, atai, warga 
rr.asyarakat untuk member kan pcniclasan tentang suatu hal )1<1ng 
perlu ditanga-ii demi kcpcntingan b<rngsci dc1~1 ·1 gara 

Tatib DPl-Z rnerupakan ati.ran yang berlaku dan b rsitat 1pe-·1gi~at. 
Dergan ocm.kian. ::dak l'a:1ya D'f~-; .baga s.iati. lcr ibaga saja yani:; 
terikat o.eh xe.entuar-k entuar- dalarn pcra.urar TC!Lio DPR. teiap: 
iuga ser u.a anggotanya da: pihak .;u111y,1. 

Nat u.n DPR peri de p11· 1 1 

yang ciouat oleh DPR pcri de sebelurniya. Hal in' karcr-a uoaya 
peruoahar yang dlakukan J.e~1 DPR pe··'ocie sebelun-iya biasanya 
hanya un.u« rren-bar n. DPR perode beriki.tnya dalarr oekerja di 
awal-awa] rasa pers'dai ganr ya Oleh karena i.u. DPR ya g bar.i 
dituntut unt.ik rner y mpuriakan Taub sesuai den€a'I konclisi dan 
ke utuhar periode yarg bcrsangku.ar: 

.ersebut bersifar mcngikat. 

ebclum mcngakhiri DPR pcriode berikutnya. 

Dalam praktik di DPR, Tatib yang dipergunakan sebagai acuan 
ialah Tatib yang discrahkan ol h DPI~ pcrioclc sebelumnya kepacla 
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Apa Muatan Tata Tertib DPR? 
Dalam banyak hal. ketentuan mengenai 'kedewanan' telah 

diatur dalam sebuah undang-undang yang mengatur tentang 
DPR. Konsekuensinya, muatan Tatib DPR arus berdasarkan dan 
tidak boleh bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang 
mengatur tentang DPR. 

Peraturan Tatib DPR sangatlah penting. Dalam kegiatan awal 
persidangan di DPR, Tatib sangat berperan dalam pembentukan 
Fraksi, pemilihan Pimpinan DPR, dan pemilihan Pimpinan Alat 
Kelengkapan. Dengan demikian. dalam al persidangan 
atau pada awal masa keanggotaa 
dilakukan setelah terbentukny 
menetapkan Tatib DPR. 

Bentuk hukum Tatib ialah P 
2009-2014 yang lalu telah di hast 
Rakyat Republik Indonesia Nomor 
Tertib 
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pembe-itukan. sL.::-u:1"1 
kclengl.a oa :1; 

- r , 

cl. enis da·1 pe:1yclcngg<11·<1,;ri pcr~1d,1ngilri o1l.au i apat: 

e. oelaksanaan f ungsi. \V w .nan,,; clcill lt1g<1s lcrnbaga. seta hak 
can kewaiiban anggota: 

a pcngucapan s.1111pi1'l·j211 i: 
b penetapan »lmol-ian: 
c. pembcrhcr.tian dan pc11,,;~cinti, ·1 pirnptr.an: 

Ta:·b )2""\ ditc.apka-i olch DPR der gar berpedo.nan pada 
:x:u~1cia·1s-t.ndc:1·1ga11 Ta:l ue:· ,1kl ell i·1~ky1ga·1 internal DrR 
Tatio Drl~ paling scdikit 1·1e11't:,: .\c~e11~u<w. tcrtan.; 
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Dalam ha! pembentukan Tatib untuk DPR periode yang baru. 
selain model penyiapan Tatib oleh Pansus DPR periode sebelumnya, 
perlu dikembangkan cara lain yang lebih bebas dari kepentingan 

Bagaimana Penyusunan Tata Tertib DPR? 

Penyusunan Tatib DPR sepenuhnya merupakan wewenang 
kelembagaan para Anggota DPR. Akan tetapi, sebagaimana telah 
disebutkan sebelumnya, ha! itu harus berdasarkan pada undang 
undang yang mengatur tentang DPR yang dikenal sebagai UU ID3. 

Dalam praktik di DPR, sebelum masa jabatan berakhir, DPR 
membentuk Pansus yang bertugas menyusun Tatib. yang hasilnya 
kemudian diserahkan oleh DPR periode sebelumnya kepada DPR 
periode berikutnya. DPR periode baru berwenang menyempurnakan 
Tatib tersebut dengan melakukan perubahan atau revisi. 

memperlemah dan memperl diatur 
dalam UU MD3 tersebut. Jadi yang diatur dalam Tatib hanya yang 
diperintahkan oleh undang-undang, atau apabila memang undang 
undang tidak mengaturnya. 

justru 

I. mekanisme keterlibatan dan 
pelaksanaan fungsi legislasi. a 

Mengingat yang diatur dalam 
prosedural menyangkut tata 
diusahakan tidak mengulang kete: 
UU MD3. Selain alasan kaidah 
pengulangan pengaturan da 

t dalam 

j. 

k. 

i. pelaksanaan konsultasi antara legislatif. eksekutif. dan lembaga 
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Keten.i.an 11 erigenai 1u1 ·-ial' per gi.sul tidak di naksi.dkan 
,Jl'l~r:< rr-errba.asi hak Anggo;a DPR. tc:api ~11L1.-.: menccgal- te-Ialu 
muoahnya perubahan Tatib hanva alas dasa- i.sular scorarg 

