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CATATAN TERHADAP METODE DAN MEKANISME  

PEMBAHASAN RUU DI DPR 

Catatan Pengantar Diskusi “Mencari Model Pembahasan RUU KUHP di DPR”, yang 

diadakan oleh Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Hotel Santika, Jakarta, 4 Juli 2007 

Oleh: Bivitri Susanti 

PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia): www.pshk.org, www.parlemen.net, 

www.danlevlibrary.net  

 

1. ALUR PEMBAHASAN 

Alur pembahasan yang umum untuk Ruu yang berasal dari presiden bermula dari 

dikirimnya RUU dengan Surat Presiden kepada DPR. Keudian Pimpinan DPR akan 

melaporkannya di dalam Rapat Paripurna dan membahas di dalalam Badan Musyawarah 

(Bamus) mengenai penjadwalan pembahasan dan siapa yang akan membahas RUU 

tersebut, apakah Komisi tertentu ataukah Panitia Khusus (Pansus). Apabila dbentuk 

Panitia Khusus, fraksi-fraksi akan mengirimkan daftar nama anggota fraksi yang 

ditugaskan ke dalam Pansus tersebut. Pansus pun bisa saja ditempatkan di bawah Komisi 

tertentu yang relevan, dalam hal kejelasan dukungan kelembagaan terhadap Pansus 

tersebut. Apabila suatu Pansus diletakkan di bawah Komisi III misalnya, maka 

Sekretariat Komisi III-lah yang akan bertugas mendukung tugas-tugas kesekretariatan 

Pansus tersebut (penyiapan notulensi, jadwal, laporan singkat/ Lapsing, dan lain 

sebagainya). 

Setelah diputuskan mengenai Komisi atau Pansus yang menangani, apabila dibahas di 

dalam Pansus, maka Pansus secara internal akan menentukan Pimpinan Pansus dan juga 

Panitia Kerja (Panja). Lalu akan diadakan serangkaian rapat kerja (Raket) antara Komisi 

atau Pansus dengan pemerintah, serta Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan instansi 

terkait ataupun Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan kelompok-kelompok 

dalam masyarakat (LSM, kelompok profesi, dan lain-lain). Di sinilah Pembahasan 

Tingkat I dimulai dari dua tingkat pembahasan yang ada di DPR. 

Biasanya, setiap fraksi kemudian diminta membuat Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) 

berupa table yang berisi komentar terhadap setiap baris di dalam RUU tersebut. Karena 

itulah biasanya DIM yang dihasilkan akan sangat tebal. Sebagai ilustrasi, untuk Undang-
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Undang tentang Pemerintahan Aceh (UU 11/2006) yang awalnya terdiri dari 207 pasal 

(terakhir menjadi 273 pasal), DIM-nya terdiri dari 1.446 baris. Produk akhir DIM akan 

sangat tebal karena secretariat akan menyatukan seluruh DIM dari seluruh fraksi (10 

fraksi) di dalam satu naskah. 

DIM inilah yang dijadikan alat pembahasan satu per satu. Untuk masalah-masalah yang 

belum bisa diselesaikan di dalam Pansus, akan dibawa ke dalam Panja. Bila Pansus atau 

Komisi biasanya terdiri dari kira-kira 50 anggota, Panja akan berjumlah kira-kira 

setengahnya, dengan maksud agar pembahasan lebih intensif. Setelah Panja, akan 

diadakan pula Tim Perumus, Tim Sinkronisasi, dan Tim Kecil, yang akan membahas 

sampai ke rumusan terperinci dan final. Di sinilah biasanya akan terjadi negosiasi politik 

dan lobby diantara 10 fraksi dan pemerintah. Setelah terjadi kesepakatan, rancangan akhir 

dari Panja akan dibawa ke Komisi atau Pansus, dimana kemudian fraksi-fraksi akan 

menyampaikan Pandangan Mini Fraksi untuk menanggapi kesepakatan yang terjadi pada 

titik itu. 

Setelah selesai pembahasan di Pansus atau Komisi, maka Pembahasan Tingkat II yang 

pada intinya hanya untuk menyetujui RUU, dilaksanakan. Pembahasan Tingkat II 

diadakan di dalam Rapat Paripurna, di mana fraksi-fraksi akan menyampaikan Pandangn 

Umum fraksi. Biasanya tidak aka nada perdebatan lagi di dalam Pembahasan Tingkat II 

ini. Kalaupun ada keberatan dari anggota maka keberatan tersebut akan dicatat sebagai 

mijnderheidsnota. Biasanya juga terjadi voting bila ada hal-hal yang tidak bisa 

disepakati, atau bahkan aksi walk out dari fraksi tertentu. Namun pada pembahasan 

tingkat II ini RUU biasanya sudah dianggap disetujui. Banyak kritik yang sudah 

dituliskan dalam berbagai laporan penelitian PSHK mengenai metode pembahasan 

dengan konsep “persetujuan bersama” dan penyederhanaan pengambilan keputusan 

menjadi Pandangan Umum Fraksi seperti ini. Namun karena forum diskusi kali ini tidak 

membahas secara khusus mengenai hal itu, catatan singkat ini tidak akan mengelaborasi 

lebih lanjut permasalahan ini. 

