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�GANTAR 

SEKRETARIS JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

Dengan disertai rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu \Vata'ala, Sekretariat 
J enderal DPR RI berhasil menerbitkan sebuah buku yang berjudul "Buku 
Panduan Mekanisme Pelaksanaan Fungsi-fungsi Dewan''. Didasari keinginan 
clan niat baik untuk dapat membantu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam 
menjalankan fungsi-fungsi konstirusionalnya, maka disusunlah buku panduan 
ini. Dalam buku ini secara ringkas mengemukakan implementasi, mekanisme 
clan prosedur ketja serta dasar hukum yang mendasari pelaksanaan fungsi 
fungsi Dewan dalam mengemban amanat rakyat. Paling tidak di dalam buku 
ini akan terlihat, bagaimana upaya yang di lakukan Negara Kesa tu.an Republik 
Indonesia melalui berbagai peraturan perundang-undangannya dalam 
membangun demokrasi perwakilannya, mengimplementasikan bentuk-bentuk 
clan cara kerjanya yang dilakukan melalui amandemen terhadap Undang 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 clan perundang 
undangan yang ada. Disamping itu dengan terbitnya buku panduan ini juga 
diharapkan akan dapat memberikan cakupan wawasan yang lebih luas kepada 
pembaca clan masyarakat pada umumnya, terutama kepada mereka yang 
memberikan perhatian yang mendalam terhadap masalah-masalah yang 
berkaitan dengan pelaksanaan fungsi, rugas, clan wewenang Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia. 

Akhirnya, tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 
telah memberikan perhatian, bantuan clan pemikiran bagi terwujudnya 
buku panduan ini. Dengan memohon petunjuk clan ridho Allah SWT, 
semoga apa yang telah kita hasilkan bersama dapat bermanfaat bagi 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa clan bernegara dalam Negara Kesatuan 

,95>uKUPANDUANa /J/JA 
Dewan Penvakilan ��(J,,{� 



x 

', 

Republik Indonesia. Sebagai sebuah buku yang diterbitkan untuk pertama 
kalinya, pasti akan ditemukan ketidaksempurnaan di sana sini. Oleh karena 
itu, dengan segala kerendahan hati, kami membuka diri terhadap berbagai 
kritik clan saran yang ditujukan untuk kesempurnaan buku ini khususnya 
untuk penerbitan selanjutnya, karena buku pedoman ini akan terus ber 
evo l u si se suai dengan perubahan yang terjadi terhadap sistem 
ketatanegaraan Indonesia. 

Jakarta, 11:ei 2005 

FAISAL DJAMAL, SH, MSi 
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�DAHULUAN 

DPR RI Periode 2004-2009 dibentuk pada tanggal 1 Oktober 2004, sebagai 
basil Pemilu 2004. Landasan hukum bagi pelaksanaan fungsi, tugas dan 
wewenang Dewan, selain UUD 1945 berikut amandemennya, adalah UU 
No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan clan Kedudukan MPR, DPR clan DPRD, 
yang kemudian dirubah menjadi UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan 
Keduclukan J\1PR, DPR, DPD dan DPRD, disamping Peraturan Tata Tertib 
DPR yang mempedomani Dewan di dalam melaksanakan tugasnya. 
Berclasarkan basil penghimngan suara Pemilu 2004, sebanyak 73% dari Anggota 
DPRyangterpilih dalam Pemilu 2004 merupakan wajah-wajah baru di DPR, 
sementara 27% lainnya adalah Anggota DPR terpilih yang pernah menjabat 
sebagai anggota D PR periode 1999 - 2004. Ke 27% Anggota lama itu, terse bar 
di Partai Politik terbesaryaitu Golkar 48,87%, PDI-P 34,26%, clan PPP 33,3%. 

UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan :MPR, DPR, DPD, 
clan DPRD, menegaskan tentang DPR sebagai lembaga yang mempunyai 
serangkaian tugas clan wewenang tertentu sebagai lembaga politik perwakilan 
rakyat. Selanjutnya, untuk melaksanakan berbagai tugas clan wewenang tersebut, 
D PR mempunyai beberapa hak yang dapat dipergunakannya sewaktu-waktu. 
Sedangkan, secara individual Anggota DPR mempunyai beberapa hak clan 
kewajiban tertentu clalam menjalankan rugas dan wewenangnya sebagai wakil 
rakyat. Hak-hak tersebut adalah: mengajukan rancangan undang-unclang, 
mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul clan pendapat; memilih clan dipilih; 
membela diri; imunitas; protoler; serta hak keuangan clan administratif. Adapun 
kewajiban yang harus ditaati oleh setiap Anggota DPR adalah sebagaimana 
dicantumkan dalam Pasal 29 UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan clan 
Kedudukan lvIPR, DPR, DPD, dan DPRD. 

Tata cara pelaksanaan tugas clan wewenang sebagaimana dimaksud di atas 
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib DPR. 
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Para Anggota DPR hasil Pemilu 2004 ini, bekerja dengan susunan 
ketatanegaraan yang baru sesuai hasil Amandemen terhadap UUD 1945. 
Susunan ketatanegaraan tersebut adalah adanya penambahan lembaga baru, 
yaitu DPD, disampingdihapuskannya DPA. Demikian pula dengan perubahan 
pen ting dalam hal pelaksanaan tugas clan fungsi DPR, terutama kewenangan 
di bidang legislasi, sesuai dengan semangat reformasi terjadi pergeseran 
pemegang hak membentuk undang-undang dari Presiden kepada DPR. 
Presiden hanya memiliki atau mempunyai hak mengajukan RUU sama seperti 
anggota DPR, sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) UUD 
1945. Pemegang kekuasaan membentuk undang-undang yang semula berada 
di eksekutif sekarang berada di tangan DPR, sesuai dengan ketentuan Pasal 20 
ayat (1) Perubahan UUD 1945. Konsekuensi dan implikasi dari pergeseran ini 
adalah bahwa DPR harus pro-aktif dalam proses pembentukan undang 
undang. Sikap proaktif tersebut diwujudkan antara lain melalui penggunaan 
hak usul inisiatif DPR, baik oleh Anggota maupun melalui komisi atau gabungan 
komisi, serta peningkatan kualitas dan kuantitas undang-undang yang dihasilkan. 

Di bidang penetapan Anggaran, Dewan dengan kewenangannya berusaha 
untuk melakukan format clan struktur APBN yang baru, seiring dengan 
semangat reformasi di bidang kebijakan fiskal dalam upaya meningkatkan 
transparansi clan akuntabilitas publik, dengan melakukan perubahan struktur 
clan format APBN mulai tahun anggaran 2000. Atas dasar pertimbangan 
terse but maka pembahasan RAPBN tahun 2000 mengalami revisi, baik sisi 
pendapatan, belanja negara, defisit, maupun pembiayaan bersih. 

Demikian pula dengan kewenangan DPR di bidang pengawasan mengalami 
perubahan, dengan adanya pembatasan terhadap beberapa hak prerogatif 
Presiden yang harus lebih dahulu mendapatkan persetujuan/pertimbangan 
DPR. Perubahan tersebut diatur di dalam Pasal 13 Ayat (1), dalam hal 
mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan D PR; (b) Pas al 13 
Ayat (2), dalam hal Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan 
memperhatikan pertimbangan D PR; dan ( c) Pas al 14 Ayat (2) Presiden memberi 
amnesti clan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Demikian 
pula untuk pengangkatan dan pemberhentian KAPOLRI dan pengangkatan 
serta pemberhentian Panglima TNI, harus dengan persetujuan DPR. 
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Kewenangan seperti ini pada masa yang lalu sepenuhnya ada pada eksekutif. 
Kewenangan di bidang pengawasan ini diperkuat dengan penerapan hak 
subpoena, yaitu hak memanggil seseorang yang disertai dengan ancaman pidana 
bagi pejabat yang ticlak memenuhi pemanggilan tersebut berdasarkan UU 
No. 22 Tahun 2003 ten tang Susunan dan Kedudukan 1\1:PR, DPR clan DPRD. 
Penerapan hak subpoena ini, sangat efektif dilaksanakan oleh Komisi-komisi 
Dewan. Pelaksanaan hak inilah yang sangat menonjol yang membedakan D PR 
hasil Pemilu 1999 dengan DPR-DPR periode sebelumnya. 

Pergeseran clan peningkatan kewenangan dan kekuasaan DPR tersebut, secara 
langsung meningkatkan beban clan tanggung jawab DPR, yang sekaligus 
menunjukkan bahwa peran DPR dalam sistem ketatanegaraan menjadi semakin 
signifikan dalam upaya menyalurkan aspirasi masyarakat. Hal ini dilakukan 
oleh DPR dengan memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk 
menyampaikan aspirasinya, baik secara langsung ataupun melalui surat, sesuai 
clengan ketentuan yang berlaku. 

Di luar ketiga fungsi utama terse but, sebagaimana yang diatur oleh peraturan 
perundang-undangan, Dewan mempunyai fungsi untuk menclukung clan 
menindaklanjuti aspirasi masyarakat oleh berbagai alat kelengkapan yang ada. 
Fenomena penyampaian pengaduan makin meningkat, baik dalam bentuk 
delegasi, surat-surat pengaduan clan berbagai unjuk rasa. 

Pengaduan masyarakat, baik yang langsung menyampaikan aspirasinya, ataupun 
melalui surat-surat pengaduan yang datang ke DPR sesungguhnya merupakan 
partisipasi aktif rakyat cerhadap proses pembangunan yang betjalan, sebagai 
salah satu essensi demokrasi. Oleh karenaicu, tidak berlebihan jika reformasi 
dewasa ini menuntut adanya pembagian kewenangan untuk tidak menempatkan 
posisi Dewan sebagai instrumen politik rakyat yang tidak berdaya. Jika tidak, 
maka citra Dewan dalam konteks demokrasi akan semakin mendapatkan 
penilaian buruk dari rakyatnya. Hal ini sesuai dengan amanat konstitusi agar 
pemerintah memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR sebagai instrumen 
politik rakyat yang harus dibangun. 
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Berdasarkan dua hal yang telah diuraikan, yaitu bahwa sebagian besar (73�/o) 
Anggota Dewan saat ini adalah wajah baru. Kedua, adanya perubahan 
kewenangan yang signifikan baik dibidang legislasi ataupun di bidang 
pengmvasan, maka disusunlah sebuah buku pedoman bagi pelaksanaan Fungsi 
fungsi DPR sebagai lembaga politik perwakilan rakyat. Sesuai dengan 
sebutannya, buku ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Anggota Dewan 
dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sehari-hari. Buku ini disusun 
berdasarkan: 
1. Undang-Cndang Dasar Negara Republiklndonesia Tahun 1945; 
2. UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan clan Kedudukan 1PR, DPR, 

DPD clan DPRD; 
3. UU No. 10 Tahun 2004 tentang Penyusunan Peraturan Perundang 

undangan; 
4. UC No. 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan Negara; 
5. Peraturan Tata Tertib DPR. 

Buku Pedoman Mekanisrne Pelaksanaan Fungsi DPR ini terdiri lima buku 
yaitu, buku pertama menguraikan tentang mekanisme pelaksanaan fungsi 
legislasi, buku kedua menguraikan tentang mekanisme pelaksanaan fungsi 
anggaran, buku ketiga menguraikan ten tang mekanisme pelaksanaan fungsi 
pengawasan, sementara buku keempat, menguraikan implementasi pelaksanaan 
tugas-tugas Dewan yang dilaksanakan melalui kunjungan kerja, pembentukan 
pansus, jenis rapat-rapat Dewan, dan mekanisme pengambilan keputusan. Dan 
buku terakhir atau buku kelima merupakan sedikit penjelasan mengenai 
Sekretariat J enderal DPR sebagai sis tern pendukung DPR. 
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J/tKANISME PELAKSANAAN FUNGSI 
DPR BIDANG LEGISLASI 

BAB I 
PENGANTAR 

1. Salah atu fungsi yang dimiliki oleh DPR adalah fungsi legisla i. 

2. Fungsi legislasi adalah fungsi membentuk undang-nndangyangdibahas 
dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. 

3. Pembentukan undang-undang a tau peraturan perundang-undangan pada 
intinya meliputi kegiatan perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, 
perwnusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. 

4. Peran D PR dalarn membentuk undang-undang ini sangatlah penting, karena 
salah satu ha il perubahan CUD 1945 adalah bergesernya kekuasaan 
rnembentuk undang-undang dari Presiden kepada DPR. 

5. Perge eran ini rnembawa konsekuensi bahwa DPR lebih pro-aktif dalam 
pembentukan undang-undang, walaupun dalam prosesnya tetap 
melibatkan Presiden (Pemerintah) melalui mekanisme pembahasan untuk 
mendapatkan persetujuan bersama . 

. -:,1 KU PA_"\:D A�G /}/} A 
Dewan Peruakilan � �{I_,('� 

Pasal 20A a_J1at (1) 
UUD 1945 

Pa!Ji!lasan Pasal l j 
huru] a [ ru ,'\(}. 22 
'J�1b1111 :!O(J 3 

Pasal I a,{�ka I 
r-c �-o. 10 

Tabun 2004 

Pasal 20 ayat (1) 
UUD 1945 

Pasal 20 ayat (2) 
UVD 1945 
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BAB II 
DASARHUKUM 

PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG 

Fungsi membentuk undang-undang mempunyai dasar hukum yang cerdapat 
di dalarn UUD 1945, UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan 
:MPR, DPR, DPD, clan DPRD dan UU No. 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, serta secara prosedural diarur 
di dalam Peraturan Tata Tertib DPR. 

Beberapa pasal UUD 1945 yang terkait dengan pembentukan undang-undang 
adalah: 

1. Pasal 5 ayat (1) mengenai hak Presiden mengajukan RUU kepada DPR. 
2. Pasal 20 ten tang kekuasaan membentuk undang-undang clan ketentuan 

formil pembentukan undang-undang. 
3. Pasal 20A tentang fungsi yang dimiliki DPR yang salah satunya adalah 

fungsi legislasi. 
4. Pasal 21 ten tang hak Anggota DPR mengajukan Usul RUU. 
5. Pasal 22 ten tang peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 
6. Pasal 22A tentang amanat pengaturan ketentuan lebih lanjut tata cara 

pernbentukan undang-undang dengan undang-undang. 
7. Pasal 22D tentang DPD, khususnya yang terkait dengan pembentukan 

undang-undang. 

UU J\To. 1 () Arnanat pengaturan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan 
Tabu» 2004 undang-undang telah dilaksanakan dengan disahkannya UU No. 10 Tahun 

2004. 

UU terse but mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan 
dengan sistematika sebagai berikut: 

Bab I Ketenruan Umum yang berisi 4 Pasal mengenai beberapa pengertian; 
penegasan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara; 

-�UKUPANDUANa /J/JA 
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Bab II 

"CUD 194.S sebagai hukum dasar dalam peraturan perundang 
undangan clan penempatannya dalam Lembaran Negara; serta batasan 
undang-undang ini yang hanya mengatur mengenai undang-undang 
clan peraruran perundang-undangan di bawahnya. 

Beberapa pengertian penting yang terdapat di dalam UU ini berkaitan 
dengan pembencukan peraturan perundangan clan khususnya 
pembentukan undang-undang adalah sebagai berikut: 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah proses 
pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya 
dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, 
perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan 
penyebarluasan. 
Peraturan Perundang-U ndangan adalah peraturan rerrulis yang 
dibentuk oleh Lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan 
mengikat secara umum. 
Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang 
dibemuk oleh DPR dengan perserujuan bersama Presiden. 
Peracuran Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah 
peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden 
dalarn hal ikhwal kegentingao yang memaksa. 
Program Legislasi Nasional adalah instrumen perencanaan 
program pembentukan uodang-uodang yang disusun secara 
berencana, cerpadu, clan sistematis. 

Asas Peraruran Perundang-Undangan 
Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik 
meliputi: 
a. kejelasan rujuan; 
b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; 
c. kesesuaian antara jenis clan rnateri muatan; 
d. dapat dilaksanakan; 
e. kedayagunaan clan kehasilgunaan; 
f. kejelasan rumusan; clan 
g. keterbukaan. 

Materi muarnn pembentukan peraturan perundang-undangan 
mengandung asas: 
a. pengayoman; 
b. kemanusiaan; 
c. kebangsaan; 
d. kekeluargaan; 
e. kenusantaraan; 
f. bhinneka tunggal ika; 

._�L'Ku PANDL'A:'.'-Ja /)/) A 
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Bab III 

Bab IV 

Bab V 

g. keadilan; 
h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahao; 
1. ketertiban dao kepastian hukum; dan/atau 
J. keseimbangan, keserasian, clan keselarasan. 

Jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai 
berikut: 
a. UUD 1945; 
b. Ul:"/Peraruran Pemerintah Pengganti Undang-Lndang; 
c. Peraturan Pemerintah; 
d. Peraturan Presiden; 
e. Peraruran Daerah, 

Jenis peraturan perundang-undangan selain yang disebutkan di atas, 
diakui keberadaannya clan mempunyai kekuatan hukum mengikat 
sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang 
lebih tinggi. 

Kekuatan hukum peraturan perundang-undaogan adalah sesuai 
dengan hirarki tersebut di atas. 

Maten Muatan 
Materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi hal 
hal yang mengatur lebih lanjut ketentuan UUD 1945 yang meliputi 
hak-hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, pelaksanaan 
kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara, wilayah negara 
clan pembagian daerah, kewarganegaraan dan kependudukan, 
keuangao negara; serta hal-hal yang diperintahkan oleh suatu undang 
undang untuk diatur dengan undang-undang. 

Perencanaan Penyusunan Undang-Undang 
Mengatur mengenai Program Legislasi asional yang akan dijabarkan 
lebih lanjut dalarn Buku Panduan ini. 

Pembentukan Peraturan Perundang-Lndangan 
Bagian Kesatu Persiapan Pembentukan L'ndang-Undang 
Bagfan Kedua Persiapan Pembentukan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang, Peraturan 
Pernerintah, dan Peraturan Presideo. 

Bagian Ketiga Persiapan Pembentukan Peraturan Daerah. 
Persiapan pernbenrukan undang-undang di dalam Bab ini mengatur 
mengenai asal RUU, penyebarluasan, clan ketentuan apabila terdapat 
2 (dua) RUU dari DPR dan Presiden mengenai materi yang sama 
dalam satu masa sidang. Hal tersebut akan dijabarkan lebih lanjut 
dalam Buku Panduan ini . 

8 
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Bab VI 

Bab VII 

Pembahasan dan Pengesahan Rancaogan Undang-Undaog 
Bagian Kesatu Pernbahasan Rancangan Undang-Undang di DPR 
Bagian Kedua Pengesahan 
Pembahasan dan pengesahan RUU akan dijabarkan lebih lanjut pada 
dalam Buku Paoduan ini. 

Pembahasan clan Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah 
Bagian Kesatu Pembahasan Rancaogan Peraturan Daerah di 

DPRD 
Bagian Kedua Penetapan 

Bab VIII 

Bab IX 

Bab X 

Bab XI 

Bab XII 

Bab XIII 

Teknik Penyusunan Peraruran Perundang-Undangan 
Teknik penyusunan perundang-undangan tercantum dalam lampiran 
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang 
ini. Pada buku ini akan dijabarkan mengenai dua hal, yaitu kerangka 
dan benruk undang-undang. 

Pengundangan dan Penyebarluasan 
Bagian Kesatu Pengundangan 
Bagian Kedua Penyebarluasan 
Pengundangan clan penyebarluasan akan dijabarkan lebih lanjut dalam 
Buku Panduao ini. 

Partisipasi Masyarakat 
Partisipasi masvarakat akan dijabarkan lebih lanjut dalam Buku 
Panduan ini. 

Ketentuan Lain-Lain 
Berisi ketentuan bahwa teknik penyusunan dan/atau bentuk 
keputusan pimpinan/kepala/ketua lembaga negara, badan, lembaga 
atau komisi baik tingkat pusat maupun daerah harus berpedoman 
pada teknik penyusunan dan/ atau bencuk yang diatur dalam undang 
undang ini. 

Keterituan Peralihan 
Berisi ketentuan bahwa tugas pengundangan peraturan penmdang 
undangan dalam Lembaran Negara RI atau Betita Negara R1 oleh 
menteri yang tugas clan tanggung jawabnya di bidang peramran 
perundang-undangan akan dilaksanakan paling lambat 1 (saru) tahun 
terhitung sejak diundangkannya undang-undang ini, 

Kecentuan Penutup 
Undang-Undang ini mencabut clan menyatakan tidak berlaku: 
a. UU No. 1 Tahun 19 50 ten tang Jenis clan Bentuk Peraturan yang 

Dikeluarkan oleh Pemeriotah Pusat. 
b. Ketentuan-ketentuan dalam UU No. 2 Tahun 1950 tentang 

.�9fuKu PANDUANQ /J /J A 
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Menetapkan Undaog-Undang Darurat, tentang Penerbitan 
Lembaran Negara clan Betita Negara Republik Indonesia Serikat, 
clan tentang Mengeluarkan, Mengumumkan, clan Mulai 
Berlakunya Undang-l.Jndang Federal; clan 

c. Peraruran perunclang-undangan lain yang ketenruannya telah 
diatur dalarn undang-undang ini. 

UU No. 10 T ahun 2004 disertai dengan larnpiran mengenai Teknik Penyusunan 
Peraturan Perundang-Undangan yang berisi 4 (empat) Bab, yaitu: 

I. Kerangka Peraturan Perundang-Undangan 
IL Hal-hal Khusus 
III. Ragam Bahasa Peraturan Perundang-Undangan 
IV Bentuk Rancangan Peraturan Pernndang-U ndangan 

Sementara beberapa pasal UU No. 22 Tahun 2003 yang terkait dengan 
pembentukan undang-undang, antara lain: 

1. Pas al 25 tentang fungsi D PR 
2. Pasal 26 tentang tu.gas dan wewenang DPR 
3. Pasal 28 huruf a tentang hakAnggota DPR mengajukan RUU 
4. Pasal41 tentangfungsiDPD 
5. Pasal 42 ten tang tugas dan wewenang DPD 
6. Pasal 43 ten tang keikutsertaan DPD dalam pembahasan RUU tertentu 
7. Pas al 44 ten tang pemberian pertimbangan D PD kepada D PR atas RUU 

APBN, dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, clan agama. 

Ketentuan mengenai Pembentukan Undang-Undang dijabarkan lebih lanjut 
di dalam Bab XVII Pembentukan Undang-Undang Pasal 119 sampai dengan 
Pas al 141 Peraturan Tata Tertib D PR. 

,,;,c, . ��?{275 ._dfuKU PANDUAN 
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BAB III 
PENYUSUNAN PROGRAM 

LEGISLASI NASIONAL 

A. Pengertian dan Manfaat Program Legislasi Nasional bagi 
Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR 

1. Program legislasi nasional adalah instrumen perencanaan program 
pembentukan undang-undang yang disusun secara berencana, terpadu, 
clan sistematis, 

2. Program legislasi nasional memuat daftar RUU yang akan dibahas oleh 
DPR clan Pemerintah untuk 5 (lirna) tahunan clan 1 (satu) tahunan. 

3. Secara keseluruhan, pembentukan undang-undang dimulai dari 
perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, 
pengesahan, pengundangan, clan penyebarluasan, 

4. Dalam proses pembentukan undang-undang, program legislasi nasional 
merupakan bagian dari perencanaan pembentukan undang-undang. 

Pembentukan undang-undang melalui fungsi legislasi DPR merupakan 
bagian dari pembangunan hukum, khususnya pembangunan materi hukum. 
Manfaat dari program legislasi nasional bagi pelaksanaan fungsi legislasi 
DPR adalah menjamin agar pembangunan materi hukum dilaksanakan 
secara terarah, menyeluruh, clan terpadu. Oleh karena itu, penyusunan 
program legislasi nasional didasarkan pada visi dan misi pembangunan 
hukum nasional. Visi clan misi pembangunan hukum nasional menjiwai 
materi hukum yang akan dibentuk. Dengan demikian, program legislasi 
nasional tidak saja berupa daftar keinginan saja, tetapi daftar yang dilandasi 
kebutuhan serta visi pembangunan hukum nasional . 

. �UI PANDUAN���_.A 
Deivan PenJJaki/an � �'-1(� 

Pasal 1 att�ka 9 
[JU No. 10 
Ta/Jun 2004 

Posa/-f.J a)'lll f/) 

h1m({a 
'f; !Iii J ('liih J) P 1 Z 

Pasal 1 af{f!,ka 1 

Ul� No. 10 
Tah1111 2004 

Pasal 15 a_i:at (1) 
UU T,ro. 10 
Tabon 2004 
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Pasa! 16 qyat (2) 
uu 1\fo. 10 
Tai.nm 2004 

Pasa! 16 ayat (3) 
UU l\To. 10 
Tah1tn 2004 

Pasal 16 ayat (1) 
[J[J _;_\To. 10 
Tahm12004 

Paso! -1-2 ayat (I) 
Ta/a Terril: DPR 

Pasrt/42 11.J'clf (1) 
h11mf a 

Tata Te1tib DPR 

B. Mekanisme Penyusunan Program Legislasi Nasional 

1. Program legislasi nasional pada dasarnya hasil dari ruinusan atau 
kesepakatan bersama antara Pemerintah clan DPR. Oleh karena itu, 
sebelum melahirkan satu program legislasi nasional, DPR dan Pemerintah 
masing-masing menyusun program legislasi nasional. 

2. Penyusunan Program Legislasi Nasional di lingkungan DPR 
dikoordinasikan oleh Badan Legislasi DPR. 

3. Penyusunan program legislasi nasional di lingkungan Pemerintah 
dikoordinasikan oleh Menteri Hukum clan HAM. 

4. Koordinasi penyusunan program legislasi nasional antara DPR clan 
Pemerintah dilaksanakan oleh D PR melalui Badan Legislasi D PR. 

C. Mekanisme Penyusunan Program Legislasi Nasional oleh 
Badan Legislasi DPR 

1. Penyusunan Program Legislasi Nasional merupakan salah satu tugas 
dari Badan Legislasi D PR 

2. T ugas terse but dirumuskan dengan kalirnat sebagai berikut: "merencakan 
clan menyusun program serta urutan prioritas pembahasan RUU untuk 
1 (satu) masa keanggotaan DPR clan setiap Tahun Anggaran." 
Penyusunan program serta urutan prioritas tersebut dilaksanakan melalui 
beberapa tahap, yaitu: 
a. Menginventarisasi masukan dari anggota Fraksi, Komisi, DPD, dan 

masyarakat untuk ditetapkan menjadi keputusan Badan Legislasi; 
b. Keputusan sebagaimana dimaksud pada angka (1) merupakan bahan 

konsultasi dengan Pemerintah; 
c. Hasil konsultasi dengan Pemerintah dilaporkan kepada Rapat 

Paripurna untuk ditetapkan. 

L�UKU PANDUAN(j,' /)/) A 
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3. Penyusunan program clan urutan prioritas disertai pula dengan evaluasi. 
Oleh karena itu, Badan Legislasi diberikan wewenang pula untuk 
melakukan evaluasi terhadap program clan urutan prioritas RUU. 

SKEMA PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL 

Pa.ral 4 2 ayat (I) 
buntjf 
Tata Tertib DPR 

LPND LPD KOMISI FRAKSI OPD 

KONSEP PROLEGNAS 
PEMERINTAH 

(Pa98116'8yat (3) UU No. 10 Tahun 2004) 

SADAN LEGISLASIIKONSEF' 
PROLEGNAS DPR 

(Pasal 16. (2) UU No. 10Tahun 2004 
Jo. Passi G ayat (1) hurUf f111gka 1 

1ala Tertll) OPR) 

KONSULTASI MENTERI HUKUM DAN HAM 
DENGANBAOAN LEGISLASI 

(Pasal 42 ayat (1) hunJf a angka 2) Tata Tertlt> OPR) 

DRAFT PROLEGNAS 

PARIPURNADPR 
(Passi 42 ayat (1) huruf a angka 3) 

Tata Tertib DPR) 

PROGRAMLEGISLASl NASIONAL 

EVALUASI PROGRAM DAN RUU 
(Pasal 42 ayat (1) horuf fTata Tertlb DPR) 

SADAN LEGJSLASIJKONSEP 
PROLEGNAS OPR 

._�UKU PANDUANO /)/} A 
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Pasa! 5 ayat (1) 
UUD 1945 

Pasal 21 UUD 194 5 

Pasal 22D qyat (1) 
UUD 1945 

Pasal 17 ayat (1) 
ULl ,'\to. 1 U 
Tah"" 7004 

Pasa! 17 ayat (J) 
UUNo. 10 
Tah1111 2004 

Pasal 1 ! 9 avat (3) 
Tt1ta 'J rrtib lJPR 

Posa/! 8 tt,J'al (1) 
UU IVo. 10 
Taben 2004 
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BAB IV 
PENGAJUAN RANCANGAN 

UNDANG-UNDANG 

1. Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR; 

2. Anggota DPR berhak mengajukan usul RUU; clan 

3. DPD dapat mengajukan kepada DPR RUU yang berkaitan dengan: 
a. otonorni daerah; 
b. hubungan pusat clan daerah; 
c. pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah; 
cl. pengelolaan sumber daya alam clan sumber claya ekonomi lainnya; serta 
e. perimbangan keuangan pusat clan daerah. 

R UU baik yang berasal dari D PR Presiden, maupun D PD disusun berdasarkan 
Program Legislasi Nasional. 

Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan RUU di luar 
Program Legislasi Nasional. 

RUU dari DPR, Presiden dan DPD diajukan beserta penjelasan, keterangan, 
dan/ a tau naskah akademis. 

A. Rancangan Undang-Undang yang Berasal dari Presiden 

1. RUU yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan 
lembaga pemerintah nondepartemen, sesuai dengan lingkup tugas dan 
tanggung jawabnya . 

. _�uKu PANDUANa /J/J A 
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2. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU 
tersebut dikoordinasikan oleh menteri yang tugas dan tanggung 
jawabnva di bidang peraturan perundang-undangan. 

3. RUU yang telah disiapkan oleh Presiden diajukan dengan surat Presiden 
kepada pimpinan DPR. Dalam surat Presiden tersebut ditegaskan 
antara lain tentang menteri yang ditugasi mewakili Presiden dalam 
melakukan pembahasan RUU di DPR. 

4. Dalam Rapat Paripuma berikutnya, Pimpinan DPR memberitahukan 
kepada Anggota mengenai masuknya RUU tersebut clan 
membagikannya kepada seluruh Anggota (terhadap RUU tertentu 
disampaikan kepada Pimpinan DPD). 

5. D PR mulai membahas RUU yang diajukan oleh Presiden dalarn jangka 
waktu paling lam bat 60 (enam puluh) hari ketja sejak surat Presiden 
diterima. 

6. Untuk keperluan pembahasan RUU di DPR, menteri a tau pimpinan 
lembaga pemrakarsa memperbanyak naskah RUU dalam jumlah yang 
diperlukan. 

7. Penyebarluasan RUU yang berasal dari Presiden dilaksanakan oleh 
instansi pemrakarsa. 

8. Presiden dapat menarik kembali RUU yang diajukan sebelum 
Pembicaraan Tingkat I dimulai melalui Surat Pengantar Presiden yang 
diajukan kepada Pimpinan DPR. 

-�UKUPANDUAL"'Ja /J/JA 
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Pasal J 8 q_,yat (2) 
in: No. 10 
Tahm12004 

Pasal 20 qJ'af (!) dan 
q)'(][ (2) [}[} i\r(). f (} 
Tabn» :?004 

Hua! 7 2-1- t!J a/ ( /) 
Lrta Ternb J) PR 

Pasu! 20 r!)1at (3) 
UU No. JO 
Tah11n 2004 

Pas al 20 ayat (../-) 
uu _;_\To. 10 
Tahttn 2004 

Pascrf 22 aya! (2) 
UU.l'io. 10 
Tahun 2004 

Pasal 35 qJ'td (1) 
l/U 1\TO. 10 
Tabun 2004 
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SKEMA RUU YANG BERASAL DARI PRESIDEN 

MENTERI/PIMPINAN lEMBAGA 
PEMERINTAH NON-OEPARTEMEN" 

(Pasa118 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004) 

MENTER! HUKUM DAN HAM 
(Pasal 18 ayat(2) UU No. 10 Tahun 2004) 

PRl:StDEN 
(Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 10 
Tahun 2004) 

PIMPINAN DPR 

RAPAT PARIPURNADPR 
(Pemberitahuan dan RUU 

dibagikan) 
(Pasal 124 ayat (1) Tata Tertib DPR) 

Penyebarluasan oleh Jnstans1 
Pemrakarsa 

1Pasat 22 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2004 

Disampalkan kepada �impinan 
DPD (untuk RUU tertentu) 

(Passi 124 ayat (2) Tata Terti!) R)' 
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RAPAT BAMUS OPR 
- Menetapkan jangka waktu 

penyelesaian iRUU 
- Menentukan penanganan suatu 

RUU oleh alat kelengkapan DPR 
(Pasal 31 huruf a clan huruf e 

Tata Tertlb DPR)- 

-�UKU PANDUANa /J/J A 
Dewan Persakiian � �{J,(� 



B. Rancangan Undang-Undang yang Berasal dari DPR 

1. RUU dari D PR berawal dari usul sekurang-kurangnya 13 ( riga belas) 
orang Anggota, Komisi, Gabungan Komisi, atau Badan Legislasi. 
U sul RUU terse but disampaikan kepacla Pimpinan DPR beserta 
keterangan clan/ a tau naskah akaclemisnya clan disertai clengan claftar 
nama dan tanda tangan pengusul serta nama Fraksi. 

2. Dalam Rapat Paripurna berikutnya, Pimp in an D PR memberitahukan 
kepada Anggota mengenai masuknya usul RUU tersebut clan 
membagikannya kepada seluruh Anggota. 

3. Rapat Paripurna memutuskan apakah usul RUU tersebut dapat 
diterima secara prinsip setelah diberikan kesernpatan kepada Fraksi 
untuk mernberikan pendapatnya. Keputusan Rapat Paripurna dapat 
berupa: 

a. persetujuan tanpa perubahan; 
b. persetujuan dengan perubahan; atau 
c. penolakan. 

4. Apabila disetujui clengan perubahan, DPR menugaskan kepada 
Komisi, Badan Legislasi, a tau Panitia Khusus untuk menyempurnakan 
RUU tersebut. 

5. RUU yang disetujui tanpa perubahan clan RUU yang sudah 
disempumakan 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. RUU juga disampaikan kepada Pimpinan 
DPD apabila terkait dengan kewenangan DPD. 

6. Dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya surat dari 
Pimpinan D PR, Presiden menunjuk Menteri yang mewakilinya dalam 
melakukan pembahasan bersama dengan DPR. 

._�UKU PANDUANO /)/} A 
De1van Penvakilan � �i{y(� 

Pasa! 12 8 q_yal (J ), 
qrat (2), dan avat ( 3) 
] a ta Tertih DPR 

Pasal 128 avat (--1-) 
'Tata Tertib DPR 

Pasa! 128 q_yat 6), 
(6), dan (7) 
Tata Tertib D PR 

Pasal 128 ayat (8) 
Tata Tertib DPR 

Pasal 128 r�yal (9) 
Tata Tertib DPR 

Pasa/ 21 tryal (2) 
U[} J\7o. to 
Tahun2004 
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Pasal 22 q_yat (1) 
lTI I\T 0. 1 () 
Tahu112004 

Pasa/ I 29 q_yal (!) 
·1�1ta Talib DPR 

JJaJ'al I 29 aya! (2) 
T{l ta Tertih DP R 

Pasal 129 arat ( J) 
'f�rla Tcrtih [)PR 

Pa.ral l 30 
'f�i!a 'J rrtib !)PR 

Pasal 1} I q_mt ( 1) 
'J�;ta Trrtib DeR 

7. Penyebarluasan R U yang berasal dari DPR dilaksanakan melalui 
Kantor Berita Nasional dan media massa oleh Sekretariat Jenderal 
DPR 

8. Pengusul berhak mengajukan perubahan selama usul RUU belum 
clibicarakan dalarn Bamus. 

9. Pengusul berhak menarik kembali usul RUU selama belum diputuskan 
menjadi RUU oleh Rapat Paripuma. 

10. Pemberitahuan tentang perubahan dan penarikan kembali usul RUU 
harus ditandatangani oleh semua pengusul clan disampaikan secara 
tertulis kepada Pimpinan DPR, kemudian dibagikan kepada seluruh 
Anggota. 

11. Apabila sebelum pengambilan keputusan dalam rapat Paripurna, 
j urnlah penandatangan menj adi kurang dari 13 ( tiga belas) orang, harus 
cliadakan penambahan penanda tangan sehingga jumlahnya menjadi 
sekurang-kurangnya 13 (tiga belas) orang. Apabila dalam 2 (dua) kali 
Masa Persidangan jumlah penanda tangan tidak terpenuhi, usul tersebut 
menjadi gugur clan diberitahukan dalam Rapat Paripurna. 

12. RUU yang berasal dari D PR yang telah dikirim kepada Presiden, namun 
belum mendapatkan Surat Pengantar Presiden, dapat ditarik kembali 
berdasarkan keputusan Rapat Paripurna . 

. _�UKU PANDUANCJ; /}/} A 
Dewan Perwakilan � 4,f{J{b(� 



SKEMA RUU YANG BERASAL DARI DPR 

, KOM SVGABUNGAN KOMISI/ 
BADAN LEGlSLASr oeR 

Penolat<ao 
(Pasal 128,,.a� (7) 
hurufc Tata Tertib 

OPR} 

OPR .menugaskan Komisi/ 
Baleg/Pansus untul< . 
- menyempurnakan 

(Rasal 1�8 ayat (8) Tata Te.rtib DPR) 

Pasal 128 ayat (9) 
Tata Tertib DPR) 

PIMP4NAN:OPD 
(untuk RUU ter1$ltuj 

PIMPINAN DF!R " 
Pasal 128 ayat (10) Tata Tertib DPR) _..,........,--,,--��-.;..._.......,.,,...,,..��---- 

RAP AT PARlP-URNADPR. 
(Pernberitahuan Y 

RAPAT BAMUS DPR 
_Menetapkan jangka waktU penyelesaiaa RUU 
Menentukan penanganan suatu RUU oleh al�kefengkapan OPR 

('P.asaf 31 huruf a dan huruf e Tata TertibsOPR) 

PenY§baFluasari oleh' Setjen OPR Disampaikari paaa Pitnpinan 
{�·22 �at (1):1.lU No. 10 Tahun 2004 (untuKRUU teftenlu) · 

� (Passi 124 aym (2) Tata Tertib:()PR) 

_iffUKU PANDUANc;; /)/)A 
Dewan Perwakilan � �{b(� 19 



C. Rancangan Undang-Undang yang Berasal dari DPD 

Pasa/ 108 dan 1. Sebelum disampaikan kepada Pimpinan DPR, U sul RUU yang berasal 
Pasa/ 110 dari DPD diproses berdasarkan ketentuan Peraturan Tata Tertib DPD. 

Tata Tertih l)J>J) 

Pasal 132 ayat (1) 2. RUU disampaikan secara tertulis oleh Pimpinan DPD kepada 
Tata Tertib DPR Pimpinan DPR. 

Pasal 132 aya! (2) 3. Setelah diterima oleh Pimpinan DPR, dalam Rapat Paripurna 
dan aya! ( 3) berikutnya, Pimpinan DPR memberitahukan kepada Anggota clan 

Tata Tertib D PR membagikannya kepada seluruh Anggota. Tanggal pengumuman 
terse but diberitahukan oleh Pimpinan DPR kepada Pimpinan D PD 
melalui surat pemberitahuan. 

Pas al 13 2 oyaf (4) 4. Bamus selanjutnya menunjuk Komisi atau Badan Legislasi untuk 
Tata Tt'rtib OPR membahas RUU tersebut serta mengagendakan pembahasannya. 

5. Komisi a tau Badan Legislasi mengundang anggota Alat Kelengkapan 
Pasa! 132 ayal (5) DPD sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari jumlah anggotaAlat 
Tata Tertib D PR Kelengkapan DPD untuk membahas RUU tersebut. 

