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I 
PIDATO PERTMIA PIMPINAN DPR RI TERPILIH 

PADA PEMBUKAAN MASA 
PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 

1987 - 1988, TANGGAL 
3 OKTOBER 1987 





Yang terhormat Saudara Ketua Mahkarnah Agung, 
Yang terhorrnat Saudara-saudara Pimpinan Semcntara, 
Yang Mulia Para Du ta Bcsa r z Ke pa la-k.c pa la Pc rwak i la n Negara 
Saha bat, 
Sidang Dewan yang kami hormati, 

Per tarna-tama patutlah kita memanjatkan puji d an syukur 
kehadirat Tuhan Yang Maha Esa k.arcna hanya dcngan perkenan dan 
ridho-Nyalah acara Rapat Paripurna hari ini dapat berlangsung· de- 
ngan lancar sesuai dengan acara yang Lelah ditetapkan. 
Mudah-mu dahan Tuhan Yang Maha Esa se n an t iasa mcmberikan 
keselamatan dan kesejahteraan, karu nia, rahmat dan kernuliaan 
kcpada scgcnap bangsa Indonesia chm kepada segc11ap Anggota Dewan 
yang akan mulai mengawali tugas-tugasnya sebagai Anggora Lcmbaga 
Legislauf untuk hari-hari rnendatang. 

Sidang Dewan yang tcrhormat, 
Alas narna rckan-rekan Pimpinan Dewan Perwak..ilan Rakyat yang 

baru saja diambil sumpahnya olch Ketua Mahkarnah Agung, ijinkanlah 
kami menyarnpaikan terirna kasih yang setulus-tulusnya kcpada para 
Anggota Dewan yang terhormat atas penghargaan dan kepercayaan 
yang telah diherikan kcpada karni berlirna untuk menduduki Jabatan 
Pimpinan Lcmbaga yang tcrhormat ini, sungguh bcrat tugas dan tang- 
gung jawab yang telah dibcbankan di atas kcdua pundak kami ini oleh 
Saudara-saudara para Anggota Dewan. 

Namun kami menyadari sepenuhnya betapa mulianya tugas yang 
dipercayakan kepada karni ini, oleh sebab itu dengan segala keren- 
dahan hati kami rnenerirna kepercayaan dan penghargaan yang telah 
diberikan dcngan menyadari sedalam-dalarnnya bahwa kami pun 
hanya manusia biasa yang tidak luput dari scgala kekurangan dan 
kealpaan. 

Dengan demikian dalam rnelaksanakan tugas-tugas hendaknya 
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t. 

Assalarnu'alaikurn Warohrnatullahi Wabarokatuh, 

l 
PIDATO PERTAMA PIMPlNAN DPR Rl 
TERPILIH PA.DA PEMBUKAAi'\' MA.SA 

PF.RSIDANCAN II TA.HUN SIDA.NG 
1987 - 1988, TANGGAL 

3 OKTOBER 1987 
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Sidang Dewan Yang terhorrnat, , 
Sebagai Lembaga Dernokrasi maka salah satu tugas yang harus kita 

laksanakan adaJah memberi isi, makna dan pada Demokrasi Pancasila 
yang secara idiil telah kita yakini bersama kebenarannya, Dalam per- 
jalanan sejarah ketatanegaraan kita banyak biaya dan pengorbanan 
yang telah di berikan untuk menciptakan sistim dernokrasi yang telah 
kita sepakati bersama yaitu Dernokrasi Pancasila. Para pendahulu kita 
telah banyak pula memberikan peranan dan sumbangsih yang tidak 
ternilai harganya dalam perjuangan untuk menegakkan Demokrasi 
Pancasila ini. 

Mekanisrne kepernirnpinan nasional lima tahunan selarna ini telah 
pula berjalan dengan baik sesuai Undang-Undang Dasar 1945, untuk 
itulah pada kesernpatan ini kami mcngajak para .Anggota Dewan untuk 
bersama-sarna kami berusaha mernelihara hasil-hasil positif yang telah 

· dicapai selama ini untuk kemudian kita turnbuh kernbangkan terus 
sesuai dengan aspirasi yang tumbuh di dalam masyarakat dan dengan 
selalu berpedoman ke pada nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 

Marilah kita berjanji baik pada diri kita sendiri maupun kepada 
segenap rakyat yang kita wakili untuk bekerja dengan sebaik-baiknya 
dalam rangka mewujudkan cita-cita perjuangan Orde Baru. Lebih- 
lebih da)am menghadapi tugas-tugas kelanjutan pernbangunan dan 
pada saat-saat kita sedang bersiap-siap untuk tinggal landas.jelas bahwa 
banyak undang-undang baru yang akan diperlukan ataupun banyak 
yang harus diadakan perubahan terhadap undang-undang yang sudah 
tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kemajuan zarnan, ini 

kit.a masing-masing saling asah, saling asih dan saling asuh satu sama 
lain, tidak memandang dari Fraksi at.au Kelompok manapun kita 
berasal karena semuanya mempunyai tugas dan tanggung jawab yang 
sama dengan landasan perjuangan yang sarna pula yaitu Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945. 

Pada kesempatan ini kami ingin mengajak Pimpinan-pimpinan 
Fraksi, Pimpinan-pimpinan Alar Kelengkapan yang akan di bentuk dan 
segenap Anggota Dewan untuk menjalin hubungan kerjasama yang 
sebaik-baiknya dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang lern- 
baga ini. Kami sadar sesadarnya bahwa tanpa bantuan dan kerjasama 
dari Saudara-saudara, Pimpinan Dewan tidak akan dapat berbuat 
banyak, 
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merupakan pckerjaan yang cukup berat. 
Sesuai dengan ketcntuan-ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, 

Presiden mcmpunyai kekuasaan membcntuk undang-undang dengan 
persetujuan DPR. Selain dari itu berbeda dengan kebiasaan-kebiasaan 
di negara-negara Barat, Prcsiden tidak bisa membubarkan DPR dan 
sebaliknya DPR pun tidak bisa menjatuhkan Pemcrint.ah, oleh karena 
itu karni menghimbau agar selalu ditumbuhkan iklirn dan suasana 
kerja yang baik antara DPR dan Pernerintah. 

Marilah kita pusatkan segala pikiran, tenaga dan waktu untuk 
melaksanakan tugas dcngan sebaik-baiknya agar masyarakat Pancasila 
yang kita cita-citakan segera tcrwujud sesuai Amanat Pc nder itaan 
Rakyat. 

Dcngan tekad dan semangat itulah rnaka pada kesernpatan ini 
Pimpinan Dewan khususnya karni pribadi sebelurn memangku jabatan 
ini mohon do'a restu kcpada para senior-senior kami, scsepuh karni 
agar kami dapat malaksanakan tugas yang dipercavakan kcpada karni 
dcngan sebaik-baiknya dan dengan pen uh t.anggung jawab. 

Kami bcnar-be nar nuwun scwu, mudah-rnudahan Tuhan Yang 
Maha Esa akan senanuasa mernberikan bimbingan, taufik dan hidayah- 
~ya kepada kua sckalian. 
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1987 - 1988, TANGGAL 12 DESEMBER 1987 





l l 

Para Anggota Dewan yang terhorrna l, 

Bagi Anggota DPR-RI Per io dc 1987 · 1992 van~ diarnhil 
sumpahnva pada langgal l Oktober 1987 yang lalu, maka Masa Per- 
sidangan II Tahun Sidang 1987 · 1988 ini adalah mcrupakan Masa 
Sidang Pcrtarna ~·ang padat dcngan pclbagai kegiatan. 

Segera setclah sclesai upa<:ara pcngarnbilan sumpah, Dewan tclah 
membcrlakukan Peraturan Tata Tcrub DPR-RI yang tclah di sahkan 
dcngan Keputusan DPR-RI Xornor 10/DPR-Rl/Ili/ 1982-1988, tanggal 
26 Pebruari 1983, rnenjadi Tata Tertib DPR-RI yang sekarang ini. 

Kernudian Dewan relah mcmbcntuk Fraksi-fraksi dalam Dewan 
Perwakilan Rakyat Rcpublik Indonesia, dcrnikian pula Fraksi-fraksipun 
telah menctapkan Pimpinan Fraksinya rnasing-rnasing. 

Pirnpinan DPR-RI tcrpihh untuk pcriode 1987-1988 Lelah pula di 
retapkan dan di ambil sumpahnya oleh Kctua Mahkarnah :\gung. 

Disinari olch scmangat kckeluargaan dan adanya saling pengcr· 

Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh, 
Para \Vakil Ketua dan Anggota·anggota Dewan yang terhormat, 
Sidang Dewan yang karni muliakan, 

Pasal 79 ayat (3) Peraturan Tata Tertib DPR-RI menyatakan bahwa 
dalam rapat Paripurna tcrakhir dari suatu Masa Sidang, Pimpinan 
DPR-RI rnenyampaikan Pidato Pcnutupan yang te r-u tama rnengurai- 
kan hasil kegiatan dalam Masa Reses sebelumnya, hasil kegiatan selama 
\lasa Sidang yang bersangkutan dan rencana kcgiatan dalam Masa 
Rcscs berikutnya. · 

Berkauan dengan itu karcna hari mi adalah hari tcrakhir dari 
\lasa Persidangan II Tahu n Sidang 1987 · 1988 yang tclah dimulai 
pada tanggal I Oktober 1987 yang lalu, maka untuk merncn uhi amanat 
pasal 79 ayat (3) terscbut, izinkanlah pada kcscrnpatan ini Pimpinan 
melaporkan kcpada Sidang Dewan yang Mulia ini, pclbagai kcgiatan 
vang telah dilakukan Dewan dalam \fasa Pcrsidangau II yang- haru s;.ija 
k ita jalani, se-rta kcg-iata11-kq.{iatan van~ akan dilakukan pa da \fa~a 
Rcscs mc ndatang , 

2 
PIDATO PENUTIJPAN MASA 

PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 
1987 · 1988, TANGGAL 12 DESEMBER 1987 
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Kedua 

Sidang Dewan yang kami muliakan. 
Segera setelah alat-alat Kelengkapan DPR terbentuk, maka Alat 

Kelengkapan tersebut telah rnelaksanakan tugas sesuai dengan 
bidangnya masing-masing. 

Khususnya Komisi-kornisi DPR telah melangsungkan rapat-rapat 
kerjanya dengan Pemerintah khususnya pembahasan/pembicaraan 
pendahuluan tentang RAPBN 1988/1989, yang semua pandangan- 
pandangan tersebut menjadi bahan bagi Pernerintah dalam rangka 
penyusunan RAPBN 1988/1989, yang Insya Allah akan disarnpaikan 
secara resrni ke DPR awal Januari 1988 yang akan datang. 

Kalau kita amat:i dari berbagai macam permasalahan yang disoroti 
oleh Komisi-komisi dalam rangka pernbicara pendahuluan tentang 
RAPBN tersebut, yang paling menonjol adalah: 
Pertama : keadaan perekonornian masih belum menggernbirakan 

sehingga dana urrtuk pembangunan sangat terbatas, 
maka penajaman prioritas pernbangunan perlu dilaksa- 
nakan dengan Jebih cermat. Narnun demikian penaja- 
man prioritas pembangunan tersebut harus tetap rnern- 
perhatikan tercapainya sarana pokok dalam Repelita 
ke IV. 
Sejalan dengan kernajuan pembangunan telah pula 
berkembang nilai-nilai yang menghendaki peningkatan 
kwalitas pembangunan, khususnya bagi aparatur negara 
makin dituntut adanya kemarnpuan, ketrampilan, pe- 
ngabdian dan disiplin yang tinggi di dalam menjalankan 
tugas-tugasnya, dilandasi oleh semangat patriotisme yang 

j 

t:ian yang mendalam dari semua pihak, maka rangkaian acara-acara 
sebagaimana kami sebutkan tadi dapat berjalan de-ngan lancar sesuai 
target rencana yang telah disetujui bersama. 
Selanjutnya dalam rangka memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada 
pada Peraturan Tata Tertib Dewan, maka pada tanggal 19 Oktober 
1987 telah di bentuk dan ditetapkan Susunan Keanggotaan Alat-alat 
Kelengkapan DPR-RI yaitu Badan Musyawarah, Kornisi I sarnpai den- 
gan Komisi X dan Komisi APBN, Badan Urusan Rumah Tangga dan 
Badan Kerja Sama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia dan Komposisi Pirnpinan masing-masing Alat Kelengkapan 
tersebut telah pula diresmikan dengan Surat Keputusan Pimpinan 
Dewan Nomor 6/PIMP/11/1987-1988 tanggal 21 Oktober 1987. 



Peningkatan keterampilan pengabdian dan disiplin yang tinggi 
menuntut juga masalah pembinaan dalam pendidikan maupun la- 
tihan. -Di samping itu disisi lain perlu diimbangi dengan pernbinaan 
kesejahteraan yang sepadan. 

Peningkatarr kesejahteraan Pegawai Negeri, ABRI dan pensiunan 
memang telah menjadi pemikiran para Anggota Dewan, namun 
demikian hal ini perlu disesuaikan dengan kemampuan keuangan 
negara. 

Di samping pembicaraan-pernbicaraan pendahuluan mengenai 
RAPBN 1988/1989, Komisi-kornisijuga telah rnengadakan berbagai 
Rapat Dengar Pendapat maupun Rapat Dengar Pendapat Urnurn. 

Kegiatan rapat-rapat tersebut antara lain dilaksanakan dengan 
Dirjen.HELN (Hubungan Ekonomi Luar Negeri), Agraria, Pemba- 
ngtinan Daerah, PUOD, Pernasyarakatan, Dirjen Reboisasi clan Re- 
habilitasi Lahan, Dirjen Peternakan, Perikanan, Pariwisata, Pos dan 
Telekornunikasi, Perhubungan Laut, Dirjen Pajak, Dirjen Bimas Islam 
dan Urusan Haji dan sebagainya. 

Sernentara itu Alat Kelengkapan DPR lainnya yaitu Badan Urusan 
Rumah Tangga dan Badan Kerja Sama Antar Parlemen juga telah 
melaksanakan berbagai rapat-rapatnya. 

Badan Urusan Rumah Tangga antara lain telah membahas 
rnasalah penghunian Ru mah Jabatan Anggota di Kalibata serta mem- 
bantu pelaksanaan .Keputusan Pimpinan Dewan mengenai pengosong- 

. an Wisma Anggota DPR di Senayan. 
Sedangkan Badan Kerja Sama Antar Parlernen kegiatannya antar 

lain berkaitan dengan pengiriman Delegasi IPU ke-78 di Bangkok, 
Delegasi DPR-RI ke Sidang Majelis Um um PBB ke-42 di New York serta 
Delegasi DPR-RI yang dikirirn untuk me ngikuti Seminar Kepen- 
dudukan dan pembangunan di Singapura dan Hawaii. 

Di samping itu juga dibahas ten tang persiapan-persiapan Delegasi 
DPR-RI yang akan mengikuti Sidang Umum AIPO pada bulan 

13 

menyala-nyala dan tekad untuk mewujudkan Amanat 
Penderitaan Rakyat. sesuai bunyi surnpah jabatan. lni 
berarti bahwa aparatur negara satu persatu harus bersih 
dan pelayanan kepada masyarakat berjalan lancar, se- 
hinga tidak ada faktor-faktor non ekonomis .. yang dapat 
dijadikan alasan oleh pengusaha-pengusaha untuk me- 
naikkan harga. 



Pernbahasan kedua Rancangan Undang-undang tersebut baru 
sampai pada pembicaraan Tingkat II (jawaban Pemerintah), dan Insya 
Allah Pernbicaraan Tingkat Ill akan dilaksanakan pada bulan Januari 
dan Pebruari 1988. Dengan demikian maka pada masa Sidang ke III 
yang akan datang konsentrasi kita akan dicurahkan kepada pernba- 
hasan Rancangan Undang-undang APBN 1988/1989, Rancangan 
Undang-undang tenrang perubahan Undang-undang Nomor 20 
Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Ke- 
amanan Negara Republik Indonesia, dan Rancangan Undang-undang 
tentang Prajurit ABRI. Oleh karena itu Pimpinan berharap agar dalam 
Masa Reses yang ke II ini para Anggota Dewan yang tergabung dalam 
Tim-tim Komisi dapat melakukan kunjungan kerja ke Daerah-daerah 
untuk mendapatkan data-data yang nantinya akan sangat bermanfaat 
bagi penyelesaian ketiga Rancangan Undang-undang yang akan kita 
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Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Undang-undang 
Nomor 20 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Per- 
tahanan Keamanan Negara Republik Jndonesia. 
Rancangan Undang-undang tentang Prajurit ABRI. 

Para Anggota Dewan yang karni homati, 
Sebagaimana telah kita ketahui bersama dalam Masa Sidang .ini 

telah rnasuk dua Rancangan Undang-undang Bidang HANKAM yaitu : 

Januari 1988 di Kuala Lumpur. 
Kalau tadi telah kami laporkan kegiatan-kegiatan Dewan selama 

Masa Sidang II yang berjalan sejak tanggal l Oktober 1987 dan ber- 
akhir pada hari ini, perlu kiranya kami mintakan perhatian pada 
Anggota Dewan yang terhormat, akan adanya daftar Invenrarisasi 
permasalahan yang telah dibuat oleh DPR periode 1982-1987, dan 
yang juga memerlukan penanganannya oleh DPR yang sekarang. 
Antara lain dikemukakan diperlukannya sejumlah undang-undang 
baru guna mendukung pelaksanaan Pelita ke V, yang akan 
rnemungkinkan kita dapat tinggal landas secara mulus pada waktunya. 
Jumlah Rancangan Undang-undang yang diperlukan itu cukup banyak, 
lebih kurang 61 buah, tetapi IO buah diantaranya kami anggap perlu 
diberi prioritas. Kami percaya bahwa dengan kerjasarna yang baik 
antara Pemerintah dan DPR, hal-hal tersebut dapat kita selesaikan 
bersama. 
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Sidang Dewan yang terhorrnat, 
Dalam rangka rnembina hubungan kerjasama yang baik antara 

Indonesia dengan negara-negara sahabat, dalarn Masa Sidang sekarang 
ini DPR telah rnenerirna dua Delegasi resmi yaitu Delegasi Parlernen 
Chekoslovakia yang berkunjung ke Indonesia dari tanggal 21 Oktober 
sarnpai dengan 26 Oktober 1987 dipirnpin oleh Wakil Ketua Parlernen 
Yang Mulia Tuan Jam Janik dan Delegasi Parlernen Canada yang 
berkunjung ke Indonesia dari tanggal 15 sampai dengan 20 Nopernber 
1987 yang dipimpin oleh Wakil Ketua Parlemen Yang Mulia Steve 
Paproski. 

Delegasi Canada telah berkesernpatan berkunjung ke Timor- 
Timur untuk beberapa hari dan pada akhir kunjungannya Delegasi 
telah rnemberikan pernyataan penilaian positip terhadap keadaan di 
Timor-Timur, 

bahas dalarn Masa Persidangan ke HI nanti. 
Bahkan dalam Masa Reses inipun diharapkan akan dapat dirnan- 

faatkan dengan sebaik-baiknva ole h para Anggota Dewan untuk 
melakukan Komunikasi Intensif dengan daerah atau rakyat yang diwa- 
kilinya. Hal ini penting mengingat beberapa bulan lagi Sidang Umum 
MPR akan dilaksanakan. Dengan mengadakan 'Komunikasi Intensif 
dengan Daerah atau rakyat yang diwakilinya akan bisa diserap harap- 
an-harapan mereka dan hal ini akan merupakan masukan yang sangat 
berharga bagi para Anggota Dewan yang akan mengikuti Sidang 
Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Dengan mendengar sendiri secara langsung apa-apa yang berkern- 
bang didaerah, rnelihat sendiri hasil-hasil pembangunan maupun 
kekurangan-kekurangan di dalam pelaksanaanya, maka hal ini akan 
sangat berharga bukan hanya di dalam pernbahasan Garis-garis Besar 
Haluan Negara yang akan dihasilkan pada Sidang Umum tersebut 
tetapi juga akan bermanfaat di dalarn mernbahas berbagai Rancangan 
Ketetapan MPR lainnya yang materinya dewasa ini sedang dibahas 
secara intensif oleh Sadan Pekerja MPR. - 

Diharapkan Badan Pekerja MPR akan rnenyelesaikan tugas-tu- 
gasnya pada tanggal 20 Januari 1988 dan hasilnya akan di-serahkan 
secara resmi kepada Pimpinan Majelis pada tanggal 21 Januari 1988, 
sehingga dengan dernikian hasil-hasil Badan Pekerja MPR tersebut 
akan diterima oleh para Anggota Majelis tepat pada wakrunya, untuk 
dapat dipelajari oleh para Anggota Majelis yang terhorrnat. 



Sidang Dewan yang terhorrnat, 
Menjelang terbentuknya DPR hasil Pemilihan Umum 1987 dan 

bahkan pada saat-saat permulaan Masa bakti DPR periode 1987-1992 
sekarang ini banyak sekali sorotan-sorotan yang dialamatkan kepada 
Lembaga Perwakilan kita ini yang menghen<laki agar DPR lebih 
meningkatkan bobotnya dalam pelaksanaan Demokrasi Pancasila. Bagi 
kita yang duduk dalam Lembaga ini suara yang bernada saran maupun 
kritikan, semuanya itu akan rnerupakan dorongan agar kita bekerja 
lebih tekun, lebih sungguh-sungguh, berkarya Iebi h ba ik dan 
berkemampuan kualitatif. 

Karena kesungguhan kerja ini pada prinsipnya adalah un tuk 
memperkuat komitment kita terhadap perjalanan hidup bangsa, ter- 
masuk memperkuat komitment -kita terhadap ihktiar bangsa untuk 
mengoperasionalkan Ideologi Pancasila dalam segala aspek kehidupan 
berrnasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Oleh karenanya, sejak. awal kita mengemban tugas yang mulia ini, 
kita telah bertekad untuk lebih peka menyerap dan menyuarakan hati 
nurani rakyat. Narnun demikian kitapun harus selalu mengingat 
kepada keseimbangan antara praktek-praktek Dernokrasi di Indonesia 
dengan perneliharaan terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Hal 
yang terakhir inilah yang paling pokok di dalam membawa rakyat dan 
bangsa menuju terwjudnya tujuan nasional yang kita cita-citakan , 

Kita memang mengakui masih banyak yang harus dibenahi dan 
ditata dalarn pelaksanaan Demokrasi Pancasila di tanah air kita, namun 
dernikian kalau kitajujur rnaka selarna 20 tahun perjalanan Orde Baru 
secara konseptual, terprogram, bertahap dan berkesinambungan telah 
dapat dikembangkan kehidupan berbangsa dan bemegara secara 
konstitusional, Demokratik dan berdasarkan hukum, sesuai dengan 
Pancasila dan undang-undang_ Dasar 1945. 

Kita semua menyadari bahwa pembangunan dibidang Demokrasi 
seperti halnya pembangunan dibidang lainnya, bukanlah merupakan 
wujud yang sekali jadi tetapi memerlukan perjuangan dan waktu. 
Lama atau singkatnya perwujudan pembangunan Dernokrasi ini ter- 
gantung pada diri kita masing-masing, sebab kitalah yang berperan 
dalam bernegara, berbangsa dan bermasyarakat, untuk mewujudkan 
Dernokrasi Pancasila yang kita cita-citakan. 

Berfungsinya secara baik Lembaga Perwakilan Rakyat, akan meru- 
pakan jaminan bahwa Lembaga Politik ini dapat melaksanakan, tugas 
dan fungsinya sesuai .Undang-Undang Dasar 1945. 

16 
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Sidang Dewan yang terhorrnat, 
Sehubungan dengan akan dilangsungkannya Konperensi Tingkat 

Tinggi ASEAN di Philipina pada t.anggal 14 dan 15 Desember yang 
akan datang maka dari mimbar ini Pimpinan dan segenap Anggota 
DPR-RI mernberikan dukungan terhadap kehadiran Saudara Presiden 
dan rornbongan KTT tersebut. Dewan mengharapkan agar KTT 
Manila ini dapat sukses, dan menghasilkan kesepakatan-kesepakatan 
yang sangat bermanfaat bagi kepentingan ASEAN. Sementara itu kami 
mendo'akan semoga perjalanan Saudara Presiden dan rombongan 
selamat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. 

Demikianlah gambaran umurn kegiatan-kegiatan yang telah dan 
akan dilakukan oleh Dewan dalam Masa Persidangan ke II ini dan dari 
mimbar ini izinkanlah Pimpinan Dewan mengucapkan Selarnat berru- 
gas dalam Masa Reses, Insya Allah kita akan bertemu lagi pada Pem- 
bukaan Masa Persidangan III, tanggal 5 Januari 1988 yang akan datang, 
di mana pada kesernpatan tersebut Saudara Presiden akan mernberi- 

Saudara-saudara sekalian, 
Sernentara itu dalam Masa Sidang ini kita juga telah sernpat 

mernperingati hari-hari Besar Keagamaan yaitu Peringatan Maulid 
Nabi Muhammad S.A.W. pada tanggal 27 Nopernber 1987 serta peri- 
ngatan hari Natal tangga! 10 Desernber yang lalu. 

Sebagaimana telah karni sampaikan pada saat memperingati hari- 
hari besar keagamaan tersebut bagi kita sebagai Wakil-wakil terpercaya 
dari rakyat dalam rangka mengembangkan tanggungjawab konstitusi 
kita dituntut untuk lebih tajam mendengar bisikan hati nurani rakyat 
dan peka terhadap getaran aspirasi dan tuntutan rakyat seluruhnya 
dalam upaya bersama mewujudkan tujuan nasional, 

Kesemuanya itu tidak sulit dilaksanakan manakala kita mampu 
mengamalkan kedalarnan makna dari pada tujuan memperingati hari- 
hari besar keagamaan tersebut. 

Salah satu upaya untuk lebih mernasyarakatkan mekanisme kerja 
DPR-RI maka pimpinan DPR bekerjasarna dengan Pimpinan PWI Pusat 
telah merintis jalan menyelenggarakan Lokakarya. 

Diharapkan nantinya, setelah mengikuti Lokakarya tersebut 
kemampuan teknis para Wartawan yang bertugas meliputi kegiatan 
Dewan semakin meningkat sehingga pemberitaan tentang Lembaga 
kita juga sernakin meningkat pula, 
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kan amanatnya di depan Sidang Paripurna DPR sebagai Pengantar 
Nota Keuangan dan RAPBN 1988/1989. 

Pimpinan juga menyampaikan Selamat Hari Natal kepada para 
Anggota Dewan yang merayakannya serta menyampaikan Selamat 
Tahun Baru 1988 kepada kita semua, mudah-mndahan tahun yang 
akan datang akan memberikan semangat dan inspirasi-inspirasi baru 
kepada para Anggota Dewan dalam 'rangka mengemban tugas-tugas 
konstitusional yang dibebankan kepada kita masing-masing dan mu- 
dah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa senantiasa mernberikan taufiq 
dan hidayah-Nya kepada kita sekalian. · 

Izinkanlah kami rne nutup Sidang ini dengan ucapan syukur 
alhamdulillah. 

Wasalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh. 
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Para Anggot.a Dewan yang terhorrnat, 
Sejak tanggal 13 Desernber yang baru lalu, DPR telah menjalani 

Masa Reses, yaitu Masa Reses Persidangan II Tahun Sidang )987/1988. 
Dalam Masa Reses yang cukup pendek tersebut, tidak kurang dari 16 
daerah Tmgkai l telah dikunjungi oleh Tim Komisi-komisi DPR-RI, 
yaitu : Dae rah Istimewa Aceh, Propinsi Sumatera Baral, Riau, 
Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Baral, Jawa Tengah, Daerah 
Istimewa Jogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Te- 
ngah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, dan 
Propinsi Timor-Timur. 

Kunjungan Kerja tersebut antara lain dimaksudkan untuk me- 
ngumpulkan bahan-bahan baik dalam rangka pernbahasan berbagai 
Rancangan Undang-undang yang sedang dan akan dibicarakan dalam 

Assalamualaikurn Wr.Wb., 
Dari laporan yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal kepada 

kami, tercatat Anggota Dewan dari semua unsur Fraksi telah hadir 
dalam rapat Paripurna pagi ini, oleh karenanya dengan mengucap 
Bismillahirrakhrnanirrahim, perkenankanlah kami membuka rapat 
Paripurna hari ini yang merupakan rapat Paripurna pertarna dari Masa 
Sidang ke III Tahun Sidang 1987/1988. 

Sesuai ketentuan Tata Tertib Dewan pasal 96, rapat ini kami 
nyatakan terbuka untuk umum. 

Yang terhormat : 
Saudara Presiden, 
Saudara Wakil presiden, 
Saudara Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi dan Tinggi 
Negara, 
Saudara-saudara Menteri Kabiet Pembangunan IV, 
Yang Mulia Para Duta Besar /Kepala Perwakilan Negara Sahabat, 
Saudara-saudara Para Anggot.a Dewan serta para undangan dan 

r Hadirin yang kami hormati. 

3 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
Oleh karena hari ini rnerupakan awal dari pertemuan kita pada 

Masa Sidang III ini, maka pertama-tarna Pimpinan Dewan ingin me- 
nyampaikan ucapan "Selamat bertemu kernbali, kami ucapkan Selamat 
Hari Natal bagi yang beragama Nasrani, sekaligus Selamat Tahun Baru 
1988", kepada segenap Anggota Dewan dengan iringan do'a dan 
harapan mudah-mudahan sepanjang tahun 1988, kita sekalian men- 
dapatkan limpahan karunia dan rakhmat dari Tuhan Yang Maha Esa, 
dalarn rangka melaksanakan tugas dan kewajiban kita di bidang Legis- 
latif. 

Sehubungan dengan itu, marilah kita tingkatkan pengabdian kita 
sekalian kepada Rakyat, Bangsa dan Negara melalui Lembaga Perwa- 
kilan Rakyat ini, sehingga eksistensi dari Dewan akan lebih dapat 
dirasakan oleh seluruh Rakyat Indonesia, dan tekad Orde Baru untuk 
membudayakan Demokrasi Pancasila dapat terwujud. 

Demikian pula, kepada Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden 
para Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara, para Menteri, 
Yang Mulia Kepala Perwakilan Negara Sahabat serta para Undangan 
yang terhormat dan kepada seluruh Rakyat Indonesia perkenankanlah 
kami mengucapkan Se!amat Tahun Baru l 988, mudah-mudahan 
sepanjang tahun yang akan kita jalani ini kita akan dapat mengisi 
lembaran kehidupan kita bersama lebih baik lagi dari tahun-tahun se- 
belumnya dan rnudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa selalu mem- 
berikan bimbingan kepada kita sekalian. Amin. 

1 - R1 p 

Masa Sidang III ini maupun untuk mengetahui dan mendengar sendiri 
aspirasi rakyat yang berkembang di daerah-daerah. 

Dengan melihat secara langsung situasi, keadaan, dan per- 
kembangan yang ada di daerah-daerah, sesuai ruang lingkup bidang 
tugas masing-ma.sing Komisi, maka permasalahan yang dijumpai terse- 
but dapat dibahas dalam Rapat-rapat Komisi maupun Rapat-rapat 
Fraksi, untuk selanjutnya merupakan bahan masukan yang sangat ber- 
harga untuk dibicarakan dengan Pemerintah ataupun pasangan kerja 
masing-masing. Saat-saat ini Kunjungan Kerja masing-masing Komisi 
ataupun Kunjungan Anggota ke daerah Pemilihannya memberikan arti 
tersendiri, mengingat sebentar lagi akan segera berlangsung Sidang 
Umum MPR 1988 yang antara lain akan membahas Garis-garis Besar 
Haluan Negara. 



Sidang Dewan yang kami rnuliakan, 
Sesuai ketentuan pasal 140 Peraturan Tata Tertib DPR-RI, hari ini 

sudah berada di tengah-tengah kita Saudara Presiden, yang pada 
saatnya nanti akan menyampaikan Amanatnya di depan Sidang Pa- 
ripurna Dewan sebagai Pengantar Penyampaian RUU APBN-1988/ 
1989 clan Nota Keuangan. 

Atas nama Dewan kami menyarnpaikan terirna kasih kepada Sau- 
dara Presiden yang telah mernenuhi undangan karni dan senantiasa 
memegang teguh konvensi yang telah kita laksanakan sejak Orde Baru 
untuk berupaya memenuhi ketentuan-ketentuan konstitusi yang selalu 
kita junjung tinggi bersama di dalarn kehidupan berbangsa, bemegara 
dan berrnasyarakat. 

Amanat Presiden yang akan disarnpaikan dalam forum Rapat 
Paripurna hari ini, sungguh rnerupakan Arnanat yang penting, karena 
berisi Keterangan Pemerintah mengenai segala sesuatu yang berke- 
naan dengan hajat hidup Rakyat Indonesia yang kita wakili. 

Dengan amanat Presiden tersebut akan tergambarlah seluruh 
Anggaran Pendapatan Negara serta Anggaran yang akan dibelanjakan 
atau dikeluarkan oleh Negara, dalarn kurun waktu Tahun Anggaran 
1988/1989 yang merupakan tahun terakhir PELITA IV sebagai upaya 
untuk meletakkan kerangka landasan pembangunan di segala bidang 
dengan sebaik-baiknya. 

Setelah Dewan mendengar secara langsung dari Saudara Presiden 
mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang akan 
di berlakukan mulai tanggal l April tahun 1988 nanti, maka kemudian 
Dewan akan mernbahasnya secara . kwantitatif dalam rapat-rapat 
Fraksi, Komisi dan Paripurna dalarn Masa Sidang III ini. 

Mengingat bahwa pembahasan Rancangan Anggaran tersebut 
telah di awali dengan pembahasan secara kwalitatif aniara Dewan 
dengan pihak Pemerintah dalam Masa Sidang [I yang lalu, rnaka Insya 
Allah pembahasan Rancangan U ndang-undang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara 1988/ 1989 dan Nota Keuangannya, dapat disele- 
saikan selambat-lambatnya satu bulan sebelurn tanggal 1 April 1988. 

Berkaitan dengan itu karni percaya para bahwa Anggota Dewan 
akan memberikan perhatian secara seksama terhadap Amanat Saudara 
Presiden nanti, Oleh karena pentingnya Amanat Saudara Presiden di 
depan Sidang Paripurna Dewan hari ini, kami yakin bahwa perhatian 
seluruh Rakyat Indonesia sekarang ini juga tertuju kepada Sidang 
Paripuma hari ini. 
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Sidang Dewan yang kami muliakan, 
Pada minggu pertarna Dewan menjalani Masa Reses, Konperensi 

Tingkat Tinggi ASEAN ke HI di Manila telah berlangsung dengan 
selamat dan suskses. Atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
ndonesia melalui forum ini kami ucapkan selamat dengan disertai rasa 
syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya konperensi 
Tingkat Tinggi ASEAN dengan aman dan sukses. 

Makna terbesar dari perternuan puncak ASEAN di Manila ini 

Sidang Dewan yang terhormat, 
Dalam Masa Sidang III ini, yang diperkirakan akan berjalan ku- 

rang dari dua bulan, titik sentral kegiatan Dewan terutama adalah 
membahas tiga buah Rancangan Undang-undang yaitu: Rancangan 
Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 1988/ 
1989 serta Nota Keuangannya, clan dua buah Rancangan Undang- 
undang di bidang pertahanan dan keamanan yaitu Rancangan 
Undang-undang tentang Perubahan Undang-undang Nomor 20 
Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Ke- 
amanan Negara R.I. dan Rancangan Undang-undang tentang Prajurit 
ABRI. 

Kedua Rancangan Undang-undang dibidang Pertahanan Ke- 
amanan ini telah rnulai dibahas pada Masa Sidang II bulan November 
- Desember yang baru lalu dan pada Masa Sidang III ini akan me- 
masuki Pembicaraan Tingkat III dan Tingkat IV. Mengingat urgen- 
sinya, maka Dewan telah membentuk sebuah Panitia K.husus yang akan 
bertugas menangani kedua Rancangan Undang-undang ini dan mem- 
bahasnya secara intensif. Dengan demikian, baik Rancangan Undang- 
undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun J 988/1989 
maupun Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Undang- 
undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 
Pertahanan Keamanan Negara R.I. dan Rancangan Udang-undang 
lentang Prajurut ABRI, Insya Allah ketiga-tiganya dapat diselesaikan 
pada Masa Sidang 1I1 ini kira-kira pada akhir bu Jan Pebruari 1988 yang 
akan datang. 

Namun demikian, sesuai ketentuan Tata Tertib DPR-RI pasal 79 
ayat (2), sebelum karni rnempersilahkan Saudara Presiden menyampai- 
kan Amanatnya, perkenankanlah kami terlebih dahulu menyampaikan 
Pidato Pembukan Masa Persidangan III Tahun Sidang 1987/1988. 



25 

Sidang Dewan yang terhormat, 
Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara beserta Nota keuangannya yang sebentar lagi akan disampai- 
karr secara resmi oleh Saudara Presiden adalah rnerupakan Rancangan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang pertama kalinya yang 
akan dibahas oleh DPR periode 1987 / l 992. 

Dalam kaitan ini Pirnpinan Dewan rnencatat bahwa selama kurun 
waktu 21 tahun sejak Orde Baru, kita memang sudah meraih banyak 
sekali sukses-sukses di dalam melaksanakan pembangunan. 

Namun sementara itu kita juga sadar sesadar-sadarnya bahwa 
masih banyak lagi yang harus kita kerjakan di dalam pembangunan 
sebagai pengalaman Pancasila. Tantangan-tantangan yang kita hadapi 
bukan sernakin kecil, sebaliknya sernakin besar dan luas karena di 
samping kita harus terus menerus memelihara hasil pembangunan, 
tantangan-tantangan ketenagakerjaan, keterbatasan surnber dana, 
peningkatan efisiensi nasional dan pengembangan sumber daya 
manusia merupakan masalah yang hams dipecahkan bersama baik di 
masa sekarang maupun di masa yang akan datang. 

adalah kukuhnya komitrnen kerjasama dan kesetiakawanan yang ditun- 
j ukkan oleh keenam negara Asia Tenggara itu dalam rangka 
mewujudkan keamanan, kestabilan serta upaya untuk mewujudkan 
kemakmuran rakyat di kawasan ini. 

Apa yang telah dihasilkan dalam petemuan puncak di Manila ini 
diharapkan akan dapat berkumandang dan mewarnai pertemuan Si- 
dang Umum AIPO ke IX di Kualalumpur pada minggu ke ernpat bulan 
ini, yang akan dihadiri oleh delegasi Parlernen dari negara-negara 
Anggota ASE.Al~. termasuk Delegasi DPR-RI, 

Selain dari KTT ASEAN, dalam bulan Desernber telah ber- 
langsung pula pertemuan antara Pimpinan dua negara Adidaya yaitu 
Presiden Reagan dan Sckjen PKUS Gorbachev. Harapan kita adalah 
bahwa pertemuan terse but rnerupakan pernbuka jalan bagi perundin- 
gan-perundin.gan lanjutan yang dapat menuju ke arah peredaan 
ketegangan dunia, yang dapat berpengaruh besar terhadap usaha 
rnenciptakan perdamaian dunia, yang pada gilirannya akan mernbuka 
ke sern patan bagi keg iata n-keg iatan yang k on s tr u k tif u n tu k 
kernanusiaan dan pembangunan kesejahteraan urnat selurah dunia. 

Suasana yang dernikian akan rnernungkinkan Indonesia melak- 
sanakan pembangunan Nasional lebih lancar lagi. 



Menyadari akan semakin berat dan kornpleksnya perrnasalahan 
yang dihadapi, dihadapkan kepada sumber dana pembangunan yang 
terbatas, maka sejak dilakukannya pembicaraan pendahuluan 
mengenai RAPBN 1988/1989, Kornisi-komisi dalam DPR telah sepakat 
bahwa di dalam situasi per-ekonomian yang masih belum mengembi- 
rakan ini, penajaman prioritas pembangunan perlu dilaksanakan 
dengan lebih cermat. Namun demikian penajaman prioritas pernban- 
gunan tersebut harus tetap rnemperhatikan tercapainya sasaran pokok 
dalam REPELITA ke IV. Dalarn keadaan seperti ini kita di tun tut untuk 
selalu memperhatikan idealisrne perjuangan, peka terhadap suara hati 
nurani rakyat dan tetap menjunjung tinggi Amanat Penderitaan Rakyat 
karena pembangunan yang kita laksanakan bu k an l ah u n tu k 
kesejahteraan orang per-orang atau kesejahteraan sekelornpok orang 
saja, melainkan untuk kesejahteraan seluruh Rakyat Indonesia yang 
rersebar dari Sabang sampai Merauke. 

Tantangan-tantangan yang sernakin besar tersebut harus dijawab 
dengan kerja keras dan adanya konsistensi kesinambungan kebijak- 
sanaan dan program di dalam melaksanakan strategi pembangunan 
nasional. Paket 6 Mei 1986, Devaluasi 12 September 1986, paket 25 
oktober 1986 dan yang terakhir paket 24 Desember 1987 adalah 
langkah terbaru dari rangkaian langkah-langkah kebijaksanaan yang 
konsiste n dan berkelanjutan yang mengarah kepada keberhasilan 
untuk mendapatkan sumber-sumber dana bagi pembangunan. 

Alangkah idealnya apabila paket-paket kebijaksanaan tersebut 
didukung oleh semacam gerakan nasional, sehingga seluruh perhatian 
masyarakat secara langsung dan tidak langsung terpusatkan pada usaha 
untuk mendukung, mengamankan dan menyukseskan ekspor non 
mi gas. 

Jelas bahwa dalam hal ini peranan aparatur negara sangat menen- 
tukan. Karenanya pernbinaan mental spiritual di samping pembi- 
naan mental spiritual disamping pembinaan pisik materiil para 
angotanya perlu lebih ditingkatkan, agar terwujud aparatur negara 
yang bersih, berwibawa dan berdisiplin keras. Dengan demikian diha- 
rapkan birokrasi kita dapat lebih ditingkatkan lagi perannya sebagai 
motor penggerak lajunya pembangunan, dan dapat dihilangkan 
adanya biaya-biaya tidak resmi (invisible cost) yang antara lain dapat 
menjadi penyebab dari timbulnya ekonomi biaya tinggi, penyebab 
patahnya semangat pengusaha yang bonafide, dan rasa tidak puas 
dikala-ngan masyarakat, yang pada gilirannya akan dapat mernberikan 
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Sidang Dewan yang terhorrnat, 
Selama · tahun 1987 dibeberapa daerah di tanah air kita terjadi 

musibah bencana alam baik berupa kekeringan, gempa, banjir, tanah 
longsor dan lain-lain. 

Bencana-bencana tersebut hukan saja telah mengakibatkan 
hancurnya dae rah-daerah persawahan, pemukiman penduduk, r u- 
saknya prasarana perhubungan dan telah mengakibatkan pula ratusan 
orang meninggal durua, bahkan pada bulan Desernber yang lalu ben- 
cana alam yang sangat dahsyat telah melanda daerah Sumatera Baral 
dan Sulawesi Selatan. 

Atas nama Dewan karni menyampaikan rasa prihatin yang 
sedalam-dalamnya kepada para korban yang diakibatkan oleh bencana 
tersebut, Kami percaya bahwa Pernerintah akan cepat tanggap di 
dalam mengambil langkah-langkah untuk. membantu meringankan 
beban para korban bencana ini dan merehabilitasi daerah tersebut. 
Dalarn pengamatan kami selarna ini, bukan hanya pemerintah saja 
tetapi juga perorangan dan lembaga-lembaga masyatakat pun turut 
serta aktif meringankan beban para korban dan turut serta di dalam 
penanggulangan. Hal ini menunjukkan bahwa rasa kesetiakawanan 
terhadap nasib sesama warga negara yang sedang ditimpa musibah 
masih cukup besar di kalangan Rakyat Indonesia. 

Dalam kaitan dengan musibah yang menimpa kita, yang harus kita 
hadapi dengan penuh tawakal, kami ingin mengingat-kan bahwa pada 
umumnya bencana-bencana tersebut terjadi akibat adanya ketidak 
seimbangan ekosistern, yang diakibatkan oleh manusianya sendiri, 
Oleh karena itu mulai sekarang dan untuk rnasa depan segi-segi per- 
encanaan pembangunan baik dalam hal rnenata pemukiman pen- 
duduk, persawahan, pendirian pabrik-pabrik dan lain sebagainya be- 
nar-benar harus diperhitungkan pula dari segi analisa dampak lingku- 
ngannya sehingga bahaya-bahaya yang mungkin timbul sebagai akibat 
pembangunan diberbagai sektor dapat dibatasi sampai sekecil 
mungkin. 

