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I. PENDAHULUAN 
Perubahan terhadap Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
(UUD 1945) telah membawa perubahan 
mendasar dalam kehidupan ketatanegaraan 
Indonesia. Salah satu perubahan tersebut adalah 
bergesernya kekuasaan membentuk undang- 
undang dari Presiden kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 
ayat ( 1) UUD 1945 bahwa "Dewan Perwakilan 
Rakyat memegang kekuasaan membentuk 
undang-undang". Kekuasaan tersebut sejalan 
dengan fungsi DPR sebagaimana diatur dalam 
Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 bahwa "Dewan 
Perwakilan Rakyat memiliki f ungsi legislasi, 
fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan ". 
Namun dalam pembentukan undang-undang 
tetap harus dilakukan dengan dan mendapat 
persetujuan bersama dengan Presiden, 
sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) UUD 
I 945 bahwa "Setiap rancangan undang-undang 
dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan 
Presiden untuk mendapatkan persetujuan 
bersama". 

Dalam melaksanakan fungsi legislasi, 
DPR sejak tahun 1999 mempunyai alat 
kelengkapan yang khusus menangani bidang 
legislasi yaitu Badan Legislasi. Badan Legislasi 
memiliki tugas pokok khusus di bidang legislasi 
berdasarkan ketentuan Pasal 105 UU N omor 17 
Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD 
jo Pasal 65 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 
2014 tentang Tata Tertib, yaitu: 
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1. Menyusun rancangan program legislasi 
nasional (Prolegnas) yang memuat daftar 
urutan rancangan undang-undang (RUU) 
beserta alasannya untuk 5 (lirna) tahun dan 
prioritas tahunan di lingkungan DPR; 

2. Mengoordinasikan penyusunan Prolegnas 
yang rnemuat daftar urutan rancangan 
undang-undang beserta alasannya untuk 5 
(lima) tahun dan prioritas tahunan antara 
DPR, Pemerintah, dan DPD; 

3. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, 
dan pemantapan konsepsi RUU yang 
diajukan anggota, komisi, atau gabungan 
komisi sebelum RUU tersebut disampaikan 
kepada Pimpinan DPR; 

4. Memberikan pertimbangan terhadap RUU 
yang diajukan oleh anggota, komisi, atau 
gabungan komisi di luar prioritas RUU atau 
di luar RUU yang terdaftar dalarn Prolegnas; 

5. Melakukan pembahasan, pengubahan, 
dan/atau penyernpumaan RUU yang secara 
khusus ditugasi oleh Badan Musyawarah; 

6. Melakukan pemantauan dan peninjauan 
terhadap undang-undanga; 

7. Menyusun, melakukan evaluasi, dan 
rnenyempumakan Peraturan DPR; 

8. Mengikuti perkembangan dan melakukan 
evaluasi terhadap pembahasan materi 
muatan RUU melalui koordinasi dengan 
Komisi dan/atau PanitiaKhusus; 

9. Melakukan sosialisasi Prolegnas; dan 
10. Membuat laporan kinerja dan inventarisasi 

masalah di bidang perundang-undangan pada 
akbir masa keanggotaan DPR untuk dapat 
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Berdasarkan Pasal 21 ayat ( 1) UU N omor 
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

II. PENYUSUNAN PROLEGNAS 
2.1 Pengertian Prolegoas 

Prolegnas merupakan instrumen 
perencanaan program pembentukan 
undang-undang yang disusun secara 
berencana, terpadu, dan sistematis yang 
memuat daftar RUU yang akan dibahas 
DPR bersama Pemerintah dalam kurun 
waktu 5 (lima) tahunan dan 1 (satu) 
tahunan (Prolegnas Prioritas). 
Penyusunan Prolegnas dimaksudkan 
untuk memberikan gambaran obyektif 
tentang kondisi umum di bidang peraturan 
perundang-undangan di tingkat pusat dan 
skala prioritas penyusunan RUU sebagai 
suatu program yang berkesinambungan 
dan terpadu sebagai pedoman bersama 
dalam pembentukan peraturan 
perundang-undangan dalam mewujudkan 
sistem hukum nasional. 

Buku ini disusun untuk dapat menjelaskan 
secara singkat mengenai mekanisme pelaksanaan 
tugas Badan Legisla i terutama terkait dengan 
penyusunan rancangan Prolegnas, 
pengharmonisasian, pembulatan, dan 
pemantapan konsepsi RUU, serta penyiapan 
RUU usul DPR berdasarkan Program prioritas 
yang telah ditetapkan. 

digunakan oleh Badan Legislasi pada masa 
keanggotaan berikutnya. 
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a. Untuk mengatasi keadaan luar biasa, 
keadaan konjlik, atau bencana alam; 
dan 

b. Keadaan tertentu lainnya yang 
m e m as ti k a n adanya u r g e n s i 
nasional atas suatu RUU yang dapat 

Peraturan Perundang-undangan jo Pasal 
106 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 
2014 ten tang Tata Tertib ditegaskan 
bahwa "Penyusunan Prolegnas antara 
DPR, Pe m e r i n t a h , d a n DPD 
dikoordinasikan oleh DPR melalui a/at 
k el eng kap an DPR yang khusus 
menangani bidang legislasi (Badan 
Legislasi) ". Badan Legislasi melakukan 
koordinasi dalam penyusunan Prolegnas 
di lingkungan DPR, di Lingkungan 
Pemerintab penyusunan Prolegnas 
dikoordinasikan oleh Menteri Hukum dan 
HAM, adapun di lingkungan DPD 
dikoordinasikan oleh Panitia Perancang 
UU (Pancang UU). 
Prolegnas sebagai suatu instrumen 
perencanaan dalam pelaksanaannya bisa 
saja tidak dapat menampung semua 
kebutuhan hukum yang mendesak, 
sehingga dalam Pasal 23 ayat (2) UU 
N omor 12 Tahun 20 l 1 ten tang 
Pembentukan Peraturan Perundang- 
undangan menegaskan bahwa "Dalam 
keadaan tertentu DPR atau Presiden 
dapat meng ajukan R UU di luar 
Prolegnas yang mencakup: 
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2.2.1 Penyusunan Prolegnas Jangka 
Menengah 
a. Penyusunan diDPR 

Penyusunan Prolegnas di 
lingkungan DPR dilakukan 
melalui tahapan sebagai 
berikut: 
1) Penyusunan Prolegnas di 

lingkungan DPR 
dikoordinasikan oleh 
Badan Legislasi. 

