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TENTANG 
TATA TERTIB PERSIDANGAN DAN TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG M AHA ESA 

 
KETUA TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR  

W ILAYAH  SUNGAI SERAYU BOGOW ONTO 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Menteri 
Pekerjaan Umum Nomor 357/KPTS/M/2014 tentang Pembentukan 
Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai 
Serayu Bogowonto perlu menetapkan Peraturan Ketua Tim 
Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air tentang Tata Tertib 
Persidangan dan Tata Cara Pengambilan Keputusan. 
 

Mengingat : 1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
 
4. 
  
5. 
 
 
6 
 
 
7. 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor  7 Tahun 2004 
tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4377); 
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 
tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi,dan Tata 
Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 
2006; 
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 
tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara 
Republik Indonesia Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007; 
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Dewan Sumber Daya Air; 
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 
tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber 
Daya Air; 
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 4/PRT/M/2008 tentang 
Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber 
Daya Air pada Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Wilayah 
Sungai; 
Keputusan Menteri PU No 304/KPTS/M/2009 Tentang 
Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air 
Wilayah Sungai Serayu Bogowonto; 
 

 



Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 
 
1. Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Serayu Bogowonto, 

selanjutnya disebut Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air  (TKPSDA), adalah 
wadah koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Serayu Bogowonto 

2. Anggota Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air, yang selanjutnya disebut 
anggota, adalah terdiri dari wakil pemerintah dan wakil non pemerintah yang 
keanggotaanya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri. 

3. Sekretariat Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air adalah unit organisasi yang 
bertugas membantu Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air dalam tugas 
kesekertariatan. 

4. Panitia khusus adalah Panitia yang dibentuk oleh Ketua Tim Koordinasi Pengelolaan 
Sumber Daya Air atau Ketua Harian Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air yang 
terdiri dari beberapa orang anggota atau pejabat yang ditunjuk mewakili anggota untuk 
melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh sidang Tim 
Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air. 

5. Tim Kerja adalah tim yang terdiri atas narasumber yang dapat berasal dari unsur tenaga 
ahli/pakar/praktisi, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi profesi dan  perwakilan 
kelompok masyarakat yang terkait dibidang Pengelolaan Sumber Daya Air yang dibentuk 
dalam jangka waktu tertentu oleh Ketua Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air  
untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air. 

6. Tim penyelenggara kegiatan adalah tim yang dibentuk oleh sekretariat Tim Koordinasi 
Pengelolaan Sumber Daya Air yang bertugas untuk mengurusi segala sesuatu hal yang 
berhubungan dengan teknis pelaksanaan sidang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber 
Daya Air.  

7. Undangan selain Anggota adalah mereka yang diundang oleh Ketua Tim atau Ketua 
Harian Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air. 

8. Sidang adalah pertemuan yang dihadiri oleh Anggota Tim Koordinasi Pengelolaan 
Sumber Daya Air. 

9. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau 
lebih Daerah Aliran Sungai dan atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama 
dengan 2000 km. 

10. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan 
sungai dan anak-anak sungainya,yang berfungsi menampung,menyimpan,dan mengalirkan 
air yang berasal dari curahan hujan ke danau atau ke laut secara alami, dimana batas 
didarat merupakan pemisah topografis dan batas dilaut berada sampai dengan daerah 
perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. 

MEMUTUSKAN :  
Menetapkan : PERATURAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER 

DAYA AIR WILAYAH SUNGAI SERAYU BOGOWONTO 
TENTANG TATA TERTIB PERSIDANGAN DAN TATA CARA 
PENGAMBILAN KEPUTUSAN 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 



 

 Strategi adalah langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk و
mewujudkan visi dan misi. 

2. Pola Pengelolaan Sumber Daya Air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, 
melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, 
pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. 

3. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang 
dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan atau 
kegiatan masyarakat yang dikoordinasiakan oleh instansi pemerintah.  