Tantangan ini bukan hal yang mudah rnengingat adanya berbagai 
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peluang bagi golongan-golongan ekstrim untuk memancing di air 
keruh dan akhirnya mengganggu stabilitas nasional. 

Sekalipun dalam keadaan seperti sekarang ini kemungkinan 
seperti yang terlukis diatas terrnasuk kernungkinan yang sangat tipis, 
tetapi sebaiknya kita sernua tetap waspada. 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
Demikianlah gambaran kegiatan Dewan yang telah dan akan dilak- 

sanakan dalam waktu dekat ini serta beberapa hal yang perlu disampai- 
kan untuk rnendapatkan perhatian Sidang Paripurna Dewan yang 
terhormat ini.- 

Kini sampaikan kepada acara yang sangat kita nantikan bersama, 
yaitu Amanat Presiden sebagai Pengantar Nota keuangan dan RAPBN 
1988/1989. 
Kepada Saudara Presiden kami persilahkan. 

Sidang Dewan yang terhormat, dan hadirin sekalian yang saya mu- 
liakan, 

Tidak lama lagi lnsya Allah Majelis Permusyawaratan Rakyat se- 
bagai Lembaga Tertinggi Pemegang Kedaulatan Rakyat di dalam 
susunan ketatanegaraan kita, akan menyelenggarakan Sidang Umum- 
nya, pada bulan Maret 1988. 

Oleh karena para Anggota DPR juga Anggota=Ml'R, rnaka para 
Angota DPR sudah harus bersiap diri, karena para Anggota Dewan 
akan terlibat langsung dengan kegiatan Sidang Umum 'ini. Dalam 
kaitan akan diseleggarakannya Sidang . Umum MPR tersebut rnaka 
melalui forum ini, izinkanlah kami menghimbau kepada sernua. pihak 
untuk tetap memelihara keamanan dan ketertiban, menahan diri 
untuk tidak mengambil tindakan-tindakan yang menirnbulkan gejolak- 
gejolak sosial sehingga situasi aman, tenang dan rukun dapat benar- 
benar terwujud. 

Segala aspirasi dan pikiran yang hidup dan berkembang dalam 
masyarakat hendaknya disalurkan rnelalui saluran konstitusional, 

Semua ini akan sangat membantu stabilitas nasional. yang perlu di 
ciptakan untuk suksesnya Sidang 'Umurn MPR yang akan menghasilkan 
pelbagai Ketetapan MPR yang sangat besar artinya bagi kelangsungan 
pembangunan nasional. Kesemuanya ini rrierupakan tanggungjawab 
kita bersama, tanggung-jawab seluruh bangsa · dan Rakyat Indonesia. 

kendala seperti tenaga ahli, dana, waktu, koordinasi dan sebagainya, 
namun apabila kita mampu mewujudkannya maka apa yang telah kita 
bangun dengan susah payah tidak akan hilang begitu saja dalam se- 
kejap mata. 
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M. KHARIS SUHUD 

KE TUA 
ttd, 

Jakarta, 5 Januari 1988 

Demikianlah Saudara-saudara dan hadirin sekalian kita bersama- 
sama telah mengikutiAmanat Presiden sebagai Peng'antar Nota Keuang- 
an dan RAPBN 1988/1989. Selanjutnya izinkanlah karni rnenyampaikan 
terima kasih yang setulus-tulusnya kepada saudara Presiden yang telah 
berkenan menyampaikan Amanat-nya dan Insya Allah Rancangan 
Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
ini secepatnya akan dibahas dalam Masa Sidang yang sekarang ini, 

Dan kepada hadirin serta Anggota Dewan yang terhormat taklupa 
kami ucapakan terima kasih atas perhatian dan kesungguhan meng- 
ikuti seluruh acara Sidang Paripurna hari ini. 

Akhirnya perkenankanlah kami menutup Sidang Paripurna ini 
dengan Wassalamu'alaikum Wr. Wb. 

PIDATO PRESIDEN R.I. 



1 
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4 
PIDATO PENUTUPAN MASA 

PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 1987-1988, 
TANGGAL 27 PEBRUARI 1988 





Sidang Dewan yang terhormat, 
Sebagaimana diatur oleh Peraruran Tata Tertib, rnaka prioritas 

kegiatan dalam Masa Sidang III ini adalah pernbahasan Nota Keuang- 
an dan RUU APBN 1988/1989. 

Melalui serangkaian Rapat-rapat Kerja antara tiap-tiap Kornisi 
dengan pasangan kerjanya masing-masing, maupun Rapat Pimpinan 
Kornisi-kornisi dengan Kornisi APBN dan Rapat Kerja Komisi APBN 
dengan Menteri Keuangan, akhirnya telah dicapai kata sepakat, se- 
hingga sejak tanggal 26 Pebruari kemarin DPR telah mernasuki pem- 
bicaraan Tingkat IV, clan hari ini telah dapat disetujui untuk disahkan 
menjadi Undang-undang. 

Assalamu'alaikurn Warrohmatullahi Wabarokatuh. 
Saudara-saudara para wakil Ketua dan para Anggota Dewan yang ter- 
horrnat, 
Sidang Dewan yang kami muliakan, 

Sesuai Keputusan Rapat Badan Musyawarah tanggal 21 Januari 
1988, hari ini merupakan hari terakhir dari Masa Persidangan Ill 
Tahun Sidang 1987-1988, dan mulai tanggal 29 Pebruari sampai de- 
ngan 30 Mei yang akan datang OPR akan menjalani reses. 

Oleh karena itu untuk mernenuhi ketentuan pasal 79 ayat (3) 
Peraturan Tata Tertib Dewan, rnaka pada kesernpatan ini, karni selaku 
Pimpinan Dewan akan menyarnpaikan kepada Sidang yang terhormat, 
kegiatan-kegiatan DPR dalam Masa Sidang yang baru saja kita jalani, 
serta rencana kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam Masa Reses 
mendatang, dernikian pula berbagai masalah yang telah mendapatkan 
perhatian baik oleh Pimpinan Dewan, para Anggota maupun oleh Alat- 
alat Kelengkapan Dewan lainnya. 

4 
PIDATO PENUTUPAN MASA PERSIDANGAN III 

TAHUN SIDANG 1987 - 1988, 
27 PEBRUARI 1988 



Sidang Dewan yang kami muliakan, 
Di samping melaksanakan tugas dibidang penetapan Anggaran, 

dan dibidang per-undang-undangan, maka tugas di bidang Pengawa- 
sanpun telah dilaksanakan pula secara simultan: oleh karena itu lapor- 
an kunjungan Kerja komisi I sampai dengan Komisi X dan Komisi 
APBN beserta tindak lanjutnya telah di-acarakan pula dalam Rapat- 
rapat DPR. 

Salah satu hat yang menggembirakan, sebagaimana dijelaskan 
oleh para Pimpinan Kornisi dalam pertemuan-perternuan saresehan 
antara Pimpinan DPR dengan Pirnpinan Kornisi-kornisi dan Pimpinan 
Fraksi-fraksi pada tanggal 6 dan tanggal 9 Pebruari yang lalu ialah 
bahwa dalam rapat-rapat antara masing-masing Komisi dengan pasang- 
an kerjanya telah timbul dialog. 

lni merupakan suatu langkah maju dalarn pelaksanaan Dernokrasi 
Pancasila. Dengan adanya dialog ini berarti tersedia lebih banyak 
waktu saling mernberikan inforrnasi antara pemerintah dan Dewan 
yang kesemuanya itu akan bermuara kepada Amanat Penderitaan 
Rakyat. 

Khususnya bagi Anggota Dewan dengan tersedianya waktu yang 
cukup untuk dialog dengan pasangan kerjanya, berarti makin dituntut 

M 

Sebagaimana kita ketahui bahwa APBN 1988/1989 adalah rneru- 
pakan pelaksanaan tahun terakhir dari Pelita IV di mana kita semua 
sedang berusaha untuk mewujudkan kerangka landasan pernba- 
ngunan, yang akan kita mantapkan Jagi daJam Pelita V. Oleh kare- 
nanya Pimpinan berharap meskipun APBN 1988/1999 itu pelak- 
sanaannya nantinya oleh Kabinet baru yang terbentuk setelah sele- 
sainya Sidang Umum bulan Maret yang akan datang, namun hen- 
daknya tetap berpegang kepada prinsip-prinsip yang telah disepakati 
bersama antara DPR dengan Pemerintah. 

Dalam pada itu sehagai kelanjutan pembicaraan pada Masa Per- 
sidangan Il yang lalu, pada Masa Persidangan III ini Panitia Khusus 
bidang HANKAM, juga telah berhasil menyelesaikan RUU tentang 
Perubahan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Keten- 
tuan-ketentuan pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indo- 
nesia dan RUU tentang Prajurit ABRI. 

Kedua RUU tersebut oleh DPR telah disetujui dalarn Rapat Pa- 
ripurna Tingkat IV tanggal 22 Pebruari yang lalu untuk disahkan 
menjadi Undang-undang. 



• 

Sidang Dewan yang terhormat, 
Dalam rangka membina hubungan kerja sarna DPR dengan Parle- 

men Negara-negara sahabat, maka dalam Masa Sidang ini DPR telah 
menerima dua kunjungan tidak resmi, masing-masing sepuluh orang 
Anggota kongres Arnerika Serikat pada tanggal 23 Januari clan 12 
orang Anggota Parlernen Thailand pada tanggal I Pebruari 1988. 

Delegasi Kongres Arnerika yang dipirnpin oleh Mr. Charlen B. 
Rangel telah bertukar pikiran dengan BKSAP mengenai rnasalah- 
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kepekaannya di dalarn .ipenyerap, mengolah dan rnenyalurkan aspirasi 
rakyat. 

Ini berarti tiap Anggota Dewan dituntut untuk meningkatkan 
kwalitas kerjanya masing-masing, yang pada gilirannya tentu akan 
memperbaiki citra masyarakat terhadap para wakil rakyat maupun 
terhadap Lembaga DPR ini. 

Di samping kegitan-kegiatan yang dilakukan secara simultan dilak- 
sanakan oleh Kornisi dengan pasangan kerjanya masing-masing, salah 
satu Alar Kelengkapan lainnya yaitu Badan Urusan Rurnah Tangga, 
dalam Masa Sidang Ill ini juga telah disibukkan dengan berbagai 
macam kegiatan antara lain pembahasan tentang Rancangan Daftar 
Isian kegiatan/Rancangan Daftar lsian Proyek DPR-RI Tahun Angga- 
ran 1988/1989, bersarna-sama Sekretariat Jenderal DPR dan Perum 
Husada Bhakti mernbahas rnasalah pelayanan kesehatan pada rumah- 
rurnah sakit bagi para Anggota Dewan, memberikan bahan pertirn 
bangan kepada Pimpinan Dewan mengenai masalah-masalah kerumah 
tanggaan antara lain usulan mengenai peningkatan dan penerbitan 
pola adminitrasi DPR dan sebagainya. 

Sementara itu dalam rangka pelaksanaan tugas konstitusional 
sebagaimana diatur oleh pasal 23 ayat (5) Undang-undang Dasar 1945, 
pada tanggal l 7 Pebruari yang lalu telah berlangsung penyerahan 
Hasil Perneriksaan Tahunan (HAPTAH) atas APBN 1985/1986 oleh 
Badan Pemeriksa Keuangan kepada DPR. Selanjutnya oleh pirnpinan, 
HAPTAH tersebut telah diteruskan kepada pimpinan-pimpinan Fraksi 
dan Pirnpinan Alat Kelengkapan DPR khususnya kepada Komisi APBN 
untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya di dalam pernbicaraan dengan 
pihak Pernerintah. 

Adanya penyerahan HA.PT AH secara teratur dari BEPEKA kepada 
DPR ini, merupakan perwujudan yang nyata dari Jancarnya mekanisrne 
Dernokrasi Pancasila sebagairnana diarnanatkan dalam UUD 1945. 



• 

Sidang Dewan yang terhorrnat, 
Salah satu diantara berbagai permasalahan yang mendapat sorot- 

an tajarn baik oleh Anggota Dewan maupun oleh Alat Kelengkapan 
Dewan ialah mengenai Yayasan Keluarga Adil Makmur. 

Dalarn kaitan ini Pimpinan Dewan sangat menghargai tindakan 
Pemerintah yang tanggap terhadap himbauan Alat-alat Kelengkapan 
DPR, untuk mengambil langkah-langkah penertiban sehingga ke- 
rugian masyarakat dapat dicegah sekecil mungkin. 

Dari pengalaman tersebut kita dapat menarik pelajaran yang 
sangat berharga bahwa rneskipun banyak langkah-langkah yang di- 
lakukan oleh Pemerintah di dalarn upaya untuk mernbantu permo- 
dalan golongan ekonorni lemah, namun temyata upaya tersebut belurn 
mampu menampung gairah perrnintaan masyarakat untuk menambah 
modal bagi usahanya, sehingga usaha-usaha seperti YKAM sernpat 
mendapat simpati masyarakat. 

Oleh karenanya mengambil hikrnah dari peristiwa ini kiranya 
perlu dipikirkan tentang penyempurnaan di dalam cara-cara mernberi- 
kan kemudahan bagi golongan ekonomi lemah untuk mendapatkan 
modal kerja bagi kegiatan usahanya agar dapat berpartisipasi aktif dan 
ikut berperan dalam meningkatkan ekspor non migas. 

Di samping itu penerangan mengenai sistern perkreditan dan per- 
bankan perlu lebih dimasyarakatkan agar masyarakat awam tidak akan 
mudah terkecoh oleh kegiatan-kegiatan semacam yang dilakukan oleh 
YKAM. 

Selanjutnya kami menghimbau kepada rnasyarakat agar di dalam 
k.asus ini tetap waspada, jangan sampai masyarakat di tunggangi oleh 
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rnasalah penyalah gunaan narkotika dan upaya-upaya penanggulangan- 
nya sedangkan Delegasi Parlemen Thailand yang dipimpin oleh Mr. 
Boochu Rejanastein dalam pertemuannya dengan BKSAP telah banyak 
menyinggung masalah yang menyangkut kerjasama bidang ekonomi 
diantara Negara-negara ASEAN. 

Dernikian pula pada Masa Sidang ini DPR telah mengirim satu 
Delegasi yang terdiri dari 14 orang Anggota Dewan untuk menghadiri 
Sidang AIPO ke-IX di Kualalumpur, yang berlangsung dari tanggal 24 
sarnpai dengan 30 Januari 1988 yang lalu. Dalam kesempatan tersebut 
Anggota Delegasi DPR-RI juga ikut aktif dalam pertemuan yang ke VI 
antara AIPO dengan Parlemen Eropa. Adapun Laporan mengenai hal 
tersebut disampaikan pada acara kedua tadi. 



anasir-anasir subversi yang sengaja hendak mengeruhkan suasana teru- 
tama menjelang berlangsungnya Sidang Urnum MPR. 

Sidang Dewan yang terhormat, 
Mulai tanggal l sampai dengan 11 Maret yang akan datang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat akan melaksanakan tugas-tugas konstirusio- 
nalnya, menyelenggarakan Sidang Umum di Gedung ini. 

Kita semua yang secara fungsional juga menjadi angota Majelis 
sudah barang ten tu akan turut secara langsung dalam seluruh kegiatan 
yang dijadwalkan dalam Sidang Umum Majelis tersebut. 

Sidang Umum tersebut merupakan pengejawantahan kedaulatan 
Rakyat, di rnana Wakil-wakil Rakyat akan menentukan nasib Bangsa 
dan Negara untuk masa lima tahun mendatang. Oleh karenanya jelas 
bahwa Sidang Umum tersebut akan menjadi pusat perhatian seluruh 
masyarakat, baik nasional maupun internasional. 

Untuk dapatnya Sidang umum tersebut menghasilkan produk- 
produk sebagaimana diharapkan, maka dibutuhkan Iingkungan dan 
suasana yang aman, tenteram dan tertib, Oleh karena itu dalam kesern- 
patan ini kami menghimbau kepada semua pihak untuk ikut menjaga 
dan menciptakan suasana tenterarn, aman dan tertib. 

Suksesnya Sidang Umum nanti, akan merupakan salah satu 
ukuran tenlang rnakin mantapnya stabilitas politik dalam negeri serta 
berlanjutnya upaya-upaya pembangunan. 

Sebagai insan Pancasila, rnarilah kita bersarna-sarna memohon ke 
hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, agar selalu di-berikan perlindungan 
clan kekuatan kepada kita semua serta ditunjukkan jalan lurus yang 
diridhoi-Nya, di dalam upaya kita mewujudkan Arnanat Perideritaan 
Rakyat melalui pembangunan nasional, 

Sidang Dewan yang terhormat, 
Demikianlah secara singkat gambaran umum kegiatan yang telah 

kita lakukan selarna Masa Sidang ke lII ini. 
Sesudah selesainya Sidang Umum MPR yang akan datang, rnaka 

Saudara-saudara sebagai Anggota Dewan, akan segera melaksanakan 
tugas berikutnya yaitu kunjungan Kerja ke daerah-daerah dalam 
rangka rnelaksanakan tugas pengawasan serta tugas sebagai penyalur 
aspirasi masyarakat, dengan berpedoman kepada k esepakatan- 
kesepakatan yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah. 

Sudah barang tentu di dalam melaksanakan tugas Kunjungan 
Kerja ke daerah-daerah tersebut Saudara-saudara juga dapat mernan- 
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faatkan waktu dengan sebaiknya untuk menjelaskan hasil-hasil per- 
musyawaratan yang dicapai dalam Sidang Umum MPR 1988 yang akan 
datang. 

Dengan demikian maka rakyat yang Saudara-saudara wak.ili akan 
secepatnya mendapatkan informasi dari tangan pertama dan informasi 
yang akan Saudara jelaskan tersebut tentunya mempunyai bobot 
tersendiri, mengingat Saudara-saudara sebagai wakil-wak.il rakyat meng- 
ikuti secara langsung semua permusyawaratan selama Sidang Umum 
nanti, dengan demikian Saudara-saudara dapat memberikan penjelas- 
an-penjelasan kepada rakyat di daerah-daerah secara lebih lengkap dan 
gamblang. 

Akhirnya perkenankanlah kami mengucapkan Selamat bertugas 
dalam Masa Reses. Insya Allah kita akan berternu kembali pada tanggal 
I Juni 1988 yang akan datang dan dengan seijin Saudara-saudara, 
perkenankanlah kami menutup Sidang ini. Sekian. 

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh. 



39 

5 
PIDATO PEMBUKAAN MASA 

PERSIDANGAN IV 
TAHUN SIDANG 1987 - 1988, 

TANGGAL I JUNI 1988 





41 

Sidang Dewan yang kami hormati, 
Sesuai ketentuan pasal 79 ayat (2) Peraturan Tata Tertib, maka 

kegiatan Dewan dalam Masa Persidangan IV yang segera akan kita 
laksanakan adalah pembahasan 4 (empat) buah Rancangan Undang- 
undang yang telah disarnpaikan oleh Pernerintah kepada Dewan. 

Adapun ke-ernpat Rancangan Undang-undang tersebut se- 
bagaimana tadi telah dibacakan oleh Saudara Kepala Biro Persidang- 
an, yaitu : 
1. Rancangan Undang-undang tentang Tambahan dan perubahan 

alas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 1987I1988 beserta 
Nota Penjelasannya. 

ll' 2. Rancangan Undang-undang tentang perhitungan Anggaran. Ne- 
gara alas APBN 1985/1986. 

3. Rancangan Undang-undang tentang Pengesahan "Protocol 
Amending the Treaty of Amity and Cooperation in Southest Asian. 

4. Rancangan Undang-undang tentang Pendidikan Nasional. 

Sidang Dewan yang kami horrnati, 
Dalarn rangka mengawali Masa Persidangan IV ini, pertama-tama 

ijmkanlah Pimpinan Dewan menyampaikan ucapan selamat berternu 
kernbali, mudah-mudahan dengan selesainya kita menjalankan reses, 
kita rnendapatkan sernangat dan tekad yang lebih baik lagi dalam 
rangka melaksanakan tugas-tugas legislatif untuk masa persidangan 
yang akan kita jalani. 

Dernikian pula rnelalui forum ini secara resmi Pimpinan ingin me- 
nyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia,juga kepada para Anggota 
Dewan SH.AMAT IDUL FITRI I SYAWAL 1408 H MINALAIDIN WAL 
FAIZIN. 

(}~ 

AssaJamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh, 
Saudara-saudara para Wakil Ketua dan para Anggota Dewan y.mg ter- 
honnat, 

.5 
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Sidang Dewan yang terhorrnat, 
Di samping pernbahasan kcempat Rancangan Undang-undang 

tersebut, masih banyak kegiatan-kegiatan lain yang akan dilakukan 
oleh Alat-alat Kelengkapan Dewan yaitu antara lain mcngenai tindak 
Ian jut atas kunjungan kerja Kornisi-kornisi dalam Masa Reses yang lalu. 
Kunjungan kerja tersebut di samping dilaporkan oleh rnasing-masing 
Anggota Dewan kepada Fraksinya, juga akan dilaporkan dan dibahas 
oleh masing-masing Komisi yang telah memberikan tugas dengan 
demikian pada saatnya nanti masing-rnasing Komisi akan rnelaporkan 
kunjungan Kerja tersebut merupakan bahan yang sangat berhaga 
untuk dibahas pada saat Rapat Kerja antara Komisi-komisi dengan 
masing-masing pasangan kerjanya. Sudah barang tentu dalam Rapat 
Kerja tersebut hasil-hasil temuan atau perkembangan yang disaksikan 
oleh para Anggota Komisi dilapangan yang dikunjungi akan dinilai 
apakah sudah sesuai dengan tujuan yang digariskan oleh Pelita IV dan 
selain dari itu apakah mernbawa keuntungan atau kernanfaatan bagi 
rakyat banyak. 

Perlu kami kemukakan bahwa dalam Masa Reses yang lalu pel- 
bagai daerah telah dikunjungi oleh Tim-tim Komisi DPR-RI yaitu : 

Propinsi Maluku dikunjungi oleh Komisi ] dan IX. 

Sesuai dengan ketentuan pasal 145 ayat (2) dan pasal 146 Pera- 
turan Tata Tertib, pembahasan terhadap kedua RUU mengenai 
Anggaran sebagaimana tersebut di aras dilaksanakan dengan. prosedur 
singkat. Bahkan Tata Tertib mengharuskan agar terhadap RUU ten- 
tang Tambahan dan Perubahan atas APBN harus sudah dapat disele- 
saikan pembahasannya selarnbat-larnbatnya 1 (satu) bulan setelah 
Pemerintah menyarnpaikan penje-lasan mengenai RUU tersebut 
kepada Rapat Paripurna Dewan. Sedangkan pembahasan terhadap 
RUU yang sifatnya ratifikasi pada umumnya juga ditempuh prosedur 
singkat pula. 

Adapun mengenai RUU tentang Pendidikan Nasional tentunya 
sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kehadiran U ndang-undang 
tentang Pendidikan Nasional sudah lama dinanti-nantikan, karena 
memang dirasakan bahwa peraturan perundang-undangan yang ber- 
laku sekarang bagi pengembangan pendidikan nasional tidak me- 
menuhi kebutuhan yang diharapkan dalam rangka menunjaog pem- 
bangunan. 
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Sebagai Wakil Rakyat, maka kunjungan Kerja ke daerah-daerah 
akan sangat bermanfaat, karena par;:i Anggota akan dapat melihat 
dengan mata kepala sendiri terhadap pelaksanaan pembangunan 
beserta hasil-hasilnya serta upaya-upaya lainnya di dalam meningkatkan 
kesejahteraan rakyat di daerah-daerah. 
Kunjungan kerja kali ini juga mernpunyai arti tersendiri karena para 
Anggota telah memanfaatkan waktu tersebut dengan sebaik-baikya 
untuk mernberikan penjelasan-penjelasan secara langsung pada rakyat 
tentang hasil-hasil Sidang Urnurn MPR yang lalu. 

Di samping kegiatan kunjungan kerja, dalam Masa Reses yang lalu 
DPR telah mengirim beberapa Delegasi ke luar Negeri serta telah 
menerima tamu-tarnu Delegasi parlemen dari negara-negara sahabat. 
Adapun delegasi DPR-RI yang dikirirn ke Luar Negeri adalah Delegasi 
DPR ke Sidang I.P.U. yang ke-79 di Guatemala dari tanggal 11 sampai 
dengan tanggal 16 April 1988 yang dipimpin oleh Anggota yang terhor- 
mat Saudara Djoko Sudjatrniko. Selanjutnya sebuah Delegasi Muhibah 
yang dipimpin oleh Saudara Wakil Ketua koordinator INBANG yang 
terhormat saudara R. Soekardi telah berkunjung ke Republik Sosialis 
Rumania dari tanggal 2 sarnpai dengan IO April 1988 dalam rangka 
rnemenuhi undangan Ketua Parlerncn Rumania. 

Adapun Delegasi Parlernen Negara-negara sahabat yang telah 
diterima DPR-RI adalah Delegasi Parlemen Uni Soviet yang dipimpin 
oleh yang rnulia Pavel Georgevich Gilashivili yang berkunjung di DPR 

DKl Jakarta Raya dikunjungi oleh Kornisi X. 

Propinsi Sumatera Utara dan Daerah Istimewa Aceh dikunjungi 
oleh Komisi II, IV, VI, VII dan Komisi VIII. 
Propinsi Timer Timur dan N.T.T dikunjungi oleh Komisi III. 
Propinsi Riau dikunjungi oleh komisi IV dan komisi VI 
Propinsi Sumatera Barat dikunjungi oleh Komisi IV 
Propinsi Kalimantan Barat dikunjungi oleh komisi IV. 
Propinsi Bengkulu dikunjungi oleh komisi IV. . 
Propinsi Jawa Barat dikunjungi oleh komisi V, X dan APBN. 
Propinsi Kalimantan Timur dikunjungi oleh Komisi VI. 
Propinsi Jawa Timur dan Bali dikunjungi oleh Komisi VI 
Propinsi Sulawesi utara dikunjungi oleh Komisi VIII 
Propinsi Jawa Tengah dan Daerah lstimewa Yogyakarta dikujungi 
oleh Komisi X dan APBN. 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
Dalam kaitan dengan Pancakrida Kabinet Pembangunan V, pim 

pinan secara khusus ingin menyoroti krida kedua yaitu upaya untuk 
meningkatkan disiplin nasional serta Krida ketiga yaitu pembudayaan 
ideologi Pancasila, Demokrasi pancasila dan P-4 dalam kehidupan 
bermasyarakat, bernegara dan berbangsa. 

Dari Krida kedua ini, kita benar-benar menyadari bahwa tanpa 
adanya disiplin nasional, pembangunan tidak akan rnencapai sasaran 

Sidang Dewan yang terhormat, 
Dalam, Masa Reses yang lalu suatu peristrwa bersejarah di mana 

kita semua terlibat di dalamnya yaitu Sidang Urn um MPR Tahap II dari 
ranggal 1 sampai dengan 11 Marer l 988, telah berlangsung dengan 
aman, lancar dan sukses. Sebagai bangsa yang berfalsafah Pancasila, 
marilah kita memanjatkan puji Syukur k.ehadirat Tuhan Yang Maha 
Esa, atas segala hikmah yang telah diberikan kepada kita sebagai 
bangsa, sehingga Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lernbaga 
Pemegang kedaulatan Rakyat tertinggi di Republik [ndonesia Lelah 
berhasil melaksanakan fungsinya dcng-.u1 scbaik-baiknya. 

Sidang U mum MPR tersebut Lelah rnenghasilkan pelbagai Keteta- 
pan, memilih kembali jenderal (Pu rnawi raw an) Socharto sebagai 
Presiden/Mandataris MPR darr mernilih Saudara Sudharrnono, SH 
sebagai Wakil Presiden. 

Sebagai tindak lanjut dari kcpercayaan yang dilimpahkan oleh 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, pada tanggal 21 Maret 1988 oleh 
saudara Presiden telah di urnu m kan terben tu knya Kabinet · Pem ba- 
ngunan V dengan tugas melaksanak.an Pancakrida. 

Berkaitan dengan itu atas nama Dewan, Pimpinan mengucapkan 
selamat bekerja kepada Saudara Prcsiden, Saudara Wakil Presiden dan 
kepada Menteri yang merupakan pcrnban ru terdckat Presidcn. 

Sebagaimana diamanatkan olch GBHN, kami sernua menaruh 
harapan besar agar Kabinet Pembangunan V dengan Pancakridanya 
benar-benar dapat meningkatkan taraf hi d up, kecerdasan dan 
kesejahreraan rakyat yan makin adil dan merata. 

pada tanggal 2 Mei 1988 yang lalu sebagai tamu tidak resmi, se- 
lanjutnya sebuah Delegasi Parlemen yang Mulia Matti Ahde telah 
rnenjadi tarnu resrni DPR-RI dari t.anggal 3 sampai dengan l D Mei 
1988. 
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Sudah barang tentu segala dorongan dan kernudahan-kernudahan 
yang diberikan oleh pemerintah kepada Pengusaha swasta tidak 
dimaksudkan untuk rnenciptakan iklim ekonomi liberal, tapi se- 
baJiknya jiwa kekeluargaan harus selalu mendasari usaha-usaha swasta 
tersebut, 

yang kit.a harapkan, sebaliknya dengan disiplin nasional yang dipe- 
lopori oleh Aparatur Negara, maka sernua bentuk kebocoran, penya- 
lahgunaan wewenang atau berbagai macam bentuk penyelewengan 
akan dapat di hindari sehingga pada gilirannya tentu akan dapat ter- 
wujud pernerintahan yang bersih dan berwibawa. 

Perlu kiranya disadari bahwa adanya kebocoran-kebocoran dan 
penyalahgunaan wewenang akan menyebabkan kerugian-kerugian 
bukan saja yang bersifat finasial dan material saja, akan tetapi juga 
kerugian-kerugian yang berupa hilangnya kesernpatan-kesempatan 
untuk mernperbaiki taraf hidup rakyat dan lebih dari itu kerugian yang 
bersifat politis dalarn bentuk berkurangnya kepercayaan rakyat ter- 
hadap kesungguhan kita untuk melaksanakan pembangunan nasional. 
Oleh karena itu, kepada Aparatur Birokrasi perlu adanya peningkatan 
langkah-langkah untuk menyadarkan rnereka agar selalu rnemenuhi 
peraturan -peraturan yang berlaku sebagi perwujudan dari disiplin na- 
sional. Dalam kaitan ini, rnaka langkah-langkah untuk meningkatkan 
profesionalisme serta dibarengi pula dengan upaya-upaya pernbinaan 
yang menyangkut segi-segi mental seperti motifasi dan dedikasi, rasa 
pengabdian, tanggung jawab dan sebagainya sangat diperlukan. 

Perlu disadari bahwa dalam rnelaksanakan pembangunan nasional 
sebagai pengalaman Pancasila, peranan Aparatur Negara adalah: sangat 
besar bahkan menentukan, terutarna dalam usaha menggerakkan 
seluruh rakyat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. 

Perlu disadari pula bahwa Pernerintah tidak mungkin dapat 
menampung pertambahan tenaga kerja yang setiap tahun sernakin 
besar jumlahnya, Sehubungan dengan itu, kepada para pengusaha 
swasta perlu diberi dorongan dan kemudahan untuk memperluas 
usahanya dengan maksud antara lain : 
a. Untuk dapat menyerap tenaga kerja yang sernakin membengkak. 
b. Untuk meningkatkan ekspor kornoditi non migas. 
c, Untuk memungkinkan menghadapi persaingan internasional. 
d. Untuk mernperbesar pendapatan nasional melalui sektor per- 

pajakan. 



Sidang Dewan yang terhormat, 
DPR sebagai pasangan kerja Pernerintah benar-benar menghargai 

penegasan Saudara Presiden/Mandataris MPR pada kesernpatan pi- 
dato tanggal 11 Maret 1988 di depan Sidang Paripurna MPR, yang 
memohon pengawasan dengan sebaik-baiknya karena pengawasan 
sama pentingnya dengan dukungan. Bagi pimpinan Dewan penegasan 
tersebut benar-benar merupakan pandangan yang arif dari seorang 
negarawan. Pandangan tersebut dilatar belakangi oleh kesadaran akan 
tugas dan tanggung jawab yang berat, mengingat untuk periode lima 
tahun mendatang kita semua menghadapi pekerjaan besar yaitu 
memantapkan pelaksanaan peletakan kerangka landasan pemba- 
ngunan. Terlebih lagi periode lima tahun mendatang ini merupakan 
kesempatan terakhir bagi generasi '45 untuk merarnpungkan se- 
jarahnya. 

Oleh karena tugas yang dihadapi sangat berat, maka kita dituntut 
untuk bekerja keras dan sedikitpun kita tidak boleh lengah, kita di- 
tuntut untuk selalu meningkatkan kewaspadaan di dalam menjalankan 
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Memang oleh pemerintah telah diadakan tindakan-tindakan 
berupa deregulasi dan debirokrasi yang diharapkan akan berlanjut dan 
semakin disempumakan. Namun demikian, selama situasi Aparatur 
Negara dan sikap mentalnya belum menyadari sepenuhnya tanggung 
jawab yang diletakkan oleh Pernerintah di atas pundaknya dan belum 
mengalami perbaikan kesejahteraannya maka manfaat dari tindakan 
deregulasi dan debirokrasi itu belum dapat sepenuhnya dirasakan oleh 
para pengusaha serta rakyat banyak. 

Selanjutnya dari krida ketiga, jclas tercerrnin adanya tekad untuk 
mempertahankan dan rnengamalkan Pancasila. U paya seperti pelak- 
sanaan P-4 dan Dernokrasi Pancasila adalah merupakan bagian yang 
mutlak dalam rangka membudayakan pancasila dalarn kehidupan 
bennasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Oleh karenanya rnerupakan kewajiban kita bcrsama selaku 
Anggota Dewan untuk ikut menumbuhkan dan mengembangkan 
kehidupan Demokrasi pancasila supaya sernakin sernarak dalam rangka 
pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Oalam kaitan 
ini _kita semua dirninta aktif untuk mengambil prakarsa di dalam 
memberikan isi serta kehidupan kepada Demokrasi Pancasila, dengan 
menemukan cara-cara baru yang lebih baik, lebih mapan sesuai de- 
ngan dinamika masyarakat. 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
Pelbagai peristiwa lainnya yang sempat mendapatkan perhatian 

pimpinan maupun Anggota Dewan selarna DPR menjalani Reses 
antara lain adalah masalah bayi tabung, wabah demam berdarah dan 
penarikan tentara Soviet dari Afganistan, pertemuan puncak Reagen - 
Gorbachev. Kita semua rnenyambut gembira atas sukses-sukses yang 
dicapai bidang kedokteran kita di dalarn penanganan bayi tabung. 
Dalam kaitan ini, Pimpinan percaya bahwa bagi insan Pancasila, ilrnu 
dan tehnologi yang berhasil dikuasai akan tetap berfungsi sebagai 
wahana untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha 
Esa, berfungsi untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah 
Indonesia, untuk mensejahterakan masyarakat, mempertebal kesa- 
daran akan persatuan dan kesatuan bangsa, untuk menurnbuhkan dan 
rnemantapkan pelaksanaan keadilan sosial serta wahana untuk turut 

. melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kernerdekaan dan 
perdamaian, Oleh karenanya untuk menghindari hal-hal yang tidak 
kita inginkan, rnaka penguasaan ilmu clan teknologi seperti halnya 
terhadap bayi tabung ini perlu dukungan peraturan perundangan se- 
hingga para ahli yang bersangkutan dapat menjalankan profesinya 
sebaik mungkin karena sudah ada jarninan segi hukumnya dengan 
masalah sektor kesehatan ialah mengenai wabah dernam berdarah 
yang sempat rnelanda beberapa tempat antara lain di Jakarta. Dalam 
hubungan ini Pimpinan menghimbau ke pada Instansi-instansi 
yang terkait untuk dapat menarik pangalaman yang sebaik-baiknya 
sehingga di masa-masa yang akan datang Instansi-instansi tersebut 
sudah dapat mendeteksi secara dini tentang kernungkinan- 
kemungkinan terjadinya wabah, mengadakan penyuluhan-penyu 
luhan dan koordinasi dengan berbagai pihak sehingga bahaya-bahaya 
yang mungkin timbul dapat dilokalisir dan dicegah serninim 
mungkin. Tidak kalah pentingnya dalam ha] ini ialah penyuluhan- 

tugas-tugas kita sehingga bagian akhir dari pembangunan jangka 
panjang pertama benar-benar dapat kita laksanakan dengan sebaik- 
baiknya. Dalam kaitannya dengan pengawasan ini, maka kita rnenghim- 
bau kepada Alat-alat kelengkapan DPR khususnya kepada komisi- 
kornisi untuk membicarakan dengan pasangan kerjanya masing-masing 
mengenai persiapan-persiapan dari segi perundang-undangan dalam 
rangka upaya untuk mendukung tinggal landas. 
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Sidang Dewan yang terhorrnat, 
Pada tanggal 20 Mei yang lalu kita baru saja memperingati 

sepuluh windu hari Kebangkitan nasional kelahiran Budi utomo pada 
hakekatnya merupakan realisasi yang nyata dari tekad dan sernangat 
patriotisme bangsa Indonesia di dalam merintis jalan ke arah ter- 
wujudnya kemerdekaan Indonesia. Melalui serangkaian perjuangan 
yang tak kenal · menyerah disusul oleh gerakan-gerakan kebangsaan 
lainnya maka selanjutnya telah mernatri semangat pengabdian tersebut 
ke dalam semangat persatuan dan kesatuan bangsa dan sejarah sejarah 
telah mencatat bahwa dengan semangat persatuan dan kesatuan ter- 
sebut kita telah berhasil mengusir penjajah dari burni Indonesia. Oleh 
karena itu memperingati Hari Kebangkitan Nasional terkandung 
maksud untuk memetik semangat perjuangan dan kepeloporan yang 
diwariskan oleh Budi Utorno agar kita senantiasa merniliki tekad dan 
semangat pengabdian yang tinggi dalam meneruskan serta men- 
sukseskan pembangunan menuju terwujudnya cita-cita nasional bangsa · 
Indonesia yaitu suatu rnasyarakat yang adil dan makrnur berdasarkan 
pancasila. 

Dalam kaitan ini maka kesadaran pengabdian terutama dari 
Aparatur Negara benar-benar dituntut, mengingat pada lirna tahun 
mendatang, kita rnenghadapi tantangan yang besar yang harus kita 
atasi antara lain beratnya cicilan hutan luar negeri beserta bunganya, 
masalah angkatan kerja yang berkisar pada dua juta orang per tahun, 
peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sebagainya. 

Kepada seluruh Anggota Aparatur Negara perlu selalu di-ingatkan 
akan hal-hal yang sangat mendasar yang bisa dijadikan motifasi dalam 
pengabdian dan pengorbanan pada Tanah Air, yaitu supaya masing- 
masing bertanya kepada diri sendiri "Untuk apa kita telah berkorban 
begitu banyak dalarn memperjuangkan Indonesia Merdeka?" 

Menghadapi tant.angan yang begitu besar dalam rnasa mendatang 
itu, kiranya adalah tidak manusiawi kalau Aparatur Negara masih 

penyuluhan mengenai masalah lingkungan hidup khususnya 
kebiasaan hidup bersih di dalam berbagai aspeknya. 

Sudah barang tentu hal-hal yang demikian memerlukan kerjasama 
yang serasi antara masyarakat dan Pemerintah tertutama di dalam 
memperbaiki daerah-daerah pemukiman kumuh sehinggah program 
pembangunan benar-benar merupakan hasil karya bersama antara 
rakyat dan pemerintah. 
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Sidang Dewan yang terhorrnat, 
Pada tanggal 9 Mei 1988 yang baru lalu telah terjadi letusan 

gunung api di pulau Gunung Api, Kepulauan Banda, Maluku Tengah, 
yang membawa akibat 500 Kepala keluarga kehilangan tempat tingga) 
dengan hancurnya bangunan-bangunan yang ada di pulau tersebut. 
Atas nama Dewan kami menyampaikan rasa prihatin yang sedalam- 
dalamnya khususnya kepada korban yang terkena musibah tersebut. 

Dewan mengharapkan agar kiranya Pemerintah dapat segera 

Sidang Dewan yang terhormat, 
Penarikan pasukan Uni Soviet dari Afganistan benar-benar mele- 

gakan hati kita sernua, karena hal tersebut berarti akan mengurangi 
salah satu sumber ketegangan di kawasan tersebut, khususnya terhadap 
konflik-konflik yang menggunakan kekuatan senjata. Sejak semula kita 
berpendirian bahwa penyelesaian konflik-konflik yang paling tepat 
adalah saja perundingan, di atas landasan persamaan, saling penger- 
tian dan saling menghormati satu sama lain. Pengalaman menunjukkan 
bahwa penyelesaian konflik melalui cara-cara kekerasan tidak rnungkin 
akan menyelesaikan permasalahannya bahkan sebaliknya akan menim- 
bulkan reaksi-reaksi yang hebat yang menantangnya sehinga yang 
paling menderita adalah rakyat secara keseluruhan. Oleh karena itu 
apabila langkah-langkah Uni Sovel ini juga diikuti oleh langkah- 
langkah yang sama khususnya apa yang terjadi di kampuchea, maka ha] 
tesebut akan sangat membantu terciptanya pedamaian di kawasan ini. 
Selain dari itu harapan kita, dan tentunya juga seluruh urnat manusia 
sedikit mulai bersinar kembali setelah mengalami masa-masa suram, 
yaitu dengan diadakannya pertcmuan puncak Reagen - Gorbachev 
mulai tanggal 29 Mei 1988 di Moskwa, setelah terlebih dahulu di- 
adakan ratifikasi perjanjian untuk menghapuskan senjata nuklir jarak 
menengah (INF) oleh Senat AS dan Parlernen Tertinggi Uni Soviet. 
Walaupun tidak terlalu optirnistik, tetapi sernua mengharapkan bahwa 
pertemuan puncak tersebut dapat meletakkan landasan yang kokoh 
untuk menuju perdamaian kekal, sehingga dana-dana yang dernikian 
banyak digunakan untuk membiayai perlombaan senjata, dapat di- 
alihkan ketujuan yang konstruktif bagi pembangunan kesejahteraan 
umat seluruh dunia. 

dengan sengaja melakukan penyelewengan dan penyalahgunaan 
wewenang untuk kepentingan pribadi atau golongan. 
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Saudara-saudara sekalian yang saya horrnari, 
Sebelum rncnutup Rapat Paripurna hari ini, perkenankanlah kami 

mernberitahukan kepada Sidang yang terhormai bahwa di balkon alas 
telah hadir sebanyak 20 orang mahasiswa llmu Sosial Politik Universi- 
tas Indonesia yang dipimpin olch scoran~ doscn pengasuhnya dalarn 
rangka study. 

Kami sambut dengan gcmbira kehaciiran rncrcka di tcngah-icngah 
kita, bahkan mudah-mudahan kami harapkan jumlah peminat yang 
ingin menyaksikan kcgiatan-kcgiatan DPR dimasa yang akan datang ini 
rncnjadi rnakin besar. Schingg<1 clcngan dcrnikian DPR maupun 
Anggota-anggotanya akan rnerasa selulu dirinva diawasi oleh rakyat. 

Saudara-saudara sckalian vang sava hurrnati, dcngan tclah sele- 
sainya scrnua acara pada pagi hari ini, rnaka ijinkanlah kami untuk 
me nutu p Sidang Paripurna ini dc11ga11 ucapJ11 i.cri ma kasih alas kcsa- 
baran dan perhatian Saud ara-saudura , Sekian. 

W~salamu';laikurn \\'arohmatullahi Wabarnkatuh . 

I 
I 

mengambil langkah-langkah dalam rangka mcmbantu meringankan 
beban bagi para korban baik dari segi pcnanggulangan bencana 
maupun segi pcndidikan bagi anak-anak y-ang scdang rnenghadapi 
ujian akhir. 