Pengusul 

Pimpinan DPR membawa usulan 
perubahan pada Rapat Paripurna 

untuk diambil keputusan 

Anggota 
(Sejumlah orang) 

Bagan I. 
Cara vterevist Tata Tertib DPR 

yang terd ri dari para pakar yang oer 

prosedur :c·1engcnai kcrja parlern n 

melak.rkar: upaya cvaluas dan 
Renda h 1 House tJ{ Con1111011s1 r ncrnb 
Or1 Procedurrs cmd Htiuse !\[{Clirs 

par.ai po i~ik Scbaga' cortol- vakti:< ci Kanada. dapa: -ncnadi 



7 PANDUAN TATA TERTIB DPR RI 

Berdasarkan ketentuan mengenai pembentukan dan perubahan 
Tatib DPR tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya 
perubahan Tata Tertib DPR dilakukan apabila: 

• Terdapat perubahan dalam undang-undang yang mengatur 
mengenai DPR. 

Tatib diatur berdasarkan ketentuan peraturan yang lebih tinggi 
utamanya bersumber dari UU MD3. Dalam banyak hal. undang 
undang mengenai MD3 rnemerintahkan penetapan mengenai 
mekanisme kerja kedewanan dalam Peraturan Tatib DPR. 

• Berdasarkan hasil evaluasi, perlu dilakukan perubahan terhadap 
Tatib. 

Tatib disusun menata hal-hal yang bersifat prosedural. 
Dengan demikian. Tatib DPR harus mampu menjawab kondisi dan 
kebutuhan bagi pelaksanaan fungsi-fungsi DPR secara optimal. 
Untuk kepentingan itu. berdasarkan pengalaman praktik sebelumya 
di DPR. Tatib harus selalu dievaluasi. 

Ketentuan mengenai meka 
sebagaimana diatur dalam Pera tu 
ketentuan UU MD3. Dalam ke 
ditegaskan bahwa Sadan Legisla · 
evaluasi. dan penyernpurnaan p · 
DPR tentang Tatib. 

DPR 

Bilamana Dilakukan 
DPR? 

Berdasarkan Tatib DPR periode 2009-20 I 4, usulan perubahan 
r r- 

Tatib harus diajukan oleh 9(sembilan) ,,- 

anggota. Meskipun demikian, mengenai jumlah anggota pengusul ini. 
hendaknya tidak rnernbuat sulit upaya melakukan perubahan Tatib. 
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\Vewena11~ clan Lugers DPR :.rwg dcmikan Lie:-, rrcmbawa 
,;01 sekuensi clclc.11y:i i'c1\-l'd' )!i:illb J·;n1-, d r iiliki oleh DPI~ /\ lap.1•1 
'iak-nak :)rR -nclip.ni 

Hak DPR 

oc·:·rrbar~gar' koisi.l as dan pcndapat 

Paca casa-nya. wewenau; clar~ .ugas dalarr r ierjalank, ·1 kctiga 
fu-igs. .ersebu: me-upakar pcrwu i.dar dan ft ngsi rcorcse ·1ta. i 
rakyat. ciengc1n tugas tr ;:in'c• 1·1c1''.Cri:'l!). 11·e·1~hi•11pt.n 1•1c1·a1'r twg 
dar r·1erhcla.<lanju:: as?)ita...:i 1·ia-:;y, ··C1kaL. D -.<:wiping it.r. juga 
1re'lclL.ku1'g 1p21yc1 ~e··1errn ah dalan r-iclak.ikar oo itik luar ncgcri 

sesuai cicngen kc.cntuar pr rat ura: perw1dcJ·1~-L.11clc111ga11 

:1: Fuigs lcg's.asi. ant<ir;; lair· 
Rc.11·cangc1:1 Jnclang-U:K<ns :R ~ 
diaj.ikar o en DPD. 

(2l Fungsi oenga .. vasan. o11't<r·c1 .i Ler ;ici<10 
pelaksar-aar undang-uulang . .A.PB\J l/\ng~~an rcndC1p<1t<1'l cJ· n 
Bclarjcl Ncga'al. dan <chijak.:rn Pc1rer.n_aJ- 

131 FL ngsi <ir-ggaran. a-ua-a c111. n-enctapka-i :'>..rB\J o rsama 
Pres.dcr dengan -ncnpcrf-a: ka'I »e ·ti1rba1·ga1· DrD. 

\ 1e\ enang dan Tuaas DPR 

vlenu-ut UUD !\RI Tahu· : CltJ5. D')R 
presider: ·i' di lr-dor esia 'lKT1iliki ;,·.-~ 
\Vev1enarg c:c1·1 tugas te-scoi.t pad 
fl ngsi. yc::i~ll 

Aspek Kelernbagaan dalam Tatib DPR 
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Hak Menyatakan Pendapat 
Hak Menyatakan Pendapat merupakan hak DPR untuk 

menyatakan pendapat atas: 

a. kebijakan Pemerintah, atau kejadian luar biasa yang terjadi di 
tanah air atau situasi dunia internasional 

b. tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket 
c. dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan 

pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, 
korupsi. penyuapan, tindak pidana berat lainnya maupun 

Hak Angket 
Hak Angket merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan 

terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan 
Pemerintah yang berkaitan dengan hal-hal yang penting. strategis. 
dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat. berbangsa. 
dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan. 