6. Anggota Alat Kelengkapan DPD terse but wajib hadir dalam waktu 
Pasa! 132 aya! (6) 30 (tiga puluh) hari kerja, yaitu hari kerja DPR pada Masa Sidang. 

dan aya! (11) 
Tata Tertib D PR 

7. Hasil pembahasan dilaporkan kepada Rapat Paripurna. RUU yang 
Pasal 132 ayat (7) sudah dibahas tersebut selanjumya disampaikan kepada Presiden 

dan ayat (8) dengan permintaan agar Presiden menunjuk Menteri yang akan 
Tata Tertib DPR mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan RUU tersebut 

bersama-sama dengan DPR dan kepada Pimpinan DPD untukikut 
membahas RUU tersebut. 

Posa/ 132 qyat (9) 8. Dalam waktu 60 ( enam puluh) hari sejak diterimanya surat dari 
Tata Tertib D PR Pimpinan D PR, Presiden menunjuk Menteri yang mewakilinya dalam 

melakukan pembahasan bersama dengan D PR 

Pasa/133 9. Penyebarluasan RUU dilaksanakan melalui Kantor Berita Nasional 
Tata Tertih DPR dan media mass a oleh Sekretariat J enderal D PR 

20 .:0"UKU P&'JDU�t:lll� 
Dewan Penvakilan /; a 



SKEMA RUU YANG BERASAL DARI DPD 

RAPATBAMUS DPR - 
'{Menunjuk Komist/Baleg untuk 
embahas dan n,engag"1da 

pembahasannyaJ 
f Pasal 132 ayat (4) Tata Terttb ORR) 

RAPJ\T PAR1PURNADPR 
(Laporan 

Hull Ps,mbahasan FWUJ 
'(Paial 132 ��)Tata Tertib OPR) 

(Pasal 132 ayat (1) 
Tata Tertib DPR) 

.. �UKUPANDUANC) /}/)A 
Dewan Perwakiian � �{Ji� 21 



Pasal 23 UU _,_ -1'/o. 10 
Tahu11 2004 dan 

Posed 1 JU 
Fata Tertib DJ>R 
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D. Rancangan Undang-Undang dengan Materi yang Sama 

Apabila dalam satu masa sidang, DPR clan Presiden menyampaikan RUU 
mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah RUU yang 
disampaikan oleh DPR, sedangkan RUU yang disampaikan Presiden 
digunakan sebagai bahan pertimbangan. 

.�UKUPANDUANO /)/)A 
Dewan Perwaki/an � �{;,(� 



BABV 
PEMBAHASAN RANCANGAN 

UNDANG-UNDANG 

A. Pembahasan Rancangan Undang-Undang 

1. Pembahasan RUU dilakukan oleh DPR bersama Presiden yang clapat 
diwakili oleh Menteri yang ditugasi. 

2. Pembahasan RUU yang berkaitan dengan otonomi claerah, hubungan 
pusat clan daerah, pembentukan, pemekaran, clan penggabungan daerah, 
pengelolaan sumber daya alam clan sumber daya ekonomi lainnya, serta 
perimbangan keuangan pusat dan daerah dilakukan dengan mengik:utkan 
DPD. 

3. DPD diunclang oleh DPR untuk rnelakukan pembahasan RUU bersama 
pemerintah pada awal pembicaraan tingkat I, yaitu dalam hal 
penyampaian panclangan clan pendapat DPD atas RUU serta tanggapan 
atas pandangan clan penclapat masing-masing lembaga. Panclangan, 
penclapat, clan tanggapan tersebut dijadikan sebagai masukan untuk 
pembahasan lebih lanjut antara DPR clan pemerintah. 

4. Keikutsertaan DPD dalam pembahasan RUU hanya pada Rapat 
Komisi/Panitia Khusus/Badan Legislasi. 

5. Pembahasan dilakukan dalam jangka waktu 60 hari kerja sejak Pimpinan 
DPR menerima Surat Pengantar dari Presiden. Sementara dalam jangka 
waktu 60 hari kerja sejak menerima surat Pimpinan DPR, Presiden 
menugasi menteri yang mewakili membahas RUU bersama DPR. 

. ;1uKU PANDUANa /7/7 A 
Dewan Perwaki!an � �UtlfmLi 

Pasal 32 ayat (1) 
UUNo. 10 
Tahm1 2004 

Pasa! 32 ayat (2) dan 
aya: (3) UU N(). 10 
Tahm1 2004 

Pasa/43 UlJI\u. 22 
Tahun 2U03 

Pasal 32 ayat (4) 
uu J\fo 10 
Tahu11 2004 

Pasal 20 qyal (3) dan 
Pasal 21 ayat (2) 
UU ]\Jo. 22 
Tahutt 2003 
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Pasal 134- 
Tata Tertib DPR 

Pasa! / 3 5 ara! (1) 
Ta!a ·1 ertih DP R 

Pasa] I 3 J- ava! ( 2) 
'l�1tt1 Tenib DPR 

6. Pembahasan bersama antara DPR dan Presiden yang dapat diwakili 
oleh Menteri yang ditugasi dilakukan melalui 2 ( dua) tingkat pembicaraan, 
yaitu: Pembicaraan Tingkat I dilakukan dalam Rapat Komisi, Rapat 
Badan Legislasi, Rapat Panitia Anggaran, atau Rapat Panitia Khusus. 
Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna. Sebelum Pembicaraan 
Tingkat I clan II, diadakan Rapat Fraksi 

Tingkatl 
Pembicaraan Tingkat I dilakukan berdasarkan urutan kegiatan sebagai 
berikut: 
a. 1) pandangan dan pendapat Fraksi-Fraksi atau pandangan clan 

pendapat Fraksi-Fraksi dan DPD apabila RUU berkaitan dengan 
otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan clan 
pemekaran serta penggabungan claerah, pengelolaan sumber daya 
alam clan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan 
clengan perimbangan keuangan pusat clan daerah, untuk RUU 
yang berasal dari Presiden; atau 

2) pandangan clan pendapat Presiden atau pandangan clan pendapat 
Presiden beserta DPD apabila RUU berkaitan dengan hal-hal 
sebagaimana dimaksud pada angka 1 ), untuk RUU yang berasal 
dariDPR. 

b. tanggapan Presiden atas pandangan dan pendapat se bagaimana 
dimaksud pada huruf a angka 1) atau tanggapan Pimpinan alat 
kelengkapan DPR yang membahas RUU terhadap pandangan clan 
pendapat sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2). 

c. pembahasan RUU oleh DPR dan Presiden berdasarkan Daftar 
Inventarisasi Masalah (DIM). 

RUU belum dapat disampaikan dalam Pembicaraan Tingkat II, apabila 
secara prinsip ti.dak dicapai kesepakatan untuk cliteruskan. 

Dalam Pem bicaraan Tingkat I dapat: 
a. diadakan RDP atau RDPU; 
b. diundang Pimpinan Lembaga Negara atau lembaga lain apabila 

rnateri RUU berkaitan dengan lembaga lain; clan/ atau 
c. diadakan Rapat Intern. 

�UKU PANDUANO /)/)A 
Dewan Perwakilan � �{b(� 



DPR dapat didampingi oleh Tim Asistensi/Tim Pendamping dalam Pasa! 1 35 aya! (3 J 

pembicaraan Tingkat I. Tata ·1 'ertib D PR 

TingkatII 
Pembicaraan Tingkat II meliputi: 
a. laporan hasil Pembicaraan Tingkat I oleh Pimpinan Komisi/Panitia 

Khusus/Badan Legislasi; 
b. pendapat akhir Fraksi yang disampaikan oleh anggotanya clan apabila 

dipandang perlu dapat pula disertai dengan catatan tentang sikap 
Fraksinya; 

c. pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh Menteri yang 
mewakilinya; clan 

d. pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna. 

Jika RUU tidak mendapat perserujuan bersarna, RUU itu tidak boleh 
diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. 

,;�lJKU PANDUANQ /)/) A 
Deuan Penuaeikm � �{Ji� 

Pasal 136 t!Jal (I) 
Tata Tertib DPR 

Pasa/ 20 cryat (3) 
UUD 1945 dan 
Pa.i-a/ 136 aya! (2) 
Tata Tertib D PR 
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SKEMA PEMBAHASAN RUU DARI DPR 

,. 

Disetujui bersama 
(Pasa1121 TataTettlb DPR) 

e �UKU PA1'1DUANC# /)/),A 
Dewan Perwakiian W �{b(� 



SKEMA PEMBAHASAN RUU DARI PRESIDEN 

RAPA.TFRAKSt 
(Pasal 134-ayat{3} Tata,-.,. DPR} 

TINGKATl 
(dalam RAPAT ALAT KELENGKAP.AN DPR) 

= L Randangan- dan pendapat Fraksi-Fraksl (atau Fraksi-�raksl dan 9PD 
untuk RUU tertentu) 

2. TanggaJ*O Presiden atas:Pandangan.Fraksl-Frabi (atau F�i 
dan DPO untuk RUU tertentu) 

3. Pembahssan RUU oleh DPR dan Presiden berdasarkan DIM 
Dalam Tingkat I dapat dladakan RDP/RDPU, mengundang PUilPtftan 

. Lembaga �ara yang terkait, danlatau Rapat Intern. RUU belum � 
LiiSampatkan ke Tingkal II �bila secara prinsip tidak-dcapat � 

- untuk dlten.iskan 
(Pasal 135 Tata Tertib OPR) 

RAPATFRAKSI 
(Pasal 134 � (3) Tata Tartib OPR) 

TINGKATI 
(dalam RAPATPARIPURNAOPR) 

1. L:aporan Hasil Pembicaraan Tingkat I 
. 2. PendaP'tl Akhir Fraksi 

3. l?endapaj Akhir Presiden 
4. P.engambUan Keputusan 
{Passi 136-ayat {1) Tata Tertlb DPR 

Disetujui bersama 
(Pasal 121 Tata TertibOPR) 

Tidak disetujui bersama 
(Pasal 186 � (2) Tata Tertib OPR) 
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Pasa! 35 UU l'"/o. 10 
Tahun 2004 dan 

Pasa] 1 31 ayat (2) 
Tata Tnlib ]) PR 
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B. Penarikan Kembali Rancangan Undang-Undang 

RUU dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPR clan 
Presiden. 

RUU yang sedang dibahas hanya dapat dicarik kembali berdasarkan 
persetujuan bersama DPRdan Presiden. 

C. Rancangan Undang-Undang yang Tidak Selesai 

Di dalam praktek, RUU yang sudah diajukan a tau RUU yang tidak selesai 
dibahas bersama antara DPR dengan Presiden sampai dengan berakhirnya 
periode keanggotaan DPR, tidak dapat secara otomatis dilanjutkan oleh 
keanggotaan D PR yang baru. Pada mas a keanggotaan D PR yang baru, 
proses pembentukan undang-undang hams dimulai dari awal yaitu dengan 
pengajuan RUU. Hal ini didasarkan pada konvensi atau praktek 
ketatanegaraan yang berlangsung sampai saat ini. Berdasarkan konvensi 
tersebut, RUU dikembalikan kepada asalnya masing-masing, yaitu RUU 
berasal dari Pemerintah dikembalikan kepada Pemerintah, clan RUl; berasal 
dari D PR dikembalikan kepada D PR. 

-�UKU PANDUANa /J/J A 
Dewan Penuaeiian � �{1('� 



BAB VI 
PENGESAHAN 

RANCANGAN UNDANG-UNDANG 
DAN PENGUNDANGAN UNDANG-UNDANG 

A. Pengesahan Rancangan Undang-Undang 

1. RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, disampaikan 
oleh Pimpinan D PR kepada Presiden untuk disahkan menjadi UU. 

2. Penyampaian RUU sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan 
dalam jangka waktu paling Lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 
persetujuan bersama. 

3. RUU yang telah disetujui bersama tersebut disahkan oleh Presiden 
dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 
30 (tiga puluh) hari sejak RUU terse but disetujui bersama. 

4. Apabila setelah 15 hari kerja, RUU yang sudah disampaikan belum 
disahkan menjadi UU, Pimpinan DPR mengi.rim surat kepada Presiden 
untuk meminta penjelasan. 

5. Apabila RUU sebagaimana dimaksud tidak ditandatangani oleh Presiden 
dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak RUU tersebut 
disetujui bersama maka RUU tersebut sah menjadi UU dan wajib 
diundangkan. 

6. Dalam hal sahnya undang-undang berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat 
(5) UUD 1945, kalimat pengesahannya berbunyi: 
''Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 
ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945." 

7. Kalimat pengesahan tersebut hams dibubuhkan pada halaman terakhir 
UU sebelum pengundangan UU dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia. 

.01UKUPANDUA� /)/)� 
Dewan Penvakilan � �t{JttituJa 

Pa.wl 3 7 ayat (1) 
UU ]\To. 10 
Tahtm2004 

Pasa/37 qyal (2) 
UU'Ko. 10 
Ta/Jun 2004 

Pasaf 38 tJJ'af (1) 
UU J\i"o. 10 
Tahm12004 

Pasa! 121 {(}'{:/ (2) 
Tc1ta Tertib DPR 

Pasal 38 {!)'at (2) 
UU I\To. 10 
Tah1m 2004 

Pasa! 38 ayat (}) 
U(J J'\ o. 10 
Tabun 2004 

Pasai 38 q_Jal (-1) 
uu ]\fo. 10 
t 'ahnn 2004 

29 



Pasal 1 tll{�ka 11 
UU1\Jo. 10 
Tahun2004 

Pasa/45 tlan Paso/ 
46UU1\fo.10 

Tal.Jtm2004 

Pasa/47 UU j\To. 10 
Tahu11200+ 

Pasal 48 UU }\To. 10 
Tahun200..f. 

Pasal 50 UU l\To. 10 
Tahun2004 
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B. Pengundangan Undang-Undang 

1. Pengertian Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang 
Undangan dalam Lernbaran Negara Republik Indonesia, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik 
Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran 
Daerah, atau Berita Daerah. 

2. Agar setiap orang mengetahuinya, RUU yang telah sah menjadi CU 
hams diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara 
Republik Indonesia. 

3. Penjelasan suatu UU climuat dalam Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia. 

4. Pengundangan U dalam Lembaran Negara Republik Indonesia 
dilaksanakan oleh menteri yang tugas clan tanggungjawabnya di bidang 
peraturan perundang-undangan. 

5. UU rnulai berlaku clan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal 
diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam UU yang bersangkutan. 

. �UKU PANDUANa /)/) � 
Dewan Pe,wakilan ��{;,(� 



BAB VII 
HUBUNGAN ANTARA DPR DAN DPD DALAM 

PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG 

Kewenangan DPD yang diatur di dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan 
pembentukan unclang-unclang meliputi: 
1) Mengajukan kepada DP� RUU yang berkaitan clengan otonomi daerah, 

hubungan pusat clan daerah, pembentukan clan pemekaran serta 
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam clan sumber claya 
ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat 
clandaerah. 

2) Ikut membahas RUU yang berkaitan clengan otonomi daerah, hubungan 
pusat clan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, 
pengelolaan sumber daya alam clan sumber daya ekonomi lainnya, serta 
perimbangan keuangan pusat dan daerah. 

3) Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN clan RUU yang 
berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. 

A. Pengajuan Rancangan Undang-Undang 

1) Mekanisme diDPD 

a) Usulan RUU yang berasal dari DPD disusun berdasarkan Program 
Legislasi Nasional. 

b) Usul Pembentukan RUU dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 
1 / 4 (seperempat) jumlah anggota DPD kepada Panitia Perancang 
Unclang-U nclang. 

c) Sementara Usul RUU dapat diajukan oleh Panitia Perancang Unclang 
Undang clan/ atau Panitia Ad Hoc. 

.:;duKUP NDuANO /7/}A 
Dewan Penvakilan � �{;,(� 

Pasa/22D 
UUD 1945 

Pasal 108 ayat I l J 
Tata Tertib DPD 

PcJSal 108 qyat (3) 
Tata Tedih /)PD 

Pasa] 108 q_Jat (2; 
'{ala Tedib DP!} 
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Pawl I OR opal (4) 
Tuta Tn1i/J DPD 

Pasal 1 U8 ayat (5) 
Tata Jertib DPD 

Pasal 108 ayar (6) 
dan ayat (7) 

Tata Tertib DJ>D 

Pasa! 108 ayat (!:/) 
Tata Tertib DPfJ 

Pas{!/ 1 OR qyat (9) 
Tata Tniib DPD 

Paso/ 110 t?J'O! (1) 
Tata Tertih DPD 

Pasa! 110 ayat (2) 
Tata ·1 ertib DPD 

Pasal 132 0·a/ (2) 
Tata Tfrtib D/JR 

e) U sul R UU clan U sul Pembentukan RUU disampaikan oleh Pimpinan 
Panitia Perancang kepada Pimpinan DPD. 

fj Pimpinan Sidang Paripurna DPD mengumumkan masuknya Usul 
RUU dan/atau UsulPembentukanRUU clan kemudiandibagikan 
kepada seluruh Anggota 

g) Sidang Paripurna DPD memutuskan apakah U sul RUU clan/ atau 
Usul Pembentukan RUU diterima tanpa perubahan, cliterima dengan 
perubahan, atau ditolak, Keputusan diamb.il setelah pengusul diberi 
kesempatan untuk mernberi penjelasan clan Anggota diberi 
kesempatan untuk memberikan pendapatnya. 

h) Apabila Usul RUU dan/atau Usul Pembentukan RUU diterima 
dengan perubahan, DPD menugasi Panitia Perancang Undang 
Undang untuk membahas clan menyempurnakannya. 

� Pembahasan tersebut selanjutnya mengacu pada Pasal 105 Bab XIV 
Peraturan Tata Tertib DPD, yaitu dilakukan melalui tiga tingkat. 

D RUU beserta penjelasan/keterangan clan/ atau naskah akademis 
disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR dengan Surat 
Pengantar dari Pimpinan DPD. 

k) RUU terse but disampaikan juga kepada Presiden. 

2) Mekanisme di DPR 

Setelah disampaikan kepada DPR maka RUU tersebut diperlakukan 
berdasarkan ketentuan di dalam Peraturan Tata Tertib DPR 

a) RUU yang diterima oleh Pimpinan DPR dari Pimpinan DPD, 
disampaikan dalam Rapat Paripurna berikumya clan kemudian 
dibagikan kepada seluruh anggota . 

. �UKU PANDUANa /)/) � 
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b) Pimpinan DPR menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pasa! f ]2 t!)'C/f {)) 

Pimpinan DPD mengenai tanggal pengumuman RUU tersebut. Tuta Tertib J) PR 

c) Bamus menunjuk Komisi atau Badan Legislasi untuk membahas Pasai 132 aya! (+) 

RUU terse but clan mengagendakan pembahasannya. Tata Tertih DPR 

cl) Komisi atau Badan Legislasi mengundang Alat Kelengkapan DPD Pasa! 132 t!)'ai (5), 
sebanyak-banyaknya 1 /3 (sepertiga) dari jumlah Alat Kelengkapan Tatt1 T,:rtih DPR 
DPR terse but untuk membahas RUU yang diajukan DPD. 

e) Alat Kelengkapan DPD wajib hadir clalam waktu 30 (tiga puluh) Pas1J/ I 3 2 c!) al (6) 
hari kerja sejak Komisi atau Badan Legislasi mengundang Alat Tata 'J 'ertib DPR 
Kelengkapan DPD. 

� Hasil Pembahasan antara Komisi atau Badan Legislasi clengan Alat Pas{!/! 32 aya! (7) 

Kelengkapan DPD dilaporkan dalam Ra pat Paripurna. Tata TN"tih DPR 

g) RUU yang telah dibahas disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada f>asal 1 32 aya! (8) 
Presiden dengan permintaan agar Presiden menunjuk Menteri yang "1 'ata Tertib DPR 
akan mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan RUU tersebut 
bersama DPR clan kepada Pimpinan DPD unruk ikut membahas 

· RUU tersebut. 

h) Dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya RUU, Presiden Pc1Sr1/ 132 avat (9) 
menunjuk Menteri yang mewakili. Tata Tertib DPR 

i) Pembahasan selanjutnya mengacu pada Pasal 134, Pasal 135, clan Pc1Ja! 132 qrat (1 OJ 
Pasal 136 Peraturan Tata Tertib DPR dengan memperhatikan Tata Tertib DPR 
ketentuan yang khusus bagi RUU dari DPR . 

. �UKL' PANDUA�a /J/7 A 
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SKEMA PENGAJUAN RUU DARI DPD KE DPR 

PANJTIA RANCAN.G 
- (usul RUU danlatau USIJI 

· - Rembentukan RUU) � 
(Pasal 108 ayat (2} Talib DPD) . - 

PIMPINAN DPD 
(Pasal 108 ayat t3) Tatlb-OPD) 

RAPAT PARIPURNADPO 
(Pengambilan Keputusan 

yang didanulul dengan 
Pelijelasan Pengusul dan 

Pendapat Anggota) 

(Pasal 108 ayat (6) dan ayat (7) Tatib DPD) 

. Persetujuan tanpa 
perubah n 

Peisetujuan · deogan 
psrubahan 

PANITIA PE CANG 
(membahas 1:tan men�mpumakan) · 

Pasal 108 a at S: Tatlb DPO - 

Pembahasan dalam tiga tingkat 
(easat �08 ayat (9) Tatib DPO 

(Pasal 110 ayat (1) Tatib 
DPD) PIMPINAN DPD 

(Pasal 110 ayat (2) Tatib 
DPD) 
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B. Pembahasan Rancangan Undang-Undang 

DPD ikutmembahas RUU yang berkaitan dengan bidanglegislasi tertenru. 
Keikutsertaan tersebut dilakukan dengan cara DPR mengundang DPD 
untuk melakukan pembahasan RUU tertentu bersama dengan pemerintah 
pada awal Pembicaraan Tingkat I. Pembicaraan Tingkat I terse but dalam 
hal penyarnpaian panclangan clan penclapat DPD atas RUU, serta canggapan 
clan penclapat dari masing-masing lembaga. Panclangan, pendapac dan 
tanggapan terse but dijadikan sebagai bahan masukan uncuk pernbahasan 
lebih lanjut antara DPR dan Pemerintah. 

Keikutsertaan DPD dalam pembahasan RUU pacla Rapat Komisi/Panitia/ 
Alat Kelengkapan Dewan yang khusus menangani bidang legislasi. DPD 
dalam hal ini diwakili oleh kornisi yang membidangi materi muatan 
rancangan undang-undang yang dibahas. Pembahasan bersama dilakukan 
melalui cingkac-tingkatpembicaraan. Tata cara pembahasan selanjutnya diatur 
dengan Peraturan Tata Tertib DPR. 

Tingkatl 
Apabila RUU berasal dari Presiden: 
1) Pandangan clan penclapat Fraksi-Fraksi clan DPD; 
2) Tanggapan Presiden atas pandangan clan penclapat Fraksi-Fraksi serta 

pandangan dan pendapat DPD; 
3) Pembahasan RUU oleh DPR clan Presiden berclasarkan Daftar 

Inventarisasi Masalah (DfM); atau 

Apabila RUU berasal dari DPR: 
1) Pandangan clan penclapat Presiclen clan DPD; 
2) Tanggapan Pimpinan Alat Kelengkapan DPR yang membahas RUU 

atas panclangan dan pendapat Presiden serta panclangan clan pendapat 
DPD; 

3) Pembahasan RCU oleh DPR dan Presiden berclasarkan Daftar 
Invemarisasi Masalah (D Hv[) . 

. ::0\�Ku PANDl:-ANa /J /J A 
Deivan Perwakilan � �JU� 

]) 14 -, lT[ ' i"\ . 7 ) {lJtl J : .' l: \ 0. - - 

Tahrm 2003 

Pasd 32 UF »:« 10 
"j 'aban 2004 

Pcrsal 135 
·1�t1a 'Iertib DPR 
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Pcu11/ 1 36 
Tat,, Tertib DPR 

Tingkatll 
1. Laporan Hasil Pembicaraan Tingkat I 
2. Pendapat akhir Fraksi 
3. Pendapat akhir Presiden 
4. Pengambilan Keputusan 

._2uKU PANDUANa /)/) A 
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SKEMA PEMBAHASAN RUU DARI DPR YANG MENGIKUTSERTAKAN DPD 
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SKEMA PEMBAHASAN RUU DARI PRESIDEN YANG MENGIKUTSERTAKAN DPD 
(Pasal 123 ayat ( 1) dan 

ayat (2) Tatib DPR) 

PIMPlt¢AN DPD 
(Pasal 124 ayat (2) Tatlb QPR) PIMPfNAN OPR 

PURNAOPR 
- {pemberitahuan dan 

dibagikan) 
(Pasal 124 ayat (1) Tatib DPR) 

RAPAT BAMUS DPR 
- penetapan jangka waktu penyelesaian 
- penentuan alaf kelengkapan · r----=�=-_...,.,,,.....,._..,�"""'"' 

{Pasal 31 huruf a dan e Tatib DPR) RAPAT FRAKSI 
(Pasal 134 ayat (3) Tata Tertib DPR) 

PRES I DEN 

Penyebarluasan 
oleh lnstansi 
Pemrakarsa 

(Pasal 22- ayat (2) uu 
No, 1 O Tahun 2004) 

TINGKATI 
(dalam RAPAT ALAT KElENGKAPAN DPR) 

(Pasal 134 ayat (2) huruf a Tatib DPR) 
1 .. Pandangan dan pendapat Fraksi-Fraksi dan DPD 
2. Tanggapan Presiden atas Pandangan Fraksi-Fraksi dan OPO 
3. Pembahasan RUU oleh DPR dan -Presiden berdasarbn DIM 
Dalam Tingkat L dapat diadakan RDP/ROPU, mengundang Pimpinan 
Lembaga Negara yang terkait, dan/atau Rapat Intern. RUU belum dapat 
disampaikan ke Tingkat II apabila secara prinsip tidak dicapai kesepakatan 
untuk diteruskan · 

(Pasal 135 Tata Tertib DPR) 

RAPAT FRAKSI 
(Pasal 134 ayat (3)-Tata Tertib DPR) 

TINGKATB 
(dalam RAPAT PARIPURNA DPR) 
(Pase! 134 ayat (2) huruf b Tatlb DPR) · 

1. Laporan Hasil Pembicaraan Tingkat I 
2. Pendapat Akhir Fraksi 
3: · Pendapat Akhir Presiden 
4. Pengambilan Keputusan 

(Pasal 136 ayat (l) Tata Tertib DPR) 

Tidak disetujui bersama 

(Pasal 20 ayat (3) UUD 1945) 
Tidak boleh diajukan lagi dalam 

rsidan an DPR masa itu 

Oisetujui bersama 
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C. Memberikan Pertimbangan kepada DPR atas Rancangan 
Undang-Undang Tertentu 

1. DPD memberikan pertimbangan secara terrulis kepada DPR atas 
RUU yang berkaitan dengan APBN, pajak, pendidikan, clan agama, 
sebelum memasuki tahap pembahasan atara DPR dengan 
Pemerintah. Pertimbangan tersebut menjadi bahan bagiDPRdalam 
melakukan pembahasan dengan pemerintah. 

2. DPR menerima dan menindaklanjuti pertimbangan tertulis yang 
disampaikan oleh DPD terhadap RUU yang berkaitan dengan 
APBN, pajak, pendidikan, dan agama, sebelum memasuki tahap 
pembahasan antara D PR dengan Presiden. 

3. Apabila RUU berasal dari Presiden, maka setelah Pimpinan DPR 
menerima RUU tersebut, Pimpinan DPR menyampaikan surat 
kepada Pimpinan DPD untuk memberikan pertimbangannya. 

4. Apabila RUU berasal dari DPR, maka setelah Pimpinan DPR 
menyampaikan surat kepada Presiden, Pimpinan DPR juga 
menyampaikannya kepada Pimpinan DPD untuk memberikan 
pertimbangannya. 

5. Pertimbangan DPD disampaikan secara tertulis oleh Pimpinan DPD 
kepada Pimpinan DPR paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja, 
yaitu hari kerja DPR pada Masa Sidang, sejak diterimanya surat 
dari Pimpinan DPR. 

6. PadaRapat Paripurna berikutnya, Pimpinan DPRmemberitahukan 
kepada Anggota perihal diterimanya pertimbangan tersebut dan 
meneruskannya kepada Bamus untuk meneruskan kepada Alar 
Kelengkapan yang akan membahasnya. 

7. Apabila dalam waktu yang ditetapkan, DPD belum juga 
memberikan pertimbangannya, DPD dianggap tidak memberikan 
pertimbangan clan pembahasan RUU dapat dilaksanakan . 

. -:dUKU PANDUANa /) /) � 
Dewan Peruaeiian � �{y(� 

1) /44 T TT' ·\· ? ) 'asa) vu, 'o. -- 

Ta/;u11 200 3 

Pasal I J 7 t!)'al (I J 

Tata Tertih DPR 

Pasal 7 3 7 ayat (2 J 

Tata Tertib D PR 

Pasa] 137 t!)'ttl ( 3) 

Falt, Tniib DPf-< 

Pasa! 137 ayal (../) 

dan aya! (7) 
Tatr1 Ic,rtih DJJR 

Paso/ 1 31 r1)1t1! ( 5) 
Tata 'J�tiib l)J)R 

Pasal I 3 7 ava! (l!) 
Tata Tertib D PR 
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SKEMA PEMBERIAN PERTIMBANGAN ATAS RUU TERTENTU OLEH DPD 

i'ii 
(/) 
ro o, - 
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BAB VIII 
PEMBAHASAN PERATURAN 
PEMERINTAH PENGGANTI 

UNDANG-UNDANG 

A. Pengertian 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) adalah peraturan 
perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal 
kepentingan yang memaksa. Dalam hirarki peraturan perundang-undangan, 
Perpu diletakan pada posisi yang sama dengan UU. 

B. Pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang 
Undang 

1. Pembahasan Perpu pada dasamya sama dengan pembahasan RUU 
dalam arti, ada proses pengajuan oleh Pemerintah dan ada mekanisme 
pembahasan bersama Pemerintah dan DPR dalam tahap-tahap 
pembahasan di DPR. 

2. Perbedaan yang sangat prinsip bahwa pilihan bagi D PR adalah menolak 
atau menerima isi Perpu secara keseluruhan. Dengan demikian, tidak 
ada penambahan dan pengurangan materi Perpu oleh DPR. 

3. Penetapan persetujuan Perpu harus dilaksanakan dalam persidangan 
yang berikut. 

4. Persetujuan DPR sebagaimana dimaksud di atas diputuskan dalam 
Rapat Paripurna, setelah diberikan kesempatan kepada Fraksi-Fraksi 
untuk rnemberikan pendapatnya. 

5. Dalam hal RUU mengenai penetapan Perpu menjacli UU clitolak oleh 
DPR, maka Perpu tersebut clinyatakan tidak berlaku. Untuk itu 
selanjutnya, Presiden mengajukan RUU tentang pencabutan Perpu 
tersebut yang dapat mengatur pula segala akibat dari penolakan tersebut . 

.. �UKUPANDUANa /J/JA 
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Pasal 36 aya: (1) 
U[} 1\70. 10 
Tahun 2004 

Pa.ral 36 ayat (2) 
UU 1"\Jo. 10 
Tahun 2004 

Posa/ 138 avat fl) 
Tata Tntib DPR 

Posa/ 138 q_yal f2) 
Tata Tertib DPR 

Pasa/36 qyat (J) dan 
C!}t!I (4) uu AT 0. 10 
Tahun 2004 
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SKEMAPEMBAHASANPERPU 

HAL IHWAL KEGENTINGAN MEMAKSA 

(Pasal 22 ayat (1) UUD 1945) 

PERPU 
TIDAK BEIRLAKlL 

Pasat 36,ayat (3) uu Ne. 1 
J"ahun 2094 

PREStDEN MEMBENTUK eERPU 

PEMBAHASAN DI DPR (DAtAM 
PERSIOANGAN YANG BERIKUT) 

(Pasal 38 ayat (1) UU No. 10 Tahun2004 Jo; 
Pasal 138l'ata Tertib OPR) 

PREStDEN MENGAJUKAN RUU 
TENTANGPENCABUTANPERPU 

(Passi 36 aw� (4} UU No. 10 Tahun 2oot) 
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BAB IX 
PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT 

DAN PENYEBARLUASAN UNDANG-UNDANG 

A. Penyerapan Aspirasi Masyarakat 

1. Dalam rangka penyiapan clan pembahasan RUU, masyarakat berhak 
memberikan rnasukan secara lisan dan tertulis kepada OPR. 

2. Masukan secara tertulis disarnpaikan kepada Pimpinan DPR dengan 
menyebutkan identitas yang jelas. 

3. Pimpinan meneruskan masukan terse but kepada Alat Kelengkapan DPR 
yang menyiapkan RUU dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) 
hari. 

4. Dalam hal pem berian masukan dilakukan secara lisan, Pimpinan Ala t 
Kelengkapan menentukan waktu pertemuan clan jumlah orang yang 
diundang dalam perternuan. 

5. Pimpinan Alat Kelengkapan menyarnpaikan undangan kepada orang 
yang diundang. Petemuan dengan masyarakat dapat dilakukan dalam 
bentuk RDPU, pertemuan dengan Pimpinan Alat Kelengkapan, a tau 
pertemuan dengan Pimpinan A.lat Kelengkapan c:lidampingi oleh 
beberapa Anggota yang terlibat dalam penyiapan dan pernbahasan 
RUU. 

6. Hasil pertemuan dengan masyarakat tersebut menjadi bahan masukan 
terhadap RUU yang sedang dipersiapkan atau yang sedang dibahas. 

7. Kegiatan terse but dilaksanakan dengan memperhatikan jadwal kegiatan 
DPR clan anggaran yang disediakan. 

B. Penyebarluasan Undang-Undang 

Pasa! 5 3 UU .l"\'o. 10 
Tah11n 2004 

Am,l 13 9 t!)'a/ ( 2) 
Ta/{l Tertjh DPR. 

Pasal 139 aya! rJ) 
Tata Tertib OPR 

Pasn! 139 ayat ('+) 
Ta!a Tfftih J)j)R_ 

Pasal 139 ayat (5) 
dan avat (6) 
'l�11a 'J ertib DPR 

Pasal 139 a_)'al (1) 
Tata Tertib DPR 

Pasal 14 I a)'rll 0) 
Tata Tertib DPR 

1. Sosialisasi undang-undang merupakan kewajiban Pemerintah. Pasal 51 U[ ,� IVo. 1 () 
2. Sosialisasi dilakukan melalui kegiatan menyebarluaskan undang-undang. "J 'abun 2004 
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Rua! 2-t C q)'at (1) 
jo. Pa.wl 1 () 
UUNa. 24 
Tahun 2003 

Pasal 11 U[J 1\io. 24 
Tahun 2003 

Pasal 51 UU No. 24 
Tahu112003 

Pasct! 51 qyat (3) 
UU .'\io. 24 
Tahtm20U3 

Pasa! 52 UU .1'\o. 24 
Ta!vm 2003 
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BABX 
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG 

TERHADAP UUD 1945 

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama 
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang 
undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa 
kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh 
unclang-unclang dasar, memutus pembubaran partai politik, clan 
memutus perselisihan ten tang hasil pemilihan umum. 

2. Untuk kepentingan pelaksanaan wewenangnya, Mahkamah Konstitusi 
berwenang memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga 
masyarakat untuk memberikan keterangan. 

3. Pemohon aclalah pihak yang menganggap hak clan/ atau kewenangan 
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya unclang-unclang, yaitu: 
a. Perorangan warga negara Indonesia. 
b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup clan 

sesuai dengan perkembangan masyarakat clan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. 

c. Badan hukum publik atau privat. 
d. Lembaga negara. 

4. Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonan bahwa: 
a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan 

berdasarkan UUD 1945; clan/ atau. 
b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/ atau bagian undang-undang 

dianggap bertentangan dengan UUD 1945. 

5. Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan kepacla D PR clan 
Presiden dalam jangka waktu paling lam bat 7 (tujuh) hari kerja sejak 
permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi . 

. duKu PANDUANQ /}/} A 
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6. 

7. 

8. 

9. 

Mahkamah Konstitusi dapat rncminta keterangan dan/atau risalah 
rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa 
kepada 1fPR, DPR, DPD, dan/ a tau Presiden. 

Dalam hal Mahkarnah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon clan/ 
atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 51, amar purusan menyatakan permohonan tidak dapat 
diterima. 

Dalam hal Mahkamah Kosntitusi berpendapat bahwa permohonan 
beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan. 

Dalam hal permohonan dikabulkan, Mahkamah Koristitusi 
menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan / atau bagian 
dari undang-undangyang bertentangandengan UUD 1945. 

Pasa!.54 UU No. 2-I 
Tahu112003 

Pasal 56 qyat (I) 
UU i\To. 24 
Tahm12003 

Pasa! 56 O)'uf (2). 
UU ]\Tu. 24 
Tahtm 2003 

A-isa! 56 q_y,d (3) 
UfJ 1"\r o. 2 4 
Tah11n 2003 

10. Dalamhal pembentukan undang-undangdimaksud tidakmemenuhi 
ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945, 
amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan. 

11. Dalam hal undang-undang dimaksud tidak bercentangan dengan UUD 
1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian a tau 
keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak. 

12. Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan 
bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/ a tau bagian undang-undang 
bertentangan dengan UUD 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/ 
atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat. 

13. Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan 
bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi 
ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945, 
undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 

.-ffuKU PANDUANa /7/7 A 
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Pasal 56 qyat (4) 
UUNo. 24 
Tahnn 2003 

Posa/ 5 6 q_yat (5) 
UT! .!."\ro. 24 
Ta/Jun 2003 

Pa.w! 57 q)!af (I) 
r it T T\-:- ?4 i_) u i '10, - 

Tahun 2003 

Pasct! 57 ayat (2) 
UU No. 24 
Tohuu 2003 
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Pasa/57 {l_)'af (3) 
UU J\'o. 24 
Tahmi 2003 

Paso! 58 U[] .Nu. 2..:/ 
·_lah11112003 

Pa.fa! 59 U[J No. 2../ 
T(lhun 200 3 

Pasa! 60 UU },to. 24- 
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14. Putusan Iahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan wajib 
dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lam bat 30 
(tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan. 

15. Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstirusi tetap berlaku 
sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang terse but 
bertentangan dengan UUD 1945. 

16. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang 
terhaclap UUD 1945 disampaikan kepada DPR, DPD, Persiden, clan 
1'1A. 

17. Terhadap materi muatan ayat, pasal, clan/ atau bagian dalam unclang 
undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. 
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BAB XI 
KERANGKAPERATURAN 

PERUNDANG-UNDANGAN DAN BENTUK 
RANCANGAN UNDANG-UNDANG 

(LAMPIRAN UU NO. 10 TAHUN 2004) 

A. Kerangka Peraturan Perundang-U ndangan 

Kerangka peraturan perundang-undangan adalah bagian-bagian yang 
terdapat di dalam undang-undang yang merupakan satu kesatuan yang 
utuh. Kerangka undang-undang terdiri atas: 

1. Judul 
2. Pembukaan 
3. Batang Tubuh 
4. Penutup 
5. Penjelasan 
6. Lampiran (jika diperlukan) 

1. Judul 
- Judul peraturan perundang-undangan memuat keterangan mengenai 

jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama 
peraruran perundang-undangan. 

- Nama peraturan perundang-undangan dibuat secara singkat dan 
mencerminkan isi peraturan perundang-undangan. 

- J udul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah 
marjin tan pa diakhiri tanda baca. 

Contoh: 
UNDANG-UNDANG REPUBUK INDONESIA 

NOMOR 15 TAHUN 2002 
TENTANG 

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG 
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2. Pembukaan 
Pembukaan peraturan perundang-undangan terdiri atas: 
1. Frase: Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa; 
2. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan; 
3. Konsideran; 
4. Dasar Huh..'U!D; clan 
5. Dikrum. 

Ad.1. 
Pada pembukaan tiap jenis peraturan perundang-undangan dicantumkan 
frase DEN GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA yang 
dirulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah marjin. 