Demikianlah kegiatan-kegiaian yang tclah dilakukan olch Dewan 
selama Masa Rcses Persidangan ke III png lalu serta rcncana kcgiatan 
Dewan pada masa Sidang kc IV dan bebcrapa pcrmasalahan yang 
mendapal pcrhatian khusus baik ulch :\nggola maupun Pirnpinan 
Dewan. 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
Rancangan Undang-undang tentang Pengesahan 'Protokol 

Sidang Dewan yang terhormat, 
Pelbagai kegiatan yang telah dilaksnakan dengan baik oleh Alat- 

alat Kelengkapan DPR-RI selarna Masa Sidang ke IV ini an tar lain dapat 
dilaporkan bahwa dibidang per-undang-undangan dan di bidang 
Anggaran, kegiatan Dewan dititik beratkan kepada pembahasan 4 
(empat) buah Rancangan Undang-undang. 

Ke empat Rancangan Undang-undang tersebut ialah : 

1. Rancangan Undang-undang tentang Pengesahan "Protokol 
Amending The Treaty of Amity and Cooperation in Southeast 
Asia", 

2. Rancangan Undang-undang tentang Tambahan dan Perubah-an 
atas APBN 1987 I I 988. 

3. Rancangan Undang-undang tentang Perhitungan Anggaran Ne- 
gara 1985/1986 serta, 

4. Rancangan Undang-undang tentang Pendidikan Nasional. 

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh. 
Saudara-saudara para Anggota Dewan dan Hadirin sekalian yang kami 
rnuliakan, 

Masa Sidang ke IV Tahun Sidang 1987/1988 yang dimulai sejak 
tanggal I J uni 1988 yang lalu Insya Allah pada hari ini akan segera kita 
tutup. 
Berkaitan dengan itu, untuk memenuhi ketentuan Pasal 79 ayat (3) 
Peraturan Tata Tertib DPR, Pimpinan DPR akan menyampaikan Pidato 
Penutupan Masa Sidang, yang akan menguraikan secara garis besar 
kegiatan Alat-alat kelengkapan Dewan dalam Masa Sidangnya yang ke 
[V ini, serta pelbagai permasalahan yang telah mendapatkan perhatian 
utarna dan rencana kegiatan untuk Masa Reses yang segera akan kita 
jalani. 

6 
PIDATO KETUA DPR-Rl 

PENUTUPAN MASA PERSIDANGAN KE IV 
TAHUN SIDANG 1987 • 1988 
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Para Angggota Dewan yang terhormat, 
Di samping pelbagai tugas-tugas tersebut, maka tugas Dewan di 

Amending The Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 
sesuai keputusan Badan Musyawarah, telah ditempuh prosedur 
singkat, Dan atas dasar kesamaan pandangan antara DPR dan pe- 
merintah mengenai perlunya diperluas keikut-sertaan pada perjanjian 
Persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara dengan membuka 
kesempatan bagi negara-negara di luar kawasan Asia Tenggara untuk 
menjadi pihak penentu melalui aksesi setelah terlebih dahulu men- 
dapatkan persetujuan dari ke enam Anggota ASEAN, maka DPR telah 
menyetujui R.ancangan Undang-undang ini pada Sidang Paripurnanya 
tanggal 29 Juni 1988 untuk disyahkan menjadi Undang-undang. 
Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (2) dan pasal 146 
Peraturan Tata Tertib DPR-RI, RUU Tambahan dan Perubahan 
atas APBN 1987/1988, dan RUU tentang perhitungan Anggaran 
Negara 1985/1986 pembahasannya ditempuh dengan prosedur 
singkat. 
Pernbicaraan ting.kat III antara Saudara Menteri Keuangan dengan 
Komisi APBN telah berlangsung melalui serangkaian rapat- rapat kerja, 
dalam kesernpatan tersebut telah dibahas pelbagai rnateri secara 
mendalam dan syukur Alhamdulillah akhimya pada Rapat Paripurna 
DPR RI pada tanggal ~OJ uni 1988 yang lalu kedua RUU terse but telah 
disetujui oleh DPR untuk di syahkan menjadi undang-undang. 

Adapun mengenai Rancangan Undang-undang tentang 
Pendidikan Nasional pembicaraannya baru sarnpai kepada tingkat 
pertarna yaitu penjelasan Pemerintah di depan Sidang Paripurna 
Dewan pada tanggal 29 Juni yang lalu. 
Mengingat masalah pendidikan merupakan masalah yang sangat 
mendasar sudah tentu Dewan Perwakilan Rakyat pada saatnya nanti 
akan membahas secara mendalam sehingga Undang-undang yang. 
dihasilkan oleh Pemerintah bersarna-sama DPR diharapkan benar- 
benar sesuai dengan amanat Pasal 31 Undang-undang Dasar kita. 

Selanjutnya didalam rangka melaksanakan amanat Undang-un- 
dang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Perneriksa Keuangan, pada 
acara pertama Rapat Paripuma hari ini, DPR secara aklarnasi telah 
menyetujui untuk mengusulkan kepada Saudara Presiden nama-narna 
yang akan dicalonkan untuk duduk di dalam Badan Pemeriksa Ke- 
uangan. 
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bidang pengawasan telah dilaksanakan oleh pelbagai Komisi-komisi 
DPR. 
Dalam Masa Sidang ini tercatat 32 kali Komisi-komisi mengadakan 
Rapat Kerja dengan para Menteri, 30 kali Rapat Dengar Pendapat dan 
16 kali Rapat Dengar Pendapat Umum. 

K.egiatan-kegiatan tersebut antara lain merupakan tindak lanjut 
dari hasil Kunjungan Kerja Komisi-kornisi ke pelbagai daerah dalam 
Masa Reses Persidangan ke III yang lalu serta karena adanya per- 
masalahan yang berkembang di dalam masyarakat yang perlu men- 
dapat perhatian dan pembahasan lebih lanjut. 

Adapun permasalahan-perrnasalahan yang dibahas antara lain 
meliputi : 

Bidang Kornisi I : Pelaksanaan Undang-undang Hak Cipta, 
tindakan hukum terhadap pernbajakan kaset, peningkatan rnutu siaran 
TV-RI kesadaran masyarakat untuk membayar iuran TV, penataran 
tentang kewaspadaan Nasional, pernbinaan dan pengawasan bagi 
mereka yang terlibat G 30 S/PKI. 

Bidang Komisi 1l : Penanganan korupsi, pengawasan rnelekat, 
perlunya otonomi pen uh bagi Daerah Tingkat II dalam rangka ' 
efisiensi, dekonsentrasi, penegasan tidak adanya penyusupan unsur 
ekstrim ABRI maupun di tubuh aparat pemerintah. 

Bidang kornisi III : RUU tentang Kejaksaan, RUU tentang Patent, 
pernberian tunjangan bagi petugas Lembaga Perrnasyarakatan, pernbi- 
naan narapidana, pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, 
tindak !anjut PP Nomor 10 Tahun 1959 tentang pendaftaran ulang 
warga negara asing, kode etik hakirn, upaya banding dan kasasi, serta 
penyuluhan hukum, penanganan terhadap kasus-kasus perjudian clan 
lain-lain. 

Bidang Kornisi IV : Pernbinaan koperasi nelayan dan koperasi 
peternak, kernungkinan tarif dana jarninan reboisasi, imper gaplek 
dari Muangthai kaitannya dengan panen raya ubi kayu. 

Bidang Komisi V : Peningkatan mutu pelayanan di sektor per- 
hubungan, pernbenahan organisasi DLLAJR, rehabilitasi jalan dan 
jembatan, penyediaan air bersih di daerah dan kota-kota, peran serta 
swasta di sektor pariwisata, upaya memperbanyak telepon umum, 
pemukiman nelayan, pembangunan perumahan, peningkatan mutu 
pelayanan jasa angkutan laut, angkutan kereta api dan lain-lain. 

Bidang Komisi VI : Perkembangan Industri PULP dan kertas, 
penanggulangan limbah industri kertas, bahan baku dan bahan 
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penolong untuk industri PULP dan kertas, ekspor tekstil, impor be- 
nang, perkembangan bidang pertenunan. 

Bidang Komisi Vil : Peningkatan pembinaan Koperasi KUO, KUO 
Mandiri, pajak atas bunga deposito berjangka, suku bunga pinjaman 
yang dirasakan masih tinggi, upaya menghimpun para pendulang emas 
di dalam wadah Koperasi tambang, peranan Pegadaian dalam mern- 
bantu golongan ekonomi Jemah, penurunan bunga kredit yang di- 
berikan kepada nasabah pegadaian, perlunya RUU Perbankan. 

Bidang Komisi VIII : Masalah kekurangan sarana / prasarana 
dalam panti swasta penyatuan penderita cacat, KSOB dan TSSB, 
pernbinaan wanita tani, Undang-undang tentang Perlindungan ter- 
hadap pemberi dan penerima pelayanan kesehatan, tentang perlu 
adanya perundangan terhadap jaminan dan perlindungan bagi tenaga 
kerja wanita, upaya-upaya pemantapan Posyandu, upaya Perum Husada 
Bhakti dalam rangka peningkatan pelayanan kepada anggotanya. 

Bidang Komisi IX : Peningkatan perlindungan terhadap benda- 
berida yang bernilai budaya, pembinaan dan pengembangan 
bahasa Indonesia, kerukunan hidup beragama, sarana-sarana per- 
ibadatan, peningkatan pelayanan ibadah haji, peningkatan 
kesejahteraan guru di daerah-daerah terpencil, rehabilitasi gedung- 
gedung sekolah, peningkatan pendidikan dalam rangka mencapai 
sumber daya manusia dalam pembangunan. 

Bidang Komisi X : Masalah pambangunan yang berwawasan 
1ingkungan, RUU Tata Ruang, Kordinasi dan sinkronisasi perencanaan 
pembangunan, masalah kependudukan dan lingkungan hidup, kon- 
sep-konsep pernikiran yang ikut membantu rnemecahkan rnasalah- 
rnasalah yang dianggap menghambat pembangunan nasional, prioritas 
di bidang riset dan teknologi dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan 
untuk inenujangnya, k.erjasama antara BPPT dengan Pernda Tingkat l 
di dalam penerapan teknologi, peningkatan integritas panyuluhan dan 
pernbinaan terhadap Koperasi dan lain-lain. 

Bidang Komisi APBN : Faktor-faktor yang menentukan tinggi ren- 
dahnya penerimaan negara dari sektor minyak bumi dan gas, alam usaha 
pemantapan harga minya.k melalui forum OPEC, pengaruh deregulasi 
dan debirokratisasi terhadap peningk.atan penerimaan pajak penghasil- 
an dan pajak. pertambahan nilai, upaya peningkatan pendapatan para 
petani gula, peningkatan penerimaan bukan pajak dari SUMN, hutang 
luar negeri, perkembangan pembangunan perekonornian di pedesaan. 

Hal yang menggembirakan ialah bahwa suasana rapat-rapat de- 
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ngan pihak Pemerintah sudah diwarnai oleh komunikasi timbal balik, 
dialog yang makin hidup dan itu sebagian tercepmin dalam pemberi- 
taan media massa yang meliputi kegiatan para Wakil rakyat di Komisi- 
komisi, 
Sudah tentu suasana yang demikian itu untuk masa-masa mendatang 
akan kita tingkatkan terus. 

Oleh karenanya kami menghimbau kepada Komisi-kornisi agar 
dalam masa mendatang membuat program-program yang lebih terarah 
sehingga kualitas dialog dengan Pemerintah akan lebih berbobot iagi, 
kesemuanya itu dalam rangka untuk meningkatkan pengabdian kita 
kepada kepentingan rakyat, bangsa dan negara. 

Sidang Dewan yang karni muliakan, 
Dua Alat Kelengkapan DPR lainnya yaitu BURT dan BKSAP telah 

pula melakuakan pelbagai kegiatan dalam Masa Sidang sekarang ini. 
Dalam Masa Sidang ini BURT dan BKSAP telah mengadakan serang- 
kaian rapat-rapatnya antara lain mernbahas sumbangan pik.iran tentang 
pelaksanaan dalam pembuatan hukum, dan pelaksanaan hukum dan 
dalam pengawasan hukum perlu bekerja keras dengan selalu berpedo- 
man pada Amanat Penderitaan Rakyat. Dalam penjelasan UUD 45 oleh 
para pendiri Republik Indonesia dijelaskan sebagai berikut : yang 
sangat penting dalam pemerintah dan dalam hidup negara, ialah 
semangat, semangat para penyelenggara negara, semangat para pe-, 
mimpin Pemerintahan. Secara implisit dapat diartikan bahwa para 
pemimpin tersebut harus memiliki rnoralitas yang tinggi, yang taqwa 
pada Tuhan Yang Maha Kuasa dan tidak mungkin menyalahgunakan 
kekuasaan dan melanggar hukurn, 

Sehubungan dengan itu Dewan menyambut dengan baik adanya 
penataran tentang pengawasan rnelekat terhadap para pejabat Eselon 
I dan Gubernur seluruh lndonsia yang dibuka oleh Saudara Presiden 
beberapa waktu yang lalu. Penataran itu merupakan langkah awal yang 
menggembirakan karena kegiatan tersebut merupakan kesungguhan 
Pemerintah di dalam rnelaksanakan Amanat GBHN dan karena Peran- 
an Aparatur Negara yang yang menentukan berhasil/gagalnya pemba- 
ngunan. Kegiatan tersebut merupak.an salah satu upaya untuk mern- 
budayakan pengawasan sebagai bagian dari mekanisme Adminitrasi 
Negara dan hal ini sangat bermanfaat pula dalarn upaya menegakkan 
disiplin Nasional khususnya dikalangan Aparatur Negara. 

Keberhasilan untuk membudayakan pengawasan rnelekat pada 
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gilirannya tentu akan dapat mencegah secara dini hal-hal yang negatif 
baik penyalahgunaan wewenang, kebocoran-kebocoran 1, termasuk 
kebocoran melekat, yang kami di sini adalah kebocoran yang dilakukan 
oJeh pejabat-pejabat yang biasanya suka cenderung unruk berbuat hal- 
hal yang menguntungkan diri pribadi. Selanjutnya diharapkan pelayan- 
an Aparatur Negara kepada masyarakat akan rnakin ditingkatkan, 
dengan selalu dijiwai oleh semangat Ampera, kesadaran rakyat yang 
makin tinggi akan hak-haknya serta kepekaan yang makin tajam ter- 
hadap sesuatu yang dirasakan tidak adil ditinjau dari pembangunan 
manusia, hal ini merupakan geja]a yang sangat menggembirakan 
yaitu sebagai hasil-hasil positif pernbangunan nasiona], sebagai pencer- 
minan dari semakin cerdasnya bangsa. Oleh karena itu pelayanan 
kepada mereka harus semakin baik pada gilirannya mereka akan aktif 
berpartisipasi di dalam rnensukseskan pembangunan nasional. 

Sebaliknva buruknya pelayanan oleh aparatur negara akan rnenye- 
babkan rakyat apatis dan menjadi kurang percaya terhadap 
kesungguhan kita untuk rnelaksanakan pembangunan nasional. . 

Dalam kaitannya dengan pengawasan, perkenankanlah da)am 
kesempatan ini Pimpinan ingin mengutip kembali Pidato Presiden 
pada upacara Pelantikan Presiden dihadapan Sidang Umum Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 11 Maret 
1988 sebagai berikut : · 

"Saya mohon bantuan dukungan dan kerja sama dari Dewan 
Perwakilan Rakyat, yang seluruh Anggotanya menjadi Anggota 
Majelis, yang telah menetapkan Caris-garis Besar Haluan Negara 
dan menugasi saya untuk melaksanakannya sebagai mandataris. 
Dukungan itu saya perlukan karena dengan itu saya akan makin 
mantap melaksanakan kepernimpinan saya. 
Saya juga mohon pengawasan yang sebaik-baiknya, pengawasan itu 
saya anggap sama pentingnya dengan dukungan. Dengan penga- 
wasan itu saya dapat terhindar dari kesalahan, bangsa kita akan 
terhindar dari kesulitan yang tidak perlu ", 

Beranjak dari arnanat tersebut Pimpinan menghimbau kepada 
semua pihak terutama para Angggota Komisi dan para Wakil Pernerin- 
tah yang_ menghadiri Rapat Kerja atau Rapat Dengar Pendapat, untuk 
memahami dan meresapi benar-benar Amanat Presiden tersebut, dan 
hendaknya menjadi amanat tersebut sebagai pedornan di dalam pelak- 
sanaan tugas-tugas di bidangnya masing-masing, 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
Dalam kaitan hubungan Legislatif dengan Eksekutif perlu kiranya 

kita rnenghayati bahwa dalarn sisten Demokrasi Pancasila, hubungan 
terse but tidak bisa lain kecuali kerjasama dan 'saling horrnat menghor- 
mati. Hal ini karena secara konstitusional DPR tidak dapat men- 
jatuhkan Pemerintah dan dernikian pula sebaliknya, Pernerintah juga 
tidak dapat membubarkan DPR. 

Tentu di dalam melaksanakan tugasnya di DPR Pimpinan tidak 
bisa sempurna, oleh karena itu saya minta kritik, tegoran-tegoran bila 
ada hal-hal yang tidak balk di dalam menjalankan tugas. 

Saya juga menganjurkan agar lebih banyak lagi rakyat terutarna 
Cenerasi Muda/Mahasiswa dan Pelajar agar lebih sering berkunjung 
ke DPR untuk menyaksikan sendiri apa yang dilakukan oleh para Wakil 
Rakyat. Pada saat ini saya tidak melihat adanya observer di gedung ini. 
Jadi kiranya masalah ini kurang menarik untuk rakyat ataupun rnaha- 
siswa untuk dihadirinya sidang-sidang ini. 

Jadi maksud kami dengan cara ini rakyat pun ikut mengawasi 
kegiatan para Anggota DPR. Dalarn hal ini saya menganggap juga 
bahwa pers yai tu mass media memainkan peranan yang sangat 
penting. Dan kali ini pun karni tidak melihat adanya mass media di 
balkon, mungkin sudah pulang. 

Inti dari pada kebijaksanaan Pimpinan DPR ini ialah kejujuran 
dan keterbukaan dengan menyadari bahwa kita sernua masih belajar 
dan tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu lebih baik berbuat 

Masih dalarn kaitannya dengan masalah pengawasan maka dalam 
Masa Sidang ini baik Fraksi-fraksi rnaupun Alat-alat Kelengkapan DPR 
telah mernbahas bersama-sama Pemerintah masalah darnpak KSOB 
dan TSSB. 

Pimpinan menghargai sikap tanggap Pemerintah yang segera 
mengambil langkah-langkah untuk rnengechek kernbali informasi-in- 
formasi dari para anggota dan dernikian pula pirnpinan juga dapat 
menghargai sikap Pemerintah yang secara terbuka telah rnenyampai- 
kan secara rinci tentang perkiraan dana yang dapat dikumpulkan dari 
KSOB dan TSSB serta berupa dana yang kembali kepada masyarakat. 
Pimpinan yak.in bahwa segala masukan yang disampaikan oleh para 
anggota Dewan tentu akan rnerupakan bahan yang sangat berharga 
bagi pernerin tah di dalam mengambil kebijaksanaan-kebijaksanaan 
selanjutnya terhadap KOSB dan TTSB. 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
Dalam rangka ikut memperjuangkan terwujudnya tatanan dunia 

baru yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan 
sosia] sebagimana yang telah diamanatkan dalam · GBHN, DPR me- 
nyambut baik langkah-langkah yang diarnbil. 
Pemerintah untuk menyelenggarakan Jakarta informasi Meeting se- 

sesuatu yang tidak sempuma dari pada tidak berbuat sama sek.ali. Baik 
buruk DPR rakyatlah yang akan menilai. 

Sidang Dewan yang terhorrnat, 
Pimpinan sungguh sangat menghargai penegasan Saudara 

Presiden pada peringatan hari Koperasi ke-41, hari K.rida Pertanian ke 
XVI dan hari Program Keluarga Berencana Nasional ke-Sl di Desa 
Minasatene Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan, agar supaya masya- 
rakat secara bersama-sama berusaha sekuat tenaga membangun KUD 
di Desa-desa dan menumbuhkan Koperasi di Kota-kota. 

Penegasan tersebut merupakan komitmen dari Kepala Negara 
dalam rangka untuk mewujudkan sistem ekonomi Nasional Indonesia 
menjadi suatu sistern yang bulat yaitu sistem Ekonomi Pancasila sebagai 
diamanatkan di dalam Pasal 33 UUD 1945. 

Mengembangkan Koperasi berarti mengembangkan semangat 
kebersamaan dan kekeluargaan di dalam Demokrasi Ekonorni, oleh 
karena itu kepada semua pihak khususnya kepada aparatur negara 
yang bertugas menangani masalah koperasi hendaknya cepat tanggap 
terhadap anjuran Presiden tersebut, 

Semangat kebersamaan dan kekeluargaan inilah yang harus dire- 
rapkan secara nyata bahkan bukan hanya di dalam lingkungan koperasi 
tetapi juga perusahaan Negara maupun swasta. 

Langkah-langkah konkrit tent.ang pernilikan saham perusahaan 
swast.a oleh Koperasi, tidak lain merupakan penjabaran semangat 
kebersarnaan sehingga para karyawan, ataupun para petani dan se- 
bagainya dapat merasakan meluhandarbem (ikut memiliki) per- 
usahaan tersebut, dan hal yang dernikian akan sangat positif bagi 
pengembangan Koperasi. 

Adanya berbagai kebijaksanaan yang nyata untuk mendorong 
pengembangan koperasi, tentu pada saatnya nanti milik Negara dan 
sektor swast.a, sehingga sumbangannya terhadap pembangunan na- 
sional akan sernakin besar. 
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Para Anggota Dewan yang kami hormati, 
Mulai besok pagi DPR akan menjalani Masa Reses, sebagaimana 

dinyatakan dalam peraturan Tata Tertib, Masa Reses bagi Anggota 
DPR-RI bukan masa istirahat, rnelainkan masa kegiatan Anggota DPR 
yang terutama dilakukan di luar gedung DPR. Oleh karena itu para 
AnggoLa DPR masih dibebani tugas untuk melaksanakan kunjungan 
kerja ke daerah-daerah baik dalam rangka tugas-tugas pengawasan 
ataupun sekaligus mengumpulkan data, menyerap aspirasi rnasyarakat 
yang akan digunakan oleh para Anggota terutama dalam menghadapi 
tugas-tugas dalam Masa Sidang ke I, yang akan dimulai pada tanggal 
]988. 

Pimpinan percaya bahwa para Anggota akan melaksanakan tugas- 
tugas tersebut dengan sebaik-baiknya, namun dalam kesernpatan ini 
Pimpinan ingin menghimbau kepada para Anggota yang mendapatkan 
tugas ke daerah-daerah agar supaya di dalarn menyerap aspirasi masya- 
rakat dilaksanakan dengan penuh ketelitian dan hendaknya tidak 
cepat-cepat untuk rnenarik suatu kesimpulan dari asurnsi yang belurn 

l 

bagai upaya untuk turut menyelesaikan masaJah Kampuchea sehingga 
stabilitas di Asia Tenggara dapat segera tenvujud yang pada gilirannya 
akan dapat dijadikan modal untuk menuju terciptanya ZOPFAN di Asia 
Tenggara. 

DPR juga memberikan dukungan yang kuat pada keinginan Peme- 
rin tah untuk menjadi tuan rumah bagi penyelenggaraan Konperensi 
Cerakan Non Blok ke--9 Tahun 1989. U ntuk itu DPR melalui berbagai 
forum berusaha keras mendapatkan dukungan Parlemen-parlernen 
negara lain agar keinginan tersebut dapat tercapai. 
DPR menyadari pentingnya peranan yang dapat dimainkan serta 
kemungkinan-kemungkinan yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia 
melalui Gerakan Non Blok tersebut untuk memperjuangkan ter- 
wujudnya tatanan dunia baru seperti yang diamanatkan dalam GBHN. 
Kiranya waktunya sudah tepat bagi Indonesia untuk lebih mening- 
katkan pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif, 

DPR menyambut baik diterirnanya Resolusi PBB 598 tentang 
gencatan senjata oleh Iran sehingga perang Iran - Irak, yang sudah 
berlangsung selama kurang lebih 8 tahun, dan menelan korban harta, 
benda serta jiwa yang sangat besar itu diharapkan dapat segera diakhiri. 
Mudah-mudahan hal tersebut akan mempunyai pengaruh yang positif 
terhadap penyelesaian masalah Timur Tengah yang menyeluruh. 
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M. KHARIS SUHUD 

ttd, 

Jakarta, 23 Juli 1988 
KET U A, 

Wasalamu'aJaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Para Anggor.a Dewan yang tehorrnat, 
Besok pagi tanggal 24 juli 1988 Umat Islam di dunia dan Urnat 

Islam di Indonesia akan merayakan Idul Qurban. 
Marilah k.ita mendoakan agar para jernaah haji kita yang tahun ini 

dipimpin oleh Yth. Sdr. Ketua BEPEKA Moh. Jusuf, dapat menunaikan 
rukun Islam yang ke lima, dengan sebaik-baiknya sehingga haji rnereka 
benar-benar diterima Allah Subhanahu Wata'ala. 

Dengan peringatan Hari Kurban tersebut kepada kita semua juga 
dituntut untuk benar-benar masih harus bekerja keras, berkorban 
untuk bersama-sarna rnelaksanakan Arnanat Penderitaan Rakyat. 

Mudah-mudahan dengan penuh keikhlasan dan ketaqwaan, Allah 
Subhanahu Wata'ala akan senanuasa melimpahkan rak.hmat dan hi- 
dayah-Nya kepada kita sekalian. 

Ak.hirnya dengan ucapan terima kasih atas kesabaran dan per- 
hatian Saudara-Saudara, saya akhiri Pidato Penutupan 101. 

Sekian, · 

ten tu benar, 
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Sidang Dewan yang kami muliakan, 
Sejak tanggal 25 Juli 1988 DPR menjalani Masa Reses, sehubungan 

dengan itu pada kesempatan pertemuan yang pertama ini, Pimpinan 
Dewan menyampaikan ucapan selamat bertemu dan bertugas kembali 
di gedung DPR, mudah-mudahan ltita sekalian selalu mendapat lim- 
pahan rakhmat dan hidayah dari Allah Subhanahu Wata'aJa; sehingga 

Sesuai ketetapan Tata Tertib, acara Rapat Paripurna DPR pada 
hari ini adalah Pidato Pembukaan Masa Sidang oleh Pimpinan Dewan, 
dan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia, dalam rangkaian 
per-ingatan Harl Ulang Tahun Proklamasi kemerdekaan R.I. 

Sehubungan dengan itu terlebih dahulu kami uraumkan bahwa 
menurut catatan Sekretariat, 4 73 Anggota DPR telah hadir dalam 
Rapat Paripuma hari ini, oleh karenanya izinkanlah kami membuka 
Rapat Paripurna Pertama Dewan Perwakilan Rakyat dalam Masa Per- 
sidangan ke-I, sekaligus menandai dimulainya Tahun Sidang baru, 
yaitu Tahun Sidang 1988/1989 clan sesuai ketentuan pasal 96 ayat (1), 
Peraturan Tata Tertib DPR-RI maka Rapat Paripurna ini kami nyalakan 
terbuka untuk umum. 

Bismillahirrakhmanirrakhim, 
Assalamu'alaikum wr. wb. 
Yang terhormat: 

Saudara Presiden, 
Saudara Wakil Presiden, 
Saudara-saudara Pimpinan dan para Anggota Lembaga Tertingi 
dan Tinggi Negara, 
Saudara-saudara Menteri Kabinet Pembangunan V, 
Yang Mulia para Duta Besar /Kepala Perwakilan negara sahabat, 
Saudara-saudara para Anggota Dewan, 
Para undangan dan Hadirin sekalian yang kami muliakan, 
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dapat melaksanakan tugas-tugas kita dengan sebaik-baiknya. 

Sidang Dewan yang terhormat, 
Sejak. terbentuknya DPR basil pemilihan Umum 1987, DPR ber- 

sama-sama Pemerintah telah membahas 7 Rancangan Undang-undang 
dan 6 diantaranya telah disetujui, dan telah, menjadi Undang-undang. 
Adapun ke 6 Rancangan Undang-undang tersebut adalah : 
1. RUU tentang Perubahan atas UU no. 20 th. 1982 tentang Keten- 

tuan-Ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara R.I. 
2. RUU tentang Prajurit ABRI 
3. RUU .tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 1988/1989. 
4. RUU tentang Tambahan dan Perubahan atas APBN tahun Anggar- 

an 1987/1988. 
5. RUU tentang Perhitungan Anggaran Negara tahun 1985/1986. 
6. RUU tentang Pengesahan "Protocol Amending the Treaty of 

Amity and Cooperation in Southeast Asia". 
Adapun 1 (satu) RUU yang masih dalam tahap pembahasan adalah 
RUU tentang Pendidikan Nasional yang dalam Masa Sidang Pertama 
tahun Sidang 1988/1989 ini akan merupakan salah satu materi yang 
diutamak.an pembahasannya di samping Pidato Presiden. 

Adapun tugas Dewan dibidang pengawasan telah pula dilakukan 
oleh Dewan dengan baik hal ini nampak dari kegiatan yang dilakukan 
oleh Komisi-komisi DPR dalam bentuk Rapat-rapat Kerja, Rapat De- 
ngar Pendapat maupun Dengar Pendapat Umum baik dari segi kuati- 
latif maupun kuantitatif bahkan dalam Rapat-rapat Kerja antara K.omisi 
dengan pasangan kerjanya masing-masing telah diwarnai dengan dia- 
log yang dirasakan semakin intensif dan terbuka. Kiranya dialog antar 
alat Kelengkapan DPR dengan pasangan kerjanya masing-masing un- 
tuk masa yang ak.an datang dapat lebih ditingkatkan lagi karena sesuai 
dengan semangat UUD 1945 antara DPR dan Pemerintah tidak bisa 
lain kecuali harus kerja sama atas dasar saling menghorrnati akan tugas 
dan kedudukannya masing-masing. Apabila dialog yang dikembangkan 
di dalam forum Rapat Kerja dapat ditingkatkan lagi maka pada gili- 
ranya yang paling untung adalah rakyat karena baik Pemeritah 
maupun DPR bersama-sama bekerja sesuai dengan fungsinya masing- 
masing untuk melaksanakan Amanat Penderitaan Rakyat. 
Masih dalam kaitan dengan masalah pengawasan, maka pada Masa 
Reses yang lalu Dewan juga te1ah memanfaatkan waktu dengan sebaik- 
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baiknya untuk mengirimkan tim-tim kunjungan kerja komisi ke ber- 
bagai daerah dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan terutama 
untuk rnendapatkan masukan mengenai berbagai masalah antara lain 
yang menyangkut bidang pendidikan. 
Dalam kaitan ini tidak kurang dari 14 Propinsi telah dikunjungi oleh 
tirn-tirn Komisi DPR-RI. Ternuan-temuan yang diperoleh selama kun- 
jungan tersebut pada saatnya nanti akan dilaporkan dalam Sidang 
Paripurna Dewan dan selanjutnya akan dibahas dalam Rapat-Rapat 
Kerja komisi dengan pasangan kerjanya rnasing-masing. 

Sidang Dewan yang karni rnuliakan, 
Dalarn rangka menjalin hubungan baik antara DPR-Rl dengan 

parlemen-parlemen negara-negara sahabat, berbagai delegasi Parle- 
men negara sahabat telah menjadi tarnu DPR-Rl dan sebaliknya DPR- 
Rl telah pula mengirimk.an beberapa delegasi k.eberbagai negara. 
Tarnu-tamu DPR-RI tersebut antara lain adalah delegasi muhibah 
Parlemen Jepang, delegasi Parlemen Cekoslowakia, delegasi Parlemen 
Canada, delegasi Parlemen Jerman Timur, delegasi Congres Amerika 
Serikat, delegasi Parlernen Thailand, delegasi Parlemen Uni Soviet, 
delegasi Parlernen Finlandia, 2 orang Senator dari Columbia, delegasi 
Parlemen Venezuela dan delegasi Parlernen Swedia. 
Adapun delegasi DPR-RI keluar negeri antara lain adalah delegasi 
DPR-Rl ke Konperensi IPU ke-78 di Bangkok, sebagai penasehat 
khusus delegasi R.I. ke Majelis Umum PBB ke-42 di New York, delegasi 
DPR-R] ke Seminar Asean Parliamentarians on Population, Resources 
and Development di Singapura dan Honolulu, delegasi DPR-RI ke 
Sidang Umum ke-IX AIPO di Kuala Lumpur, delegasi muhibah DPR- 
Rl ke Republik Sosialis Rurnania, dan Konperensi !PU ke 79 di Guate- 
mala City. 

Sidang Dewan yang terhorrnat, 
Besok pagi kita akan memperingati Hari Ulang Tahun kerner- 

dekaan R.I. yang ke-43. 
Pada saat kita meperingati hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia 
1988 ini, kit.a berada pada pelaksanaan tahun terakhir Repelita IV. 
Sebagaimana telah kita tekadkan bersama bahwa Peli ta IV adalah suatu 
periode dimana kita berusaha keras untuk meletakkan kerangka Ian- 
dasan pembangunan, yang nantinya akan kita rnantapkan lagi pada 
Pelita V mulai April tahun depan, 
Dengan menggunakan tolok ukur Trilogi Pembangunan maka me- 
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Sidang Dewan yang kami muliakan, 
Sementara itu pertumbuhan ekonorni yang rata-rata mencapai 

sekitar 3,8% per tahun, harus kita akui belurn memenuhi harapan, 
Narnun kalau kita ingat banyaknya kendala baik yang bersifat ekstern 
maupun intern, kita parut mensyukuri kemajuan-kemajuan yang telah 
kita capai, karena dengan berbagai kebijaksanaan dan langkah-langkah 
yang telah di arnbil Pernerintah, maka di bidang perekonomian kita 
telah makin mampu memiliki ketahanan yang kuat di dalarn meredam 
pengaruh-pengaruh negatif dari luar. Hal itu semua dapat kita capai 
berkat adanya stabilitas nasional yang mantap dan dinamis. 

nurut pengarnatan Pimpinan Dewan, pelaksanaan pernbangunan 
selama Pelita IV secara kualitatif dapat dikatakan telah marnpu rnele- 
takkan kerangka landasan pernbangunan. Banyak hal-hal yang telah 
kita capai dengan kerja keras, namun demikian harus kita akui secara 
jujur ada beberapa hat yang belum rnencapai sasaran yang kita harap- 
kan. Aspek-aspek pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya secara 
nyata dapat dirasakan melalui keberhasilan bangsa di dalam 
mewujudkan pemerataan kebutuhan pokok rakyat banyak khususnya 
sandang pangan dan papan serta pernerataan untuk memperoleh 
pendidikan dan pelayanan kesehatan, sementara itu harus diakui 
bahwa kesempatan berusaha dan kesempatan kerja merupakam persoa- 
lan yang perlu ditangani secara lebih seksarna di waktu-waktu yang 
akan datang terlebih-lebih rnengingat jumlah angkat.an kerja selama 
Pelita V yang akan datang tiap tahunnya bertambah lebih dari 2 juta 
jiwa. Demik.ian pula halnya dengan kesempatan berpartisipasi dalam 
pembangunan clan pernerataan keadilan akan rnerupakan tuntutan 
yang akan semakin meningkat sesuai dengan meningkatnya kesadaran 
hukum masyarakat sebagai hasil pembangunan dan sebagaiya. 

Sehubungan dengan itu Dewan menyambut baik setiap usaha 
Pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masya- 
rakat yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Sudah barang tentu 
keberhasilan upaya Pernerintah tersebut pada instansi pertama akan 
sangat banyak ditentukan oleh kualitas aparat penegak hukurn, yang 
melalui sikap, tindakan dan wibawanya diharapkan dapat menciptakan 
suasaria serta iklirn ketertiban hukum, dan dapat memberi kepada 
masyarakat perasaan kepastian hukum yang berintikan keadilan. 
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Selain secara global telah menyampaikan pandangannya yang 
berkaitan dengan pelaksanaan Repelita IV, Pirnpinan Dewan juga se- 
cara saksarna mengikuti langkah-langkah dan kebijaksanaan Saudara 
Presiden yang di dalam berbagai kesernpatan berupaya untuk 
menumbuhkan dan menggerakkan koperasi, bukan hanya di desa-desa 
tetapi juga di kota-kota, 

Sebagaimana telah kami sarnpaikan pada kesempatan Pidato 
Penutupan Masa Sidang ke IV yang lalu, langkah-langkah dan kebijak- 
sanaan tersebut merupakan komitmen dari Kepala Negara di dalarn 
rangka mewujudkan sistern ekonorni nasional Indonesia menjadi suatu 
sistim yang bulat yaitu sistem ekonorni Pancasila sebagaimana di- 
arnanatkan dalam pasal 33 UUD 1945. 

Sehubungan dengan itu, maka sikap mental dan semangat para 
penyelenggara negara khususnya aparatur Pemerintahan hendaknya 
cepat tanggap terhadap anjuran serta langkah-langkah Presiden terse- 
but. 

Menurnbuhkan dan mengembangkan koperasi sekaligus berarti 
pula mengembangkan semangat kebersamaan dan kekeluargaan dalarn 
demokrasi ekonomi. Nantinya semangat kebersamaan dan kekeluar- 
gaan inilah yang harus diterapkan secara nyata bukan hanya dalam 
lingkungan koperasi saja, melainkan juga di-lingkungan perusahaan 
negara dan perusahaan Swasta. Dalarn hal ini patut kita sambut dengan 
gembira adanya langkah-lankah konkrit yang telah dirintis oleh Perne- 
rintah mengenai pemilikan saham perusahaan swa.sta oleh koperasi. 
Diharapkan bahwa langkah-langkah yang baik ini akan diteruskan dan 
makin disempurnakan dikemudian hari, 

Dengan semangat kebersa~aan dan kekeluargaan, maka dapat 
diciptakan adanya hubugan kerja yang selaras dan serasi antara 
pemilik/Pimpinan perusahaan dan para karyawan, karena kedua pihak 
saling membutuhkan dan saling menghargai tugas masing-masing 
dalam perusahaan, sehingga dapat ditumbuhkan tanggung jawab ber- 
sama mengenaijalannya perusahaan. Dengan demikian para .karyawan 
tidak akan lagi dipandang hanya sekedar sebagai alat produksi saja, 
dan dengan demikan pula rnaka masalah pemogokkan dan rnasalah 
lain yang bersangkutan dengan perburuhan dapat kita hindari. 

Semangat kebersamaan dan kekeluargaan hendaknya tercermin 
pula dalam skala yang lebih luas, yaitu dalam hubungan dan kerja sama 
antara pengusaha yang kuat dan pengusaha lemah. Dalam hal ini sis- 
tern keterkaitan dan sistim Bapak Angkat, sebagaimana yang telah 

l 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
Pimpinan mengucapkan selamat atas keberhasilan pemerin tah 

menyelenggarakan Jakarta lnformasi Meeting dari tanggal 25 s/d 28 
Juli 1988 yang lalu. Hasil-hasil pertemuan tersebut merupakan tero- 
bosan politis serta langkah-langkah maju yang memberikan harapan 
bagi penyelesaian masalah Kamboja yang sudah hampir berlangsting 10 
tahun. Usaha yang demikian ini patut kita sambut dengan gembira .J 

karena konstitusi kita mengamanatkan agar bangsa Indonesia ber- 
sama-sama bangsa Jainnya ikut serta melaksanakan ketertiban dunia 
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 

Oleh karena itu upaya turut serta menyelesaikan masalah Kamboja 
melalui forum Jakarta lnfonnasi Meeting adalah merupakan langkah- 

dirintis oleh Pernerintah, hendaknya makin diperluas dan rnakin di- 
sernpurnakan. 

Dengan prinsip kebersamaan dan kegotongroyongan tersebut 
maka semua kekuatan ekonomi nasional akan turnbuh kuat dan sehat 
sehingga pada gilirannya akan dapat lebih baik lagi didalam mernberi- 
kan sumbangan dan memikul tanggung jawab yang sebesar-besarnya, j' 
untuk keberhasilan pembangunan nasional. 

Pimpinan Dewan menggaris bawahi amanat Saudara Presiden 
didepan para peserta Rapim ABRI di Istana Negara tanggal 8 Agustus 
1988 yang lalu, yang rnenekankan pentingnya kematangan dan keari- 
fan dalam mengembangkan konsep stabilitas nasional yang dinamis, 
mengingat aspirasi dan harapan rakyat juga terus meningkat sejalan 
dengan kemajuan pembangunan yang telah berhasil dicapai, Keber- 
hasilan yang telah dicapai dalam bidang pembangunan pada dua 
dasawarsa terakhir ini sungguh mernbesarkan hati kita semua. Tetapi 
kita harus juga mengakui bahwa sebagai akibat dari keberhasilan itu, 
tuntutan rakyat juga semakin meningkat, seperti dalam masalah 
keadilan,. kebersamaan dan kejujuran. 

Pimpinan Dewan juga sependapat bahwa aspirasi dan harapan 
rakyat yang terns meningkat sejalan dengan keberhasilan kemajuan 
pembangunan harus rnendapatkan saluran yang sebaik-baiknya agar 
menjadi pendorong bagi kemajuan pembangunan. J 
Sebab aspirasi dan harapan yang tidak mendapatkan saluran dapat 
menjadi sumber kerawanan, dan bahkan dapat pula menimbulkan 
gejolak sosial di tengah-tengah masyarakat dan come backnya sisa-sisa 
G 30 S/PKI. 



Sidang Dewan yang terhormat, 
Dalam Masa Sidang I Sidang 1988/1989 selain akan segera 

melanjutkan pembahasan mengenai Rancangan Undang-undang ten- 
tang Pendidikan sebagaimana telah disebutkan dimuka, maka DPR 
akan segera rnelaksanakan pembicaraan pendahuluan mengenai ran- 
cangan APBN 1989/1990, dan Insya Allah akan dilanjutkan dalam 
Masa Sidang ke II yang akan datang. 

Mengingat pentingnya pernbicaraan pendahuluan ini maka pim- 
pinan menghimbau kepada Anggota Dewan untuk memanfaat 
kan forum pernbicaraan pendahuluan dengan sebaik-baiknya, karena 
rancangan anggaran yang dibicarakan akan merupakan pelak- 
sanaan tahun pertama dari GBHN 1988, di mana sudah harus tercer- 
min upaya-upaya untuk memantapkan kerangka landasan pemba- 
ngunan. 

Selanjutnya untuk memenuhi ketentuan peraturan Tata Tertib 
Dewan dalam Masa Sidang ini juga akan segera ditetapkan komposisi 
keanggotaan baru untuk komisi-komisi, BURT dan BKSAP yang kemu- 
dian diikuti dengan pemilihan Pimpinan baru dari alat-alat 
kelengkapan tersebut, 

Sidang Dewan yang kami hormati, 
~ Demikianlah selintas gambaran tentang kegiat.an-kegiat.an yang 

telah diselesaikan oleh DPR sejak terbentuknya I Oktober 1987 yang 
lalu dan yang akan dilakukan oleh DPR dalam waktu dekat mendatang 
serta permasalahan-permasalahan lainnya yang lebih mendapatlcan 
perhalian Dewan. 

Kami percaya bahwa setelah menjalani reses, maka para anggota 
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langkah permulaan untuk ikut serta merintis jalan bagi penyelesaian 
masalah Kamboja secara menyeluruh, yang pada giliranr,.. dapat 
dijadikan modal menuju terwujudnya kawasan Asia Tenggara yang 
damai, bebas dan netral. 