2) Badan Legislasi dalam 
menyusun Prolegnas di 
lingkungan DPR meminta 
usulan daftar RUU yang 
akan diusulkan dari fraksi, 
komisi, dan masyarakat 
paling lambat 1 (satu) 

2.2 Mekanisme Penyusunan Prolegnas 
Prolegnas sebagai instrumen perencanaan 
pembentukan peraturan perundang- 
undangan disusun dalam 2 (dua) jangka 
waktu, yaitu Prolegnas jangka menengah 
(5 tahunan) dan Prolegnas jangka pendek 
(I tahun) yang sering disebut dengan 
Prolegnas prioritas tahunan. 

disetujui bersama oleh alat 
kelengkapan DPR yang khusus 
menangani bidang legislasi dan 
menteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang 
hukum" 
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masa sidang sebelum 
di lakukan pen yusunan 
Prolegnas. 

3) Usulan yang disampaikan 
oleh fraksi, komisi, atau 
masyarakat paling lambat 
20 (dua pulub) hari kerja 
dalam masa sidang 
sebelum dilakukan 
penyusunan Prolegnas. 
Usulan dari fraksi atau 
komisi disampaikan oleh 
pirnp inan fraksi atau 
pimpinan kornisi kepada 
p i m p i n a n Bad an 
Legislasi. 

5) U sulan dari masyarakat 
disampaikan secara 
langsung kepada 
p i m p r n a n Badan 
Legislasi. 

6) Apabila dipandang perlu 
dalam penyusunan 
Prolegnas, Bad an 
Legislasi dapat 
mengundang pimpman 
fraksi, pimpinan 
masyarakat, a tau 
masyarakat. 

7) Masukan disampaikan 
secara tertulis kepada 
Pimpinan Badan Legislasi 
dengan menyebutkan 
daftar judul RUU disertai 



7 

dengan alasan yang 
memuat: 
a. Urgensi dan tujuan 

penyusunan; 
b. Sasaran yang mgm 

diwujudkan; 
c. Pokok pikiran, lingkup, 

atau obyek yang akan 
diatur; dan 

d. Jangkauan serta arah 
pengaturan. 

8) Usulan RUU yang 
diajukan oleh fraksi, 

~ komisi, atau masyarakat 
diinventarisasi oleh 
sekretariat Badan 
Legislasi, selanjutnya 
dibahas dan ditetapkan 
oleh Badan Legislasi 
untuk menjadi bahan 
koordinasi dengan 
menteri yang rugas dan 
tanggung jawabnya di 
bidang peraturan 
perundang-undangan. 

9) Daftar usulan RUU dari 
fraksi, komisi, dan 
masyarakat yang telah 
diinventarisasi 
selanjutnya dibahas dan 
ditetapkan oleh Badan 
Legislasi untuk menjadi 
bahan koordinasi dengan 
Menteri Hukum dan 
HAM. 
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b. Koordinasi Badan Legislasi 
dengan DPD dan 
Pernerintah 
Salah satu tahapan penting 
dalam penyusunan Prolegnas 
adalah koordinasi dengan 
Pernerintah yang meliputi: 
1) Badan Legislasi 

melakukan koordinasi 
dengan DPD dan Menteri 
yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di 

~ bidang hukum untuk 
menyusun dan 
rnenetapkan Prolegnas 
jangka rnenengah (5 
tahunan) atau Prolegnas 
jangka pendek (prioritas 
tahunan). 

2) Koordinasi Badan 
Legislasi dengan DPD 
dan Menteri yang 
rnenyelenggarakan 
urusan pemerintahan di 
bidang hukum dalam 
penyusunan Prolegnas 
dilakukan menurut tahap 
pembahasan, yaitu: 
a. Rapat kerja; dan/atau 
b. Rapat panitia kerja 

(Panja). 
3) Dalam rapat koordinasi 

membahas bersama daftar 
usulan RUU dari DPR, 



9 

c. P e n et a p an P r o 1 e g n a s 
Jangka Menengah 
Hasil persetujuan bersama 
yang dilakukan dalam rapat 
koordinasi antara DPR, DPD, 
dengan Pemerintah kemudian 
ditetapkan menjadi Prolegnas 
Jangka Menengah atau 5 
(lima) Tahunan. Adapun 
tahapan penetapan Prolegnas 
adalah sebagai berikut: 
1) Kesepakatan Panja Badan 

Legislasi dengan DPD 
dan Pemerintah 
dilaporkan dalam Rapat 
Pleno Badan Legislasi 
untuk disetujui/mendapat 
persetujuan. 

2) Hasil Rapat Pleno Badan 
Legislasi mengenai 
persetujuan atas 
penyusunan Prolegnas 
kemudian dilaporkan oleh 
Badan Legislasi dalam 
Rapat Paripurna DPR 
untuk ditetapkan. 

daftar usulan RUU dari 
DPD, dan daftar usulan 
RUU dari Pemerintah. 