 
 

Pasal 2 
(1) Jenis Persidangan  Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air terdiri atas : 

a. Sidang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air. 
b. Sidang Luar Biasa. 

(2) Sidang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air sidang yang dilaksanakan sesuai 
dengan   agenda tahunan. 

(3) Sidang Luar Biasa Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b sidang yang dilaksanakan diluar agenda tahunan.  

 
 

BAB II 
KEANGGOTAAN  

 
Pasal 3 

Anggota dari Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Serayu Bogowonto 
berjumlah 44 (Empat Puluh Empat) orang yang terdiri atas unsur pemerintah dan non 
pemerintah dalam jumlah yang seimbang. 
 

Pasal 4 
(1) Keanggotaan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Serayu 

Bogowonto ditetapkan dengan keputusan Menteri Pekerjaan Umum, Republik Indonesia. 
(2) Anggota Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Serayu 

Bogowonto berdomisili di dalam Wilayah Sungai Serayu  Bogowonto. 



Pasal 5 
Keanggotaan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air dapat berhenti atau 
diberhentikan dari jabatannya karena: 

a. Meninggal dunia 
b. Mengundurkan atas permintaan sendiri secara tertulis kepada sekretariat Tim 

Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air dari unsur pemerintah tembusan kepada 
Gubernur /Walikota/Bupati dan jika dari non pemerintah ditembuskan ke kelompok 
pemilihan. 

c. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai 
anggota Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air. 

d. Dinyatakan bersalah atas keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap. 

 
Pasal 6 

(1) Pemberhentian yang dimaksud pada pasal 5 dilaporkan dalam Sidang Tim Koordinasi 
Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Serayu Bogowonto atau Sidang Luar 
Biasa. 

(2) Usulan pemberhentian keanggotaan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air 
Wilayah Sungai Serayu Bogowonto, tercantum pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan  
dan dilengkapi Berita Acara Sidang. 

 
Pasal 7 

Keputusan usulan pemberhentian sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat (2) disampaikan 
oleh Ketua  Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Serayu 
Bogowonto Kepada Menteri Perkerjaan Umum dengan tembusan kepada Gubernur Jawa 
Tengah/DIY/Bupati. 
 

 
BAB III 

KEDUDUKAN-TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT  
 

Pasal 8 
(1) Sekretariat Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Serayu 

Bogowonto pada Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, yang berkedudukan di 
Provinsi D.I. Yogyakarta. 

(2) Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Serayu Bogowonto 
bersifat nonstruktural, berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri 
Pekerjaan Umum. 



Pasal 9 
(1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi dan keuangan, fasilisator 

pelaksanaan tugas dan fungsi, menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang 
diperlukan sesuai dengan kemampuan keuangan yang berada pada Balai Besar Wilayah 
Sungai Serayu Opak. 

(2) Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang dijabat oleh salah satu kepala bidang 
atau salah satu kepala seksi pada Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak. 

(3) Kepala Sekretariat bertanggung jawab kepada Ketua Harian. 
(4) Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan 

Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 357/KPTS/M/2014 pasal tambahan dan tertulis dalam 
buku tersendiri oleh Ketua Sekretariat atas persetujuan Ketua Harian yang secara hukum 
tak terlepas dari tata tertib persidangan dan tata cara pengambilan keputusan yang mana 
pada tahun DIPA dapat berubah sesuai kondisi. 
 

Pasal 10 
Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) Sekretariat berfungsi: 
a. Penyelenggaraan rapat/persidangan serta penyiapan informasi/risalah/acuan; 
b. Penyelenggaraan administrasi dan keuangan dan penyusunan paparan; 
c. Pencatatan/penyiapan hasil dan bahan pertimbangan teknis non teknis, sarana dan 

prasarana.  
d. Pelaksanaan urusan rumah tangga, perjalanan dinas, pengaturan keamanan dan ketertiban. 
 