Jalan ke arah itu memang masih panjang, namun kehadiran 
mereka untuk berdialog secara tidak resmi dalarn suasana saling hor- 
mat-menghormati, benar-benar sangat menggembirakan. Mudah-mu- 
dahan perkembangan dalam situasi intemasional akhir-akhir ini (an- 
tara lain perbaikan-perbaikan hubungan antara negara-negara 
Adikuasa, gencatan senjata antara IRAK - IRAN dan lain sebagainya) 
akan lebih mempermudah proses penyelesaian masalah Kamboja 
terse but. 
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Yang k.esemuanya. akan bersama-sama kita mengikuti jalannya 
Sidang Dewan yang mulia ini dan akan secara langsung mendengarkan 
pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia. 1 

Sidang Dewan yang terhonnat, 
Sampailah kita kepada acara yang telah kita nantikan bersama 

ya.itu Pidato K.enegaraan Presiden, yang merupakan tradisi yang terus 
kita pelihara dengan baik ~jak Orde Baru, karena melalui Pidato 

27 orang 
27 orang 
27 orang 
26 orang 
54 orang 
33 orang 

2 orang 
27 orang 
27 orang 
24 orang 
27 orang 
27 orang 
27 orang 
27 orang 
27 orang 
20 orang 
54 orang 
27 orang 
20 orang 

107 orang 

Para Medis Teladan 
Kepala Desa Teladan 
Ketua LKMD teladan 
K.etua Tim Penggerak PKK Desa teladan 
Transmigran teladan tingkat nasional 
Pengelola K.B teladan 
Pengurus koperasi/KUD teladan 
Pemegang lomba Karya ilmiah Remaja Nasional 
Juru Penerangan Berprestasi Tinggi Tingkat 
Nasional 
Karang Taruna teladan 
Pekerja Sosial Masyarakat Teladan 
Pekerja Teladan Nasional 
Awak kendaraan umum teladan 
Dan hadir pula Duta Seni ASMAT sebanyak 

Saudara Presiden dan para undangan yang kami muliakan, 
Di balkon utama telah hadir warga masya.ralcat teladan dari seluruh 7 
Indonesia ya.itu : 

Guru tingkat nasional dari tingkat taman kanak- 
kanak sampai lanjutan atas. 
K.epala SPG dan SGO terbaik tingkat 
nasional 
Siswa teladan tingkat SMTP 
Siswa teladan tingkat SMTA 
Finalis lomba Penelitian ilmiah Remaja ke XII 
Dokter teladan 

lebih bersiap kembali untuk melaksanakan tugas-tugas lembaga ini 
dengan sebaik-baiknya., baik tugas dibidang pembentukan Undang-un- 
dang, penetapan anggaran maupun tugas-tugas dibidang pengawasan. 
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Terima kasih k.ami sampaikan kepada Saudara Menteri Agama. 
Dengan selesainya pembacaan do'a Saudara Menteri Agama tadi, 

maka kita telah melaksanakan seluruh acara Sidang Paripuma ini, 
Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak, atas segala 
perhatian yang telah diberikan, sehingga memungkinkan Sidang Pa- 

PEMBACAAN DOA OLEH 
MENTERI AGAMA 

Dernikianlah telah kita ikuti bersama Pidato Kenegaraan Saudara 
Presiden. 

Izinkanlah kami atas nama Dewan menyampaikan terima kasih 
yang sebesar-besarnya kepada Saudara Presiden yang telah menyam- 
paikan Pidato Kenegaraan dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa 
Persidangan I Tahun Sidang 1988 - 1989. 

Selanjutnya kami minta kesediaan Menteri Agama untuk rnem- 
bacakan do'a, 
Kepada Saudara Menteri Agama kami persilahkan. 

PIDATO PRESIDEN R.I. 

- .. -..:.• 

Kenegaraan ini Saudara Presiden altan menjelaskan secara langsung 
mengenai pelbagai kebijaksanaan yang telah dan akan diambil dalam 
rangka mewujudkan amanat rakyat yang dipercayakan kepadanya 
melalui pelbagai ketetapan MPR. Oleh karena itu pada hari ini bukan 
hanya para wakil rakyat serta para undangan lainnya yang· seluruh 
perhatiannya diarahkan kepada mimbar demokrasi dalam gedung 
DPR ini, melainkan juga seluruh rakyat Indonesia dapat mendengar- 
kan, mengikuti ataupun melihat jalannya pidato kenegaraan ini 
melalui RRI maupun 'IV-RI. 

Kepada Saudara Presiden kami persilahkan. 
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M.KHARISSUHUD 
ttd. 

KETUA, 

PIMPINAN DEWAN PERWAKIIAN RAKYAT 
REPUBUK INDONESIA 

Jakarta, 16 Agustus 1988. 

Wassa.lamu' alaikum Wr. Wb. 

ripurna ini berjalan dengan tertib dan lancar. 
Selanjutnya, izinkanlah kami menutup sidang ini dengan ucapan : 

Syukur Alhamdulillahirabbil'alamin. 
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8 
PIDATO PENUTUPAN 

MASA PERSIDANGAN I 
TAHUN SIDANG 1988 - 1989 
TANGGAL 1 OKTOBER 1988 
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Sidang Dewan yang terhorrnat, 
Marilah kita rnemasuki mata acara pertama, yaitu penetapan calon 

Hakim Agung. Untuk memenuhi ketentuan Undang-undang No. 14 
tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Peraturan Tata Tertib 
Dewan Perwakilan Rakyat, maka Rapat Sadan Musyawarah tanggal 22 
September 1988 yang lalu, menyetujui agar dalam Rapat Paripurna hari 
jni dapat dirnintakan persetujuan Rapat Paripuma Dewan untuk rnene- 
tapkan calon Hakim Agung usulan DPR. Perlu kami beritahukan 

KEPALA BIRO PERSIDANGAN 

l . Pengesahan calon-calon Hakim Agung. 

2. Pidato Penutupan. 

Narnu n mengingat Pimpinan telah menerima sebuah Rancangan 
Cndang-Undang, rnaka sebelum mernasuki acara tersebut diatas ter- 
lebih dahulu pirnpinan ingin mempersilahkan kepada Saudara Kepala 
Biro Persidangan untuk membacakan surat masuk yang berkenaan 
dengan diterirnanya Rancangan Undang-Undang tersebut. Kepada 
Saudara Kepala Biro Persidangan saya persilahkan. 

Hari ini kita akan segera mengakhiri Masa Sidang ke I Tahun 
Sidang 1988-1989, yang Lelah berlangsu ng sejak tanggal 16 Agustus 
yang baru laiu. 

Sesuai keputusan Sadan Musyawarah tanggal 22 September 1988 yang 
lalu maka susunan acara pada Rapat Paripurna hari ini adalah sebagai 
berikut : 

Para Anggota Dewan yang terhormat, 
Sidang Dewan yang kami muliakan, 
Assalamu'alaikum Wr. Wb. 

8 
PIDATO KETUA DPR-RI 

PADA PENUI'UPAN MASA PERSIDANGAN I 
TAHUN SIDANG 1988 - 1989 
TANGGAL 1 OIITOBER 1988 



Sidang Dewan yang terhormat, 
Sesuai ketentuan Tata Tertib DPR-RI pasal 79 ayat (3), sebagairnana 

biasa pada akhir Masa Sidang ini, kami selaku Pimpinan Dewan, akan 
menyampaikan Pidato Penutupan, yang akan menguraikan secara 
singkat pelbagai kegiatan Dewan yang baru saja kita jalani ini, dan 
kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dewan untuk Masa Reses yang 
akan datang. 
Masa Sidang pertama Tahun Sidang 1988-1989 ini berlangsung kurang 
dari dua bulan, atau tepatnya berlangsung selama 41 hari kerja. Men- 
urut pengamatan kami, selama Masa Sidang yang pertama ini, pelbagai 
kegiatan telah dilaksanakan dan diselesaikan oleh alat-alat kelengkapan 
DPR, baik itu tugas di bidang perundang-undangan, dibidang pe- 
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Terima kasih, atas persetujuan tersebut; 
Dengan demikian kita telah selesai dengan mata acara yang pertama, 
selanjutnya perkenankanlah pimpinan mernasuki mata acara yang 
kedua yaitu Pidato Perrutupan Masa Sidang I Tahun Sidang 1988-1989. 

T erima kasih kami sampaikan kepada Saudara Kepala Biro Per- 
sidangan. Selanjutnya kami ingin menanyakan kepada Sidang Pa- 
ripurna Dewan, apakah ke empat calon tadi dapat disetujui calon 
Hakim Agung usulan DPR. 

RAPAT SETUJU l 

KEPALA BIRO PERSIDANGAN 

bahwa mengingat lowongan jabatan Hakim Agung- hanya ada 2 maka 
sesuai ketentuan undang-undang No. 14 tahun 1985 tersebut Dewan 
Perwak.ilan Rakyat secara resmi hanya mengusulkan 4 calon saja. 

Untuk menyingkat waktu, maka saya meminta kepada Saudara 
Kepala Biro Persidangan untuk membacakan ke empat nama calon 
Hakim Agung yang akan dirnintakan persetujuannya kepada Rapat 
Paripurna hari ini, Kepada Saudara Kepala Biro Persidangan saya 
persilahkan. 
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= 42 orang 
= 28 orang 
= l4 orang 
= 14 orang 
= 10 orang 

4 orang 
9 orang 

- Fraksi Karya Pembangunan (FKP) 
- Anggota tetap 
- Angota pengganti 
- Fraksi ABRI (F. ABRI). 
- Anggota tetap 
- Anggota pengganti 
- Fraksi Persatuan Pernbangunan (F. PP) 

Sedangkan mengenai penentuan jumlah anggota tetap dan 
anggota pengganti diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing 
Fraksi, selanjutnya dalam Rapat Paripurna tanggal 23 September 1988 
yang dipimpin oleh Yth. Saudara Wakil Ketua Koordinator K.ESRA 
telah disahkan keanggotaan Panitia Khusus RUU Perrdidikan Nasional 
sebagai berikut : 

= 42 orang 
14 orang 
9 orang 
6 orang 

Fraksi Karya Pembangunan 
Fraksi ABRJ 
Fraksi Persatuan Pembangunan 
Fraksi Partai Dernokrasi Indonesia 

netapan anggaran maupun di bidang pengawasan. 
Bahkan banyak perrnasalahan yang telah mendapat perhatian Dewan 
secara khusus dan dibicarakan secara mendalarn, baik dalarn wujud 
rapat-rapat intern kornisi-kornisi, rapat-rapat kerja, rapat-rapat dengar 
perrdapat maupun rapat dengar pendapat urnurn. · 

Di bidang perundang-undangan, dalarn Masa Sidang ini telah 
dibahas Rancangan Undang-Undang tentang : Pendidikan Nasional. 
Mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Nasional 
ini pada tanggal 8 dan 9 September 1988 telah rnemasuki Pembicaraan 
tingkat II yaitu : Pemandangan Umum Anggota Atas Rancangan 
Undang-Undang tentang Pendidikan Nasional tersebut, 
Sedangkan jawaban Perner intah atas pemandangan umum para 
Anggota tersebut telah disampaikan oleh Saudara Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan pada tanggal 16 September 1988. 

Seianjutnya berdasarkan Keputusan Rapat Badan Musyawarah 
penanganan terhadap Rancangan Undang-Undang te ntang 
Pendidikan nasional tersebut diserahkan kepada sebuah Panitia Khusus 
yang beranggotakan sebanyak 71 orang dengan komposisi sebagai 
berikut : 
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Kami gembira bahwa dalam rangka pernbahasan atas Rancangan 
Undang-Undang ini banyak sekali rnasukan-masukan dari masyarakat, 
ini berarti adanya partisipasi yang sangat positip. 
Sudah barang tentu masukan-rnasukan tersebut baik yang disampaikan 
kepada Pimpinan Dewan maupun melalui Fraksi-Fraksi pada saatnya 
merupakan bahan yang sangat berharga bagi Panitia Khusus di dalam 
rangka mernbahas dan merumuskan Rancangan Undang-Undang ini 
bersama-sama dengan Pemerintah, sehingga dengan dernikian diharap- 
kan agar Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Nasional 
yang akan dihasilkan oleh DPR bersarna Pemerintah akan rnerupakan 
Undang-U ndang yang benar-benar mengakomodasikan aspirasi 
masyarakat yang berkembang sesuai dengan tuntutan-tuntutan pem- 
bangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. 

Sidang Dewan yang terhormat, 
Di samping kegiatan pembahasan Rancangan Undang-Undang 

tentang Pendidikan Nasional ta.di, maka sesuai Tata Tertib Pasal 139 
ayat (1), pada Masa Sidang ke I komisi-komisi DPR telah memulai 
melakukan persiapan pembicaraan pendahuluan atas Rancangan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 1989-1990. Pembicaraan 
pendahuluan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara 1989-1990 akan dilanjutkan pada Masa Sidang ke II yang akan 
datang. 

dr. Bawadiman (F .KP) 
Haji SulaemanTjakrawiguna, SH (F. KP), 
Haji Soerjo mardjio (F. ABRl), 
Haji Imam Sofwan (F .PP) , 
Bn. Marbun, SH (F .PDI). 

Ketua 
Wakil Kerua 

Dan pada rapat pertama Panitia Khusus yang juga dipimpin oleh 
Yth. Saudara Wakil Ketua Koordinator KESRA telah terpilih susunan 
Pimpinan sebagai berikut : 

= 6 orang 
= 3 orang 

6 orang 
= 4 orang 
= 2 orang 

- Anggota tetap 
- Anggota pengganti 
- Fraksi Demokrasi Indonesia (F. PDI) 
- Anggota Tetap 
- Anggota pengganti 



Saudara-saudara para Anggot.a Dewan yang terhormat, 
Di dalam rang.ka melaksanakan tugas di bidang pengawasan, 

Komisi-Komisi DPR telah mengadakan Rapat Kerja dengan pasangan 
kerjanya masing-masing, terutarna yang berkaitan dengan tindak lanjut 
laporan kunjungan kerja komisi, Dalam kaitan ini maka 26 Menteri 
telah mengadakan Rapat Kerja dengan pelbagai Komisi-Komisi DPR. 
Banyaknya Rapat-Rapat Ke rja te rsebut menunjukkan adanya 
kesungguhan baik Pernerintah maupun para wakil-wakil rakyat yang 
duduk di DPR untuk bersama-sarna mencari jalan keluar yang terbaik 
dalam rangka melaksanakan Pernbangunan Nasional. Dalam kesem- 
patan tersebut maka pelbagai permasalahan sebagai tindak lanjut dari 
kunjungan kerja Kornisi DPR, telah dibahas secara mendalam dan 
dalam suasana keterbukaan, Sernentara itu Rapat Dengar .Pendapat 
dan Rapat Dengar Pendapat Umum juga telah dilangsungkan selama 
Masa Sidang ke I ini. Rapat-rapat tersebut antara lain dengan Direk- 
torat jenderal Hubungan Luar Negeri, Dirjen Radio, Televisi dan Film, 
Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional, lrjen Hankam, Irjen Dep- 
pen, Ketua BPPT, Dirjen Pembangunan Desa, Dirjen Agraria, Dirjen 
Pembangunan Daerah, Direktorat Patent dan Hak Cipta, Dirjen Pem- 
binaan Badan Peradilan umum, Dirjen Irnigrasi, lrjen Depdikbud, 
Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, Kepala Biro Pusat Statistik, Jaksa 
Agung Muda Bidang Pernbinaan, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Pajak, 
Kepala BKKBN, LIPI, BAKORSURTANAL. Direksi Bank Dagang Ne- 
gara, Panti Werdha Panti Laras, Panti Balita dan Panti Penyantunan 
Pengemis dan Sekjen Departemen Agama. 
Sedangkan Rapat Dengar Pendapat Umum antara lain dilaksanakan 
dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Masyarakat Perhu- 
tanan Indonesia, Pirnpinan PT. Rejo Sari Bumi - Tapos, PT. Hutama 
Karya, PT. Pernbangunan Jaya, DPP Indonesia National Shipowners 
Assaciation, PT. Karana Lines, Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia, 
Universitas Sahid, PT. AJB Bumi Putera 1912, Ikatan Panerbit Indone- 
sia, Ikatan Dokter Indonesia dan lain-lain. 

Selanjutnya dua alat kelengkapan Dewan Jainnya yaitu BURT dan 
BKSAP telah pula rnelakukan pelbagai kegiatan dalam Masa Sidang 
sekarang ini. 
Dalam Masa Sidang ini BURT telah mengadakan serangkaian rapat- 
rapatnya antara lain membahas rumusan Rancangan Peraturan Peme- 
rintah tentang perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPR-RI, sesuai 
penjelasan umum UU no. 12/1980 tentang Hak Keuangan/Admini- 
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Sidang Dewan yang terhorrnat, 
Sebagaimana sudah sering kami kemukakan, di dalam Repelita V 

yang akan datang yang merupakan tahap pemantapan kerangka landas- 
an, kita membutuhkan banyak sekali perundang-undangan dalam 
rangka mendukung tahap tinggal landas. Untuk itu perlu adanya kesa- 
tuan bahasa mengenai program legislatif nasional yang sangat dibu- 
tuhkan di dalam pemantapan kerangka landasan pembangunan. 
Kita tahu bahwa program pembangunan hukum bukanlah merupakan 
pekerjaan yang mudah karena program pembangunan Hukum bukan 
sekedar memperbaharui undang-undang saja tetapi menyangkut juga 
masalah-masalah yang berkaitan dengan penegakan hukum, 
pendidikan hukum, penyuluhan hukum, kesadaran hukum masyarakat 
dan lain sebagainya. Namun bagaimanapun sulitnya permasalahan 
tersebut ka1au semua pihak yang terkait dalam rangka peinbangunan 
huk.um menyadari penlingnya pennasalahan tersebut dalam kaitan- 

tratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan 
bekas Anggota lembaga Tertinggi /Tinggi Negara dan bekas Anggota 
Lembaga Tinggi Negara. 

Dalam pada itu kegiatan-kegiatan BKSAP dalam Masa Sidang ini, 
berkisar kepada persiapan-persiapan untuk pengiriman Delegasi- 
delegasi yaitu Delegasi Muhibah DPR-RI ke Thailand, Delegasi DPR-RI 
ke Amerika Serikat, Delegasi ke Konperensi IPU ke 80 di Bulgaria, 
Delegasi ke Seminar dan Study Perbandingan tentang Keluarga Beren- 
cana ke Negara-negara Islam, Konperensi Tingkat Menteri di Nicosia 
Siprus, dan Delegasi ke Sidang umum PBB di New York. 
Di samping itu BKSAP juga telah mengadakan Friendly Talk dengan 
Anggota-anggota Parlemen Eropa, Delegasi Parlemen Korea Selatan,· 
Delegasi Parlemen Hongaria, serta pertemuan-pertemuan dengan 
Duta Besar Singapura dan Duta Besar Bulgaria, Pejabat Departemen 
Kehakiman dan Departemen Luar Negeri membahas mengenai hak- 
hak azasi manusia, serta secara khusus membahas tentang peranan 
Delegasi DPR-RI pada forum-forum internasional dengan Menteri Luar 
Negeri dan Dekan Fakultas Ilmu Sosisal dan Politik Universitas Indo- 
nesia. Selanjutnya disamping tamu-tamu tersebut, maka dalam Masa 
Sidang Pertama ini DPR juga telah menerima rombongan Senator 
Amerika yang dipimpin oleh Senator Ernest F. Hollings, ketua Komisi 
Perdagangan, llmu Pengetahuan dan Transportasi; dan Ketua Senat 
Canada yaitu Y.M. Guy Charboneau. 
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Sidang dewan yang terhorrnat, 
Pada tanggal 5 Oktober 1988, kita bersama-sama memperingati 

Hari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang ke 43. Atas nama 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 
dalam kesempatan yang berbahagia ini saya menyampaikan ucapan 
selamat yang setulus-tulusnya kepada segenap jajaran ABRl yang 
sepanjang sejarah Republik tercinta ini tidak pernah absen dalam 
menyumbangkan dharrna baktinya pada bangsa dan nega.ra. 
Saya percaya bahwa dalarn keadaan apapun rnaka para prajurit ARRI 
akan selalu berpegang teguh kepada Sapta Marga clan Sumpah Praju- 

nya dengan sukscsnya permasalahan-permasalahan tersebut dapat kita 
pecahkan bersama, 

Sidang Dewan yang terhormat, 
Dalam bulan ini bersamaan dengan diperingatan HUT GOLKAR 

yang ke 24, juga akan diselenggarakan Munas GOLKAR. 
Dari mimbar ini Pimpinan ingin rnenyampaikan selamat sehubungan 
dengan kedua kegiatan tersebut, Pimpinan percaya bahwa sebagai 
organisasi kekuatan sosial politik yang terbesar maka Golongan Karya 
akan selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar yang menguta- 
rnakan persatuan dan kesatuan, kebersamaan dan kesetiakawanan. 
Sebagai refkleksi darjpada prinsip-prinsip tersebut tentunja setiap 
Anggota GOLKAR dituntut tidak hanya mementingltan kepentingan 
diri sendiri tetapi selalu berusaha mempersatukan dan mcnserasikan 
diri dengan masyarakat yang ada di sekitamya, sehingga keberadaan 
dan kehadiran .GOLKAR. memang betul-betul dirasakan clan diper- 
lukan di tengah-tengah masyarakat 
Sebagai Organisasi kekuatan sosial Politik yang terbesar t.entunya dapat 
diartikan bahwa GOLK.AR mendapat kepercayaan yang terbesar pula 
dari rakyat. 
Pimpinan Dewan percaya bahwa GOLKAR tidak akan menyia-nyiakan 
kepercayaan rakyat tersebut, bahkan diharapkan bahwa GOLKAR akan 
berupaya seoptimal mungkin untuk rnelaksanakan Amanat Penderi- 
taan Rakyat Selanjutnya sebagaiOrganisasi kekuatan sosial politik yang 
terbesar sekaligus GOLKAR juga dituntut untuk mampu menyiapkan 
konsep-konsep sebagai jawaban terhadap tuntutan dan tantangan yang 
mungkin timbul baik dalam menyongsong Repelita V, maupun dalam 
kurun waktu pembangunan jangka panjang ke dua yang akan datang. 



rit. Oleh karenanya Dharma Bakti ABRI akan tetap merupakan motor 
penggerak, baik sebagai stabilisator maupun dinamisator pernba- 
ngunan nasional. Dharma Bakti tersebut lahir bukan sernata-mata 
karena ABRI sebagai kekuatan pertahanan dan kearnanan, melainkan 

juga lahir oleh kesadaran dan tanggung jawabnya sebagai kekuatan 
perjuangan bangsa yang lahir dari rakyat dan bersama-sama rakyat 
menegakkan dan mengisi kernerdekaan dengan pembangunan sebagai 
pengamalan Pancasila. 

Sidang Dewan yang terhormat, 
Besok pagi DPR akan rnenjalani Masa Reses Persidangan pertarna 

Tahun Sidang 1988/1989. Masa Reses yang akan kita jalani cukup 
singkat, karena pada tanggal 24 Oktober 1988 yang akan datang kita 
semua akan bertemu kembali, unruk memulai kegiatan-kegiatan dalam 
Masa Sidang kedua. 

Walaupun.Masa Reses tersebut singkat, narnun Pimpinan percaya 
bahwa sebagai wakil rakyat para Anggota Dewan akan memanfaatkan 
kesernpatan yang singkat tersebut dengan sebaik-baiknya, 
Untuk itu Pimpinan mengharapkan agar di dalarn melaksanakan kun- 
jungan kerja ke daerah-daerah dalam rangka melaksanakan tugas-tugas 
Dewan di bidang pengawasan para Anggota Dewan tetap berpedoman 
kepada pengarahan-pengarahan yang telah diputuskan di dalam Rapat 
Badan Musyawarah tanggal 22 September yang lalu. 

Sidang Dewan yang terhormat, 
Tadi pagi kita semua Bangsa Indonesia untuk ke sekian kalinya 

mernperingati hari Kesaktian Pancasila. Dalam kaitan ini Pimpinan 
ingin mengingatkan kembali bahwa kup yang dilancarkan oleh PK.1 
dengan G-30-S-nya dimungkinkan oleh kelengahan, kekurangwas- 

. padaan dan adanya kegiatan pimpinan PKI yang sengaja menipu se- 
bagian rakyat Indonesia dalam usaha menumbangkan Pancasila. Oleh 
karena itu dalam kesempatan ini Pimpinan ingin mengingatkan bahwa 
oleh karena Repelita ke V merupakan kurun waktu yang sangat pen ting 
dalam rangka pemantapan kerangka landasan pembangunan, maka 
kita semua dituntut untuk terns memperkokoh persatuan dan kesatuan 
Bangsa dan meningkatkan kewaspadaan agar pembangunan nasional 
dapat berlangsung dengan lancar dan sukses. 
Suksesnya pelaksanaan pembangunan nasional berarti semakin 
meningkatnya kesejahteraan rakyat. Rakyat yang makin sejahtera 
memiliki ketahanan yang lebih kuat untuk menghadapi pengaruh- 
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Jakarta, ] Oktober 1988 

KETUA DPR-RI, 

Sekian, Wassalarnu'alaikum Warahmatullahi Wabarahatuh 

pengaruh paham komunis maupun ekstrirn lainnya. Oleh karena itu 
rnarilah kita berusaha sekuat-kuatnva sesuai dengan bidang tugas kita 
masing-masing, agar pembangunan nasional kita dapat berjalan de- 
ngan sukses. 

Demikianlah, Saudara-saudara sekalian beberapa kegiatan dalam 
Masa Sidang Pertarna yang dapat kami sarnpaikan kepada Sidang 
Dewan yang terhorrnat pada saat kita akan menutup Masa Sidang yang 
pertarna ini, serta rencana kegiatan-kegiatan Dewan untuk Masa Reses 
pendek yang akan datang ini. 

Ijinkanlah pada kesernpatan ini pimpinan mengucapkan Selarnat 
bertugas dalam Masa Reses, dan Insya Allah kita akan berternu kembali 
pada tanggal 24 Oktober yaqg alum datang. 

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah dan terimakasih yang 
sebesar-besarnya alas perhatian Saudara, perkenankanlah kami 
menutup Masa Sidang ke I ini. 
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Sidang Dewan yang terhorrnat, 
Masa Sidang ke 1I yang akan kita jalani, akan berlangsung kurang 

dari 2 bulan, di mulai pada hari ini dan akan berakhir pada tangga) 17 
Desember 1988 yang akan datang. 
Untuk memenuhi ketentuan pasal 159 Peraturan Tata Tertib DPR 
maka pada Masa Sidang ke I yang baru lalu komisi-kornisi dalam Rapat 
Kerja dengan Pemerintah telah mengadakan pembicaraan pen- 
dahuluan dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara 1989/1990. 

Sidang Dewan yang kami rnuliakan, 
Sebagaimana yang kita laksanakan selama ini, dan untuk me- 

menuhi ketentuan pasal 79 ayat (2) peraturan tata tertib DPR, kami 
selaku Pimpinan DPR akan menyampaikan Pidato Pembukaan Masa 
Sidang Ke 11, yang akan menguraikan secara singkat kegiatan-kegiatan 
DPR dalam rnasa reses yang baru lalu serta rencana kegiatan yang akan 
dilaksanakan dalam masa sidang vang akan k.ita jalani ini. 
Namun terlebih dahulu Pimpinan Dewan ingin menggunakan kesem- 
patan yang baik ini untuk menyampaikan ucapan "Selamat berternu 
kernbali", dan mudah-mudahan dengan rahrnat dan ridho Tuhan Yang 
Maha Kuasa, kita senantiasa mendapatkan kesehatan lahir dan batin, 
sehingga dengan demikian segala tugas dapat kita laksanakan dengan 
sebaik-baiknya. 

Assalamu'alaikurn Wr. Wb. 
Para Wakil Ketua dan para Anggot.a Dewan yang kami hormati; 
Sidang Dewan yang kami muliakan. 

Sesuai catatan dari Sekretariat Jenderal 378. Anggotan DPR yang 
mewak.ili ke empat Fraksi telah hadir dalam Rapat Paripurna ini, oleh 
karenanya, ijinkanlah kami membuka Rapat Paripurna Pembukaan 
Masa Sidang ke II Tahun Sidang 1988/1989, dan sesuai ketentuan 
pasal 96 peraturan tata tertib, Rapat Paripurna ini karni nvatakan ter- 
buka untuk umum. 

9 
PIDATO PDIBUKAAN 

MASA PERSIDANGAN KE n 
TAHUN SIDANG 1988 ~ 1989 

TANGGAL 24 OlITOBER 1988 



- Surnatera Utara oleh Lim kornisi V, 
• Sumatera Baral oleh tim komisi VIII, 
- Sumatera Selatan oleh Lim komisi V, 
• Jawa Baral oleh tim kornisi VIII, 
· Jawa T engah oleh tim kornisi I, VI dan APBN, 
· DJ. Yogyakarta oleh tim komisi I, 

·~ 
· Jawa Timur oleh tirn kornisi I, 
• Kalimantan Barat oleh tim kornisi VI dan APBN, 
- Kalimantan Selatan oleh tim komisi IV, 
- Kalimantan Timur oleh tim komisi II dan IV, 
- Sulawesi Selatan oleh tim komisi IV dan VII, 
- Sulawesi T enggara oleh tim komisi IV dan VII, 
- Sulawesi U tara oleh tim Jr.omisi II dan III, 
- Maluku oleh tim kornisi X, 
- lrian Jaya oleh cim komisi IV dan X. 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
Meskipun reses Masa Sidang ke I hanya berlangsung singkat yaitu 

selama hampir tiga minggu; namun kesernpatan yang singkat tersebut 
telah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh tim-tim kunjungan 
kerja Komisi DPR, untuk melaksanakan tugas-tugas DPR di bidang 
pengawasan. 
Adapun daerah-daerah yang dikunjungi selarna reses Masa Sidang ke I 
tersebut adalah sebagai berikut : 
- Daerah lstimewa Aceh oleh tirn kornisi IX, 

Pembahasan tersebut akan dilanjutkan dalam Masa Sidang ke II ini dan 
basil pembahasannya akan disampaikan oleh unsur Pimpinan rnasing- 
masing komisi kepada Komisi APBN. Selanjutnya Komisi APBN akan 
mengadakan Rapat Kerja dengan rnenteri Keuangan mengenai 
masalah tersebut, 

Mengingat Tahun Anggaran 1989/1990 rnerupakan pelaksanaan 
tahun pertama dari Repelita V, maka pembicaraan pendahuluan ini 
mempunyai arti yang sangat penting; 
Oleh karenanya sesuai kesepakatan dalam Badan Musyawarah maka 
pembicaraan tersebut diacarakan pada kesempatan pertama Kornisi- 
komisi mengadakan Rapat-rapatnya. Di samping pernbicaraan pen- 
dahuluan, maka Rapat Kerja Komisi APBN dengan Menteri Keuangan 
juga akan mernbahas laporan semester APBN 1988/1989 serta memba- 
has perkiraan Tambahan dan Perubahan atas APBN 1988 I I 989. 
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Sidang Dewan yang terhorrnat, 
Pada Masa Sidang kc I yang lalu, 4 Dclegasi DPR-RI tclah ber- 

angkat ke luar ncgcri yaitu Delegasi Muhibah DPR-RI kc Thailand, 
Delcgasi DPR-RI kc Amcrika Serikat, Delcgasi DPR-Rl kc Konperensi 
]PU di Sofia-Bulgaria, dan Delegasi DPR-RI kc Pcrternuan Tingkat 
Mentcri di Nicosia-Syprus, 
Disamping itu 2 orang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Lelah ditun- 

: 
I 

~ 
I 

I 

Sidang Dewan yang tcrhormat, 
Dalam Masa Sidang ini kita akan mcmbicarakan dua buah Ran- 

cangan Undang-Undang yaitu : 
I. Rancangan C ndang-Undang Len tang Pcndidikan Nasional, 
2. Rancarigan L11da11g-l:11chmg Lc11tang Tclckornunikasi. 

Mcngcnai Rancangan Cndang-undang teutang Pr-ndidikan Xasional, 
Pa n it ia Kh usus bcr sarna-sama dc uga n Pcrn cr in t a h Lelah bcr ha s.il 
menyusun suatu jad\\'al acara rinci sampai clcngan bu Ian Pebruari yang 
akan datang. Pimpinan percava bahwa dcngan dilandasi olch scmangat 
dan nial baik scrnua pihak scrra birnbingan dari Allah Subhanahu 
Wata'ala, rnaka pcnjadwalan yang tclah dibuat olch Panitia Khusus 
bersarna-sama Pemerintah, akan dapat direalisir dengan sebaik-baiknya. 

Adapun mcugcnai Rancangan Lndang-undang tcntang Tele- 
kornunikasi, pcna11ga11annya rnasih mcnungf{u kc putu san Badan 
Musyawarah yang akan datang. 

Sedangkan daerah-daerah lain telah dijangkau oleh para Anggota 
DPR secara pcrorangan, dalam rangka kunjungan komunikasi intensif 
dcngan masyarakat di daerah pemilihannya masing-masing. Tugas 
kunjungan kerja kc daerah-dacrah tcrscbut karni anggap penting ka- 
rena para Anggota dewan, sebagai wakil rakyat akan dapai rncngawasi 
dengan seksama pelaksanaan pembangunan dan kebijaksanaan yang 
dilakukan oleh pcmcrintah di daerah-dacrah. 1 Ial ini senapas dengan 
amanat GBJ-li\ yang rncnghcndaki adanya pcngawasan yang cffektif 
dari Dewan Pcrwakilan Rakyat. 
Pada saatnya nanti, sesuai acara yang t clah ditctapkan olch Badan 
Musyawarah, hasil-hasil ku njungan terscbut akan di laporkan pada 
Rapat Paripurna DPR dun juga d idisk usikan dcngun pihak pcrncriru.ah 
dalam Rapat Kcrja antara Komisi-Kornisi DPR dcngan Mcrucri - Men- 
teri yang bcrsangkutan. 
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Sidang Dewan yang terhorrnat, 
Pada saat DPR menjalani reses tepatnya pada hari minggu tanggal 

2 Oktober 1988 pukul 20,05 at.au pukul 07,05 w. i. b, Senin pagi Sri 
Sultan Hamengkulu Buwono lX telah wafat dipanggil kembali kembali 
menghadap Yang Maha Kuasa. 
Kita telah kehilangan putra terbaik Bangsa Indonesia yang sepanjang 
hidupnya banyak sekali menyumbangkan dharma baktinya, demi 
tegaknya Republik lndonesia tercinta ini. Oleh karena itu dengan 
kedalaman hati dan ketulusan jiwa, dalam kesernpatan Pembukaan 
Masa Sidang ke II ini, Pirnpinan mengajak Sidang yang mulia untuk 
bersama-sama memanjatkan doa kehadirat Allah S.W.T, semoga Arwah 
Sri Sultan Hamengku Buwono IX diterima dengan sebaik-baiknya disisi 
Tuhan. Dari mimbar ini pula Pimpinan Sidang atas nama seluruh 
Anggota Dewan, ingin menyatakan turut berduka cita yang sedalam- 
dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan dan memohon kepada 
Tuhan Yang Maha Esa agar mereka diberi kekuatan lahir dan batin 
untuk mewujudkan cita-cita Almarhum, dan kita bangsa Indonesia 
diberikan petujuk jalan yang lurus untuk melanjutkan perjuangan 
Almarhum membawa bangsa ke arah hari depan yang lebih baik - 
Amin. 

juk untuk memperkuat Delegasi Pemerintah ke Sidang umum PBB di 
New York, yaitu anggota yang terhormat Sdr, Djamaluddin Tambunan, 
SH yang telah berangkat pada tanggal 29 September 1988 dan anggota 
yang terhormat Sdr. H.M. Hussein Naro yang berangkat pada tanggal 
4 Oktober 1988 yang lalu. 

Khususnya kepada Delegasi IPU yang dipimpin oleh Anggota yang 
terhormat Sdr. Marzuki Darusman, SH, Pimpinan ingin menyampaikan 
penghargaannya atas perjuangan Delegasi di forum tersebut yang 
telah berhasil menggagalkan dimasukkannya Tirnor-Tirnur dalam reso- 
lusi IPU. 
Menarik pelajaran dari keberhasilan tersebut maka untuk masa yang 
akan datang Delegasi Dewan Perwakilan Rakyat yang sifatnya tehnis 
memang bukan hanya memerlukan persiapan-persiapan yang matang 
sebelum berangkat, tetapi diperlukan pula kemampuan untuk berargu- 
mentasi, berkomunikasi, lobbying dan lain sebagainya, sehingga rnisi 
yang dipercayakan kepada Delegasi akan dapat dilaksanakan dengan 
sebaik-baiknya, 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
Garis-garis Besar Haluan Negara menekankan bahwa pernban- 

gunan hukum harus mampu mengarahkan dan menampung kebu- 
tuhan-kebutuhan hukurn sesuai dengan kesadaran hukum rakyat yang 
berkembang kearah rnodernisasi menurut tingkat-tingkat kemajuan 
pembangunan disegala bidang sehingga tercapai ketertiban dan kepas- 
tian hukum. 

Sidang Dewan yang terhormat, 
Setelah rnelaksanakan Repelita demi Repelita maka daya tahan 

ekonomi kita menjadi semakin kuat; bukan hanya untuk menjaga kesta- 
bilan ekonomi saja melainkan juga untuk memelihara gerak pembangun- 
an. Dibidang pertanian kita telah mencapai kemajuan-kernajuan yang 
besar bahkan sarnpai saat ini kita mampu mernpertahankan swasem- 
bada beras. Namun demikian kita perlu rnernperhatikan sungguh- 
sungguh apa yang dikemukakan oleh Saudara Presiden pada per- 
ingatan hari Pangan Sedunia yang ke 8 agar supaya para pemuda tani 
diseluruh pelosok nusantara mernpelopori usaha diversifikasi pangan 
disamping juga mernpelopori program intensifikasi padi dalam rangka 
terus menjaga kelangsungan swasembada be ras. Amanat Kepala Negara 
tersebut memang sangat beralasan mengingat selama beberapa tahun 
terakhir produksi beras kita terns meningkat dan mencapai lebih dari 
26, 7 juta ton dalam tahun 1986, narnun produksi beras tersebut pada 
tahun 1986 hanya naik 0,9 % jika dibanding dengan produksi tahun 
1985. Kenaikan ini berarti berada dibawah kenaikan rata-rata pen- 
duduk, Indonesia sekitar 2%. 
Oleh karena itu kita memang perlu waspada agar supaya kita tetap 
dapat terus meningkatkan produksi pertanian sehinggaa swasembada 
beras dapat terus kita pertahankan, Terlebih-lebih bila kita rnenyadari 
bahwa jumlah penduduk yang besar rnernerlukan penambahan pangan 
yang baik pula; padahal sumber-surnber alam terbatas, 
Hal ini mendorong kita untuk membangkitkan kesadaran agar dalarn 
melaksanakan pembangunan masa sekarang, kita harus tetap menjaga 
terpeliharanya sumber alarn dan lingkungan hidup. 
Untuk itu menjadi tugas kita bersama, terutama para ahli dibidangnya 
untuk melakukan peridekatan pembangunan terlanjutkan dengan 
mengelola sumber-surnber alam tanpa menimbulkan kerusakan 
lingkungan, sebagaimana diamanatk.an oleh Garis-garis Besar Haluan 
Negara. 



Ditekankan pula bahwa pembangunan clan pembinaan hukum di- 
arahkan agar clapat memantapkan hasil-hasil pembangunan yang telah 
dicapai, menciptakan kondisi yang lebih mantap, sehingga setiap 
anggota masyarakat dapat menikmati suasana serta iklim ketertiban 
dan kepastian hukum yang berintikan keadilan, dan lebih memberikan 
dukungan clan pengamanan kepada upaya pembangunan untuk men- 
capai kemakmuran. 

Selanjutnya ditekankan pula bahwa dalam rangka pembangunan 
hukum perlu diwujudkan pembinaan tata hukum nasional, melak- 
sanakan pembaharuan hukum antara lain dengan mengadakan kodi- 
fikasi dan unifikasi bidang-bidang hukurn tertentu serta penyusunan 
perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan untuk dapat men- 
dukung pembangunan di berbagai bidang. 

Dengan demikian bisa diharapkan bahwa pada akhir Pelita V 
menjelang era lepas: landas Pelita nanti, kita mampu merampungkan 
kerangka landasan hukum nasional yang kokoh kuat bagi penye- 
lenggara negara dan peningkatan pembangunan. 

Sehubungan dengan amanat Garis Besar Haluan Negara tersebut 
maka Pimpinan menghimbau kepada para Anggota Dewan untuk 
membahas hal tersebut baik dalam rapat intern komisinya masing- 
masing maupun dalam Rapat Kerja dengan Pemerintah, sehingga akan 
diperoleh kegairahan kesepakatan bersama mengenai undang-undang 
yang sangat diperlukan dalam rangka mendukung tinggal landas. 

Pentingnya ketertiban dan kepastian hukum ini antara lain karena 
kita semua sudah bertekad bahwa dalam rangka memantapkan ke- 
rangka landasan pembangunan, kita akan mengerahkan seluruh daya 
dan dana baik yang bersumber clari dalam negeri maupun yang ber- 
sumber dari luar negeri, dan untuk keperluan tersebut dituntut adanya 
perangkat-perangkat hukum yang pasti sehingga berbagai kepentingan 
dapat di jamin dan dilindungi hak-haknya. Masalah ini menjadi 
semakin penting mengingat semakin menekannya masalah pe- 
ngangguran di tahun-tahun yang akan clatang ini, yang harus kita ta- 

. ngani dengan sungguh-sungguh kalau kita tidak ingin menghadapi 
masalah-masalah keresahan sosial yang menjadi serius. 
Salah satu usaha kita untuk membantu menyelesa.ikan adalah dengan 
memperluas kesempatan kerja yang antara lain dapat dilakukan de- 
ngan mengadakan proyek-proyek baru dan memperluas hubungan 
dagang dengan luar negeri, dimana peranan modal asing dan keper- 
cayaan pihak yang kita ajak bekerja sama, menjadi sangat penting. 
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Pelaksanaan pembangunan nasional kita tidak sepi dari tantangan- 
tantangan yang harus kita atasi bersama, oleh karena itu prinsip-prinsip 
kekeluargaan, kebersarnaan sebagai pencerminan dari persatuan dan 
kesatuan, perlu terus dipelihara dan bahkan dikembangkan. Dengan 
demikian betapapun berat dan sulitnya tantangan pembangunan, 
kalau hal tersebut dipikul bersama pasti akan dapat kita atasi, 

Sidang Dewan yang terhormat, 
Beberapa hari lagi kita akan memperingati hari sumpah Pemuda. 

Apabila kita simak kernbali sejarah pergerakan Nasional, maka peris- 
tiwa tanggal 28 oktober 1928 itu mempunyai nilai yang sangat besar 
dalam perjuangan bangsa Indonesia di waktu itu ialah dicapainya 
kesepakatan dan tekad pemuda Indonesia untuk bertanah air, ber- 
bangsa dan berbahasa satu-Indonesia. 

Kebesaran nilai historis serta hakekat dari pada Sumpah Pemuda 
tidak lain adalah bahwa sesungguhnya sejak saat itu telah dicapai 
persaruan dan kesatuan pemuda Indonesia, yang pengaruhnya lebih 
lanjut adalah dicapainya kesatuan dan persatuan gerak seluruh lapisan 
masyarakat di dalam menentang penjajah serta dicapainya aktivitas 
yang menyatu dalam perang untuk memperoleh kemerdekaan Indo- 
nesia. 