Hak lnterpelasi 

Hak lnterpelasi merupakan hak DPR untuk meminta keterangan 
mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis. serta 
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Alat Kelcngkapan DrR tcrscbut ditctapkan sclain atas dasar 
untuk melaksanakan fungsi DrR. juga dz1l;c1111 1a11gka menialankan 

Alat Kelengkapan Dl'R x-rs but ?.cli1l<1i'. 

Alat Kelenakapan DPR 

pcrbua.an tercela: dan Prcsidcn dan/atau 'vV0k1l Prcsidc11 .idak 
lagi memenuhi syarat sebagai riresic!e:1 cian/atau Wa\il Pres.den 
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Pimpinan DPR dan Tugasnya 

Pimpinan dalam badan perwakilan seperti DPR merupakan Alat 
Kelengkapan yang sering m njadi ajang perebutan partai-partai 
politik yang duduk di DPR. Tendensi seperti ini sangat wajar karena 
secara faktual Pimpinan DPR lebih merupakan corong kebijakan 
partai politik di banding sebagai Alat Kelengkapan yang menjalankan 
fungsi koordinasi dan administrasi kelembagaan. 

pada dasarnya terbagi pada ko 
keanggotaan pada Alat Kelengka in ~~J.<> 

maupun sementara perlu mem er at~·:::;..:.~~~· 
Dewan. Demi kepentingan ter ut e 
pembatasan bagi Anggota DPR untuk merangkap sebagai anggota 
salah satu Alat Kelengkapan lainnya. lika Anggota DPR merangkap 
terlalu banyak sebagai anggota pada Alat Kelengkapan lainnya maka 
dapat dipastikan peran Anggota DPR dalam menjalankan fungsi 
mereka tidak akan optimal. Pengaturan pembatasan penempatan 
Anggota DPR pada Alat Kelengkapan juga berkaitan dengan 
kehadiran dalam rapat. Semakin banyak perangkapan pada Alat 
Kelengkapan maka semakin besar kemungkinan berbagai jenis rapat 
tidak mencapai kuorum, karena rapat kemungkinan dilakukan pada 
waktu yang bersamaan. 

Alat Bagaimana Penempatan 
Kelengkapan? 

organisasi DPR, seperti adanya unsur Pimpinan. Semua Alat 

Kelengkapan tersebut bersifat tetap. kecuali Panitia K.husus yang 

bersifat sementara. 
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Da-aT1 pra~ti~·1ya cl l'.ldo·wc.,iri. suara a:aL. pencapa Ketua 
DPR dapat rr cngatas-r erual.an DPR. pada.ial hod in: bcrtcnta-iqan 
der gun prinsip bahwa Pirnpinan DPR bcrsila. kolektir Sebdgai 
contoh se.elah menghadu i rapat konsull asi dcr.aan Prcsidcn 
untuk mcrnbica.akan rar-cai gan i\\oU Rl-G,AJv\, Ketuc; DPR sebagai 
unsur Pinpinar~ DPR men; atakd:l bahwa DPR ne-ryetuj.ri r...\oU 
.crscbut. Padahal sc.iarusny» semua kcpu.usan kc.c.noagaan ya·\5 
r-icniad' wewcnang Pinpinan :1arL.s oedasarkan kesepakata:i <LcJ,1 

persetu.uan senua Pimpinan rRi-s Khatair-a 2005. l-a.rr 661. 

Tugc:is Pimoinan JrR. 
undang mcuger a: rv\PR, DPJ<. 

mcmilik oeran yar-g begi .u so 111 '{f· ir an 
DPI< hanya mer.dapat L!ga.:; se-uai dcngan ocrintai DPR. yang 
tey:uang dalam kepun.san Rap:it Parip.m-a DPR. A<ar· tetapi 

belaiar da-i per galaruan DP!~ periorle scbcl.muva Ta..b Df'R j~1s:~u 
menerr patkan P:1rp:11a DI R sebaga1 figLr iabatan c:c:1ga:1 neran 
sentral. 

In f 1 1,,1r1 1c. Pin-r 'I' •1 Df 'I' 

admin stratil :,e:e:T1bcJgaa:1 
rapat-rapa: oa-ipurna. 

Pada.ial. :~rngsi pokok Pi1'1pi11?.11 DPR secara urr um a.a1 
rrcwakili DPR secara sir-bol · da.arn ~)er1_1bL.ngc:;r1 dengar lerr baga 



13 PANDUAN TATA TERTIB DPR RI 

Ketentuan UU MD3 menentukan bahwa Pimpinan DPR tidak 
otomatis berasal dari fraksi atau partai pemenang pemilu Pimpinan 
DPR dipilih dari dan oleh anggota DPR dalam satu paket yang 

Dipilih dari dan oleh anggota DPR dalam satu paket I 
yang bersifat tetap 

I 

I Orang Ketua dan 4 Orang Wakil Ketua 

Bagaimana Komposisi dan Penentuan Pimpinan DPR? 

am mo e ini. Ketua 
Parlemen bertugas mengatur jalannya perdebatan dan memelihara 
ketertiban dalam majelis. Kedudukan ketua tidak berpihak, dibuktikan 
antara lain dengan hak suara ketua yang dibatasi oleh ketentuan a tau 
kebiasaan untuk menga asi jumlah suara yang sama (NDI. 1996). 
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Scbagai wadah berhirnpunrva para anggota DPR. Fraksi 
.nerupakan nstitus. yang diber tu-, untuk rncngoptirnalkan 
pelaks: naan fungsi. wewenang. clan tugas DPR serta hak dan 
kewajiban ,Ax;ggota DPR. Akan tctapi pada hakikatnya Fraksi 
adalah "kcoaniangan tangan" partai politik cm~uk rnenyalurkan dan 
mernpcrjuangkan kebijakan partai da.arn proses penbentukar 
kcbiiakan di DPR. 