4) Prolegnas j angka 
menengah dan hasil 
pembahasan disepakati 
menjadi Prolegnas. 
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2.2.2 Penyusunan Prolegnas 
Prioritas Tahunan 
Sesuai dengan amanat UU Nomor 
12 Tahun 2011 ten tang 
Pembentukan Pera tu ran 
Perundang-undangan, maka setiap 
tahun anggaran ditetapkan 
Prolegnas RUU Prioritas Tahunan 
yang merupakan pilihan-pilihan 
dari RUU yang terdapat dalam 
Prolegnas J angka Menengah 
dengan indikator-indikator dan 
urgensi yang disepakati bersama 
oleh Badan Legislasi, DPD, dan 
Pemerintah. Prolegnas RUU 
Prioritas Tahunan ini memuat 
daftar RUU yang akan dibahas 
dalam periode tahun berjalan 
(tahun anggaran). 
Pada prinsipnya penyusunan 
Prolegnas RUU Prioritas Tahunan 
sama dengan penyusunan 

3) Hasil Rapat Paripurna 
mengenai penetapan 
Prolegnas kemudian 
ditetapkan dengan 
Keputusan DPR. 

4) Ke put us an DP R 
mengenai Prolegnas 
kemudian menjadi dasar 
penyusunan RUU baik 
dari DPR, DPD, maupun 
Presiden. 
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a. Penyusunan di DPR 
Penyusunan Prolegnas RUU 
Prioritas Tahunan dilakukan 
melalui tahap-tahap sebagai 
berikut: 
1) Penyusuna Prolegnas 

RUU Prioritas Tahunan di 
lingkungan DPR 
dikoordinasikan oleh 
Badan Legislasi. 

2) Badan Legislasi dalarn 
menyusun Prolegnas 
RUU Prioritas Tahunan 
merninta usulan daftar 
RUU yang akan diusulkan 
dari fraksi, komisi, dan 
masyarakat paling larnbat 
I ( satu) mas a sidang 

Prolegnas Jangka Menengah, 
namun untuk penyusunan 
Prolegnas RUU Prioritas Tahunan 
dilakukan setiap tahun dengan 
mengacu pada tahun anggaran. 
Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 
ayat(5) UUNomor 12 Tahun2011 
jo Pasal 109 ayat (6) Peraturan 
DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 
Penyusunan Prolegnas RUU 
Prioritas Tahunan dilaksanakan 
pada Masa Sidang I sebelurn 
penetapan RUU tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN). 
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sebelum d i l a k u k a n 
penyusunan Prolegnas. 

3) Usulan disampaikan oleh 
fraksi, komisi dan 
masyarakat paling lambat 
20 ( dua puluh) hari kerja 
dalam masa sidang 
s e be I um di I a k u k an 
penyusunan Prolegnas 
RUU Prioritas Tahunan. 
Usulan dari fraksi atau 
komisi disampaikan oleh 
pirnpman fraksi atau 
pimpinan kornisi kepada 
Pimpinan Bad an 
Legislasi. 

5) Usulan dari masyarakat 
disampaikan kepada 
Pimpinan Sadan 
Legislasi. 

6) Badan Legislasi dapat 
mengundang prrnpman 
fraksi, pimpinan komisi, 
dan/atau masyarakat 
dalam melakukan 
penyusunan Prolegnas. 

7) Usul RUU yang diajukan 
oleh fraksi, komisi, dan 
masyarakat 
diinventarisasi oleh 
Sekretariat Badan 
Legislasi, selanjutnya 
dibahas dan ditetapkan 
oleh Badan Legislasi 
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untuk menjadi bahan 
koordinasi dengan 
Menteri yang 
menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di 
bi dang hukum. 

8) Daftar usulan RUU dari 
fraksi, k o m is i , dan 
masyarakat yang telah 
d i i n v e n t a r i s a s i 
selanjutnya dibahas dan 
ditetapkan oleh Badan 
Legislasi untuk menjadi 
bahan koordinasi dengan 
DPD dan Menteri yang 
menye I enggarakan 
urusan pemerintahan di 
bi dang hukum. 

9) Penyusunan Prolegnas 
RUU Prioritas Tahunan 
dilakukan dengan 
memperhatikan 
pelaksanaan Prolegnas 
tahun sebelumnya. RUU 
yang ditetapkan sebagai 
Prolegnas RUU Prioritas 
Tahunan diutamakan 
yang telah memiliki 
kelengkapan teknis 
berupa N askah Akademik 
(NA)dandraftRUU. 
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b. Koordinasi Badan Legislasi 
dengan DPD dan 
Pemerintah 
ProlegnasRUU Prioritas 
Tahunan merupakan hasil 
kesepakatan bersama antara 
DPR, DPD, dengan 
Pemerintah. Salah satu 
tahapan penting dalam 
penyusunan Prolegnas RUU 
Prioritas Tahunan adalah 
koordinasi dengan DPD dan 
Pemerintah yang dilakukan 
sebagai berikut: 
1) Bad an Leg isl as i 

melakukan koordinasi 
dengan DPD dan Menteri 
yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di 
bidang hukum untuk 
menyusun dan 
menetapkan Prolegnas 
RUU Prioritas Tahunan. 

2) Koor din as i B ad an 
Legislasi dengan DPD 
dan Pemerintah dalam 
penyusunan Prolegnas 
RUU Prioritas Tahunan 
dilakukan menurut tahap 
pembahasan, yaitu: 
a. Rapat Kerja (Raker); 

dan/atau 
b. Rapat Panitia Kerja 

(Panja). 
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c. Penetapan Prolegnas RUU 
Prioritas Tahunan 
Tahapan penetapan Prolegnas 
RUU Prioritas Tahunan 
adalah sebagai berikut: 
1) Kesepakatan Panja Badan 

Legislasi dengan DPD 
dan Pemerintah 
dilaporkan dalam Rapat 
Pleno Badan Legislasi 
untuk dilakukan 
penetapan basil Panja 
Prolegnas. 