Belajar dari pengalaman sejarah, kiranya pada tempatnyalah bila 
kita sekalian pada saat sekarang ini, di dalam rangka memperingati 
Hari Sumpah pemuda ke 60 pada tanggal 28 Oktober 1988 nanti, 
bukan saja sekedar merenungkan kernbali tentang betapa hesar dan 
tinggi nilai Sumpah Pemuda itu bagi persatuan dan kesatuan Bangsa 
Indonesia, namun juga dapat menarik relevansinya bagi usaha men- 
sukseskan pembangunan nasional, 

Sementara itu dalam upaya memperluas jangkauan pemerataan mern- 
peroleh keadilan hukurn, Pimpinan menghargai langkah-langkah 
Pemerintah memberikan kemudahan-kemudahan kepada masyarakat, 
untuk memperoleh bantuan hukum tanpa harus merninta surat kete- 
rangan tidak mampu dari lurah/Kepala Desa - Camat, tapi cukup 
menurut penilaian dari Ketua Pengadilan Negeri seternpat, Dengan 
demikian dimungkinkan bagi masyarakat yang tidak mampu lebih 
banyak yang dapat menikmati pemerataan untuk memperoleh ke- 
adilan: 



Kelompok 001 
Kelompok 002 
Kelompok 003 
Kelornpok 004 
Kelompok 005 

Koordinator l 
Koordinator II 
Koordinator Ill 

ketua 
Wakil Ketua 
Wakil Ketua 
Wakil Ketua 
Wakil Ketua 
Sekretaris 
Bendahara 
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1. Drs. Kusnain Yahya 
2. Sukardi Effendi 
3. Dimmy Haryanto 
4; Hasan Sapriyanto 
5. Ir. Adi Sumardiman 

III. KETUA-K.ETUA KELOMPOK : 

II. KOORDINATOR : 
l. H. Imam Churmen 
2. R. Tubagus Hamzah 
3. Novyan Kaman, SH 

I. A. Bakri Srihardono 
2. R. Tubagus Hamzah 
3. Novyan Kaman, SH 
4. H. Iman Churmen 
5. lpik Asmasubrata 
6. Drs, Moelyono 
7. H. Moh. Said Betta, SH 

Sidang Dewan yang terhormat, 
Sebelum mengakhiri Pidato Pembukaan Masa Sidang ke II ini, 

perlu kiranya karni beritahukan bahwa atas usu! dari Badan Urusan 
Rumah Tangga Negara DPR-Rl, Pimpinan telah mengeluarkan Surat 
Keputusan No: II/Pimp/1/1988-1989 Lentang pembentukan Struktur 
dan Tata Laksana Organisasi kelembagaan Wisma DPR-RI di Kalibata, 
yang setingkat dengan Rukun Warga (R.W) 
Keputusan ini antara lain dimaksudkan untuk memudahkan penge- 
lolaan dan pembinaan kepentingan para Anggota DPR beserta keluar- 
ganya, sehingga tercipta kondisi kehidupan yang serasi, selaras dan 
seimbang baik antara sesama penghuni Wisma maupun an tara 
penghuni Wisma dengan masyarakat di luar Wisma. 
Selanjutnya masih ada kaitannya dengan penghunian Wisma DPR-RI 
tersebut, Pimpinan telah mengeluarkan SK.. No: )6/Pimp/1988-1989 
tentang Peresmian Pengurus Wisma DPR-RI. 
Adapun nama-nama pengurus tersebut selengkapnya tersebut se- 
lengkapnya sebagai berikut : 

I. UNSUR PIMPINAN PENGURUS WlSMA. 
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M. KHARIS SUHUD 

ttd 

Jakarta, 24 Oktober 1988 

KETUA DPR-RI 

6. Ir. Ida Bagus Putra Kelornpok 006 
7. A.S. Haryono Kelompok 007 
8. Mulyadi Djajanegara Kelornpok 008 
9. Drs. Aloysius Aloy Kelornpok 009 
10. Soetrisno Kelompok 010 
11. H.M. Ni'rnat Racrnatullah Kelornpok Oll 
12. Dr. M.P. Pasaribu Kelompok 012 
13. H. Jacub Silondae Kelompok 013 

Demikianlah beberapa kegiatan Dewan yang telah dilak- 
sanakan dalam Masa Reses yang baru lalu, rencana kegiatan-kegiatan 
pada Masa Sidang ke II ini serta beberapa permasalahan yang telah 
mendapatkan perhatian kita bersama, dalam rangka Pidato Pern- 
bukaan Masa Sidang ke II Tahun Sidang 1988/1989. 

Atas kesabara.n dan segala perhatian Saudara-saudara kami meng- 
ucapkan terima kasih, dan akhirnya ijinkanlah kami menutup Pidato 
Pembukaan ini dengan ucapan Alhamdullillah dan Wassalamu'alaikum 
Wr.Wb. 
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10 
PIDATO PENUTUPAN 

MASA PERSIDANGAN II 
TA.HUN SIDANG 1988 -1989, 

TANGGAL 17 DESEMBER 1988 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
Menurut pengamatan Pirnpinan, Masa Sidang II mi merupakan 

Masa Sidang yang benar-benar padat, penuh dengan kegiatan-kegiatan 
secara simultan yang berkaitan dengan pelaksanaan ketiga tugas pokok 
Dewan baik di bidang perundang-undangan, dibidang penetapan 
anggaran maupun di bidang pengawasan. 

Di bidang penetapan anggaran, dalam Masa Sidang ini sesuai 
ketentuan Tata Tertib dan acara-acara yang telah ditetapkan, Kornisi- 

Scbagaimana yang telah dilakukan selama ini, untuk memenuhi 
ketentuan pasal 79 ayat (3) Tata Tertib DPR, pada kcsempatan ini, 
kami atas nama Pimpinan Dewan akan menyampaikan Pidato Penutup- 
an Masa Sidang II, yang akan menguraikan secara garis besar pelbagai 
kegiatan yang te!ah dilakukan oleh Alat-alat kelengkapan Dewan, serta 
pelbagai permasalahan yang telah mendapatkan perhatian kita ber- 
sama selarna menjalani Masa Sidang II, serta rencana kegiatan yang 
akan di laksanakan dalam Masa Reses pendek yang akan di mulai 
besok pagi sarnpai dengan tanggal 6 Januari 1989 yang akan datang. 
Namun berhubung telah diterimanya surat masuk dari Pemerintah, 
maka terlebih dahulu saya meminta kepada Saudara Wakil Sekretaris 
Jenderal untuk membacakan surat masuk tersebut. 
Kepada Saudara Wakil Sekretaris Jenderal saya pcrsilahkan. 

(Wakil Sekretaris Jenderal membacakan surat masuk) 
Terima kasih. 

Para Wakil Ketua dan para Anggota Dewan yang terhormat, 
Sidang Dewan yang karni muliakan, 
Assalamu'alaikurn Wr.Wb. 

Hari ini merupakan hari terakhir dari .Masa Sidang II Tahun 
Sidang 1988-1989, yang telah dibuka pada tanggal 24 Oktober yang 
baru lalu, untuk itu terlebih dahulu ijinkanlah kami membuka Rapat 
Paripurna terakhir Masa Sidang II ini dan sesuai dengan kctentuan 
Tata Tertib pasal 96 ayat ( 1), maka Rapat Paripurna ini kami nyatakan 
terbuka untuk umum. 

IO 
PIDATO KETUA DPR-RI 

PADA PENtrrUPAN MASA PERSIDANGAN II 
TAHUN SIDANG 1988 - 1989 



Kornisi I antara lain membahas : masalah kenaikan anggaran di- 
bidang Hankam serta penajaman prioritas dan memper- 
tinggi efisiensi, kerjasarna tehnik antar negara berkern- 
bang, penerangan Luar Negeri, perlunya RUU tentang 
siaran, Keterpaduan operasional penerangan, kenaikkan 
harga kertas koran, pedoman siaran RRI, Pendidikan 
Lernbanas dalam rangka pengkaderan kepemimpinan 
Nasional, peranan Pepabri dalam sektor ekonorni dan 
pendidikan, peranan pebabri dalarn kaitannya dengan 
operasi purnayudha keanggotaan Pepabri, dan lain-lain. 

Komisi II antara lain mernbahas : pertanahan dengan segala per- 
masalahannya, pernbentukan Badan Pertanahan Na- 
sional, kelemahan-kelemahan aparatur dan kurangnya 
sarana da)arn penyelesaian tanah, pemerataan pemba- 
ngunan pedesaan, masih kurang berfungsinya LMD dan 
LKMD, masalah pelaksanaan Waskat, dan lain-lain. 

Komisi III antara lain rnembahas : peningkatan profisionalisme 
jajaran aparat Kejaksaan, pengoptimalan pemenuhan 
rasa keadilan bagi para pencari keadilan, pengawasan 
terhadap aliran kepercayaan, pembinaan terhadap 
jajaran kehakiman, pelaksanaan serta perkembangan dan 
fungsi Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-un- 
dangan, pembangunan hukum kaitannya dengan tinggal 
landas, pendidikan perwira POLRI di PTIK dan lain-lain. 

Komisi IV antara Jain membahas: peningkatan pembinaan BUMN, 
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kornisi telah melanjutkan pembicaraan pendahuluan RAPBN 1989/ 
1990; khususnya Komisi APBN dengan Menteri Keuangan telah meng- 
adakan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 1989/1990,dan membahas 
Laporan Semester I pelaksanaan APBN 1988/1989 serta perkiraan 
Tambahan dan Perubahan atas APBN 1988/1989. 

Adapun tugas Dewan di bidang Pengawasan oleh Kornisi-kornisi 
DPR telah dibahas pelbagai masalah baik dalam kesempatan Rapar- 
rapat kerja, Rapat Dengar Pendapat maupun Rapat Dengar Pendapat 
Um um. 
Dalam Masa Sidang ini tercatat Rapat-rapat Kerja sebanyak 36 kali, 
Rapat Dengar Pendapat 47 kali dan Rapat Dengar Pendapat Umum 45 
kali. 

Adapun Menteri-menteri yang disoroti dalam rapat-rapat tersebut: 
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statistik pertanian, pembangunan peternakan serta 
upaya-upaya untuk mengatasi berbagai masalah y.mg ada, 
program· transmigrasi kaitannya dengan pemecahan 
masalah-masalah sosial, pe laksanaan t:ransmigrasi 
swakarsa, rehabilitasi daerah transmigrasi, perlunya RUU 
tentang sumber daya alam hayati clan ekosistern, serta 
RUU tentang konserfasi · tanah, pembangunan berwa- 
wasan lingkungan di sektor kehutanan, pemanfaatan 
tenaga asing dalam :rangka alih pengetahuan dan tekno- 
Iogi, pemanfaatan sumber daya hutan, pemanfaatan 
lahan kering di pedesaan dan lain-lain. 

Komisi V antara lain membahas : landasan hukum tentang pe- 
rumahan, perlu segera di ajukan RUU Perumahan dan 
Pemukiman serta RUU Tata Ruang, masalah tunggakan 
kredit KPR BTN, sumber-sumber dana · untuk pernba- 
ngunan perumahan, fungsi SAR, paket 21 Nopernber 
kaitannya dengan perusahaan-perusahaan pelayaran, 
peningkatan tenaga profesional di bidang ke par iwisa- 
taan, konferensi PATA 1991 di Indonesia, pengembang- 
an armada niaga nasional. 

Komisi VI antara lain membahas: masalah harga BBM, peningkatan 
jaringan kantor wilayah Departernen Pertambangan dan 
Energi di daerah-daerah, masalah Bapak angkat bagi in- 
dustri kecil dan koperasi serta pembinaan pengusaha 
lokal, perkembangan penanaman modal asing dan pe- 
nanaman modal dalam negeri, pernbangunan PLTA 
Maung, perkembangan listrik masuk desa, program 
Angkatan Kerja Antar Negara, peningkatan kegiatan 
monitoring TKI, pelaksanaan latihan BLK. disesuaikan 
kebutuhan pasar clan penyesuaian perkembangan tekno- 
logi, perlunya pe~bahan terhadap undang-undang Kete- 
naga-kerjaan yang sudah tidak sesuai lagi antara lain 
Undang-undang Nornor l, 2, 3, tahun 1951, dan lain-Jain. 

Komisi VII antara lain membahas : RUU tentang dana Pensiun, 
Usaha-usaha Asuransi Perbankan, peningkatan peranan 
Perbankan dan Mobilisasi Dana untuk sektor pemba- 
ngunan, upaya-upaya rnempertahankan dan megem- 
bangkan momentum pembangunan, pinjaman Iuar nege- 
ri serta pengelolaan dan penggunaannya, untuk mem- 
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biayai proyek-proyek yang dapat memperbesar kernarn- 
puan perekonomian nasional, pengawasan terhadap 
semua bank yang beroperasi di Indonesia oleh Bank In- 
donesia selaku bank sentral, usaha-usaha peningkatan 
kegiatan operasional dan penyempurnaan kualitas 
pelayanan BAPINDO. 

K.omisi VIII antara lain membahas : peningkatan kedudukan dan 
p.eranan wanita dalam pembangunan, peningkatan 
kesetiakawanan nasional, kebijaksanaan pembangunan 
bidang kesejahteraan sosial dalam Repelita V, pembinaan 
terhadap suku-suku terasing, penanggulangan bahaya 
narkotika, persiapan pengamanan ben cana alam, 
pengembangan sistem kesehatan nasional dalam Repelita 
V guna mendukung tinggal landas, upaya-upaya untuk 
mengatasi limbah industri, mengenai makanan/kos- 
metika yang dicurigai mengandung kandungan lemak 
babi, dan lain-lain. 

K.omisi IX antara lain membahas : masalah lernbaga pendidikan 
keguruan, masalah perguruan swasta, makin mantapnya 
kerukunan hidup umat beragama, peningkatan pem- 
berian pelayanan dan kemudahan-kemudahan terhadap 
calon jemaah haji dan masalah perlunya peningkatan 
perhatian Departemen Agama di daerah terpencil dan di 
daerah pemukiman transrnigrasi, kelancaran koordinasi 
antar Instansi dan PT Garuda, dalam pelayanan jemaah 
haji. 

Komisi x antara lain membahas : peranan organisasi Wabana 
Lingkungan Hidup dalam rnenyongsong tahap tinggal 
landas, rencana kerjajangka panjang BATAN tahun 1985- 
2000 dan kegiatan-kegiatannya, aktifitas IPTN Bandung, 
sasaran-sasaran strategis LAPAN dalam Repelita V, kesi- 
nambungan SKSD Palapa, pembinaan terhadap pe- 
nanggulangan pencemaran lingkungan melalui sistem 
Analisa Dampak. Lingkungan (ANDAL). 

K.omisi APBN antara lain membahas : laju pertumbuhan ekonomi 
selama empat tahun pelaksanaan Pelita IV, peningkatan 
ekspor hasil Industri dan difersifikasi pasaran ekspor, 
upaya Pemerintah dalam meningkatkan daya saing mata 
dagangan tradisienal di pasar internasional, langkah- 
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langkah untuk medorong realisasi program peningkatan 
ekspor komoditi hasil hutan, langkah-langkah untuk 
tet.ap menggairahkan produksi timah dan mendapatkan 
nilai tarnbah, kebijaksanaan nilai tukar rupiah, RUU 
Perbankan, realisasi jumlah dan proyek infestasi PMDN 
dan PMA mulai tahun 1967/1968 sarnpai dengan Desern- 
ber 1987, dan usaha-usaha untuk mengatasi pelaksanaan 
penanam modal di Indonesia. 

Sidang Dewan yang terhorrnat, 
Sernentara itu dua Alat Kelengkapan DPR lainnya yaitu BURT dan 

BKSAP juga telah melakukan serangkaian kegiatan. 
BURT telah membahas masalah-masalah Kerumah-tanggaan antara 
lain: telah rnenyusun petunjuk-petunjuk pelaksanaan pembangunan 
Wisma dan Gedung Perternuan DPR-Rl. 
BKSAP antara Iain : membahas laporan Delegasi DPR-RI sebagai penase- 
hat Delegasi RI ke Konperensi Tingkat Menteri Non Blok di Niscosia, 
Delegasi Muhibah DPR-RI ke Thailand dan Amerika Serikat, Friendly 
Talk dengan utusan Special Committee on Violations of the Human 
Rights of Parliamentarians IPU, laporan Delegasi DPR-RI ke IPU Sofia 
Bulgaria dan laporan Delegasi DPR-RI ke Seminar tentang Study Per- 
bandingan rnengenai Keluarga Berencana di Negara Tunisia dan 
Thailand, serta persiapan kunjungan Parlemen Korea Utara dan Parle- 
men Republik Federal Jerman 
Sidang Dewan yang terhorrnat, 

Volume kegiatan yang telah dilakukan oleh pelbagai Alat-alat 
Kelengkapan Dewan yang begitu padat tersebut pada hakekatnya 
merupakan perwujudan dari usaha Dewan untuk rnelaksanakan tugas 
dan fungsinya dengan sebaik mungkin dan sekaligus juga merupakan 
penegasan dari pada para Wakil Rakyat yang duduk di DPR-RI untuk 
bersama-sarna Pemerintah bekerja keras mensukseskan jalannya pem- 
bangunan nasional. 

Dalarn kerangka itulah diupayakan secara terus roenerus untuk 
Jebih meningkatkan pelaksanaan sistem kerja Dewan khususnya yang 
berkaitan dengan Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar 
Pendapat Urnum serta Kunjungan Kerja pada Masa Reses 
Sidang Dewan yang kami hormati, 

Dalam rangka pelaksanaan tugas dibidang perundang-undangan, 
pada Masa Sidang II ini Panitia K.husus yang bertugas menangani 
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Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Nasional secara mara- 
thon telah menyelenggarakan rapat-rapatnya bersama-sarna dengan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Informasi yang diterima Pimpin- 
an, suasana selama pembahasan penuh dengan keakraban, kekeluar- 
gaan serta terjalin sikap saling memberi dan menerima. Baik Pernerin- 
tah maupun Fraksi-fraksi tidak segan-segan untuk menarik usulan atau 
pendapatnya apabila temyata pendapat pihak lain lebih baik atau lebih 
benar. 

Sebaliknya juga tidak segan-segan menyatakan dukungan atau 
persetujuan pada pendapat pihak lain yang dipandang lebih baik atau 
lebih tepat. Dengan dernikian sifat dernokrasi sangat mewarnai pernba- 
hasan, tidak ada keputusan yang tidak didasari kemufakatan. 
Pimpinan rapat berusaha memberikan kesempatan seluas-luasnya baik 
kepada Fraksi-fraksi maupun Pemerintah untuk mengemukakan pen- 
dapatnya sehingga tercipta dialog yang terbuka dan obyektif; dengan 
dernikian suasana selarna pembahasan benar-benar mencerminkan 
praktek Dernokrasi Pancasila yang hidup clan dinamis. 

Adapun perkembangan pembahasan rnateri sampai dengan 14 De- 
sember yang lalu, dari materi RUU yang telah selesai dibahas yaitu 
konsideran menimbang, seluruh judul bab dan 59 buah pasal dari 60 
buah pasal RUU. Di samping itu rnateri usulan baru dari Fraksi-fraksi 
yaitu 5 bab dan 12 pasal juga sudah selesai dibahas. Materi-materi yang 
belum di bahas menyangkut judul RUU, ko nsid eran mengingat, 
penjelasan urnum dan materi yang bcrsifat pengaturan lebih lanjut 
dengan Peraturan Pemerintah. 

Tentu pada saatnya nanti Pimpinan PANSUS akan menyampaikan 
laporannya secara rinci pada Sidang Paripuma yang terhormat ini. 

Sidang Dewan yang terhormat, 
Dalam Masa Sidang II ini Dewan bersarna Pemerintah telah mulai 

membahas RUU tentang Telekornunikasi, yang Pembicaraan Tingkat 1- 
nya telah dilaksanakan tanggal 18 Nopernber 1988 yang baru lalu. 
Bulan Desember ini telah dilakukan Pembicaraan Tingkat II dan Insya 
Allah pada Masa Sidang III yang akan datang RUU ini telah dapat 
diselesaikan. Sesuai Keputusan Badan Musyawarah maka Pembicaraan 
Tingkat III akan ditangani oleh Komisi V. 

Sidang Dewan yang terhorrnat, 

Dalarn Masa Reses persidangan II, tepat.nya canggak 17 sarnpai 
dengan tanggal 22 Desember 1988, DPR-RI akan menerima kunjungan 



107 

Delegasi Dewan Rakyat Tertinggi Republik Demokrasi Rakyat Korea 
yang berjumlah 4 (empat) orang diketahui oleh mulia Yang Hyong 
Sop. Selain mengadakan kunjungan kehormatan kepada Pimpinan 
DPR-RI juga rnengadakan pertemuan dengan BK.SAP dan juga dipro- 
gramkan perternuan dengan Pejabat-pejabat Tinggi RI. 
Sidang Dewan yang terhormat, 

Beberapa waktu yang lalu is.u adanya kandungan lemak babi dalam 
beberapa produk rnakanan sernpat rneresahkan masyarakat. Namun 
syukur Alharndulillah Pernerintah telah rnelakukan langkah-langkah 
pengamanan dengan cepat aruara lain dengan memberikan penjelasan 
kepada rnasyarakat, mengadakan penelitian laboratoriurn dan mengu- 
mumkan hasil-hasil penelitian tersebut kepada masyarakat. 

Dalarn kaitan ini Pirnpinan Dewan sungguh sangat menghargai 
langkah-langkah cepat Pernerintah dalam menangani masalah ini dan 
menghargai sikap Majelis Ulama Indonesia yang cepat tanggap beru- 
saha menenangkan masyarakaL yang resah, Dari pengalaman tersebut 
marilah kita sama-sama menarik hikmahnya ~ hal-hal sernacam itu 
dapat kita hindari diwaktu yang akan datang. Kepada Pemerintah kita 
hirnbau agar melaksanakan pengawasan terhadap produk-produk 
makanan secara ketat, rnelakukan penelitian laboratorium secara perio- 
dik sehingga hal-hal seperti itu akan dapat ditangkal secara cepat pula. 
Adanya pengalaman ini, sekali lagi juga rnembuktikan kepada kita 

. bahwa masalah-rnasalah yang berkaitan dengan SARA benar-benar 
merupakan rnasalah yang sangat rawan. Oleh karenanya semua pihak 
diminta untuk senantiasa mengendalikan diri terlebih-lebih pasa saat 
kita akan berusaha mernantapkan kerangka landasan pernbangunan, 
dimana selarna Repelita V yang akan datang penambahan angkatan 
kerja sangat besar yang harus kita carikan jalan keluarnya, Maka hen- 
daknya kita pandai-pandai mernelihara hasil-hasil pernbangunan, ja- 
ngan sarnpai apa yang telah kita kita capai dengan susah payah menjadi 
mundur kembali karena isu yang belum tentu kebenarannya. 
Sidang Dewan yang terhormat, 

Melalui keputusan Presiden nomor 26 tahun 1988 telah dibentuk 
Badan Pertahanan Nasional. 

Kita semua mengetahui bahwa rnasalah yang berkaitan dengan 
urusan tanah rnerupakan masalah yang berat dan rurnit, 
Oleh karena itu dengan dibenruknya Badan Pertanahan Nasional 
diharapkan permasalahan-perrnasalahan yang berkaitan dengan tanah 
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yang selama ini berIarut-larut dapat segera diatasi, diurus dan diselesai- 
kan secara lebih mudah, lebih jelas dan lebih pasti. Dalam hal ini 
pimpinan ingin mengingatkan agar para Pejabat yang dipercaya untuk 
menangani masalah pertanahan dapat bekerja secara konsisten, ulet 
dan berdedikasi tinggi dengan tetap berpedoman kepada amanat yang 
secara jelas dimuat dalam GBHN yang antara lain rnengatakan bahwa 
tanah mempunyai fungsi sosial dan pemanfaatannya harus dapat 
meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

Sidang Dewan yang terhormat, 
Dalam Masa Sidang ini berturut-lurut Pemerintah telah 

mengeluarkan serangkaian kebijaksanaan yang masih berkaitan de- 
ngan proses Deregulasi besar-besaran dalam kehidupan ekonomi na- 
sional. Proses Deregulasi ini sendiri memang membawa tantangan dan 
sekaligus juga memberikan kesempatan-kesernpatan. 
Dua kebijaksanaan yang terakhir yang karni maksud adalah paket 
Kebijaksanaan 27 Oktober dan pakct Kebijaksanaan 21 Nopember 
berbagai Kebijaksanaan yang telah diternpuh di bidang pembinaan 
serta pengembangan sektor perbankan, kalau kita amati memang 
senantiasa mengarah kepada upaya untuk dapat menumbuhkan suatu 
sistem perbank.an yang sehat dan mempunyai peranan yang semakin 
mantap pada stabilitas nasional, peningkatan pertumbuhan dan pe- 
ningkatan pemerataan hasil-hasil perbankan, 

Demikian pula Kebijaksanaan Paket 21 Nopernber menunjukkan 
tekad Pemerintah untuk terus mcnurnbuhkan dan menguatkan 
perekonomian nasional untuk terus rnenumbuhkan dan menguatkan 
perekonomian nasional dimana kebijaksanaan ini diharapkan berpe- 
ngaruh luas pada penciptaan lapangan kerja, meningkatkan gairah 
untuk penanaman modal baik dalam maupun luar negeri, 
meningkatkan kelancaran distribusi barang di dalam negeri serta ke- 
lancaran ekspor non migas dan upaya untuk meningkatkan efisiensi 
produksi nasional · serta meningkatkan produktivit.as nasional. Kebijak- 
sanaan-kebijaksanaan tersebut memberikan peluang serta perangsang 
kepada perusahaan-perusahaan swasta untuk berkembang pesat., yang 
diharapkan akan membantu usaha Pemerintah untuk mengatasi 
masalah pengangguran serta dapat lebih menekan lagi DSR. 

Namun demikian hendak.nya semua pihak benar-benar men- 
camkan apa yang diamanatkan oleh Saudara Presiden pada waktu 
menerima Pengurus Perhimpunan Bank-Bank Swasta Nasional ialah 
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Sidang Dewan yang terhorrnat, 
Demikian gambaran kegiatan yang telah dilakukan oleh Dewan 

beserta Alat-alat Kelengkapan sert.a beberapa permasalahan yang sem- 
pal mendapat perhatian kita bersama. 
Mulai besok Pagi DPR ak.an menjalani Reses sampai dengan tanggal 6 
Januari 1989 yang akan datang. Dalarn kesempatan Reses pendek ini 
para Anggota Dewan rnelalui Komisinya masing-masing akan melak- 
sanakan Kunjungan Kerja di daerah-daerah. 

Saudara-saudara sekalian, sebagai insan Pancasila kita bersama- 
sama khususnya bagi umat Islam telah memperingati Hari Kelahiran 

agar dalam rnemanfaatkan dan rnelaksanakan Paket 27 Oktober hen- 
daknya persaingan yang ada bersifat sehat dan jangan saling mernati- 
kan. 

Pimpinan Dewan yakin bahwa pihak yang berwenang telah mern- 
persiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengarahkan para 
pelaku ekonomi agar selalu tetap berpegang teguh pada pasal 33 UUD 
45 sehingga tidak akan meluncur kearah liberalisme, 
Ini berarti bahwa dalam keadaan bagaimanapun juga kita harus tetap 
memelihara prinsip-prinsip kebersamaan dan kegotong-royongan, ka- 
rena hanya dengan prinsip inilah perekonomian kita akan berkembang 
semakin rnantap dan kuat dan akan menjadi tuan dinegeri sendiri, 

Sidang Dewan yang terhorrnat, 
Dalarn Masa Sidang ini, kita jumpai adanya pelbagai bencana alam 

dibeberapa daerah baik yang diakibatkan tanah longsor maupun se- 
bagai akibat adanya banjir. 
Sehubungan dengan itu, segenap Anggota Dewan menyampaikan rasa 
simpati yang sedalam-dalamnya alas musibah ini dan dengan melalui 
Kepala Perwakilan Pemda Sumatera Utara di Jakarta serta langsung 
kepada Pemerintah Daerah Sumatera Barat, Pimpinan Dewan diwakili 
KOR-KESRA telah menyerahkan sekedar sumbangan untuk dapat 
meringankan beban para penderita. · 
Mudah-mudahan Pemerintah Pusat dan Daerah setempat dapat segera 
menanggulangi akibat bencana ini. 
Di samping itu, rasa simpati Anggota Dewan yang sedalam-dalamnya 
juga disampaikan kepada para korban gempa bumi di Leninakan, 
Armenia, USSR yang telah menelan ribuan jiwa, serta mendukung 
tindakan Pemerint.ah Indonesia untuk mengirim bantuan ke Uni So- 
viet. 
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OFWA:'\PER\VAKJL.:\:'\ RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 

KETCA, 

Jakarta, 17 Dcscmbcr 1988 

Nabi Besar Muhammad S.A.W. pada tanggal 23 Oktober yang lalu, dan 
bebcrapa hari lagi Umat Nasrani akan merayakan Har i Natal yangjatuh 
pada langgal 25 Descmber yang akan datang. Schubungan dengan 
Hari-hari Besar Keagarnaan terscbut Pimpinan rncngucapkan sclarnat, 
mudah-rnudahan Tuhan Yang Maha Esa scnanuasa rncmberikan bim- 
bingan kepada umatnya. 

Dalam kaitan ini Pimpinan mengajak scgenap anggota Dewan 
untuk scnanliasa bekerja keras untuk mensukscskan pelaksanaan pem- 
bangunan nasional, karena melaksanakan pcm bangunan mcru pakan 
ibadah. 

Oleh karcna dalam beberapa hari ini kit a ju~a akan rnenyambut 
Tahun Baru 1989, rnaka dari mimbar inipun Pirnpinan mcnvampaikan 
"Sclarnat Tahun Baru 1989 kepada scluruh Rakyat l ndoriesia clan 
kepada segenap :\.nggota Dewan" . Mudah-muclahan Allah SWT akan 
selalu mernbcrikan bimbingan kepada seluruh Rakyat Indonesia pada 
urnurnnya dan para Anggota Dewan pada khususnya schingga tugas- 
tugas berat yang masih mcnghadang dihadapan kira dapat kita lak- 
sanakan dengan scbaik-baiknya dan pen uh 1anggt111g jawab. 
Amin. 

Saudara-saudara sckalian, i zinka nlah ka mi 111t·11gakhiri Pid ato 
Penutupan ini dcngan ucapan "Selarnat benuga.., pact. \lasa Roses" 

Insya Allah kita akan bertcmu bgi dal.un keadaan sc-hat wal'afiat 
pada Pcrnbukaan Masa Sidang kc III Tatum Sid<tng l 98.S-1989, tanggal 
i ja11 uari 1989 yang akan datang. 

Dcngan mcngucapkan syukur Alhamdulillah clan tcr ima kasih atas 
sq~ala pcrhatiannya, perkenankanlah k<irni mc11u11ip \l;i~a Sicfang kc I1 
ini dcngan ucapan Wassalamu'alikum -Wr. \\'b. 
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11 
PIDATO PEMBUKAAN 

MASA PERSIDANGAN III 
TAHUN SIDANG 1988 - 1989 
TANGGAL 7 JANUARI 1989 





Sidang Dewan yang terhormat, 
Sejak tanggal 18 Desember 1988 yang Ialu, sampai dengan tanggal 

6 Januari kernarin, DPR menjalani reses masa Persidangan II Tahun 
Sidang 1988 - 1989, dan karena hari ini merupakan awal dari 
pertemuan kita dalam Masa Sidang III Tahun Sidang 1988 - 1989, 
maka pada kesempatan yang baik ini, atas nama Pimpinan Dewan, 
kami ucapkan "selarnat bertemu kembali ", dan "Selamat Bertugas 
Kembali", kepada segenap Anggota Dewan. 

Kepada yang terhormat Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden, 
para Pimpinan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, para Menteri, 
para Anggota Dewan, para Yang MuJia Kepala Perwak.ilan Negara 
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Assalamu'alaikum Wr. Wb. 
Yang terhonnat, 
- Saudara Presiden, 
- Saudara Wakil Presiden, 
- Saudara-saudara Pimpinan dan Para Anggota Lembaga Tertinggi dan 

Tinggi Negara, 
- Saudara-saudara Menteri Kabinet Pembangunan V, 
- Saudara-saudara para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
- Yang Mulia para Duta Besar/Kepala Perwakilan Negara Sahabat, 
- Para Undangan, Hadirin sekalian yang k.ami hormati. 

Dalam rapat Paripurna Dewan pagi ini, tercatat Anggota Dewan 
448 telah menanda tangani daftar hadir, dari semua unsur fraksi yang 
ada di lembaga ini, 
Oleh karena itu, seraya mengucap Bismillahirrahkmanirrahim, izin- 
kanlah kami membuka Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat hari 
ini, yang rnerupakan Rapat Paripurna Pernbukaan Masa Persidangan 
III Tahun Sidang 1988 - 1989. 
Sesuai dengan ketentuan Peraturan Tata Tertib Pasal 96 ayat (3), maka 
Rapat Paripuma ini kami nyatakan terbuka untuk umum. 

11 
PIDATO KETUA DPR-RI 

PADA PENUTUPAN MASA PERSIDANGAN III 
TAHUN SIDA.'l'\JG 1988 - 1989 
TANGGAL 7 JANUARI 1989 



Sidang Dewan yang terhormat, 
Sebagaimana diatur dalan Tata Tertib Dewan pasal 140, maka 

pada setiap permulaan Tahun Takwim, Presiden rnenyampaikan 
Amanat di depan Sidang Paripuma Dewan, untuk mengantar Nota 
Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran yang akan dijalani. Namun 
untuk tahun ini, Amanat Presiden di depan Sidang Paripurna Dewan 
hari ini mempunyai rnakna dan arti yang jauh lebih pen ting daripada 
Amanat Tahun-tahun yang lampau, karena pada hari ini disamping 
Presiden akan mempunyai Nota Keuangan dan RAPBN 1989 - 1990, 
yang akan mulai berlaku sejak 1 April 1989. 

Penyusunan Repelita V oleh Presiden, pada hakekatnya meru- 
pakan pelaksanaan dari Ketetapan MPR No. VI/MPR/1988 yang dalam 
pasal satunya antara lain menyebutkan : 

"Demi tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan 
Pancasila sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 1945 
melimpahkan tugas kepada Presiden/Mandataris Majelis Per- 
musyawaratan Rakyat untuk melanjutkan pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Lima Tahun ke V dalam rangka Garis-Garis Besar 
Haluan Negara" 
Dalam rangka penyusunan REPELITA ke V sesuai amanat GBHN, 

Presiden selaku Mandataris MPR terlebih dahulu mendengar dan 
memperhatikan saran-saran dari DPR. 

Dalam rangka itulah, pagi hari ini para Anggota Dewan akan 
mendengar langsung uraian dari Saudara Presiden mengenai Rencana 
Pembangunan untuk kurun waktu lima tahun mendatang. 
Sebagai tindak Ianjutnya, maka DPR telah menetapkan untuk mernba- 
has serta menelaah rancangan REPEUTA tersebut dalam Masa Sidang 
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Sahabat, para Undangan yang hadir dalam Sidang Dewan yang mulia 
ini, serta kepada segenap Rakyat Indonesia dirnanapun berada, kami 
ucapkan "Selamat Tahun Baru 1989" Semoga Tahun 1989 yang akan 
kita jalani ini membawa kesejahteraan, ketentraman dan kesentausaan 
kepada segenap Rakyat dan Bangsa Indonesia dan semoga Tuhan Yang 
Maha Esa selalu mernberikan bimbingan kepada kita sekalian, sehingga 
kita selalu dapat berlapang dada serta diberikan kernudahan-kemu- 
dahan dalam menghadapi segala persoalan, dan tantangan yang 
menghadang di depan kita. Amin. Dan kepada saudara-saudara yang 
merayakan hari Natal, Pimpinan Dewan tidak lupa menyampaikan 
"Selamat Hari Natal". 
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ini juga, untuk kernudian hasil pembahasan terse but dituangkan dalarn 
saran-saran konkrit yang akan disampaikan kepada Saudara Presiden, 
Disarnping itu sesuai dengan konstitusionalnya dalam Masa Sidang ini, 
Dewan juga akarr mernbahas RAPBN 1989 - 1990 yang merupakan 
pelaksanaan tahun pertama dari REPELIT A V dan sesuai dengan jad- 
wal acara, DPR akan menyelesaikan pernbahasan RAPBN teesebut Insva 
Allah pada akhir bulan Pebuari yang akan datang. 

Disamping pernbahasan dua hal tersebut di atas dalam Masa 
Sidang ini DPR juga akan melanjutnya pembahasan mengenai RUU 
tentang Pendidikan Nasional dan RUU tentang Telekomunikasi dan 
akan mulai membahas RUU tenrang Peradilan Agama. 
Pada Masa Sidang II yang lalu Panitia Khusus yang bertugas menangani 
RUU tentang Pendidikan Nasional secara marathon telah rnenye- 
lenggarakan Rapat-rapatnya bersarna-sarna dengan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan, 

Sepanjang pengamatan Pimpinan Dewan, suasana pernbahasan 
atas RUU tentang Pendidikan Nasional benar-benar mencerminkan 
praktek Dernokrasi Pancasila yang hidup dan dinamis. 

Hal ini terlihat dari suasana penuh keakraban, kekeluargaan, 
sikap saling memberi dan menerima, yang ditunjukkan baik oleh fraksi 
fraksi DPR-RI maupun Pemerintah. Tidak segan mereka menarik usul- 
usulan atau pendapamya, apabila ternyata usulan pihak lain dinilai 
baik. . 

Dialog yang terbuka dan obyektif mewarnai suasana pernbahasan 
RUU ini. 

Dalam suasana yang dernikian itulah, Panitia Khusus berharap 
dapat menyelesaikan tugasnya pada Masa Sidang [II ini, sehingga pada 
saat menjelang tinggal landas, Negara kita sudah akan memiliki Un- 
dang- undang tentang Pendidikan Nasional. 

Adapun mengenai RUU tentang telekornunikasi, DPR telah 
menugaskan kepada Komisi V untuk dapat membahasnya bersama- 
sarna Pemerintah. RUU ten tang Peradilan Agama, rnasih belum diten- 
tukan Alat Kelengkapan mana yang akan menanganinya. 

Dengan demikian nampak jeJas, bahwa selama Masa Sidang HI 
yang akan berjalan lebih dari dua bulan, kegiatan DPR sungguh sangat 
padat, Namun dernikian Pirnpinan percaya, bahwa para Anggota 
Dewan rnelalui Alat-alat Kelengkapan yang ada dapat menangani tugas- 
tugas tersebut dengan sebaik-baiknya, 
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Sidang Dewan yang terhonnat, 
REPELIT A ke IV ak.an segera berakhir pada akhir bu Ian Maret 

yang akan datang. 
Periode REPELITA IV yang akan segera kita lalui ini, adalah suatu 
periode dimana kita berusaha sekeras-kerasnya untuk meletakkan 
kerangka landasan pembangunan, yang ak.an kita mantapkan untuk 
kurun waktu lima tahun mendatang. 

Dengan bertumpu kepada Trilogi Pembangunan sebagai tolok 
ukur yaitu pernerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju 
kepada terciptanya keadilan sosisal bagi seluruh rakvat, perturnbuhan 
ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas nasional yang sehat dan 
dinamis, apabila kita arnati dengan seksama nampak bahwa pelak- 
sanaan pembangunan selama REPEUT A IV telah cukup mampu me- 
letakkan kerangka Jandasan pembangunan. 

Hasil-hasil yang dicapai didalam pernbangunan bidang ideologi, 
politik, ekonomi sosial budaya dan hank.am telah menunjukkan kema- 
juan-kemajuan yang cukup berarti. 

Hal ini berkat kerja keras yang ditunjukkan oleh semua pihak yang 
terlibat di dalam pembangunan, semangat serta partisipasi yang di 
berikan oleh segenap Japisan masyarak.at. Namun demikian, apalagi 
kita hadapkan pada 8 jalur. Pemerataan yang merupakan penjabaran 
lebih lanjut dari Trilogi Pembangunan, kita ak.an melihat bahwa tidak 
semua keinginan selama REPELITA IV dapat terpenuhi, 

Dan kenyataan ini ditegaskan pula oleh Saudara Presiden dalarn 
pidato pertanggung jawabannya di depan sidang Umum MPR yang 
lalu, bahwa masih banyak kekecewaan-kekecewaan yang dirasakan, 
Secara jujur memang kita akui, bahwa beberapa bidang masih belum 
mencapai sasaran yang kita harapkan 

Untuk membangun di bidang ideologi boleh dikatakan bahwa kita 
telah berhasil dengan mantap, khususnya dengan telah diterimanya 
Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bemegara. 

Dengan Pancasila sebagai satu-satunya asas rnaka kornpetisi yang 
dilakukan oleh sesama kekuatan Orde Baru tidak lagi diwarnai oleh 
pertentangan idiologi, tetapi semua potensi akan terarah dalam rangka 
persaingan sehat untuk mengamalkan Pancasila dan melaksanakan 
program-program pembangunan. Hal ini mempunyai arti yang sangat 
penting khususnya dalam rangkaalih generasi, sebab ini berarti generasi 
yang akan datang tidak lagi mempersoalkan tentang ideologi negara. 
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Di bidang politik telah berhasil dilahirkan lima Undang-undang di 
bidang pembangunan politik dan telah mulai dapat diciptakan kesa- 
daran masyarakat akan hak dan kewajiban selaku warga negara. Hal ini 
nampak dari partisipasi rakyat dalam Pemilu, mekanisme kepemimpi- 
nan Nasional lima tahunan yang telah bejalan dengan tertib, aman, 
demokratis, berdasarkan hukum dan konstitusional. 

Organisasi kekuatan sosial politik telah menunjukkan partisipasi 
dan tanggungjawabnya yang cukup besar dalam ikut serta memberikan 
sumbangan dalam perjuangan bersama membangun masyarakat Panca- 
sila. Namun demikian, pembangunan di bidang Hukum sebagai upaya 
untuk rnenegakkan keadilan rnasih terus menerus perlu di mantapkan. 
Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan akan merupakan tun- 
tutan yang semakin meningkat, sesuai dengan peningkatannya kesada- 
ran hukum masyarakat sebagai hasil dari proses pembangunan itu 
sendiri. 

Dewan senantiasa mengikuti dengan seksama setiap upaya yang 
ditempuh oleh Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan 
kesadaran hukum masyarakat, menjamin penegakan, pelayanan, dan 
kepastian hukum. 

Dalam hubungan ini Garis-garis Besar Haluan Negara menga- 
rnanatkan bahwa pembangunan hukum harus mampu mengarahkan 
dan menampung kebutuhan-kebutnhan hukum sesuai dengan tingkat 
kesadaran hukum rakyat yang berkembang ke arah modernisasi menu- 
rut tmgkat-tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang sehingga 
tercapai ketertiban dan kepastian hukum. 

Ditekankan pula bahwa pembangunan dan pembinaan hukum di- 
arahkan agar dapat memantapkan hasil-hasil pembangunan yang telah 
di capai, rnenciptakan kondisi yang lebih mantap, sehingga setiap 
anggota masyarakat dapat menikmati suasana serta iklim ketertiban 
dan kepastian hukum yang berintikan keadilan, dan lebih memberikan 
dukungan dan pengamanan kepada upaya pembangunan untuk men- 
capai kemakmuran. 

Selanjutnya ditekankan pula bahwa dalam rangka pembangunan 
hukum perlu diwujudkan pembinaan tata hukum nasional, melak- 
sanakan pembaharuan hukum antara lain dengan mengadakan kondi- 
fikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan 
perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan untuk dapat men- 
dukung pembangunan di berbagai bidang. 

Dari pengamatan sejak lahirnya Orde Baru sampai sekarang ini, 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
Pembangunan ekonomi telah menunjukkan hasil yang cukup 

berarti. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka 
peningkatan kesejahteraan rakyat pada umumnya telah dapat 
dirasakan dan dinikmati oleh rakyat 

Walaupun kita akui, bahwa pertumbuhan ekonomi dalarn REPE- 
LITA IV hanya rata-rata rnencapai ~.8 % per tahun dan ini belurn me- 

tidak kurang dari 243 undang-undang telah dihasilkan. Namun dari 
243 undang-undang tersebut, hanya undang-undang No. 8 Tahun 
1981 tentang Hukum Acara Pidana yang masuk dalam pengertian 
Perangkat Hukum Pokok, Adapun Perangkat Hukurn Pokok yang lain 
rnasih perlu diperbaharui, dan pembaharuan sistern hukum Nasional 
ini harus bersumber kepada falsafah Negara Pancasila dan tidak boleh 
bertentangan dengan sila-sila Pancasilaserta kepribadian bangsa. Pem- 
baharuan terhadap sistem hukum Nasional harus didukung pula oleh 
adanya aparat penegak hukum yang profesional, berkemarnpuan, 
berwibawa, serta bersikap dan . berperilaku sebagai penegak hukum 
yang dapat menjadi pengayom masyarakat. 

Dengan langkah-langkah tersehut diharapkan bahwa akhir REPE- 
LITA V menjelang era lepas landas REPELITA VI nanti, kita sudah 
marnpu merampungkan kerangka hukum nasional yang kokoh kuat 
bagi penyelenggaraan kenegaraan dan peningkatan pembangunan. 