Pasal 11 
Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Serayu Bogowonto 
mempunyai tugas membantu Menteri dalam koordinasi pengelolaan sumber daya air melalui: 
a. Pembahasan rancangan pola dan rancangan rencana pengelolaan sumber daya air pada 

Wilayah Sungai Serayu Bogowonto guna perumusan bahan pertimbangan untuk 
penetapan Pola dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air. 

b. Pembahasan rancangan program dan rancangan rencana kegiatan pengelolaan sumber 
daya air pada Wilayah Sungai Serayu Bogowonto guna perumusan bahan pertimbangan 
untuk penetapan program dan rencana kegiatan sumber daya air. 

c. Pembahasan usulan rencana alokasi air dari setiap sumber air pada Wilayah Sungai Serayu 
Bogowonto guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapannya. 

d. Pembahasan rencana pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan 
hidrogeologi pada Wilayah Sungai Serayu Bogowonto untuk mencapai keterpaduan 
pengelolaan sistem informasi; 

e. Pembahasan rancangan pendayagunaan sumber daya manusia, keuangan, peralatan, dan 
kelembagaan untuk mengoptimalkan kinerja pengelolaan sumber daya air pada Wilayah 
Sungai Serayu Bogowonto; dan 

f. Pemberian pertimbangan kepada Menteri mengenai pelaksanaan pengelolaan sumber daya 
air pada Wilayah Sungai Serayu Bogowonto. 



Pasal 12 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Tim Koordinasi Pengelolaan 
Sumber Daya Air Wilayah Sungai Serayu Bogowonto menyelanggarakan fungsi koordinasi 
melalui: 
a. Konsultasi dengan pihak terkait yang diperlukan guna keterpaduan pengelolaan sumber daya 

air pada Wilayah Sungai Serayu Bogowonto serta tercapainya kesepahaman antarsektor, 
antarwilayah dan antarpemilik kepentingan; 

b. Pengintegrasian dan penyelarasan kepentingan antarsektor, antarwilayah serta antarpemilik 
kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Serayu Bogowonto; 

c. Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan rencana kegiatan pengelolaan 
sumber daya air pada Wilayah Sungai Serayu – Bogowonto. 

 
Pasal 13 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan 12, Tim Koordinasi 
Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Strategi Nasional harus menyampaikan laporan 
tertulis kepada Menteri Pekerjaan Umum paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan 
tembusan kepada Gubernur/Walikota/Bupati/Dewan SDA Nasional/Intansi terkait. 
 

Pasal 14 
Pelaksanaan tugas dan fungsinya Ketua Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah 
Sungai Serayu Bogowonto dapat menelompokkan keanggotaan dalam komisi-komisi sesuai 
dengan kebutuhan kecuali Ketua dan Ketua Harian. 
 

Pasal 15 
1. Komisi merupakan alat kelengkapan dari Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air 

yang bersifat tetap dan dibentuk dalam rapat Anggota. 
2. Setiap anggota Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Serayu-

Bogowonto wajib menjadi anggota salah satu komisi. 
3. Penempatan anggota Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air dalam komisi-komisi 

dan perpindahan komisi. Ditetapkan berdasarkan rapat paripurna yang diakomodasikan oleh 
sekretariat pada awal tahun anggaran. 

4. Jika terdapat anggota Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air yang mengalami 
pergantian maka anggota tersebut menempati tempat anggota komisi yang digantikan. 

5. Ketua/Wakil Ketua dan Sekretaris komisi dipilih oleh anggota dari masing-masing komisi 
dan dilaporkan dalam rapat pleno. 

 
Pasal 16 

1. Jumlah anggota terbagi dalam 3 (tiga) komisi dan setiap komisi diupayakan sama. 
2. Komisi terdiri dari : 

a. Komisi Konservasi Sumber Daya Air 
b. Komisi Pendayagunaan Sumber Daya Air 
c. Komisi Penanggulangan Daya Rusak Air. 