2) Hasil Rapat Pleno Badan 
Legislasi mengenai 
penetapan Prolegnas 
kemudian disampaikan 
dalam rapat Paripurna 

3) Dalam Rapat Koordinasi 
dibahas daftar usulan 
RUU dari DPR, daftar 
usulan RUU dari DPD, 
dan daftar usulan RUU 
dari Pemerintah yang 
akan diprioritaskan 
dalam pembahasan tahun 
berjalan. 
Prolegnas RUU Prioritas 
tahunan hasil pembahasan 
yang disepakati bersama 
kemudian diputuskan 
menjadi Prolegnas RUU 
Prioritas Tahunan. 
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d. Mekanisme Penyampaian 
RUU Non Prolegnas 
Tahapan pengusulan RUU di 
luar Prolegnas adalah sebagai 
berikut: 
1) RUU yang diajukan di 

luar Prolegnas dapat 
diajukan oleh Anggota, 
komisi, dan gabungan 
komisi kepada Badan 
Legislasi. 

2) RUU yang diajukan di 
luar Prolegnas tersebut 
hams disepakati terlebih 
dahulu oleh Badan 
Legislasi. 

3) B ad a n Leg i s 1 as i 
selanjutnya melakukan 
koordinasi dengan 
Menteri yang 
menyelenggarakan 

DPR untuk mendapat 
persetujuan bersama. 

3) Hasil Rapat Paripurna 
mengenai penetapan 
Prolegnas kemudian 
ditetapkan dengan 
Keputusan DPR. 
Keputusan DPR 
mengenai Prolegnas 
kemudian menjadi dasar 
penyusunan RUU baik 
dari DPR, DPD, maupun 
Presiden. 
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rangka mendesiminasikan 
hasil keputusan Prolegnas, 
sehingga dapat diketahui 
semua pemangku 
kepentingan yang terkait 
dengan Prolegnas. 
Penyebarluasan dan 
sosialisasi Prolegnas 
dilaksanakan oleh: 

dan 
dalam 

dan Penyebarluasan 
Sosialisasi Prolegnas 
Penyebarluasan 
sosialisasi dilakukan 

e. 

urusan pemerintahan di 
bidang hukum untuk 
mendapatkan persetujuan 
bersama terhadap RUU di 
luar Prolegnas tersebut. 

4) Apabila disepakati maka 
dilakukan penetapan 
terhadap RUU di luar 
Prolegnas tersebut dalam 
Rapat Pleno Badan 
Legislasi dengan 
Pemerintah. 

5) Hasil koordinasi Badan 
Legislasi dengan 
pemerintah kemudian 
disampaikan dalam Rapat 
Paripurna untuk 
mendapatkan persetujuan 
bersama dan ditetapkan 
dalam keputusan DPR. 
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III. PENYUSUNAN RUU USULDPR 
3.1 Pengertian 

Penyusunan RUU adalah serangkaian 
kegiatan mulai dari penyiapan RUU dan 
perumusan norma dalam bentuk RUU. 
Sedangkan penyiapan RUU merupakan 
kegiatan yang meliputi mempersiapkan 
naskah akademik (NA) yang 
menggambarkan alasan, urgensi, dan 
ruang lingkup RUU serta kajian 
harmonisasi dengan peraturan perundang- 
undangan lainnya. Perumusan norma 
adalah kegiatan perumusan pasal demi 
pasal yang membentuk sistem hukum 
dalam suatu RUU dengan dilengkapi 
penjelasannya. 
Pihak pengusul yang berhak mengajukan 

1) Badan Legislasi kepada 
Anggota, fraksi, komisi, 
dan masyarakat; 

2) Pimpinan DPR kepada 
Pimpinan DPD; dan 

3) Menteri yang 
menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di 
bidang hukum kepada 
instansi Pemerintah dan 
masyarakat. 

Penyebarluasan Prolegnas 
kepada masyarakat dilakukan 
melalui media cetak, media 
elektronik, dan/atau media 
lainnya. 



19 

3 .2 Mekanisme Penyusunan RUU 
3.2.1 Mekanisme Penyusunan RUU 

olehAnggotaDPR 
1) Setiap Anggota DPR 

berwenang untuk mengajukan 
RUU sesuai Prolegnas RUU 
Prioritas Tahunan 
sebagaimana diatur dalam 
Pasal 164 ayat (1) UU Nomor 
17 Tahun 2014 ten tang MPR, 
DPR, DPD, dan DPRD jo 
Pasal 112 ayat (1) Peraturan 
DPR RI Nomor 1Tahun2014 
tentang Tata Tertib. 

2) Dalam rnempersiapkan RUU 
usul DPR yang disiapkan oleh 

RUU Usul DPR adalab setiap anggota 
DPR, komisi, dan gabungan komisi. 
Selain itu DPD berhak mengajukan RUU 
berkenaan dengan RUU yang mengatur 
otonomi daerah, hubungan pusat dan 
daerah, pernbentukan dan pemekaran 
serta penggabungan daerah, pengelolaan 
sumber daya alam dan sumber daya 
ekonomi lainnya, dan perimbangan 
keuangan pusat dan daerah. 
Usulan RUU yang akan disampaikan oleh 
Anggota DPR, komisi, atau Gabungan 
Komisi, serta DPD merupakan aspirasi 
dari masyarakat yang diterima dan 
dirumuskan dalam bentuk RUU. Namun 
usulan RUU dimaksud harus sesuai 
dengan Prolegnas yang telah ditetapkan. 
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Kajian Teoretis 
dan Prak ti k 
Empiris. 
Evaluasi dan 
Analisis 
Peraturan 
Perundang- 
u n dang an 
terkait. 
Landasan 
Filosofis, 

• BablV 

• Bab III 

• Bab II 

Anggota harus sesuai dengan 
Prolegnas RUU Prioritas 
Tahunan. 

3) RUU usul DPR yang akan 
disiapkan oleh Anggota di luar 
Prolegnas RUU Prioritas 
Tahunan, diusulkan terlebih 
dahulu kepada Badan 
Legislasi untuk dibahas 
mengenai penambahan RUU 
dimaksud bersama dengan 
Kernenterian Hukum dan 
HAM untuk mernasukan 
dalam Pr o l e g n a s RUU 
Prioritas Tahunan. 

4) A n g g o t a d a 1 a rn 
mempersiapkan RUU terlebih 
dahulu menyusun Naskah 
Akademik mengenai materi 
yang akan diatur dalam RUU. 