Pentingnya ketertiban dan kepastian hukum ini antara lain karena 
kita semua sudah bertekad bahwa dalam rangka memantapkan ke- 
rangka landasan pembangunan, kita akan mengerahkan seluruh daya 
dan dana baik yang bersumber dari dalam negeri maupun yang ber- 
sumber dari luar negeri, dan untuk keperluan tersebut di tuntut 
adanya perangkat-perangkat hukum yang pasti sehingga berbagai 
kepentingan dapat di jamin dan dilindungi hak-haknya, 

Masalah ini menjadi semakin penting, mengingat masalah pen- 
gangguran di tahun-tahun yang akan datang semakin serius, yang 
harus ditangani dengan sungguh-sungguh bila kita tidak ingin melihat 
masalah ini berkembang menjadi keresahan sosial. 
Salah satu upaya untuk membantu menyelesaikannya adalah dengan 
rnemperluas kesempatan kerja yang antara lain dapat dilakukan de- 
ngan mengadakan proyek-proyek baru dan memperluas hubungan 
dagang dengan Luar Negeri, dimana peranan modal Asing dan keper- 
cayaan pihak yang kita ajak bekerja sama, menjadi sangat penting. 



rnenuhi harapan, namun kalau dilihat banyak.nya kendala-kendala 
yang dihadapi, bail: yang bersifat ekstern maupun intern, maka kita 
patut menyukuri kemajuan-kemajuan yang telah dicapai selama ini, 

Dewan menyadari pula hasil-hasil pembangunan yang telah 
dicapai hingga sekarang ini, belum sepenuhnya dapat menjawab 8 

· jalur pernerataan yang menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia, dan tidak mungkin dapat memuaskan hati setiap individu 
dari 175 juta jiwa lebih yang tersebar di seluruh pelosok nusantara 
yang luas ini, 
Tetapi dengan hasil-hasil pembangunan selama empat REPELITA, 
Pemerintah telah memililki modal yang tangguh untuk akhimya 
mampu mewujudkan cita-cita bangsa sesuai pasal ~~ UUD 1945. 
Dengan berbagai kebijaksanaan dan langkah yang telah di ambil oleh 
Pemerintah, maka di bidang perekonomian kita telah makin mampu 
memihki ketahanan yang kuat di dalam rneredam goncangan-goncang- 
an dari luar. 

Kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut antara lain penjadwalan 
kembali poryek-proyek besar, penajaman prioritas pembangunan, dere- 
gulasi dan debirokratisasi di bidang keuangan, perbankan, perda- 
gangan, industri, pertanian, perhubungan laut, dan yang terakhir di 
bidang pasar modal; kesernuanya telah dilakukan untuk mendorong 
bangkitnya kekuatan pernbangunan di dalarn masyarakat. 

Dernikian pula langkah-langkah untuk terus menumbuh kern- 
bangkan gerakan koperasi, agar disuatu saat nanti Koperasi benar- 
benar dapat menjadi sa1ah satu soko guru perekonomian Indonesia.' 

Menumbuhkan dan mengembangkan Koperasi sekaligus berarti 
pula mengembangkan semangat kebersamaan dan kekeluargaan dalam 
demokrasi ekonomi. 

Semangat kebersamaan dan kekeluargaan inilah yang harus ditum- 
buh suburkan bukan hanya di lingkungan Koperasi tetapi juga di 
lingkungan perusahaan Negara dan perusahaan swasta, dan juga 
antara perusahaan-perusahaan tersebut, baik yang kuat maupun yang 
lemah. Dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip kebersamaan 
dan kegotong-royongan tersebut, semua kekuatan ekonomi nasional 
ak.an tum.huh kuat dan sehat, sehingga pada gilirannya ak.an dapat lebih 
baik lagi dalam memberikan sumbangan dan sekaligus juga memikul 
tanggung jawab yang sebesar-besarnya untuk keberhasilan pemba- 
ngunan nasional. 

Dalam pada itu, agar Koperasi ini menjadi gerakan yang me- 
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Sidang Dewan yang terhonnat, 
Dalam kaitan dengan pemantapan Stabilitas Nasional, maka De- 

wan berpendapat bahwa persamaan status Timor Timur merupakan 
buah dari proses yang wajar dengan melalui satu masa transisi, 

Persamaan tersebut mengandung arti tanggung jawab yang makin 
besar, yang dipikul oleh rakyat Indonesia yang berdiam di Timer 
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masyarakat dan gerakan nasional di segala bidang, maka semangat 
untuk berkoperasi harus tertanam dalam hati nurani setiap manusia 
Indonesia. Koperasi harus mengakar kuat di tengah masyarakat Indo- 
nesia, harus rnerupakan gerakan dari bawah, yang tumbuh dan 
berkembang untuk mernberikan dukungan dan saham bagi pemba- 
ngunan bangsa. 

KUD yang pembinaan dan pengernbangan melalui INPRES No. 4 
Tahun 1984, perlu terns menerus ditingkatkan. 
Namun demikian Koperasi-koperasi nan KUD juga perlu dikembang- 
kan. Dalam kesempatan ini Dewan juga berharap agar Koperasi dapat 
memasuki dunia usaha yang modem dengan menerapkan prinsip 
efisiensi dan produktifitas nasional yang sedang digalakkan selama ini. 
Dengan sernangat kebersamaan dan kegotong royongan inilah kita 
akan memasuki REPELITA V dan dengan prinsip-prinsip tersebut pula 
kita yakini akan mampu menghadapi tantangan-tantangan selama 
REPEUTA V baik yang berkaitan dengan masalah-masalah tenaga 
kerja, pinjaman luar negeri dan lain-lain. 
Dengan demikian maka diharapkan agar setiap kebijaksanaan, setiap 
langkah maupun setiap sen rupiah akan diarahkn untuk kesejahtaraan 
rakyat. 

Hasil-hasil yang telah kita capai selama REPELITA IV tersebut 
selain berkat kerja keras semua pihak, juga berkat kematangan dan 
kearifan dalam mengembangkan konsep stabilitas nasional yang man- 
tap dan dinamis. 
Karena faktor-faktor inilah, maka dalam konsiderans Ketetapan MPR 
No. IV /MPR/1988 antara lain dikatakan, bahwa bangsa Indonesia te- 
lah menyaksikan, merasakan dan menikmati hasil pembangunan, dan 
bahwa REPELITA IV yang sekarang sedang diselesaikan dapat 
mewujudkan kerangka landasan yang akan dimantapkan dalarn REPE- 
LITA V untuk meratakan jalan menuju terwujudnya masyarakat yang 
maju, sejahtera, adil dan makmur lahir dan batin berdasarkan Pan- 
casila dan UUD 1945. 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
Dalam pada itu situasi lntemasional telah memperlihatkan ba- 

yangan yang mengandung penuh harapan dan optimisme, antara lain 
dan terutama dengan adanya pendekatan antara Negara-negara Adi 
kuasa, Semoga pendekatan tersebut dapat berpengaruh positip pad.a 
penyelesaian sengketa-sengketa regional, misalnya di Timur tengah, Af- 
ghanistan, Kampuchea, Afrika dan lain-lain wilayah. 
Khususnya yang berkaitan dengan masalah Timur Tengah, DPR me- 
nyarnbut baik berdirinya negara Pa1estina dengan harapan bahwa hal 
ini akan membuka jalan bagi penyelesaian salah satu masalah utama di 
kawasan tersebut, dan akan menjadikan berkurangnya ketegangan 
dunia di tahun-tahun mendatang, 

DPR juga menyambut baik prakarsa pemerintah untuk menye- 
lenggarakan kelanjutan dari Jakarta Informal Meeting, karena terse- 
lenggaranya JIM ke II akan dapat mernbantu mempercepat penyele- 
saian masalah yang dihadapi rakyat kamboja yang sudah terlalu lama 
menderita. 

Dengan penyelesaian masalah Kamboja ini diharapkan akan dapat 
memantapkan stabilitas, keamanan dan pembangunan di kawasan ini, 

· Dengan terciptanya suasana damai, dana-dana akan lebih banyak dapat 
disalurkan untuk kepentingan pernbangunan, kerja sama internasional 
dan perdagangan antar-negara akan mendapat kesempatan untuk 
berkembang lebih pesat demi kesejahteraan umat manusia dan 
kemakmuran seluruh Dunia, 

Sidang Dewan yang terhorrnat, 
Demikianlah gambaran kegiatan Dewan dalam waktu dekat, serta 

evaluasi global hasil-hasil pernbangunan selama REPELlTA IV dan 
tantangan-tantangan pembangunan yang perlu mendapat perhatian 
kita bersama pada saat kita akan mernasuki tahap pemantapan ke- 
rangka landasan pembangunan. 

Kini sampailah kita pada acara yang telah kita nantikan bersama, 
yaitu amanat Presiden yang akan mengantar Nota Keuangan dan 
Rancangan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara 1989/1990 dan 
REPELITA. 
Kepada Saudara Presiden kami persilahkan 

Timur dan dapat dijadikan momentum bagi peningkatan pelabanaan 
pembangunan di segala bidang di wilayah tersebut, 
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M. KHARIS SUHUD. 

Jakarta, 7 Januari 1989 

KETUA, 
ttd. 

Demikianlah saudara-saudara dan hadirin sekalian telah kita ikuti 
bersama, Amanat Presiden sebagai pangantar Nota Keuangan dan 
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 1989/1990 
beserta REPEUTA V. 

· Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih yang sebesar- 
besarnya kepada Saudara presiden yang telah menyampaikan 
Amanatnya, dan Insya Allah Rancangan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara.1989/1990 beserta REPEUTA V akan segera dibahas 
dalam Masa Sidang yang sekarang ini. 

Khususnya Keterangan Pemerintah tentang kenaikan gaji Pegawai 
Negeri, benar-benar kita sambut dengan hati yang lega, mengingat hal 
ini teJah Jama dinanti-nantikan dan telah beberapa kaii dihimbau 
dalam rapat-rapat pernbicaraan pendahuluan tentang RAPBN sejak 
RAPBN tahun lalu. 

Hal ini berarti pula bahwa Pemerintah benar-benar mendengar 
suara-suara para Wakil Rakyat yang disalurkan rnelalui Fraksinya ma- 
sing-masing di DPR Oleh karena itu atas nama para Anggota Dewan, 
Pimpinan menyampaikan terima kasih atas upaya Pemerintah untuk 
senantiasa memperhatikan kesejahteraan pegawai Negeri, yang diha- 
rapkan akan semakin meningkatkan disiplin dan prestasi kerjanya di 
dalam pengabdiannya kepada Negara dan dalam melayani masyarakat 
untuk mempercepat perwujudan dari AMPERA. 

Dengan telah · selesainya Amanat Presiden, maka seluruh acara 
Sidang Paripurna ini telah dapat dilaksanakan. 
Untuk itu kami ucapkan terima kasih atas segala perhatian yang telah 
diberikan sehingga Sidang Paripurna ini berjalan dengan tertib dan 
lancar. 
Akhirnya izinkanlah karni menutup Sidang Paripurna hari ini. 
Sekian, WaMalam.u' alaikum Wr. Wb. 

AMANAT PRESIDEN RI 
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Sidang Dewan yang kami muliakan, 
Dalam rangka tugas di bidang perundang-undangan dan sekaligus 

di bidang Penetapan Anggaran maka sesuai dengan Tata. Tertib DPR, 
pembahasan RUU APBN ]989/1990 yang telah dimulai sejak bulan 
September tahun 1988 yang lalu, dalarn wujud Pernbicaraan Pen- 
dahuluan antara DPR bersarna-sama dengan Pemerintah, pada 

Sidang Dewan yang terhorrnat, 
Masa Sidang III ini telah diawali dengan Rapat Paripurna Pem- 

bukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 1988-1989 dengan Acara 
Pokok Amanat Presiden sebagai pengantar Nola Keuangan dan RUU 
APBN 1989/1990 pada tanggal 7 Januari 1989. 
Dalam kesempatan tersebut oleh Saudara Presiden telah pula di sarn- 
paikan Rancangan Repelita V yang meliputi kurun waktu 1989-1994. 

Yang kami horrnati : 
Para Wakil Ketua, 
Para Anggota Dewan dan 
Sidang Dewan yang kami rnuliakan, 
Assalamu'alaikum Wr. Wb. 
Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha 

Esa, karena berkat ridho dan perkenan-Nya-lah maka kita pada hari ini 
dapat berkurnpul bersama-sarna dalam Rapat Paripurna Penutupan 
Masa Sidang III Tahun Sidang 1988-1989 yang telah kitajalani dengan 
Selama sejak tanggal 7 Januari 1989. 

Mulai besok pagi kita sekalian akan memasuki Masa Reses Per- 
sidangan III Tahun Sidang 1988-1989 sarnpai dengan tanggal 20 Mei 
1989 yang akan datang. Berkenaan dengan itu, dalam rangka mernenu- 
hi ketentuan pasal 79 ayat (3) Peraturan Tata Tertib DPR, kami akarr 
menyampaikan Pidato Penutupan Masa Sidang ini, dan rencana kegia- 
tan untuk Masa Reses yang segera akan kita jalani. 
Disamping itu kita juga dapat akan menyampaikan beberapa per- 
masalahan yang perlu dan telah mendapat perhatian kita bersama. 

PIDATO KETUA DPR-RI 
PADA PENUTUPAN MASA PERSIDANGAN Ill 

TAHUN SIDANG 1988/1989 
TANGGAL 10 MARET 1989 
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hakekatnya merupakan suatu langkah awal dalam rangka penyusunan 
RAPBN. Dengan demikian, nampak bahwa pembahasan suatu RAPBN 
memakan waktu sejak bulan September dan telah melibatkan seluruh 
Komisi-komisi DPR. 

Kegiatan ini berlanjut dengan diterimanya Naskah RUU APBN 
dari Saudara Presiden pada awal Januari 1989 dan berakhir pada . 
tanggal 28 Pebruari yang lalu. 
Pembahasan pada bulan Januari - Pebruari dilakukan lebih intensif 
karena DPR dan Pemerintah tidak hanya berbicara tentang kebijak- 
sanaan-kebijaksanaan tetapi juga berbicara tentang angka-angka, 
dimana semua Komisi terlibat lagi dalam kegiatan ini Khususnya 
Komisi APBN. . 

Syukur Alhamdulillah tepat pada tanggal 28 Pebruari 1989, RUU 
APBN 1989/1990 telah dapat disetujui oleh DPR untuk disahkan 
menjadi Undang-undang. 

Dengan dernikian, maka ketentuan Tata Tertib Pasal 142 ayat (2) 
yang mengharilskan DPR untuk menyelesaikan pembahasan tentang 
RAPBN serta Nota Keuangan selambat-lambatnva satu bulan sebelum 
tanggal 1 April, telah dapat dipenuhi. Kita semua mengetahui, bahwa 
RAPBN 1989/1990 mempunyai makna tersendiri mengingat: 

Pertama APBN 1989/1990 adalah merupakan kesinam- 
bungan dan bahkan peningkatan basil pemba- 
ngunan yang telah dicapai selama ini. 

Kedua Merupakan pelaksanaan tahun pertama dari 
Repelita V yang akan turut mewamai berhasil 
tidaknya pelaksanaan babak kritis dari proses 
pembangunan nasional selama kurun waktu 5 
tahun mendatang. 

Ketiga Melalui APBN 1989/1990 diharapkan dapat 
dilihat upaya-upaya peningkatan kesejahteraan 
rakyat yang semakin adil dan merata. 

Kita menyadari hahwa banyak sekali faktor-faktor yang mempe- 
ngaruhi pelaksanaan APBN tersebut seperti masalah perkembangan 
ekonomi dunia yang tidak menentu, harga minyak dan lain-lain. 
Namun demikian kita tetap optimis, karena kita juga melihat pelbagai 
kebijaksanaan-kebijaksanaan Pemerintah untuk memperbesar peneri- 
maan devisa negara melalui ekspor non migas dan kebijaksanaan Pe- 
merintah untuk memperbesar penerimaan negara dari sektor per- 



Sidang Dewan yang karni hormati, 
Dalarn Masa Sidang III ini Dewan telah pula berhasil menyetujui 

dua buah Rancangan Undang-undang untuk disahkan menjadi Un- 
dang-undang. 
Kedua Rancangan Undang-undang yang barn diselesaikan tersebut 
adalah : 

1. Rancangan Udang-undang tentang sistem Pendidikan Nasional. 
2. Rancangan Undang-undang tentang Telekomunikasi. 
Rancangan Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional 

telah disetujui oleh DPR pada tanggal 6 Maret 1989 yang lalu; dengan 
demikian DPR bersama-sama Pernerintah telah berhasil melaksanakan 
Arnanat Konstitusi Khususnya pasal 31 ayat (2) UUD 1945, yaitu 
dengan dilahirkannya Undang-undang tentang Sistcm Pendidikan 
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Sidang Dewan yang kami hormati, 
Tiga hari sebelum DPR menyetujui Rancangan Undang-undang 

tentang APBN-1989/1990, DPR juga telah menyetujui saran-saran 
untuk menernpurnakan REPELITA V. Saran-saran DPR tersebut rneru- 
pakan hasil pemikiran bersama setelah rnelalui musyawarah baik dalarn 
bentuk Rapat-rapat kerja, Rapat Dengar pendapat, maupun Rapat 
Dengar Pendapat Umum serta pembahasan di Panitia khusus yang 
sangat intesif dan berat, Baru pertama kali sepanjang sejarahnya, DPR 
berhasil menyusun saran-saran Dewan yang bulat, dan tidak lagi 
berbentuk kumpulan saran-saran dari riap-tiap Fraksi. 

Dan saran-saran tersebut oleh Pimpinan DPR dengan didampingi 
Ketua Panitia Khusus dan Ketua-ketua Fraksi secara resrni telah disam- 
paikan kepada Saudara Presiden pad a tanggal 28 Pebruaril 989 yang 
lalu, Dengan mekanisme ini, maka Pernerintah dan DPR bekerja sama 
dengan dijiwai oleh semangat kekeluargaan untuk melaksanakan 
Amanat GBHN 1988. 

Apa yang telah kita lakukan dalam rangka perumusan Repelita itu 
rnerupakan pengamalan prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila terlebih 
lagi Repelita V mernpunyai posisi dan peran khusus, karena Lima tahun 
mendatang merupakan periode yang akan berisi upaya besar untuk 
mengakhiri pembangunan jangka panjang 25 tahun pertama dan seka- 
ligus mengantar bangsa Indonesia mernasuki Tahap Tinggal Landas 
dalam Repelita VI nanti. 

pajakan sudah mulai menampakkan hasilnya, 
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Sidang Dewan yang kami muliakan, 
Disamping melaksanakan tugas-tugas dibidang penetapan anggar- 

an dan bidang perundang-undangan, tugas Dewan di bidang penga- 
wasan telah pula dilaksanakan oleh Komisi-komisi DPR dalam bentuk 
Rapat-rapat Kerja., Rapat Dengar Pendapat maupun Rapat Dengar 
pendapat _Umum. 

Sidang Dewan yang terhormat, 
DaJam rangka tugas Dewan di bidang perundang-undangan, rnaka 

dalam Masa Sidang III ini telah pula mulai dibahas oleh DPR bersarna- 
sama Pernerintah satu buah RUU yaitu RUU teniang Peradilan Agarna, 
Karena padatnya acara-acara yang telah ditetapkan, maka pernbahasan 
terhadap RUU tersebut baru sampai kepada pernbicaraan tingkat I/ 
keterangan Pernerintah, yang telah berlangsung pada Rapat Paripurna 
tanggal 28 Januari 1989. 
Adapun tingkat-tingkat pembicaraan tingkat berikutnya lnsya Allah 
akan berlangsung pada Masa Sidang IV yang akan datang. 
Demikian pula RUU tentang Patent, yang telah diterima OPR pada 
bulan Pebruari yang lalu, baru akan dibahas pada Masa Sidang yang 
akan datang. 

Nasional. Ini berarti akan adanya suatu pedoman yang jelas di daJam 
penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Indonesia. 

Kita sernua menyadari bahwa mencapai konsensus tersebut telah 
ditempuh suatu perjalanan yang panjang, clan dengan kemauan serta 
kerja keras sernua pihak untuk dapat membangun Sistem Pendidikan 
nasional yang mampu mendukung terwujudnya kemajuan masyarakat 
Indonesia yang bersumber pada kebudayaan bangsa yang Bhineka 
Tunggal Ika, akhirnya DPR dan Pemerintah berhasil menyusun sebuah 
Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Untuk itu sepa- 
tutnyalah kita mensyukurinya sebagai nikmat dan rahmat Tuhan yang 
Maha Esa. 

Adapun · Rancangan Undang-undang tentang Telekomunikasi 
telah disetujui oleh DPR dua hari scbelumnya yaitu pada tanggal 4 
Maret 1989. Ini berarti di dalam pelaksanaan Repelita V yang akan 
datang kita sudah mempunyai pegangan dalam pelaksanaan pem- 
bangunan Telekomunikasi dalam upaya untuk mewujudkan kese- . 
jahteraan bangsa dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa 
dalam kerangka wawasan nusantara. 
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Dari laporan Sekretariat Jenderal tercatat, bahwa dalarn Masa 
Sidang ini telah dilaksanakan Rapat Kerja sebanyak 39 kali, Rapat 
Dengar Pendapat sebanyak 35 kali, dan Rapat Dengar Pendapat U mum 
sebanyak 19 kali. 

Rapat-rapat tersebut selain membahas APBN juga membahas pel- 
bagai perrnasalahan yang berkembang di masyarakat maupun dalarn 
rangka pembahasan tindak lanjut dari laporan kunjungan kerja kornisi 
dalam rnasa reses yang lalu. 

Adapun dua Alat Kelengkapan DPR yaitu : BURT dan B:KSAP 
telah mengadakan rapat-rapat untuk membahas beberapa per- 
masalahan sesuai bidang tugasnya masing-masing. 
BURT antara lain telah mernbahas Rancangan Daftar lsian Kegiatan 
dan Rancangan Peraturan Pemerint.ah Pengganti PP Nomor 209 
Tahun 1961 dan lain-lain. 

Sedangkan B-KSAP telah melaksanakan antara lain kegiatan-kegia- 
tan yang berkaitan dengan persiapan Delegasi IPU ke Budapest, Pem- 
bicaraan dengan Delegasi Parlcmcn Australia, Perancis dan lnggris, 
serta rapat-rapat Grup Kerja Sarna Bilateral dan persiapan pelbagai 
Delegasi yang akan segera diberangkatkan. 

Selain dari yang tersebut di alas, akhir-akhir ini terasa bahwa 
perhatian terhadap DPR semakin meningkat, baik dari rnasyarakat 
Indonesia sendiri .maupun dari luar negeri. Sudah barang teruu ini 
semua adalah karena jerih payah para anggota Dewan, yang kecuali 
aktif ikut rapat dalarn berbagai forum, juga selalu membuka diri untuk 
menerima utusan-utusan dari masyarakat yang ingin menyampaikan 
keluhan-keluhan atau aspirasinya melalui Dewan. Dalam hal ini ingin 
karni tegaskan kernbali pengcruan kita bersama, bahwa DPR adalah 
lembaga penvalur aspirasi masyarakat dan bukan lembaga yang bertugas 
rnenyelesaikan kasus-kasus yang timbul dalam masyarakat. 

Kami mencatat hal ini scbagai suatu kemajuan, walaupun barn 
merupakan hasil, yang kecil bila dibandingkan dengan tugas serta 
tanggung jawab Dewan dalam Dcrnokrasi Pancasila. Sebagai insan yang 
dapat mensyukuri nikrnat Tuhan, sudah sewajamya kalau kita selalu 
bcrusaha untuk lebih menyempurnakan hasil yang sudah kita capai 
dcngan selalu mawas diri dan tidak boleh berpuas diri. Dengan DPR 
yang sernakin berbobot, tidak ada pihak yang akan rneraih keuntungan 
kecuali rakyat yang kita wakili. I Ial itu semua rnernbuktikan, bahwa 
semua bidang kegiatan dan tugas Dewan telah dilaksanakan dengan 
baik. 

I 
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Sidang Dewan yang· kami muliakan, 
Selama berlangsungnya Sidang Dewan yang lebih dari dua bulan 

ini, perbagai permasalahan sempat diamanati secara seksarna oleh 
Dewan melalui pelbagai Alat Kelengkapannya. 

Peristiwa Lampung, yang merupakan tindakan yang dilakukan 
oleh suatu kelompok kecil masyarakat yang ingin melaksanakan kehen- ~ 
daknya, yang jelas-jelas melanggar hukurn, sernpat mengejutkan kit.a. 
Ini suatu bukti bahwa kewaspadaan masih tetap diperlukan, agar per- 
istiwa-peristiwa semacam itu tidak dapat terulang kembali dan perlunya 
dideteksi secara dini terhadap peristiwa-peristiwa ataupun tingkah laku 
kelompok-kelornpok orang/anggota masyarakat yang mencurigakan. 

Pemrosesan secara tuntas, melalui saluran hokum perlu ditangani 
dengan seba ik-baiknya agar stabilitas dan keamanan yang telah 
diciptakan selama ini tidak akan ternodai oleh hal-hal ataupun kasus- 
kasus yang dilakukan oleh orang-orang/kelompok kecil masyarakat 
yang tidak bertanggung jawab. 

Masalah penyelundupan dan upaya-upaya pencegahannya 
khususnya di daerah-daerah rawan seperti Riau kepulauan, penye- 
ludupan ekspor, pengamanan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan se- 
bagainya, semuanya mendapatkan perhatian Dewan. 

Sementara itu upaya Indonesia sebagai "Mediator" dalam rnenye- 
lesaikan masalah Kamboja dengan penyelenggaraan Jakarta Informal 
Meeting II di Jakarta baru-baru ini, mendapat sambutan baik dari 
Dewan, walaupun JIM II ini belum menghasilkan suatu kesepakatan 
yang lebih maju, namun langkah-langkah ini patut kita hargai. 

Dalarn pada itu kunjungan Presiden Soeharto ke Tokyo dalam 
rangka menghadiri Kaisar Hirohito, yang telah dirnanfaatkan sebaik- 
baiknya oleh Saudara Presiden untuk bertemu dan berdialog dengan 
para Negarawan, para Kepala Negara/Kepala Pemerintahan Negara- 
negara yang hadir di Tokyo, serta tokoh-tokoh Internasional dalam 
bidang moneter dan perbankan mendapatkan tanggapan yang sangat 
positip dari para Anggota Dewan. 

Dialog-dialog yang telah dilakukan selain memberikan keper- 
cayaan yang semakin mantap terhadap peranan Indonesia di dunia .1. 
Internasional, juga sangat bermanfaat dalam rangka peningkatan 
hubungan kerja sama secara bilateral yang saling menguntungkan 
antara Indonesia dengan negara-negara tersebut, dan dapat mernbina 
saling pengertian antara kedua negara. Ka.mi percaya bahwa langkah- 
Jangkah Saudara Presiden ini sangat bermanfaat bagi upaya kepentingan 
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M. KHARIS SUHUD 

ttd 

Jakarta, 10 Maret 1989 

KETUA DPR-RI, 

Saudara-saudara sekalian, 
Dernikianlah gambaran kegiatan yang telah dilaksanakan oleh 

pelbagai Alat Kelengkapan Dewan serta rencana kegiatan selama rnasa 
reses persidangan UL · 

Ijinkanlah pada kesernpatan ini Pimpinan mengucapkan selamat 
bertugas dalam rnasa reses dan Insya Allah kita bertemu lagi pada 
tanggal 22 Mei yang akan datang. 

Perkenankanlah karni menutup Masa Sidang III Tahun _Sidang 
1988-1989. 

Sekian, Wasalamu 'alaikum , Warrahrnatullahi Wabarak.atuh. 

R- 

Sidang Dewan yang terhormat, 
Mulai besok pagi DPR akan menjalani reses panjang sampai de- 

ngan tanggal 20 Mei yang akan datang. Selarna reses Masa Persidangan 
III, Kornisi-kornisi akan rnelaksanakan kunjungan kerja ke daerah- 
daerah. Dalam kaitan ini Pimpinan menghimbau agar kunjungan kerja 
tersebut dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menjelaskan 
kepada masyarakat apa saja yang relah dikerjakan dan dihasilkan oleh 
DPR dalarn Masa Sidang HI ini, disamping itu tetap berpegang kepada 
kesepakatan-kesepakatan seperti yang telah diputuskan oleh Rapat 
Badan Musyawarah. 

Indonesia dalam memelihara kesinambungan pembangunan untuk 
mewujudkan Amanat Penderitaan Rakyat. 
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Sidang Dewan yang kami rnuliakan, 
Sesuai acara Rapat DPR-RI maka acara Rapat Paripurna pagi hari 

ini ada dua yaitu : 
1. Pembukan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 1988-1989. 
2. Pembicaraan Tk.l/Keterangan Pemerintah ata.s RUU tentang 

Sidang Dewan yang tcrhormat, 
Dalarn rangka mengawali Masa Pcrsidangan IV ini, pertarna-tama 

ijinkanlah Pimpinan Dewan menyampaikan ucapan selarnat bertemu 
kernbali, rnudah-mudahan dengan selesainya kita menjalankan Reses, 
kita mendapatkan semangat. dan tekad yang lcbih baik lagi dalam 
rangka melaksanakan tugas-tugas legislatif untuk Masa Persidangan 
yang akan kita jalani. . 

Demikan pula, melalui forum ini secara resmi pimpinan ingin 
menyampaikan kepada seluruh Rakyat Indonesia, juga kepada Perne- 
rin tah yang pada hari ini diwakili oleh Menteri Keuangan dan kepada 
para Anggota Dewan "Selamat Irlul Fitri" 1 Syawal 1409 Hijriyah, Mina[ 
Aidin Wal Faizin". 

Assalarnu' alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
Yang terhormat Saudara Menteri Keuangan, yang kebetulan saat ini 
mewakili Pemerintah, 
Para Wakil Ketua dan Anggota DPR yang kami hormati, 
Sidang Dewan yang kami muliakan. 
Dalam Rapat Paripurna Dewan pagi ini, tercatat 303 Anggota 

Dewan telah mendatangi daftar hadir, dari semua unsur Fraksi yang 
ada di lembaga ini. 
Oleh karena itu, scraya mengucapkau BismilJahirahmanirrohim, 
ijinkanlah kami membuka Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat 
ini, yang merupakan Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan IV 
Tahun Sidang 1988-1989. Sesuai dengan ketentuan pasal 96 ayat (1) 
Peraturan Tata Tertib DPR-RI, maka Rapat Paripurna ini karni 
nyatakan terbuka untuk umum. 

13 
PIDATO KETUA DPR-RI PADA 

PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN IV 
TAHUN SIDANG 1988 - 1989 
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Sesuai dengan ketentuan pasal 145 ayat (2) dan pasal 146 Pera- 
turan Tata Tertib, pembahasan terhadap kedua Rancangan Undang- 
undang mengenai Anggaran sebagaimana tersebut di atas dilaksanakan 
dengan prosedur singkat. Bahkan Tata Tertib mengharuskan agar 
terhadap Rancangan Undang-undang tentang Tambahan dan Peruba- 
han alas APBN harus sudah dapat diselesaikan j>embahasannya selam- 
bat-lambatnya satu bulan setelah Pernerintah menyampaikan penjela- 
san mengenai RUU tersebut kepada Rapat Paripurna. 
Mengenai kedua RUU lainnya yaitu tentang Peradilan Agama dan 
RUU tentang Paten, sesuai keputusan Badan Musyawarah tanggal 23 
Pebruari 1989, dalam Masa Sidang ini akan dibahas sampai dengan TK 
II yaitu pemandangan umum para Anggota serta jawaban Pemerintah 
alas pemandangan umum para Anggota. 
Sidang Dewan yang terhormat, 

Disamping pembahasan keempat Rancangan Undang-undang 
tersebut, masih banyak kegiatan-kegiatan lain yang akan dilaksanakan 
oleh Alat-alat Kelengkapan Dewan yaitu antara lain mengenai tindak 
lanjut atas Kunjungan Kerja Komisi-komisi dalam Masa Reses yang lalu. 

TP APBN 1988/1989 dan RUU tentang PAN 1986/1987. 

Acara yang pertama akan kami pimpin sendiri, acara yang kedua 
akan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR yang mengkoordinasikan bidang 
Ekonomi/Keuangan yang terhonnat Saudara Drs. Soerjadi. 

Marilah kita memasuki acara pertama yaitu Pembukaan Masa 
Persidangan lV Tahun Sidang 1988-1989. 
Sidang Dewan yang kami honnati, 

Sesuai ketentuan pasal 79 ayat (2) Peraturan Tata Tertib, maka 
kegiatan Dewan dalam Masa Reses Sidang ke IV yang segera akan kita 
laksanakan adalah pembahasan empat buah Rancangan Undang- 
undang yang telah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan. 
Adapun keempat Rancangan Undang-undang tersebut yaitu : 

1. Rancangan Undang-undang tentang Tambahan dan Pe 
rubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
1988/1989 beserta Nota Penjelasannya. 

2. Rancangan Undang-undang tentang Perhitungan 
Anggaran Negara atas APBN 1986/1987. 

3. Rancangan Undang-undang tentang Peradilan Agama. 
4. Rancangan Undang-undang tentang Paten. 
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Kunjungan kerja ke daerah-daerah kali ini juga bertepatan dengan 

Daerah lstimewa Aceh di kunjungi oleh Komisi IV, dan Komisi 
APBN, 
Sumatera Utara di kumjungi oleh kornisi APBN, 
Riau (Batam) di kunjungi oleh Komisi APBN, 
Sumatera Barat di kunjungi oleh Komisi VI, 
Bengkulu di kunjungi oleh Komisi VIII, 
Jambi di kunjungi oleh Komisi I dan III, 
Sumatera Selatan di kunjungi oleh K.omisi I, 
Jawa Barat di Kunjungi oleh Komisi IV dan VI, 
Daerah Istimewa Yogyakarta di kunjungi oleh K.omisi. IV, 
Jawa Timur di kunjungi oleh K.omisi V, 
Kalimantan Baral di kunjungi oleh Komisi II dan IX. 
Kalimantan Timur di kunjungi oleh Komisi VII, 
Sulawesi Utara di kunjungi oleh Komisi V, APBN, X, 

~ Sulawesi Tengah di kunjungi oleh Komisi VIII, 
Sulawesi Tenggara di kunjungi oleh Komisi V, 
Bali di kunjungi oleh Komisi X, 
NTB di kunjungi oleh komisi VI, 
Maluku di kunjungi oleh Komisi APBN. 

Kunjungan Kerja tersebut yang merupakan salah satu kegiatan dalam 
pelaksanaan tugas Dewan di bidang pengawasan, disa.mping dilaporkan 
oleh rnasing-masing Anggota Dewan kepada Fraksinya, juga akan di- 
laporkan dan dibahas oleh masing-masing Komisi yang telah memberi- 
kan tugas, dengan demikian pada saatnya nanti masing-masmg K.omisi 
akan melaporkan Kunjungan Kerja terse but kepada Rapat Paripurna 
Dewan. 

Laporan Kunjungan kerja tersebut merupakan bahan yang sangat 
berharga untuk dibahas pada saat Rapat Kerja antara Komisi-kornisi 
dengan rnasing-masing pasangan kerjanya. Sudah barang tentu dalam 
Rapat Kerja tersebut hasil-hasil temuan atau perkembangan yang 
disaksikan oleh Para Anggota Komisi di daerah-daerah yang akan 
dikunjungi akan dinilai sejauh mana kemanfaatannya bagi rakyat 
banyak, dan sekaligus dicarikan jalan untuk mengatasi kepentingan- 
kepentingannya secara bersam-sama, 

Perlu kami kemukakan bahwa dalarn Masa Reses yang lalu pel- 
bagai daerah telah dikunjungi oleh Tim-tim Komisi DPR-RI yaitu : 



pelaksanaan tahun anggaran 1989/1990 yang merupakan permulaan 
tahun pertama REPEUT A V ; sehingga para Anggota dapat melihat 
sendiri sejauh mana kesiapan daerah-daerah, khususnya para aparatur 
negara dalam melaksanakan upaya pernantapan kerangka landasan 
Pembangunan Nasional yang sekaligus juga merupakan tahap akhir 
dari pembangunan nasional jangka panjang dua puluh lima tahun 
pertama. 

Di samping kegiatan kunjungan kerja, menjelang dan dalarn Masa 
Reses yang lalu DPR telah mengirim beberapa delegasi ke Luar negeri 
serta telah menerima tamu-tamu dari beberapa negara sahabat Ada- 
pun delegasi DPR-R~ yang dikirim ke luar negeri adalah : 
1. Delegasi muhibah DPR RI ke Mesir dan Hongaria terdiri dari 8 

Anggota dan seorang Sekretaris, dipimpin oleh Wakil Ketua Koor- 
dinator Bidang Politik, yang terhormat Saudara Saiful sulun. 

2. Delegasi muhibah DPR-RJ ke India, terdiri dari 8 Anggota dan 
seorang Sekretaris, dipimpin oleh Wakil Ketua Koordinator 
Bidang EKKU, yang terhormat Saudara Ors. Soejadi. 

3. Delegasi muhibah DPR-RJ ke Belgia terdiri dari 8 Anggota dan 
seorang Sekretaris, dipimpin oleh Wakil Ketua Koordinator 
Bidang Kesejahteraan Rakyat, yang terhormat Saudara Dr. H. J 
Naro, SH. 

4. Delegasi DPR-RI ke konperensi IPU ke 81 di Budapest/Hongaria 
terdiri dari 6 Anggota dan seorang Sekretaris, yang dipimpin oleh 
yang terhorrnat Saudara Marzuki Darusman, SH. 

5. Delegasi DPR-RI ke konperensi IPU tentang Pariwisata di Den 
Haag-Belanda terdiri dari 5 Anggota, dipimpin oleh yang terhor- 
mat Saudara Ors. Theo L. Sambuaga. 
Disamping itu Saudara Wakil Ketua Koordinator Bidang INBANG 

telah mewakili Ketua DPR-RI, memenuhi undangan Ketua Parlernen 
Turki dalam rangka menghadiri perayaan ulang tahun Parlemen Turki 
yang ke 69. 

Khususnya kepada delegasi DPR-RI yang menghadiri Sidang IPU 
ke- 81 di Hongaria, Pimpinan menvampaikan terima kasih atas kebert 
hasilannya menangkis usaha negara tertentu untuk meng-agendakan 
masalah Timor-Tirnur dalam Resolusi komisi Dekolonisasi IPU. 

Keberhasilan tersebut juga rnerupakan hasi] kerjasama yang erat 
antara DPR-RI dengan Pemerintah khususnya Departernen Luar Nege- 
ri, Langkah-langkah selanjutnya ialah agar kita tetap waspada dengan 
terus menerus mengikuti perkembangan dalam hal ini, untuk meng- 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
Dalam Masa Reses yang baru lalu, berbagai peristiwa dan per- 

masalahan telah sempat mendapatkan perhatian Dewan. 
Permasalahan-permasalahan itu antara lain, ak.si-aksi mahasiswa akhir- 
akhir ini, sorotan terhadap Lembaga DPR, pembangunan di bidang 
hukum, kenaikan tarif listrik dan iain-lain. 

Terhadap aksi-aksi mahasiswa tersebut k.hususnya dalam me- 
nanggapi kasus-kasus Badega, Kacapiring, Kedung Ombo dan lain-Iain 
kasus yang berkaitan dengan rasa keadilan sosial, pimpinan Dewan 

upayaka.n agar dalam sidang-sidang IPU seJanjutnya hasil-hasiblya ini 
tetap dapat dipertahankan bersama-sama dengan Pemerintah, de- 
rnikian pula dalam forum-forum Internasional lainnya. 

Adapun tarnu-tamu DPR-RI dalam Masa Reses yang lalu adalah 
kunjungan kehormatan Parlemen Inggris yang dipimpin oleh Hon 
Richard Alexander pada tanggal 6 Maret 1989 dan sebuah delegasi 
Parlemen Iran, yang mengadakan kunjungan tidak resmi di Indonesia, 
di Pimpin oleh Yang Mulia Tuan Hojjatol Eslam Zanzaini beserta 4 
orang anggota rombongan pada tanggal 14 Maret 1989 yang telah 
mengadakan kunjungan kehormatan kepada Pimpinan Dewan. Se- 
lanjutnya pada tangga) 1Mei1989 Pimpinanjuga telah menerima kun- 
jungan kehormatan dari Wakil Presiden Amerika Serikat Y.M. Tuan 
Dan Quayle dan rombongan, yang berkunjung ke Indonesia sebagai 
tamu Pemerintah Indonesia. Kunjungan ini jelas merupakan suatu 
kehormatan bagi lembaga wakil rakyat irri, karena barn untuk pertama 
kalinya seorang Wakil Presiden dari lembaga negeri sahabat, meminta 
berkunjung secara khusus ke DPR-RI. Dan sebuah delegasi dari The 
Great National Assembly Romania yang dipimpin oleh Ketuanya Yang 

. M ulia Tuan Nicolae Giosan dan tiga orang Anggota rombongan telah 
berkujung ke Indonesia dari tanggal 14 s/d 19 Mei 1989, sebagai tamu 
resmi DPR-RI. 

Pada kesempatan ini ingin kami laporkan bahwa dalam segala 
kegiatan Dewan yang menyangkut hubungan luar negeri, selalu ter- 
jalin kerja-sarna yang erat dan saling bantu membantu antara DPR dan 
Pernerintah (Departemen Luar Negeri), karena semua pihak me- 
nyadari sepenuhnya arti kerjasama tersebut bagi Bangsa dan Negara. 
Pimpin. Dewan mengharapkan agar pola ini, yang lahir dari semangat 
kebersamaan dan kekeluargaan, dapat .lebih ditingkatkan lagi bahkan 
dapat lebih diperluas. 



Sidang Dewan yang terhormat, 
Dalam masyarakat yang sedang membangun, lebih-lebih dalam 

masyarakat Indonesia yang ber-Pancasila, masalah kebersarnaan dan 
kekeluargaan memegang peranan yang sangat penting. Dalam hu- 
bungan ini maka setiap Perguruan Tinggi yang berada didaerah yang 
menjadi kebanggaan daerahnya hendaknya tidak dijadikan hanya se- 
bagai menara gading atau mercusuar semata-mata, melainkan Pergu- 
ruan Tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan hen- 
daknya dijadikan menara air yang selalu memancarkan air hikrnat ke 
sekelilingnya. 

Hendaknya kita manfaatk.an menara air itu sebagai sumber yang 
menghidupkan segenap pembangunan di daerah masing-masing teru- 
tarna pada tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan na- 
sional maupun pembangunan pembangunan daerah, sehingga dengan 
demikian tertampung dan tersalurlah aspirasi para mahasiswa yang 
sadar akan kewajibannya dalam berbangsa dan bemegara. Apabila as- 
pirasi para mahasiswa k.hususnya dan Perguruan Tinggi pada umumnya 
telah . tertampung dan tersalurkan, maka ten tu pada tingkat penga- 
wasan pembangunan nasional atau pembangunan daerah, para rnaha- 
siswa tidak akan menjadi penonton atau pengeritik semata-rnata, 
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berpendapat, bahwa tidak ada suatu masalah, betapapun rumitnya, 
yang tidak dapat kita selesaikan melalui musyawarah untuk mufakat 
secara kekeluargaan, asalkan masing-masing pihak berdiri diatas Lan- 
·dasan Pancasila dan secara jujur menyatakan pendapatnya demi 
Amanat Penderitan Rakyat. 

Dalam kaitan ini, dan sejalan dengan tecapainya sukses-sukses awal 
dalam Pembangunan Nasional, diusahakan pemantapan pertum- 
buhan kehidupan Demokrasi Pancasila, seperti yang tercantum dalam 
GBHN tahun 1988 dimana antara lain dikatakan : 

" perlunya lebih dikembangkan kemampuan dan 
kesernpatan bagi masyarakat untuk mengungkapkan aspirasi dan 
kepentingannya dst ", 

Dalam Dernokrasi Pancasila tidak ada larangan untuk berbeda 
pendapat, clan di dalam menyajikan perrnasalahan yang ada di dalam 
masyarakat, hendaknya didukung oleh fakta, apa argumentasinya dan 
perlunya konsepsi alternatif pemecahannya. Dengan melalui dialog- 
dialog yang konstruktip, dinamika Trilogi Pembangunan terpelihara 
baik, dan persatuan serta kesatuan bangsa tidak terganggu. 
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Sidang Dewan yang terhorrnat, 
Akhir-akhir ini banyak sorotan yang diarahkan kepada DPR-RI 

berupa kritik, saran dan sebagainya yang telah kita ikuti secara seksama 
melalui media massa, Terhadap saran dan kritik dari masyarkat terse- 
but pimpinan Dewan menerimanya dengan lapang dada dan meman- 
dang sebagai sesuatu yang wajar sebab saran atau kritik tersebut 
mencerminkan adanya perhatian dari rnasyarakat terhadap Lembaga 
DPR yang kita cintai ini. 