 

2. METODE DAN MEKANISME PEMBAHASAN Untuk RUU “LUAR BIASA” 
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RUU KUHP yang sudah disiapkan puluhan tahun ini “bukan RUU Biasa”. Bukan hanya 

karena lamanya waktu penyiapan, tetapi juga karena banyaknya pasal yang 

dikandungnya, serta besarnya dampak RUU tersebut dalam perubahan konseptual di 

dalam system hukum pidana di Indonesia. 

Ada beberapa factor yang harus diperhatikan dalam membahas pola pembahasan RUU 

KUHP di DPR. Pertama, DPR tengah menghadapi banyak agenda lainnya yang juga 

penting dan mendapat sorotan masyarakat. Misalnya Paket UU Politik, Paket UU bidang 

Peradilan, UU Tipikor, UU KPK, UU Pelayanan Publik, UU Anti Diskriminasi Ras dan 

Etnis, RUU Administrasi Pemerintahan, dan lain sebagainya. Belum lagi berbagai 

political appointments berupa uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh DPR. 

Misalnya pemilihan hakim agung, KPK, KPU, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 

dan juga hakim Mahkamah Konstitusi. 

Sementara itu, RUU KUHP sendiri sudah lama diagendakan dan penting untuk segera 

dibahas, karena itu, perlu ada beberapa terobosan penting yang mulai dipikirkan sejak 

sekarang agar pembahasan berjalan dengan bail, dalam arti segala topic yang dibahas 

mendapatkan perhatian yang mendalam. 

Tantangan lainnya, setiap RUU yang sudah mulai dibahas namun tidak selesai pada saat 

masa jabatan DPR berakhir, pembahasan harus dimulai dari awal lagi. Karena kita tidak 

mengenal system “carry over” atau pelanjutan pembahasan dengan asumsi adanya 

aspirasi politik dan konfigurasi politik yang berbeda pada DPR masa jabatan yang 

berbeda. Dengan demikian, bila memang RUU  KUHP ingin tuntas diselesaikan, harus 

dipikirkan metode dan mekanisme pembahasan yang membuat anggota DPR mampu 

menyelesaikannya sebelum 2009. Padalah, lazimnya, pada akhir masa jabatan dan 

menjelang pemilu, sekitar awal 2009, konsentrasi DPR dalam pembahasan RUU akan 

berkurang karena adanya persiapan pemilu. 

Ada dua metode dan mekanisme pembahasan yang bisa dijadikan alternative model 

pembahasan di luar metode yang “konvensional”. Hal ini didasarkan pada struktur RUU 

KUHP. RUU KUHP dua “buku”. Buku Kesatu mengenai Ketentuan Umum yang terdiri 

dari 208 pasal dan Buku Kedua mengenai Tindak Pidana yang terdiri 519 pasal dan 

tersusun atas sekitar 35 bab. 
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Metode pembahasan alternative pertama adalah dengan membahas adanya satu Pansus 

atau Komisi yang membahas tuntas terlebih dulu Buku Kesatu, baru kemudian membahas 

Buku Kedua per bab. Alternatif lainnya adalah dengan membuat dua kelompok pembahas 

(Pansus atau Komisi) yang membahas RUU secara bersamaan. Kelompok pertama 

membahas buku kesatu dan kelompok kedua membahas buku kedua. Mengenai siapa 

yang membahas, pembentukan Pansus yang terdiri dari lintas komisi dan anggota-

anggota tertentu yang dianggap mempunyai latar belakang yang cukup untuk membahas 

RUU KUHP akan menjadi pilihan terbaik. Apalagi Komisi III sendiri juga sudah banyak 

mempunyai agenda pembahasan, mulai dari pembahasan RUU sampai dengan uji 

kepatutan dan kelayakan. 

Perbedaan di antara keduanya hanya terletak pada jumlah Pansus yang dibentuk. Pada 

alternative pertama hanya satu Pansus yang dibentuk sedangkan pada alternative kedua 

ada dua Pansus yang dibentuk. Dari segi metode pembahasan, yang paling penting adalah 

untuk membicarakan Buku Kesatu dan Kedua secara tuntas dan terpisah. Hal ini penting 

karena kekhususan masing-masing materi muatan Buku Kesatu dan Kedua. Apa yang 

diatur di dalam Buku Kesatu-lah yang akan sangat krusial dalam perubahan system 

hukum pidana Indonesia. 