Fr ak s : F•al • ..,i di DPR 

Fraksi bi.kanlah Alat Kclcr gkapar DPR. mela.nkan "wadah 
berhirnpu-i" Anggota DPR yang sebcr amva rr crcorc-, r tasikan 
kepertingar oartai politik atau ga:)~1:1gan pa-ta: oolitic. 1\ eskipun 
scbcnarnya Fraksi merupakan ".<epcrnja11ga~1 tangc1'1·· riari partai 
politik cii DPR. Fraksi mempc-olci Iasi'itas sarana. anggaran L 'laga 
ah!i. dan staf clari Sckrctariat le11de1·011 DPR. Der.gan dcmis.an. Fraksi 
d'biayai oleh anggaran ref'P2. scbaga nana Alat Keler.gkapan DPR 
lainnva. 

diusulken olel- fraksi d.sarnpalkan dalan: rapa: par.puma secara 
musyawarah mufakat. Apab la musvawaral. muaka: tidak t rcapa: 
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Hak-Hak Anggota DPR 
Dalam Tatib DPR. ada perbedaan antara hak anggota sebagai 

individu dan hak DPR sebagai lembaga. Perbedaan ini terletak pada 
mekanisme pengajuan hak. Hak anggota sebagai individu dapat 
diperoleh oleh individu anggota itu sendiri. Sementara itu, hak DPR 
sebagai lembaga harus dilakukan dengan persyaratan tertentu. di 

Aspek Keanggotaan dalam Tatib DPR 

Tatib DPR harus memperhatikan prinsip kedaulatan anggota 
sebagai wakil rakyat yang bebas memberikan pendapat dan 
keputusan. meskipun berbeda dengan 'garis partai'. Apalagi anggota 
DPR merupakan wakil rakyat yang dipilih atas dasar suara terbanyak. 
dan bukan sebagai wakil partai politik. 

pendapat yang dikemukakan da .,,_.....,-;...,.r:i 
dalam Rapat Paripurna DPR. Aki 
mempertanyakan peran Fraksi. 
fungsi DPR atau malah mengebi 

Dalam tataran empirik, keb 
memperlancar persidangan-per 
keputusan di DPR. Apabila An="'"~,- ..-~~~,=-Y-~q'" 
dalam mengemukakan penda lukan 
waktu yang sangat lama untuk menampung hak para Anggota yang 
bersangkutan untuk berbicara. 

Dalam praktiknya, terdapat kecenderungan keberadaan Fraksi 



P~~DUAH TAT~ TERTIB ~~A ~I ' .JJ 16 

DPR aclalal- oc'ucgang kckua-aai r ren-ber u.k aLa_i r ie: y,1su·1 
L, nda ng-,11-cla•1g <onsekue- s' nya. n < asi pcrr bcr rukai ur.da rg 
i.nda ng <cian sr ya clata:1g dari D \. Hak i•1i dr-iak=udkar- Ln:u" 
rr cndorong. 1·1e111acu reati .itas. -criar-gat. can ki.a itas Arggota 
DPR dalarr mcny.kapi serra l'lt'l'Y<l i.rkan d,1r menindaklan'uu 
asp'rasi rakyat yar g n-crck- wakili dalarn ber u.k per-gaiua usi.l 
RUU 

Mengajukan RUU; 
Mengajukan Pertanyaan: 
Menyampaikan Usul dan 

Mernilih dan dipilih. 
Membela diri: 
lrnunitas: 
Protokoler: 
Keuangan dan Administratif: 

Pengawasan; 
fvlengusul an dan temperiuangkan 
P r vbangunan Daerah Pernilihan: dan 

. lelakukan Sosialisasi Undang-Undang 

Program 

Setiap <Wggota 
berk t· 

artaranya coi·1 dar' salL orang anggo c1 clan dibaiasi oleh ke.entuar 
u 1r lah Frak-i 
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Hak lmunitas 

Hak ini disebut pula sebagai hak kekebalan hukum Anggota 
DPR. Hak imunitas adalah hak untuk tidak dapat dituntut di muka 
pengadilan karena pernyataan. pertanyaan dan/atau pendapat yang 
dikemukakan baik secara lisan maupun tertulis dalam rapat DPR 
atau di luar rapat-rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta 
wewenang dan tugas DPR. 