 



 
3. Pembagian tugas Komisi diatur sebagai berikut : 

a. Komisi Konservasi Sumber Daya Air : meliputi kegiatan rekomendasi dalam menjaga 
kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung dan fungsi sumber daya air. 

b. Komisi Pendayagunaan Sumber Daya Air : meliputi kegiatan dalam rekomendasi 
penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber 
daya air dengan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan 
pada Wilayah Sungai Serayu Bogowonto. 

c. Komisi Penanggulangan Daya Rusak Air : meliputi kegiatan upaya dalam 
rekomendasi untuk pencegahan melalui perencanaan pengendalian daya rusak air 
yang disusun secara terpadu dan menyeluruh dalam Pola Pengelolaan Sumber Daya 
Air.  

 
 

BAB IV 
TATA TERTIB PERSIDANGAN  

 
Bagian Kesatu 

Sidang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air 
 

Pasal 17 
(1) Sidang dipimpin oleh Ketua Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air. 
(2) Dalam hal Ketua berhalangan, sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpim oleh 

Ketua Harian Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air. 
(3) Dalam hal Ketua Harian berhalangan, sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dipimpin oleh salah seorang Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Harian Tim Koordinasi 
atau yang diberi kuasa berdasarkan surat penugasan. 

(4) Sidang diselenggarakan berdasarkan agenda tahunan yang ditetapkan dalam setiap sidang 
perdana. 

(5) Sidang Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Bab I Pasal 2 ayat (3) dipimpin oleh 
Ketua Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air atau ketua harian. 

 
Pasal 18 

(1) Sidang Luar Biasa yang dimaksud damam Bab I Pasal 2 ayat (3), diadakan apabila : 
a. Diminta oleh Menteri atau Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, atau 
b. Diusulkan oleh Anggota dan sidetujui oleh sekurang-kurangnya separuh jumlah 

Anggota ditambah satu orang Anggota 
(2)  Dalam Sidang Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua dan atau Ketua 

Harian mengundang seluruh Anggota. 
 



Bagian Kedua 
Waktu Pelaksanaan Persidangan.  

 
Pasal 19 

(1) Sidang dliaksanakan sekurang-kurangnya 4 kali dalam setahun. 
(2) Sidang dilaksanakan pada hari kerja dengan waktu yang ditetapkan oleh Ketua Tim 

Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air, kecuali Sidang Luar Biasa 
(3) Waktu dan tempat pelaksanaan sidang sebagaimana dimaksud dalam undangan 

disampaikan oleh Sekretariat atas persetujuan Ketua atau Ketua Harian. 
(4) Perubahan waktu dan tempat pelaksanaan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

ditetapkan oleh Ketua dan diinformasikan oleh Sekertariat 3 (tiga) hari sebelum hari 
pelaksanaan sidang. 

 
Bagian Ketiga 

Tata Cara Persidangan  
 

Pasal 20 
(1) Jadwal Sidang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air ditetapkan oleh Ketua dan 

atau Ketua Harian berdasarkan kesepakatan Anggota. 
(2) Materi sidang, jadwal, dan acara sidang disiapkan oleh Sekretariat berdasarkan masukan 

dari anggota. 
(3) Materi sidang disampaikan oleh Sekretariat kepada para Anggota paling lambat 3 (tiga) hari 

sebelum tanggal sidang. 
(4) Materi sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan penyampaiannya melalui 

media elektronik/cetak, dimana sistem penyalurannya dilakukan melalui pos-pos yang telah 
ditentukan dan disetujui oleh Anggota. 

 
Pasal 21 

(1) Setiap anggota wajib menandatangani daftar hadir sebelum memasuki ruang sidang. 
(2) Anggota yang berhalangan hadir dapat mewakilkan kepada seseorang yang ditunjuk oleh 

yang bersangkutan berdasarkan Surat Kuasa atau Surat Penugasan. 
(3) Wakil Anggota yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak 

diizinkan mengikuti sidang. 
 