Acl.2. 
Jabatan pembentuk peraturan perunclang-undangan ditulis seluruhnya 
clengan huruf kapital yang diletakkan di tengah rnarjin dan diakhiri 
dengan tanda baca koma.Contoh: PRESIDEN REPUBLIK 
INDONESIA, 

Ad.3. 
Konsideran diawali dengan kata Menimbang: 
Konsideran memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang 
menjadi latar belakang dan alasan pembuatan peraturan perundang 
undangan. Pokok-pokok pikiran tersebut memuat unsur filosofis, yuridis, 
clan sosiologis. Tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian 
kalimat yang merupakan kesatuan pengertian. Tiap-tiap pokok pikiran 
diawali clengan huruf abjad, dan dirurnuskan dalam satu kalimat yang 
diawali dengan kata bahwa clan diakhiri dengan tanda baca titik koma. 
Rumusan butir pertimbangan terakhir berbunyi bahwa berdasarkan 
pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf ... perlu 
membentuk Undang-Undang tentang ... 

Contoh: 

Menimbang: a. bahwa ; 
b. bahwa ; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk 
Undang-Undang tentang ..... ; 
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Ad.4. 
- Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat: 
- Dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatan peraturan 

perundang-undangan clan peraturan perundang-undangan yang 
memerintahkan pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut. 

- Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum 
hanya peraturan perundang-undangan yang ringkatannya sama atau lebih 
tinggi. 

- Peraturan perundang-undangan yang akan dicabut atau peraturan 
perundang-undangan yang sudah diundangkan tetapi belum resmi 
berlaku tidak dicantumkan sebagai dasar hukum. 

- Ji.lea jumlah peraturan perundang-undangan yang dijadilcan dasar hukum 
lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan 
peraturan perundang-undangan dan jika tingkatannya samadisusun secara 
kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya. 

- Dasar hukum yang diambil dari UUD 1945 ditulis dengan menyebutkan 
Pasal atau beberapa pasal yang terkait. 

Ad. 5 
Diktum terdiri atas: 
a. kata Memutuskan; 
b. kata Menetapkan; dan 
c. nama peraturan perundang-undangan. 

3. Batang Tubuh 
Batang tubuh peraturan perundang-undangan memuat semua substansi 
peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dalam pasal (-pasal). Pada 
umumnya substansi dikelompokkan ke dalam: 
1. Ketentuan Umum; 
2. Materi pokok yang diatur; 
3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan); 
4. Ketentuan Peralihan (jika cliperlukan); clan 
5. Ketentuan Penutup. 
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4. Penutup 
Penutup merupakan bagian akhir peraturan perundang-unclangan clan 
memuat: 
1. rumusan perintah pengundangan clan penempatannya; 
2. penandatanganan pengesahan atau penetapan peraturan perundang 

undangan; 
3. pengundangan peraturan perundang-undangan; clan 
4. akhir bagian penutup. 

5. Penjelasan 
Setiap undang-undang perlu diberi penjelasan. Penjelasan berfungsi 
sebagai tafsiran resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas 
norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya 
memuat uraian atau jabaran lebih lanjut dari norma yang diatur dalam 
batang tubuh. Dengan demikian, penjelasan sebagai sarana untuk 
memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan 
terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dijelaskan. Penjelasan tidak 
dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih 
lanjut. Dalam penjelasan dihindari rumusan yang isinya memuat 
perubahan terselubung terhadap ketentuan peraturan perundang 
undangan. Naskah penjelasan disusun bersama-sama dengan rancangan 
peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. 
Penjelasan peraturan perundang-undangan memuat penjelasan umum 
clan penjelasan pasal demi pasal. 

6. Lampiran (jika diperlukan) 
Dalam hal peraturan perundang-undangan memerlukan lampiran, hal 
terse but harus dinyatakan dalam batang tubuh clan pernyataan bahwa 
lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
peraruran perundang-undangan yang bersangkutan. Pada akhir larnpiran 
harus clicantumkan nama clan tanda tangan pejabat yang mengesahkan/ 
menetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan . 
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B. Bentuk Rancangan Undang-Undang 

Pada dasamya terdapat 6 (enam) bentuk rancangan undang-undang, yaitu: 
1. Rancangan undang-undang pada umumnya; 
2. Rancangan undang-undang penetapan peraturan pemerintah pengganti 

undang-undang menjadi undang-undang; 
3. Rancangan undang-undang pengesahan petjanjian intemasional; 
4. Rancangan undang-undangperubahan undang-undang; 
5. Rancangan undang-undang pencabutan undang-undang; clan 
6. Rancangan undang-undang pencabutan peraturan pemerintah pengganti 

undang-undang. 
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1. Rancangan undang-undang pada umumnya 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESlA 
NOMOR ..... TAHUN ..... 

TENT ANG 
..... (NAMA UNOANG·UNDANG) ..... 

DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIOEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menirnbang: 

Mengingat: 

a. bahwa ; 
b. bahwa ; 
c. can seterusnya ..... ; 

1. 
2. 
3. dan seterusnya ..... ; 

Dengan Persetujuan Bersama 
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ..... (NAMA UNDANG-UNDANG) ..... 

BAB! 

Pasal 1 

BAB II 

Pasal ..... 

BAB ..... (dan selerusnya) 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerinlahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam 
Lembaran Negara Republik Indonesia. 

Disahkan di Jakarta 
Pada tanggal ..... 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

(tanda tangan) 

(NAMA) 
Diundangkan di Jakarta 
Pada tanggal ..... 

MENTER! (yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraluran perundang-undangan) 

(tanda tangan) 

(NAMA) 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ..... NOMOR ..... 
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2. Rancangan undang-undang penetapan peraturan pemerintah pengganti 
undang-undang menjadi undang-undang 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK IN DONES IA 
NOMOR ..... TAHUN ..... 

TENTANG 
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR ..... TAHUN ..... TENTANG ..... (NAMA 

UNDANG-UNDANG) ..... MENJADI UNDANG-UNDANG 

DEN GAN RAHMAT TU HAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang: 

Mengingat: 

a. 
b. 
c. 

1. 
2. 
3. 

bahwa ; 
bahwa ; 
dan seterusnya ..... ; 

dan seterusnya ..... ; 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR ..... TAHUN ..... 
TENTANG ..... (NAMA UNDANG-UNDANG) ..... MENJADI UNDANG-UNDANG 

Pasal 1 
Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang Nomor ..... Tahun ..... tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun ..... Nomor ..... , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ) ditetapkan menjadi Undang-Undang 
dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. 

Pasa12 
Undang-Undang ini mulai bsrtaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam 
Lembaran Negara Republik Indonesia. 

Oisahkan di Jakarta 
Pada tanggal ..... 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

(tanda tangan) 

(NAMA) 
Diundangkan di Jakarta 
Pada tang gal ..... 

MENTERI (yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan) 

(tanda tangan) 

(NAMA) 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ..... NOMOR ..... 
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3. Rancangan undang-undang pengesahan petjanjian internasional 

UNOANG-UNOANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR ..... TAHUN ..... 

TENT ANG 
PENGESAHAN 

..... (BAHASAASLI PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG OIRATIFIKASI DAN DIIKUTI DENGAN BAHASA INOONESIA 
SEBAGAI TERJEMAHANNYA) ..... 

OE NGAN RAH MAT TU HAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang: 

Mengingat: 

a. 
b. 
c. 

1. 
2. 
3. 

bahwa ; 
bahwa ; 
dan seterusnya ..... ; 

dan seterusnya ..... ; 

Dengan Persetujuan Bersama 
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: UNOANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN ..... (BAHASAASLI PERJANJIAN INTERNASIONAL 
YANG DIRATIFIKASI DAN DIIKUTI DENGAN BAHASA INDONESIA SEBAGAI TERJEMAHANNYA) ..... 

Pasal 1 
(1) Mengesahkan ..... (bahasa asli perjanjian internasional yang diratifikasi dan diikuti dengan bahasa Indonesia 

sebagai terjemahannya) ..... dengan Reservation (Persyaratan) terhadap Pas al ..... tentang ..... 
(2) Salinan naskah asli (bahasa asli perjanjian inlemasional yang diratifikasi dan diikuli dengan bahasa Indonesia 

sebagai terjemahannya) ..... dengan Reservation (Persyaratan) terhadap Pasal ..... tentang ..... dalam 
bahasa lnggris dan terjemahannya calam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian 
yang lidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. 

Pasal2 
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerinlahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam 
Lembaran Negara Republik Indonesia. 

Disahkan di Jakarta 
Pad a tanggal ..... 

PRESIDEN REPUBLIK INDONES\A 

(tanda langan) 

(NAMA) 
Diundangkan di Jakarta 
Pad a tanggal ..... 

MENTER! (yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan) 

(tanda tangan) 

(NAMA) 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ..... NOMOR ..... 
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4. Rancangan undang-undang perubahan undang-undang 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR ..... TAHUN ..... 

TEN TANG 
PERUBAHANATAS UNDANG-UNDANG NOMOR ..... TAHUN ..... TENTANG ..... 

(Untuk perubahan pertama) 
a tau 

PERUBAHAN KEDUAATAS UNDANG-UNDANG NOMOR ..... TAHUN ..... TENTANG ..... 
(Untuk perubahan kedua, dan seterusnya) 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang: 

Mengingat 

a. 
b. 
c. 

1. 
2. 
3. 

bahwa ; 
bahwa ; 
dan seterusnya ..... ; 

dan seterusnya ..... ; 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK !NDONESIA 
dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR ..... TAHUN ..... 
TENTANG ..... (NAMA UNDANG-UNDANG) ..... 

Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor ..... Tahun ..... tentang ..... (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun ..... Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ..... ), diubah sebagai berikut: 
1. Ketentuan Pasal (bunyi rumusan tergantung keperluan), dan seterusnya. 

Pasal2 
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam 
Lembaran Negara Republik Indonesia. 

Disahkan di Jakarta 
Pad a tanggal ..... 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

(tanda tang an) 

(NAMA) 
Diundangkan di Jakarta 
Pada tanggal ..... 

MENTERI (yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan) 

(tanda tangan) 

(NAMA) 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ..... NOMOR ..... 
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5. Rancangan undang-undang pencabutan undang-undang 

UNDANG-UNDANG REPUBUK INDONESIA 
NO MOR ..... TAHUN ..... 

TEN TANG 
PENCABUTAN UNDANG-UNDANG NOMOR ..... TAHUN ..... TENTANG ..... {NM1A UNDANG-UNDANG) 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIOEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang: 

Mengingat: 

a. bahwa ; 
b. bahwa ; 
c. dan seterusnya ..... ; 

1. 
2. 
3. dan seterusnya ..... ; 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN: 
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Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEN CAB UTAN UNOANG-UNDANG NO MOR ... TAHUN .... TENTANG 

Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor ..... Tahun ..... tentang ..... (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun ..... Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ..... ), diubah sebagai berikut: 
1. Ketentuan Pasal (bunyi rumusan terganlung keperluan), dan seterusnya. 

Pasal 2 
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam 
lembaran Negara Republik Indonesia. 

Disahkan di Jakarta 
Pada tanggal ..... 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

(tanda tangan) 

(NAMA) 
Diundangkan di Jakarta 
Pada tanggal ..... 

MENTERI (yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan) 

(tanda tangan) 

(NAMA) 

LEM BARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ..... NOMOR ..... 
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6. Rancangan undang-undang pencabutan peraturan pemerintah pengganti 
undang-undang. 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR ..... TAHUN ..... 

TENTANG 
PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR ..... TAHUN ..... TENTANG ..... 

(NAMA UNDANG-UNDANG) ..... 

DEN GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang: 

Mengingat: 

a. 
b. 
c. 

1. 
2. 
3. 

bahwa ; 
bahwa ; 
dan seterusnya ..... ; 

. .... , 
dan seterusnya ..... ; 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG 
UNDANG NOMOR .... TAHUN .... TENTANG .... 

Pasal 1 
Peraturan Pemerintah Pengganti 
mor .... Tahun .... tentang .... (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun .... Nomor .... , Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor .... ) dicabut dan dinyatakan tidak bertak.u (bagi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah 
berlaku) atau ditarik kembali dan dinyatak.an lidak berlaku (bagi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah 
diundangkan letapi belum mulai berlaku). 

Pasal 2 
Undang-Undang ini mulai berlaku pad a tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam 
Lembaran Negara Republik Indonesia. 

Disahkan di Jakarta 
Pada tanggal ..... 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

(landa tangan) 

(NAMA) 
Diundangkan di Jakarta 
Pada tanggal ..... 

MENTER! (yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan} 

(tanda tangan) 

(NAMA) 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ..... NOMOR .... 
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t..rKKANISME PELAKSANAAN FUNGSI 
DPR BIDANG .ANGGARAN 

BAB XII 
PENGANTAR 

Fungsi anggaran merupakan salah satu fungsi yang dimiliki DPR dalam 
melaksanakan tugasnya sebagai lembaga perwakilan rakyat. Untuk dapat 
melaksanakan fungsi anggaran tersebut sebenarnya terkait dengan sistem 
keuangan negara pada umumnya. Selama ini membicarakan fungsi anggaran 
hanya semata-mata berbicara atas Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara 
(APBN), padahal selama ini konstitusi negara, dalam hal ini UUD 1945 tidak 
berbicara tentang APBN semata. Maka dapat dikatakan bahwa di masa 
berlakunya UUD 1945, fungsi anggaran identik dengan keuangan negara dalam 
arti sempit, karena hanya berbicara tentang APBN semata. 

Di masa berlakunya UUD 1945, dasar hukum peraturan pelaksanaan atas 
APBN diatur dengan Keppres. Di masa berlakunya UUD Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, peraturan pelaksanaan atas APBN diatur dengan 
Keppres clan Perpres. 

Di masa amandemen UUD 1945 APBN juga ditetapkan dengan UU, hanya 
saja kalau di masa UUD 1945 pemegang kekuasaan pembentuk UU berada 
di tangan Presiden (Pasal 5 ayat (1)), maka di masa UUD Negara RI Tahun 
1945, pemegang kekuasaan pembentukan UU berada di tangan DPR (Pasal 
20 ayat (1)), sedangkan pelaksanaan APBN tetap menjadi tanggung jawab 
Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara (Bab III), khususnya 
pada Pasal 4 ayat (1) yang menegaskan bahwa Presiden RI memegang 
kekuasaan pemerintahan menurut UUD . 
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Pasca amandemen UUD 1945, maka terjadi perubahan paradigma terhadap 
fungsi anggaran yang dimiliki oleh DPR. Perubahan paradigma terse but selain 
mengakibatkan perubahan sis tern ketatanegaraan juga berimplikasi terhadap 
fungsi yang dimiliki oleh DPR, termasuk fungsi anggaran. Salah satu perubahan 
paradigma, yaitu diikutsertakannya suatu lembaga baru yang bernama Dewan 
Perwakilan Daerah (DPD). Salah satu peran dari DPD yaitu DPD memberi 
pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN beserta Nota Keuangan clan 
DPD ikut serta melakukan pengawasan terhadap APBN dan menyampaikan 
basil pengawasan terhadap APBN kepada D PR. 

Hal lain yang juga mempunyai implikasi terhadap fungsi anggaran, yaitu fungsi 
anggaran tidak lagi hanya sebatas APBN semata, tetapi fungsi anggaran 
mempunyai korelasi dengan hal keuangan negara. Ini dapat dilihat dengan 
telah ditetapkannya beberapa UU yang berhubungan dengan APBN, seperti: 
1. UU No. 1 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 
3. UU No. 15 Tahun 2004 ten tang Pemeriksaan Pengelolaan clan Tanggung 

J awab Keuangan Negara. 

Untuk memahami seberapa jauh fungsi anggaran yang dimiliki oleh DPR, 
maka hams diketahui lebih dahulu beberapa dasar hukum yang mengatur 
tentang fungsi anggaran. 

Untuk itu perlu diketahui juga pengertian umum yang berhubungan dengan 
fungsi anggaran, antara lain: 
1. Pengertian Anggaran, 
2. Pengertian Anggaran Negara., 
3. Batasan Anggaran Negara, clan 
4. Hak Budget. 

Akhirnya tahapan akhir dari fungsi anggaran yaitu pada rnekanisme fungsi 
anggaran khususnya mekanisrne penyusunan, pembahasan clan penetapan 
APBN, baik terhadap APBN induk, APBN Perubahan clan Perhitungan 
Anggaran Negara. Hal pentingyang berhubungan dengan APBN yaitu adanya 
peran serta dari D PD . 

. -:1fUKUPANDUANQ /)/}� 
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BAB XIII 
DASARHUKUM 

Dasar hukum fungsi anggaran diarur dalam beberapa peraturan perundang 
undangan sebagai berikut: 

UUD 1945 

Pasal20A 
(1) D PR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. 

Pasal 23 
(1) APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara, ditetapkan setiap 

tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka clan 
bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

(2) RUU APBN diajukan olehPresiden untukdibahas bersamaDPRdengan 
memperhatikan pertimbangan D PD. 

(3) Apabila DPR tidak menyetujui rancangan APBN yang diusulkan oleh 
Presiden, Pemerintah menjalankan APBN tahun yang lalu. 

Pasal23C 
Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang. 

UU No. 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. 

Pasal2 
(1) BPK bertugas untuk memeriksa tanggung jawab Pemerintah tentang 

Keuangan Negara. 

. �UKU PANDUANa /J/J A 
Dewan Perwakilan � Jtpdbl{b(dbJa 

Pasal 20A qyat (1) 
UUD 1945 

Pasal 23 aya: (1) 
UUD 1945 

Pasal 23 qyat (2) 
UUD 1945 

Pasa! 23 qyat (3) 
UUD 1945 

Pasal23C 
UUD 1945 

Pasal 2 qyat (1) 
T ·r r '\' - L1 ,.' j 0 . .) 

Tahun 1973 
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Pasal 2 qyat (2) (2) BPK bertugas untuk memeriksa semua pelaksanaan APBN. 
uu J'\To, s 

Tahun /973 

Pasal 2 a_yat (3) 
UU I\To. 5 

Tahun 197 3 

Pasal 2 ayat (5) 
ULT J\To. 5 

Ta/Jun 1973 

Pasal 1 an��kt1 7 
LT(J J\T o. 1 7 
Tahu112003 

(3) Pelaksanaan pemeriksaan seperti dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) 
pasal ini dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang. 

(5) Hasil pemeriksaan BPK diberitahukan kepada DPR. 

UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

Pasal 1 
7. Anggaran Pendapatan clan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN 

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh 
DPR 

Pasal 1 £111/!,ka 9 9. Penerimaan negara adalah uang yang masukke kas negara. 
LTV- 1\To. 17 
Tahu;; 200 3 

Pa.fell/ an,.gka 10 10. Pengeluaran negara adalah uang yang hams keluar dari kas negara. 
uu 1\0. 17 
'j 'abnn 200 3 
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Pasai I a11,gka 13 
Ul} 1\o. 17 
Iahun 2003 

Pasa! I a;�gka 14 
UU ]\'o. 17 
Tahun 2003 

13. Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai 
penambah nilai kekayaan bersih. 

14. Belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai 
pengurang nilai kekayaan bersih. 

t.Jd KU PANDUAJ.'\J (4 /7 /7 A 
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17. Pembiayaan adalah setiap penerirnaan yang perlu dibayar kembali dan/ 
a tau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran 
yang bersangkutan maupun tahun tahun anggaran berikutnya. 

Pasal 3 
(2) APBN, perubahan APBN clan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, 

setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang. 

(4) APBN/ APBD mempunyai fungsi otorisasi, perenanaan, pengawasan, 
alokassi, distribusi clan stabilisasi. 

Pe,yelasan 
Fungsi otonsasi: 
Ji,[ engandung arti babtua anggaran negara menjadi dasar untuk melak.ranakan 
pendapatan dan belatga pada tahun yang bersangkutan. 

Fungsi perencanaan: 
1\:!engandung arti bahwa anggaran negara menjadipedoman bagi manqjemen dalam 
merencanakan kegiatan pada tahun Jiang bersangkutan. 

Fungsi pengawasan: 
lviengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk meni!ai apakah 
kegiatan pef!Je!enggaraan pemenntahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah 
ditetapkan. 

Fungsi aloeasi: 
Mengandung arti bahwa anggaran negara barus diarahkan untuk mengurangi 
pengangguran dan pemborosan sumber dqya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas 
perekonomian. 

Fungsi distnbusi: 
1.Vlengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara barus memperhatikan rasa 
keadzlan dan kepatutan. 

/--. ��?/2Q ._-ftUKU PANDUAN 
Dewan Penvakilan &, t !. a 

Pasa] 1 ongka 17 
UU No. 17 
"1 'ahun 200 3 

Pasa! 3 ayat (2) 
UU_;_\�o. 17 
T 'abnn 200 3 

Pasal 3 ayat (4) 
CU 1',To. J 7 
Tabun 200.3 
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AJJal 3 ayat (5) 
UU x« 17 
Tah11n2003 

Posa/ 5 ayat (I) 
r 'U ,Vo. 17 
Tobnn 2003 

Pasal 7 ay11t (1) dan 
avat (2) UL' i'io. 17 

Tabnn 200 3 

Pnsa! 11 arat (1) 
san1pai de11ga11 qJnf 

(5) l'l' I'io. 17 
Tahun 200 J 
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F1mgsi stabilisasi: 
l\1.enga11d1mg 011i babwa a11ggara11 pemenntab menjadi a/at 1111/uk memehbara dan 
111eng11payaka11 kesei111ba 11ga11 jt111da111e11a/ perekonomia 11. 

(5) Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi 
kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus 
dimasukkan dalam APBN. 

Pasal 5 
(1) Saruan hi tung dalam penyusunan, penetapan dan pertanggungjawaban 

APBN/ APBD adalah mata uang rupiah. 

Pasal 7 
(1) Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara digunakan unruk rnencapai 

tujuan bemegara. 
(2) Dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk rnencapai cujuan 

bernegara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setiap tahun disusun 
APBN dan APBD. 

Pasal 11 
(1) APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yangditetapkan 

tiap tahun dengan undang-undang. 
(2) APBN terdiri atas anggaran peridapatan, anggaran belanja dan 

pembiayaan. 
(3) Pendapatan negara terditi atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak 

dan hibah. 
Penjelasan 
Dalam p1111g11ta11 perpajakan tersebu: temzasuk p1111gutan bea masuk dan cukai. 

(4) Belanja negara dipergunakan unruk keperluan penyelenggaraan tugas 
pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

(5) Belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja. 
Penjeasa» 
Rinaan belanja negara menurut organisasi disesuaiean dengan susunan ke111ente,1{11J 

11egara/ le111baga pemeri11taha11 pttsat . 

. -:7-fuKu PA.c',DUAN C?) /7 /) A 
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Rincian belarya negara menurut fungsi antara lain, terdiri dari: 
1. pelayanan umum,· 
2. pertahanan; 
3. ketertiban dan keamanan; 
4. ekon01ni; 
5. lingkungan hidup,· 
6. perumahan dan jasilitas umum; 
7. kesehatan; 
8. pariuisaia; 
9. budqya; 
10. agama; 
11. pendzdikan; dan 
12. perlindungan sosial. 

Rincian negara menurutjenis belarya (sifat ekonomz), antara lain terdiri dari: 
1. belanja pegawai,· 
2. belatya barang; 
3. belarya modal; 
4. bunga; 
5. subsidi; 
6. bibab; 
7. bantuan sosial; dan 
8. belatga lain-lain. 

Pasal 12 
(1) APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan 

negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara. 
Pe,yelasan 
Dalam me,ryusun APBJ\T dimaksud, diupqyakan agar belarya operasional tidak 
melampaui pendapatan dalam tahun anggaran yang bersangkutan. 

(2) Penyusunan RAPBN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman 
kepada rencana kerja Pernerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya 
rujuan bernegara. 

(3) Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber 
pembiayaan untuk menutupi defisit terse but dalam UU tentang APBN . 

. �CKD PA DCANa /J/J A 
Dewan Penvakilan W' �{y(� 

Pasal 1 l a_,val ( /) 
sampai dengan (!ya! 
(4) [.!(] }\To. 17 
·1 'abn» 2003 
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Pasal 15 ayat (1) 
sampai dengo12 t!)'at 

(6) [TU No. ! 7 
Tahmi 200 3 

Pas a! 26 t!)'rli (1) 
LT(_7 ','o 17 ) ., \; • .I 

Tah1111 2003 

Penjelasan 
Defisit anggaran dimaksud dibatasi maksimal 3% dari Produk Domestik Bruto. 
]um/ah pif!J"aman dibatasi maksimal 60% dari Produk Domestik Bruto. 

(4) Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, Pemerintah Pusat dapat 
mengajukan rencana pengajuan penggunaan anggaran surplus kepada DPR 
Pe'!}elasan 
Penggunaan surplus anggaran perlu mempertimbangkan prinsip pertanggungjawaban 
antara generast� sehingga penggunaan'!)'a diutamakan untuk pengurangan utang} 
pembentukan dana cadangan dan peningkatan jaminan sosia!. 

Pasal 15 
(1) Pemerintah Pusat mengajukan RUU tentang APBN, disertai Nora 

Keuangan clan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPR pada 
bulan Agustus tahun sebelumnya. 

(2) Pembahasan RUU tentang APBN dilakukan sesuai dengan UU yang 
mengatur susunan clan kedudukan DPR. 

(3) DPR dapat mengajuk.an usul yang mengakibatkan perubahan jumlah 
penerirnaan clan pengeluaran dalam RUU tentang APBN. 
Pef!Jehsan 
Perubahan RUU tentang APB1\T dapat diusulkan oleb DPR separyang tidak 
mengakibatkan peningkatan defisit anggaran. 

(4) Pengambilan keputusan oleh DPR mengenai RUU tentang APBN 
dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun anggarnn yang 
bersangkutan dilaksanakan. 

(5) APBN yang disetujui DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, 
program, kegiatan dan jenis belanja. 

(6) Apabila DPR tidak menyetujui RUU sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1), Pemerintah Pusat dapat rnelakukan pengeluaran setingi-tingginya 
sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya. 

Pasal26 
(1) Setelah APBN ditetapkan dengan UU, pelaksanaannya dituangkan lebih 

lanjut dengan Keputusan Presiden . 

. �UKUPANDUAN C:) /)/) � 
Dewan Penvakilan � �ll,J,(� 



UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, 
DPD, dan DPRD 

Pasal 25 
DPR memiliki fungsi: 
a. legislasi; 
b. anggaran; dan 
c. pengawasan. 

Pe1!Je!asan 
Yang dimak.md dengan fangsi anggaran adalah fungsi me'!Yusun dan menetapkan APBN 
bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD. 

UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

Dasar menimbang butir b 
Bahwa pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 
Negara RI Tahun 1945 perlu dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung 
jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dala.am 
APBN dan APBD. 

Pasal 1 angka 1 
Perbendaharaan negara adalah pengelolaan clan pertanggungjawaban keuangan 
negara, termasuk investasi clan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapk.an dalam 
APBN dan APBD. 

Pasal 2 
Perbendaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi: 
a) pelaksanaan penclapatan clan belanja negara; 
b) pelaksanaan penclapatan clan belanja claerah; 
c) pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara; 
d) pelaksanana penerimaan clan pengeluaran claerah; 
e) pengelolaan kas; 
f) pengelolaan piutang dan utang negara/ daerah; 
g) pengelolaan investasi clan barang milik negara/ daerah; 

.�::&uKu PANDUANa /J /J A 
Dewan Pemakilan W �{b(� 

Pasa/25 
UC: I-Jo. 22 
'fal.JJm 200 3 

Dasar 111e11i111bai£f!. 

bntir b UU No. 1 
1. 'abun 2004 

Pasal 1 anp,ka 1 
UU /\a. 1 
Tahun 2004 

Pasal 2 
UU i\'o. 1 
TahuJJ200..f. 
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Pasa] 3 qyut (I), ayat 
(4) dan aya: (6) 

fTU �Vo. 1 
· f .abun 200../- 

Pasal 11 UU i'/o. J 
Tahun 2004 

Posa! 1 2 qJ'Cll (!) 
UU No. 1 

Ta/mil 2004 
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h) penyelenggaraan akutansi clan sistem informasi manajemen keuangan 
negara/ daerah; 

� penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/ APBD; 
J) penyelesaian kerugian negara/ daerah; 
k) pengelolaan Badan Layanan Umum; 
� perumusan standar, kebijakan serta sistem dan prosedur yang berkaitan 

dengan pengelolaan keuangan negara clalam rangka pelaksanaan APBN / 
APED. 

Pasal 3 
(1) UU tentang APBN merupakan clasar bagi Pemerintah Pusat untuk 

melakukan penerimaan clan pengeluaran negara. 

(4) Semua pengeluaran negara, termasuk subsidi clan bantuan lainnya yang 
sesuai dengan program pemerintah pus at, dibiayai dengan APBN. 
Pe,yelasan 
Program Pemerintah Pusat dimaksud diusulkan dalam RUU tentangAPBJ\.T serta 
disusun sesuai dengan kebutuhan pe'!J·elenggaraan pemerintaban negara dan 
kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dengan berpedoman kepada 
rencana ketja Pemerintah dalam rangka mewl!J'udkan tercapaif!J•a fl!J"uan bernegara. 

(6) Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak clan/ 
atau tidak terduga disediakan dalam bagian anggaran tersendiri yang 
selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah. 

Pasal 11 
Tahun anggaran meliputi masa saru tahun mulai tanggal 1 Jarmari sampai dengan 
31 Desember. 

Pasal 12 ayat (1) 
APBN dalam satu tahun anggaran meliputi: 
a. hak pernerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih; 
b. kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan 

bersih; 

.--1'.fCKUPANDUAi�Cj�..,r]� 
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c. penerimaan yang perlu clibayar kembali clan/ atau pengeluaran yang akan 
diterima kernbali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun 
pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

Penjelasan Umum 
UU tentang Perbendaharaan ini dimaksudkan untuk memberikan landasan 
hukum di bidang administrasi keuangan negara. Dalam UU Perbendaharaan 
Negara ini ditetapkan bahwa perbendaharaan negara adalah pengelolaan dan 
pertanggungj awaban keuangan negara, termasuk investasi clan kekayaan yang 
dipisahkan yang ditetapan dalam APBN clan APBD. 

UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan clan Tanggung 
Jawab Keuangan Negara 

Pasal 2 ayat (1) 
Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan 
negara clan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. 

Pasal 17 
(1) Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat 

disampaikan oleh BPK kepada DPR clan DPD selambat-lambatnya 2 
( dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat. 
Pef!}eiasan 
Yang dimaksud dengan laporan keuangan pemerintah pusat pada qyat ini adalah 
laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasaf 30 UU No. 17 Tahun 
2003 tentang Keuangan Negara. 

(4) Laporan hasil pemeriksaan konjera disampaikan kepada DPR/DPD/ 
DPRD sesuai dengan kewenangannya. 

Peraturan Tata Tertib DPR 

Pasal 6 ayat (1) 
DPR mempunyai tugas dan wewenang: 
a. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat 

persetujuan bersama. 

.:1iUKUPANDU,'\NC;I /7/7� 
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Pesjelasan Um11111 

UUNo.1 
Ta/Jun 2004 

Pasaf 2 rJ.)'01 (1) 
UU S:a. 15 
'1 ahml 2004 

Pasal 1 7 a_}',1! (1) 
UTT J.\10. 15 
Tabu» 2004 

Pasal 17 rqat (4) 
ULT ],!o. 15 
Tahmz 200-t 

Pasat 6 avat (1) 
/J1m(/ a 

Tata 'ffflib J) JJIZ 
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Pas al 6 t!)'clf ( 1) 
l.mnf d 

Tata Tcliih OPR 

Pasal 6 nvn! (1) 
bnrutc 

Tata Tatih DPR 

Pasa! 6 c!)'rtf (I) 
l.mmjf 

Tata Tntih DPR 

Pasa! 6 r!)'al (1) 
/J11m(2, 

'1 �1ta 'J ertib DJ>l-{ 

Pasal 6 -r« (1) 
h1mfi 

Ta/{! Tertib DPR 

Pasal 38 avat (2) 
'D11a J'C'1tib DPR 

d. Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU APBN clan RUU yang 
berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama. 

e. Menetapkan APBN bersama Presiden, dengan memperhatikan 
pertimbangan DPD. 

f. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, 
serta kebijakan pemerintah. 

g. Membahas dan menindak lanjuti basil pengawasan yang diajukan oleh D PD 
terhaclap pelaksanaan undang-unclang mengenai otonomi daerah, 
pembentukan, pemekaran clan penggabungan daerah, hubungan pusat clan 
daerah, sumber daya alam clan ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, 
pendidikan clan agama. 

l Mernbah as clan menindak lanjuti hasil pemeriksaan atas 
pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. 

Pasal 38 ayat (2) 
Tugas Komisi di bidang anggaran adalah: 
a) mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan RAPB:N 

yang termasuk ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah; 
b) mengadakan pembahasan usul penyempurnaan RAPBN yang termasuk 

dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah; 
c) mengadakan pembahasan laporan keuangan negara clan pelaksanaan APBN 

termasuk hasil pemeriksaan BPK yang terkait dengan ruang lingkup tugasnya; 
clan 

d) menyampaikan hasil pembicaraan pendahuluan, sebagaimana dimaksud 
huruf a dan basil pembahasan sebagaimana dimaksucl pada huruf b dan 
huruf c kepada Panitia yang bertugas menangani APBN . 

. _-zfuKU PANDUA.t'\J a/}/} A 
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Pasal 46 Pasal 46 
(1) Panitia.Anggaran bertugas mclaksanakan pembahasanAPBN sebagaimana Tola Tertib DPR 

dimaksud dalam Bab XVIII. 
(2) Panitia Anggaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1 ), dapat: 
a) mengadakan Raker dengan Presiden yang dapat diwakili oleh Menteri; 
b) mengadakan RDPU, baik atas permintaan Panitia Anggaran maupun 

atas permintaan pihak lain; 
c) mengadakan konsultasi dengan DPD; 
d) mengadakan kunjungan kerja dalam Masa Reses, atau apabila 

dipandang perlu dalam Masa Sidang dengan persetujuan Pimpinan 
DPR yang hasilnya dilaporkan kepada Rapat Paripuma untuk ditentukan 
tindak lanjutnya; 

e) mengaclakan studi banding atas persetujuan Pimpinan DPR yang 
hasilnya dilaporkan kepada Rapat Paripurna untuk ditentukan tindak 
lanjutnya; 

f) membentuk Panja; 
g) melakukan tugas atas keputusan Rapat Paripuma clan/ atau Bamus; 
h) mengusulkan kepada Bamus, hal-hal yang dipandang perlu untuk 

dimasukkan dalam acara DPR; clan 
� membuat inventarisasi masalah, baik yang sudah maupun yang belurn 

terselesaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan oleh Panitia 
Anggaran pada masa keanggotaan berikutnya pacla akhir masa 
keanggotaan DPR. 

Pasal 137 
(1) Terhadap RUU yang berkaitan dengan APBN, pajak, pendidikan clan 

agama, DPR menerima clan menindaklanjuti pertimbangn tertulis yang 
disampaikan oleh DPD, sebelum memasuki tahap pembahasan antara 
D PR clan Presiden. 

(2) Apabila RUU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Presiden, 
setelah Pimpinan DPR menerima Surat Pengantar Presiden, Pimpinan 
DPR menyampaikan surat kepada Pimpinan DPD untuk memberikan 
pertimbangannya. 

(3) Apabila RUU, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari DPR, 
setelah Pimpinan DPR menyampaikan surat kepada Presiden, Pimpinan 

._�uKu PANDUANa /J/J A 
Dewan Pervakilan Ro�t �{b(� 

Pasa] I 37 
Tata Ter!ib D/>R 
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DPR menyampaikannya juga kepada Pimpinan DPD untuk memberikan 
pertimbangrumya. 

(4) Pertimbangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), 
clisampaikan secara tertulis melalui Pimpinan DPR, paling lam bat 30 (tiga 
puluh) hari kerja setelah diterimanya surat dari Pimpinan DPR, 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3). 

(5) Pada Rapat Paripurna berikutnya, setelah pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) diterima Pimpinan DPR, Pimpinan DPR 
memberitahukan kepada Anggota perihal diterimanya pertimbangan atas 
RUU clan meneruskannya kepada Barn us yang akan membahasnya. 

(6) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPD belum 
juga memberikan pertimbangannya, DPD dianggap tidak memberikan 
pertimbangan dan pembahasan terhadap RUU, sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), dapat dilaksanakan. 

(7) Bari kerja, sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4), adalah hari kerja DPR 
pada mas a sidang. 

Pasa] 142 sa111pui Bab XVIII tentang Penetapan APBN (Pasal 142 - Pasal 151). 
dem!.,lm Pasal 1 51 
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Pasal 6 btuir c 
Tola 'lfrtih DP]) 

Posed 6 /ml!r {' 
Tata Tertib DPD 

Pasal 6 
c. memberikan pertimbangan kepada DPR atas RULT APBN dan RUU yang 

berkaitan dengan pajak, pendidikan clan agama. 

e. dapatmelakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undangan mengenai 
otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, 
hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alarn dan sumber 
daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan clan agama, 
serta menyarnpaikan basil penga\vasannya kepada DPR sebagai bahan 
pertimbangan untuk ditindak lanjuti . 

. '::!luKllPA: DuANC# /J/JA 
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f menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK untuk dijadikan 
bahan membuat pertimbangan bagi DPR tentang RUU yang berkaitan 
dengan APBN. 
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Peujelasan Unno» 
LTi .iVo. 17 
Tah11n 2003 

l .ibat Pasal-l 
LTL: 1' - 17 • . L y{J, ! 

Tah1111 20U} Jo 
Pasal 11 UL' f\J(1. 1 

'fohm, 200-1 

Pase,/ 7 �1yat (2) 
U l) ,"\10. I 7 
Tahmt 200 3 

Pasa] 12 aya! (1) 
U[J No. 17 
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BAB XIV 
PENGERTIAN UMUM 

A. Pengertian Anggaran 

Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen clan kebijakan ekonomi. 

Sebagai instrumen kebijakan ekonorni, anggaran berfungsi untuk 
mewujudkan pertumbuhan clan stabilitas perekonomian serta pemerataan 
pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. 

Anggaran ditetapkan untuk jangka waktu tertentu. 

Tahun anggaran meliputi satu tahun, mulai dari 1 Januari sampai dengan 
31 Desember. 

B. Pengertian Anggaran Negara 

Anggaran negara dalam arti sempit adalah Anggaran Penclapatan clan 
Belanja Negara (APBN). 

APBN disusun: 
1. Dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai 

tujuan bemegara. 

2. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara clan 
kemampuan clalam menghimpun pendapaan negara. 

._:01UKU PANDUAL"J Q /)/}A' 
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Dalam menyusun APBN dimaksud diupayakan agar belanja operasional 
tidak melampaui pendapatan dalam tahun anggaran yang bersangkutan. 

APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang 
disetujui oleh DPR. 

UU tentang APBN merupakan dasar bagi Pemerintah Pusat untuk 
melakukan penerimaan dan pengeluaran negara. 

.Anggaran negara dalam arti luas adalah: 
1. Keuangan Negara. 
2. Perbendaharaan Negara. 

Keuangan Negara adalah semua hak clan kewajiban negara yang dapat 
dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang 
yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak 
clan kewajiban tersebut. 

Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban 
keuangan negara, termasuk investasi clan kekayaan yang dipisahkan, yang 
ditetapkan dalamAPBN danAPBD. 

C. Batasan Anggaran Negara 

Anggaran negara dalam arti sempit adalah APBN. 

APBN mempunyai fungsi: 
1. otonsasi; 
2. perencanaan, 
3. pengawasan, 
4. alokasi, 
5. distribusi, clan 
6. stabilisasi 
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Penjelasan Pasa/ 3 
avat (./-) UU tc« 17 

]a!Jfln 2003 

Penjl'itHan Pasal 3 
avat (4) (} U 1'\lo. 1 7 

Tahun2003 

Pu1!}dasan Pasa!J 
ayat (4) [JU 1'\,T o. 1 7 

Tahu112003 

Pt:t!Jelasan Pasaf 3 
ayat (4) UU ]\Jo. 17 

Tuhun 200] 

JJnytlasa11 Pasa/.3 
ayat (4) UU �'\\,. t 7 

Tabnn 200} 

Pmjelasan Pa.ral 3 
r!)'at (4) ·.\: o. I 7 

Tahm1 200 J 

Pasal 12 ayat (1) 
UU T\'o. 1 

Tah11n 2004 
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Fungsi otonsasi: 
Nfengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk 
melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. 

F ungsi perencanaan: 
JVIengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi 
manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. 

Fungsipe-ngawasan: 
J\,fengandung arti bahwa anggaran negara menjacli pedoman untuk rnenilai 
apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan 
ketentuan yang telah ditetapkan. 