Hak Menyampaikan Usul d 
Menyampaikan pendapat a 

seorang wakil rakyat. Konse 
berhak menyampaikan usul da] 
baik yang sedang dibicarakan 
rapat. Keleluasaan untuk men 
menjalankan fungsi DPR diu-d~•d-1-1<.d"n 
Anggota DPR dan panggilan hati nurani. Oleh karena itu. setiap 
Anggota DPR pada dasarnya tidak dapat diarahkan oleh siapa 
pun dalam proses pengambilan keputusan. Apalagi sistem pemilu 
untuk memilih Anggota DPR didasarkan pada suara terbanyak dan 
bukan semata-mata atas dasar 'suara partai'. Dengan dernikian. 
kebebasan sekaligus keberanian untuk menyampaikan usul dan 
pendapat dalam rangka menyuarakan aspirasi rakyat adalah bagian 
dari 'bentuk menjalankan kepercayaan rakyat'. 

Pasal 21 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa Anggota DPR 
berhak mengajukan usu! rancangan undang-undang. Artinya, UUD 

RI 1945 menjamin bahwa Anggota DPR berhak mengusulkan RUU 
tanpa menetapkan jumlah anggota pen 
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Untuk 111e111a:a:1kan organ.sa i dan T1 n'aga 1ra-:0bnt. DPR 
mernilik: Tari» d :1 Kode E.']; Ked.ranya I an .. s dilaksa-iakan dan 

Akan tet, p. s baga. i·1cl v.du dc!li <nggoli'l J'idsyaraka:. A;1ggota 
DPR .etap r-icr.rpakar sub e< h.k,11r ya·1g .uncuk pada hukur i. 

f\le1ghi1'a orang lair menc.rr. rrcn p.r. ·11 'ic:K.rkali penggelapan. 
korupsi dan per oi.a.ar asu"ila yc.t11~ dilakukan olch 1\1'ggotc=1 DPR 
bukan r-ieruoa car hal-hal y211g 1~E1SL k cl, lam ka.cgon Hak lmunitas. 
Pcrot.a.an-oe-b.ratar tc-scci.t b :;,(1 dn.ntu: secara ·ukum. Dcngan 
demik'a-i. r ics«. Hak lm.ni.as ·~x,·-.wgsi s .bagai 'tamer g' bagi 
pelaksanaan fu·1gs'ny<1. nan r.n tt:'lcip '1a1v, ·ne11·perl-;itik, •1 · .... aidah 
kepatutan cian sopa 1 sar n.n ya·1~ di<1tll' dalan' Kocle F:ti'< DPR 

Hak lr-L.nitas diba.asi o.eh 
daya berlaku. RL.a:1g lingk.r» :1a•,,_...,,_!41',r 
ocmyataar . ner.anvaar dai a:aL :)e·1dc1:)<L Semcntara itu. claya 
bcr.axu hak u-iunitas. '.1an)· . berlak.. d,:da1''1 ;.;apil<=itac;nya scbagai 
.:\ng,,,ota DrR dalarn rnelak -a iakan -xgsi. wcwc1-d:1~. dan tugas 
Anggota DPR 

• Kcnsekuei sin ya. 1\nggo· c1 DrR 
karena pen-ya aan. pe rtarvaar · 

f\1'ggota DPR adalal- waki raxyat ya1'g narus d'jarr in 
cebeoasa-ir-ya un.u'c ·n nyuarakan 'c:::>e·1tin~a11 -akyat rv.clalui 
pe-nyataar . perta-iyaan lan a:a_i per · t'\. r-> 

• ak lrrur ita adalah 'Lan e·1g' .ir-n, 
daa-n r-iclaksanakan hal -hak::. 
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Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis 
kepada konstituen di daerah pemilihannya. 

• 

• melalui konstituen Menyerap dan menghimpun aspirasi 
kunjungan kerja secara berkala: 

• Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan 
masyarakat; 

• Menaati prinsipdemokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan 
negara; 

• Menaati Tatib dan Kode Etik: 

Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat; • 

• Mempertahankan dan memclihara kerukunan nasional dan 
keutuhan egara Kesatuan Republik Indonesia: 

• Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. 
kelornpok. dan golongan: 

• 
• 

Kewajiban Anggota DPR 

ditaati oleh Anggota DPR. Terhadap pelanggaran atas sumpah/janji, 

kode etik. dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai Anggota 
DPR, eorang anggota dapat diproses secara hukum dan dikenakan 

memiliki hak 
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Persidangan/rapat dalar i DPR m'-."'n.p,!k<111 escn=i dari aktivitas 
kcdewanan. Abvi:a<; kerlewanan untuk rr.ewuiudkan fungsi 
perurnusan kebiiakan. ko: col terhadap pc'axsanaan undang 
.mdang oe··encc111a,1n, dan pe11ggL111i1Cl'l kcL.a·1ga11. dilakuxar 
melalui pcrdebatan. dengar per.dapat. d-111 p· 11g;H;1bila11 keput.isan 
dalarn lorum ocrsidangan. U1'1Luk itu. kcter tuan Tatib yd11g mcngatur 
perihal pers dar-gar -ian:s 1··1e1°gal.lr aspek-aspe': pen:·ng scbagai 

berikut: 

Persidangan. Ra pat dan Kererbukaan DPR 

• xlelakt.kan xoruos. kolu ·i. dan nepousme 1KKN1. 

l.ara-igan me.acuka-i I K\J 1'·1e•·u:)a~:w p ncgasar .erhadap 
ke.en .uar: oerat.iran pcrundang-undangan scbclur-mya. Larangan 

ini penur.g ci.ekancar . r ie: girgat pclaksanaan fL.ngsi. wewenang. 
dan Ligas O"JR sangat re·1t<1·1 te-hadap :1al-l~a tcrsebut .. A.1 ggola 
a nggola ya ·1.; .ertangka p La ·1ga ·1 olen KPK karei-a pcroua:a n tcrscbut 

men: pa kan b_i kti ada 11y<1 kcrcn Lana r sebaga i A·1ggoti1 Dewar; 