Pasal 22 
(1) Waktu melaksanakan Sidang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air, Ketua dapat 

mengundang dan atau meminta penjelasan dari Panitia Khusus. 
(2) Dalam memberikan penjelasan Panitia Khusus dapat dibantu oleh tim Kerja 
(3) Sebelum Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan penjelasanya 

wajib memperkenalkan identitasnya kepada Peserta Sidang. 
(4) Panitia Khusus serta Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempunyai hak 

suara dalam pengambilan keputusan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air. 
 
 



Pasal 23 
(1) Sidang dibuka oleh Pimpinan Sidang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. 
(2) Apabila pada waktu yang telah ditentukan, Anggota yang hadir belum mencapai separuh 

jumlah anggota ditambah satu orang anggota, Pimpinan Sidang mengumumkan 
penundaan pembukaan sidang. 

(3) Penundaan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 15 (lima belas) menit. 
(4) Apabila jumlah kehadiran Anggota pada akhir waktu penundaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) belum terpenuhi, Pimpinan Sidang menyatakan sidang tetap dilanjutkan. 
 

Pasal 24 
(1) Pimpinan Sidang berhak berbicara selaku pimpinan dalam sidang untuk menjelaskan hal 

yang menjadi materi pembicaraan dan menunjukan persoalan yang sedang dibicarakan, 
kemudian mengembalikan materi pembicaraan kepada peserta sidang. 

(2) Apabila Pimpinan Sidang hendak berbicara selaku anggota harus menyatakan terlebihi 
dahulu bahwa substansi yang disampaikan merupakan haknya sebagai anggota. 

 
Pasal 25 

(1) Pimpinan sidang menutup sidang setelah semua agenda sidang yang ditetapkan selesai 
dibicarakan. 

(2) Dalam hal ada agenda sidang yang belum terselesaikan pada waktu yang telah ditentukan, 
Pimpinan Sidang dapat menunda penyelesaian agenda sidang tersebut untuk dibicarakan 
dalam sidang berikutnya atau meneruskan penyelesaian agenda sidang tersebut atas 
persetujuan peserta sidang. 

(3) Pimpinan Sidang menyampaikan pokok-pokok keputusan dan/atau kesimpulan yang 
dihasilkan dalam sidang. 

 
Bagian Keempat 

Tata Cara Permusyawaratan 
 

Pasal 26 
(1) Pimpinan Sidang mengatur jalanya persidangan 
(2) Pimpinan Sidang dapat menentukan giliran dan lamanya Anggota berbicara 
(3) Pembicara dalam sidang tidak boleh diganggu saat menyampaikan pembicaraannya. 
(4) Dalam hal seseorang berbicara ternyata melampaui batas waktu yang telah ditentukan, 

Pimpinan Sidang berhak memperingatkan pembicara untuk mengakhiri pembicaraan. 
 

Pasal 27 
(1) Pimpinan Sidang berhak memperingatkan pembicara yang : 

a. Menggunakan kata-kata diluar batas kesopanan; 
b. Melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban; atau 
c. Menganjurkan melakukuan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. 

(2) Pimpinan Sidang berhak meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan 
pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan atau memberikan kesempatan 
kepadanya untuk menarik kembali kata-katanya dan menghentikan perbuatanya. 

(3) Apabila pembicara mengabaikan permintaan pimpinan sidang, kata-kata yang diucapkan 
pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah diucapkan dan 
tidak dimuat dalam notulen. 

 
 



Pasal 28 
(1) Apabila seorang pembicara tidak mematuhi peringatan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 

27 ayat (2), Pimpinan Sidang berhak melarang pembicara tersebut meneruskan 
pembicaraan dan perbuatanya. 

(2) Bilamana larangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) masih juga tidak diindahkan 
oleh yang bersangkutan, pimpinan Sidang berhak meminta kepada yang bersangkutan 
meninggalkan ruang sidang. 