Fungsi alokasi: 
]1viengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk 
mengurangi pengangguran clan pemborosan sumber daya, serta 
meningkatkan efisiensi clan efektifitas perekonomian. 

Fungsi distribusi: 
Mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan 
rasa keadilan dan kepatutan. 

Fungsi stabi/isasi: 
frngandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk 

memelihara clan mengupayakan keseimbangan fundamenal perekonomian. 

APBN dalam 1 tahun anggaran meliputi: 
a. hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan 

bersih; 
b. kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai 

kekayaan bersih; 
c. penerimaan yang perlu dibayar kembali clan/ atau pengeluaran yang 

akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan 
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya . 
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APBN terdiri atas: 
1. Anggaran Pendapatan, 
2. Anggaran Bel an ja, dan 
3. Pembiayaan. 

Format baru APBN: 

A. PENDA.PATAN NEGARA DAN HIBAH 
I. Penerimaan Dalam Negeri 

1. Penerimaan Perpajakan 
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak 

Il. Penerimaan Hibah 

B. BEIANJA NEGARA. 
I. Belanja Pemerintah Pusat 

1. Belanja Pegawai 
2. Belanja Barang 
3. Belanja :Modal 
4. Pembiayaan Bunga Utang 
5. Subsidi 
6. Belanja Hibah 
7. Bantuan Sosial 
8. Belanja lain-lain 

II. Belanja Untuk Daerah 
1. Dana Perimbangan 
2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian 

C. KESEIJVIBAt'\J GA.N PRIMER 
D. SURPLUS/DEFISIT ANGGARAN 
E. PEtvIBIAY.A.AN 

APBN yang telah disetujui DPR terinci: 
1. unit organisas� 
2. fungsi, 
3. program, 
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Pmal l aJJgka 1 3 
[JU 1\10. 17 
Tahun 2003 

Pasa! 11 {!}'at ( 3) 
UT: 1Vo. 17 
Tahu11 200 3 

Pasa] 3 ayat (5) 
UU I\�o. 17 
Tabsu 200 3 

Pasa] 1 anxk{I / ,j 

ULI No. 17 
Tahtm 2003 

Prtsc!I 3 ayat (5) 
U[) i\o. 17 
Tahnn 2003 

Pas al 11 t!)1rlf (4) 
in: L\O. 17 
Ia!J11n 200 3 

Pasal 11 a_yat (5) 
uu J°\! o. 1 7 
Tahtm 200 3 

4. kegiatan, dan 
5. jenis belanja. 

Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai 
penambah nilai kekayaan bersih. 

Pendapatan negara terdiri atas: 
1. Penerimaan pajak, 
2. Penerimaan bukan pajak, 
3. Hibah. 

Semua yang menjadi hak negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan 
harus dimasukkan dalam APBN. 

Belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai 
pengurang nilai kekayaan bersih. 

Semua yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang 
bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN. 

Belanja negara dipergunakan untuk: 
1. keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat, clan 
2. pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat clan 

daerah. 

Belanja negara dirinci menurut: 
1. orgarusas1, 
2. fungsi, 
3. jenis belanja . 

. :�UKUPANDUANa /J/JA 
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Rincian belanja negara menurut organisasi disesuaikan dengan susunan 
kementerian/lembaga pemerintahan pusat. 

Rincian belanja negara menurut fungsi terdiri dari: 
1. pelayanan umum; 
2. pertahanan, 
3. ketertiban clan keamanan, 
4. ekonorni, 
5. lingkungan hidup, 
6. perumahan, 
7. fasilitas umum, 
8. kesehatan, 
9. pariwisata, 
10. budaya, 
11. agama, 
12. pendidikan, clan 
13. perlindungan sosial. 

Rincian belanja negara menurut jenis belanja, terdiri dari: 
1. belanja pegawai, 
2. belanja barang, 
3. belanja modal, 
4. bunga, 
5. subsidi, 
6. hibah, 
7. bantuan sosial, dan 
8. belanja lain-lain. 

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ 
atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran 
yang bersangkutan, maupun tahun anggaran berikutnya. 

Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara. 
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Pengeluaran Negara adalah uang yang keluar dari kas negara. 

Anggaran negara dalam arti luas sebagai Keuangan Negara. 

Keuangan Negara meliputi: 
a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan clan mengeclarkan 

uang clan melakukan pinjaman; 
b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum 

pemerintahan negara clan membayar tagihan pihak ketiga; 
c. penerunaan negara; 
d. pengeluaran negara; 
e. penerimaan daerah; 
f. pengeluaran daerah; 
g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak 

lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain 
yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan 
pada perusahaan negara/ perusahaan daerah; 

h, kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka 
penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/ atau kepentingan umum; 

L kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang 
diberikan pemerintah. 

Pendekatan untuk merumuskan keuangan negara dapat dilihat dari sisi: 
a. obvek: .. ' 
b. subyek; 
c. proses; clan 
d. tujuan. 

Pendekatan keuangan negara dari sisi obyek: 
Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk 
kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan 
kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, 
maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan 
pelaksanaan hak dan kewajiban terse but. 

-�UKUPANDUANO /7/7� 
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Pendekatan keuangan negara dari sisi subyek: Penjelasan Umu1J1 

Meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, UU �\i�o. t 7 
clan/ atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Tabttn 200 3 
Negara/Daerah, clan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan 
negara. 

Penclekatan keuangan negara dari sisi proses: 
Keuangan negara mencakup seluruh kegiatan yang berkaitan dengan 
rangkaian kegiatan dengan pengelolaan obyek sebagaimana terse but di 
atas, mulai dari perumusan kebijakan clan pengambilan keputusan sampai 
dengan pertanggungjawaban. 

Pendekatan keuangan negara dari sisi tujuan: 
Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan clan hubungan 
hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/ atau penguasaan obyek 
sebagamana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan 
negara. 

Anggaran negara dalam arti luas sebagai perbendaharaan negara. 

Perbendaharaan negara meliputi: 
a. pelaksanaan pendapatan clan belanja negara; 
b. pelaksanaan penclapatan dan belanja daerah; 
c. pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara; 
d. pelaksanaan penerimaan clan pengeluaran daerah; 
e. pengelola kas; 
£ pengelola piutang clan ucang negara/ daerah; 
g. pengelolaan investasi clan barang milik negara/ daerah; 
h, penyelenggaraan akuntansi clan sistem informasi manajemen keuangan 

negara/ daerah; 
1 penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN / APBD; 
)· penyelesaian kerugian negara/ daerah; 
k, pengelolaan Badan Layanan Um urn; 
l perumusan standar, kebijakan serta sistem clan prosedur yang berkaitan 

dengan pengelolaan keuangan negara clalam rangka pelaksanaan 
APBN/APBD. 
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Perubaban Keempat 
UUD Negara RI 
Tahun 194 5 Jang 

ditetapkan pada 
tanggal 10 Agustus 

2002 
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D. Hak Budget 

1. Hak Budget pada umumnya 

Hak budget yang ditetapkan pada Penjelasan Pasal 23 ayat (1) UUD 
1945 yang menegaskan bahwa DPR memiliki hak begrooting. 

Ketentuan hak budget ini hanya berlaku untuk APBN periode 1968 
sampai dengan APBN tahun anggaran 2002. 

2. Hak Budget pas ca Amandemen UUD 1945 

Hak budget tidak lagi dimiliki oleh DPR sejak selesainya amandemen 
keempat UUD 1945. 

Pada Aturan Tambahan Pasal II, disebutkan: 
"Dengan ditetapkannya perubahan UUD ini, UD Negara Rl Tahun 
1945, terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal". 

Maka untukAPBN tahun anggaran 2003 dan seterusnya, DPR tidak 
1agi memiliki hak budget, sebab ketentuan hak budget ditetapkan dalam 
Penjelasan Pasal23 ayat (1) UUD 1945. 

3. Hak yang mirip dengan Hak Budget 

DPR dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah 
penerimaan dan pengeluaran dalam RUU tentang APBN. 

Ketentuan ini dibatasi, sepanjang tidak mengakibatkan peningkatan 
defisi t anggaran. 

Adapun yang dimaksud defisit anggaran dibatasi maksimal 3% dari 
Prociuk Domestik Bruto. 
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BAB XV 
SIKLUS DAN MEKANISME PENYUSUNAN DAN 
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA NEGARA 

Sesuai clengan UU No. 17 Tahun 2003, APBN, Perubahan APBN clan 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN setiap tahun ditetapkan clengan 
undang-undang. 

Tahun anggaran meliputi 1 (satu) tahun sesuai dengan tahun kalencler yakni 
mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember, Dalam satu tahun anggaran 
tersebut, dilakukan proses sebagai berikut: 

1. Pembicaraan Penclahuluan dalam rangka penyusunan APBN; 
2. Pembahasan clan Penetapan RUU APBN; 
3. Pembahasan Laporan Semester I clan Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya 

dariAPBN sedang betjalan; 
4. Pembahasan RUU tentang Perubahan APBN sedang berjalan; 
5. Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN. 

A. Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan APBN 

Penyusunan APBN setiap tahun anggaran berpedoman pada Rencana Kerja 
Pemerintah (RKP) yang disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR. 

Pmul 12 U[J 1\0. 17 
Tahu112003 dan 
Pasdl 14 3 
1�tfa Tertib JJJJR 

Selambat-1.ambatnya pada pertengahan bulan Mei tahun berjalan, Pemerintah Pasat 1 3 UU !.\·o. 1 7 
menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi ·1 ·ah11n 2003 
makro. 

Berdasarkan kerangka ekonomi makro clan pokok-pokok kebijakan fiskal, 
Pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan dan Gubemur Bank Indonesia 
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bersama Panitia Anggaran membahas kebijakan umum clan prioritas 
anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap departemen/kementerian 
negara/lembaga pemerintah departemen dalam penyusunan usulan 
anggaran. 

Pembahasan terse but dilaksanakan dalam bentuk Raker clan Rapat Panja 
pacla pertengahan Mei sampai clengan pertengahan Juli a tau dalam Masa 
SiclangIV. 

Dalam rangka efisiensi clan efektivitas pembahasan, Raker membentuk 
Panja yang biasanya dibentuk 3 (tiga) Panja, yaitu: 

1. Panja Kebijakan Fiskal, Moneter, Penclapatan Negara clan Pembiayaan, 
2. Panja Kebijakan Belanja Negara, clan 
3. Panja Kebijakan Belanja Daerah. 

1. Panja Kebijakan Fiskal, Moneter, Pendapatan Negara, dan 
Pembiayaan 
Panja ini bertugas membahas: 
a. Besaran asurnsi dasar yang akan dijadikan dasar dalam penyusunan 

RAPBN. Asumsi dasar ini meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, 
nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS, tingkat suku bunga SBI 3 
bulan, harga minyak mentah intemasional, produksi minyak mentah 
clalam negeri, clan produk Domestik Bruto. Angka-angka asumsi 
dasar ini biasanya ditetapkan dalam bentuk range. 

b. Kebijakan pendapatan yang terdiri atas penclapatan perpajakan dan 
pendapatan dari sumber daya alarn (minyak bumi, gas alam, 
pertambangan umum, kehutanan dan perikanan). 

c. Kebijakan penerimaan dari bagian laba BU:MN. 
d. Kebijakan pembiayaan, terdiri atas: 

(i) pembiayaan dalam negeri yang meliputi penjualan aset 
program restrukturisasi perbankan, privatisasi BUMN; 

(n) pembiayaan luar negeri yaitu penarikan pinjaman luar negeri. 
e. Hibah . 
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2. Panja Belanja Negara 
Panja ini bertugas membahas kebijakan belanja negara atau belanja 
pemerintah pusat yang meliputi: 
a. Belanja Peg-awai; 
b. Belanja Barang; 
c. Belanja Modal; 
cl. Subsidi/PSO; clan 
e. Pembayaran bunga utang dalam negeri clan luar negeri. 

3. Panja Belanja Daerah 
Panja ini bertugas membahas kebijakan belanja daerah atau dana 
perimbangan, yaitu: 
a. Dana Bagi Hasil; 
b. Dana Alokasi U mum; 
c. Dana Alokasi Khusus; clan 
d, Dana Otonomi Khusus. 

Atas dasar kebijakan umum clan prioritas anggaran yang telah dibahas 
antara Pemerintah clan Panitia Anggaran, Menteri clan Pimpinan Lembaga 
selak:u pengguna anggaran/pengguna barang menyusun rencana kerja clan 
anggaran kementerian negara/lembaga (RKAK/L). 

Rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L) 
disampaikan ke DPR dan dibahas bersama dengan komisi pasangan 
kerjanya dalam forum Raker atau RDP. Hasil pembahasan tersebut 
disampaikan kepada Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan RAPBN 
tahun berikutnya. 

B. Pembahasan dan Penetapan RUU tentang APBN 

Pembahasan dan penetapan RUU APBN didahului dengan Pidato Presiden 
Pengamar RAPBN disertai nota keuangan serta dokumen-dokumen 
pendukungnya kepada DPR pada setiap tanggal 16 Agustus tahun 
sebelumnya. Apabila tanggal 16 Agustus tersebut jatuh pada hari libur, 
maka pelaksanaannya dilakukan pada hari kerja sebelumnya . 
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Pembahasan clan penetapan RAPBN dilakukan melalui 2 (dua) tingkat 
pembicaraan. Sebelum memasuki Pembicaraan Tingkat I (first reading) 
diberikan kesempatan kepada Fraksi-Fraksi untuk menyampaikan 
Pemandangan U mum terhadap RUU APBN dalam forum Ra pat 
Paripurna. Selain itu kepada DPD juga diminta memberikan pertimbangan 
atas RUU APBN yang diajukan oleh Pemerintah. 

Adapun bentuk pertimbangan DPD atas RUU APBN, berupa keputusan: 
diterima tanpa, perubahan, ditetima dengan perubaba, atau ditolak. 

Mekanisme Pembahasan dan Penetapan RUU tentang APBN 

Pembicaraan Tingkat I 

Raker dan Rapat Panja Panitia Anggaran dengan Pemerintah yang diwakili 
oleh Menteri Keuangan clan Gubernur Bank Indonesia. Raker biasanya 
membentuk 3 (tiga) Panja: 

1. Panja Pendapatan Negara clan Pembiayaan; 
2. Panja Belanja Negara (Belanja pemerintah Pusat); clan 
3. Panja Belanja Daerah. 

1. Panja Pendapatan Negara dan Pembiayaan 
Panja ini bertugas membahas clan menetapkan: 
a. besaran angka-angka asumsi dasar menjadi angkajixed, yang pacla 

saat pernbicaraan pednahuluan baru ditetapkan dalam bentuk rang; 
b. besaran angka dari penerimaan perpajakan. Substansi pokok yang 

menjadi bahan danh dijadikan dasar penerimaan negara dari 
perpajakan adalah penentuan besaran tax ratio yaitu perbandingan/ 
ratio pajak yang diperoleh dengan total wajib pajak (\"XlP); 

c. besaran angka-angka pendapatan dari sumber daya alam, yaitu migas, 
pertambangan um um, kehutanan, dan perikanan; 

d. besaran penerimaan yang berasal dari Bagi.an Pemerintah atas Laba 
BU:l\1N, dan Penerimaan negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya, serta 
penerimaan dari hibah; 

e. besaran angka defisit; 
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f. besaran angka pembiayaan yang meliputi perbankan clan non 
perbankan serta penarikan pinjaman luar negeri. 

2. Panja Belanja Negara (Belanja Pemerintah Pusat) 
Panja ini bertu.gas membahas dan menetapkan besaran angka-angka: 
a. belanja pegawai yang meliputi gaji dan tunjangan, honorarium, 

kontribusi sosial, clan lain-lain; 
b. belanja barang yang meliputi: belanja barang, belanja jasa, belanja 

pemeliharaan, clan belanja perjalanan; 
c. belanja modal; 
cl. pembayaran bunga utang yang meliputi utang clalam negeri clan luar 

negen; 
e. subsidi yakni subsidi untuk perusahaan negara (PT. Pertamina, Perum 

Bulog, PT. PLN, PT. KAI, dll), lembaga keuangan (PNM, Bank 
BUMN, dan Bank BPD), serta lembaga non-keuangan; 

f. belanja hibah. Belanja hibah biasanya baru diketahui pada saat 
pembahasan Laporan Semester I atau pacla saat perubahan APBN; 

g. bantuan sosial yang meliputi anggaran penanggulangan bencana clan 
bantuan yang diberikan oleh Kementerian/Lembaga; 

h. belanja lain-lain, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang tidak dapat 
dikelompokkan pada Kementerian/Lembaga. 

3. Panja Belanja Daerah 
Panjaini bertugas membahas clan menetapkan besaran angka-angka: 
a. Dana Bagi Hasil (DBH) yang berasal dari pajak clan sumber daya 

alam (SDA); 
b. Dana Alokasi Umum (DAU) per propinsi, kabupaten dan kota; 
c. Dana Alokasi Khusus (DAK) yang meliputi DAK Dana Reboisasi 

(DAK-DR), clan DAKnon-Dana Reboisasi (DAI<non-DR); clan 
d. Dana Otonorni Khusus clan penyesuaian. 

Kegiatan Raker dan Rapat Panja clilakukan pada akhir Agustus sampai 
dengan selambat-lambatnya akhir Oktober. Dalam Raker dengan 
Pemerintah, Anggota DPR dapat mengajukan usul yang mengakibatkan 
perubahan terhadap jumlah penerimaan dan jumlah pengeluaran (belanja) 
dalam RAPBN. 
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Pembicaraan Tingkat II 
Rapat a tau Sidang Paripurna DPR dalam rangka pengambilan keputusan 
atas RUU APBN clan Nota Keuangannya. Dalam Rapat Paripurna ini, 
Kenia a tau Pimpinan Panitia Anggaran menyampaikan Laporan atas hasil 
Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN. Kemudian Fraksi-Fraksi 

I 

menyampaikan Pendapat Akhir atas RUU APBN tersebut. Pada 
kesempatan ini, Fraksi-Fraksi dapat menyempaikan keberatan atau catatan 
keberatan terhadap RUU APBN tersebut "midner heits nota". Setelah 
pengambilan keputusan, Pemerintah menyampaikan sambutan atas 
selesainya pembahasan RUU APBN atau atas pengambilan keputusan akhir 
terhadap RUU APBN. 

R,a\PBN serta Nota Keuangannya harus diputuskan menjadi Undang 
Undang selambat-lambamya 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran 
bersangkutan dilaksanakan. APBN tersebut terinci sampai dengan unit 
organisasi, fungsi, program, kegiatan, clan jenis belanja. 

C. Pembahasan Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis 6 
( enam) bulan berikutnya dalam APBN tahun berjalan 

Siklus ketiga dalam pembahasan RAPBN adalah pembahasan Laporan 
Semester I dan Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya terhadap APBN tahun 
berjalan. Sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 17 Tahun 2003, selambat 
lambatnya pada akhir bulan Juli tahun anggaran bersangkutan, Pemerintah 
menyarnpaikan Laporan Realisasi Semester I APBN clan Prognosis 6 ( enam) 
bulan berikumya terhadap APBN tahun berjalan untuk dibahas bersama 
denganDPR. 

Pembahasan laporan ini dilakukan dalam bentuk Raker dan Rapat Panja 
Panitia Anggaran bersama dengan Pemerintah yang diwakili Menteri 
Keuangan. Raker hanya membentuk satu Panja, yairu Panja Kesimpulan 
Raker yang bertugas membahas clan merumuskan basil Raker terhadap 
substansi laporan, sebagai berikut: 
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a. Perkembangan Asumsi Makro; 
b. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah; 
c. Realisasi Belanja Negara; 
d. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat; 
e. Realisasi Belanja Daerah; 
£. Realisasi Defisit Anggaran clan Pembiayaan Defisit Anggaran; clan 
g. Perkiraan APBN Semester IL 

DPR clengan Pemerintah membahas penyesuaian APBN clengan 
perkembangan clan/ atau perubahan keadaan clalam rangka penyusunan 
perkiraan perubahan atas APBN tahun anggaran yang bersangkutan, apabila 
terjadi: 

a. Perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai clengan asumsi yang 
digunakan dalam APBN tahun anggaran yang bersangkutan; 

b. Perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal; 
c. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran angggaran 

antar- unit organisasi, antar-kegiatan, clan antar-jenis belanja; clan 
d. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya 

harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang sedang berjalan. 

Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang 
belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan 
perubahan APBN clan/ atau disampaikan dalam Laporan Realisasi 
Anggaran. 

D. Pembahasan RUU tentang Perubahan APBN 

Pemerintah menyampaikan atau mengajukan RUU tentang Perubahan 
APBN tahun anggaran yang bersangkutan, sebelum tahun anggaran yang 
bersangkutan berakhir. 

RUU ten tang Perubahan APBN pada prinsipnya merupakan pengesahan 
(peng-legal-an) atas adanya perubahan terhadap perkembangan APBN 
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tahun anggaran berjalan berdasarkan situasi clan kondisi yang ada. Perubahan 
APBN tersebut berdasarkan hasil laporan realisasi semester I dan prognosis 
II untuk 6 ( enam) bulan ke depan, 

Proses pembahasan RUU tentang Perubahan APBN dapat dilakukan 
waktunya bersamaan dengan pembahasan Laporan Realisasi Semester I 
APBN tahun anggaran sedang berjalan, yaitu pada pertengahan bulan Juli. 
Atau dilakukan tergantung pada kesiapan Pemerintah untuk menyampaikan 
clan membahasnya. Namun pada dasarnya pembahasan RUU tentang 
PerubahanAPBN antara Pemerintah dengan DPR sebelum tahun anggaran 
bersangkutan berakhir tanggal 31 Desember. 

Proses pembahasan RUU tentang Perubahan APBN dilakukan melalui 
mekanisme Pembicaraan Tingkat I dan Pembicaraan Tingkat II. N amun 
sebelum dilakukan Pembicaraan Tingkat I, hanya dilakukan pengumuman 
dalam Rapat Paripurna bahwa RUU tentang Perubahan APBN tahun 
anggaran betjalan akan dilakukan pembahasan bersama antara DPR dengan 
Pemerintah. 

Pembicaraan Tingkat I 

Raker dan Rapat Panja Panitia Anggaran dengan Pemerintah yang diwakili 
oleh Menteri Keuangan dan Gu bernur Bank Indonesia. Raker Panitia 
Anggaran antara lain membentuk Panja. Panja yang dibentuk terdiri dari: 

1. Panja Pendapatan clan Belanja; 
2. Panja Kesimpulan clan Draft RUU.Perubahan APBN. 

1. Panja Pendapatan dan Belanja 
Panja ini bertugas membahas clan menetapkan: 
a. perubahan besaran asumsi APBN (pertumbuhan ekonomi, tingat 

inflasi, nilai tukar Rupiah, suku bunga SBI 3 bulan, harga minyak 
internasional, clan produksi min yak mentah); 

b. perubahan besaran Pendapatan Negara; 
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c. perubahan besaran Belanja Negara (Pemerintah Pusat) clan Belanja 
Daerah (Dana Perimbangan); dan 

d. perubahan besaran defisit anggaran dan pembiayaan defisit anggaran. 

2. Panja Kesimpulan dan Draft RUU Perubahan APBN 
Panja ini bertugas merumuskan kesepakatan-kesepakatan yang clituangkan 
dalam bentuk kesimpulan Raker dan melakukan penelahaan, pembahasan 
dan penyempurnaan terhadap draft RUU Perubahan APBN. 

Pembicaraan Tingkat II 

Rapat Paripurna DPR dalam rangka pengambilan keputusan atas RUU 
tentang Perubahan APBN dan Nota Perubahan. Dalam Rapat Paripurna 
ini Ketua atau Pirnpinan Panitia Anggaran menyampaikan Laporan atas 
hasil Pembicaraan Tingkat I. Kemudian Fraksi-Fraksi menyampaikan 
Pendapat Akhir atas RUU tersebut. Setelah dilakukan pengambilan 
keputusan, Pemerintah menyampaikan sambutan atas selesainya pembahasan 
RUU tersebut bersama DPR. 

E. Pembahasan RUU ten tang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan APBN 

Siklus terakhir dari APBN adalah pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 
atau yang saat ini dikenal dengan Perhitungan Anggaran Negara (PAN). 

Presiden menyampaikan RUU tentang Perhitungan Anggaran Negara 
kepada DPR setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan berupa 
laporan keuangan yang telah diperiksa atau diaudit oleh BPK. Penyampaian 
laporan keuangan tersebut dilakukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan 
setelah tahun anggaran yang bersangkutan berakhir. 

Laporan keuangan dimaksud di atas, setidak-tidaknya meliputi: 
a. Laporan realisasi APBN; 
b. Neraca; 
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c. Laporan Arus Kas; clan 
d. Catatan atas Laporan Keuangan (dilampiri dengan laporan keuangan 

perusahaan negara dan badan lainnya). 

Berdasarkan ketenruan dalam UU No. 17 Tahun 2003, Bab X, Ketentuan 
Peralihan, Pasal 36 ayat (2) dinyatakan bahwa batas waktu penyampaian 
Laporan Keuangan oleh Pernerintah, demikian pula penyelesaian 
pemeriksaan laporan keuangan pemerintah oleh BPK, berlaku mulai APBN 
tahun anggaran 2006. 

Oleh karena itu, sebelum tahun anggaran 2006, masih dilakukan 
penyampaian RUU tentang Perhitungan Anggaran Negara oleh Pemerintah 
kepada DPR yakni setelah 12 (duabelas) bulan tahun anggaran berakhir. 

Proses penyampaian RUU tentang Perhitungan Anggaran Negara sama 
dengan proses penyampaian RUU tentang Perubahan APBN. Sebelum 
Pernbicaraan Tingkat I hanya dibacakan Surat Presiden tentang 
Penyampaian RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN/PAN. 

Pembicaraan Tingkat I 

Raker dilakukan antara Panitia Anggaran dengan Pemerintah yang diwakili 
oleh Menteri Keuangan clan Gubernur Bank Indonesia. Raker tersebut 
juga membentuk Panja, yang terdiri dari: 

1. Panja Perumus Kesimpulan; 
2. Panja Draft RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN. 

1. Panja Perumus Kesimpulan 
Panja ini bertugas membahas clan menetapkan perhitungan anggaran 
setelah diperiksa oleh BPK RI, terutama realisasi belanja negara, realisasi 
pendapatan negara, clan Sisa Anggaran Lebih (SAL) . 
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2. Panja Draft RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
APBN. 
Panja ini bertugas rnembahas clan menetapkan draft RUU tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN /PAN. 

Pembicaraan Tingkat II 

Rapat Paripurna DPR dalam rangka pengambilan keputusan atas RUU 
ten tang Perhitungan Anggaran Negara. Dalam Rapat Paripurna ini, Ketua 
atau Pimpinan Panitia Anggaran menyampaikan Laporan atas basil 
Pembicaraan Tingkat I. 

Kemudian Fraksi-Fraksi menyampaikan PendapatAkhirmasing-masing 
atas RUU tersebut. Setelah pengambilan keputusan, Pemerintah 
menyampaikan sambutan atas selesainya pembahasan RUU tersebut 
bersama DPR. 

F. Mekanisme Pembahasan Hasil Pemeriksaan BPK 

1. Mekanisme Pembahasan Hasil Pemeriksaan Semester 

DPR menerima laporan basil pemeriksaan BPK atas keuangan negara A1Ja/ J 6../- 
dalam acara Rapat Paripurna untuk dipergunakan sebagai bahan Tata Te,tib DPR 
pengawasan oleh DPR. 

DPR menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK atas keuangan negara 
tersebut sesuai dengan undang-undang. 

Laporan hasil pemeriksaan BPK terse but adalah dalam bentuk Hasil 
Pemeriksaan Semester dan Hasil Pemeriksaan Parsial/Individual. 

DPR menugaskan Komisi membahas Hasil Perneriksaan Semester. 

Untuk keperluan pembahasan dan mempelajari Hasil Pemeriksaan 
Semester, Komisi dapat mengadakan Rapat Konsultasi dengan BPK 
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untuk mengklarifikasi hasil pemeriksaan BPK sesuai dengan ruang 
lingkup tugas masing-masing komisi. 

Hasil konsultasi dengan BPK (jika ada) merupakan bahan Raker clan 
RD P oleh komisi. 

Komisi melaporkan Hasil Raker dan RDP dengan Pemerintah tentang 
hasil pemeriksaan BPK tersebuc secara tertulis kepada Pimpinan DPR. 

Kemudian Pimpinan DPR mengadakan konsultasi dengan Pimpinan 
Fraksi-Fraksi untuk membahas laporan tertulis dari kornisi, 

Apabila hasil konsultasi antara Pimpinan DPR dengan Pimpinan Fraksi 
F raksi menyimpulkan terdapat kasus yang perlu ditindaklanjuti, dilakukan: 

(a) dalam kasus yang diduga mempakan tindak pidana, maka Pimpinan 
DPR menyampaikan kasus terse but kepada Kepolisian/Kejaksaan 
untuk diproses lebih lanjut; 

(b) dalam hal kasus yang diduga perlu diberikan sanksi administratif, 
maka Pimpinan DPR menyampaikan kepada pimpinan instansi 
pemerintah yang bersangkutan untuk diproses lebih lanjut. 

2. Mekanisme Pembahasan Hasil Perneriksaan Parsial/Individu 

BPK menyampaikan hasil pemeriksaan parsial/individual kepada komisi 
yang ruang lingkup tugas clan tanggungjawabnya terkait dengan hasil 
pemeriksaan parsial/individual tersebut. 

Komisi dapat mengadakan Rapat Konsultasi dengan BPK, dalam rangka 
pembahasan atau mempelajari hasil pemeriksaan parsial/individual 
terse but. 

Hasil pemeriksaan parsial/individual dimanfaatkan sebagai bahan dalam 
Rapat Komisi, Raker, RDP dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan 
DPR. 
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Komisi dapat meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap 
objek tertentu (case 0' case audit) untuk keperluan pengawasan keuangan 
negara. 

G. Peran DPD Dalam Pembahasan RUU tentang APBN clan 
Pengawasan Pelaksanaan APBN 

Dalam hal pembahasann RUU tentang APBN, DPD memberikan 
pertimbangan kepada DPR. 

Dalam kaitan dengan hal tersebut, lihat pula proses pembahasan dan 
penetapan RUU APBN sebagaimana telah diuraikan di atas. 

DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBN. DPD 
menyampaikan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan APBN tersebut 
kepada DPR untuk ditindaklanjuti. 

DPD menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK. 

Pembahasan atas hasil pengawasan DPD terhadap pelaksanaan APBN 
oleh DPR sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 17 Tahun 2003 dan 
Peraturan Tata Tertib DPR. 

H. Rencana Kerja Pemerintah clan APBN 

Rencana Ketja Pemerintah adalah dokumen perencanaan nasional untuk 
periode 1 (satu) tahun. Penyusunan APBN berpedoman atau didasarkan 
atas Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKP merupakan penjabaran dari 
Rencana Pembangunan] angka Menengah (RPJM) yang disusun untuk 5 
(lima) tahun. 
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RKP memuat rancangan kerangka ekonomi makro yang termasuk di 
dalamnya arah kebijakan fiskal clan moneter, prioritas pembangunan, rencana 
kerja, program, kegiatan dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan 
Pemerintah maupun yang diternpuh dengan mendorong partisipasi 
masvarakat, 

RKP disusun dengan mengikuti pendekatan baru dalam penganggaran, 
yakni mencakup 3 (tiga) hal: pertama, penerapan kerangka pengeluaran 
jangka-menengah; kedua, penerapan penganggaran terpadu; ketiga, 
penerapan anggaran berbasis kinerja . 
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I. Siklus APBN 
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J. Format Baru Belanja Negara dalam APBN 

Belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja (klasifikasi 
ekonomi). Rincian belanja negara menurut organisasi clisesuaikan dengan 
susunan kementerian negara/lembaga pemerintahan pusat. 

Rincian belanja negara menurut fungsi antara lain terdiri dari pelayanan 
umum, pertahanan, ketertiban clan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, 
perumahan clan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, 
pendidikan, clan perlindungan sosial. Dalam klasifikasi fungsi, nama sektor 
berubah menjadi fungsi. Jumlah fungsi sebanyak 11 Fungsi dan 79 Sub 
Fungsi. 

Rincian belanja negara menurut jenis belanja (klasifikasi ekonorni), antara 
lain terdiri dari: belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, 
subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. 

APBN yang disetujui oleh D PR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, 
program, kegiatan, dan jenis belanja. 

.�:#LKU PA . .L1\JDUANQ /)/) A' 
Dewan Penvakilan � �'1-{� 

Pasal r J avat (i) 
UU 1"\'o. / 7 
] crhu11 200} rltm 
J >en;dasat1 it)'a 

Pasal 11 nvat 6) 
[ n: j_\'r;. 17 
Tal!lt11 20U 3 dart 
l)e f!}r' lasan 1!rc1 

P(tWI l I (_IY(d (�) 
[ 1U ,\,To, 17 
J,1htm 200} dan 
Ptlijf iasannvn 

Pa.1al 15 r!)'t1f (5) 
uu ;\.'(!, f .7 

Talmn 2003 
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FORMAT BARU BELANJA NEGARA MENURUT I - ACCOUNT 

Format Lama Format Baru 

A. PENDAPATAN NEGARA DAN 
HIBAH 

A. PENDAPATAN NEGARA DAN 
HIBAH 

Pengeluaran Rutin ______.:, 
a. Belanja Pegawai � 
b. Belanja Barang 

I. Penerimaan Dalam Negeri 
1. Penerimaan Perpajakan 
2. Penerimaan Negara Bukan 

Pajak 

B. BELANJA NEGARA 
I. Belanja Pemerintah Pusat 

1. 

I. Penerimaan Dalam Negeri 
1. Penerimaan Perpajakan 
2. Penerimaan Negara Bukan 

Pajak 

B. BELANJA NEGARA 
I. Belanja Pemerintah Pusat 

1. Belanja Pegawai 
2. Belanja Barang 
3. Belanja Modal 

c. Pembayaran Bunga Utang � 4. Pembayaran Bunga Utang 
d. Subsidi 5. Subsidi 

6. Belanja Hibah 
7. Bantu an Sosial 
8. Belanja Lain-Lain 

---->� II. Belanja Untuk Daerah 
1. Dana Perimbangan 
2. Dana Otonomi Khusus dan 

Penyesuaian 

C. Keseimbangan Primer 
D. Surplus/Defisit Anggaran 
E. Pembiayaan 

e. Pengeluaran Rutin 
Lainnya 

II. Belanja Untuk Daerah 
1. Dana Perimbangan 
2. Dana Otonomi Khusus dan 

Penyesuaian 

C. Keseimbangan Primer 
D. Surplus/Defisit Anggaran 
E. Pembiayaan 

Catalan: Format baru belanja negara di atas sudah diterapkan pada APBN Tahun 
Anggaran 2005 
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'L/,/l'KANISME PELAKSANAAN FUNGSI 
DPR BIDANG PENGAWASAN 

BAB XVI 
PENGANTAR 

UUD 1945 rnemberi kedudukan yang kuat kepada DPR dalam melaksanakan 
fungsi pengawasan. UUD 1945 memuat ketenruan yang menyatakan bahwa 
DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, clan fungsi pengawasan. 

Fungsi pengawasan DPR adalah fungsi melakukan pengawasan terhadap 
pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945, undang-undang, dan peraturan 
pelaksanaannya. 

Hal tersebut lebih ditekankan lagi dalam Peraturan Tata Tertib DPR yang 
menyatakan bahwa DPR mempunyai tugas clan wewenang melaksanakan 
pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, serta kebijakan 
pemerintah. 

PENGAWASAN DPR 

I I 
LEGISLASI ANGGARAN KEBIJAKAN 

PEMERINTAH 

.��uKU PA,l DUAN a /7/7 A 
Dewan Pem·aki!an �,,FlpudlI,rr(J 

Pasal 20A qyat (1) 
UUD 1945 

Pn,?Jelasan Past1/ 2 5' 
I 1( T'{T\' ')) IJUrt(J CL' . ; •(J, -- 

T{I/JUn 2003 

Pasa] 6 t!J{I/ f I) 
I.I/Im// 
·rata T(rtib nPR 
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Pasa/20A 
UUD 1945 

Pa.wl 25 [.JU No. 22 
Tahun 2003 

Pasal 26 UU r-« 22 
I'ah1111 2003 

102 

BAB XVII 
DASARHUKUM 

Dasar hukum yang berkaitan dengan fungsi pengawasan ditetapkan 
berdasarkan: 

Pasal 20 A UUD 1945: 
(1) D PR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan; 
(2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal 

lain C ndang-undang Dasar ini, DPR mempunyai hakinterpelasi, hak angket, 
dan hak menyatakan pendapat; 

(3) Selain hak yang cliatur dalam pasal-pasal lain Undang-undang Dasar ini, 
setiap anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, 
menyampaikan usul clan pendapat serta hak imuniras; 

(4) Ketentuan lebih lanjut ten tang hak DPR dan hak anggota DPR diatur 
dalam Undang-undang; 

UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan IVIPR, DPR, DPD, 
danDPRD 

Pasal25 
DPRmempunyai fungsi: 
a. lcgislasi; 
b. anggaran; clan 
c. pengawasan 

Pasal26 
(1) DPRmempunyai tugas dan wewenang: 

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

b. membahas clan memberikan persetujuan peraturan pernerintah 
pengganti undang-undang; 

c. menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang 
berkaitan dengan bidang tertentu clan mengikutsertakannya dalam 
pembahasan; 

,---}fUKUPANDUA..'\J9 /7/7 � 
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d. memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU APBN clan RUU 
yang berkaitan dengan pajak, pendiclikan, dan agama; 

e. menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan 
pertimbangan DPD; 

f. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, 
APBN, serta kebijakan pemerintah; 

g. membahas clan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh 
DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonorni 
daerah, pembentukan, pemekaran clan penggabungan daerah, 
hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam clan 
sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, 
danagama; 

h, memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD; 
1. membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas 

pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh BPK; 
J· memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan clan 

pemberhentian anggota Komisi Yudisial; 
k. memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi 

Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden; 
l memilih tiga orang calon anggota hakim konstitusi clan 

mengajukannya kepada Presiden untuk ditetapkan; 
m. memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk mengangkat duta, 

menerima penempatan duta negara lain, dan memberikan 
pertimbangan dalam pemberian amnesti clan abolisi; 

n. memberikan perserujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, 
membuat perdamaian, dan petjanjian dengan negara lain, serta 
membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat 
yang luas clan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan 
be ban keuangan negara dan/ atau pembentukan undang-undang; 

o. menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi 
rakyat;dan 

p. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan dalam 
undang-undang. 

(2) Tata cara pelaksanaan tugas clan wewenang sebagaimana dimaksucl pacla 
ayat (1) diatur lebih lanjut clalam Peraturan Tata Tertib DPR. 

,a1UKUPANDUAN� /)/) � 
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Pasal 22D ayat (3) 
UUD 1945 
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Pasa! 27 UU _:Yo. 22 
Tt1!m11 2003 

Pasal 78 tnir:« 22 
TClhlln 2003 

Pasal 27 
DPR mempunyai hak: 
a. interpelasi; 
b. angket; clan 
c. menyatakan penclapat. 

Pasal 28 
Anggota DPR rnernpunyai hak: 
a. mengajukan rancangan unclang-unclang; 
b. mengajukan pertanyaan; 
c. menyampaikan usul clan pendapat; 
d. memilih dan dipilih; 
e. membela diri; 
f. imunitas; 
g. protokoler; dan 
h. keuangan clan administratif. 