Metode Kelebihan Kekurangan 

Konvensionel: dibahas per-

DIM oleh Pansus 

Tidak membutuhkan 

kesepakatan politik khusus 

karena sesuai kebiasaan 

Memakan waktu lama 

Dibahas oleh satu Pansus, 

dengan membahas tuntas 

terlebih dulu Buku Kesatu, 

dan kemudian Buku Kedua 

• Pembahasan lebih 

mendalam 

• Memakan waktu 

lama. 

• Membutuhkan 

kesepakatan politik 

khusus. 

Dibahas oleh dua Pansus 

yang membahas secara 

parallel Buku Kesatu dan 

Kedua 

Catatan: harus ada 

• Pembahasan bisa 

lebih mendalam. 

• Waktu bisa lebih 

cepat dibandingkan 

dua pilihan di atas. 

• Membutuhkan 

kesepakatan politik 

khusus 

• Bisa ada 

ketidaksinkronan 
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koordinasi regular antara 

kedua Pansus 

antara Pembahasan 

Buku Kesatu dan 

Kedua 

 

 

3. FAKTOR-FAKTOR BERPENGARUH 

 

Adapun metode pembahasan yang dipilih, yang harus diperhatikan adalah 

penyeimbangan antara kedalaman pembahasan dan sempitnya waktu. Sehingga penting 

untuk memperhatikan aspek lainnya dalam metode pembahasan, yaitu dalam 

perngambilan keputusan. Untuk bisa mengadakan rapat yang efektif dan efisien, perlu 

diperhatikan paling tidak dua faktir yang berpengaruh, yaitu dukungan teknis dan 

kepemimpinan. 

Dari segi dukungan teknis, ketersediaan notulen pembahasan, jadwal, dan laporan singkat 

harus terkelola dengan rapi. Hal ini untuk mencegah pengulangan pembahasan yang 

mungkin saja terjadi tanpa adanya dokumentasi pembahasan yang baik. Ketegasan 

pimpinan rapat, dengan begitu juga menjadi factor penting. Dibutuhkan Pimpinan Pansus 

dan Panja yang tegas dan rapi dalam mengelola sidang. 

Diluar itu, pemilihan anggota Pansus tentu saja juga harus diperhatikan, jangan sampai 

terlalu banyak anggota yang absent dan tidak konsisten dalam pembahasan guna 

menvegah embahasan yang berlarut-larut. 

 

 

4. KETERBUKAAN DAN PARTISIPASI 

 

Catatan penting lainnya tentu saja soal keterbukaan dan partisipasi. Meski masih malu-

malu diakui, sesungguhnya keterbukaan pembahasan dan keterlibatan pemangku 

kepentingan di dalam pembahasan sudah terbukti dampai positifnya di dalam 

pembahasan suatu RUU. Pemangku kepentingan yang aktif akan sangat membantu 

Pansus ataupun Komisi dalam mendalami materi. Bahan-bahan mentah, paket informasi, 

catatan rapat, dan lain sebagainya, yang terus terang saja masih menjadi kelemahan dari 
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pendukung teknis kerja DPR (Kesekretariatan) biasanya akan sangat terbantu 

ketersediaannya dengan adanya keterlibatan intensif pemangku kepentingan. 

Karena itu, perlu didorong juga agar ada terobosan khusus agar pemangku kepentingan, 

misalnya saja Aliansi Nasional Reformasi KUHP ini, bisa langsung membantu atau 

memberikan asistensi teknis kepada DPR. Hal ini memang sudah terjadi dalam beberapa 

pembahasan RUU, namun sifatnya masih informal. Merupakan saat yang tepat bagi 

pembahasan “RUU luar biasa” ini untuk memformalkan pola hubungan ini. 

Begitu pula halnya dengan keterbukaan seluruh tingkat pembahasan, akan sangat 

membantu proses. Saat ini paling tidak sudah ada dua RUU yang Panja dinyatakan 

terbuka, yaitu Kewarganegaraan dan Traficking.1 Sudah saatnya “kebiasaan” ini diubah, 

dengan membuka seluruh tahap pembahasan, termasuk di tingkat Panja. 

 

                                                 
1 Hambatannya adalah Pasal 95 ayat (2) Tata tertib DPR yang menyatakan bahwa rapat Panja pada 
dasarnya bersifat tertutup kecuali dinyatakan terbuka 
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