5) Naskah Akademik yang 
disusun memuat: 
• Judul. 
• Bab l Pendahuluan. 
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• BabV 

Sosiologis, dan 
Yuridis. 
Jangkauan, 
A r a h 
Pengaturan, 
dan Ruang 
Lingkup Materi 
MuatanUU. 

• Bab VI Penutup. 
6) Dalam mempersiapkan RUU 

Anggota DPR dibantu oleh 
Badan Keahlian DPR. 

7) Badan Keahlian DPR bertugas 
mempersiapkan RUU yang 
meliputi penyusunan RUU 
dan N askah Akademik sesuai 
arahanAnggota DPR. 

8) Badan Keahlian melaporkan 
dan mempresentasikan hasil 
dan menyampaikan draft 
Naskah Akademik dan RUU 
kepada Anggota DPR untuk 
ditanggapi dan diberi 
masukan. 

9) Masukan dari Anggota DPR 
ditindaklanjuti dengan 
menyempurnakan NA dan 
RUU oleh Badan Keahlian. 

10) Setelah ada masukan dari 
Anggota Badan Keahlian 
menindaklanjuti dengan 
penyempurnaan RUU. 

11) Dalam penyusunan RUU, 
Anggota dapat meminta 
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12) RUU yang akan diajukan 
sebagai Usul DPR oleh 
Anggota disarnpaikan kepada 
Badan Legislasi untuk 
dilakukan pengharmoni- 
sasian, pembulatan, dan 
pernantapan konsepsi RUU 
dalam waktu paling lama 20 
hari. 

13) B ad a n Le g i s 1 as i 
rnenyampaikan hasil 
pen g ha rm on is as i an, 
pembulatan, dan pemantapan 
konsepsi RUU kepada 
Pengusul untu selanjutnya 
diajukan kepada Pimpinan 
DPR untuk diagendakan 
dalam Rapat Paripuma. 

14) Pimpinan DPR kemudian 
meminta Badan Musyawarah 
untuk mengagendakan RUU 
untuk diumumkan dalam 
Rapat paripuma DPR terkait 
adanya RUU Usul Anggota 
DPR. 

15) R a p a t P a r i p u r n a 
mengeluarkan keputusan 
terhadap RUU yang 
diusulkan Anggota DPR. 

konsepsi 

masyarakat 
bagi Panitia 

u n tu k 

masukan dari 
sebagai bahan 
Ker j a 
menyernpurnakan 
RUU. 
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3.2.2 Mekanisme penyusunan RUU 
olehKomisi 
1) Komisi berwenang untuk 

mengajukan RUU sesuai 
Prolegnas RUU Prioritas 
Tahunan sebagaimana diatur 
dalam ketentuan Pasal 164 
ayat (l) UU Nomor 17 Tahun 
2014 tentang MPR, DPR, 
DPD, dan DPRD jo. Pasal 112 
ayat (I) Peraturan DPR RI 
Nomor I Tahun 2014 tentang 
Tata Tertib. 

16) Rapat Paripuma DPR dapat 
memberikan keputusan 
menerima, menerima dengan 
penyempurnaan, atau 
menolak. 

17) Dalarn hal ditolak, RUU 
dimaksud tidak dapat 
diajukan kembali dalam masa 
sidang yang sama. 

18) Dalam ha] diterima dengan 
penyempurnaan, dapat 
ditugaskan kepada Pansus, 
Komisi, atau Badan Legislasi 
untuk menyempurnakan 
rumusan RUU. 

19) Dalam ha! diterima RUU 
selanjutnya disarnpaikan 
kepada Presiden sebagai 
RUU Usu! DPR untuk 
dilakukan pembahasan 
bersama Pemerintah. 
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2) Dalam mempersiapkan RUU 
Usul DPRKomisi menetapkan 
terlebih dahulu prioritas 
penyusunan RUU tahunan 
Komisi dalam Rapat Pleno 
Komisi yang meliputi judul 
RUU dan jadwal pelaksanaan 
perancangan RUU dalam 1 
(satu) tahun, 

3) RUU usul DPR yang akan 
disiapkan oleh Komisi di luar 
Prolegnas RUU Prioritas 
Tahunan, ditetapkan oleh 
Rapat Pleno Komisi untuk 
diusulkan kepada Badan 
Legislasi untuk dibahas dan 
disepakati bersama 
Kementerian Hukum dan 
HAM untuk dimasukkan 
dalam Prolegnas RUU 
Prioritas Tahunan. 

4) Komisi dalam mempersiapkan 
RUU terlebih dahulu 
menyusun N askah Akademik 
mengenai materi yang akan 
diaturdalam RUU. 

5) Naskah Akademik yang 
disusun oleh Komisi 
dilengkapi dengan lampiran 
draft awal RUU. 

6) Komisi dalam penyusunan 
RUU dibantu oleh Badan 
Keahlian DPR. 

7) Dalam penyusunan RUU 
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Komisi dapat meminta 
masukan dari masyarakat 
sebagai bahan bagi Panitia 
Kerja untuk 
menyempurnakan konsepsi 
RUU. 

8) Badan Keahlian DPR (Tim 
Pendukung) melaporkan dan 
mempresentasikan basil dan 
menyampaikan draft N askah 
Akademik dan RUU kepada 
Komisi dalam Rapat Pleno 
Komisi untuk ditanggapi dan 
diberi masukan oleh Anggota 
dan Pimpinan Komisi. 

9) Masukan dari Anggota dan 
Pimpinan Komisi 
ditindaklanjuti dengan 
penyempurnaan N ask ah 
Akademik dan RUU oleh 
Badan Keahlian DPR (Tim 
Pendukung). 

10) Untuk mengintensifkan 
perumusan RUU, Komisi 
dapat membentuk Panitia 
Kerja (Panja) yang yang 
beranggotakan paling banyak 
separuh dari jumlah anggota 
Komisi. 