Pt1sal 29 UU J'\,{)_ 22 Pasal 29 
·rahllf12003 Anggota DPR mempunyai kewajiban: 

a. mengamalkan Pancasila; 
b. melaksanakan UUD 1945 dan menaati segala peraturan perunclang 

unclangan; 
c. melaksanakan kehidupan demokrasi dal.am penyelenggaraan pemerintahan; 
d. mempertahankan clan memelihara kerukunan nasional clan keutuhan negara 

kesatuan Republik Indonesia; 
e. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat; 
f. menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi 

masyarakat; 
g. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, 

clan golongan; 
h memberikan pertanggungjawaban secara moral clan polit:is kepada pemilih 

clan claerah pemilihannya; 
1 menaati kode etik clan Peraturan Tata Tertib DPR; dan 
J· menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga yang 

terkait. 
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Pasal30 
(1) DPR dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berhak meminta 

pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat 
untuk memberikan keterangan ten tang sesuatu hal yang perlu ditangani 
demi kepentingan bangsa dan negara; 

(2) Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga 
masyarakat wajib memenuhi permintaan DPR sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1); 

(3) Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga 
masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dikenakan panggilan paksa sesuai dengan peraturan perundang 
undangan; 

(4) Dalam hal panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak 
dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling 
lama lima belas hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

(5) Dalam hal pejabat yang disandera sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
habis masa jabatannya atau berhenti dari jabatannya, yang bersangkutan 
dilepas dari penyanderaan demi hukum. 

Pasal 31 
Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 
26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, clan Pasal 30 diatur dalam Peraturan Tata 
TertibDPR. 

Peraturan Tata Tertib DPR 

Pasal4 
DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. 

Pasal5 
D PR melaksanakan tugasnya berdasarkan Pancasila, U ndang-U ndang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan undang-undang. 

--�UKU PANDl:-A.N CJ/)/)� 
De1van Peruaeilan �F/p1t1ffi(J.,t{J 

Pasa! 30 UU ,'\u. 22 
·1 ;,h1m 200 J 

Pasali l FU l\-o. 2} 
] 'ah!i/1 2003 

Pasal-1- 
] ala Tt'rlih DPR 

Pasa! 5 
Fata Te,tib DPJ<. 
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Posul 6 
Ta I a Tc rtib DP R 

Pasal 22D ayat (2) 
UUD 1945 
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Pasal 6 
(1) DPRmempunyai tugas dan wewenang: 

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

b. membahas dan memberikan atau tidak memberikan persetujuan 
terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 

c. menerima clan membahas usulan RUU yang diajukan oleh DPD 
yang berkaitan dengan bidang otonomi daerah, hubungan pusat dan 
daerah, pembentukan, pemekaran, clan penggabungan daerah, 
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, 
serta yang berkaitan dengan perimbangan hubungan pusat dan daerah 
dan mengikutsertakan dalam pembahasannya; 

d. memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU APBN clan RUU 
yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, clan agama; 

e. menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan 
pertimbangan DPD; 

f. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, 
APBN, serta kebijakan pemerintah; 

g. membahas clan menindaklanjuti hasil pengawasan yang cliajukan oleh 
DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi 
daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, 
hubungan pusat clan daerah, sumber daya alam clan sumber daya 
ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, clan agama; 

h. Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD; 
1. Memb ah as clan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas 

pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh BPK; 
J· Mengajukan, memberikan persetujuan, pertimbangari/konsultasi, dan 

pendapat; 
k. Menyerap, menghimpun, menampung, clan menindaklanjuti aspirasi 

masyarakat; clan 
l Melaksanakan tugas clan wewenang lainnya yang ditentukan dalam 

U ndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 clan 
undang-undang . 

. -bfuKUPANDUAN 9, /7/7 A 
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(2) DPR dalarn kepentingan pelaksanaan tugas clan wewenangnya dapat: 
a. mengadakan konsultasi clan koordinasi dengan Lembaga Negara 

lainnva·dan , ' 
b. meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau 

warga masyarakat untuk rnernberikan keterangan tentang sesuatu hal 
yang perlu ditangani demi kepentingan bangsa clan negara. 
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Posa! 4 oiat (1) 
Fata ·1 ertih DPR 

Pasa! 38 avat (3) 
bumfa 

Tata Tertib TJPR 

Pasal +2 ayat (1) 
h1m(f r 

·1 ;11a '1 ertib DPR 

Pasa] 166 q_p!I (1) 
J�1ta '1 ertib DPR 

Pasal /66 
Tai a Ter!ih I) PR 

BAB XVIII 
FUNGSI PENGAWASAN 

DALAM BIDANG LEGISLASI 

Fungsi pengawasan DPR di bidang legislasi dilakukan dengan melaksanakan 
pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang. 

Pengawasan ini dapat clilakukan melalui Komisi dan Badan Legislasi. Melalui 
Komisi dilakukan dengan cara mengawasi pelaksanaan undang-undang, 
termasukAPBN, serta peraturan pelaksanaannya. 

Sedangkan melalui Badan Legislasi dilakukan dengan cara mengikuti 
perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap materi undang-undang, 
melalui koordinasi dengan komisi. 

Khusus undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, 
clan penggabungan daerah, hubungan pusat clan daerah, pengelolaan sumber 
daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, 
pendidikan, clan agama, penga\vasan dilakukan dengan memperhatikan 
pertimbangan DPD yang disampaikan dalam bentuk tertulis. 

Fungsi pengawasan terhadap undang-undang khusus di atas, dilaksanakan sesuai 
Tata Tertib DPR sebagai berikut: 
(1) D PR menerima hasil pengawasan atas undang-undang rnengenai otonomi 

daerah, pembentukan, pemekaran, clan penggabungan daerah, hubungan 
pusat clan daerah, pengelolaan sumber daya alam clan sumber daya 
ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, clan agarna, yang 
disampaikan oleh DPD dalam bentuk tertulis sebagai bahan pertimbangan 
untuk ditindaklanjuti. 

(2) DPR menugaskan kepada Komisi, Badan Legislasi, Panitia Anggaran, 
atau Panitia Khusus untuk membahas dan menindaklanjuti basil 
pengawasan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) . 

. �UKU Pk"JDUAN C4 /)/) � 
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(3) Alat Kelengkapan DPR membahas dan mempelajari perrimbangan DPD 
dalam Rapat Alat Kelengkapan. 

(4) Untuk keperluan pembahasan dan mempelajari pertimbangan DPD, Alat 
Kelengkapan yang bersangkutan dapat mengadakan Ra pat Konsultasi 
dengan Alat Kelengkapan DPD. 

(5) Basil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) clan ayat ( 4) dapat 
dijadikan bahan Raker dan RDP. 

SKEMA PEMBAHASAN HASIL PENGAWASAN DPD 
(Berdasarkan Pasal 166 Peraturan Tata Tertib DPR) 

PIMP_INAN DPD 
� 

PIMPINAN DPR 
(ayat (1)) (ayat (1 )) 

J 
RAPAT PARIPURNA DPR 

(Pemberitahuan) 
(ayat (1)) 

.J., 
RAPAT BAM US DPR 

(Menunjuk Komisi/Baleg/Panitia 
Anggaran/Panitia Khusus untuk 

membahas dan menindaklanjuti) 
{ayat (2)) 

.J, 
RAPAT KOMISI/RAPAT BALEG/ RAPAT 
RAPAT PANITIA ANGGARAN/ KONSULTASI 

RAPAT PANSUS H dengan Alat 

(Membahas dan mempelajari) Kelengkapan DPD 
(avat (3)) (ayat (4)) 

.J, 
BAHAN RAPAT KERJA DAN 
RAPAT DENGAR PENDAPAT 

(ayat (5)) 
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BAB XIX 
FUNGSI PENGAWASAN 

DALAM BIDANG ANGGARAN 

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan anggaran, DPR melakukan 
pengawasan terhadap APBN. DPR mempunyai tugas dan wewenang 
membahas clan menindaklanjut:i hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban 
keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. 

Hasil pemeriksaan BPK diberitahukan kepada DPR dalam bentuk Basil 
Pemeriksaan Semester clan Hasil Pemeriksaan Parsial/Lndividual. 

Untukmenindaklanjuti hasil ternuan BPKkhususnya yang berkaitan dengan 
pelaksanaan anggaran negara, DPR tetap berperan aktif sebatas wewenang 
yang climiliki, seraya terus mengingatkan pemerintah untuk terus mematuhi 
berbagai peraturan clan ketentuan seperti yang disarankan dan climinta oleh 
BPK agar pemerintah tidak melakukan kesalahan di masa mendatang. 

Tata cara yang clilakukan dalam membahas basil pemeriksaan BPK adalah 
sebagai berikut: 

a. Hasil Pemeriksaan Semester 
(1) DPR membahas hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban 

keuangan negara yang diberitahukan oleh BPK dalam bentuk Hasil 
Pemeriksaan Semester, yang disampaikan dalam Rapat Paripurna 
untuk dipergunakan sebagai bahan pengawasan. 

(2) DPRmenugaskan Komisi untuk membahas clan menindaklanjuti 
Hasil Pemeriksaan Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ). 

(3) Untuk keperluan pembahasan dan mempelajari Hasil Pemeriksaan 
Semester, Komisi dapat mengadakan konsultasi dengan unsur BPK 
untuk mengklarifikasi hasil pemeriksaan BPK sesuai dengan ruang 
lingkup tugas Komisi. · 
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( 4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan bahan 
Raker clan RDP 

(5) Hasil Raker clan RDP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4) dilaporkan 
secara tertulis kepada Pirnpinan DPR. 

(6) PimpinanDPRmengadakan konsultasi Pimpinan-Pimpinan Fraksi 
untuk membahas laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5). 

(/') Apabila basil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
rnenyimpulkan terdapat kasus yang perlu ditindaklanjuti, dilakukan: 
a. dalam hal kasus yang diduga merupakan tindak pidana, maka 

pimpinan DPR menyampaikan kasus terse but kepada Kepolisian/ 
Kejaksaan untuk cliproses lebih lanjut; 

b. dalam hal kasus yang diduga perlu diberikan sanksi administratif, 
maka Pimpinan DPR menyampaikan kepada pimpinan instansi 
yang bersangkutan untuk diproses lebih lanjut. 

· �UKU PANDUAN �
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SKEMA PEMBAHASAN HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER 
(Berdasarkan Pasal 164 Peraturan Tata Tertib DPR) 

PIMPINAN BPK 
H RAPAT PARIPURNA DPR 

(Menyampaikan (ayat (1 )) 
Hapsem) .J, (ayat (1)) 

RAPAT BAMUS DPR 
(Menunjuk Kornisi untuk 

membahas dan menindaklanjuti) 
(ayat (2)) 

.J, 
RAPAT ' 

RAPAT KOMIS! KONSULTASI (Membahas dan H dengan unsur BPK 
menindaklanjuti) (Untuk klarifikasi) 

(ayat (3)) (ayat (3)) 
·-i; 

HASIL PEMBAHASAN 
(sebagai bahan Raker dan RDP) 

(ayat (4)) 
...1, 

PIMPINAN OPR RAPAT 
(ayat (5)) KONSULTASI dengan 

I .... Pimpinan Fraksi V' , 

KESIMPULAN (Untuk membahas) 

(terdapat kasus yang perlu 
(ayat (6)) 

ditindaklanjuti) 
(ayat (7)) 

J.. J, 
KEPOUSIAN/KEJAKSMN INSTANSl'vANG 

BERSANGKUTAN (apabila diduga merupakan 
(apabila diduga perlu tindak pidana) diberikan sanksi administratif) (ayat (7) huruf a) (ayat (7} huruf b) 

-- 
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b. Basil Pemeriksaan Parsial/lndividual 
(1) Basil pemeriksaan parsial/individual disampaikan kepada Komisi yang 

ruang lingkup tugas clan tanggung jawabnya terkait dengan hasil 
pemeriksaan parsial/ individual. 

(2) Komisi dapat mengadakan Rapat Konsultasi dengan unsur BPK dalam 
rangka pembahasan atau mempelajari hasil pemeriksaan parsial/ 
individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) huruf d. 

(3) Komisi dapat meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap 
objek tertentu untuk keperluan pengawasan keuangan negara. 

( 4) Hasil pemeriksaan parsial/individual dimanfaatkan sebagai bahan Rapat 
Kornisi, Raker, clan RDP dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan 
DPR 

SKEMA PEMBAHASAN HASIL PEMERIKSAAN PARSIAUINDIVIDUAL 
(Berdasarkan Pasal 165 Peraturan Tata Tertib DPR) 

AlSal 165 
Tata Te1tih D /JI-{ 

RAPAT 
PIMPINAN BPK 
(Menyampaikan �I PIMPINAN DPR KONSULTASI dengan 

Hasil ... Pimpinan Komisi 

"" , (Untuk menentukan 
Pemeriksaan KOMISI Komisi yang akan 

Parsia 111 ndivid ual) (ayat (1)) membahas) 

-1 
RAPAT KOMIS! ,--- (Membahas dan ---, 

RAPAT 
menindaklanjuti) 

PERMINTAAN (ayat (3)) 
KONSULTASI KEPADABPK 

DENGAN UNSUR (melakukan 
BPK (untuk ,1, pemeriksaan 

membahas atau HASIL PEMBAHASAN terhadap objek 
mempelajari) (sebagai bahan Rapat Komisi, tertentu) 

(ayat (2)) Raker dan RDP) (ayat (3)) 
(ayat (4 )) 
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Selain mempergunakan basil temuan BPK, dalam melaksanakan fungsi 
pengawasan anggaran DPR juga harus mempertimbangkan hasil pengawasan 
DPD terhadap pelaksanaan APBN. 

Tata cara yang clilakukan dalam membahas hasil pemeriksaan DPD adalah 
sebagai berikut: 
(1) D PR menerima hasil pengawasan atas undang-undang mengenai otonomi 

daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan 
pusat clan daerah, pengelolaan surnber daya alam, dan sumber daya 
ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, clan agama, yang 
disampaikan oleh DPD dalam bentuk tertulis sebagai bahan pertimbangan 
untuk ditindaklanjuti. 

(2) DPR menugaskan kepada Komisi, Badan Legislasi, Panitia Anggaran, 
atau Panitia Khusus untuk membahas clan menindaklanjuti hasil 
pengawasan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ). 

(3) Alat Kelengkapan DPR membahas clan mempelajari pertimbangan DPD 
dalam Rapat Alat Kelengkapan. 

(4) Untuk keperluan pembahasan clan mempelajari pertimbangan DPD, Alat 
Kelengkapan yang bersangkutan dapat mengadakan Rapat Konsultasi 
dengan Alat Kelengkapan DPD. 

(5) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat 
dijadikan bahan Raker clan RDP . 
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SKEMA PEMBAHASAN HASIL PENGAWASAN DPD TERHADAP 
PELAKSANAAN APBN 
(Berdasarkan Pasal 166 Peraturan Tata Tertib DPR) 

PIMPtNAN DPD 
� 

PIMPINAN DPR 
(ayat ( 1 )) (ayat (1)) 

; 

J. 
RAPAT PARIPURNA DPR 

(Pemberitahuan) 
(ayat (1 » 

J, 
RAPAT BAMUS DPR 

(Menunjuk Komisi/Baleg/Panitia 
Anggaran/Panitia Khu-sus untuk 

membahas dan menindaklanjuti) 
(ayat (2)) 

.J, 
RAPAT KOMISI/RAPAT BALEG/ RAPAT 
RAPAT PANITIA ANGGARAN/ KONSULTASI 

RAPAT PANSUS � dengan Alat 

(Membahas dan mempelajari) Kelengkapan DPD 
(avat (3)) (ayat (4)) 

� 
BAHAN RAPAT KERJA DAN 

RAPAT DENGAR PENDAPAT 
(ayat (5)) 
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BAB XX 
FUNGSI PENGAWASAN 

TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH 

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan kebijakan pemerintah, DPR 
melakukannya terhadap seluruh kebijakan pemerintah yang berlaku pada saat 
itu. Kebijakan tersebut dapat terkait dengan pengangkatan orang (pejabat 
publik) maupun kebijakan pemerintah lainnya yang tidak berkait dengan orang 
(suatu peristiwa). 

Hah .YL'-: Pada prinsipnya peran DPR dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap 
·lclfa Tertih DPR kebijakan pemerintah dilakukan melalui pengajuan/pengusulan, pemberian 

persetujuan, pertimbangan/konsultasi, dan pendapat. 

A. Mengajukan/Mengusulkan, Memberikan Persetujuan, 
Pertimbangan/Konsultasi, dan Pendapat terhadap 
Pengangkatan Pejabat Publik 

Secara umum peranan DPR dalam proses pengangkatan pejabat publik 
dapat dikategorikan menjadi 2 kelompok: 

1. Kelompok pejabat publik yang dalam pengangkatannya diusulkan oleh 
DPR, dengan persetujuan DPR, clan dipilih oleh DPR. 
Kelompok pejabat ini dalam proses pencalonannya memerlukan 
persetujuan melalui Paripurna DPR sebelum disampaikan kepada 
Presiden untuk diproses lebih lanjut, antara lain: 

Pasal 23F ayat (1) 
UUD 1945 

Paso! 8 avat ( 1) 
CU Xo. 5 

Tr1h11n I 973 
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(1) Ketua/WakilKetua danAnggota Pemeriksa Keuangan (BPK) 
''Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan 
pertim bangan D PD clan diresmikan oleh Presiden.'' 

Untuk setiap lowongan keanggotaan BPK, oleh DPR diusulkan 3 
(tiga) orang calon. 
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(1) Anggota BPK diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) 
tahun clan dapat diangk.at kembali sebagai Anggota BPK setiap 
kali untuk masa jabatan 5 (lima) tahun. 

(2) Apabila karena berakhirnya masa jabatan Anggota-anggota 
BPK akan terjadi kekosongan dalam keanggotaan BPK, maka 
masa jabatan Anggota-anggota BPK diperpanjang sampai 
terselenggaranya pengangkatan atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) 
orang Anggota BPK. 

(3) Untuk menjamin kontinuitas ketja BPKdan tanpa mengabaikan 
kebutuhan akan penyegaran, maka untuk setiap pergantian 
keanggotaan BPK sedapat-dapatnya 3 (tiga) orang anggota 
lama diangkat kem bali. 

(2) Gubernur, Deputi Senior, dan Deputi Gubernur Bank 
Indonesia (BI) 
(1) Gubernur, Deputi Gubernur Senior, clan Deputi Gubernur 

diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan 
DPR 
Penjelasan 
Untuk setiap jabatan Cubernur; Deputi Gubernur Senior clan Deputi 
Gubernur; Presiden me'!yampaikan sebargak-bargaknya 3 (tiga) orang 
ca/on kepada D PR U sulan tersebut disampaiean selambat-lambatnya 
3 (tiga) bu/an sebelum berakhir!!)1a masajabatanyang bersangkutan. 
Usu! Presiden tersebut dilakukan dengan memperhatikan pula aspirasi 
ma.ryarakat 
DPR me1!)1ettgui atau menolak Caton Gubernur, Deputi Gubernur 
Senior, dan Deputi Gubernur selambat-lamablf!)'a 1 (satu) bulan sejak 
usu! diterima. 
Dalam rangka pemberian persetrguan tersebut, DPR dapat meminta 
Ca/on Gubernurj Deputi Gubernur 5 enior, dan Deputi Gubernur 
untuk melakukan presentasi dalam sidang D PR me'!)'angkut uisi, 
pengalaman1 keahlian a tau kemampuan, serta hal-hal yang berkaitan 
dengan moral dan akh/ak Ca/on Gubernur, Deputi gubernur S enior, 
dan Deputi Gubernur. 

._;�UKV PANDUAN 9- /) /) � 
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Pmjehsau Pusa/41 
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Pasal 58A 
UU}\fo. 3 

Tahun 2004 

Pemelasan Ptual 5 s- l 
UU No. 3 

Tahun 20()4 

Pasal 24 A ayat (3) 
UUD 1945 
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Ca/on yang telah memperoleh persetiguan D PR ditetapkan dan diangkat 
meryadi Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernue 
oleb Presiden sebagai Kepala Negara dengan Keputusan Presiden. 

(2) Calon Deputi Gubemur diusulkan oleh Presiden berdasarkan 
rekomendasi dari Gubenur. 

(3) Anggota Dewan Gubernur cliangkat untuk masa jabatan 5 
(lima) tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang 
sama untuk sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali masa jabatan 
berikutnya. 

(3) Anggota Badan Supervisi 
(1) Untuk membantu DPR dalam melaksanakan fungsi 

pengawasan di bidang tertentu terhadap Bank Indonesia 
dibentuk Badan Supervisi dalam upaya meningkatkan 
akuntabilitas, independensi, transparansi clan kredibilitas Bank 
Indonesia. 
Pe'!f elasan 
Yang dimaksud dengan pengauman di bidang tertentu adalah melakukan 
tu gas: 
a. Telaahan alas laporan keuangan tahunan Bank Indonesai; 
b. Telaahan atas anggaran operasional daninvestasi Bank Indonesia; 
c. Telaahan atas prosedurpengambilan keputusan kegiatan operasiona! 

di luar kebijakan moneter dan pengelolaan asset Bank Indonesia. 
(2) Badan Supervisi terdiri dari 5 (lima) orang anggota terdiri 

dari seorang Ketua merangkap anggota, clan 4 ( em pat) orang 
anggota yang dipilih oleh DPR dan diangkat oleh Presiden 
untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun clan dapat dipilih kembali 
untuk satu kali masa jabatan berikutnya. 

(4) Hakim Agung, Ketua dan Wakil Ketua, dan Ketua Muda 
MahkamahAgung 
"Calon Hakim Agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR 
untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya clitetapkan 
sebagai Hakim Agung oleh Presiden" . 
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"Jumlah Hakim Agung paling banyak 60 (enam puluh) orang". 

(1) Hakim Agung diangkat oleh Presiden dari nama calon yang 
diajukan oleh DPR. 

(2) Calon Hakim Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipilih dari D PR dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi 
Yudisial. 

(3) Pemilihan calon Hakim Agung sebagaimana dimaksud pada 
aya t (2) dilakukan paling lama 14 ( empa t belas) hari sidang 
sejak nama calon diterima DPR. 

( 4) Ketua clan \�'akil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari clan 
oleh Hakim Agung dan diangkat oleh Presiden. 

(5) Ketua Muda Mahkarnah Agung diangkat oleh Presiden 
diantara Hakim Agung yang diajukan oleh Ketua Mahkamah 
Agung. 

(6) Keputusan Presiden mengenai pengangkatan Hakim Agung, 
Ketua clan Wakil Ketua, clan Ketua Muda Mahkamah Agung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), clan ayat (5) 
ditetapkan dalam waktu paling laman 14 (empat belas) hari 
kerja sejak pengajuan calon diterima Presiden. 

P(lsa! .:f. t9•at �3) 
UUl"\10. 5 
Tah1111 2004 

Pmal 8 ()[_1 No. 5 
] 'ahun 2004 

Sebelum Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Pasai 80A UC 
ayat (2) terbenruk, pengajuan calon Hakim Agung dilakukan oleh J\ro. 5 Tt1htm 2004 
Mahkarnah Agung untuk mendapatkan persetujuan DPR clan 
selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden. 

(5) Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) 
(1) Calon Anggota KPU diusulkan oleh Presiden untuk mendapat Pas a! 19 UU t-:« 12 

persetujuan DPR untuk ditetapkan sebagai Anggota KPU. · Tabon 2003 
(2) Calon anggota KPU yang diusulkan sebagaimana climaksud 

pada ayat (1), ayat (2), clan ayat (3) sebanyak 2 (dua) kali jumlah 
anggota yang diperlukan . 

. ��
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Pasal 1 7 qyat (1) 
UU �"\.'o. 3 

Tah11n 2002 

Pasal 13 LT I i\'a. 34 
Tah1111 2004 
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(3) Penetapan keanggotaan KPU dialkukan oleh Presiden untuk 
KPU. 

(4) Masa keanggotaan KPU adalah 5 (lima) tahun sejak 
pengucapan sumpah/janji. 

(6) Panglima TNI 
"Presiden mengangkat clan memberhentikan Panglima setelah 
mendapat persetujuan dari DPR". 

(1) TNI dipimpin oleh seorang Panglima; 
(2) Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan 

diberhentikan oleh Presiden setelah mendapatkan persetujuan 
DPR 

(3) Pengangkatan dan pemberhentian Panglima dilakukan 
berdasarkan kepentingan organisasi 1NI. 

(4) Jabatan Panglirna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat 
dijabat secara bergantian oleh Perwira Tinggi aktif dari tiap 
tiap Angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai 
Kepala Staf Angkatan; 

(5) Untuk mengangkat Panglima sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), Presiden mengusulkan satu orang calon Panglima untuk 
mendapat persetujuan D PR; 

(6) Persetujuan DPR terhadap calon Panglima yang dipilih oleh 
Presiden, disampaikan palinglamabt 20 (dua puluh) hari tidak 
termasuk Masa Res es> terhitung sejak perm oho nan persetujuan 
calon Panglima diterima oleh DPR; 

(J) Dalam hal DPR tidak menyetujui calon Panglima yang 
diusulkan oleh Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
dan ayat (6), Presiden mengusulkan satu orang calon lain sebagai 
pengganti; 

(8) Apabila DPR tidak menyetujui calon Panglima yang diusulkan 
oleh Presiden, DPR memberikan alasan tertulis yang 
menj elaskan ketidaksetu j uannya; 

(9) Dalam hal DPR tidak memberikan jawaban sebagaimana 
dimaksud pada ayat (J), dianggap telah rnenyetujui, selanjutnya 
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Presiden berwenang mengangkat Panglima baru clan 
memberhentikan Panglima lama; 

(10) Tata cara pengangkatan clan pemberhentian Panglima 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat 
(5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), clan ayat (9), diatur lebih lanjut 
dengan Keputusan Presiden. 

(7) Kapolri 
(1) Kapolri diangkat clan diberhentikan oleh Presiden dengan Pasat 11 U[] 0.'o. 2 

persetujuan DPR. TahuJ1 2002 
(2) Usul pengangkatan clan pemberhentian Kapolri diajukan oleh 

Presiclen kepada DPR disertai dengan alasannya. 
(3) Pesetujuan atau penolakan DPR terhadap usul Presiden 

seabgaimana dimaksucl clalam ayat (2) harus diberikan dalam 
jangka waktu paling lam bat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak 
tanggal surat Presiden diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 

(4) Dalam hal DPR tidak memberikan jawaban dalam waktu 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), calon yang diajukan 
oleh Presiden dianggap disetujui oleh DPR. 

(5) Dalam keadaan mendesak, Presiden dapat memberhentikan 
sernentara Kapolri clan mengangkat pelaksana tugas Kapolri 
dan selanjutnya climintakan persetujuan DPR. 

(6) Calon Kapolri adalah Perwira Tinggi Kepolisian Negara 
Republik Indonesia yang masih aktif dengan memperhatikan 
jenjang kepangkatan clan karier. 

(J) Tata cara pengusulan atas pengangkatan clan pemberhentian 
Kapolri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), clan (6) 
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. 

(8) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian dalam 
jabatan selain yang dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut 
dengan Keputusan Kapolri. 
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(8) Ketua dan Anggota Badan Pengatur Penyediaan dan 
Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas Bumi 
pada Kegiatan Hilir 
''Anggota Badan Pengatur Kegiatan Hilir Migas diangkat dan 
diberhentikan oleh Presiden setelah mendapatkan persetujuan 
DPR". 

(9) Pimpinan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) 
(1) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dipilih oleh DPR 

berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden. 
(2) Untuk melancarkan pemilihan dan penentuan calon Pimpinan 

Komisi Pemberantasan Korupsi, Pemerintah membentuk 
panitia seleksi yang berrugas melaksanakan ketentuan yang 
diatur dalam Undang-Undang ini, 

(3) Keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) terdiri atas unsur pemerintah clan unsur masyarakat. 

(4) Setelah terbentuk, panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) mengumumkan penerimaan calon. 

(5) Pendaftaran calon dilakukan dalam waktu 14 ( em pat belas) 
hari kerja secara terus menerus. 

(6) Panitia seleksi mengumumkan kepada masyarakat untuk 
mendapatkan tanggapan terhadap nama calon sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4). 

(T) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan 
kepada panitia seleksi paling lam bat 1 (satu) bulan terhitung 
sejak tanggal diumumkan. 

(8) Panitia seleksi menentukan nama calon Pimpinan yang akan 
disampaikan kepada Presiden. 

(9) Paling lam bat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal 
diterimanya daftar nama calon dari panitia seleksi, Presiden 
menyampaikan nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat 
(8) sebanyak 2 (dua) kali jumlah jabatan yang dibutuhkan 
kepadaDPR. 

(10) DPR wajib memilih clan menetapkan 5 (lima) calon yang 
dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dalam waktu 
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palinglambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya 
usul dari Presiden. 

(11) DPR wajib memilih dan menetapkan di antara calon 
sebagaimana dimaksud pada ayat (10), seorang Ketua 
sedangkan 4 (empat) calon anggota lainnya dengan sendirinya 
menjadi Wrakil Ketua. 

(12) Calon terpilih disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada 
Presiden paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak 
tanggal berakhirnya pernilihan untuk disahkan oleh Presiden 
selaku Kepala Negara. 

(13) Presiden wajib menetapkan calon terpilih paling lambat 30 
(tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat 
Pimpinan DPR 

(10) Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 
(1) Komisi (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) terdiri atas 

seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua 
merangkap anggota, dan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang 
anggota. 

(2) Anggota Komisi cliangkat dan cliberhentikan oleh Presiden 
atas persetujuan DPR. 

(3) Masa jabatan anggota Komisi adalah 5 (lima) tahun clan dapat 
diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. 

(4) Apabila karena berakhirnya masa jabatan akan terjadi 
kekosongan dalam keanggotaan K.omisi, maka mas a jabatan 
anggota dapat diperpanjang sampai pengangkatan anggota baru. 

(11) Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas 
HAM) 
''Anggota Komnas HAM berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang 
yang dipilih oleh DPR berdasarkan usulan Komnas HAM: dan 
diresmikan oleh Presiden selaku Kepala Negara." 

"Pemberhentian anggota Komnas HA.11 dilakukan berdasarkan 
Kepucusan Sidang Paripurna clan diberitahukan kepada DPR serta 
ditetapkan dengan Keputusan Presiden." 
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(12) Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 
(2) Anggota KPI Pusat dipilih oleh DPR clan K.PI Daerah dipilih 

oleh DPRD Provinsi atas usul masyarakat melalui uji kepatutan 
dan kelayakan secara terbuka. 

(3) Anggota KPI Pusat secara administratif ditetapkan oleh 
Presiden atas usul DPR dan anggota KPI Daerah secara 
administratif ditetapkan oleh Gubernur atas usul DPRD 
Provinsi. 

(13) Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) 
"1'il( mempunyai 9 (sembilan) orangAnggota Hakim Konstitusi 
yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing 3 
(tiga) orang Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, clan 3 
(tiga) orang oleh Presiden" 

(1) Hakim Konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh 
MahkamahAgung, 3 (tiga) orang oleh DPR dan 3 (tiga) orang 
oleh Presiden, untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden. 

(2) Keputusan Presiden sebagaimana climaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari 
kerja sejak pengajuan calon diterima Presiden. 

"Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, clan pengajuan 
Hakim Konstitusi diatur oleh masing-masing Lembaga yang 
berwenangsebagaiman dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)." 

''Masa jabatan Hakim Konstitusi selama 5 (lima) tahun clan dapat 
dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikut. 

(14) Anggota Komisi Yudisial 
"Komisi Yudisial diangkat clan diberhentikan oleh Presiden dengan 
persetujuan DPR" 
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(15) Dewan Pengawas Radio Republik Indonesia (RRI) 
(5) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Presiden bagi Radio 

Republik Indonesia clan Televisi Republik Indonesia atas usul 
DPR; 

(6) Jumlah Anggota Dewan Pengawas bagi RRI clan TVRI 
sebanyak 5 (lima) orang; 

(8) Dewan Pengawas clan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran 
Publik mempunyai masa ketja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih 
kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya; 

(9) Lembaga Penyiaran Publik di tingkat Pusat diawasi oleh DPR. 

(16) Anggota Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) 
(1) Panitia Seleksi mengusulkan 42 ( em pat puluh dua) orang calon 

yang telah memenuhi persyaratan kepada Presiden. 
(2) Presiden memilih 21 (dua puluh satu) orang dari 42 (empat 

puluh dua) orang calon Anggota Kornisi yang diajukan oleh 
Panitia Seleksi. 

(3) Presiden mengajukan 21 (dua puluh satu) orang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) kepada DPR untuk memperoleh 
persetujuan. 

(1) DPR memberikan persetujuan dalam jangka wakru paling 
lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengajuan 
calon anggota Komisi diterima. 

(2) Dalam hal DPR tidak memberikan persetujuan terhadap 
seorang atau lebih calon yang diajukan oleh Presiden maka 
clalam jangka waktu palinglambat 30 (tiga puluh) hari terhitung 
sejak tanggal diterimanya pengajuan calon anggota Komisi, 
Dewan Perwakilan Rakyat harus memberikan jawaban disertai 
dengan alasannya, 

(3) Dalam hal D PR tidak memberikan persetujuan terhadap calon 
yang diajukan, Presiden mengajukan calonpengganti sesuai 
dengan jumlah calon anggota yang tidak disetujui. 
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(4) DPR wajib memberikan persetujuan terhadap calon pengganti, 
dalam jangka waktu paling lam bat 30 (tiga puluh) dari terhitung 
sejak tanggal pengajuan calon pengganti diterima. 

(1) Dalam hal calon anggota yang diajukan oleh Presiden telah 
memperoleh persetujuan DPR, Presiden menetapkan calon 
anggota Komisi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga 
puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan diterima 
Presiden. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan clan 
pemberhenti.an anggota Komisi dilakukan dengan Keputusan 
Presiden. 

2. Kelompok pejabat publik yang dalam pengangkatannya harus 
mendapatkan pertimbangan dari D PR a tau dikonsultasikan dengan DPR 
Untuk kelompok pejabat ini dalam proses pencalonannya tidak 
memerlukan persetujuan dari Paripuma DPR. Hasil pertimbangan dari 
alat kelengkapan yang ditugaskan langsung dikirimkan kepada Presiden 
untuk diproses lebih lanjut, antara lain: 

(1) Duta Besar (Pemberian Pertimbangan DPR terhadap 
Pencalonan Duta Besar Negara-negara Saha bat untuk RI 
dan Duta Besar RI untuk Negara-negara Sahabat) 
(2) Dalam hal mengangkat Duta, Presiden memperhatikan 

pertimbangan DPR; 
(3) Presiden menerima penempatan Duta Negara lain dengan 

memperhatikan pertimbangan DPR. 

(2) Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) 
(1) Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas seorang 

ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap 
anggota, serta sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang clan 
sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang anggota yang 
mewakili semua unsur. 
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(2) Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional diangkat 
dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri, setelah 
dikonsultasikan kepada DPR 

(3) Masa jabatan ketua, wakil ketua, clan anggota Badan 
Perlindungan Konsumen Nasional selama 3 (t:iga) tahun clan 
dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan 
berikutnya. 

(4) Ketua clan wakil ketua Badan Perlindungan Konsumen 
N asional dipilih oleh anggota. 

Pengangkatan anggota BPKN melalui tahapan sebagai berikut: Pasal 6 PP No. 5 7 
a. Menteri mengajukan usul calon anggota BPKl"J yang telah Tahun 2001 

memenuhi persyaratan keanggotaan BPKN kepada Presiden; 
b. Calon anggota BPKN dikonsultasikan oleh Presiden kepada 

DPR 
c. DPR memberikan pert:imbangan clan penilaian terhadap calon 

anggota BPKN clan menyampaikan hasilnya kepada Presiden; 
clan 

d. Presiden mengangkat anggota BPKN dari calon anggota 
BPKN yang telah dikonsultasikan kepada DPR. 

(3) Kepala Badan Pelaksana Pengendalian Kegiatan Usaha Hulu 
di bidang Minyak dan Gas Bumi (Migas) 
"Kepala Badan Pelaksana diangkat clan diberhentikan oleh Presiden 
setelah berkonsultasi dengan DPR clan dalam menjalankan 
tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden" 

( 4) Anggota Komisi Perlindungan Anak 
(1) Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdiri dari 

1 (satu) orangketua,2 (dua) orangwakilketua, 1 (satu) orang 
sekretaris, dan 5 (lima) orang anggota. 

(2) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
terdiri dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, 
organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, 
lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, clan kelompok 
masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak. 
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(3) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
clan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah 
mendapat pertimbangan DPR, untuk masa jabatan 3 (tiga) 
tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa 
jabatan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan organisasi, 
mekanisme ketja, dan pembiayaan clitetapkan dengan 
Keputusan Presiclen. 

A. 1. Dasar Hukum 

Ketentuan Tata Tertib DPR untuk memproses lebih lanjut pencalonan 
terhadap para pejabat publik adalah sebagai berikut: 
1. Untuk persetujuan, diusulkan, clan dipilih oleh DPR 

a. Pasal 152 Peraturan Tata Tertib DPR 
(1) Apabila suatu peraturan perundang-undangan menentukan 

agar DPR mengajukan a tau memberikan persetujuan atas 
calon untuk mengisi suatu jabatan, Rapat Paripurna 
menugaskan kepada Bamus untuk menjadwalkan clan 
menugaskan pembahasannya kepada Komisi terkait (Pasal 
152 Tata Tertib DPR). 

(2) Tata cara pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditetapkan oleh Komisi yang bersangkutan, meliputi: 
a. penelitian administrasi; 
b. penyampaian visi clan misi; 
c. uji kelayakan (fit and proper test); clan/ atau 
d. penentuan urutan calon. 

b. Pasal 153 Peraturan Tata Tertib DPR 
(1) J umlah calon yang diajukan atau diberikan persetujuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pas al 152 ayat (1), disesuaikan 
dengan peraturan perundang-undangan. 

(2) Hasil pembahasan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), clilaporkan dalam Rapat Bamus untuk selanjutnya 
ditetapkan clalam Rapat Paripurna . 
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c. Pasal 155 Peraturan Tata Tertib DPR, yang mengatur 
secara khusus mengenai BPK 
(1) Dalam pemilihan anggota BPK, DPD memberikan 

pertimbangan kepada DPR. 
(2) Pimpinan DPR memberitahukan kepada Pimpinan DPR 

mengenai rencana pemilihan anggota BPK selambat 
lambatnya 14 (empat belas) hari sebelumAlatKelengkapan 
DPR memproses pencalonan anggota BPK. 

(3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR. 

2. U ntuk pertimbangan a tau konsultasi 
a. Pasal 154 Peraturan Tata Tertib DPR 

Apabila suatu peraruran perundang-undangan menentukan agar 
D PR rnem berikan pertim bangan/ konsultasi, pertimbangan/ 
konsultasi tersebut diberikan oleh Pimpinan DPR bersama 
Pimpinan DPR bersama Pimpinan Komisi terkait clan Pimpinan 
Fraksi, kecuali Bamus menentukan lain. 

b. Pasal 156 Peraturan Tata Tertib DPR 
Pemberian pertimbangan terhadap calon Duta Besar negara 
sahabat untuk Republik Indonesia dalam Masa Sidang DPR 
dilakukan sebagai berikut: 
1. surat pencalonan Duta Besar negara sahabat untuk Republik 

Indonesia yang disampaikan oleh Presiden, oleh Pimpinan 
DPR diberitahukan dalam Rapat Paripurna terdekat tanpa 
menyebut nama dan negara pengirim; 

2. surat pencalonan tersebut dibahas dalam konsultasi antara 
Pimpinan DPR, Pimpinan Komisi terkait, dan Pimpinan Fraksi 
secara rahasia; 

3. hasil pembahasan konsultasi tersebut oleh Pimpinan DPR 
disampaikan kepada Presiden secara rahasia . 
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c. Pasal 157 Peraturan Tata Tertib DPR 
Pemberian pertim bangan terhadap calon Duta Besar negara 
sahabat untuk Republik Indonesia dalam Masa Reses dilakukan 
sebagai berikut: 
1. surat pencalonan Duta Besar negara sahabat untuk Republik 

Indonesia yang disampaikan oleh Presiden, oleh Pimpinan 
D PR segera disampaikan kepada Pim pin an Fraksi secara 
rahasia; 

2. surat tersebut segera dibahas dalam perternuan konsultasi 
antara Pimpinan DPR dengan Pimpinan Komisi terkait, dan 
Pimpinan Fraksi secara rahasia; 

3. basil pembahasan konsultasi tersebut segera disampaikan oleh 
Pimpinan DPR kepada Presiden secara rahasia; 

4. dalam Rapat Paripurna pada Masa Sidang berikutnya, 
Pimpinan DPR memberitahukan bahwa telah dilakukan 
pembahasan terhadap surat Presiden mengenai pencalonan 
Duta Besar negara sahabat tersebut tanpa menyebut nama 
clan negara pengirim. 

d. Pasal 158 Peraturan Tata Tertib DPR 
Pemberian pertimbangan terhadap calon Dura Besar Republik 
Indonesia untuk negara sahabat dilakukan sebagai berikut: 
1. surat pencalonan Duta Besar Republik Indonesia unruk negara 

sahabat yang disampaikan oleh Presiden kepada Pimpinan 
DPR, segera diberitahukan dalam Rapat Paripuma terdekat 
tanpa rnenyebut nama clan negara penerima; 

2. Rapat Paripurna terse but menugaskan Komisi terkait, untuk 
membahasnya secara rahasia; 

3. hasil pembahasan Komisi terkait dilaporkan kepada Pimpinan 
DPR; 

4. Pimpinan DPR menyampaikan hasil pembahasan Kornisi 
terkait, kepada Presiden secara rahasia . 
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A. 2. Mekanisme 
Dari ketentuan-ketentuan Tata Tertib tersebut dapat dijabarkan 
mekanisme pengangkatan pejabat publik secara umum adalah sebagai 
berikut: 
1. Mekanisme untuk pengangkatan pejabat publik melalui persetujuan 

Rapat Paripurna (diusulkan oleh DPR, mendapat persetujuan DPR, 
atau dipilih oleh DPR) 

I PRESIDEN I 
, ... 