 
Pasal 29 

(1) Pimpinan Sidang dapat menutup atau menunda sidang apabila berpendapat bahwa sidang 
tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 
dan pasal 28. 

(2) Dalam hal kejadian luar biasa, pimpinan Sidang dapat menutup atau menunda sidang  
(3) Lama penundaan sidang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditentukan 

paling lama 15 (lima belas) menit atau sidang dapat ditutup dan diadakan sidang lanjutan 
yang pelaksanaannya disampaikan melalui undangan oleh sekretariat Tim Koordinasi 
Pengelolaan Sumber Daya Air dengan persetujuan Ketua dan atau Ketua Harian Tim 
Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air. 

 
Pasal 30 

(1) Setiap Anggota dapat mengajukan interupsi dalam Sidang Tim Koordinasi Pengelolaan 
Sumber Daya Air. 

(2) Interupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam hal : 
a. Meminta penjelasan tentang persoalan mengenai hal yang sedang dibicarakan; 
b. Menjelaskan substansi pembicara menyangkut kepentingan yang diwakilinya; 
c. Mengajukan usulan yang berhubungan dengan substansi yang sedang dibicarakan; 

atau 
d. Mengajukan usulan agar sidang ditunda untuk sementara. 

(3) Interupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh setiap Anggota setelah 
mendapatkan persetujuan dari Pimpinan Sidang. 

(4) Pimpinan Sidang berhak menetapkan lamanya Anggota melakukan interupsi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 

(5) Pimpinan Sidang berhak memperingatkan dan menghentikan pembicaraan apabila interupsi 
yang disampaikan tidak ada hubunganya denga materi yang sedang dibicarakan. 

(6) Terhadap penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, tidak dapat 
diadakan pembahasan. 

(7) Usul, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan d, untuk dapat dibahas harus 
mendapatkan persetujuan Pimpinan Sidang. 

 
Pasal 31 

(1) Seorang pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan, kecuali hal-hal 
yang berkaitan dengan materi interupsi sebagaimana dimaksud pada pasal 30. 

(2) Apabila seorang pembicara menurut pendapat Pimpinan Sidang menyimpang dari pokok 
pambicaraan, Pimpinan Sidang berhak memperingatkan dan meminta supaya pembicara 
kembali kepada pokok pembicaraan. 

 
 



 

. Ă┼╜Ă■ ╫ś▄╜▓Ă 
Laporan Singkat Dan Risalah Sidang 

 
Pasal 32 

(1) Dalam setiap sidang, Sekretariat  secepatnya menyusun laporan singkat yang 
ditandatangani oleh pimpinan Sidang dan segera dibagikan kepada seluruh Anggota serta 
pihak lain yang berkepentingan. 

(2) Laporan Singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat kesimpulan dan atau 
keputusan Sidang. 

 
Pasal 33 

(1) Dalam setiap sidang wajib dibuat Risalah Sidang yang disiapkan oleh Sekretariat Tim 
Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air dan ditandatangani oleh Pimpinan Sidang. 

(2) Risalah Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan catatan sidang yang berisi 
pokok-pokok pembicaraan, kesimpulan dan atau keputusan yang dihasilkan dalam sidang 
serta dilengkapi dengan informasi mengenai : 
a. Jenis sidang; 
b. Hari dan tanggal sidang; 
c. Tempat sidang; 
d. Acara sidang 
e. Waktu pembukaan dan penutupan sidang; 
f. Pimpinan sidang; 
g. Jumlah dan nama Anggota yang menandatangani daftar hadir; dan 
h. Daftar undangan yang hadir; 
i. Notulen dan atau rekaman pembicaraan. 

(3) Risalah sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di Sekertariat. 
 

Bagian Keenam 
Tata Tertib Tim Kerja  

 
Pasal 34 

(1) Tim kerja dapat disediakan tempat khusus, bila diperlukan. 
(2) Tim Kerja wajib mentaati tata tertib sidang yang berlaku. 
 