DPR 

laimya yang anggarar nya o 
• Melakukan pekeriaan scbagai p 

pcncidi ka·1 swas ta. a kun La ·1 
8e·1sacara notaris clan :)e . ..:e 
dengan wcwenang clan L.ga~ 

• Mcrangki:lp iabatan sebagai 
» Pcjaoa: \Jegara lainny-i: 

» Hakim oada Badar Perad.lan 

Larangan bagi Anggota DPR 



21 PANDUAN TATA TERTIB DPR RI 

Adapun jenis rapat dapat dikelompokkan dalam dua sifat, yaitu 
pertama rapat terbuka, yaitu rapat yang seJain dihadiri ol h Anggota 
DPR juga dapat dihadiri oleh bukan anggota DPR. baik yang diundang 
maupun yang tidak diundang. Kedua. rapat bersifat tertutup apabila 
hanya boleh dihadiri oleh Anggota DPR dan mereka yang diundang. 
Dalam ha! rapat tertutup, apabila dinyataka secara tegas sebagai 
rahasia maka pembicaraan dan keputusan yang dihasilkan tidak 
boleh diumumkan. Kerahasiaan ini juga harus dipegang teguh 
oleh mereka yang mengetahui pernbicaraan dalam rapat tertutup 
tersebut. 

• Terdapat 4 (empatJ masa persidangan dalam 1 (satu) tahun 

• Masa persidangan meliputi masa idang dan masa reses 

Di DPR terdapat macam-macam rapat. Je is rapat pada dasarnya 
sesuai dengan Alat Kelengkapan DPR. Sebagai contoh Rapat Badan 
Musyawarah, Rapat Komisi dan Gabungan Komisi. Rapat Badan 
Legislasi, Rapat Panitia Khusu . juga rapat-rapat lain yang bersifat 
lintas atau gabungan. 

I. Jenis da Tingkatan 
Persidangan/Rapat ) 

2. Masa persidangan 

3. Pengaturan lalu lintas 
persidangan/d bat 

4. Sifat rapat 

5. Ketentuan mengenai 
kehadiran 

6. .\tlekanisme pengambilan kepu 

Ketentuan 
berikut: 
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Su·11bt:'· Klatarne. R" <. Per ·e:,'il' \'"'"df,,'1 f\1r"1._1r.._, .. t: Dit 11ja.1 cari 
f';··rdu··ci· T<1Li:) D~I DPI). 1'11 "'1·tn lbl I :10 

Rapa: Fraxsi 

Rapa: Panitia Kerja 

Rapac Ml<D 

Rapat BKSAP 

Rapat BURT 

Dirnungkinkan Ya 

Dimungkinkan Ya 

Di111u1'gkin1<an Ya 

Dimungkinkan '¥a 

Dir-u.r.gkinxan va 
Di.entukan Ditentukan 

Fraksi Fraksi 

Ra pat Badan f'v usyawarah 

Rapat Pir ipir-an Alai Dirr.ur-gkinkan Ya 
Kelengkapan DPR 

Rapat Kerja Ya Dimungk:nkan 

Rapat Dcngar Pendapal Ya D'.mJngl<.:nkan 

Rapat Denga: Per.dapat Uwurn Ya D;rn:mg inkan 

Rapat Pi1'1pinan DPR Dlrr.ur-gkinxan Ya 

TERTUTUP TCRBUKA 

Rapat Pan.tia Khu us 

Raoat Badan .Angga·a·1 

Rapat Badan Legislasi 

Rapat Cabungan kornisi 

Rapat Komisi 

Rapat Parip.rna Luar Biasa 

Rapat Paripuma 

f\.AJ\lA. R· PAP!E. IS 

Tabel I 
Nama Rapat dan Ienis Rapat di DPR 
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Sebenarnya terdapat kontradiksi dalam hal pengaturan akses 
masyarakat terhadap rapa -rapat di DPR. Alasan filosofis dan prinsipil 

tentang kriteria penetapan rapat-rapat di DPR yang dinyatakan 

terbuka atau tertutup masih belum jelas sampai sekarang. Dalam 
kondisi seperti ini. ada potensi diabaikannya akses publik terhadap 
apa yang diperdebatkan dan yang nantinya akan diputuskan dalam 

rapat DPR. Kondisi ini memben peluang, bahwa isu yang menjadi 
agenda pembicaraan dan derajat politis sebuah isu akan menjadi 
preferensi bagi Anggota DPR untuk menen ukan sifat rapat yang 
memberikan keuntungan politis bagi mereka. Akibatnya. akses 
publik terhadap rapat-rapat DPR berpotensi penuh ketidakpastian. 