Dengan kritik-kritik tersebut DPR sebagai Lembaga Politik dan 
wahana untuk me laksanakan Demokrasi Pan casila akan terus 
melangkah dan membangun termasuk membangun Dernokrasi Panca- 
sila yang telah menafasi dan menuntun gerak kiprahnya Lembaga kita 
ini, sebab kita telah berkeyakinan bahwa dengan Demokrasi Pancasila 
yang telah dan akan kita lestarikan itu kita telah mampu mengukir 
sukses awal pembangunan dalam dua dasawarsa terakhir ini sehingga 
mampu mendukung ketahanan nasional yang mantap dan secara 
bertahap melaksanakan arnanat penderitaan rakyat. Namun di balik itu 
semua sebagaimana telah kami sarnpaikan pada Upacara pelantikan 
Presiden RI pada bulan Maret ] 988 yang lalu bahwa pembangunan 
dernokrasi khususnya pernbangunan politik sebagaimana pernba- 
ngunan dibidang lain tidak dapat sekali jadi, tetapi memerlukan waktu. 
Lama atau singkatnya waktu tergantung kepada kita sendiri sebab kita- 
lah yang bernegara, bernasyarakat, berpolitik dan berdernokrasi. Dan 
yang tidak kalah pentingnya adalah langkah operasional yang 
harus ditempuh dengan dibekali oleh semangat para pelakunya 
segenap warga negara, para pemimpinnya, para wakil rakyat dan 
pemerintah dalarn rangka rnengisi Dernokrasi Pancasila itu, 

Untuk itu diperlukan keberanian membuat langkah-langkah yang 
relevan sebab kita menyadari bahwa demokrasi Pancasila bukanlah 
bersifat dogmatis melainkan dernokrasi yang bersifat terbuka dan 

melainkan akan ikut bertanggung jawab untuk mendorong keberhasil- 
an pembangunan di segala bidang. 

Dalam kaitan itulah, maka pada tempatnya apabila Pimpinan 
Dewan yang juga adalah Pimpinan MPR menghimbau para Anggota 
MPR Utusan Daerah dan para Anggota DPR di Daerah, untuk mempe- 
lopori komunikasi positif dengan Perguruan Tinggi kebanggaannya di 
daerahnya untuk mernanfatkan menara air itu bagi keberhasilan 
pembangunan daerahnya masing-masing, 



Saudara-saudara sekalian, 
Pembanguan hukum dalam Repelita V ditujukan untuk me- 

menuhi kebutuhan dan menjawab tantangan dan kemajuan pemba- 
ngunan oleh karena itu hukum harus pula dapat membantu tercapai- 
nya stabilitas nasional_yang sehat dan dinamis 
Oleh sebab itu sungguh menggembirakan bahwa dalam Repelita V 
dalam rangka pembaharuan hukum akan diselesaikan penyusunan 
unifikasi dan kondifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta pe- 
nyusunan perundang-undangan baru, baik yang bersifat hukum _pokok 
maupun hukum yang bersifat sektoral. 

Kedua tindakan itu sangat dibutuhkan untuk dapat mendukung 
Pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pem- 
bangunan. 

Upaya tersebut akan mencakup terciptanya berbagai perangkat 
peraturan perundang-undangan yang bermakna untuk lebih 
meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan sosial, men- 
ciptakan pernerintahan yang bersih dan berwibawa, lebih menjamin 
hak-hak dan kewajiban warga negara dan lebih memantapkan pelak- 
sanaan wawasan nusantara, 

Sehubungan dengan masalah ini, kiranya ada baiknya kalau kami 
mohonkan perhatian Dewan terhadap ketetapan MPR No. VI/MPR/ 
1988 tentang pelimpahan tugas dan wewenang kepada Presiden / 
Mandataris MPR dalam rangka penyuksesan dan pengamanan pemba- 
ngunan Nasional. 

Sebagai akibat dari pelimpahan wewenang atau pemberian mandat 
tersebut, maka Mandataris-lah yang berada dalam posisi yang lebih baik 
untuk mengetahui dan kemudian merencanakan peraturan perun- 
dang-undangan apa yang akan diperlukan guna melaksanakan mandat 
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tanggap terhadap kritik maupun aspirasi yang turnbuh dalam masya- 
rakat, sepanjang aspirasi tersebut tidak menyimpang dari falsafah dan 
ideologi Pancasila, dan setiap aspirasi maupun tuntutan rnasyarakat 
tersebut harus mampu dicarikan jalan penyelesaiannya dengan pera- 
turan perundang-undangan maupun tatanan Kehidupan bemegara. 

Beranjak dari sikap dasar yang demikian itu maka semua pihak 
baik pemerintah, Dewan maupun Lembaga Tinggi yang lain di tuntut 
untuk bekerja keras, bekerjasama secara dinamis dan kreatif menurut 
fungsi dan peranannya masing-masing sesuai dengan isi dan maknanya 
yang diamanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945. 



Sidang Dewan yang terhorrnat, 
Dua hari yang lalu · yaitu pada tanggal 20 Mei kita semua hangsa 

Indonesia baru saja memperingati Hari kebangkitan Nasional tersebut 
tentunya terkandung maksud untuk menarik pelajaran dari pengalam- 
an, sema,ngat perjuangan dan kepeloporan yang diwariskan oleh para 
perintis kemerdekaan yakni agar kita senantiasa memiliki tekad dan 
semangat pengabdian yang tinggi dalarn meneruskan serta men- 
sukseskan Pernbangunan Nasional. 

Dalarn kai tan ini maka kesadaran semangat pengabdian dari kita 
semua kepada masyarakat, bangsa dan negara sesuai dengan Pancasila 
dan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dari Aparatur Negara, 
benar-benar dituntut, mengingat lima tahun mendatang kita meng- 
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yang diberikan oleh MPR tersebut, 
Karena itu perlu disusunnya program legislatif, sesuai dengan him- 

bauan Ketua MPR/DPR pada upacara pelantikan Presiden RI bulan 
Maret 1988 yang lalu. Hal ini berarti bahwa akan banyak mengalir 
RUU-RUU Pemerintah untuk dibahas bersama dengan DPR. 

Salah satu permasalahan yang juga banyak mendapat sorotan, baik 
oleh masyarakat maupun oleh para Anggota Dewan pada Masa Reses 
yang lalu adalah tentang kenaikan tarif listrik, 

Bahkan dalam kaitan ini FKP telah membentuk Tim Khusus yang 
kemudian telah menyampaikan saran-saran alternatif mengenai tarif 
listrik. Ini semua menunjukkan adanya perhatian yang sangat besar 
dari para Anggota Dewan, karena kita menyadari bahwa kenaikan tarif 
yang mendorong sorotan dari perbagai kalangan pada hakekatnya 

-.. bukan semata-mata karena kenaikan yang dirasakan mernberatkan, 
melainkan juga karena faktor-faktor Jain yang melatar belakanginya, 
antara Jain masalah pelayanan PLN. Mengingat masa Sidang ini Komisi 
VI yang antara lain membidangi masalah ketenaga listrikan, akan me- 
ngadakan serangkaian rapat-rapatnya, tentunya dalam kesempatan 
Rapat Kerja dengan Menteri Pertambangan dan Energi, secara resmi 
Kornisi VI akan meminta keterangan kepada Pemerintah, sekaligus 
juga berdialog mengenai berbagai alternatif tentang kenaikan tarif 
listrik tersebut; rneskipun kita menyadari bahwa keputusan mernang 
tetap berada di tangan Pernerintah. Dengan adanya kenaikan tarif 
listrik tersebut, kita juga mengharapkan akan disertai pula dengan 
peningkatan kualitas pelayanan PLN kepada masyarakat sehingga 
kekecewaan masyarakat dapat dikurangi sekecil mungkin. 
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Sidang Dewan yang kami muliakan, 
Rapat Paripurna kami buka kembali. 

KOREKKU 

SIDANG DI SKORS 

Sidang Dewan yang terhormat, 
Sebelum kita memasuki acara kedua, yaitu Keterangan Pemerintah 

terhadap RUU tentang Tambahan dan Perubahan atas APBN 1988/ 
1989 dan RUU tentang Perhitungan Anggaran 1986/1987, perkenan- 
kanlah kami menunda Sidang ini untuk beberapa saat, guna menyerah- 
kan pimpinan Sidang kepada yang terhormat Saudara Wakil Ketua 
Saudara Ors. Soerjadi, K.odinator Bidang EK.KU. 

Sidang Dewan yang terhormat, 
· Sehubungan dengan rencana keberangkatan Saudara Presiden ke 

Amerika Serikat untuk menerima penghargaan dibidang kependuduk- 
kan (Population Awards) dari PBB, maka perkenankanlah Pimpinan 
Dewan atas nama para Anggota-nya mengucapkan selamat jalan dan 
selamat atas pemberian penghargaan PBB tersebut, disertai harapan 
semoga penghargaan PBB tersebut akan lebih memberikan dorongan 
kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menyukseskan pembangunan 
di bidang-bidang lain guna mempercepat realisasi pembangunan 
masyarakat Pancasila dan Amanat Penderitaan Rakyat, 
Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi usaha kita sekalian. 
Amin. 

hadapi tantangan-tantangan yang tidak ringan di dalam rangka upaya 
memaotapkan kerangka landasan pembangunan sekaligus menutup 
Pemhangunan Jangk.a panjang 25 tahun dan akan dirnulainya pemba- 
ngunan jangka panjang ke dua di akhir REPELITA V nanti. 
Hal ini berarti kemampuan dan kualitas Aparatur di dalam melayani, 
mengayomi masyarakat benar-benar perlu ditingkatkan, dan sekaligus 
mereka harus cepat tanggap terhadap pandangan dan aspirasi yang 
berkemhang dalarn masyarakat, 

Demikianlah kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Dewan 
selama ma.sa Reses Persidangan ke III yang lalu serta rencana kegiatan 
Dewan pada Sidang ke IV dan beberapa perrnasalahan yang mendapat 
perhatian khusus baik oleh Anggota maupun oleh Pimpinan Dewan. 
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DRS. SOERJADI 

WAKIL KETUA KEREKKU, 
ttd 

Jakarta; 22 Mei 1989 

Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada yang 
terhormat ssudara Menteri Keuangan, Insya Allah ke dua Rancangan 
Undang-undang tersebut akan segera dibahas dan dapat diselesaikan 
oleh DPR sesuai dengan ketentuan Tata Tertib. 

Dengan telah selesainya semua acara pada pagi hari mi, maka 
perkenankanlah kami untuk menutup Rapat Paripurna ini kami sarn- 
paikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesabaran dan per- 
hatian saudara-saudara Anggota Dewan. 

Sekian, Wassaiamu'alikum warahmatulJahi wabarakatuh. 

MENTERl KEUANGAN 

Marilah kita bersama-sama memasuki acara yang ke - 2 yaitu Kete- 
rangan Pemerintah terhadap Ra:ncangan Undang-undang tentang 
Tambahan dan Perubahan atas APBN 1988/1989 dan Rancangan 
Undang-undang tentang Perhitungan Anggaran 1986/1987; untuk itu 
kami persilahkan kepada Yth. Saudara Menteri Keuangan untuk me- 
nyampaikan keterangan pemerintah tersebut, 
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Tcrirna kasih Saudara Wakil Sckrctaris jenderal. 
Sidang Dewan yang terhormat, (kcrnbali kc pidato) 

WAKIL SEKRETARIS JENDERAL 
MEMBACAKAN A.\1A.l'\A T PRESIDE:\' 

Tcrima kasih, 
Perlu karni beritahukan bahwa pada hari ini di balkon atas di be- 

lakang Saudara-saudara telah hadir untuk rncnyaksikan jalannya Rapat 
Paripurna Pembukan Masa Persidangan kc-IV, Mahasiswa-mahasiswa 
Fakultas Ilmu Sosisal clan Ilmu Politik Universitas Indonesia, dibawah 
pimpinan Drs. Bintar Saragih SlI. 
Pirnpinan Dewan sclalu mcnyambut baik kchadiran Rakyat, terrnasuk 
mahasiswa, un tuk menyaksikan jalannya rapaL-rapal di DPR, tidak 
hanva Rapat Paripurna mclainkan juga rapat-rapat Komisi, sepanjang 
rapat-rapat tersebut dinyatakan scbagai rapat tcr buka untu k umurn 
scsuai ketentuan dalarn Tata Tcrtib Dewan 

Selanjutnya kami beritahukan pula bahwa Masa Rcses y.rng lalu 
Pirnpinan DPR tclah mcnerirna RCC dari Pcmcrintah; schubungan 
dcngan itu untuk mernenuhi ketcntuan Tata Tertib khususnva pasal 
131 ayat (I) saya pcrsilahkan Sau dara Wakil Sekrctaris .Jcndcral untuk 
mernbacakan Amanat Prcsiden sebagai pcngantar R.C.C. tentang T.P. 
APBN 1988/1989 dan R.C.C. tcntang Pcrhitungan A11ggaran :\"egara 
1986/1987. 

MENGHENINGKAN CIJ>TA 
SELESAI 

Sidang Dewan yang terhormat, 
Pada tanggal 18 Mei 1989 yang lalu Saudara kita Sukotriwarno, SI-I 

Anggota No. 132, telah dipanggil kembali mcnghadap kepada Tuhan 
Yang Maha Esa. Untuk itu marilah kita bersama-sarna berdiri dan 
mengheningkan cipta seraya berdo'a menurut kcyakinan kita masing- 
masing, mudah-mudahan Arwah Almarhum diterima dengan sebaik- 
bainya oleh Tuhan Yang Maha Esa. 

SKENARIO 
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Kami persilahkan. 

Sidang Dewan yang tehormat, 
Untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya marilah kita 

memasuki acara pertarna, yang akan dimulai dengan laporan de]egasi 
muhibah DPR-RI ke Mesir dan Hongaria yang akan disampaikan oleh 
Anggota Yth. Ny. Safinah Oedin. 

Sebelurn rnemasuki pada mata acara yang pertama, terlebih 
dahulu kami beritahukan bahwa berdasarkan laporan dari Sekretariat, 
dalam Rapat Paripurna DPR pagi ini, tercatat 281 Anggota Dewan telah 

r rnenandatangani dartar hadir, dari semua unsur Fraksi yang ada di 
Lembaga ini. Oleh karena itu, seraya mengucapkan Bismillahirohman- 
nirrohirn, ijinkanlah kami membuka Rapat Paripurna ini dan sesuai 
ketentuan pasal 96 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR-RI maka Rapat 
Paripurna ini kami nyatakan terbuka untuk umum. 

Pertama: Laporan BKSAP mengenai hasil-hasil Delegasi Muhibah 
DPR-RI ke : a. Mesir - Hongaria; 

b. Belgia: 
c, India. 

Pidato Penutupan rnasa Sidang IV Tahun Sidang 1988- 
1989. 

Kedua 

Assaalamu'alaikum Wr. Wb. 
Para Wakil Ketua dan Para Anggota Dewan yang kami hormati, 
Sidang yang kami muliakan, 
Sesuai susunan acara Rapat-rapat DPR-Rl Masa Persidangan IV 

Tahun Sidang 1988-1989, berdasarkan keputusan Rapat Badan Musya- 
warah tanggal 23 Pebruari 1989 maka acara Rapat Paripurna hari ini 
ada dua yaitu : 

PIDATO KETUA DPR ·RI 
PADA PENUTUPAN MASA PE.RSIDANGAN IV 

TAHUN SIDANG 1988 • 1989 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
Tibalah sek.arang, kita rnemasuki mata acara yang ked ua yaitu 

Pidato Penutupan Masa Sidang IV Tahun Sidang 1988-1989. 

Terimah kasih, 

Anggota 
YfH. SDR. ABDURACHMAN RANGKUTI 

Terima kasih 
Giliran berikutnya adalah laporan BKSAP ten tang delegasi Muhibah ke 
India, Kepada .i:\nggota 'fyh. Sdr. Ir. Abdurachman Rangkuti yang di- 
tunjuk untuk melaporkan kepada Rapat Paripurna ini kami persi- 
lahkan. 

Anggota 

YfH. SDRJ.H SALU .___-------v 

Terirna kasih, 
Selanjutnya Delegasi rnuhibah DPR-RI ke Belgia, laporannya akan- 

disampaikan oleh Anggota Yth. Sdr. J.H. Salu. 
Kepada Yth. Sdr. JH Salu karni persilahkan. 

Anggota 

YfH. NY. SAFINAH OEDIN 
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14 
PIDATO PENUTUPAN 

MASA PERSIDANGAN IV 
TAHUN SIDANG 1988 - 1989, 

TANGGAL 22 JULI 1989 





Sidang Dewan yang terhormat, 
Sesuai dengan fungsi Dewan yang di atur oleh peraturan perun- 

dang-undangan dan Tata Tertib DPR selama Masa sidang IV ini Dewan 
dengan segela alat kelengkapan telah dapat menyelesaikan tugasnya. 
Dapat dilaporkan bahwa di bidang Anggaran dan Perudang-undangan, 
kegiatan Dewan dititik beratkan kepada pembahasan 4 (empat) buah 
Rancangan Undang-undang. 

Ke-empat Rancangan Undang-undang tersebut adalah : 
I. Rancangan Undang-undang Tambahan dan Perhitungan Tentang 

APBN 1988-1989. 
2. Rancangan Undang-undang tentang Perhitungan Anggaran Ne- 

gara 1986-1987. 
3. Rancangan Undang-undang tentang Peradilan Agama dan 
4. Rancangan Undang-undang tentang Paten. 

Kedua Rancangan Undang-undang yang menyangkut Bidang 
Anggaran telah selesai di bahas oleh DPR pada tanggal 15 Juni 1989 
yang lalu. 

Adapun pembahasan mengenai Rancangan Undang-undang ten- 
tang Peradila.n Agama dan Rancangan U ndang-undang tentang Paten 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
Masa Sidang IV Tahun Sidang 1988-1989 yang dimulai sejak 

tanggal 22 Mei 1989 yang lalu Insya Allah pada hari ini akan segera kita 
tutup, 

Berkaitan dengan itu, untuk memenuhi ketentuan pasal 79 ayat 
(S) Peraturan Tata Tertib DPR-RI, Pimpinan DPR akan menyampaikan 
Pidato Penutupan Masa Sidang, yang akan menguraikan secara garis 
besar kegiatan-kegiatan Alat-alat Kelengkapan Dewan dalam Masa 
Sidang yang ke IV ini, serta permasalahan-permasalahan yang telah 
mendapatkan perhatian utama dan rencana kegiatan untuk Masa Reses 
Persidangan ke IV yang akan segera kita jalani ini, 

14 
PIDATO PENUI'UPAN 

MASA PERSIDANGAN IV 
TAHUN SIDANG 1988 - 1989. 

TANGGAL 22JULI 1989 



membahas aspek perfilman Indonesia dan segala 
permasalahannya, pembinaan pers, masalah keter- 
bukaan, kesiapan konperensi Paris mengenai 
masalah Kamboja, dan lain-lain. 
masalah keterbukaan, kriteria calon Kepala daerah, 
masalah suksesi, masalah pertahanan, pola pena- 
nganan pembangunan daerah perbatasan, pendaya- 
gunaan aparatur negara melalui 8 program PAN, di- 
siplin aparatur pemerintah, pembentukan kader 
pembauran bangsa, pembangunan pedesaan, dan 
lain-lain. 
masalah RUU yang sangat diperlukan dalam rangka 
pemhangunan hukum, upaya-upaya peningkatan 
pelayanan kepada masyarakat di bidang ke imigra- 
sian, masalah keterpaduan pelayanan hukum, pernbi- 
naan personil terhadap aparat kejaksaan dan 
tindakan-tindakan tegas terhadap setiap pelang- 
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Komisi III 

komisi II 

Komisi I 

pernbicaraan Tingkat II-nya telah berhasil diselesaikan. Selanjutnya 
berdasarkan keputusan Rapat Badan Musyawarah tanggal 6 Juli 1989 
yang lalu, pada awal Masa Sidang I Tahun Sidang 1989-1990 DPR akan 
membentuk dua Panitia khusus yang masing-masing akan menangani 
RUU tentang Peradilan Agama dan RUU tentang Paten pada pembi- 
caraan tingkat III. 

Dalam Rapat Badan Musyawarah tersebut antara lain juga telah di- 
putuskan bahwa panitia Khusus yang membahas RUU tentang Per- 
adilan Agama beranggotakan 57 orang sedangkan Panitia Khusus yang 
membahas RUU tentang Paten beranggotakan 47 orang, terdiri 
anggota tetap dan anggota pengganti. 

Disamping pembahasan ke empat RUU tersebut, masih banyak 
kegiatan-kegiatan lain yang telah dilaksanakan oleh alat-alat ke- 
lengkapan Dewan baik sebagai tindak lanjut atas kunjungan kerja 
Komisi-kornisi dalam Masa Reses yang lalu maupun dalam rangka 
pelaksanaan tugas Dewan di bidang pengawasan. Dari catatan yang 
ada, terlihat frekwensinya sangat meningkat, tidak kurang dari 34 kali 
Komisi-komisi mengadakan Rapat Kerja dengan para Menteri, 46 kali 
Rapat Dengar Pendapat dan 28 kali Rapat Dengar Pendapat Umum. 
Adapun permasalahan-permasalahan yang dibahas antara lain meli- 
puti: 



garan, peningkatan kesadaran hukum rakyat melalui 
jaksa masuk desa, jaksa masuk laut dan lewat Pos 
Komando Hukum Terpadu (POSKUMDU), kemam- 
puan fungsional dalam menanggulangi masalah 
penyelundupan, narkotika, pernbinaan KAM- 
TIBMAS, dan lain-lain. 
Fungsionalisasi lembaga swadaya masyarakat, strategi 
Pembangunan Pertanian, intensifikasi usaha tani dan 
upaya pelestarian swasembada beras, kerangka Ian- 
dasan pembangunan industri pedesaan, pengem- 
bangan perkebunan dan lain-lain. 
Pengembangan kepariwisataan, perlunya segera di 
lahirkan Undang-undang Pariwisata, masaiah peren- 
canaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan serta peme- 
liharan proyek-proyek di lingkungan PU, perlunya 
RUU perhubungan laut, Sasaran Pelaksanaan Paket 
21 Nopember, perlunya masalah RUU Perumahan 
dan pemukiman serta masalah RUU perumahan dan 
Pemukiman serta undang-undang tata ruang, dan 
lain-lain. 
Pola pengembangan industri nasionai, rnasalah 
pengembangan Industri Kimia Dasar, rnasalah 
perkembangan Industri bidang mesin dan Jogam 
dasar, KEPPRES No. 21 tahun 1989 tentang Daftar 
Usaha yang tetutup bagi penanam modal, masalah 
ketentuan-ketentuan tentang modal, masalah keten- 
tuan-ketentuan tentang penanaman modal asing, 
dan lain-Jain. 
Masalah-rnasalah yang berkaitan dengan RUU-RUU 
tentang Dana Pensiun, Perasuransian per-Bank-an, 
Bea Cukai, Perbendaharaan Negara, masalah pola 
perkreditan ·yang diarahkan kepada golongan ekono- 
mi lemah yang ber-skala kecil dan menengah, 
efisiensi BUMN, perkembangan PT TASPEN, UPPO 
BANK, peranan pengusaha ekonomi lemah dalam 
pemasukan barang di supermarket-supermarket. dan 
lain-lain. 
Peninjauan kembali Undang-undang Pokok kese- 
hatan No. 9 tahun 1960, dana upaya Kesehatan 
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Komisi VIII 

komisi VU 

komisi VI 

Komisi V 

Komisi IV 
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Adapun dua alat kelengkapan DPR lainnya yaitu BKSAP dan 
BURT masing-masing juga telah melakukan kegiatan-kegiatannya. 
BKSAP antara lain telah mengadakan rapat-rapat yang berkaitan de- 
ngan kunjungan Delegasi DPR-RI ke Republik Federasi Jerman, Kon- 
perensi lPU tentang Pariwi.sata, kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun 
IPU ke 100, rapat-rapat grup Kerja Sama DPR-RI dengan Parlemen 
Australia, rapat delegasi DPR-RI ke K.onperensi PBB, Friendly Talk 
dengan delegasi Parlemen PNG, Parlemen Colombia dan Parlemen 
Eropa, serta rapat-rapat yang berhubungan dengan persiapan Panitia 
Kerja/Sidang Umum AIPO X di manila Phi1ipina. 

Sedangkan Badan Urusan Rumah Tangga kegiatan-kegiatan dalam 
Masa Sidang ini berkaitan deogan masalah-masalah kerumah tanggaan 
DPR, antara Jain usulan-usulan penyusunan R DUK/R DUP DPR tahun 
anggaran 1990-1991. 

masyarakat. persyaratan tenaga pesawat yang akan 
bekerja di luar negeri, pemeliharan kesehatan pega- 
wai negeri oleh Perum Husada Bhakti, masalah 
penempatan SATGASSOS, masalah program BKKBN 
dalam pefita V, pemerataan tenaga medis, strategi 
pengawasan, dan lain-lain. 

Komisi IX Permasyarakatan UU No. 2 tahun 1989 tentang sis- 
tem Pendidikan Nasional, Pembinaan Perguruan 
Tinggi, masalah guru, masalah generasi muda, 
proyek. perintisan sarjana penggerak pembangunan 
di pedesaaan, persiapan PON XII, Badan Pertim- 
bangan Pendidiltan Nasional dan lain-lain. 

Komisi X masalah pencemaran linkungan, kendala-kendala 
dalam bidang kependudukan, peranan Puslitbang 
dalam pengembangan ilmu pengetahuan untuk 
menyongsong pembangunan nasional, kemungkinan 
kerjasama lntemasional dalam rangka pemeliharaan 
ekosistem hutan tropika basah, dan lain-lain. 

Komisi APBN : Masa.lah dana bantuan luar negeri, perkembangan 
.KIK dan KMKP, pemantapan koordinasi perenca- 
naan pembangunan di daerah kaitannya dengan PP 
No. 6 tahun 1988, Perimbangan Keuangan antara 
Pusa.t dan Daerah. 



Sidang Dewan yag terhorrnat, 
Beberapa pennasalahan mendapat perhatian utama oleh . para 

anggota Dewan dalam Masa Sidang IV ini. Permasalahan-permasalahan 
yang berkaitan dengan pembangunan hukum, dan pembangunan 
politik telah bergema cukup luas dan telah diangkat kepermukaan 
oleh alat-alat kelengkapan DPR. · 

Masalah-masalah yang berkaitan dengan budaya politik, masalah 
suksesi kepemimpinan nasional dan masalah keterbukaan telah men- 
dapatkan perhatian para anggota Dewan. Masalah keterbukaan ini 
bukan sempat menjadi isue sentral di daiam forum-forum dialog DPR 
dengan Pernerintah. 

DPR telah bersepakat untuk mengembangkan lebih Janjut prinsip 
keterbukaan ini dengan tetap menjunjung tinggi norma-norma budaya 
yang terkandung dalam Pancasila dengan tiada tujuan lain, kecuali 
untuk perbaikan dan pembaharuan dalam usaha mewujudtan Ampera 
bersama-sama Pemerintah, sehingga pada akhir Pelita V nanti Bangsa 
Indonesia telah memiliki kerangka landasan yang benar-benar k.okoh 
untk menghadapi pembangunan nasional jangb panjang berikumya, 

Dalam kaitan ini masih segar dalam ingatan kita masing-masing 
Pidato Presiden mandataris MPR dua tahun yang lalu, pada saat 
menyampaikan bahan-bahan GBHN yang antara lain menyatakan 
bahwa : "GBHN 1988 harus merupakan kelanjutan, peningkatan, per- 
luasan dan pembaharuan dari segala hasil pembangunan yang telah 
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Sementara itu delegasi tidak resmi telah menjadi tamu DPR-RI 
yaitu dari Parlemen Eropa dari yanggal 26 Juni sampai dengan 28 Juni, 
Parlemen Republik Federasi jerman pada tanggal 5 Juli, dan Parlemen 
Republik Korea pada tanggal 20 Juli. 

1. Delegasi Parlemen Papua New. Gunea (PNG) dari tanggal 15Juni 
sampai dengan 21 Juni terdiri dari 5 anggota di Ketuai oleh Tuan 
Parry Zeipy. 

2. Delegasi Parlemen Colombia dari tanggal 20 Juni sampai dengan 
24 Juni terdiri dari 5 anggota diketuai oleh ketua kongres Dr. 
Ancizar Lopez. 

Sementara itu Masa Sidang IV ini pelbagai delegasi telah menjadi 
tamu DPR-RI. 
Delegasi-delegasi tersebut antara lain yaitu : 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
Disamping masalah tersebut maka kita menyambut dengan baik 

Intruksi Presiden kepada Menteri Pemuda dan Olah Raga baru-baru ini 
untuk meningkatkan komunikasi dan dialog dengan generasi rnuda 
khususnya dengan para Mahasiswa. Intruksi tersebut juga meng- 
isyaratkan keinginan adanya keterbukaan sehingga hal ini perlu dikern- 
bangkan secara positif agar melalui dialog dan pendekatan secara 
langsung dan terbuka dengan para mahasiswa dan pemimpin-pe- 
mimpin pemuda lainnya di masyarakat, akan timbul pengertian yang 
mendalam terhadap permasalahan-pennasalahan yang dihadapi oleh 

kita capai hingga sekarang. Dengan itu k.ita harus memelihara kesi- 
nambungan pembangunan masa dat.ang dengan kesetiaan kita kepada 
cita-cita kernerdekaan, sarnbil terus menyegarkan pembangunan dalam 
menjawab tantangan-tantangan zaman modem. Kita menyadari bahwa 
pembangunan dalam proses keroudahan menuju kemajuan. karena 
kita harus terus menerus mengadakan penyegaran dan pembaharuan. 
Malahan, jika dianggap perlu, kita harus berani mengadakan koreksi, 
sebab pembangunan bangsa yang sangat luas dimensinya itu pasti tidak 
akan luput dari munculnya akibat samping yang negatif, yang bukan 
merupakan tujuan utama pembagunan kita. Koreksi- koreksi itu terasa 
bertambah perlu karena perkembangan politik, keamanan dan 
perekonomian dunia yang serba tidak menentu mengharuskan kita 
segera mengadakan penyesuaian sikap dan langkah yang setepat-te- 
patnya dan sebaik-baiknya bagi kelanjutan pembagunan kita", 

Amanat kepala negara tersebut mengisyaratkan kepada kita 
semua, agar dalam menetapkan konsep pembangunan yang berkelan- 
jutan perlu pemahaman yang mendalam dari sernua _pihak. Oleh kare- 
nanya diperlukan komunikasi pembangunan yang lebih intensif, ter- 
buka dan terus menerus guna pencapaian tujuan dan kelanjutan 
pembangunan. . 

Beranjak dari pemahaman yang demikian, kami berpendapat, 
bahwa keterbukaan itu merupakan sarana untuk rnencapai tujuan, 
maka oleh karena itu diperlukan kerjasama dan sating pengertian 
antara semua pihak terhadap tugas dan tanggungjawab masing-masing 
dengan tetap bertumpu kepada Trilogi Pembangunan khususnya 
dengan tetap memperhatikan faktor stabilitas nasional yang mantap 
dan dinamis. 



Sidang Dewan yang terhonnat, 
Demikianlah beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Alat- 

alat kelengkapan DPR serta permasalahan-permasalahan yang telah 
mendapatkan perhatian utama. Masih banyak permasalahan-per- 
masa1ahan lain yang tidak sempat kami uraikan satu persatu, 

Disamping kegiatan-kegiat.an tersebut perlu kami berit.ahukan 
bahwa Masa Persidangan IV ini banyak sekali DPR menerima kunjung- 
an-kunjungan baik dari organisasi kemasyarakatan, kalangan pelajar 
maupun organisasi t.emahasiawaan. Ada 30 kunjungan delegui yang 
datang ke DPR, diantaranya 8000 orang peserta Kongres PGRI se- 
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bangsa di daJaxn melabanakan Pembangunan Nasional sebagai Penga- 
malan Pancasila. 

Komunika.si yang demikian abn dapat mengurangi kesaJah fa- 
haman, kecurigaan diantara kita sebaliknya akan menumbulHuburkan 
keikut sertaan dan rasa ikut memiliki dalam pelabanaan pembangun- 
an Nasional. 

Demikian pula, pengarahan-pengarahan Presiden kepada pengu- 
rus ISEI (lkatan Sarjana Ekonomi Indonesia) pada tanggal 8 Juli 1989 
yang lalu, sangat membesarkan hati kita semua, Karena dalam penga- 
rahan itu Presiden mint.a supaya ISEI dalam memberikan rumusa.n- 
rumusan yang secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan tentang 
hal-hal yang perlu dilakukan guna menjabarkan demokrasi ekonomi, 
Himbauan tersebut tidak lepas dari adanya kehendak Kepala Negara · 
dalam rangka mewujudk.an Sistem Ekonomi Nasional Indonesia 
menjadi suatu sistem yang bulat, sebagaimana di amanatkan okh Pasal 
33 UUD' 45. 

Menjabarkan sistem Demokrasi Ekonomi sebagaimana di 
amanatkan oleh sistem konstitusi kita berarti menjaba.rkan prinsip- 
prinsip kebersama.an dan kekeluargaan dalam praktek perekonomian 
nasional kita, Dengan demikian, meskipun dewasa ini kita sedang 
terus menerus mengupayakan adanya deregulasi dan debirokratisasi, 
namun pelaksanaan sistem perekonomian harus di cegah supaya 
tidak mengarah kepada llberahsasi. Dalam rangka ini pulalah DPR 
sangat mengharap.kan segera masuknya RUU yang berkaitan dengan 
implernentasi prinsip-prinsip tersebut, Antara lain RUU yang me- 
nyangkut Perdagangan, Perbankan, Perasuransian, Hukum Perdata, 
Hukum Perdata Internasional, Penggunaan Tanah, Tata Ruang. dan 
lain-Jain. 
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Sidang Dewan yang terhonnat, 
Pada tanggal 13 juli yang lalu, umat Islam di dunia dan umat 

Islam di Indonesia telah bersama-sama merayakan hari Raya Kurban. 
Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila maka kita wajib bersyukur 
bahwa dengan memperingatl Hari Raya ldul kurban tersebut seka- 
ligus juga dituntut ketakwaan dan keimanan kita kepada Tuhan Yang 
Maha Esa. Dengan kesadaran terhadap Kebesaran dan Keagungan 
Tuhan, dimasa-masa yang ak.an datang kita dituntut untuk semakin 
meningltatkan perhatian terhadap masalah-masalah yang terjadi dite- 
ngah-tengah masya.rak.at, ditengah-tengah kehidupan berbangsa dan 
bemcgara. Oleh karena itu memperingati peristiwa bersejarah tersebut 
kcpada kita juga diminta untulr. meningkatkan tckad dan semangat 
unlllk diabadikan zerhadap suksesnya pelabanaan Pembangunan na- 
sional. 

Indonesia, mahasiswa-maha&iswa dari fakultas Hukum Universitas Islam 
Indonesia Yogyakarta, IKIP Semarang, Universitas Lampung, Universi- 
tas Muhammadiyah Bukit Tinggi, Fakultas Ilmu Sosial dan llmu Politik 
Universitas Airlangga, Fak.ultas Hukum Universitas Muria Kudus, 
Fak.ultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Akademi Pemba- 
ngunan Masyarakat Desa Malang dan lain-lain. 

Para mahasiswa dari Universitas Jenderal Soedirman ini juga telah 
mengikuti jalannya dialog-dialog di Sidang-sidang Komisi. 
Sidang Dewan Yang terhormat, 

Mulai tanggal 24 Juli 1989 DPR ak.an menjalani Masa Reses, 
namun demikian sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib 
Masa Reses bagi anggota DPR bukanlah masa istirahat, oleh karena itu 
da.lam masa reses yang ak.an datang DPR ak.an mengirim.kan tim-tim 
kunjungan kerja ke daerah-daerah, 

Menurut catatan, hampir seluruh wilayah / Propinsi akan dikun- 
jungi oleh Tim-tim komisi DPR. 

Pimpinan percaya bahwa kunjungan kerja kedaerah-daerah 
tersebut akan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya tidak hanya untuk 
mengumpul.kan data, tetapi yang penting adalah untuk menyerap 
aspirasi yang berkembang di dalam masyarakat, dan untuk. melak- 
sanak.an togas pengawasan yang pada saatnya nanti akan di olah lagi 
di dalam rapat-rapat Komisi guna dijadikan masukan-masukan Peme- 
rintah. 
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\d M. KHARIS SUHUD 

Jakarta. 22 Juli 1989 

KETUA DPR-RI 
ttd. 

Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang 
senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah-Nya kepada kila sekalian, 
dalam usaha melaksanakan tugu-tugas pengabdian kepada Pemba- 
ngunan Bangsa dan Negara tercinta ini, 

Akhimya dengan ucapan terima kasih a&as kesabaran dan per- 
hatian saudara-saudara Anggota saya akhiri pidato Penutupan ini, 

Sekian, Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh. 
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15 
PIDATO PEMBUKAAN 

MASA PERSIDANGAN I 
TAHUN SIDANG 1989 - 1990, 
TANGGAL 16 AGUSTUS 1989 
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Sidang Dewan yang kami muliakan, 
Sejak tanggal 24 Juli Dewan Perwakilan Rakyat menjalani Masa 

Reses, Sehubungan dengan itu pada kesempatan pertama ini Pimpin- 
an Dewan menyampailta.n uc.apan seJamat bertemu dan bertugas kern- 
bali di Gedung DPR, mudah-mudahan kita semua selalu dibnmiai 
kesehatan dan senamiasa mendapat limpahan rakhmat dan hidayah 
dari Allah Subhanahu Wata' ala, sehingga Irita dapat melaksanakan 
tugas dengan sebaik.-baiknya. 

Bismillahirrakhmanirrakhim, 
Assa.Jamu' alikum WT. wb. 
Yang terhormat, 

Saudara Wakil Presiden, 
Saudara-saudara Pimpinan clan para Anggota lembaga Tertinggi 
clan Tinggi Negara, 
Saudara-saudara Menteri kabinet pembangunan V, 
Yang mulia para Duta Besar /kepa1a perwakilan negara Sahabat, 
Saudara-saudara Anggota Dewan, 
Para undangan Hadirin sekalian yang kami muliakan. 

Sesuai peraturan Tata Tertib DPR-RI, Rapat Paripurna pada hari ini 
mempunyai dua mata acara, yaitu Pidato Pembukaan Masa Persidang- 
an ke I Tahun 1989/1990 oleh Pimpinan Dewan, Dan Pidato Kenega- 
raan Presiden Republik Indonesia, dalam rangkaian peringatan Hari 
Ulang Tahun Proklamasi Kernerdekaan Republik Indonesia. 

Berdasarkan laporan dari Sekretariat jenderal, dapat kami beri- 
tahukan bahwa 4 73. Anggota DPR dari keempat unsur Fraksi telah 
hadir dalam Rapat Paripurna ini: oleh karenanya, izinkanlah kami 
membuk.a Rapat Paripurna Pertama Dewan Perwaltilan Rakyat dalarn 
Masa Persidangan ke I, sekaligus rnenandai dimulainya Tahun Sidang 
1989/1990 dan sesuai ketentuan pasal 96 ayat (1), maka Rapat Pari- 
puma ini kami nyatakan terbuka untuk umum. 

15 
PIDATO KEI'UA DPR Rl PADA 

PEMBUKAAN MASA. PERSIDANGAN KE I 
TAHUN SIDANG 1989 • 1990 



Sidang Dewan yang terhormat, 
Dalam wak.tu debt, yaitu dalam masa Sidang I yang kita awali 

tahun ini, selain melanjutkan pembahasan kedua Rancangan Undang 
Undang tersebut, maka Dewan khususnya Fraksi-Frabi akan diberi 
kcsempatan untuk mempelajari Pidato Kenegaraan Presiden RI, men- 
daJaminya untuk kemudian digunakan sebagai masukan bagi para 
Anggota Dewan dalam melabanakan tugas. 

Disamping itu untult memenuhi ketentuan peraturan Tata Tertib 
DPR RI, maka dalain Masa Sidang ke I ini, akan ditetapkan kembali 
susunan dan keanggotaan baru untuk Komiai-komisi, BURT dan 
BKSAP, dan pemiliban Pimpinan Alat-alat Kelengkapan tersebut, 

Sesuai keputusan rapat Badan Musyawarah DPR-RI, maka fokus 
kegiatan Dewan dalaJn masa Sidang pertama ini ada1ah membahas 
dalaJn tingkat pembicaraan pendahuluan mengenai Rancangan APBN 
1990/1991, benama Pemerintah. Kami mengharap agar pembicaraan 
pendahuluan APBN 1990/1991 ini dapat diselesaib.n dalam masa 
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Masih tersisa dua RUU lagi. yaitu Rancangan Undang Undang tentang 
Paten, yang baru diselesaikan sampai tingkat II, dan akan dilanjutkan 
pembahasannya dalam tahun Sidang 1989/1990. Untuk itu, sesuai 
Keputusan rapat Badan Musyawarah tanggal 6 Juli 1989 yang lain , DPR 
abn membentuk dua Panitia Khusus yang masing-masing alcan mena- 
ngani kedua Rancangan Undang-undang tersebut pada pembicaraan 
tingkat III. 

Pembentukan kedua Panitia Khusus Insya Allah akan dilaksanakan 
dalam rapat Paripuma tanggal 24 Agustus yang akan datang. 

Sidang Dewan yang terhonnat, 
Pada Tahun Sidang 1988/1989 yang baru saja kita jalani Dewan 

Peiwakilan Rakyat bersama-sama dengan Pemerintah telah berhasil 
menyelesaikan Pembahasan terhadap lima buah Rancangan Undang- 
undang yaitu : 
1. Rancangan Undang Undang tentang APBN 1989/1990. 
2. Rancangan Undang Undang tentang Sistcm Pendidikan Nasional. 
3. Rancangan Undang Undang tentang Telekomunikasi. 
4. Rancangan Undang Undang tentang Tambahan dan Perubahan 

atas APBN 1986/1990. 
5. Rancangan Undang Undang tentang Perhitungan Anggaran Ne- 

gara 1986/1987. 
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Sidang Dewan yang kami muliakan, 
Melalui fungsi DPR dalam bidang perundang-undangan, Dewan 

bersama-sama Pemerinta.h menuangkan aspirasi dan kepentingan 
rakyat serta kebutuhan pembangunan, kedalam bentuk kebijaksanaan 
formal, yaitu Undang-undang termasuk Undang-undang APBN. 

Fungsi pengawasan yang dernikian oleh DPR, dilaksanakan dalam 
pelbagai bentuk antara lain melalui forum Rapat-rapat Kerja, Dengar 
Pendapat dengan Pemerintah dan Dengan Pendapat Umum serta 

Sidang pertama ini, dalam arti bahwa denga.n selesainya pembahasan 
yang bersifat kualitatif ini, Pemerintah berkesempatan untnk dapat me- 
nampung saran-saran dan pendapat Dewan, yang nantinya akan ditu- 
angkan dalam pelbagai kebijaksanaan yang berbentuk angka-angka, 
Kita semua memahami bahwa penyusunan suatu rancangan APBN, 
bukanlah pekerjaan ringan. 

Pelbagai kendala harus diperhitungkan benar-benar, agar dapat 
dihasilkan suatu rancangan APBN yang akan merupakan dukungan 
utama untuk mewujudkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan 
stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, 

Oleh karena itu mengingat arti pentingnya pembicaraan pen- 
dahuluan ini, maka Pimpinan menghimbau agar para Anggota Dewan 
dapat memanfaatkan forum ini dengan sebaik-baiknya, demikian pula 
kepada Pemerintah kami menaruh harapan agar penjadwalan kegiatan 
pada tingkat pembicaraan pendahuluan dapat dilaksanakan dengan 
sebaik-baiknva pula. 

Terlebih-lebih apabila kita sadari, bahwa selama REPELITA V ini, 
kita tidak akan sepi dari pelbagai t.ant.angan dan hambatan, sehingga 
setiap angka APBN harus dapat mencerminkan upaya-upaya untuk me- 
mantapkan kerangka landasan pembangunan. Pelbagai kendala akan 
kit.a jumpai dalam perjalanan menyelesaikan pembangunan jangka 
panjang ta.hap pertama, oleh k.arena itu diperlukan ketelitian di dalam 
penanganan angka-angka APBN. 