Pasal 35 
(1) Pimpinan Sidang wajib menjaga agar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 

dipatuhi. 
(2) Pimpinan Sidang berhak meminta agar Tim Kerja yang mengganggu ketertiban sidang 

untuk meninggalkan ruang sidang dan sidang dilanjutkan kembali. 
 
 
 



BAB V 
TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN PERSIDANGAN. 

 
Bagian Kesatu 
Prinsip Umum 

 
Pasal 36 

(1) Pengambilan keputusan merupakan proses penyelesaian akhir suatu hal yang dibicarakan 
dalam sidang dan atau sidang Luar Biasa. 

(2) Keputusan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa persetujuan, 
pertimbangan dan atau rekomendasi. 

 
Pasal 37 

(1) Pengambilan keputusan dalam sidang dapat dilakukan bila dihadiri sekurang-kurangnya 
separuh jumlah Anggota ditambah satu orang Anggota sesuai dengan jumlah yang 
tercantum dalam daftar hadir anggota. 

(2) Pengambilan keputusan dalam sidang pada dasarnya dilakukan dengan cara musyarah 
untuk mencapai mufakat. 

(3) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, 
keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. 

(4) Setiap Keputusan Sidang mengikat semua Anggota. 
 

Bagian Kedua 
Keputusan Berdasarkan Musyawarah untuk Mufakat 

 
Pasal 38 

(1) Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dilakukan setelah semua 
Anggota yang hadir menyetujui atau menyepakati penyelesaian hal yang sedang 
dimusyawarahkan. 

(1) Untuk dapat mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Sidang 
menyampaikan Keputusan Sidang yang mencerminkan pendapat dan saran. 

 
Bagian Ketiga 

Keputusan Berdasarkan Suara Terbanyak 
 

Pasal 39 
(1) Dalam Sidang keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil apabila keputusan 

berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai. 
(2) Keputusan berdasarkan suara terbanyak sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dapat 

dilakukan melalui pemungutan suara secara terbuka atau tertutup. 
 



Pasal 40 
(1) Keputusan berdasarkan suara terbanyak dinyatakan sah apabila disetujui oleh minimal 

separuh dari jumlah Anggota yang hadir ditambah satu orang Anggota. 
(2) Apabila hasil pemungutan suara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1), dilakukan pemungutan suara ulang yang pelaksanaanya ditangguhkan dengan 
tenggang waktu paling lama 15 (lima belas) menit. 

(3) Apabila hasil pemungutan suara ulang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata tidak 
juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengambilan keputusan 
menjadi batal. 

 
Pasal 41 

(1) Pemungutan suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak, atau tidak 
menyatakan pilihan (abstain) dilakukan oleh Anggota yang hadir dengan cara lisan, 
mengangkat tangan, berdiri atau tertulis. 

(2) Perhitungan suara dilakukan menghitung secara langsung menurut pilihan tiap-tiap 
Anggota. 

(3) Anggota yang meninggalkan sidang dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnya 
keputusan. 

 
Pasal 42 

Pemungutan suara secara tertutup dilakukan secara sportif tanpa mencantumkan nama, tanda 
tangan atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan. 
 

Pasal 43 
Segala bentuk perubahan guna penyempurnaan Peraturan dilakukan melalui sidang Luar Biasa 
yang diusulkan oleh Anggota, dan selanjutnnya perubahan peraturan mulai berlaku pada 
tanggal ditetapkan, dan disebarluaskan kepada Anggota untuk diketahui dan dilaksanakan. 
 

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 44 

Peraturan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan, dan disebarluaskan kepada Anggota untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana 
mestinya. 

 
Ditetapkan di Yogyakarta 

Pada tanggal, 29 Agustus 2014.  
 

KETUA 
TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SDA 

WILAYAH SUNGAI SERAYU BOGOWONTO. 
 
 
 
 

HERRU SETIADHIE,SH., M.Si. 
NIP. 19601014 198903 1 002 

 