11) Panja RUU Komisi dapat 
mengadakan rapat internal, 
rapat dengar pendapat, rapat 
dengar pendapat umum, 
kunjungan kerja, uji publik 
dan sosialisasi untuk 

> 
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mendapatkan masukan dari 
masyarakat dan pemangku 
kepentingan. 

12) Dalam setiap kegiatan Panja 
mengikutsertakan Tim 
Pendukung untuk 
memberikan dukungan teknis 
dan substantif dalam rangka 
penyempurnaan RUU. 

13) Hasil penyempumaan draft 
RUU oleh Panja dilaporkan 
dalam.Rapat Pleno Komisi. 

14) Apabila draft RUU diterima 
Rapat Pleno Komisi, 
selanjutnya RUU 
disampaikan ke Badan 
Legislasi untuk dilakukan 
pengharmonisasian, 
pembulatan, dan pemantapan 
konsepsi RUU dalam waktu 
paling lama 20 hari. 

15) B a d a n L e g i s I a s i 
menyampaikan hasil 
pengharmonisasian, 
pembulatan, dan pemantapan 
konsepsi RUU kepada 
Komisi untuk selanjutnya 
disampaikan kepada 
Pimpinan DPR untuk 
diagendakan dalam Rapat 
Paripurna. 

16) Pimpinan DPR kemudian 
meminta Badan Musyawarah 
untuk mengagendakan RUU 
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3.2.3 Mekanisme Penyusunan RUU 
oleh Gabungan Komisi 
1) Gabungan Komisi berdasarkan 

ketentuan Pasal 164 ayat ( 1) 
UU Nomor 17 Tahun 2014 
tentang MPR, DPR, DPD, dan 
DPRD jo. Pasal 112 ayat (1) 
Peraturan DPR RINomor 1 

untuk diumumkan dalam 
Rapat Paripuma DPR tentang 
adanya RUU Usu! Komisi. 

17) Rapat Paripurna DPR dapat 
memberikan keputusan 
persetujuan tanpa perubahan, 
persetujuan dengan 
perubahan, atau penolakan. 

18) Dalam hal ditolak, RUU 
dimaksud tidak dapat 
diajukan kembali dalam masa 
sidang yang sama. 

19) Dalam hal disetujui dengan 
perubahan, dapat ditugaskan 
kepada Pansus, Komisi, 
Gabungan Komisi atau Badan 
Legislasi untuk 
menyempurnakan rumusan 
RUU. 

20) Dalam hal disetujui tanpa 
perubahan, RUU 
disampaikan kepada Presiden 
sebagai RUU Usul DPR untuk 
dilakukan pembahasan 
bersama Pemerintah. 
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Tahun 2014 tentang Tata Tertib 
dapat mengajukan RUU yang 
materinya meliputi dua atau 
lebih Komisi. 

2) RUU yang diajukan oleh 
Gabungan Komisi ditetapkan 
terlebih dahulu dalam Rapat 
Gabungan Komisi berdasarkan 
Prolegnas RUU Prioritas 
Tahunan yang ditetapkan. 

3) Gabungan Komisi dalam 
menyiapkan RUU dibantu oleh 
Badan Keahlian DPR (Tim 
I?endukung) untuk 
merumuskan RUU sesuai 
tujuan dan lingkup yang telah 
ditetapkan. 

4) Tim Pendukung bertugas 
merancang RUU yang meliputi 
penyusunan draft RUU dan 
Naskah Akademik (NA). 

5) Persiapan RUU dan Naskah 
Akadernik dilakukan dengan 
serangkaian kegiatan: 
a. Penelitian dan penggalian 

data; 
( 1) Penelitian lapangan; 
(2) Penelitian pustaka; dan 
(3) Diskusi dengan para 

pakar. 
b. Penyusunan Naskah 

Akademik (NA); dan 
c. Perumusan RUU. 

6) Tim Pendukung melaporkan 
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dan mempresentasikan basil 
dan menyampaikan draft NA 
dan RUU kepada Gabungan 
Komisi dalam Rapat 
Gabungan Komisi untuk 
ditanggapi dan diberi 
masukan oleh Anggota dan 
Pimpinan Gabungan Komisi. 

7) Masukan dari Anggota dan 
Pimpinan Gabungan Komisi 
di ti ndaklanjuti dengan 
penyempumaan NAdan RUU 
oleh Tim Pendukung. 

8) Untuk mengintensifkan 
perumusan RUU, Gabungan 
Komisi dapat membentuk 
Panitia Kerja (Panja) guna 
membahas RUU yang telah 
disempurnakan oleh Tim 
Pendukung. 

9) Panja RUU Gabungan Komisi 
dapat mengadakan rapat 
internal, rapat dengar 
pendapat, rapat dengar 
pendapat umum, kunjungan 
kerja, uji publik dan 
sosialisasi untuk mendapat 
masukan dari masyarakat dan 
pemangku kepentingan. 

10) Dalam setiap kegiatan Panja 
mengikutsertakan Tim 
Pendukung untuk 
mernberikan dukungan teknis 
dan substantif dalam rangka 
penyempumaan RUU. 
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11) Hasil penyempumaan draft 
RUU oleh Panja dilaporkan 
dalarn Rapat Pleno Gabungan 
Komisi. 

12) Apabila draft RUU diterima 
Rapat Pl en o Gabungan 
Komisi, RUU selanjutnya 
disampaikan ke Badan 
Legislasi untuk dilakukan 
pengharmonisasian, 
pembulatan, dan pemantapan 
konsepsi RUU dalam waktu 
paling lama 20 hari. 

13) B ad an Leg i s 1 as i 
menyampaikan hasil 
pengharmonisasian, 
pembulatan, dan pemantapan 
konsepsi RUU kepada 
Gabungan Komisi untuk 
selanjutnya disampaikan 
kepada Pimpinan DPR untuk 
diagendakan dalam Rapat 
Paripuma. 