(Pasal 161) 

PIMPINAN 
DPR 

RAPAT 
PARIPURNA 

(Pemberitahuan) 
� (Pasal 152 ayat (1)) � 

RAPAT 
PARIPURNA 

� (Pengambilan � 
Keputusan) 

(Pasal 153 ayat (2)) 

BAM US 
- penjadwalan 
- penugasan pernbahasan 

(Pasal 152 ayat (1 )) 

KOMISI TERKAIT 
(membahas dengan cara: 
a. penelitian administrasi; 
b. penyampaian visi dan misi; 
c. uji kelayakan (fit and proper test); dan/atau 
d. penentuan urutan calon) 

(Pasal 152 ayat (2)) 
-, ' 

RAPATBAMUS 
(Penetapan jadwal 
Rapat Paripurna) 
(Pasal 153 ayat (2)) 

Penjelasan 
1. Surat Presiden tentang pencalonan pejabat publik disampaikan 

kepada Pimpinan DPR, setelah diterima Pimpinan Dewan segera 
diberitahukan dalam Rapat Paripuma terdekat tanpa menyebutkan 
nama calon, Rapat Paripurna menugaskari Bamus untuk 
menindaklanjuri surat tersebut. 

2. Rapat Bamus membicarakan penjadwalan dan penugasan 
pembahasan kepada Alat Kelengkapan yang membidangi . 
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3. Hasil rapat pada Alar Kelengkapan disarnpaikan kepada Rap at 
Bamus (untuk penjadwalan), selanjutnya dilaporkan dalam Rapat 
Paripurna untuk mendapatkan persetujuan. 

4. Keputusan Rapat Paripurna clisampaikan kepada Presiden rnelalui 
surat Pimpinan Dewan. 

2. Mekanisrne untuk pengangkatan pejabat publik yang tidak 
memerlukan persetujuan Rapat Paripurna (pertimbangan clan 
clikonsultasikan). 
Untuk mekanisme ini ada 4 model yang ditempuh: 

Model A 
Untuk pemberian pertimbangan terhadap Duta Besar negara sahabat 
untuk Indonesia (proses dilakukan pada Masa Sidang) 

(Pasal 156 
(Pasal 156 huruf a) ... huruf a) RAPAT PARIPURNA ... 

I / / (Pasal 156 huruf a) 

SURAT 
PIMPINAN DPR 

PRESIDEN 
,.,. 

KONSULTASI T - Pimpinan DPR 
(Pasal 156 huruf c) E- - Pimpinan Fraksi 

- Pimpinan Komisi terkait 
(Pasal 156 huruf b) 

Penjelasan 
1. Surat Presiden tentang pencalonan Duta Besar (Dubes) negara 

sahabat untuk Indonesia disampaikan kepada Pimpinan DPR, 
selanjutnya diberitahukan dalam Rapat Paripurna. 

2. Rapat Paripurna menugaskan Pimpinan Dewan, Pimpinan 
Fraksi, Pimpinan Komisi terkait untuk membahasnya. 

3. Hasil pertemuan konsultasi clisampaikan kepada Presiden melalui 
surat Pimpinan Dewan . 

. �UJill��DUN�fl./JA 
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ModelB 
Pemberian pertimbangan DPR terhadap Duta Besar negara sahabat 
untuklndonesia (proses dilakukan padaMasaReses) 

SURAT 
PRES I DEN 

(Pasal 157 
huruf a) 

PRESIDEN 
(Pasal 157 

huruf c) 

(Pasal 157 
huruf a) PIMPINAN FRAKSI 

'" i,......----� , (Pasal 157 huruf a) 

PIMPINAN DPR 
\ii 

KONSULTASI 
- Pimpinan DPR 

� - Pimpinan Fraksi 
- Pimpinan Komisi terkait 

(Pasal 157 huruf b) 

Dalam RAPAT 
PARIPURNAMasa 
Sidang Berikutnya 

Dilaporkan 
(Pasal 157 huruf d) 

Penjelasan 
1. Surat pencalonan Duta Besar negara sahabat untuk Republik 

Indonesia yang disampaikan oleh Presiden, oleh Pimpinan DPR 
segera disampaikan kepada Pimpinan Fraksi secara rahasia. 

2. Surat tersebut segera dibahas dalam pertemuan konsultasi antara 
Pimpinan D PR dengan Pimpinan Komisi terkait, clan Pimpinan Fraksi 
secara rahasia, 

3. Hasil pembahasan konsultasi tersebut segera clisampaikan oleh 
Pimp in an D PR kepada Presiden secara rahasia. 

4. Dalam Rapat Paripuma pada Masa Sidang berikutnya, Pimpinan 
D PR memberitahukan bahwa telah dilakukan pembahasan terhadap 
surat Presiden mengenai pencalonan Duta Besar negara sahabat 
tersebut tan pa menyebut nama clan negara pengirim . 
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ModelC 
Khusus pemberian pertimbangan terhadap Duta Besar Indonesia untuk 
negara sahabat, setelah surat Presiden diumumkan dalam Rapat 
Paripurna, Rapat Paripurna Dewan langsung menugaskan Alat 
Kelengkapan Dewan yang membidangi untuk memproses lebih lanjut. 

(Pasal 158 
(Pasal 158 huruf a) .... huruf a) .... RAPAT PARIPURNA 

I , , (Pasal 158 huruf a) 

SURAT l PRESIDEN PIMPINAN DPR (Pasal 158 

T huruf c) 
KOMISI TERKAIT - / 

(Pasal 158 hurufd) ' (Pasal 158 huruf b) 

' -·· ... 

Penjelasan 
1. Surat pencalonan Duta Besar Republik Indonesia untuk negara 

sahabat yang disampaikan oleh Presiden kepada Pimpinan DPR, 
segera diberitahukan dalam Rapat Paripurna terdekat tanpa 
menyebut nama clan negara penerima. 

2. Rapat Paripurna tersebut menugaskan Komisi terkait, untuk 
membahasnya secara rahasia. 

3. Hasil pem bahasan Komisi terkait dilaporkan kepada Pirnpinan DPR. 
4. Pimpinan DPRmenyampaikan hasil pembahasan Komisi terkait, 

kepada Presiden secara rahasia. 

ModelD 
Pemberian pertimbangan DPR apabila dalam proses pencalonannya 
DPR harus melakukan uji kelayakan terhadap calon-calon yang cliajukan 
oleh Presiden, a tau calon-calon yang cliajukan oleh Presiden lebih banyak 
dari yang dibutuhkan. Secara umum mekanismenya dilakukan sebagai 
berikut: 
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(Pasal 152 
Diberitahukan 

.... ayat (1 }) .... 
dalamRAPAT I 

, , 
SURAT 

PARIPURNA 

PRES I DEN PIMPINAN DPR (Pasal 152 ayat ( 1 )) 

1' '1- 
(Pasal 161) BAM US 

I: - penjadwalan 
- penugasan 

, .. pembahasan 

(Pasal 154} (Pasal 152 ayat (1)) 

J., 
KOMISI TERKAIT 

(membahas dengan cara: 
a. penelitian administrasi; 
b. penyampaian visi dan misi; 
c. uji kelayakan (fit and proper test); dan/atau 
d. penentuan urutan calon) 

(Pasal 152 ayat (2)) 

Penielasan 
1. Surat Presiden mengenai pertimbangan terhadap calon pejabat publik 

setelah diterima Pimpinan Dewan, diberitahukan dalam Rapat 
Paripurna terdekat tanpa menyebutkan nama calon. 

2. Rapat Bamus membicarakan penjadwalan dan penugasan kepada 
Komisi terkait. 

3. Hasil pembahasan dari Komisi terkait disampaikan kepada Pimpinan 
Dewan, untuk selanjutnya oleh Pimpinan Dewan disampaikan kepada 
Presiden untuk ditindaklanjuti. 
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B. Mengajukan/Mengusulkan, Memberikan Persetujuan, 
Pertimbangan/Konsultasi, dan Pendapat terhadap Bukan 
Pejabat Publik 

Secara umum peranan DPR dalam proses mengajukan/ mengusulkan, 
memberikan persetujuan, percimbangan/konsultasi, dan pendapat terhadap 
bukan pejabat publik dapat dikategorikan menjadi 2 kelompok: 

1. 1'v1engajukan/ mengusulkan dan memberikan persetujuan yang diajukan/ 
diusulkan dan disetujui oleh DPR diantaranya: 

(1) Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian 
dengan negara lain, serta membuat perjanjian internasional 
lainnya 
(1) Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, 

membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. 
(2) · Presiden dalam membuat petjanjian internasional lainnya yang 

menimbulkan akibat yang luas clan mendasar bagi kehidupan 
rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/ atau 
mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-undang 
hams dengan persetujuan DPR 

(2) Memberikan usulan terhadap pembentukan Pengadilan 
HAM Ad Hoc 
''Pengadilan HAJ\,1 AdHoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dibentuk atas usul DPR berdasarkan peristiwa tertentu dengan 
keputusan Presiden." 
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2. Mernberikan pertimbangan/konsultasi clan pendapat 
Kebijakan yang diberikan pertimbangan/konsultasi atau pendapat oleh 
DPRdiantaranya: 

(1) Memberikan pertimbangan untuk memberikan amnesti dan 
abolisi 
"Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan 
pertimbangan DPR." 

(2) Memberikan pendapat terhadap pembukaan Kedutaan 
Besar/Konjen RI di Luar Negeri 
"Pembukaan clan penutupan hubungan diplomatik a tau konsuler 
dengan negara lain serta masuk ke dalam atau ke luar dari 
keanggotaan organisasi internasional ditetapkan oleh Presiden 
dengan memperhatikan pendapat DPR." 

B. 1. Dasar Hukum 

Pasal 14 ayat (2) 
UUD 1945 

Pasal 9 ayat (I) 
lrr r \T. 37 ,. L_; J . I), / 

Tainrn 1999 

Ketentuan Tata Tertib DPR untuk memproses lebih lanjut pencalonan 
terhadap para pejabat publik adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengajukan/ mengusulkan clan memberikan persetujuan yang 

diajukan/ diusulkan clan disetujui oleh DPR: 
Pasal 159 Peraturan Tata Tertib DPR 
"Selain persetujuan sebagaimana climaksud dalam Pasal 152, apabila Pasal 159 ava! ( I J 

suatu peraturan perundang-undangan menentukan agar DPR 'J �;/{I Tenih JJJ>R 
memberikan persetujuan, persetujuan tersebut dibahas dalam Komisi 
terkait, yang selanjutnya disampaikan dalam Rapat Paripurna guna 
mendapat kepurusan." 

2. Untuk memberikan pertimbangan/konsultasi clan pendapat: 
a. Pasal 154 Peraturan Tata Tertib DPR 

''Apabila suatu peraturan perundang-undangan menentukan agar 
DPR memberikan pertimbangan/konsultasi, pertimbangan/ 
konsultasi tersebut diberikan oleh Pimpinan DPR bersama 

.s&UKU PAL"JDUAN 9,.. /)/)A 
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Amd J 59 c!)t1I (2) 
'f�l!a 'l'el1ih]) PR 

Pimpinan Komisi terkait clan Pimpinan Fraksi, kecuali Bamus 
menentukan lain. 

b. Pasal 159 ayat (2) Peraturan Tata Tertib DPR 
"Apabila suatu perundang-undangan menentukan agar DPR 
memberikan pendapat, berlaku tata cara sebagaimana diatur 
dalam Pasal 154.'' 

B. 2. Mekanisme 
Dari ketentuan-ketentuan Tata Tertib tersebut dapat dijabarkan 
mekanisme mengajukan/ mengusulkan, memberikan persetujuan, 
pertimbangan/konsultasi, clan pendapat terhadap bukan Pejabat Publik 
secara umum adalah sebagai berikut: 
1. Mekanisme untuk mengajukan/mengusulkan clan memberikan 

persetujuan yang diajukan/ diusulkan dan disetujui oleh DPR 

PRES I DEN 

(Pasal 161) 

PIMPINAN 
DPR PARIPURNA 

BAM US 
KOMISI 
Terkait 

(Pasal 159 ayat (1 )) 
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2. Iekanisme untuk memberikan pertimbangan/konsultasi dan 
pendapat oleh D PR 

' I " J., 

PIMPINAN PIMPINAN DPR 
SURAT PRESIDEN DPR PIMPINAN KOMISI 

. PIMPINAN FRAKSI 
(Pasal 154) 

..,.. � I 
(Pasal 161) ' 
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BAB XX.I 
HAK-HAKDPR 

Ditinjau dari hak-hak DPR, dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPR 
mempunyai beberapa hak, yairu: 

a. Interpelasi; 
b. Angket; clan 
c. Menyatakan Pendapat. 

A. Pengertian 
1. Hak lnterpelasi 

Hak Interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada 
Pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting clan strategis 
serra berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat clan bernegara. 

2. Hak Angket 
Hak Angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap 
kebijakan pemerintah yang pen ting clan strategis serta berdampak luas 
pada kehidupan bermasyarakat clan bernegara yang diduga bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan. 

3. Hak Menyatakan Pendapat 
Hak Menyatakan Pendapar adalah hak DPR sebagai lembaga untuk 
menyatakan pendapat terhadap kebijakan pernerintah atau mengenai 
kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau situasi dunia internasional 
disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya. 
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Pasa] 169 
] 'ala '1 ertih D PR 

Aual ! 70 
'l �110 Ttrtih DPR 

Pcm,/ I 71 
·1 'ata ·1 e1tih D J>R 

B. Mekanisme 
1. Hak Interpelasi 

(1) Sekurang-kurangnya 13 (tiga belas) orang Anggota dapat 
mengajukan usul kepada DPR untuk menggunakan hak interpelasi 
ten tang suatu kebijakan pemerintah yang penting clan strategis serta 
berdampak luas pada kehidupan bermasyarakar clan bernegara. 

(2) U sul disusun secara singkat clan jelas serta disampaikan secara tertulis 
kepada Pimpinan DPR dengan disertai daftar nama clan tanda 
tangan pengusul serta nama Fraksinya. 

(3) Dalam Rapat Paripurna berikutnya setelah usul interpelasi diterima 
oleh Pimpinan DPR, Pimpinan DPR memberitahukan kepada 
Anggota tentang masuknya usul interpelasi dan usul tersebut 
kemudian dibagikan kepada seluruh Anggota. 

(4) Dalam Rapat Bamus yang membahas penentuan waktu 
pembicaraan usul interpelasi dalam Rapat Paripuma, kepada 
pengusul diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan 
usulnya secara ringkas. 

(5) Dalam Rapat Paripurna yang telah ditentukan, pengusul 
memberikan penjelasan tentang maksud clan tujuan usul interpelasi 
terse but. 

(6) Rapat Paripurna memutuskan untuk menyetujui a tau rnenolak usul 
tersebut. 

(!) Selama usul interpelasi belum diputuskan menjadi interpelasi D PR, 
pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik usulnya 
kembali. 

(8) Pernberitahuan tentang perubahan atau penarikan kembali usul 
terse but harus ditandatangani oleh semua pengusul clan d.isampaikan 
secara tertulis kepada Pimpinan DPR, yang kemudian dibagikan 
kepada seluruh Anggota. 

(9) Apabila jumlah penanda tangan usul interpelasi yang belum 
memasuki pembicaraan dalam Rapat Paripurna, ternyata menjadi 
kurang dari 13 (tiga belas) orang, harus diadakan penambahan 
penanda tangan sehingga jumlahnya mencukupi. 

(10) Apabila sampai 2 (dua) kali Masa Persidangan jumlah penanda 
tangan yangdimaksud tidak terpenuhi, usul tersebutmenjadigugur . 
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MEKANISME HAK INTERPELASI 
(Sesuai Peraturan Tata Tertib DPR) 

<O 

Paripurna Bamus Paripurna 
Minimum 13 Pimpinan - umumkan - penjelasar Penjelasan 

Anggota --1 DPR � - bagikan � - jadwal � Peng usu I -- 
{Pasal169 (Pasal 169 (Pasal 170 (Pasal 170 (Pasal 170 
ayat (1)) ayat (2)) ayat (1)) ayat (2)) ayat (3)) 

Paripurna Paripurna Dikirim ke 
Setuju Paripurna 

Tanggapan Keterangan Presiden 
Hak bengambilan 

Pengusul � Presiden � (Pasal 172 � lnterpelasi � keputusan � 
(Pasal 172 (Pasal 172 ayat (1)) (Pasal 170 (Pasal 170 

ayat (2)) ayat (1 )} ayat (4)) ayat (4)) 

! ·v 
Paripurna Tolak 
Jawaban (Pasal 170 

Presiden H Jawaban Presiden dinilai: ayat (4)) 

(Pasal 172 (Pasal 173) 
ayat (3)) 

t 
Jelas/Cukup Tidak Memuaskan 

w t 
Stop Usul Pernyataan 

(Pasal 173 ayat (3)) Pendapat 
(Pasal 173 ayat { 1 )) 
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Pasa/ 17 J 
1�lla 'J;,rtib D PR 

Pasa] I 7 3 
Tata Trrtih ])PR 

Ptmd 174 
Tata Ttrtib DPR 

P{lscJI /75 
Tata I'otib n PR 

(11) Apabila usul interpelasi tersebut disetujui se bagai interpelasi D PR, 
Pimpinan DPR menyampaikannya kepada Presiden clan 
mengundang Presiclen untuk memberikan keterangan. 

(12) Terhadap keterangan Presiden diberikan kesempatan kepada 
pengusul clan Anggota yang lain untuk mengemukakan 
pendaparnya. 

(13) Atas penclapat pengusul clan/ atau Anggota yang lain, Presiden 
memberikan jawabannya. 

(14) Keterangan clan jawaban Presiden dapat diwakilkan kepada 
Menteri. 

(15) Terhadap keterangan clan jawaban Presiden, Anggota dapat 
mengajukan usul pernyataan pendapat. 

(16) Jika sampai waktu penutupan Masa Sidang yang bersangkutan 
ternyata tidak ada usul pernyataan pendapat yang diajukan, 
pembicaraan mengenai perrninraan keterangan kepada Presiden 
tersebut dinyatakan selesai dalam Rapat Paripurna penutupan Masa 
Sidang yang bersangkutan. 

2. Hak Angket 
(1) Sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orangAnggotaclapatmengajukan 

usul kepada DPR untuk menggunakan hak angket mengenai 
kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak 
luas pada kehidupan bermasyarakat clan bernegara yang diduga 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 

(2) U sul disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan D PR yang 
disertai dengan daftar nama clan tanda tangan pengusul serta nama 
Fraksinya. 

(3) Usul dinyatakan dalam suatu perumusan secara jelas tentang hal 
yang disertai dengan penjelasan clan rancangan biaya. 

(4) Dalam Rapat Paripurna berikutnya setelah usul untuk mengadakan 
angket diterima oleh Pimpinan DPR, Pimpinan DPR 
memberitahukan kepada Anggota masuknya usul untuk 
mengadakan angket, kemudian usul terse but beserta penjelasan clan 
rancangan biayanya dibagikan kepada seluruh Anggota . 
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(5) Dalam Rapat Bamus yang membahas penentuan waktu 
pembicaraan dalam Rapat Paripurna tentang usul mengadakan 
angket, kepada pengusul diberikan kesempatan untuk memberikan 
penjelasan tentang usulnya secara ringkas. 

(6) Dalam Rapat Paripurna yang telah ditentukan, pengusul 
memberikan penjelasan tentang maksud clan tujuan usul untuk 
mengadakan angket clan rancangan biayanya. 

(1) Rapat Paripurna memutuskan untukmenyetujui atau menolak usul 
tersebut setelah rnendengarkan pendapat Fraksi. 

(8) Keputusan diambil setelah diberikan kesempatan kepada Fraksi 
untuk memberikan pendapatnya. 

(9) Selarna usul untuk mengadakan angket mengenai suatu hal belum 
disetujui oleh Rapat Paripurna, pengusul berhak rnengajukan 
perubahan atau menarik usulnya kembali. 

(10) Pemberitahuan tentang perubahan atau penarikan kembali usul 
tersebut harus ditandatangani oleh semua pengusul clan disampaikan 
secara tertulis kepada Pirnpinan D PR, kemudian dibagikan kepada 
seluruh Anggota. 

(11) Apabila jumlah penandatangan usul untuk mengadakan angket 
mengenai suatu hal yang belum dibicarakan dalam Rapat Paripurna 
tern ya ta rnenjadi kurang dari 10 (sepuluh) orang, harus diadakan 
penambahan penanda tangan sehingga jumlahnya mencukupi. 

(12) Apabila sampai 2 (dua) kali Masa Persidangan jumlah penanda 
tangan tidak terpenuhi, usul tersebut menjadi gugur. 

(13) Apabila Rapat Paripurna memutuskan untuk menyetujui usul 
mengadakan angket, DPR membentuk Panitia Khusus yang 
dinamakan Panicia Angket. 

(14) Keputusan DPR untuk mengadakan angket mencakup juga 
penentuan biaya Panitia Angket. 

(15) Keputusan DPR disampaikan kepada Presiden dan diumumkan 
dalam Betita Negara. 

(16) Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Panitia Angket mernberikan 
laporan tertulis kepada Pimpinan DPR kemudian laporan tersebut 
dibagikan kepada seluruh Anggota. 
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(17) Pengambilan keputusan ten tang laporan Panitia Angket, clidahului 
dengan laporan hasil Panitia Angket clan pendapat akhir Fraksi, 
kemuclian keputusan tersebut clisampaikan kepada Presiden. 

(18) D PR dapat menindaklanjuti keputusan sesuai dengan kewenangan 
DPR menurut peraturan perundang-undangan. 

MEKANISME HAK ANGKET 
{Sesuai Peraturan Tata Tertib DPR) 

Minimum 10 
Ang go ta 

(Pasal 174 
ayat (1)) 

Pimpinan 
DPR 

(Pasal 174 
ayat (2)) 

Paripurna Bamus Pa�ipurna · 
- umumkan - penjelasar Penjelasan 

� - bagikan � _ jadwal � Pengusul .__ 
(Pasal 175) (Pasal 176) (Pasal 177 

ayat (1)) 

Kirim ke Paripurna 
P residen Penetapan 

umumkan � Pansus dan� 
BN Biaya 

(Pasal 179 (Pasal 179 
ayat (3)) ayat (2)) 

Pan.SUS 
melakukan pembahasan 

' 
Bamus . 

Komposisi Setuju 
Pansus � HakAngket � 
(Pasal31 (Pasal 179 
huruf e) ayat <1)) 

Paripurna 
Tanggapan 

Fraksi 
Keputusan � 

(Pasal 177 
ayat (2) dan 

ayat (3)) 

Tolak 

Pimpinan OPR 
J , membagikan laporan ..._�������-.ll 

' kepada Anggota 
(Pasal 180 ayat ( 1 )) 

Ba mus 
� -jadwaJ 
17 (Pasal 31 

huruf a) 

Presiden 
(Pasal 180 � 
ayat (2)) 

P. . Paripurna rrnprnan 
DPR Laporan Pansus 

P 127 .. � Tanggapan Fraksi asa aya1 . 
(1) huruf d) Penqambilan Keputusan 

(Pasal 180 ayat (2)) 
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Dalam melaksanakan hak angket, Panitia Khusus dapat memanggil 
seseorang untuk dirnintai keterangan (subpoena). Ketentuan lebih Ian jut 
diatur di dalam Peraturan Tata Tertib DPR sebagai berikut: 
(1) Dalam melaksanakan hak angket, Panitia Khusus berhak meminta Pa.ral 7 8 I 

pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukurn, atau warga Tata Tertib I)]>!{ 

masyarakat untuk memberikan keterangan. 
(2) DPR merninta kehadiran pejabat negara, pejabat pemerintah, badan 

hukum, atau warga masyarakat secara tertulis dalam jangka waktu 
yang cukup dengan menyebutkan maksud permitaan tersebut clan 
jadwal pelaksanaannya; 

(3) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib hadir untuk 
memberikan keterangan, termasuk menunjukkan dan/ atau 
menyerahkan segala dokumen yang diperlukan kepada DPR; 

( 4) DPR dapat menunda pelaksanaan rapat akibat ketidakhadiran pihak 
sebagaimana dimaksud pada ayat karena suatu alasan yang dapat 
diterima; 

(5) Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat 
hadir tanpa alasan yang dapat diterima atau menolak hadir, DPR 
dapat meminta sekali lagi kehadiran yang bersangkutan pada jadwal 
yang ditentukan; 

(6) Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
memenuhi permintaan kehadiran yang kedua tanpa alasan yang 
dapat diterima atau menolak hadir, bagi yang bersangkutan dikenai 
panggilan paksa oleh aparat yang berwajib yaitu kepolisian atau 
kejaksaaan atas permintaan DPR; 

(!) Dalam hal panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat 
dis and era paling lama 15 (lima belas) hari oleh aparat yang berwajib, 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

3. Hak Menyatakan Pendapat 
Hak menyatakan pendapat dapat dilakukan terhadap: 
a. Kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi 

di tanah air atau situasi dunia internasional. 
b. Tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. 
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Pasa/182 
Tata Tertib DPR 

Pasa! 183 
Tata Tertib DPR 

c. Dugaan bahwa Presiden dan/ atau \XTakil Presiden melakukan 
pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, 
penyuapan, tindak pidana berat lainnya a tau perbuatan tercela maupun 
tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden clan/ atau Wakil Presiden 

3. 1. Hak menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah 
atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air 
atau situasi dunia internasional. 
(1) Sekurang-kurangnya 13 (tiga belas) orang Anggota dapat 

mengajukan usul rnenyatakan pendapat. 
(2) Usul menyatakan pendapat tersebut serta penjelasannya 

disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan D PR, yang disertai 
dengan daftar nama dan tanda tangan pengusul serta nama 
Fraksinya. 

(3) Dalam Rapat Paripurna berikutnya, setelah usul menyatakan 
pendapat diterima oleh Pimpinan DPR, Pimpinan DPR 
memberitahukan kepada Anggota masuknya usul menyatakan 
pendapat, kemudian usul tersebut dibagikan kepada seluruh 
Anggota. 

(4) Dalam Rapat Bamus yang membahas penentuan waktu 
pembicaraan dalam Rapat Paripurna tentang usul menyatakan 
pendapat, kepada pengusul diberikan kesempatan untuk 
memberikan penjelasan tentang usulnya secara ringkas. 

(5) Dalam Rapat Paripuma yang telah ditentukan, kepada pengusul 
diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan atas 
usulnya. 

(6) Mengenai usul clan penjelasan pengusul tersebut diberikan 
kesempatan kepada Fraksi untuk memberikan pandangannya. 

(J) Mengenai pandangan Fraksi, pengusul dapat memberikan 
jawaban. 

(8) Rapat Paripurna memutuskan apakah usul hak menyatakan 
pendapat tersebut secara prinsip dapat diterima atau tidak. 

(9) Dalam hal Ra pat Paripurna rnemutuskan untuk menolak usul 
hak menyatakan pendapat, usul tersebut tidak dapat diajukan 
kembali pada mas a sidang itu. 

,':):1l;KUPANDUAN a/}/}� 
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(10) Dalam hal Rapat Paripurna menyetujui usul hak menyatakan 
pendapat, Rapat Paripurna membentuk Panitia Khusus. 

(11) Panitia Khusus melakukan pembahasan dengan Presiden. 
(12) Dalam melakukan pembahasan, Presiden clan/ a tau Wakil 

Presiden dapat cliwakili oleh Menteri. 
(13) Dalam pembahasan, Panitia Khusus dapat mengadakan Raker, 

RDP, dan/ a tau RDPU dengan pihak yang dipandang perlu, 
termasuk dengan pengusul. 

(14) Setelah pembahasan, clilanjutkan dengan pengambilan keputusan 
dalam Rapat Paripurna untuk menyetujui atau menolak 
pernyataan pendapat tersebut. 

(15) Pengambilan keputusan clihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih 
dari separuh dari seluruh Anggota. 

(16) Keputusan untuk menyetujui atau menolak pemyataan pendapat 
harus didukung oleh lebih dari separuh Anggota yang hadir 
dalam rapat tersebut. 

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

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

(19) Apabila jumlah penanda tangan usul menyatakan pendapatyang 
belum memasuki Pembicaraan Tingkat I ternyata menjadi 
kurangdari 13 (tiga belas) orang, hams diadakan penambahan 
penanda tangan sehingga jumlahnya mencukupi. 

(20) Apabila sampai 2 (dua) kali Masa Persidangan jumlah penanda 
tangan yang dimaksud tidak terpenuhi, usul terse but menjadi 
gugur. 

(21) Kepurusan DPR mengenai usul menyatakan pendapat 
disampaikan kepada Presiden. 

��#uKU PANDUAN Q /}/) A 
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At.ial 185 
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MEKANISME HAK MENYATAKAN PENDAPAT 
terhadap Kebijakan Pemerintah atau mengenai Kejadian Luar Biasa 
yang terjadi di tanah air atau situasi dunia internasional 
(Berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR) 

.. 

Paripurna Ba mus Paripurna 
Minimum 13 Pimpinan - umumkan - penjelasar Penjelasan 

Anggota � DPR � - bagikan � - jadwal � Pen.gusul - 
(Pasal 182 (Pasal 182 (Pasal 182 (Pasal 183 (Pasal 183 
ayat (1)} ayat (2)) ayat (3)) ayat (1 )) ayat (2)) 

Paripurna 
Paripurna Barn us - Jawaban Paripuma 

Penetapan Bentuk Setuju Hak Peng usu I Tanggapan 
Pansus � Pansus � Menyatakan � 

- Keputus- 
� 

Fraksi E-- 
(Pasal 184 (Pasal 31 Pendapat an (Pasal183 
ayat (1 )) huruf e) (Pasal 183 ayat (3)) 

IC ayat (4) dan 
ayat (5)) 

t -- 

{ 
Tingkat I Tingkat II '" Tolak 
Pansus Paripurna (Pasal 183 

Raker, RDP, '"""'"? Laporan Pansus ayat (6)) 

RDPU Tanggapan Fraksi 
(Pasal 184 Pengambilan Keputusan 
ayat (4)) (Pasal 185 ayat (1 )) 

l.1 

Keputusan 
Paripurna 

disampaikan 
kepada 

Presiden 
(Pasal 187 
ayat (2)) 
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3. 2. Hak menyatakan pendapat terhadap tindak lanjut pelaksanaan 
hak interpelasi clan hak angket. 
(1) Sekurang-kurangnya 13 (tiga belas) orang Anggota dapat 

mengajukan usul menyatakan pendapat, 
(2) Usul menyatakan pendapat tersebut serta penjelasannya 

disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan D PR, yang disertai 
dengan daftar nama clan tanda tangan pengusul serta nama 
Fraksinva. 

J 

(3) Dalam Rapat Paripurna berikutnya, setelah usul menyatakan 
pendapat diterima oleh Pimpinan DPR, Pimpinan DPR 
memberitahukan kepada Anggota masuknya usul menyatakan 
pendapat, kemudian usul tersebut dibagikan kepada seluruh 
Anggota. 

(4) Dalarn Rapat Bamus yang membahas penentuan waktu 
pembicaraan dalam Rapat Paripurna tentang usul menyatakan 
pendapat, kepada pengusul diberikan kesempatan untuk 
memberikan penjelasan ten tang usulnya secara ringkas. 

(5) Dalam Rapat Paripurna yang telah ditentukan, kepada pengusul 
diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan atas 
usulnya. 

(6) Mengenai usul clan penjelasan pengusul tersebut diberikan 
kesempatan kepada Fraksi untuk memberikan pandangannya. 

(J) Mengenai pandangan Fraksi, pengusul dapat memberikan 
jawaban. 

(8) Rapat Paripurna memutuskan apakah usul hak menyatakan 
pendapat terse but secara prinsip dapat diterima atau tidak. 

.'-;B1UKl: PANDUAN Cj) /) /) � 
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Pasal /8-1- 
'1 �lfrl Tertih D ?R 

Pasal I ss 
Tata Tr11ib DPR 

Pam/ I 86 
Ta ta 'f'ertih [)PR 

(9) Dalam hal Rapat Paripurna memutuskan untuk menolak usul 
hak menyatakan pendapat, usul tersebut tidak dapat diajukan 
kembali pada masa sidang itu. 

(10) Dalam hal Rapat Paripurna menyetujui usul hak menyatakan 
pendapat, Rapat Paripurna membentuk Panitia Khusus. 

(11) Panitia Khusus melakukan pem bahasan dengan Presiden. 
(12) Dalam melakukan pembahasan, Presiden dan/ a tau \"Xlakil 

Presiden dapat diwakili oleh Menteri. 
(13) Dalam pembahasan, Panitia Khusus dapat mengadakan Raker, 

RDP, dan/ atau RDPU dengan pihak yang dipandang perlu, 
termasuk dengan pengusul. 

(14) Setelah pembahasan, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan 
dalam Rapat Paripurna untuk menyetujui atau menolak 
pernyataan pendapat tersebut. 

(15) Pengambilan keputusan dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih 
dari separuh dari seluruh Anggota. 

(16) Keputusan untuk menyetujui atau menolak pemyataan pendapat 
harus didukung oleh lebih dari separuh Anggota yang hadir 
dalam rapat terse but. 

(17) Selama usul menyatakan pendapat belum disetujui oleh Ra pat 
Paripurna, pengusul berhak mengajukan perubahan atau 
menarik usulnva kembali. , 

(18) Pemberitahuan tentang perubahan atau penarikan kembali usul 
tersebut harus ditandatangani oleh sernua pengusul clan 
disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR, kemudian 
dibagikan kepada seluruh Anggota dan disampaikan kepada 
Presiden. 

(19) Apabila jumlah penanda tangan usul menyatakan pendapat yang 
belum memasuki Pembicaraan Tingkat I ternyata menjadi 
kurang dari 13 ( tiga belas) orang, harus diadakan penambahan 
penanda tangan sehingga jumlahnya mencukupi. 

(20) Apabila sampai 2 (dua) kali Masa Persidangan jumlah penanda 
tangan yang dimaksud tidak terpenuhi, usul tersebut menjadi 
gugur. 

(21) Keputusan DPR mengenai usul menyatakan pendapat 
disampaikan kepada Presiden. 
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MEKANISME HAK MENYATAKAN PENDAPAT 
sebagai tindak lanjut pelaksanaan Hak lnterpelasi dan Hak Angket 
(Berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR) 

Minimum 13 Pimpinan Paripurna Ba mus Paripurna 
, Anggota 

� 
DPR 

� 
- umumkan 

� 
- penjelasar 

f-7 
Penjelasan 

(Pasal 169, - bagikan - jadwal Pengusul - 
Pasal 1-74, dan (Pasal 182 

ayat (2)) (Pasal 182 (Pasal183 (Pasal 183 
Pasal 182) ayat (3)) ayat (1)) ayat (2)) 

Paripurna ' 

.> 

�aripurna Barn us - Jawaban Paripurna 
Penetapan Bentuk Setuju Hak Pengusul Tanggapan 

Pans us � Pansus � Menyatakan � 
- Keputus- f- · Fraksi � 

(Pasal 184 (Pasal 31 Pendapat an (Pasal 183 
· ayat (1 }) huruf e) (Pasal 183 ayat (3)). 

ayat (4) dan 
' . .._ ... ayat (5)) 

\ I i 
Tingkat 1, Tingkat II Tolak 

Pansus Paripurna . (Pasal 183 
ayat {6)) 

Raker, RDP. 
� 

Laporan Pansus 
. .RDPU Tanggapan Fraksi 
(P,asal 184 . Pengambilan Keputusan 
ayat (4)) . (Pasal 185 ayat (1)) 

. 
Keputusan 
Paripurna 

disampaikan 
kepada 

Pres id en I 

(Pasal 187 
ayat (2)) 
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Pasa! 182 
'/ 'ata Tr:rtib D PR 

Posa! 183 
Tata Tertib DPR 

Pasa] 184 
Tata Tertih DPR 

3. 3. Hak menyatakan pendapat terhadap dugaan bahwa Presiden 
dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum 
berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, 
tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun 
tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ a tau Wakil 
Presiden 
(1) Sekurang-kurangnya 13 (tiga belas) orang Anggota dapat 

mengajukan usul menyatakan pendapat. 
(2) Usul menyatakan pendapat tersebut serta penjelasannya 

disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR, yang disertai 
dengan daftar nama clan tanda tangan pengusul serta nama 
Fraksinya. 

(3) Dalam Rapat Paripurna berikutnya, setelah usul menyatakan 
pendapat diterima oleh Pimpinan DPR, Pimpinan DPR 
memberitahukan kepada Anggota masuknya usul menyatakan 
pendapat, kemudian usul terse but dibagikan kepada seluruh 
Anggota. 

(4) Dalam Rapat Bamus yang membahas penentuan waktu 
pembicaraan dalam Rapat Paripurna tentang usul menyatakan 
pendapat, kepada pengusul diberikan kesempatan untuk 
memberikan penjelasan tentang usulnya secara ringkas. 

(5) Dalam Rapat Paripurna :lang telah ditentukan, kepada pengusul 
diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan atas 
usulnva, , 

(6) Mengenai usul clan penjelasan pengusul tersebut diberikan 
kesempatan kepada Fraksi untuk memberikan pandangannya. 

(J) Mengenai pandangan Fraksi, pengusul dapat memberikan 
jawaban. 

(8) Rapat Paripurna memutuskan apakah usul hak menyatakan 
pendapat tersebut secara prinsip dapat diterima atau tidak. 

(9) Dalam hal Rapat Paripurna memutuskan untuk menolak usul 
hak menyatakan pendapat, usul terse but tidak dapat diajukan 
kembali pada mas a sidang itu. 

(10) Dalam hal Rapat Paripuma menyetujui usul hak menyatakan 
pendapat, Rapat Paripurna membentuk Panitia Khusus. 

(11) Panitia Khusus melakukan pembahasan dengan Presiden . 
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(12) Dalam melakukan pembahasan, Presiden clan/ atau Wakil 
Presiden tidak dapat diwakili oleh Menteri, 

(13) Dalam pembahasan, Panitia Khusus dapat mengadakan Raker, 
RDP, dan/atau RDPU dengan pihak yang dipandang perlu, 
termasuk dengan pengusul. 

(14) Setelah pembahasan, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan 
dalam Rapat Paripurna untuk menyetujui atau menolak 
pemyataan pendapat terse but. 

(15) Pengambilan keputusan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 
(dua per tiga) dari seluruh Anggota. 

(16) Keputusan untuk menyetujui atau menolak pernyataan pendapat 
harus didukung oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) 
dari Anggota yang hadir dalam rapat tersebut. 

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

(18) Pemberitahuan tentang perubahan a tau penarikan kembali usul 
tersebut harus ditandatangani oleh semua pengusul dan 
disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR, kemudian 
dibagikan kepada seluruh Anggota clan disampaikan kepada 
Presiden. 

(19) Apabila jumlah penanda tangan usul menyatakan pendapat yang 
belum memasuki Pembicaraan Tingkat I ternyata menjadi 
kurang dari 13 (tiga belas) orang, harus diadakan penambahan 
penanda tangan sehingga jumlahnya mencukupi. 