Selain itu. sifat rapat yang tertutup bertentangan dengan logika 
demokrasi. Sebagai institusi publik. segala aktivitas DPR yang 
berkaitan dengan kepentingan publik pada dasarnya harus bersifat 
terbuka, kecuali demi alasan kepentingan umum dan nasional 

Jika dikaitkan dengan transparansi dan akuntabilitas kedewanan. 

rapat tertutup tidak memberikan ke akses kepada 
masyarakat untuk mengikuti jalanny ereka tidak 
dapat mengetahui bagaimana pr ~-d,ebatan 

yang terjadi didalam rapat. Rapat . bahwa 

sesuatu yang dibicarakan dan/a 
dalam risalah, ca ta tan rapat at. 
saia merugikan masyarakat, ka 

Rapat paripurna merupakan forum tertinggi di DPR. Rapat 
paripurna tersebut seharusnya dihadiri oleh semua Anggota DPR. 
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Pengambilan Keputusan di DPR 

Seoagai lerrbaga polit.k. nc·-12a:11:)ia·1 kep.it.rsar cli DPR 
rr eruoacan 11,i! yang esens a clCil, 1'·1 mena a'hJJ' fur':gsi legi lasi. 
11e11g,:1wa<,c:;11 clan anggaran Der gar dornikian. .ata cara pcngambilan 
kcput.isan i'd)t1s dia.ur dalarn P raturan Tatib DPR. Peng, turar' ini 
tidak :1;:i11ya uenting ur.n.k r1cr·il<1i kcabsahar v.irid's atas s.iatu hat 
yang merjad: keputi.san. Le' <ipi ;trg;i i.ntuk u-eulai elekuvitas keyja 

Pertanyaan r-ier-genai di rnana 
kri.sial karcna berhub.mgan der-1gc 
kerja sedewaian. DPR haru-. bcrsiclang ata.i rapat di Gcdung DPR 
karcr.a alasar transoara-i-, dar <tk<,e-;ibilitas publik le-ror-ier-a 

raoa.-rapat yang dilaki.kan di L1Cir Gedw1g DPR dengan 1ev agai 
rnacarn alasan secara te .nis 1'1C1'gura·1gi ti:1~kat aks sibili.as 
publ.k Mc'l~e·1ai aksesibilit.is iri. perlu dberi can pe1ekcin,m. bahwa 

rncskipun s .rrt.a persidangan/rapat Ji akukan d. iSedung DPR. akses 
publik untuk masuk kc area Ccdun.; DPR haruslah mudah clan tidak 
birokratis tentunya dengan 1·1en'penirnbangkan aspek keamanan. 

dengar cata.an asal c.as dcff1 ke.at dapat dir yaakan ~ertL tup ffra::~ 
Fui1i11crr di~~- 2008. (1lliill 86i 
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Ketentuan tentang pengambilan keputusan di DPR pada 
dasarnya memberi kebebasan kepada setiap anggota DPR untuk 
menentukan sikap mereka sendiri. Dalam hal ini keputusan yang 
diambil dengan suara terbanyak dan dengan cara tertutup (rahasia) 

Pengambilan keputusan dapat dilakukan secara 
terbuka atau rahasia 

Musyawarah mufakat mengindikasikan bahwa semua keputusan 
haruslah merupakan hasil pendapat bulat dari berbagai aktor atau 

elemen yang mempunyai hak suara. Tetapi harus diingat. bahwa 
musyawarah mufakat juga dapat berimplikasi pada kinerja DPR 
karena harus melalui tahapan-tahapan panjang untuk sampai pada 
keputusan akhir. Misalnya, harus menunda sidang, harus melakukan 
Jobi. dan sebagainya. 

diputuskan. Penggunaan meka ·sme em cepat 

proses pengambilan keputusan, sehingga persidangan DPR tidak 
berlaru -larut. 

Meskipun musyawarah mufa 
keputusan. dalam kenyataannya 
bahkan kemudian menjadi meta 

seperti voting dengan mayorita 

kedewanan. Beberapa ketentuan pokok mengenai pengambilan 

keputusan tersebut adalah sebagai berikut: 
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Kuorum dalarn Pengambilan 

Kepi tr .;cln mcrupa <ar 

xescpakatai d:aL has I s<la1 g 
1x:1'yJSU'lcJI' na<ns-lliiclc,n~ cid" -..vk1 · 

n-eiolak :),·-.nl-pasal -crlC' itr.. 
rr er ye LI ,111'1\ r l a.ai, I i(<c'1.,, Pe1·gr1··noi ell' kep l~'bdl' Linch caoa: 
~rc1·11:)i -ecora ::.l'1·1b2rc1n&:1n. 111.:lr:i·1kan hc.".I" :'1c1r1x·il·c1: k<n 

.11rlc:I· ctr gg1,)td. I l<il .n pen: 11g .11·t1.k 111.·kg Li11lc:.:; SL -1:.1 kepuusa-i 
:.a1'g d;d"1hrl D ngan de11·i,rc' k 11,)1,111' rr•..:'11:1, kc:11 'jc:1;•11·1i::;' bag: 
<cocnasilci11 pe1'g,rn1ui.<1:' kcp.n r'-i1l' c.pc1 p 1·1 kep.u.rsar 'tu 
sekaligu-, eo.1gcii 'wajah' · <1g1 k1 lt'rJcl DPR Kt'le1 u.an T1e1-ge1·;:1 

k.ron.rr cl1c:t11r <cbagai bcrix .r.: 

meruoakan me.ode yang m ·1~1b ri ruang 'oag1 s t.ap Anggota DPR 

un.ux n-encntucar pilihan secara bebas Tctapi secara la ct.ral. 
oerar partai politik 111e1a1ui Frak-,' -,angat berp 11gcm.h .erl-adao 
sebc asan ,A.1'ggola :)PR dalar t mer-cntukan ::.iki1p :::c}cll pcngambilar 
kcputusan. Apa.agi harr pir .latam seli<1. -~1: 
disyaratkan ~e·1acl:ran Lnsur Fraks: 