14) Pimpinan DPR kemudian 
meminta Badan Musyawarah 
untuk mengagendakan RUU 
Usul Gabungan Komisi untuk 
diumumkan dalam Rapat 
Paripurna DPR tentang 
adanya RUU Usul Gabungan 
Komisi. 

15) Rapat Paripuma selanjutnya 
memberikan keputusan 
terhadap RUU yang 
diusulkan Gabungan Komisi. 
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3.2.4 Mekanisme Penyusunan RUU 
olehDPD 
1) DPD berdasarkan Pasal 166 

ayat ( 1) UU Nomor 17 Tahun 
2014 tentang MPR, DPR, DPD, 
dan DPRD jo. Pasal 123 
Peraturan DPR R1 Nomor 1 
Tabun 2014 tentang Tata Tertib 
dapat mengajukan RUU Usul 
DPD. 

16) Rapat Paripurna DPR dapat 
mem berikan kepu tusan 
persetujuan tanpa perubahan, 
persetujuan dengan 
perubahan, atau penolakan. 

17) Dalam hal ditolak, RUU 
d i m a k s u d tidak dapat 
diajukan kembali dalam masa 
sidang yang sama. 

18) Dalam hal RUU disetujui 
dengan perubahan, dapat 
ditugaskan kepada Pansus, 
Komisi, Gabungan Komisi, 

) atau Badan Legislasi untuk 
menyempurnakan rumusan 
RUU. 

19) Dalam hal RUU disetujui 
tanpa perubahan, RUU 
selanjutnya disampaikan 
kepada Presiden sebagai 
RUU Usul DPR untuk 
dilakukan pembahasan 
bersama Pemerintah. 
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2) RUU yang diajukan oleh DPD 
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. 

3) RUU yang akan diajukan oleh 
DPD adalah RUU sesuai 

) Prolegnas RUU Prioritas 
Tahunan yang tel ah ditetapkan. 

4) RUU usu! DPD yang akan 
diusulkan di luar Prolegnas 
R UU Priori tas Tahunan 
diajukan terlebih dahulu oleh 
DPD kepada Pimpinan DPR 
untuk memasukkan RUU di 
luar Prolegnas dimaksud dalam 
Prolegnas RUU Prioritas 
Tahunan melalui kesepakatan 
antara Badan Legislasi dengan 
Kementerian Hukum dan 
HAM. 

5) DPD dalam menyiapkan RUU 
dilakukan oleh alat 
kelengkapan DPD di bidang 
legislasi. 

6) Dalam menyiapkan RUU DPD 
dibantu dengan Tim 
Pendukung untuk merumuskan 
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> 

RUU sesuai tujuan dan lingkup 
yang telah ditetapkan. 

7) Tim Pendukung bertugas 
merancang RUU yang 
meliputi penyusunan RUU 
dan NaskahAkademik (NA). 

8) Penyusunan RUU dan NA 
dilakukan dengan 
serangkaian kegiatan: 
a. Penelitian dan penggalian 

data: 
(I) .Penelitian lapangan; 
(2) Penelitian pustaka; dan 
(3) Diskusi dengan para 

pakar. 
b. Penyusunan NA; dan 
c. Perumusan RUU. 

9) RUU yang telah diterima 
sebagai RUU Usul DPD 
dalam rapat Paripurna DPD 
disampaikan kepada 
Pimpinan DPR. 

10) Paling lama 30 hari sejak 
menerima RUU dari DPD, 
Pimpinan DPR mengirim 
surat kepada Presiden untuk 
menunjuk menteri yang 
ditugasi mewakili Presiden 
dalam pembahasan RUU 
bersama DPR dengan 
mengikutsertakan DPD. 

11) Pimpinan DPR setelah 
menerima RUU dari DPD 
selanjutnya mengirim surat 
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IV. PENGHARMO~ISASIAN, PEMBULATAN, 
DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RUU 
4.1 Pengertian 

Pengharmonisasian dilakukan sebagai 
upaya untuk menyelaraskan, 
rnenyesuaikan, memantapkan, dan 
rnembulatkan konsepsi suatu RUU yang 
secara prinsipiil didasarkan pada 
pertimbangan bahwa: 
a. Peraturan perundang-undangan adalah 

bagian integral dari sistem hukum; 
b. Peraturan Perundang-undangan dapat 

diuji baik secara materiil maupun 
formil; dan 

c. Pembentukan peraturan perundang- 
undangan harus dilakukan secara taat 
asas demi kepastian hukum. 

Dalam kontek pembentukan undang- 
undang, pengharmonisasian, pembulatan, 
dan pemantapan konsepsi RUU atau yang 
selanjutnya disebut pengharmonisasian 
dilakukan sebagai upaya untuk 

kepada Pimpinan DPD untuk 
menunjuk alat kelengkapan 
DPD yang ditugasi mewakili 
DPD ikut serta dalam 
pembahasan RUU oleh DPR 
bersarna Presiden. 

l2) DPR dan Presiden mulai 
rnembahas RUU dari DPD 
paling lama 60 hari terhitung 
sejak surat Pimpinan DPR 
diterirna Presiden. 
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4.2 Mekan isme Pen gha rmonisasia n, 
Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi 
RUU 
1) Anggota, Komisi, atau Gabungan 

Komisi menyerahkan draft RUU 
kepada Badan Legislasi untuk 
dilakukan pengharmonisasian, 
pembulatan, dan pemantapan konsepsi 
RUU. 

2) Rapat Pleno Badan Legislasi 
menjadwalkan presentasi/penjelasan 
oleh Pengusul RUU. 

3) Pembahasan pengharmonisasian, 
pembulatan, dan pemantapan konsepsi 
RUU dilakukan dalam jangka waktu 
paling lama 20 (dua puluh) hari masa 
sidang sejak RUU diterima Badan 
Legislasi. 