(20) Apabila sampai 2 (dua) kali Masa Persidangan jumlah penanda 
tangan yang dimaksud tidak terpenuhi, usul terse but menjadi 
gugur. 

(21) Keputusan DPR mengenai usul menyatakan pendapat 
disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan 
putusan. 

(22) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan membenarkan 
pendapat D PR, D PR menyelenggarakan Rapat Paripurna untuk 
meneruskan usul pemberhentian Presiden clan/ atau Wakil 
Presiden kepada l\.1PR. 

.�UKUPANDUAN 9._ r»: A 
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MEKANISME HAK MENYATAKAN PENDAPAT 
terhadap Dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan 
Pelanggaran Hukum berupa Pengkhianatan kepada Negara, Korupsi, 
Penyuapan, Tindak Pidana berat lainnya atau Perbuatan Tercela 
maupun Tidak Lagi memenuhi Syarat sebagai Presiden dan/atau 
Wakil Presiden 
(Berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR) 

Paripuma Barn us Paripurna 
Minimum 13 Pimpinan - umumkan - penjelasan Penjelasan 

Anggota r7 DPR 4 - bagikan 4 - jadwal r) Pengusul - 
(Pasal 182 (Pasal 182 (Pasal 182 (Pasal 183 (Pasal 183 
ayat (1)) ayat (2)) ayat (3)) ayat (1 )) ayat (2)) 

Pansus Paripurna Paripurna Paripurna 
oembahasar Penetapan Bamus Setuju Hak jawaban Tanggapan 

dengan 
� 

Pans us 
� 

Komposisi 
� 

Menyatakan 
� 

pengusul 
� 

Fraksi 
� Presiden/ (Pasal 184 Pansus Pendapat - keputusan (Pasal 183 

Wapres ayat (1 )) (Pasal 31 (Pasal 183 ayat (3)) 
(Pasal 184 huruf e} ayat (4) dan 
ayat (2)) c ayat (5)) 

'� ! 
71 I 

I> 
Paripurna Tolak Tolak 

Laporan Pansus 
Tanggapan Fraksi 

Pengambilan Keputusan 
Mahkamah (Pasal 185 ayat ( 1 )) 

� Terima � Konstitusi 
{Pasal 187 ayat (1 )) 

Paripurna ----t (Pasal 188) 

Tidak 

DPR 
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BAB XXII 
HAK-HAK .ANGGOTA DPR 

Menurut Pasal 20A ayat (3) UUD 1945, setiap Anggota DPR mempunyai 
hak: 
a. mengajukan pertanyaan; 
b. menyampaikan usul clan pendapat; serta 
c. hak imunitas, 

Pasal 20 A qyat (3) 
UUD 1945 

Dalam UU No. 22 Tahun 2003 ditambahkan beberapa hak Anggota DPR UU ]\!o. 22 
vanu: Ta!J11n 2003 , 
a. mengajukan rancangan undang-undang; 
b. mengajukan pertanyaan; 
c. menyampaikan usul dan pendapat; 
d. memilih clan dipilih; 
e. membela diri; 
f. imurutas; 
g. protokoler; dan 
h. keuangan clan administratif. 

Khusus yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR, hak Anggota 
DPRadalah: 

A. Hak Mengajukan Pertanyaan 

Hak mengajukan pertanyaan adalah hak Anggota DPR untuk 
menyampaikan pertanyaan baik secara lisan maupun tertulis kepada 
pemerintah bertalian dengan tugas dan wewenang DPR. 

Pertanyaan dapat diajukan oleh setiap anggota baik secara perseorangan 
atau bersama-sama. 
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Tata cara mengajukan pertanyaan dalam rapat-rapat DPR dilakukan sebagai 
berikut: 

Sebelum berbicara, anggota rapat yang akan berbicara mendaftarkan 
namanya lebih dahulu, clan pendaftaran tersebut dapat juga dilakukan 
oleh Fraksinya. 

Anggota yang belum mendaftarkan namanya tidak boleh berbicara, 
kecuali apabila menurut pendapat Ketua Rapat ada alasan yang dapat 
diterima. 

Giliran berbicara diatur oleh Ketua Rapat menurut pendaftaran nama. 

Seorang anggota rapat yang berhalangan pada waktu mendapat giliran 
berbicara dapat digantikan oleh anggota rapat dari Fraksinya dengan 
sepengetahuan Ketua Rapat. 

Pembicara dalam rapat tidak boleh diganggu selama berbicara. 

Selama rapat berlangsung, setiap Anggota bersikap sopan santun, 
bersungguh-sungguh menjaga ketertiban, dan memenuhi segala tata cara 
rap at. 

Khusus pertanyaan yang diajukan kepada Presiden dilakukan dengan tata 
cara sebagai berikut: 

pertanyaan disusun secara tertulis, singkat, clan jelas, serta disampaikan 
kepada Pimpinan DPR 

Pimpinan DPR dapat meminta penjelasan kepada penanya, selanjutnya 
penanya memberikan penjelasan kepada Pimpinan DPR tentang 
pertanyaan tersebut. 

-��UKUPANDUAN !'?_/)/!A 
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Pimpinan D PR meneruskan pertanyaan kepada Presiden yang disertai 
dengan permintaan agar Presiden memberikan jawaban dalam waktu 
sesingkat-singkatnya, kemudian membagikan pertanyaan tersebut 
kepada seluruh Anggota DPR. 

Sebelum disampaikan kepada Presiden, pertanyaan tersebut tidak 
boleh diumumkan. 

Presiden dapat menyampaikan jawaban secara lisan maupun tertulis. 
Pemberian jawaban tersebut dapat diwakili oleh Menteri. 

Apabila dijawab secara tertulis, tidak diadakan pembicaraan secara 
lisan. 

Apabila dijawab secara lisan, dalam rapat yang ditentukan oleh Bamus, 
penanya dapat mengemukakan lagi dengan singkat penjelasan ten tang 
pertanyaannya agar Presiden dapat memberikan keterangan yang lebih 
jelas tentang soal yang terkandung dalam pertanyaan itu. 

B. Hak Menyampaikan U sul clan Pendapat 

Yang dimaksud dengan hak menyampaikan usul clan pendapat adalah 
hakAnggota DPR untukmenyampaikan usul clan pendapat secara leluasa 
baik kepada pemerintah maupun kepada DPR sendiri sehingga ada 
jaminan kemandirian sesuai dengan penggilan hati nurani serta 
kredibilitasnya. Oleh karena itu, setiap anggota DPR tidak dapat diarahkan 
oleh siapapun di dalam proses pengambilan keputusan. Namun, tata cara 
penyampaian usul clan pendapat dimaksud tetap memperhatikan tata 
krama, etika, moral, sopan santun clan kepatutan sebagai wakil rakyat 

U sul clan pendapat dapat dikemukakan mengenai suatu hal, baik yang 
sedang dibicarakan maupun tidak dibicarakan dalam rapat dapat diajukan 
oleh setiap anggota baik secara perseorangan maupun bersama-sama. 
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Tata cara mengajukan usul clan pendapat dalam rapat-rapat DPR dilakukan 
sebagai berikut: 

Sebelum berbicara, anggota rapat yang akan berbicara mendaftarkan 
namanya lebih dahulu, clan pendaftaran tersebut dapat juga dilakukan 
oleh Fraksinya . 

.Anggota yang belum mendaftarkan namanya tidak boleh berbicara, 
kecuali apabila menurut pendapat Ketua Rapat ada alasan yang dapat 
diterima. 

Giliran berbicara cliatur oleh Ketua Rapat menurut pendaftaran nama. 

Seorang anggota rapat yang berhalangan pada waktu mendapat giliran 
berbicara dapat digantikan oleh anggota rapat dari Fraksinya dengan 
sepengetahuan Ketua Rapat. 

Pembicara dalam rapat tidak boleh cliganggu selama berbicara. 

Selama rapat berlangsung, setiap Anggota bersikap sopan santun, 
bersungguh-sungguh menjaga ketertiban, clan memenuhi segala tata cara 
rap at. 

Tata cara penyampaian usul clan pendapat, jika ditujukan kepada Presiden 
dilakukan dengan tata cara sebagai berikut: 

Usul clan pendapat disusun secara tertulis, singkat, clan jelas, serta 
disampaikan kepada Pimpinan DPR. 

Pimpinan DPR dapat meminta penjelasan kepada pengusul, selanjumya 
pengusul memberikan penjelasan kepada Pimpinan DPR tentang usul 
terse but. 

Pimpinan DPR meneruskan usul clan pendapat tersebut kepada 
Presiden yang disertai dengan permintaan agar Presiden memberikan 
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tanggapan dalam waktu sesingkat-singkatnya, kemudian membagikan 
usul dan pendapat tersebut kepada seluruh Anggota DPR. 

Sebelum disampaikan kepada Presiden, usul tersebut tidak boleh 
diumumkan. 

Presiden dapat menyampaikan tanggapan secara lisan maupun tertulis. Pa.,-a/ I 92 a;·,11 I 1), 
Pemberian jawaban tersebut dapat diwakili oleh Menteri. ( 3) dc111 fc/-) 

J:ll.1 Tcrt1h !)PR 

Apabila dijawab secara tertulis, tidak diadakan pembicaraan secara 
lisan. 

Apabila dijawab secara lisan, dalam rapat yang ditentukan oleh Barnus, 
penanya dapat mengernukakan lagi dengan singkat penjelasan tentang 
pertanyaannya agar Presiden dapat memberikan keterangan yang lebih 
jelas ten tang soal yang terkandung dalam pertanyaan itu. 

C. Hak Imunitas 

Hak imunitas atau hak kekebalan hukum anggota DPR adalah hak untuk 
ridak dapat di tun tut di muka pengadilan karena pemyataan clan pendapat 
yang disampaikan dalam rapat-rapat DPR dengan pemerintah dan rapat 
rapat DPRlainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Imunitas Anggota DPR diberlakukan terhadap pertanyaan, pernyataan 
clan/ atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam 
rapat-rapat DPR sepanjang pernyataan tersebut bukan merupakan materi 
yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan. Oleh karena 
iru juga, Anggota DPR tidak dapat diganti antarwakru karena pernyataan, 
pertanyaan clan/ atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPR. 
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BAB XXIII 
MENGHADIRKAN SESEORANG 

UNTUK DIMINTAI KETERANGAN 
(SUBPOENA) 

Dalam melaksanakan tugas clan wewenangnya, DPR berhak meminta pejabat 
negara, pejabat pemerintah, badan hukum atau warga masyarakat untuk 
memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi 
kepentingan bangsa dan negara. Hak ini diistilahkan dengan hak subpoena. 
Hak ini sudah mulai dikenal sejak DPR periode 1999. 

Lahirnya UU No. 22 Tahun 2003 memberikan nuansa baru dimana ada 
keinginan untuk sungguh-sungguh melaksanakan hak ini. Keinginan tersebut 
ditandai dengan dimuatnya ketencuan penyanderaan paling lama 15 hari bagi 
pihak yang dikenakan panggilan namun tidak melaksanakannya. 

DPR dalam melaksanakan tugas clan wewenangnya berhak meminta pejabat 
negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk 
memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi 
kepentingan bangsa clan negara. Setiap yang diminta wajib memenuhi 
permintaan DPR tersebut, clan jika melanggar akan dikenakan panggilan paksa 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Panggilan paksa yang dimaksud memiliki beberapa jenjang. Jika tanpa alasan 
yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama lima belas hari sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. Dan jika pejabat yang disandera telah 
habis masa jabatannya atau berhenti dari jabatannya, yang bersangkutan dilepas 
dari penyanderaan demi hukum. 

Dalam Peraturan Tata Tertib DPR, penggunaan secara menyeluruh terhadap 
isi Pasal 30 UU No. 22 Tahun 2003 hanya dikenakan dalam hal penggunaan 
hak angket. Dimana, diatur lebih lanjut mekanisme permintaan keterangan 
dimaksud dengan segala konsekuensi yang menyertainya . 
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Secara lengkap, Tata Tertib DPR menyebutkan: 
(1) Dalam melaksanakan hak angket, Panitia Khusus berhak meminta pejabat 

negara, pejabat pernerintah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk 
memberikan keterangan; 

(2) DPR meminta kehadiran pejabat negara, pejabat pernerintah, badan 
hukum, atau "\.varga masyarakat secara tertulis dalam jangka waktu yang 
cukup dengan menyebutkan maksud permitaan tersebut clan jadwal 
pelaksanaannya; 

(3) Pihak sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) wajib hadir untuk memberikan 
keterangan, termasuk menunjukkan clan/ atau menyerahkan segala 
dokumen yang diperlukan kepada DPR; 

(4) DPR dapat menunda pelaksanaan rapat akibat ketidakhadiran pihak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena suatu alasan yang dapat 
diterima; 

(5) Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat hadir 
tanpa alasan yang dapat diterima atau menolak hadir, DPR dapat meminta 
sekali lagi kehadiran yang bersangkutan pada jadwal yang ditentukan; 

(6) Dalarn hal pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi 
permintaan kehadiran yang kedua tanpa alasan yang dapat diterima atau 
menolak hadir, bagi yang bersangkutan dikenai panggilan paksa oleh aparat 
yang berwajib yaitu kepolisian atau kejaksaaan atas permintaan DPR; 

(!) Dalarn hal panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak 
dipenuhi tan pa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling 
lama 15 (lima belas) hari oleh aparatyang berwajib, sesuaidengan peraturan 
perundang-undangan. 

Namun, ketentuan dalarn hak subpoena sebagaimana dimaksud dalam UU 
No. 22 Tahun 2003 ridak seluruhnya dikenakan pada pelaksanaan kegiatan di 
luar hak angket (misalnya untuk Raker, RDP, maupun RDPU). Jika pihak yang 
dipanggil tidakmemenuhi panggilan DPR, yang bersangkutan dapat dikenakan 
panggilan paksa, tanpa penyanderaan. 
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Pasal 198 
Tata Trrtib DPR 

Peraturan Tata Tertib mengatur lebih lanjut tentang masalah menghadirkan 
seseoranguntuk dimintai keterangan oleh DPR, sebagai berikut: 
(1) D PR dalam melaksanakan tugas clan wewenangnya berhak meminta 

pejabat negara, pejabat pernerinrah, badan hukum, atau warga masyarakat 
untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani 
demi kepentingan bangsa dan negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
30 UU No. 22 Tahun 2003 centang Susunan dan Kedudukan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

(2) DPR meminta kehadiran pejabat negara, pejabat pemerintah a tau \.Varga 
masyarakat secara tertulis dalam jangka waktu yang cukup dengan 
menyebutkan maksud permintaan terse but dan jadwal pelaksanaannya; 

(3) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib hadir untuk memberikan 
keterangan, termasuk menunjukkan clan/ a tau menyerahkan segala 
dokumen yang diperlukan DPR; 

(4) DPR dapat menunda pelaksanaan rapat akibat ketidakhadiran pihak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena suatu alasan yang dapat 
diterima; 

(5) Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat hadir 
tanpa alasan yang dapat diterima atau menolakhadir, DPR dapat rnerninta 
sekali lagi kehadiran yang bersangkutan pada jadwal yang ditenrukan; 

(6) Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi 
permintaan kehadiran yang kedua tanpa alasan yang dapat diterima atau 
menolak hadir, bagi yang bersangkutan dikenakan panggilan paksa sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 

Surat oleh Presiden disampaikan kepada Pimpinan DPR, selanjutnya 
disampaikan kepada Pimpinan Fraksi secara rahasia. Surat tersebut dibahas 
dalam pertemuan konsultasi antara Pimpinan D PR dengan Pimpinan Komisi 
terkait clan Pimpinan Fraksi secara rahasia. Hasil pembahasan konsultasi 
disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden secara rahasia . 
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BAB XXIV 
MENAMPUNG DAN MENYALURKAN 

ASPIRASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT 

Seperti telah dibahas sebelumnya, bahwa secara konstitusional DPR mempunyai 
tiga fungsi utama, yaitu fungsi legislas� pengawasan dan anggaran. Diluar ketiga 
fungsi ini, DPR mempunyai tugas untuk mendukung clan rnenindaklanjuti 
aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh Alat Kelengkapan yang ada. Fenomena 
penyampaian pengaduan masyarakat terlihat selalu meningkat, baik dalam 
bentuk delegasi, surat pengaduan maupun unjuk rasa. Pengaduan masyarakat, 
baik yang langsung menyarnpaikan aspirasinya, ataupun melalui surat-surat 
pengaduan yang datang ke DPR, sesungguhnya merupakan partisipasi aktif 
rakyat terhadap proses pembangunan rang betjalan, sebagai salah satu esensi 
demokrasi. 

Ketentuan yang terdapat dalam UU No. 22 Tahun 2003 menyatakan, bahwa 
Anggota DPR mempunyai kewajiban antara lain menyerap, menghimpun, 
menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Artinya, DPR 
menarnpung dan menindaklanjuti aspirasi clan pengaduan masyarakat tentang 
suatu permasalahan yang berada dalam ruang lingkup tugas dan wewenang 
DPR. Dalam menindaklanjuti aspirasi clan pengaduan masyarakat, Alat 
Kelengkapan DPR dapat mengadakan: Raker, RDP, RDPU, clan Kunjungan 
Kerja, sedangkan Fraksi dapat mengambil prosedur sesuai dengan kebijakan 

. . 
masmg-masmg. 

Persoalan-persoalan yang kerap muncul dalam pengaduan clan unjuk rasa 
tersebut adalah masalah: 

a. tenaga kerja yang meliputi kenaikan upah, THR, PHK,Jamsostek; 
b. tanah yang meliputi masalah penggusuran, ganti rugi, perumahan, FIR Trans; 
c. hukum yang mencakup Hak Asasi Manusia, penggelapan, korupsi, 

kriminalitas · ' 
d. lingkungan hidup; 
e. politik; 
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f. pers yang meliputi pembredelan, SIUP, masalah kertas; dan 
g. perekonomian. 

Selengkapnya, Peraturan Tata Tertib DPR, berkaitan dengan penanganan aspirasi 
clan pengaduan masyarakat mengatur bahwa DPR dapat menampung clan 
menindaklanjuti aspirasi clan pengaduan masyarakat tentang suatu permasalahan 
yang berada dalam ruang lingkup tugas dan wewenang DPR. 

Selain melalui RDPU clan melalui Kunjungan Kerja, DPR menerima 
penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat secara langsung dan/ atau 
melalui surat. 

Masyarakat yang datang secara langsung ke DPR untuk menyampaikan aspirasi 
clan/ a tau pengaduan cliterima clan disalurkan oleh Sekretariat J enderal kepada 
Alat Kelengkapan DPR yang membidanginya dan/ atau Fraksi. 

Dalam menindaklanjuti aspirasi clan pengaduan masyarakat, Alat Kelengkapan 
DPR melaksanakan ketentuan Tata Tertib DPR, sedangkan Fraksi dapat 
mengambil prosedur sesuai dengan kebijakan masing-masing. 

Pengaturan lebih lanjut mengenai tcknis penyampaian aspirasi clan pengaduan 
masyarakat yang disampaikan secara langsung diatur lebih lanjut oleh Sekretaris 
Jenderal dengan sepengetahuan Pimpinan DPR. 
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A. Penanganan Pengaduan melalui Delegasi Masyarakat 

Penanganan Pengaduan Masyarakat diatur lebih lanjut dalam Surat 
Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Pengaturan \Vaktu Penerimaan/ 
Pelayanan Delegasi Masyarakat yang Menvampaikan Pendapat/Pengaduan 
KepadaDPR. 

Dengan dasar Kepurusan Sekretaris Jenderal inilah diatur: 
a. Waktu penerimaan/ pelayanan delegasi masyarakat: 

- hari Senin s/ d hari Karnis mula.i pukul 08.00 s/ d pukul 15.00 WW 
- hari Jum'at mulai pukul 08.00 s/ d pukul 15.30 \\'TIB 

b. Diluar waktu yang telah ditentukan, delegasi masyarakat diharuskan 
segera meninggalkan komplek MPR/DPR. 

Selanjutnya, tanpa mengurangi keterbukaan DPR untuk menerima 
pengaduan/aspirasi dan masyarakat sebagaimana dimaksud UU No. 9 
Tahun 1998 serta ketentuan Tata Tertib DPR Pasal 139 clan Pasal 140, 
maka berdasarkan petunjuk Pimpinan D PR dalam Rapat Bidang Keamanan 
tanggal 21 Pebruari 2000 untuk pengaturan delegasi masyarakat/ unjuk rasa 
diatur hal-hal sebagai berikut: 

a. \-Xlaktu penerimaan delegasi masyarakat/pengunjuk rasa adalah pada 
hari kerja pukul 09.00 WIB s/ d pukul 16.00 WIB. 

b. Pukul 18.00 \mB delegasi sudah harus meninggalkan Komplek Gedung 
DPR clan tidak dibenarkan untuk bermalam. 

c. Jumlah delegasi yang dapat diterima sebanyak--banyaknya 50 orang. 
d. Semua delegasi tetap mematuhi semua ketentuan. 
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B. Penanganan Pengaduan melalui Surat 

Pada prinsipnya, setiap surat yang datang ke DPR akan diproses yang hasilnya 
adalah merupakan informasi bagi Pimpinan DPR, yang selanjutnya 
dipergunakan oleh Kornisi-Komisi terkait dalam Raker, RDP dengan 
Pemerintah, atau bahkan disampaikan langsung ke Instansi-Instansi 
Pernerintah terkait. N amun demikian, tidak semua surat yang masuk itu 
dapat dianalisis atau diproses tindak lanjutnya. Surat-surat yang tidak dapat 
diproses adalah surat-surat yang tidak jelas, baik persoalan ataupun alamatnya. 

Surat-surat tersebut ditangani oleh Asisten Sekretaris J enderal Bidang 
Pengawasan yang selanjutnya disebut Asses II. Asses II ini mempunyai tugas 
rnenyelenggarakan kegiatan analisis clan telaahan atas permintaan Pirnpinan 
DPR mengenai pengaduan masyarakat dan pengawasan legislatif DPR. 
Untuk rnenyelenggarakan tugas ini, Asses II rnempunyai fungsi: 

a. penyelenggaraan kegiatan analisis clan telaahan atas permintaan Pimpinan 
DPR terhadap surat pengaduan masyarakat dan masalah yang 
disampaikan oleh masyarakat ke DPR; 

b. penyelenggaraan kegiatan analisis dan telaahan atas Pimpinan DPR 
terhadap tugas pengawasan legislatifDPR. 

Oleh Asses II surat-surat yang memenuhi syarat akan dianalisis, yang 
dikelompokkan dalam: 
1. Tanah/Rurnah/Bangunan 
2. Aparatur Negara/Kepegawaian 
3. Perburuhan 
4. Peradilan 
5. Politik 
6. Ekonomi/Keuangan 
7. Sosial 
8. Pendidikan 
9. Kesehatan 
10. Agama 
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Hasil analisis akan disampaikan kepada Pimpinan DPR yang kemudian akan ditindaklanjuti dengan 
pengiriman surat kepada instansi terkait, atau diserahkan kepada Alat Kelengkapan DPR untuk 
ditindaklanjuti dalam RDP, RDPU, atau Raker . 
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!!?l1:aERAPA 
ALAT PELAKSANAAN 

FUNGSI DEW AN 

BAB XXV 
KUNJUNGAN KERJA DPR 

Dalam melaksanakan rugasnya sebagai wakil rakyat yaitu mengawasi Pasa! 71 aya! (5) 
pelaksanaan undang-undang, termasukAPBN, clan kebijakan pernerintah Tat» Tertib DPR 
pada umumnya, maka selain bersidang, Anggota DPR juga melaksanakan 
Kunjungan Ketja. Hal itu dimaksudkan untuk dapat melihat secara langsung 
permasal.ahan yang ada cli tengah masyarakat. Selanjutnya, diupayakan untuk 
dicari kemungkinan adanya alternatif pemecahan masalah tersebut. 
Pelaksanaan Kunjungan Ketja dilaksanakan pada Masa Reses, yaitu pada 
masa kegiatan DPR di luar Masa Sidang, yang dilakukan oleh Anggota 
DPR secara perseorangan atau berkelompok. 

SYARAT: 
OISETUJUI 
PIMPINI\N 

DPR 

Di samping dilakukan pada saat reses, Kunjungan Ketja juga dapat dilakukan 
sewaktu-waktu dalam kurun waktu masa persidangan bersangkutan, yaitu 
apabila terjadi masalah penting yang harus diupayakan untuk memperoleh 
perhatian dan menjadi bahan masukan DPR kepada Pemerintah. Apabila 
dalam Masa Reses terdapat masalah yang menyangkut tugas clan wewenang 
DPR yang dianggap prinsipil clan perlu diambil tindakan atau kepurusan, 
Pimpinan DPR secepatnya mengadakan Rapat Bamus setelah mengadakan 
konsultasi dengan Pimpinan Fraksi. fasalah tertentu dapat menjadi 
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Pasal 71 avat (i) 
Fella Terlib DPR 

Fem;/} X t!)'ilf (./-) 

lwn(( e 
Taltr Ter!lh J)j)J:{ 

peristiwa yang mempunyai ruang lingkup nasional agar segera memperoleh 
pemecahan. 

KOMISI 
GABUNGAN KOMISI 

PIMPINAN DPR 
BADAN LEGISLASI 

Ada 2 (dua) jenis kunjungan kerja: 
a. Kunjungan Kerja Perseorangan 

Dilakukan oleh Anggota secara perseorangan ke daerah pemilihannya 
dalam rangka melaksanakan komunikasi intensif dengan konstituennya; 

b. Kunjungan Kerja Kelompok 
Dilakukan oleh sekelompok Anggota yang dibedakan menjacli; 
1. Kunjungan Kerja Komisi 

- Kunjungan Kerja Komisi yaitu kunjungan kerja Komisi yang 
dilakukan oleh beberapa Anggota dalam satu Kornisi yang 
terutama dilakukan dalam Mas a Res es. Apa b ila dilakuk an 
dalam Masa Sidang, harus mendapatkan persetujuan dari 
Pimpinan DPR. 

- Obyek Kunjungan Kerja Komisi terkait dengan ruang lingkup 
tugas Komisi yang bersangkutan, terutama menyangkut 
permasalahan yang mengemuka pada masa itu. 

- Penetapan daerah Kunjungan Kerja dikoordinasikan dengan 
Komisi-komisi lainnya melalui Pimpinan DPR. 

- Penentuan objek Kunjungan Kerja dilakukan oleh Komisi yang 
bersangkutan. 

- Laporan hasil Kunjungan Ketja clisampaikan dalam Rapat 
Paripurna untuk ditentukan tindak lanjutnya . 
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2. Kunjungan Kerja Gabungan Komisi 
- Kunjungan Kerja Gabungan Komisi yaitu kunjungan kerja 

gabungan Komisi yang dilakukan beberapa orang Anggota dari 
dua a tau lebih Komisi. 

- Daerah Kunjungan Kerja Gabungan Komisi d.isesuaikan dengan 
permasalahan yang memerlukan penanganan lebih dari 1 (satu) 
Komisi; 

- Objek Kunjungan Kerja meliputi permasalahan lintas Kornisi; 
- Penetapan daerah clan objek Kunjungan Kerja dilakukan oleh 

Gabungan Komisi yang bersangkutan. 
- Laporan hasil Kunjungan Kerja d.isampaikan dalam Rapat 

Paripurna untuk ditentukan cindak lanjutnya. 

3. Kunjungan Ketja Pimpinan DPR 
- Kunjungan kerja pimpinan DPR adalah kunjungan kerja yang 

dipimpin oleh salah seorang Pimpinan DPR. 
Pembentukan Tim ini (Tim Terpadu/Tim Gabungan, clan lain 
lain) secara implisit tidak diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR. 
Namun demikian dalam pelaksanaan tugasnya, terutama untuk 
menangani masalah-masalah yang sifatnya mendesak clan 
memerlukan penanganan segera, berdasarkan pengalaman selama 
ini DPR juga dapat membentuk Tim yang didasarkan kepada 
Konvensi yaitu rnelalui Keputusan Pimpinan DPR. 
Tim tersebut bertugas untuk membantu tugas Pimpinan DPR, 
oleh karenanya tidak perlu dibicarakan dan diagendakan dalam 
Rapat Bamus. 
Pelaksanaan dari tugas-rugas Tim selanjutnya akan dikoordinasikan 
oleh Pimpinan D PR Hasil ketja Tim dilaporkan kepada Pimpinan 
DPR. 

- Seluruh pembiayaan Tim disiapkan dari anggaran DPR. 

4. Kunjungan Ketja Badan Legislasi 
- Kunjungan Kerja Badan Legislasi yaitu kunjungan kerja yang 

dilakukan oleh beberapa orang Anggota Badan Legislasi. 
- Kunjungan Kcrja Badan Legislasi tidak dilakukan untuk 

rnelaksanakan fungsi pengawasan, namun dilakukan untuk 

.:�UKU PANDUAN a /J/J A 
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Tatll Totib D PR 

Pasa] 42 t!)'al (2) 
bran] e 
Tata Tertib DPR 
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mengumpulkan data dalam rangka mencari masukan terhadap 
suatu RUU Usul InisiatifDPR. 

- Objek Kunjungan Kerja meliputi rnateri RUC yang 
membutuhkan masukan dari daerah. 

- Daerah dan objek Kunjungan Kerja ditetapkan berdasarkan 
Keputusan Rapat Pleno Badan Legislasi clan selanjutnya 
dikoordinasikan dengan Komisi-Komisi lainnya melalui Pimpinan 
DPR 

- Laporan hasil Kunjungan Kerja disampaikan dalam Rapat 
Paripurna untuk ditentukan tindak lanjutnya. 

-��UKU PANDUAN Q /)/) A 
Dewan Perwakilan ��WJ 



BAB :XXVI 
PANITIA KHUSUS DAN 

PANITIA KERJA 

A. Panitia Khusus 

Dalam melakukan fungsi pengawasan, DPR dapat melakukannya dengan 
cara membentuk Panitia Khusus (Pansus) mengenai penyelidikan sesuatu 
hal. Pansus bertugas melaksanakan tu.gas tertentu dalam jangka waktu 
tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Paripurna. Arrinya, Pansus dibentuk 
melalui Rapat Paripurna DPR. 

Jumlah anggota Pansus ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang 
clan sebanyak-banyaknya SO (lima puluh) orang. 

Contoh komposisi keanggotaan Pansus yang berjumlah 50 (lima puluh) 
orang adalah sebagai berikut. 

Pascli62 
Tatt1 Tatih DJ>E. 

Aual 63 q_;al (::!) 
·1�1la Tertib DPR 

JUMLAH 49,96 SO orang 
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Aual 6' 
'/ 'a li'l Tnti (J /)PR 

Pasa] us q;·tlf (lJ 
Tata Tertih 1 )PR 

B. Panitia Kerja/Tim 

Selain Pans us, Alat Kelengkapan DPR yang lain juga dapat membentuk 
Panitia Ketja (Panja) dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Selanjutnya, 
untuk mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut, DPR juga dapat 
membentuk Tim. 

Jumlah keanggotaan Panja/Tim adalah separuh dari jumlah anggota Alat 
Kelengkapan yang membentuknya, kecuali Tim yang dibentuk oleh 
Pimpinan DPR disesuaikan dengan kebutuhan . 
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BAB XXVII 
RAPAT-RAPAT DPR 

A. Tahun Sidang dan Masa Persidangan 

Pelaksanaan fungsi pengawasan melalui rapat-rapat, ketentuannya disesuaikan 
dengan kurun waktu Tahun Sidang DPR. 

Tahun Sidang DPR dimulai pada tanggal 16 Agustus dan diakhiri pada 
tanggal 15 Agustus tahun berikutnya clan apabila tanggal 16 Agustus jatuh 
pada hari libur, pembukaan Tahun Sidang clilakukan pada hari kerja 
sebelurnnya. 

Tahun Sidang dibagi dalam 4 ( ernpat) Masa Persidangan. Masa Persidangan 
meliputi Masa Sidang clan Masa Res es, kecuali pada persidangan terakhir 
dari 1 (satu) periode keanggotaan DPR, Masa Reses ditiadakan. 

Masa Sidang adalah masa DPR melakukan kegiatan terutama di dalam 
GedungDPR. 

Masa Reses adalah masa DPR melakukan kegiatan di 1uar Masa Sidang, 
terutama di luar Gedung DPR untuk melaksanakan kunjungan kerja, baik 
yang dilaksanakan oleh Anggota secara perseorangan maupun secara 
berkelompok. 

Masa Persidangan, jadwal, dan acara persidangan ditetapkan oleh Bamus 
dengan mernperhat:ikan ketepatan wakru pembahasan RUU tentru1gAPBN 
beserta Nota Keuangannya clan RUU tentang Perubahan APBN. 

Apabila Bamus tidak mengadakan rapat untuk menetapkan acara dan 
jadwal, Pimpinan DPR dapat menetapkan acara clan jadwal tersebut dengan 
meperhatikan pendapat Pimpinan Fraksi. 

Pada hari permulaan Tahun Sidang acara pokok adalah Pidato Kenegaraan 
Presiden dalam Rapat Paripurna. 

.��UKU PANDUAN t2I /}/}A 
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Pas1tl 7 / ava! (1) 

Tata 'f i,rtih DPfZ 

A1.w/ 7 I {!)'al CJ dm1 
ava! (3) 
Tala ]l,rlih ])JJR 

Pa.w/ 7 I avat (I-) 
]�Ila I'ertih DPR 

Pmal 7 I ava! (i) 
1rlla Te1tih J)f'R 

A1.ral -:'] t!J'O/ //) 

'J t1!i1 Tnti/J DPJZ 

Pasa/ 72 ,!)'at (2) 
'J r1lt1 Ti·11lh J) T )R 

Pr1.i-al 7} t!)'al f I) 
'Lila Fo1ih J)l>R. 
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B. Waktu Rapat 
Pt1sal 7../- Waktu rapat DPR adalah: 

J:11a Tertib DJ>R Senin - Kamis siang 09.00 16.00 
istirahat 12.00 13.00 
malam 19.30 - 23.30 

Jumat siang 09.00 - 16.00 
istirahat 11.00 - 13.30 
malam 19.30 - 23.30 

Penyimpangan dari waktu rapat sebagaimaan climaksud di atas ditentukan 
oleh rapat yang bersangkutan. 

Keputusan Pertemuan 
Konsuitasi Pimpinan 

DPRdengan 
Pimpinan Fraksi 
Fraksi / Pengganti 

Rapat Bamus tanggal 
9 Noiember 2004 
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C. Hari Kerja 
Pembagian hari kerja dalam satu tahun sidang (terdiri dari empat masa 
persidangan) 
1. Masa Persidangan I clan Masa Persidangan II 

Adapun pembagian alokasi waktu rapat Masa Persidangan I dan II 
sebagai berikut: 
- Masa Persidangan I dimulai tanggal 16 Agustus sampai dengan akhir 

September tahun berjalan. 
- Masa Reses Persidangan I dimulai pada akhir September sampai 

dengan awal November tahun berjalan. 
- Masa Persidangan II dimulai akhir Oktober/ awal November sampai 

dengan awal Desember tahun berjalan. 
- Masa Reses Persidangan II dimulai pada awal Desember sampai 

dengan akhir Desember tahun berjalan. 

2. Masa Persidangan III clan Masa Persidangan IV 
Adapun pembagian alokasi waktu rapat Masa Persidangan III clan IV 
sebagai berikut: 
- Masa Persidangan III dimulai pada awal Januari sampai dengan awal 

April tahun berjalan. 
- Masa Reses Persidangan III dimulai pada awal April sampai dengan 

awal Mei tahun betjalan. 
- Masa Persidangan IV dimulai pada awal Mei sampai dengan 
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pertengahan Juli tahun berjalan. 
- Masa Reses Persidangan IV dimulai pada pertengahan Juli sampai 

dengan pertengahan Agustus (15 Agustus) tahun berjalan. 
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Keputusan Pertemuan 
Konsultasi Pimpinan 

DPRdengan 
Pimpinan Fraksi 
Fraksi/ Pengganti. 

Rapat Bamus tanggal 
9 November 2004 
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D.Alokasi Hari-hari Rapat 
1. Fraksi 

- J umlah alokasi hari Fraksi berimbang dengan hari Paripurna. 
- 2 (dua) hari setelah Pidato Pembukaan Masa Persidangan 

dialokasikan untuk Rapat-rapat Fraksi (Intern). 
1 (satu) hari sebelum Pidato Penutupan Masa Persidangan dialokasikan 
untuk Rapat-rapat Fraksi (Intern). 

- Setiap hari Jumat clialokasikan khusus untuk Rapat-rapat Fraksi. 
- Apabila clipandang perlu, Fraksi dapat mengadakan rapat pada sore 

atau malam hari. 

2. Komisi 
- Setiap hari Senin sampai dengan Kamis. 

Pukul 09.00 sampai dengan 14.00 digunakan untuk melaksanakan 
fungsi pengawasan clan fungsi anggaran (APBN). 
Pukul 14.00 sampai dengan malam cligunakan untuk melaksanakan 
fungsi legislasi (dalam membahas RUU-RUU). 
Menjelang akhir Masa Persidangan dialokasikan sebanyak 1 (satu) 
hari untuk Rapat Intern Kornisi (persiapan Reses). 
Apabila pada hari-hari tersebut pada pagi harinya dijadwalkan untuk 
Rapat Paripurna, maka kegiatan Komisi dapat dilaksanakan pada 
sore atau malam hari. 

3. Pansus 
Setiap hari Senin sampai dengan Kamis. 

- Pukul 14.00 sampai dengan malam hari. 

4. Badan-badan 
a. Badan Legislasi 

- Hari Serrin sampai dengan Kamis. 
- Pukul 14.00 sampai dengan malam hari. 

b. BURT 
- Hari Kamis. 
- Pukul 14.00 sampai dengan malam hari . 
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c. BKSAP 
- Hari Kamis. 
- Pukul 14.00 sampaidengan malam hari. 

d. Bamus 
- Hari Kamis. 
- Pukul 14.00 sampai selesai. 

e. Badan Kehormatan 
- Hari Kamis. 
- Pukul 14.00 sarnpai dengan malam hari. 

5. Panitia Anggaran 
Menyesuaikan dengan jadwal kegiatan Komisi. 

6. Paripuma 
- Alokasi untuk Rapat Paripurna disesuaikan dengan kebutuhan, tugas, 

clan wewenang konstitusional Dewan, antara lain proses pembahasan 
RUU, persetujuan terhadap pencalonan jabatan tertentu, dan 
penggunaan hak-hak Dewan. 

- Pada saat dilaksanakan Rapat Paripurna, tidak dijadwalkan untuk 
kegiatan rapat-rapat lainnya, kecuali setelah Rapat Paripurna selesai 
dilaksanakan (sore atau malam hari). 

- Diusahakan untuk dialokasikan pada hari Selasa. 

E. Jenis-jenis Rapat 

1. Rapat Paripurna 

Rapat Paripurna adalah rapat Anggota yang dipimpin oleh Pimpinan 
D PR dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan tugas dan 
wewenang DPR. 

.��UKUPANDUAL'\Ja /)/)� 
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Pa.r:al 7"" 

Tata Ter!ih D PR 

Pasa/78 
Tata 'J'ert1h lJPR 

Amil 79 ayat (I) 
Tula Tertib D PR 

Pasal 80 
Tata 1e1tih OPR 

Pasal 81 tf)'at (1) 
Iata Tt:rtib D PR 

2. Rapat Paripurna Luar Biasa 

(1) Ra pat Paripurna Luar Biasa adalah Rapat Paripurna yang diadakan 
dalam Masa Reses apabila: 
a. diminta oleh Presiden dengan persetujuan Pimpinan DPR; 
b. dikehendaki oleh Pimpinan DPR dengan persetujuan Bamus; 

a tau 
c. diusulkan oleh sekurang-kurangnya 13 (tiga belas) orang 

Anggota dengan persetujuan Barn.us. 
(2) Pimpinan DPR mengundang Anggota untuk menghadiri Rapat 

Paripurna Luar Biasa. 

3. Rapat Fraksi 

Rapat Fraksi adalah rapat Anggota Fraksi yang dipimpin oleh Pimpinan 
Fraksi. 

4. Rapat Pimpinan 

Rapat Pimpinan DPR adalah rapat Pimpinan DPR yang dipimpin oleh 
KetuaDPR. 