27 PANDUAN TATA TERTIB DPR RI 

Meskipun kuorum merupakan 'jantung' bagi keberhasilan 
pengambilan keputusan, fakta yang terjadi ketidakhadiran anggota 
menjadi masalah serius yang berakibat pada pelaksanaan tugas 
tugas DPR. Salah contoh sidang DPR yang menghasilkan undang 
undang yang telah disepakati dalam Program Legislasi Nasional. 
Hasil penelitian Lembaga Studi Pers Pembangunan (LSPP) pada 
2006 menyimpulkan, bahwa 60 persen rapat-rapat DPR tidak pernah 
mencapai kuorum. Ketidakhadiran mangkirnya (sebagian) Anggota 
DPR dalam sidang atau rapat menyebabkan pelaksanaan tugas 
mereka tertunda. 

Kuorum: Masalah Serius di DPR 

Cara penyelesaian 
diserahkan kepada 

Prrnpinan Sidang 

Penundaan s1dang pahng 
banyak 2 (dual kah dengan 

t1!nggat rnasmg-mastog noak 
lebth dan 24 jam l

a pat I Sidang 

Kuorum Tidak 
Terpenuhi 

Bagan 2. 
Bagan Alur Ketentuan Kuorum 
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I 1 laniian ;1 1ku:11 b: g1 tc1lc1b,:nil'l)a hak-hak rr asyarakat i.n.u« 
menr apatkan in.om-asi. 

21 Dr5LIL1sur,• n'orr-iasi I lC'l'~e1·d. nal-hal yang mcnaci ti.gas can 
La11g$lll'gjawa'o D~R. b 11k ·11~'11yc11·gkl.l C'('rhukaan sidang, 
1· salah drtJ/t (ra1K<Wganl. pr .,~,., IX'rrbcil- sa-i. [obi .Anf;~O~,: DPR 
s,1111pCl dcngar k l)LUIS<1n cl, n k _..; rr pu d'l cicddri rapa.: 

31 Tcrsedianva akscs clan pro .... ec ur bc1~i ·11,hy,1rC1ka: un.u« 
mcnciapa tkan i 11 fOTli1Si. 

PC1rtisipa'>i membu.uhkan rua·1,s clan akses masyarakat 
untuk mempengar: ... 1hi proses-proses penent.ian kebiiekan dan 

oengarnoilan keputusan okh DPF~ Dalarn he:1 ir i UU i\103 udak 
-nengatur sccara rir-ci baaairr-ana partisipasi dilakukan, kecuali 

dar segala dk:vi:e:::i k clew,:1'a•1 y, 1<· • 

diakses ) e·1 -nasyarakat. Dalarr korteks i1•i cl 
DPR i.ntuk rn nvebarluaskai informa-o kedewar ai :.ld1 ·nc11y::.'ci,1ka11 
-,erla ·nep·b:'1i<i11' rik'>cs k.-pada 1"1asy:irc.ikc1 t.n uk rrcu pcroleh 
i Pf ormasi 

Trausparans: n'C'llpcik<:1·1 upav 
i·1!ornc.:::>1 ;1k;cc,, clan 1ci111111,'1n h. 

Transcaransl dan Partistpas! Publik di DPR 
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Selain itu, perlu diatur secara detail jenis dan bentuk partisipasi 
masyarakat dalam proses kedewanan. Pada level individual, Tatib 
perlu mengatur secara jelas dan rinci tanggungjawab dan kewajiban 
setiap Anggota Dewan untuk memberikan informasi, menyerap dan 
menghimpun aspirasi dan membuka kesempatan untuk berdialog 
dengan konstituen. Sebagai contoh dapat dilakukan melalui 
Kunjungan Kerja (Kunker), melalui publikasi di media rutin yang 
diterbitkan untuk komunikasi politik, dan melalui pendapat/sikap 
(yang dipublikasikan) atas suatu masalah yang dibicarakan dalam 
agenda dewan, atau masalah yang berkembang di masyarakat. 

transparansi dan partisipasi pada level institusional. Tatib perlu 
mengatur kewafiban-kewajiban DPR secara kelembagaan, seperti 
menentukan dapat tidaknya masyarakat menghadiri rapat/sidang, 
mendapatkan publikasi atau hasil pembicaraan dan keputusan 
dalam rapat/sidang, serta mengetahui laporan kinerja dan laporan 
keuangan. 

untuk memperluas partisipasi m 
yang lain. dengan mekanisme ya 

.......,~'""1"aikan 
mewujudkan 

Partisipasi Membutuhkan P 
Apabila semua informasi 

kedewanan dapat diketahui ma<>U...u.uJ.J"'j·u 
pendapat/tanggapan atau masukan. 

menyatakan bahwa Tatib DPR harus berisi ketentuan mengenai 
partisipasi masyarakat. Dalam Tatib DPR. khususnya mengenai 
partisipasi, lebih ditekankan pada fungsi legislasi, bahwa masyarakat 
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