4) RUU dinyatakan diterima Badan 
Legislasi terhitung sejak RUU 
diajukan secara resmi oleh Pengusul di 
dalam Rapat Pleno Badan Legislasi. 

menyelaraskan, m e n y e s u a i k a n , 
memantapkan, dan membulatkan konsepsi 
suatu rancangan peraturan perundang- 
undangan dengan peraturan perundang- 
undangan lainnya, baik yang lebih tinggi, 
sederajat, maupun yang lebih rendah, dan 
hal-hal lain selain peraturan perundang- 
undangan, sehingga tersusun secara 
sistematis, tidak saling bertentangan atau 
tumpang tindih (overlapping), serta 
integral dalam satu kesatuan sistem 
peraturan perundang-undangan. 
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5) Dalam hal RUU disampaikan pada 
akhir masa sidang kurang dari 20 ( dua 
puluh) hari, sisa hari dilanjutkan pada 
masa sidang berikutnya. 

6) Dalam hal RUU disampaikan pada 
masa reses, 20 (dua puluh) hari 
dihitung sejak pembukaan masa sidang 
berikutnya. 

7) Ruang lingkup pengharmonisasian, 
pembulatan, dan pemantapan konsepsi 
RUU meliputi aspek teknis, substansi, 
dan asas pembentukan peraturan 
perundang-undangan. 

8) Aspek teknis mencakup kajian RUU 
berdasarkan teknis penyusunan 
peraturan perundang-undangan. 

9) Aspek substansi mencakup kajian 
RUU terkait kesesuaiannya dengan 
Pancasila, UUD Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, dan undang- 
undang. 

10) Asas pembentukan peraturan 
perundang-undangan mencakup kajian 
RUU beradsarkan asas yang meliputi: 
a. kejelasan tujuan; 
b. kelembagaan atau pejabat 

pembentuk yang tepat; 
c. kesesuaian antara jenis, hierarki, 

dan materi muatan; 
d. dapat dilaksanakan; 
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; 
f. kejelasan rumusan; dan 
g. keterbukaan. 



37 

ll)Dalam melakukan 
pengharmonisasian, pembulatan, dan 
pemantapan konsepsi RUU, Badan 
Legislasi dibantu oleh Tim Pendukung 
dan Sekretariat Badan Legislasi dalam 
menyiapkan kajian hukum dan segala 
data atau informasi yang dibutuhkan 
terhadap RUU yang sedang dibahas. 

12) Tim Pendukung rnembuat kajian 
hukurn terhadap RUU yang meliputi 
aspek teknis, substansi, dan asas 
pembentukan peraturan perundang- 
undangan. 

l 3) Hasil kajian hukum Tim Pendukung 
Badan Legislasi dilaporkan dalam 
Rapat Pleno Badan Legislasi untuk 
mendapatkan tanggapan, saran, 
dan/atau keputusan sekaligus 
penyernpumaan. 

14) Badan Legislasi rnengundang 
Pengusul RUU dalarn Rapat Pleno 
Badan Legislasi untuk menyampaikan 
hasil kajian pelaksanaan 
pengharmonisasian, pembulatan, dan 
pemantapan konsepsi RUU. 

15) Hasil kajian menjadi dasar perlu 
tidaknya dilakukan perumusan ulang 
atas RUU yang diharmonisasi. 

16) Dalarn hal konsepsi RUU rnemerlukan 
perurnusan ulang, perumusan 
dilakukan oleh Badan Legislasi 
bersama dengan unsur Pengusul RUU 
dalam Panitia Kerja Gabungan yang 
penyelesaiannya dilakukan dalam 
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jangka waktu 2 (dua) kali dalam masa 
sidang. 

17) Pengusul RUU dalam Panitia Kerja 
Gabungan paling ban yak berjumlah 4 
(em pat) orang yang diwakili oleh unsur 
Pimpinan dan/atau Anggota. 

18) Rapat Panitia Kerja dipimpin oleh 
salah seorang Pimpinan Badan 
Legislasi. 

19) H a s i l p e m b a h a s a n 
pengharmoni asian, pembulatan, dan 
pemantapan konsepsi RUU yang 
dilakukan oleh Panitia Kerja 
dilaporkan dalam Rapat Pleno Badan 
Legislasi oleh Ketua Panitia Kerja. 

20) Badan Legislasi mengambil keputusan 
pengharmonisasian, pembulatan, dan 
pemantapan konsepsi RUU setelah 
terlebih dahulu dilakukan pembacaan 
RUU dan penyampaian pendapat 
fraksi. 

21) Pengambilan keputusan dilaksanakan 
sesuai dengan tata cara pengambilan 
keputusan. 

22) Pada setiap lembar naskah RUU yang 
telah diambil keputusan dibubuhkan 
paraf Pimpinan Badan Legislasi dan l 
(satu) orang yang mewakili Pengusul 
RUU. 

23) RUU selanjutnya disampaikan oleh 
Badan Legi lasi kepada Pengusul 
RUU unruk diajukan kepada Pimpinan 
DPR dengan surat Pengusul yang 
dilengkapi keterangan Pengusul 
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Walaupun buku saku ini masih sederhana, namun 
diharapkan dapat sedikit memberikan manfaat. 

Tentunya buku saku ini masih banyak 
kekurangan, kami mengharapkan masukan dan 
saran untuk perbaikan dan penyempumaan. 

V. PENUTUP 
Buku ini merupaan panduan singkat mengenai 
mekanisme pelaksanaan beberapa tugas Badan 
Legislasi yang memuat mengenai mekanisme 
penyusunan Program Legislasi Nasional 
(Prolegnas ), mekanisme penyusunan Rancangan 
Undang-Undang (RUU), dan 
pengharmonisasian, pembulatan, dan 
pemantapan konsepsi RUU. Diharapkan buku 
saku ini dapat membantu mempermudah 
pelaksanaan tugas DPR RI, terutama Badan 
Legislasi dalam melaksanakan fungsi legislasi. 

dan/atau Naskah Akademik yang 
selanjutnya disampaikan dalam Rapat 
Paripurna DPR. 



e. Skema Penyusunan Prolegnas M[a 

Lampiran l 
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