5. Rap at Badan Musyawarah 

Rapat Bamus adalah rapat Anggota Bamus yang dipimpin oleh 
Pimpinan Bamus. 

6. Rapat Komisi 

Rapat Komisi adalah rapat Anggota Komisi yang dipimpin oleh 
Pimpinan Komisi. 
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7. Rapat Gabungan Komisi 

Rapat Gabungan Komisi adalah rapat bersama yang diadakan oleh 
lebih dari 1 (satu) Komisi, dihadiri oleh Anggota Kornisi-kornisi yang 
bersangkutan yang dipimpin oleh Gabungan Komisi. 

8. Rapat Badan Legislasi 

Rapat Badan Legislasi adalah rapat Anggota Badan Legislasi yang 
dipimpin oleh Pirnpinan Badan Legislasi. 

9. RapatPanitiaAnggaran 

Rapat Panitia Anggaran adalah rapat Anggota Panitia Anggaran yang 
dipimpin oleh Pimpinan Panitia Anggaran. 

10. Rapat BURT 

Rapat BURT adalah rapat Anggota BURT yang dipimpin oleh Pimpinan 
BURT. 

11. Rapat BKSAP 

Rapat BKSAP adalah rapat Anggota BKSAP yang dipimpin oleh 
Pimpinan BKSAP. 

12. Rapat Badan Kehormatan 

Rapat Badan Kehormatan adalah rapat Anggota Badan Kehormatan 
yang dipimpin oleh Pimpinan Badan Kehormatan. 

13. Rapat Panitia Khusus 

Pas al 8 2 avat (.') 
Tata Tertih DJ11Z 

Pas(l/ 8 J t!) at il) 
'D1ta Tertih DPR 

Past1! 84 ayat (1 J 

'1 'ata '1 'ertib D PR 

Pasrt! 8 5 cf)'al r I) 
Tata Ir1rtih DfJR 

Pawl 86 ayat (lj 
'J 'ata Tertib DPR 

Pasal 87 a;•a/ (I) 
Tal,1 Totih n PR - 

RapatPansus adalah rapatAnggota Pansus yangdipimpin oleh Pirnpinan Pasal 88 ayat (I) 
Pansus. 'J�lfa Tertd: LJJ>R 
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/Jc1su! X<J 
·1�1t1r ·1;,r1ib twv. 

JJciSci/ 9() avat ( /) 
'/�,t{! ·1f·1lih l)PR 

Pr.1sc1/ 9 I 
·1�11c1 '/�·di/1 [ >l)IZ 

l{r.ra! 9} 
'l�i!tl /;;Jib iw« 

14. Rapat Panitia Ketja 

Rapat Panja adalah rapat Anggota Panja yang dipimpin oleh Pimpinan 
Panja. 

15. Rapat Ketja 

Rapat Kerja (Raker) adalah rapat antara Kornisi, Gabungan Komisi, 
Badan Legislasi, Panitia Anggaran, Panitia Khusus dengan Pemerintah, 
dalam hal ini Presiden yang dapat menunjuk 1enteri/Pimpinan 
Lembaga setingkat Menreri untuk mewakilinya, atau dengan Alat 
Kelengkapan DPD, atas undangan Pimpinan DPR, yangdipimpin oleh 
Pimpinan Komisi, Pimpinan Rapat Gabungan Komisi, Pimpinan Badan 
Legislasi, Pimpinan Panitia Anggaran, atau Pimpinan Panitia Khusus. 

16. Rapat Dengar Pendapat 

Ra pat Dengar Pendapat (RDP) adalah rapat antara Komisi, beberapa 
Kornisi dalam Rapat Gabungan Komisi, Badan Legislasi, Panitia 
Anggaran, atau Panitia Khusus dengan Pejabat Pemerintah yang mewakili 
instansinya, baik atas undangan Pimpinan DPR maupun atas permintaan 
Pejabat Pemerintah yang bersangkutan, yang dipimpin oleh Pimpinan 
Kornisi, Pimpinan Rapat Gabungan Pimpinan Komisi, Pimpinan Badan 
Legislasi, Pimpinan Panitia Anggaran, a tau Pimpinan Panitia Khusus. 

17. Rap at Dengar Pendapat U mum 

Rapat Dengar Pendapat mum (RDPU) adalah rapat antara Komisi, 
beberapa Komisi dalam Rapat Gabungan Kornisi, Badan Legislasi, 
Panitia 1-\nggaran, atau Panitia Khusus dengan perseorangan, kelompok, 
organisasi atau badan swasta, baik atas undangan Pimpinan DPR 
maupun atas permintaan yang bersangkutan, yang dipimpin oleh 
Pimpinan Komisi, Pimpinan Rapat Gabungan Komisi, Pimpinan Badan 
Legislasi, Pimpinan Pantia Anggaran, atau Pimpinan Panitia Khusus . 
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F. Konsultasi dan Koordinasi 

Di samping forum rapat, DPR juga dapat mengadakan konsultasi clan 
koordinasi dengan Lembaga Negara yang lain. 

Konsultasi clan koordinasi antara DPR dengan Lembaga Negara yang lain 
dilaksanakan dalam bentuk: 

a. pertemuan antara Pimpinan DPR dengan Pimpinan Lembaga Negara 
yang lain; 

b. pertemuan antara Pimpinan DPR bersama unsur Pimpinan Fraksi DPR 
dengan Pimpinan Lembaga Negara yang lain; 

c. pertemuan antara Pimpinan DPR, Pimpinan Fraksi, Pimpinan Alat 
Kelengkapan DPR lainnya yang ruang lingkup tugasnya terkait dengan 
pokok masalah yang dibahas dengan Pimpinan Lembaga Negara yang 
lain; clan 

d. pertemuan antara Pimpinan DPR, Pimpinan Fraksi, dan Alat 
Kelengkapan D PR lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dengan 
Pimpinan dan/ a tau unsur jajaran Lembaga Negara yang lain. 

Pertemuan konsultasi dan koordinasi antara Pimpinan DPR, unsur Pimpinan 
Fraksi dan unsur Pimpinan Alat Kelengkapan DPR terkait dengan Presiden 
dilakukan secara berkala. 

Pertemuan konsultasi dan koordinasi dapat dilakukan baik atas prakarsa 
DPR maupun Lembaga Negara tertentu yang lain. Hasil pertemuan 
konsultasi dan koordinasi diberitahukan secara tertulis kepada Pimpinan 
Fraksi dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPR yang terkait, clan apabila 
clipandang perlu dilaporkan dalam Rapat Paripurna. Hasil-hasil pertemuan 
tersebut yang mengatur mengenai mekanisme dan prosedur hams mendapat · 
persetujuan Bamus. Sedangkan, hasil-hasil pertemuan konsultasi dan 
koordinasi dengan Lembaga Negara yang lain, yang berkaitan dengan 
kebijakan a tau mengatasnamakan DPR harus mendapat persetujuan Rapat 
Paripurna, 

. -1-.luKU Pk'-.JDUAN a/}/} A 
Dewan Penuaeilan ��WJ 

Bual I 6 7 

Tali/ J'r,11ih J)j)J{ 

185 



Pasal 10-1- {!)'al (I) 
T:tta n,,1ih D PR 

Hua/ I() 5 {!)'at (5) 
dan Pasa! IO 7 avat 

(I) Tata TntibDPR 

Pt1sal f 08 c!J'al 1.1) 

·1 'ata Tertih I) PR 

Pasal 109 aya! (7) 
Tat{! Tertib D PR 

Pasn] / / 7 
Tata Terlib]) PK 
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G. Tata Cara Rapat 

Dalam menghadiri rapat-rapat di DPR, para Anggota wajib mentaati 
peraturan yang berlaku. Peraturan terse but antara lain: 
1. Sebelum berbicara, mendaftarkan namanya lebih dahulu atau Ketua 

Rapat mempersilahkan karena ada alasan yang dapat diterima. 

2. Tidak boleh mengganggu orang yang sedang berbicara, interupsi dapat 
dilak:ukan un tuk: 
a. meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai 

masalah yang sedang dibicarakan; 
b. menjelaskan soal yang dalam pembicaraan menyangkut diri clan/ 

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

a tau 
d. mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sememara. 

3. Pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan. 

4. Dalam berbicara, tidak diperbolehkan menggunakan kata-kata yang 
tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat, 
atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan 
dengan hukum. 

Terkait dengan rapat-rapat di DPR, media massa turut berperan penting 
dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPR. Untuk para undangan, 
peninjau, clan wartawan, disediakan tempat tersencliri. Di samping itu, para 
undangan, peninjau, dan wartawan wajib menaati tata tertib rapat clan/ 
atau ketenruan lain yang diatur oleh DPR . 
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BAB XXVIII 
MEKANISME PELAKSANAAN 
PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

Pengambilan keputusan dalam bentuk persetujuan atau penolakan adalah proses 
penyelesaian akhir suatu masalah yang dibicarakan dalam setiap jenis rapat 
DPR 

Pengambilan keputusan dalam semua jenis rapat pada dasarnya diusahakan 
sejauh mungkin dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. 

Apabila cara pengambilan keputusan secara musyawarah tidak dapat dicapai, 
maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. 

TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

A7Sal 201 t!J'al ( I) 
Tatt1 Tertih DPR 

P{!sal 202 ava! ( 1) 
Tata Tertih DPR 

Pasal 202 0·0! (2) 
Tata Tettih tn« 

Setiap rapat DPR dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari Posa/ 20} 
separuh jumlah anggota rapat atau disebut kuorum. Apabila kuorum tidak Tata Tertib DFR 
tercapai, rapat ditunda sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dengan tenggangwaktu 
masing-masingtidaklebihdari24 (dua puluh empat) jam. Setelah 2 (dua) kali 
penundaan, kuorum belum juga tercapai, cara penyelesaiannya diserahkan 
kepada 
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a. Bamus, apabila terjadi dalam Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, 
Rapat Baleg, Ra pat Panitia Anggaran, Rapat BURT, Rapat BKSAP, Rapat 
Badan Kehormatan, a tau Rapat Panitia Khusus; clan 

b. Pimpinan Bamus, dengan memperhatikan pendapat Pimpinan Fraksi apabila 
terjadi dalam Rapat Bamus. 

SYARAT PENGAMBILAN KEPUTUSAN 
(Berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR) 

KUORUM Terpenuhi Dll..AKSANAKAN 
{dihadiri 

oleh leblh Te�hi 
dari . 

separut] Oitunda jumlah sebanyak- aoggota. banyaknya2 r�t} Tidak 
(PaS81203 Terpenulil (dua) tali 
ayet (1)) (Pasal203 masing-maefng 

ayat (2)) . maksimat 
24jam 

(Pasal203 
ayat (2)) 
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A. Keputusan Berdasarkan Mufakat 

Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan setelah kepada fltu,1/ ]() 1 ,n·,11 r /) 

Anggota rapat yang hadir diberikan kesempatan untuk mengemukakan "] ;11,, ·1 t rtib n / 1E 
pendapat serta saran, yang kemudian dipandang cukup untuk diterima 
oleh rapat sebagai sumbangan pendapat dan pemikiran bagi penyelesaian 
masalah yang sedang dimusyawarahkan. 

Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah apabila diambil dalam rapat Pawl J()f> 
yang telah memenuhi kuorum clan disetujui oleh semua yang hadir. ·1�11(7 ·1 ;,r1ih D! Jj< 

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN BERDASARKAN MUFAKAT 
(Berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR} 

SEl.ESAf· 

SUARA 
TERBANYAK 

(P8Slf 207) 

Tidak 
Terpenuhi 

T"Jdak 
�uhi 

____ . Terpenuhl 

YJFAKAT 

Terpenuhi 

Ditunda 
sebanyak 

·banyatq,ya 2 
(dua) kali 

masing-masing 
maksimaJ 

24jam 
(Pasal203 
.ayat (2)). 

PIMPINAN BAMUS 
Rapat 8an1U$ 

(Paial.203 
a,-t (3) huruf b) 
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Pasc1/ 2() 7 

Tota Tertib DPR 

Pasa! 208 
Tata Tertib DPR 

Pasal 21 () 
'l�lfa Trrtih DJ>R 

Pasa] 211 
Ta!a Tniib n PR 

B. Keputusan Berdasarkan Suara Terbanyak 

Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil apabila keputusan 
berdasarkan mufakat sudah tidak terpenuhi karena adanya pendirian 
sebagian anggota rapat yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan 
pendirian anggota rapat yang lain. 

Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dapat dilakukan secara 
terbuka atau secara rahasia. Pengambilan keputusan berdasarkan suara 
terbanyak secara terbuka dilakukan apabila menyangkut kebijakan, 
sementara pengambilan secara rahasia dilakukan apabila menyangkut orang 
atau masalah lain yang dipandang perlu. 

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

Pemberian suara secara rahasia dilakukan dengan tertulils, tanpa 
mencantumkan nama, tanda tangan, Fraksi pemberi suara, atau tanda lain 
yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan. Pemberian suara juga dapat 
dilakukan dengan cara lain yang tetap menjamin sifat kerahasiaan. 

SYARAT PENGAMBILAN KEPUTUSAN BERDASARKAN 
SUARA TERBANYAK (Berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR) 
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Apabila sifat masalah yang dihadapi tidak tercapai dengan 1 (satu) kali 
pemungutan suara, maka diusahakan agar diperoleh jalan keluar yang 
disepakati atau melaksanakan pemungutan suara secara berjenjang. 
Pemungutan suara secara betjenjang dilakukan untuk memperoleh 2 ( dua) 
pilihan berdasarkan peringkat jumlah perolehan suara terbanyak. 

Pasa! 209 t7J(ll (-') 

dan ava! (}) 
Tata Trrtlb J)J>R 

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN BERDASARKAN SUARA TERBANYAK 
(Berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR) 

Pemungutan 
Suara untuk 
memperoleh 

2 (dua) 
pilfhan 

(Pasal209 
ayat (3)) 

Pemungutan 
Suara 

(Pasaf 209 
ayat (4)) 

BAT� 
reasa121-0 

ayat (5) 

1 (satu} kali 
emuJ:,gutEin 

Suara 
{2 pilihan) 
(Pasal203 
ayat (1)) 

Berjenjang 
(leblb -clarl 2 

pilihan) 
IPasal-209 
ayat {2)} 
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C. Teknis Pelaksanaan Pengambilan Keputusan berdasarkan 
Suara Terbanyak 

1. Pemungutan Suara secara Terbuka (Dengan Berdiri atau 
Mengacungkan Tangan) 

Langkahl 

LangkahII 

LangkahIII 

LangkahIV 

PENANDATANGANAN DAFTAR HAD IR 
Sebelum menghadiri rapat, setiap Anggota DPR 
menandatangani DAFTAR HADIR (penanda 
tanganan DAFT AR HAD IR tidak boleh diwakilkan). 

PERSIAPAN PELAKSANAAN PEI\-IUNGUT 
AN St:ARA 

Setelah rapat memenuhi kuorum, Pimpinan 
Rapat membuka rapat. 
Pimpinan rapat memberikan penjelasan 
mengena.i: 
a. Materi yang pengambilan putusannya 

dilakukan berdasarkan suara terbanyak 
(pemungutan suara) secara terbuka. 

b. Tata cara pemungutan suara 
c. Tata cara penghitungan suara. 

PENYALvIPAIAN SUARA 
Penyarnpaian suara dilakukan dengan BERDIRI 
atau l\·IENGACUNGKAN TANG AN (Fraksi 
demi Fraksi) 
Penyampaian suara DIPANDU OLEH 
PII\-fPINAN RAPAT dengan menanyakan 
pilihan kepada Anggota DPR (Fraksi demi 
Fraksi). 

PENGHITUNGAN SUARA 
Penghitungan suara dilakukan oleh petugas secara 
langsung dari Anggota D PR (Fraksi demi Fraksi) 
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Langkah V 

Langkah VI 

Petugas mencatat basil penghitungan suara 
dalam LEMBAR HASIL PEMUNGUTAN 
SUARA (Fraksi demi Fraksi). 

PENGU11U:N1AN HASIL PENGHITUNGAN 
SU ARA 

Petugas menyampaikan LEJV[BAR HASIL 
PENGHITUNGAN SU.A.RA kepada 
Pimpinan Rapat (Fraksi demi Fraksi). 
Pimpinan Rapat membacakan HASIL 
PENGHITUNGAN SUARA. (Fraksi demi 
Fraksi). 

PENGESAHAN BASIL PEJ\.1UNGUTAN 
SU ARA 

Pirnpinan Rapat membacakan HASIL 
PErvruNGUTA1"1 SUARA secara keseluruhan. 
Pimpinan Rapat memintakan persetujuan atas 
hasil pemungutan suara kepada Anggota DPR 
untuk disahkan. 

2. Pemungutan Suara secara Rahasia (Dengan Kartu Suara) 

LangkahI 

Langkahll 

PENANDATANGANAN DAFTAR HADIR 
DAN PENERI�iAAN KARTU BUKTI HAD IR 

Sebelum menghadiri rapat, setiap Anggota DPR 
menandatangani DAFTAR HADIR 
(penadantanganan DAFTAR HADIR tidak 
boleh diwakilkan). 
Setelah menandatangani DAFTAR HADIR, 
setiap Anggota D PR akan menerima KARTU 
BUKTI HAD IR dari petugas. 

PERSIAPAN PELAKSANAAN PEMUNGUT 
AN SUARA 
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Langkahlll 

LangkahIV 

Setelah rapat memenuhi kuorum, Pimpinan 
Ra pat membuka rapat. 
Pimpinan Rapat memberikan penjelasan 
mengenai: 
a. Materi yang pengambilan putusannya 

dilakukan berdasarkan suara terbanyak 
(pemungutan suara) secara rahasia. 

b. Tata cara pemungutan suara. 
c. Tata cara penghitungan suara. 

PENUKARAN KARTU BUKTI HADIR 
DEN GAN KARTU SUARA 

Pe tug as memanggil nama Anggota D PR secara 
berurutan sesuai dengan daftar hadir. 
Anggota DPR mendatangi rneja petugas untuk 
menukarkan KARTU BUKTI HAD IR dengan 
KARTU SUARA. 
Setelah menerima KARTU SUARA, Anggota 
DPR meneliti KARTU SUARA tersebut. Jika 
ternyata KARTU SUARA RU SAK (berlubang, 
robek, basil cetakan kurang sempurna, ada tulisan / 
coretan), KARTU SUARA TIDAI< SAH (tidak 
ditandatangani oleh petugas), atau KA.RTU 
SUARA TIDAK RESMI (kartu suara yang difoto 
kopz: kartu suara yang lebih kecil/ besar dari kartu 
suara resmi, kartu suara yang dicetak di atas kertas 
yang berbeda dari yang telah ditentukan), maka 
KARTU SUARA tersebut dikembalikan kepada 
petugas untuk diganti. 

PENYAlvIPAIAN SUARA 
Penyampaian suara dilakukan di dalam BILIK 
SUARA 
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Langkah V 

Langkah VI 

Langkah VII 

Penyampaian suara dilakukan dengan 
menuliskan KODE :MA TERI yang dipilih, atau 
dengan menuliskan kata ABSTAIN apabila tidak 
ada yang dipilih pada lembar KAR.TU SUARA. 
KAR.TC SUARA dilipat kembali seperti semula 
sehingga tulisan tidak tampak. 
Anggota DPR memasukkan KAR TU SUARA 
ke dalam KOTAK SUARA. 

PERSIAPAN PENGHITUNGAN SUARA 
Para saksi yang berasal dari tiap-tiap Fraksi 
rnenempati tempat yang telah ditentukan. 
Petugas membawa KOTAK SUARA ke rneja 
penghitungan. 
Petugas rnenghitungan jumlah K.ARTIJ SUARA 
DAN KARTU T.ANDA HA.DIR. 

PENGHITUNGAN SUARA 
Penghitungan suara dilakukan oleh petugas 
dengan membuka clan memeriksa setiap 
l<ARTU SUARA, serta menyebutkan pilihan 
yang tertulis pada KAR.TU SUARA di hadapan 
para saksi, 
Petugas mencatat perolehan suara dalam 
LE�IBAR HAS IL PEMUN GUT.AN SUARA. 

PENGU11Uiv1AN HA.SIL PEMUNGUTAN 
SUARA 

Setelah KARTU SUARA selesai dihitung, 
LEMBAR HASIL PE:tviUNGUTAN S ARA 
disampaikan kepada Pimpinan Rapat. 
Pimpinan Rapat mengumumkan HA.SIL 
PEMUNGUTAN SUARA . 
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Langkah VIII PENGESAHAN BASIL PE1vfUNGUTAN 
SU ARA 
Pimpinan Rapat memintakan persetujuan atas 
HASIL PEMUNGUTAN SUARA kepada 
Anggota DPR untuk clisahkan. 

3. Pemungutan Suara secara Terbuka (Dengan Kartu Suara) 

Langkahl 

Langkah II 

Langkahlll 

PENANDATANGANAN DAFTAR HADIR 
DAN MENERIMA KARTU BUKTI HAD IR 

Sebelum menghadiri rapat., setiap Anggota DPR 
menandatangani DAFT AR HAD IR 
(penandatanganan DAFTAR HADIR tidak 
boleh diwakilkan). 
Setelah menandatangani DAFTAR HADIR, 
setiap Anggota DPR akan menerima KARTU 
BUKTI HAD IR dari petugas. 

PERSIAPAN PELAKSANAAN PEMUNGUT 
AN SUARA 

Setelah rapat memenuhi kuorum, Pimpinan 
Rapat membuka rapat. 
Pimpinan Rapat memberikan penjelasan 
mengena.1.: 
a. Materi yang pengambilan putusannya 

dilakukan berdasarkan suara terbanyak 
(pemungutan suara) secara terbuka. 

b. Tata cara pemungutan suara. 
c. Tata cara penghitungan suara. 

PENUKARAN KARTU BUKTI HADIR 
DENGAN KARTU SUARA 

Pe tu gas memanggil nama Anggota D PR secara 
berurutan sesuai dengan daftar hadir . 
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LangkahN 

LangkahV 

Langkah VI 

Langkah VII 

Anggota DPR mendatangi meja petugas untuk 
menukarkan KARTU BUKTI HAD IR dengan 
KARTU SUARA. 

PENY.AlvfPAIAN SUARA 
Setelah menerima KARTU SUARA, Anggota DPR 
langsung memasukkan KARTU SUARA ke dalam 
KOTAK SUARA yang telah diberi tanda sesuai 
dengan altematif pilihan. 

PEJ."'\JGGABUNGAN KARTU SUARA 
Para saksi yang berasal dari tiap-tiap Fraksi 
menempati tempat yang telah ditentukan. 
Petugas membawa KOTAK SUARA ke meja 
penghitungan. 
Petugas membuka KOTAK SUARA dan 
memindahkan KARTU SUARA ke dalam 
KOTAKSUARAINDUK. 

PENGHITUNGAN SUARA 
Para saksi yang berasal dari tiap-tiap Fraksi 
menempati tern pat yang telah ditentukan. 
Penghitungan suara clilakukan oleh petugas di 
hadapan para saksi. 
Petugas mencatat perolehan suara dalam 
LEMBAR HASIL PEtv1UNGUTAN SUARA. 

PENGU1'fUl\1AN HASIL PE:MUNGUTAN 
SUARA. 

Setelah IZARTU SUARA selesai dihitung, 
LErvIBARHASIL PE1\1UNGUTAN SUARA 
disampaikan kepada Pimpinan Rapat. 
Pimpinan Rapat mengumumkan HASIL 
PEivfUNGUTAN SUARA . 
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Langkah VIII PENGESAHAN HASIL PE1v1UNGUTAN 
SUARA 
Pimpinan Rapat memintakan persetujuan atas 
BASIL PE IUNGUTAN SUARA kepada 
Anggota DPR untuk disahkan. 
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�M PENDUKUNG 
PELAKSANAAN FUNGSI DPR 

BAB XXIX 
SEKRETARIAT JENDERAL 

1. Sekretariat Jenderal merupakan aparatur pemerintah yang di dalam 
menjalankan mgas clan fungsinya berada di bawah clan bertanggung jawab 
langsung kepacla Pimpinan D PR. 

2. Sekretariat J enderal dipimpin oleh seorang Sekretaris J encleral yang dalam 
melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang \Xlakil Sekretaris Jenderal. 

3. Sekretariat Jenderal DPRmempunyai tugas menyelenggarakan dukungan 
teknis, administratif clan keahlian kepada DPR 

4. Untukmenyelenggarakan dukungan teknis, adrninistratif clan keahlian 
tersebut dia atas, susunan organisasi Sekretariat] enderal DPR terdiri dari 
Deputi Bidang Perundang-Undangan, Deputi Bidang Anggaran clan 
Pengawasan, Deputi Bidang Persidangan dan Ketja Sama Amar Parlemen, 
dan Deputi Bidang Adrninistrasi. 

5. Deputi Bidang Perundang-Undangan mernpunyai tugas memberikan 
dukungan teknis, administratif, dan keahlian di bidang perundang 
undangan untuk memperkuat pelaksanaan tugas clan fungsi DPR di bidang 
legislasi. 
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Pasal 1 ayat (1) 
Peraturan Presiden/ 
Perpres ]\To. 23 
Tahun2005 

Pasal 1 ayat (2) dan 
qyat (3) 
Perpres J,Jo. 23 
Tahun2005 

Pasa/2 
Perpres J\,fo. 23 
Tahun2005 

Pasa/5 
Perpres J\T o. 2 3 
Tahun2005 

Pasal 7 
Perpres !\To. 23 
Tahun2005 
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Pasa/10 
Perpres .1."•lo. 2 3 

Tahun2005 

6. Deputi Bidang Anggaran clan Pengawasan mempunyai tugas memberikan 
clukungan teknis, administratif, clan keahlian di bidang anggaran dan 
pengawasan untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi DPR di 
biclang anggaran clan pengawasan. 

Dalam rangka memberikan dukungan keahlian, Sekretariat Jenderal 
memiliki jabatan fungsional. 

Deputi Bidang Persidangan dan Kerja sama An tar Parlemen mempunyai 
tugas membina clan melaksanakan dukungan teknis clan admnistratif di 
bidang persidangan clan ketja sama antar parlemen. 

Deputi Bidang Administrasi mernpunyai tugas membina clan 
melaksanakan perencanaan clan pengendalian, kepegawaian, keuangan, 

-perlengkapan clan kerumahtanggaan di lingkungan DPR. 

Beberapa jabatan fungsional yang ada pada saat ini adalah peneliti, 
perancang undang-undang, pustakawan, pranata komputer, clan arsiparis. 

Pasal 13 7. 
Perpres ]'lo. 23 

Tahun2005 

Pasa/16 8. 
Perpres No. 23 

Tahun2005 

Pasai 21 9. 
Perpres .1.7\To. 23 

Tahun2005 
10. 

Pasa! JO() 
UU ;"\:'o. 22 
Tah1m :!00 3 

11. Di samping itu, D PR dapat mengangkat sejumlah pakar/ ahli sesuai dengan 
kebutuhan yang bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas clan 
fungsi DPR. Para pakar/ahli sebagaimana dimaksucl, merupakan 
kelompok pakar/ ahli di bawah koordinasi Sekretaris J encleral DPR. 

12. Sampai clengan awal tahun 2005 jumlah PNS di Sekretariat Jenderal DPR 
adalah 1.356 orang dengan kualifikasi pendidikannya sebaagi berikut: 
a. S3 4 orang 
b. S2 50 orang 
c. D N /SI 366 orang 
d. D II/ D III 81 orang 
e. SLTA 7 52 orang 
f.. SLTP 67 orang 
g. SD 54 orang 
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13. Dukungan teknis clan administratif yang disiapkan oleh Sekretariat J enderal 
terkait dengan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk berjalannya aktivitas 
DPR, mulai dari fasilitas perumahan, transportasi serca rapat-rapatDPR. 
Untuk fasiltas kegiatan rapat, tugas dan tanggung jawab Sekretariat Jenderal 
antara fasilitas ruangan yang nyaman unruk penyelenggaraan rapat, 
perlengkapan rapat mulai clari claftar hadir sampai clengan risalah, catatan 
clan laporan rapat, kegiatan hubungan masyarakat, keprotokolan clan 
hukum, administrasi keanggotaan Dewan dan kepegawaian Sekretariat 
Jenderal DPR. Sekretariat Jenderal DPR juga menyediakan fasililitas 
pelayanan kesehatan bagi Anggota Dewan clan keluarganya. Sebagian besar 
staf atau karyawan Sekretariat DPR terdapat pada unit-unit yang 
melaksanakan pelayanan teknis administrative ini. Dukungan teknis clan 
administrasi merupakan tanggung jawab Deputi Administrasi Sekretariat 
Jenderal DPR. 

14. Dukungan keahlian terhadap Pelaksanaan Fungsi Dewan, yaitu Fungsi 
Legislasi, Fungsi Anggaran clan Fungsi Pengawasan pada dasarnya 
dimaksudkan untuk memberikan dukungan secara langsung kepada 
Dewan dalam melaksanakan ketiga fungsi tersebut. Dukungan ini 
didasarkan pada pemikiran bahwa pelaksanaan tugas clan fungsi Dewan 
didukung dengan akses informasi yang memadai, cepat dan akurat, 
penelitian clan pengkajian yang mandiri clan kuat, sumber data, serta kajian 
clan analisis terhadap permasalahan-permasalahan yang terkait dengan 
masing-masing fungsinya. 

15. Dukungan keahlian pada fungsi legislasi disiapkan sejak perencanaan 
sampai pada tugas Dewan memberikan keterangan ketika ada 
permohonan untuk melakukan judicial review. Sekretariat Jenderal 
membentuk tim asistensi sesuai dengan kebutuhan pekerjaan Dewan untuk 
melakukan perancangan RUU, pendamping pembahasan R U dengan 
Pemerintah, serta menyiapkan ja\vaban atau keterangan di sidang 
Mahkamah Konstitusi. Contoh dukungan yang diberikan adalah 
perancangan undang-undang (legislatif draftin�, serta keahlian di bidang 
hukum, ekonomi dan politik oleh tenaga-tenaga fungsional perancang 
undang-undang clan peneliti. Pelaksana utama dari pelayanan keahlian 
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adalah Pusat Pengkajian clan Pelayanan Informasi Sekretariat Jencleral di 
bawah koordinasi Deputi Perunclang-Undangan. 

14. Dukungan pada fungsi penetapan APBN membutuhkan kualifikasi 
tersendiri, yaitu keahlian di bidang ekonomi, khususnya yang memahami 
masalah Struktur clan Substansi APBN. Untuk itu, clukungan yang 
diberikan melalui kegiatan penelitian clan pengkajian dan analisis 
independen yang dilakukan oleh rim dari Pusat Pengkajian clan Pelayanan 
Informasi DPR clan Staf Sekretariat Panitia Anggaran DPR. Dukungan 
ini diarahkan untuk memberikan dan membuka akses informasi yang 
seluas-luasnya bagi D PR clan Anggota Dewan termasuk mengedepankan 
beberapa isu strategis, misalnya masalah jender, penanganan masalah 
bencana,, masalah pembangunan daerah clan wilayah tertinggal, serta 
program pendidikan. Dukungan ini sebagai bagian dari pelaksanan tugas 
Deputi Bidang Pengawasan clan .Anggaran. 

15. Dukungan pada Fungsi Pengawasan DPR. Pengawasan yang dilakukan 
oleh Dewan bersifat politis. Pelaksanaannya tidak sekedar mengkritik dan 
menyalahkan pemerintah, melainkan perlu memberikan solusi. Beberapa 
bentuk pengawasan yang dilakukan misalnya pengawasan terhadap 
pelaksanaan UU peraturan perunclang-undangan lainnya, .APBN, kebijakan 
pemerintah daerah dalam melaksanaan pembangunan. Untuk menganalisis 
permasalahan-permasalahan terse but, sekretariat menfasilitasinya dengan 
menyajikan informasi, bahkan pertanyaan atau permasalahan yang perlu 
disampaikan kepada Pemerintah. Untuk maksucl tersebut, para peneliti 
di Pusat Pengkajian clan Pelayanan Informasi ditugaskan mengikuti 
perkembangan clan permasalahan sekaligus memberikan clukungan pacla 
komisi-komisi yang ada. Dukungan ini sebagai bagian dari pelaksanan 
tugas Deputi Bidang Pengawasan clan .Anggaran. 

16. Sarana dan fasilitas yang disiapkan untuk memberikan dukungan keahlian 
terhadap ketiga fungsi Dewan adalah: 
a. Fasilitas "e-parliament". Kemajuan teknologi informasi sangat 

bermanfaat bagi pelaksanaan tugas-tugas Dewan. Oleh karena itu, 
DPR telah mencoba membangun jaringan internet dan intranet 
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sebagai dukungan terhadap pelaksanaan tugas Dewan. E-parliament 
sangat efektif untuk membangun komunikasi antara Anggota Dewan 
dengan konstituen, serta anggota Dewan dengan staf. 

• 
b. Perpustakaan khusus DPR. Perpustakaan merupakan sumber data 

yang paling penting bagi Anggota DPR. Perpustakaan DPR 
merupakan perpustakaan khusus yang menyimpan berbagai literatur 
yang diperlukan oleh Dewan dan hasil-hasil karya Dewan seperti 
risalah pembahasan RUU. Risalah ini penting, baik bagi Dewan sendiri 
maupun untuk masyarakat luas yang melakukan penelitian. 

c. Diskusi dan seminar. SekretariatJenderal menyediakan anggaran 
untuk pelaksanaan seminar dan diskusi yang secara langsung berkaitan 
dengan perancangvan undang-undang, pembahasan APBN dan 
pelaksnaan fungsi pengawasan. Fasilitas seminar ini dapat 
dimanfaatkan oleh Komisi clan Fraksi. 

d. Penelitian dan Pengkajian. Sekretariac memiliki Pusat Pengkajian 
dan Pelayanan Informasi DPR.1.embaga ini terdiri dari para pejabat 
fungsional peneliti dalam beberapa bidang, yaitu hukum, ekonomi, 
politik, kesejahteraan sosial clan hubungan internasional. Penelitian 
diarahkan untuk menunjang pelaksanaan fungsi-fungsi Dewan . 
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Buku Pedoman Mekanisme Pelaksanaan Fungsi DPR, yang baru diterbitkan 
untuk pertama kali ini, dimaksudkan sebagai panduan bagi Anggota Dewan 
dalam melaksanakan tugas konstitusiona1nya sehari-hari. Paling tidak, bagaimana 
Dewan dengan berbagai alat kelengkapannya serta hak-hak yang dimilikinya 
melaksanakan ketiga fungsi utamanya, yaitu di bidang perundang-undangan, 
di bidang pengawasan, clan di idang anggaran, serta langkah-langkah Dewan 
dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat, menjadi lebih tertata dengan 
baik. Buku pedoman ini akan bermanfaat bagi Anggota Dewan yang beru 
perrama kali menjadi terpilih menjadi ..1.\.nggoLa dalam tahun-tahun pertan.1.a 
mengawali tugasnya sebagai wakil rakyat, karena keseluruhan buku ini 
merupakan uraian yang gamblang dari berbagai peraturan perundang 
undangan, bahkan amandemen CUD 1945 yang memberikan lebih banyak 
kewenangan kepada Dewan di dalam melaksanakan berbagai fungsi clan rugas 
tugasnya, yang berbeda dengan DPR periode-periode sebelumnya, diuraikan 
agar menjadi lebih sistematik dalam melaksanakannya. 

Diterbitkannya buku ini, paling tidak menaruh harapan besar kepada para 
Anggota Dewan agar dapat melaksanakan berbagai agenda reformasi, melalui 
pelaksanaan tugas konstitusionalnya sebagai amanat rakyat yang diemban, clan 
dilaksanankan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, buku pedoman ini 
menyajikan secara riil pelaksanaan fungsi-fungsi Dewan tersebut, agar Anggota 
Dewan dapat menjadi lebih mud ah dalam upaya meningkatkan peranann a, 
dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugasnya . 
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APBD 
Asses 
BALEG 
BMfUS 
BBJVI 
BI 
BK.SAP 
BPD 
BPK 
BPKN 
BPS 
BUrvIN 
BURT 
DAKDR 
DAKNonDR 
DAI( 
DAU 
DBH 
DTh1 
DPD 
DPR 
DPRD 
Dubes 
HAlvl 
Humas 
Jamsostek 
Kapolri 
KE 
Keppres 
KKN 

' 

TAR SINGKATAN 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Asisten Sekertaris J enderal 
Badan Legislasi 
Badan Musyawarah 
Bahan Bakar Minyak 
Bank Indonesia 
Badan Kerjasama Antar Parlemen 
Badan Pembangunan Daerah 
Badan Pemeriksa Keuangan 
Badan Perlindungan Konsumen Nasional 
Badan Pusat Statistik 
Badan U saha rviilik Negara 
Badan Urusan Rumah Tangga 
Dana Alokasi Khusus Dana Reboisasi 
Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi 
Dana Alokasi Khusus 
Dana Alokasi Umum 
Dana Bagi Hasil 
Daftar Inventarisasi Masalah 
Dewan Perwakilan Daerah 
Dewan Perwakilan Rakvat , 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
DutaBesar 
HakAsasi Manusia 
Hubungan Masyarakat 
Jami.nan Sosial Tenaga Kerja 
Kepala Kepolisi Republik Indonesia 
Kredit Ekspor 
Keputusan Presiden 
Korupsi Kolusi dan N epotisme 

._�UKU PANDUAi.'\J a /7 n A 
Dewan Penuaeilan �F/pJ:kWJ 



KKR 
KomnasHAM 
Konjen 
KPA 
I<Pl 
I<PK 
KP KPN 
KPPU 
KPPU 
KPTPK 
KPU 
KUNK.ER 
J\1A 
Migas 
I\fK 
MFR 
PAN 
Panja 
Pans us 
Perpres 
Perurn Bulog 
PHK 
PIR 
PNBP 
PNlYI 
PNS 
POLRI 
Proglegnas 
PSO 
PT KAI 
PTPLN 
Raker 
RAPBN 
RDP 
RDPU 
RKAI< 

Kornisi Kebenaran clan Rekonsiliasi 
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 
Konsulat J enderal 
Kornisi Perlindungan Anak 
Kornisi Penyiaran Indonesia 
Komisi Pemberantas Korupsi 
Kornisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara 
Komisi Pengawas Persaingan U saha 
Komisi Pengawas Persaingan Usaha 
Kornisi Pemberantas Tindak Pidana 
Kornisi Pemilihan Umum 
Kunjungan Ketja 
Mahkamah Agung 
Minvak clan Gas Bumi 
Mahkamah Konst:itusi 
Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Perhitungan Anggaran Negara 
Panitia Ketja 
Panitia Khusus 
Peraturan Presiden 
Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik 
Pemutusan Hubungan Kerja 
Perkebunan Inti Rakyat 
Pendapatan Negara Bukan Pajak 
Pemodalan Nasional Madani 
Pegawai Negeri Sipil 
Kepolisian Negara Republik Indonesia 
Program Legislasi Nasional 
Public Service Obligation 
Perusahaan Terbatas Kereta Api Indonesia 
Perusahaan Terbatas Perusahaan Llstrik Negara 
RapatKerja 
Rancangan Anggaran Pendapatan clan Belanja Negara 
Rapat Dengar Pendapat 
Ra pat Dengar Pendapat Umum 
Rencana Kerja clan Anggaran Kementerian Negara 
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RIZAL 
RKP 
RPJNI 
RRI 
RUU 
SBI 
SDA 
SD1:I 
Sekjen 
Setjen 
SI 
SIUP 
THR 
TNI 
Trans 
uu 
UUD 
UUD 1945 

\Xlasekjen 
\"'\IP 

Rencana Kerja clan Anggaran Lembaga Negara 
Rencana Kerja Pemerintah 
Rene an a Pem bangunan J angka 11enengah 
Radio Republik Indonesia 
Rancangan t: ndang-U ndang 
Sertifikat Bank Indonesia 
Sumber Daya Alam 
Sumber Daya Manusia 
Sekretaris J enderal 
Sekretariat Jenderal 
Sidang lstimewa 
Surat Izin U saha Penerbitan 
Tunjangan Hari Raya 
Tentara Nasional Indonesia 
Transmigrasi 
Undang-Undang 
Undang-Undang Dasar 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 
\'Vakil Sekretaris] enderal 
\"'\1ajib Pajak 
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