Dalam kaitan dengan penyusunan APBN yang akan datang ini, 
kami berpendapat bahwa konsep pembangunan yang berkelanjutan 
memerlukan pemahaman yang mendalam dari semua pihak oleh kare- 
nanya penting sekali adanya komunikasi pembangunan yang lebih in- 
tensif, lebih terbuka dan terus menerus, guna pencapaian tujuan na- 
sional dalam rangka mewujudkan amanat penderitaan rakyat, dan 
memberikan kesejahteraan lahir dan batin. 



kunjungan terja kedaerah-daerah pada masa reses, Kalau kita ikuti 
dengan scbama. pada tahun sidang yang baru saja kita lalui, forum 
rapat-rapat kerja. dengar pendapat, dan dengar pendapat umum ini, 
selain frekuensinya yang jauh meningkat, hal yang cukup membesar- 
kan hati adaJah bahwa dialog-dialog telah dilaksanakan semakin inten- 
sif, semakin luas dan terbuka dengan saran dan kritik, Namun 
semuanya itu tetap didalam semangat kekeluargaan dan kerjasama atas 
saling menghonnati akan tugas, kedudukan peranan dan tanggung 
jawab masing-masing. 

Pimpinan percaya, bahwa suasana dan forum seperti itu akan 
sangat membantu Dewan dalam mewujudkan tugas-tugas konstitusio- 
nalnya sesuai UUD 1945, sebab sebagai lembaga Perwakilan, DPR ber- 
peran untuk menampung, mengolah dan menyalurkan aspirasi rakyat, 

Dalam kaitan inilah, maka kunjungan kerja Komisi-komisi DPR 
kedaerah-daerah dalam masa reses, maupun kunjungan komunikasi 
intensif oleh para anggota kedaerah pemilihannya, mempuyai arti 
penting. Selain dapat mengamati secara langsung pelaksanaan pem· 
bangunan di pelbagai sektor dan dipelbagai wilayah, anggota Dewan 
juga dapat berkomunikasi langsung dengan rakyat unruk mendapatkan 
masubn, lebih-lebih bila dikaitkan dengan Rancangao Undang-un- 
dang yang sedang dalam proses pembahasan, 

Berbagai macam upaya sedang dan akan dilakukan oleh Dewan 
secara terus menerus untuk dapat lebih mengembangkan kemarnpuan 
dan peran lembaga kita ini, sesuai dengan tuntutan dan keinginan 
masyarakat. 

Salah satu upaya yang diternpuh antara lain adalah menyempur- 
nakan mekanisme kerja DPR. 

Kita patut bergembira akan besarnya minat masyarakat akhir-akhir 
ini untuk mengetahui dan menyelami kiprahnya kegiatan Dewan da- 
lam rangka pembahasan sesuatu masalah dalam forum ~pat-rapat kerja 
atau rapat-rapat dengar pendapat, Begitu pula peranan media massa 
baik swat kabar maupun 1VRI dan RRI yang senantiasa ikut mem- 
bantu menyebar luaskan kegiatan Dewan dalam penanganan masalah 
yang menyangkut kepentingan pembangunan dan aspirasi masyarakat. 
Hal ini merupakan suatu petunjuk positif bahwa didalam rangka 
pembangunan politik dan Demokrasi di negara kita, kematangan poli- 
tilt masyarakat .kit.a makin berkemampuan menopang ikhtiar bangsa 
dalam membangun landasa.n politik. yang semakin mantap. Demik.ian 
pula mebniame kehidupan politlk berangsur-angsur namun pasti, 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
Besok pagi kita akan memperingati hari ulang tahun Kerner- 

dekaan Republik Indonesia yang ke 44. 
Pada saat kita mernperingati hari ulang tahun kemerdekaan In- 

donesiia 1989 ini kita berada pada pelaksanaan tahun pertarna REPE- 
LITA V. Sebagaimana kita tekadkan bersarna, REPELITA V adalah 
merupakan persiapan akhir sebelum memasuki awal dari proses tinggal 
]andas. 

Beberapa pennasalahan yang mendesak yang harus ditanggulangi 
antara lain masalah penyediaan lapangan kerja dalam jumlah yang 
cukup dan merata bagi angkatan kerja yang selama kurun waktu REPE- 
UTA V diperkirakan berjumJah II, 9 juta jiwa. Dengan demikian kita 
dapat membayangkan betapa beratnya tugas tersebut, apabila 
dikaitkan dengan lingkungan yang kurang menguntungkan, yaitu situa- 
si ekonorni dan moneter dunia yang penuh kerawanan dan ketidak pas- 
tian. Menghadapi tantangan tesebut kita bertekad untuk mengerahkan 

menunjukkan kualitas masyarakat yang semakin mampu merasakan 
getaran dan sentuhan konstitusional dalam rangka mengembangkan 
kehidupan politik yang dinamis dan kreatif yang dibangun alas dasar 
Pancasila dan UUD 1945. 

Beranjak dari sikap pemaharnan yang demikian itu, rnaka sepatut- 
nyalah manakala segala aspirasi tuntutan bahkan kritik-kritik. yang di- 
sarnpaikan kepada Dewan, harus tetap kita terima dengan sikap keter- 
bukaan yang dilandasi oleh watak Demokrasi Pancasila, maka persepsi 
dan anggapan sernentara masyarakat bahwa DPR hanya rnerupakan 
stempel Pemerintah, dapat dibuktikan ke-tidak benarannya dan de- 
ngan sendirinya terbantah, apabila masyarakat menyaksikan pernba- 
hasan sesuatu masalah dalam rapat-rapat antara Dewan dan Pemerin- 
tah. 

Sikap kekeluargaan dan kebersamaan untuk bersarna-sama meng- 
abdi kepada kepentingan rakyat selalu menjadi pegangan DPR dalam 
rapat-rapat tersebut. 
Sekalipun dernikian kritik-kritik yang diamanatkan kepada DPR tetap 
saja berdatangan. Sebagai Wakil-wakil rakyat yang menjunjung tinggi 
dernokrasi, kita harus berjiwa besar dan lapang dada serta tahan kritik, 
karena kritik-kritik tersebut merupakan cambuk untuk mawas diri dan 
bekeja lebih keras serta lebih baik lagi untuk rnembangun msyarakat 
Adil dan Makrnur berdasarkan Pancasila. 



Sidang Dewan yang kami muliakan, 
Tepat pada tanggal 29 Juni 1989 yang baru Ialu IPU Inter Parlia- 

mentary Union, genap berusia 100 tahun. 
Indonesia sebagai salah satu di antaranya 112 anggota IPU, telah 
menyambutnya dengan baik, sebuah tema HUT IPU kali ini adalah 
"100 tahun IPU untuk perdamaian", 
Sudah sejak lama, DPR RI terlihat aktif dalam kegiatan IPU ini. 

Hal ini adalah sebagai manifestasi tujuan nasional kita se- 
bagaimana tercantum dalam pernbukaan UUD' 45, yaitu ikut melak- 
sanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 
abadi dan keadilan sosial. Sejak berdirinya, IPU bertujuan mendorong 
kornunikasi yang intensif antara anggota-anggota parlemen seluruh 
dunia, dalam memperkokoh fungsi dan peranan lembaga perwakilan 
rakyat serta memajukan kerjasama dan perdamaian internasional. 

Memang benar Dunia tidak kunjung damai pelbagai konflik masih 
berkecamuk disana-sini, Tetapi pada sisi lain tidak dapat dipungkiri, 
bahwa terdapat cukup banyak masalah yang berhasil dapat diselesaikan 
melalui diplomasi, melalui pelbagai cara pendekatan, antara lain juga 
melalui kegiatan pa:rlemen seperti IPU dan AIPO (ASEAN INTER 
PARLIAMENTARY ORGANIZATION). Sejak semula tugas memper- 
juangkan perdamaian diartikan buka.n sebagai tujuan akhir, karena 
usaha-usaha tersebut memang dilaksanakan bersamaan dengan usaha 
memperjuangkan kemerdekaan dan kesejahteraan rakyat. 

Dalarn dunia yang makin kompleks, tugas mewujudkan per- 
damaian harus disertakan dengan perjuangan mempertahankan 
kemerdekaan nasional bangsa-bangsa, mewujudkan keadilan sosial, 
kesejahteran rakyat dan kehidupan demokratis, agar dunia yang makin 
tua makin menjadi tempat yang lebih b~ serta lebih bermakna bagi 
umat manusia untuk. itulah dalam waktu dekat ini, satu delegasi DPR 
RI ke IPU akan segcra diberangkatkan untuk menghadiri konferensi 
IPU di London. Selain akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan 
masalah-masalah yang berkembang di forum-forum internasional, 
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seluruh potensi pembangunan, terutama surnber-sumber pemba- 
ngunan yang berasa.l dari dalam negeri sendiri, 
Dalam pada itu masaJah pernerataan, masalah sentuhan keadilan, 
masalah yang berkaitan dengan hukum merupak.an permasalahan yang 
tidak habis-habisnya dan mernerlukan perhatian serta penanganan 
terus menerus yang bijaksana. 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
Kalau besok pagi adalah bertepatan dengan hari Ulang Tahun 

Kemerdekaan RI yang ke 44, maka apabila kita sirnak dalam perjalanan 
sejarah, tanggal 29 Agustus 1989 adalah bertepatan pula dengan hari 
jadi MPR/DPR RI yang ke 44, sebab pada tanggal 29 Agustus, 44 tahun 
yang lalu, Komite Nasional Indonesia Pusat dilantik oleh Presiden R1 
di gedung kesenian Pasar Barujakarta yaitu 12 hari setelah Proklarnasi, 
KNIP ini merupakan bentuk embrional dari MPR/DPR RI. 
Kalan selama ini DPR maupun MPR sebagai suatu lembaga tidak per- 
nah memperingati hari jadinya, bukan berarti bahwa kita melupakan 
sejarah, yang penting adalah bahwa dengan lahirnya KNIP tersebut 

Sidang Dewan yang terhonnat, 
Dalam rangka membina dan menggalang kerjasama internasional, 

dalam beberapa hari ini, DPR RI juga akan mengirim satu Delegasi ke 
Sidang Umum AIPO di Manila untuk membahas pelbagai masalah 
antara lain masalah Kampucea, masalah pengungsi lndo Cina, 
masalah-masalah Kerjasama dibidang sosial, budaya dan ekonomi. 

Indonesia juga berkepentingan untuk memperkenalkan dan memper- 
juang.kan kepentingan nasional Indonesia di forum dunia. 
Sementara itu, dalam rangka HUT IPU ke 100 ini DPR sebagaimana 
juga Parlernen negara-negara lain, telah melakukan serangkaian kegiat- 
an antara lain Upacara Peringatan Penerbitan Perangko (bekerja sama 
dengan MENPARPOSTEL) Wawancara TVRI pada akhir Juli yang baru 
lalu, dan sayembara mengarang dengan judul "Peranan kegiatan- 
kegiatan Parlernenter didalarn mewujudkan perdamaian dunia", 

Sayembara yang diperuntukkan bagi umum ini mendapatkan 
animo yang cukup besar dari pelbagai wilayah Indonesia. 
Dan setelah diadakan penilaian oleh dewan jur] yang datang dari 
beberapa instansi, rnaka pengumumannya adalah : 

Pemenang I DR. DEDI SUPRlADI Bandung 
Pernenang II ABDY. S KUSUMANNEGARA Jakarta 
Pemenang III DRA. NY. ISTIANAH Jakarta 
Pemenang Harapan I DRS. H. SUDJONO Jakarta 
Pemenang Harapan II Khairul ALWAN NASUTION Jakarta 
Kepada para pemenang yang sekarang ini berada di tengah-te- 
ngah kita (di balk.on diminta berdiri) rnelalui forum ini kami 
ucapkan selamat, 
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Saudara Presiden clan para undangan yang kami muliakan, 
Sebagaimana tahun-tahun yang lalu · maka pada tahun ini di 

balkon utama telah hadir warga masyarakat teladan dari seluruh Indo- 
nesia, mereka itu adalah : . 

Sidang Dewan yang terhormat, 
Demikianlah selintas kiltU telah kami gambarkan kegiatan-kegiat- 

an yang telah dapat diselesaikan oleh DPR selama tahun sidang yang 
lalu, kegiatan-kegiatan yang akan dilaltsanakan dan beberapa per- 
masalahan yang sempat mendapatkan perhatian Dewan. 

Sidang Dewan Yang terhonnat, 
Baru-baru ini telah terjadi gempa bumi tektonik di salah satu 

wilayah Indonesia tepatnya di Kecamatan Kurima, kabupaten jaya- 
wijaya, dengan menelan korban jiwa yang cukup besar, tidak kurang 
dari 116 jiwa telah tewas. Melalui mimbar ini atas nama Pimpinan dan 
para anggota Dewan kami menyampaikan rasa prihatin yang sedalam- 
dalamnya dan duka cita yang setulus-tulusnya kepada keluarga korban. 
Kami berharap agar Pemda setempat dan instansi-instansi terkait sege- 
ra dapat mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan, sebab ada 
kemungkinan terjadinya gempa susulan, oleh karena itu perlu kewas- 
padaan terus menerus, untuk menghindari hal-hal yang tidak diingin- 
kan. 

Sidang Dewan yang terhonnat, 
Pada akhir bulan Agustus ini salah satu Organisasi kekuatan Sosial 

Politik yaitu PPP akan menyelenggarakan seminar yang ke II di Jakarta. 
Melalui mimbar ini kami atas nama Pimpinan Dewan menyampaikan 
ucapan "Selarnat bermuktamar" dengan diiringi harapan semoga 
Muktamar ini dapat berjalan dengan baik dan rnenghasilkan suatu 
yang terbaik dan berguna, tidak hanya bagi warga PPP tetapi juga bagi 
kepentingan bangsa dan negara. 

terkandung makna bahwa telah lahir satu lembaga dernokrasi di tanah 
air kita yang dalam perkembangan selanjutnya menjadi lembaga per- 
musyawaratan dan perwak.ilan. Namun demikian jajaran Sekretariat 
Jenderal MPR/DPR sebagai unsur pelayanan Majelis dan Dewan selalu 
mencatat peri.stiwa penting ini dan tiap tahun memperingatinya secara 
sederhana. 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
Sampailah kita kepada acara yang telah kita nantikan bersama 

yaitu Pidato Kenegaraan Presiden, yang rnerupakan tradisi yang terus 
kita pelihara dengan baik sejak Orde Baru, karena melalui Pidato 
kenegaraan ini Saudara Presiden akan menjelaskan secara langsung 
mengenai kebijaksanaan yang telah dan akan di ambil dalam 
mewujudkan amanat rakyat yang dipercayakan kepadanya melalui 
pelbagai lt.etetapan MPR. 
Kepada Saudara Presiden kami persilahkan. 

Yang kesemuanya akan bersama-sama kita mengikuti jalannya 
Sidang Dewan yang mulia ini dan akan secara langsung mendengarkan 
Pidato Kenegaraan Republik Indonesia. 

Guru teladan Tingbt Nasioanal dari tingkat taman kanak~kanak 
sampai lanjutan atas sebanyak 106 orang 
Dosen teladan 51 orang 
Siswa teladan tingkat SMTP 54 orang 
Siswa teladan tingkat SMT A 54 orang 
Mahasi.swa berprestasi 57 orang 
Finalis lomba Penelitian Ilmiah Remaja ke XIII 22 orang 
Pustakawan &:. Perpustakaan terbaik 7 orang 
Dokter teladan dan Para medis teladan 54 orang 
Kepada Desa teladan 27 orang 
Penyuluh pertanian teladan/K.ontak tarii teladan 46 orang 
Ketua LKMD teladan 27 orang 
Ketua Tim Penggerak PKK Desa teladan 27 orang 
Transmigran teladan Tingkat Nasional 20 orang 
Pengelolah KB teladan 54 orang 
Pengurus koperasi/KUD teladan 27 orang 
Pemenang lomba Katya Ilmiah Rernaja Nasional 18 orang 
Juru penerang Berprestasi Tingkat Tinggi Nasional 27 orang 
Karang Taruna Teladan 27 orang 
Pekerja Sosial Masyarakat Teladan 27 orang 
Pekerja teladan Nasional 27 orang 
Awak kendaraan Urnum teladan 27 orang 
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M.KHARISSUHUD 

ttd. 

KETUA 

PIMPINAN DEWAN PERWAKIIAN RAKYAT 
REPUBLlK INDONESIA 

Jakarta, 16 Agustus 1989 

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Menteri Agama. 
Dengan selesainya pernbacaan do'a saudara Menteri Agama tadi, 

rnaka kita telah melaksanakan seluruh acara Sidang Paripuma ini. 
Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak, atas 

segala perhatian yang telah diberikan, sehingga memungkinkan Sidang 
Paripurna ini berjalan dengan tertib dan lancar. 

Selanjutnya, izinkanlah kami menutup Sidang ini dengan ucapan- 
Syukur Alhamdulillahirobbil 'alamin. 

Wassalamu' alailcum warahmatu11ahi wabarakatuh. 

PEMBACAAN DO'A OLEH 1r 

MENTERI AGAMA 

"'\. 

Dernikianlah telah kita ikuti bersama Pidato kenegaraan saudara 
Presiden. 

Izinkanlah kami atas nama Dewan menyarnpaikan terima kasih 
yang sebesar-besarnya kepada Saudara Presiden yang telah menyampai- 
kan Pidato Kenegaraan dalam Rapat Paripurna Pernbukaan Masa Per- 
sidengan I Tahun Sidang 1989 - 1990. 

Selanjutnya kami minta kesediaan Menteri Agama untuk 
membacakan doa. 

PIDATO PRESIDEN R. I 
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16 
PIDATO PENUTUPAN 

MASA PERSIDANGAN I 
TAHUN SIDANG 1989 ~ 1990, I 
TANGGAL 14 OKTOBER 1989 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
Sesuai dengan ketentuan peraturan Tata Tertib DPR-RI pasal 79 

ayat (3), sebagaimana biasa pada setiap akhir Masa sidang, kami selaku 
Pimpinan Dewan, menyampaikan Pidato Penutupan, yang akan men- 
guraikan secara ringkas pelbagai kegiatan Dewan yang baru saja kita 
jalani mi, dan kegiatan yang. akan dilaksanakan oleh Dewan untuk 
Masa Reses yang akan datang dan beberapa perrnasalahan yang sempat 
mendapat perhatian kita bersama. Masa Sidang Pertama Tahun Sidang 
1989--1990 yang ber1angsung kurang dari 2 bulan atau tepatnya ber- 
langsung selama kurang dari 2 bulan atau tepatnya berlangsung selarna 
52 hari kerja, diawali dengan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam 
rangkaian Harl Proklamasi Kemerdekaan RI, dan dilanjutkan dengan 
kegiatan-kegiatan Fraksi-fraksi, selain untuk mempelajari Pidato Kene- 
garaan tersebut, juga untuk mempersiapkan segala sesuatu yang 
berkaitan dengan kegiatan-kegiatan Dewan yang akan segera dijalani. 
Selanjutnya sesuai ketentuan Tata Tertib DPR-RI telah ditetapkan 
kembali susunan dan keanggotaan baru untuk Komisi-komisi, BURT, 
BKSAP dan pemilihan Pimpinan alat-alat kelengkapan tersebut, 

Kemudian selama perjalanan Masa Persidangan yang pertama ini, 
pelbagai kegiatan telah dilaksanakan dan diselesaikan oleh alat-alat 
kelengkapan DPR, baik itu tugas di bidang perundang-undangan, 
dibidang anggaran maupun dibidang pengawasan. Bahkan banyak 
pennasalahan yang telah mendapat perhatian Dewan secara khusus 
dan dibicarakan secara mendalam, baik wujud rapat-rapat kerja intern 
Komisi-komisi, ra.pat kerja. rapat dengar pendapat maupun rapat de- 
ngar pendapat umum. 

Sehubungan derigan fungsi dan tugas Dewan dibidang perun- 
dang-undangan, dalam Masa Sidang ini telah dilanjutkan pembahasan 
dua Rancangan Undang-undang yaitu Rancangan Undang-Undang 

. tentang Paten dan Rancangan Undang-Undang tentang peradilan 
Agama. Mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Paten, pada 
tanggal 24 Agustus 1989 telah disahkan pembentnkan panitia Kh.usus 

16 
PIDATO KETUA DPR-RI 

PADA PENUI'UPAN MASA PERSIDANGAN I 
TAHUN SIDANG 1989- 1990 
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(PANSUS) yang bertugas menangani RUU Paten pada pernbicaraan 
tingkat III yang beranggotakan sebanyak 4 7 orang dengan komposisi 
sebagai berikut : 
Fraksi karya Pembangunan sebanyak 26 orang. 
Fraksi ABRI sebanyak 9 orang. 
Fraksi Persatuan Pembangunan sebanyak 7 orang. 
Fraksi partai Demokrasi Indonesia sebanyak 5 orang. 

Panitia khusus RUU· tentang Paten telah bekeja keras secara 
rnaraton sejak tanggal 24 Agustus dan telah dapat menyelesaikan tu- 
gasnya dengan disetujui RUU Paten untuk disahkan menjadi Undang- 
undang dalam Rapat Paripurna tgl. 13 Oktober 1989 kemarin, 

Kelahiran Undang-Undang ini merupakan bagian dari langkah 
pembaharuan hukum yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat secara 
terarah dan terpadu untuk dapat rnendukung pernbangunan diber- 
bagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan, serta tingkat 
kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat 
khususnya di bidang teknologi. 

Walaupun berlakunya UU Paten ini baru pada pertengahan tahun 
1991 namun kehadiran UV ini akan memberikan perlindungan 
hukum bagi penemuan dibidang teknologi. Dan merupakan salah satu 
hak yang dimiliki oleh masyarakat seperti halnya hak Cipta, Paten 
merupakan hak yang bersifat khusus (ekslusif), yang diberikan oleh 
Negara kepada pemegangnya, baik orang atau .badan hukum, dalam 
jangka waktu tertentu untuk melaksanakan sendiri atau memberi 
kewenangan kepada orang lain atas penemuannya di bidang industri. 
Dalam jangka waktu itu, perlindungan hukurn diberikan atas suatu 
penemuan, dan pihak lain dilarang melaksanakannya, termasuk peram- 
pasan atau penyitaan oleh negara. 

Mengenai Pembahasan Rancangan Undang-Undang Peradilan 
Agama pada pembicaraan tingkat III telah disahkan pernbentukan 
PANSUS RUU Peradilan Agama pada rapat Paripurna tanggal 24 
Agustus 1989. Perincian kornposisi Keanggotaan sebanyak 57 orang 
adalah sebagai berikut : 
Fraksi Karya pembangunan sebanyak 32 orang. 
Fraksi ABRI sebanyak 12 orang. 
Fraksi Persatuan Pembangunan sebanyak 7 orang. 
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia sebanyak 6 orang. 

Pansus RUU Peradilan Agama juga sudah mulai bekerja sejak 24 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
Dalain rangka menambah dan mengisi kekosongan-keanggotaan 

Mahkamah Agung, sebagaimana surat yang telah disampaikan oleh 
Saudara Ketua Mahkamah Agung tertanggal 7 Agustus 1989, Dewan 
telah sepakat mengajukan enam orang calon Hakim Agung yaitu : 
1. Antyo Soebakdo, SH. 
2. Bambang Soemedhy, SH. 
3. Djazuli Bachar, SH. 

Sidang Dewan yang terhormat, 
Disamping Dewan telah menyelesaikan RUU tentang Paten dan 

melanjutkan pernbahasan RUU Peradilan Agama, maka sesuai dengan 
Peraturan Tata Tertib Pasal 1~9 ayat (1), pada Masa Persidangan I ini 
Kornisi-Komisi DPR telah melakukan pembicaraan Pendahuluan 
mengenai Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara 1990 
- 1991 dalam bentuk Rapat Kerja maupun Dengar Pendapat. Berbeda 
dengan tahun-tahun yang lalu, maka untuk tahun ini pembicaraan 
pendahuluan RAPBN telah dapat diselesaikan pada Masa Sidang I yang 
diakhiri dengan rapat-rapat kerja Komisi APBN dengan Saudara 
Menteri Keuangan RI. Dengan demikian ketentuan pasal 139 sudah 
dapat dila.ksanakan sepenuhnya. Hasil pembahasan kualitatif ini kami 
harapkan menjadi masukan yang berharga bagi Pemerintah didalarn 
menyusun angka-angka APBN. 

Agustus 1989 yang lalu, Dalam rangka pembahasan atas Rancangan 
Undang-undang Peradilan Agama telah diterima banyak masukan dari 
masyarakat melalui publik hearing maupun dari para pakar dan dari 
organisasi massa, Tentunya irri sangat menggembirakan, karena 
nampak adanya partisipasi positif di masyarakat. 

Sudah tentu masukan-masukan tersebut baik yang disampaikan 
kepada Pirnpinan Dewan maupun melalui Frkasi-fraksi menjadi bahan 
yang sangat berharga bagi Panitia Rancangan Undang-Undang Per· 
adilan Agama bersama-sama dengan Pernerintah. 
Dengan demikian di.hara.pk.an dihasilkan Undang-Undang yang be- 
nar-benar mengakornodasikan aspirasi masyarakat yang berkernbang 
dan sesuai dengan tuntutan pembangunan nasional sebagai penga- 
malan Pancasila. 

Kita mengharapkan agar PANSUS Peradilan Agama ini dapat 
menyelesaikan tugasnya pada akhir tahun ini. 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
Pelbagai permasalahan sempat mendapatkan perhatian utama 

Komisi-komisi DPR-Rl pada Masa Sidang yang baru saja kita jalani. ..;, 
Masalah pengembangan pasar modal akhir-akhir ini memang cukup 
mengejutkan masyarakat khususnya dunia bisnis di Indonesia. Pasar 
modal yang memang dirasakan IO tahun terakhir ini berjalan lamban 
dan kemudian dengan dilteluarkannya paket kebijaksanaan Oktober 

4. Damcimar, SH. 
5. Drs. F. Harefa, SH. 
6. Soesanto Bangoenagoro, SH. 
Penetapan calon-calon ini telah disahkan dalam rapat paripuma tgl. 13 
Oktober kemarin. 

Dalam rangka melaksanakan tugas Dewan di bidang pengawasan, 
Komisi-Komisi DPR telah mengadakan Rapat Kerja dengan pasangan 
kerja masing-masing, terutama yang berkaitan dengan tindak lanjut 
laporan kunjungan kerja Komisi, 

Dalam rangka itu sebanyak ~2 orang Menteri telah mengadakan 
Rapat Kerja dengan Komisi-komisi DPR. 
Dalam kesempatan tersebut, pelbagai permasalahan nasional telah di- 
bahas secara mendalam dan dalam suasana kekeluargaan, dan keber- 
samaan, 

Sementara itu Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pen- 
dapat Umum juga telah dilangsungkan selama Masa Persidangan ke I 
ini. Rapat-rapat dengar pendapat antara Jain dilaksanakan dengan para 
pejabat eselon I ataupun eselon II yang berkaitan dengan masalah- 
masalah teknis. 

Adapun Rapat-rapat dengar pendapat umum dilaksanakan antara 
Jain dengan : 
1. Persatuan Wartawan Indonesia. (PWl) 
2. Centre for Strategic and International Studies. (CSIS) 
3. Legium Veteran Repuplik Indonesia. (LVRJ) 
4. Produsen kopi. 
5. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia. (HNSI) 
6. Real Estate Indonesia. (REI) 
7. Perusahaan Pengarah Tenaga Kerja Indonesia. 
8. Ikatan Perusahaan Industri Perkapalan Indonesia. 

Dan sebagainya. 
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1988 mpanya rnenjadi hidup penuh gairah, ikut serta di dalarn proses 
dinarnika pembangunan yang sedang kita laksanakan. 

Dernikian bergairahnya masyarakat sehingga kita melihat antrian 
panjang perninar untuk memperoleh saharn yang "Go Public". Kegai- 
rahan terse but disamping memberikan optimisme kita akan adanya hari 
depan pasar modal yang cerah, tetapijuga rnenimbulkan perasaan was- 
was dari sernentara anggota masyarakat ataupun para pakar, para 
pernbentukan opini publik dan politisi mengenai adanya kemungkinan 
gejala-gejala yang tidak wajar yang mungkin saja dapat terjadi. 

Menanggapi ha! tersebut, Dewan memang sangat menghargai atas 
perkembangan yang positif dari pasal modal, sebab ha! ini berarti 
meningkatkan pengerahan dana masyarakat untuk keperluan jangka 
panjang karena kegiatan ini menyangkut kepentingan begitu banyak 
anggota masyarakat dari seluruh strata sosial rnasyarakat. 

DPR-RI menghimbau agar prinsip "full disclosure'.' bagi para 
emiten mewarnai kegiatan BAPEPA.\1 sehingga setiap orang, pada 
setiap saat dapat menget.ahui dan mengikuti segala perkernbangan 
yang terjadi. Sementara itu BAPEPAM sebagai lembaga kepercayaan 
masyarakat hendaknya senantiasa menjaga kepercayaan cerrnat perusa- 
haan yang ak.an dan telah "Go Public". 

Sehubungan dengan itu, DPRjuga menghimbau agar dalam iklirn 
deregulasi dan debirokratisasi saat ini, BAPEPA.M dapat mengarahkan 
pasar modal untuk dapat memainkan fungsinya yang sesuai dengan 
tujuan pelaksanaan pemerat.aan pemilikan modal oleh masvarakat luas, 
yang merupakan prinsip dasar dari bunyi pasal 33 uUD 1945, dimana 
kesejahteraan rnasyarakatlah yang diutarnakan, bukan kesejahteraan 
orang-perorang. 

Atas dasar itu dan sambil mernperhatikan perkembangan usaha 
pasar modal yang sedang berlangsung saat ini, Dewan menghimbau 
agar Pernerintah sudah dapat rnerencanakan untuk mengeluarkan 
ketentuan teknis yang dapat mengatur dan rnenata seluruh kegiatan 
pasar modal serta semua lembaga penunjangnya sesuai dengan jiwa 
UUD 1945. 

Disamping itu dengan terjadinya konglornerat yang rnerupakan 
penggabungan perusahaan-perusahaan yang bertujuan untuk merebnt 
pangsa pasar yang lebih besar bagi komoditi Indonesia di pasaran 
Internasional, hendaknya tidak merugikan pengusaha kecil yang seka- 
ligus dapat rnerugikan rakyat banyak. 
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Sidang Dewan yang terhorrnat, 
Masalah pendidikan, dunia ilmu pengetahuan, masalah generasi 

muda .terrnasuk masalah-rnasalah yang mendapatkan perhatian oleh 
DPR-Rl. 
Berkaitan dengan itu maka lahirnya satu Undang-Undang dibidang 
pendidikan yaitu Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistern 
Pendidikan Nasional sangat melegakan kit.a sernua, 

Agar tidak ada kerancuan terhadap beberapa istiiah yang terrnuat 
didalam pasal-pasal Undang-Undang tersebut misalnya mengenai 
masalah kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi 
keilmuan dan lain-lain, maka segera diterbitkan Peraturan Pemerintah 
sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Undang-Undang No.2 tahun 
l 989 sangat diharapkan 

Dalam kaitan ini masalah pembinaan generasi muda dan maha- 
siswa yang rnemiliki potensi bagi pembentukan kepemimpinan bangsa 
di rnasa depan perlu ditangani dengan sebaik-baiknya. Empat bentuk 
program pendekatan dilingkungan mahasiswa yang terus menerus 
perlu digalakkan antara lain : 
- Program kemampuan penalaran, 
- Program pengembangan minat dan bakat, 
- Program pembangunan kesejahteraan rnahasiswa, 
- Program pengabdian masyarakat. 

Pernbinaan generasi muda perlu lebih mengarah dan dilakukan 
melalui instansi-instansi yang terkait, khususnya bagi program di 
lingkungan mahasiswa, misalnya dengan mengadakan dialog-dialog 
dengan mahasiswa dan meningkatkan kualitas kegiatan wadah-wadah 
kepemudaan/kemahasiswaan. 

Sementara itu masalah ketenagakerjaan juga mendapatkan pernba- 
hasan yang cukup mendalam. Dalam rangka ini maka pemenuhan 
kebutuhan tenaga kerja di luar negeri dan besarnya minat tehaga kerja 
Indonesia untuk mencari pekerjaan di luar negeri terutarna di negara- 
negara tetangga dan negara-negara di Timur Tengah mernerlukan 
koordinasi yang mantap antar Departernental. Untuk itu maka diper- 
lukan persiapan-persiapan latihan ketrarnpilan yang sebai k- baiknya 
sesuai dengan tenaga kerja yang dibutuhkan, disamping kesiapan 
bahasa maupun sikap mental yang sesuai dengan kepribadian bangsa. 
Langkah-langkah terpadu ini perlu dilanjutkan dengan melalui 
penyuluhan, rnelakukan pengkajian recruitrnen fee, peningkatan daya 
saing, perlindungan tenaga kerja, penyempurnaan perbaikan pera- 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
Pada tanggal 5 Oktober 1989 yang lalu kita bersama-sama telah 

memperingati hari ABRI yang ke 44. Atas nama Pimpinan dan Anggota 
Dewan dalam kesempatan yang berbahagia ini saya menyampaikan 
selamat yang setulus-tulusnya kepada segenap jajaran ABRI yang 
sepanjang Republik tercinta tidak pernah absen dalam menyurn- 
bangkan dharma baktinya kepada bangsa dan negara. Sa.ya percaya 
bahwa dalam keadaan apapun para prajurit ABRI akan selalu ber- 
pegang teguh kepada Sapta Marga dan Sumpah prajuriL 

.. 

Sidang Dewan yang terhorrnat, 
Masalah kasus "Biskuit beracun" sangat mengejutkan kita sernua 

sebab ternyata tidak kurang dari 33 anak tewas sebagai korban dari 
adanya "biskuit beracun" ini, Kasus ini sebenarnya bermula dari adanya 
kekeliruan penyaluran pesanan bahan Sodium Nitrit yang berbahaya 
salah dalam menggunakannya, dengan Amonium Bikarbonat yang 
berfungsi mengembangkan roti. Kejadian ini sangat kita sesalkan 
karena telah membawa korban yang cukup besar. Oleh karena itu 
melaiui forum ini pimpinan Dewan menghargai tindakan-tindakan 
yang segera di ambil oleh Departemen kesehatan maupun Mabes Polri 
yang cepat melakukan pengamanan dan berusaha menarik biskuit 
yang terlanjur beredar di masyarakat, 

Kami mengharapkan agar kasus ini menjadi pelajaran berharga 
bagi kita sekalian untuk bekerja lebih teliti apabila yang berkaitan 
dengan makanan. Oleh karenanya kami menghimbau instansi yang 
berwenang untuk menyelesaikan kasus ini secara tuntas dan dapat 
mengajukannya kepengadilan kepada, mereka yang benar-benar ber- 
salah karena di anggap rnelakukan cupla Delik yang kelalaiannya 
mematikan orang lain. 

, 

turan-peraturan yang diperlukan seleksi dengan sebaik-baiknya, 
Pertanahan dengan segala permasalahannya juga mendapatkan 

perhatian utama oleh Komisi-kornisi DPR. 
Berbagai penyelesaian atas berbagai kasus pertanahan, rnasalah serti- 
fikat tanah dan sebagainya perlu ditangani dengan sungguh-sungguh 
dan penuh kebijaksanaan. 
Sebab berlarut-larutnya penyelesaian masalah tanah ini akan membawa 
dampak yang kurang menguntungkan karena akan menyentuh segi- 
segi keadilan masyarakat. 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
Baru-baru ini DPR-RI telah mengirimkan delegasi teknis keluar 

negeri yaitu DPR-RI kesidang umum AIPO ke 10 di Manila, dan 
delegasi DPR-RI kekonperensi IPU ke 82 di London, yang laporannya 
baru saja kita dengar bersama dalam acara yang pertama tadi. Ada dua 
haJ yang perlu kita garis bawahi atas hasil yang telah dicapai oleh kedua 
delegasi tersebut yaitu : 
1. Delegasi ke Sidang urnum AIPO di Manila yang telah berlangsung i 

pada akhir Agustus 1989. 
Delegasi DPR-RI ke Sidang Urnum AIPO telah berhasil memper- 

juangkan missi yang dibawa baik dibidang politik, sosial ekonorni, 
organisasi dan panel dialog dengan peninjau. Hal ini tercermin dalam 
basil kornunike bersama yang telah ditanda tangani maupun resolusi- 
resolusi yang telah disa.hkan, yang menampung sebagian besar usulan 
delegasi Indonesia. 

Bahkan dibidang politi.k delegasi telah siap dengan draft reso- 
Iusinya yang kemudian dijadikan bahan pernbahasan Sidang dan yang 
selanjutnya dituangkan menjadi resolusi Sidang umum sebagai mana 
kita dengarkan laporan tadi. 

Selain itu yang perlu kita garis bawahi, disetujuinya dalam Sidang 
. Umum tersebut penetapan Sekretariat tetap AIPO di Jakarta. Untuk 
itu maka dalam waktu enam bulan kira-kira bulan Desember yang akan 
datang Ketua DPR akan mengundang para ketua delegasi Sidang 
Umum AIPO ke 10 untuk bertemu di Jakarta yang akan membica- 
rakan lebih Ianjut tentang fungsi, struktur organisasi dan lain-Jain yang 
berkaitan dengan Sekretariat tetap tersebut. Dengan kepumsan terse- 
but maka kita menaruh bangga atas kepercayaan yang diberikan 
kepada Indonesia. Sebab dis.amping Jakarta yang telah diputuskan se- 
bagai pusat kegiatan Sekretariat Jenderal ASEAN juga akan menjadi 
pusat kegiatan Sekretariat, tetap AIPO. 

2. Hasil yang dicapai oleh konperensi !PU ke 82 di London. 

Oleh karenanya Dharma Bhakti ABRI akan tetap merupakan 
motor penggerak baik sebagai stabilisator maupun dinamisator pem- 
bangunan nasional. Dharma Bakti tersebut lahir oleh kesadaran dan 
tanggung jawabnya sebagai kekuatan perjuangan bangsa yang lahir dari 
rakyat dan bersama rakyat menegakkan dan mengisi kemerdekaan 
dengan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila, 
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Sidang Dewan yang kami rnuliakan, 
Pekan-pekan ini Indonesia rnendapatkan seor.mg tamu yang dapat 

dikatakan mempunyai nilai tersendiri yaitu dengan hadirnya 
Paus Yohanes Paulus II yang berkunjung ke Jakarta dan beberapa 
wilayah di Indonesia untuk enarn hari. Beliau adalah seorang tokoh 
Dunia, kepala negara Vatikan, Pemimpin tertinggi. urnat Katolik se- 
dunia, Kunjungan Paus Yohanes Paulus II kami katakan punya arti 
khusus sebab selain kunjungan bersifat kenegaraan juga bersifat Pas- 
toral dalarn arti beliau berkesempatan bertatap muka dengan umat 
Katolik Indonesia dengan mernimpin Liturgi keagamaan yaitu Misa 
K.udus dalam berbagai kesempatan, 

Dari kesan sementara yang kami peroleh dari kunjungan ini, Paus 
Yohanes Paulus II ini mengagumi bumi Indonesia dengan ideologi fal- 
safah Pancasila dengan tingkat pluralitas yang tinggi dengan peneka- 
nan kepala kerukunan antar umat beragama. · 

Dengan kehadiran kepala Vatikan ini maka mau tidak mau' selama 
sepekan mata dunia akan terarah ke Indonesia dan kita tentu sangat 
mengharapkan bahwa kehadirannya dapat membawa dampak positif 
bagi Indonesia dimata internasional, 

a. Delegasi telah behasil menghilangkan keinginan pihak Portu- 
gal untuk berdebat mengenai masalah Timor-Timur. Delegasi 
berhasil memperjuangkan tidak ·dimasukkannya masalah 
Timor-Timur ini dalam agenda. 
Dokumen-dokumen tentang Timor-Timur yang memojokkan 
delegasi dapat segera ditanggapi dengan membagikan kepada 
seluruh delegasi dokumen Aide Memoire tentang kernajuan- 
dan pengembangan Timer-Timur yang dicapai sejak integrasi 
dengan Republik Indonesia. 

b. Delegasi berhasil memberikan pengertian-pengertian yang 
lebih besar kepada pihak Amnesti Internasional yang hadir 
sebagai peninjau IPU dengan penjelasan-penjelasan yang 
cukup akurat mengenai pelaksanaan dan praktek Hak Asasi 
Manusia di Indonesia termasuk di Timor-Timur, 

c. Ada keinginan keras dari pihak IPU agar Indonesia bersedia 
menjadi tuan rurnah Konperensi IPU, hal ini sedang dijajagi 
segala segi akan kemungkinannya. 
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M.KHARISSUHUD 

ttd. 

KETUA DPR-RI 

Jakarta, 14 Oktober 1989 

Sidang Dewan yang terhormat, 
Besok pagi Dewan mulai memasuki Masa Reses Persidangan I 

Tahun Sidang 1989/1990 untuk selama 21 hari dan pada tanggal 6 
Nopember 1989 kita semua harus sudah berkumpul kembali untuk 
memulai kegiatan-kegiatan Dewan dalam Masa Persidangan II. 

Walaupun Masa Reses tersebut relatif singkat narnun Pirnpinan 
percaya bahwa sebagai wakil rakyat para Anggota Dewan akan meman- 
faatkan kesempatan mengadakan kunjungan kerja ke daerah-daerah 
dengan sebaik-baiknya dalam rangka melaksanakan tugas-tugas Dewan 
dibidang pengawasan dan sekaligus persiapan menyongsong kegiatan 
Dewan dalam Masa Persidangan II yang akan datang. 

Demikianlah, Saudara-saudara sekalian beberapa kegiatan dalam 
Masa Persidangan I yang kami sampaikan kepada Sidang Dewan yang 
terhormat pada saat kita akan menutup Masa Persidangan I ini. 

Izinkanlah pada kesempatan yang baik ini, Pimpinan Dewan 
mengucapkan selamat bertugas dalam Masa Reses dan Insya Allah kita 
akan bertemu kembali pada tanggal 6 Nopember 1989 yang akan 
datang. 

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah dan terima kasih yang se- 
besar-besarnya atas perhatian Saudara, perkenankanlah kami menutup 
masa Persidangan I ini. 

Sekian, Wassalamu' alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
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187 

Sidang Dewan yang terhormat. 
Masa Persidangan Ke II akan berlangsung kurang dari 2 bu1an, 

atau tepatnya hanya 36 hari kerja, yang dimulai pada hari ini dan ak.an 
berakhir pada tanggal 16 Desernber 1989 yang akan datang. 
Pada Masa Persidangan Ke I sebagaimana kami kernukakan dalam 
Pidato Penutupan yang baru lalu sesuai dengan ketentuan pasal 139 
ayat (1) Peraturan Tata Tertib Dewan, Komisi-Komisi DPR telah 
melakukan Rapat-rapat Kerja dengan Pemerintah dalam rangka Pem- 
bicaraan Pendahuluan Rancagan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Sidang Dewan yang kami rnuliakan, 
Guna memenuhi ketentuan pasal 79 ayat ·(2) Peraturan Tata 

Tertib Dewan, kami selaku Pimpinan Dewan pada hari ini akan me- 
nyampaikan Pidato Pembukaan Masa Persidangan Ke II, dengan me- 
nguraikan secara singkat kegiatan-kegiatan DPR dalam masa reses yang 
baru lalu, serta rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rnasa 
persidangan yang akan kita jalani . 
Namun sebelumnya terlebih dahulu Pimpinan Dewan ing in 
menggunakan kesempatan yang baik ini untuk menyampaikan ucapan 
"Selamat berternu kembali", semoga dengan Rahmat dan ridlo Tuhan 
Yang Maha Kuasa, kita senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, 
sehingga kita dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. 

.. . 

Assalamu' alaikum Warahmatullahi wabarakatuh, 
Para Wakil Ketua dan para Anggota Dewan yang kami hormati; 
Sidang Dewan yang kami rnuliakan. 

Menurut catatan dari Sekretariat jenderal 349. Anggota DPR yang 
mewakili k.e empat Fraksi DPR telah hadir dalam Rapat Paripurna ini, 
oleh karenanya, ijinkanlah kami membuka Rapat Paripurna Pern- 
bukaan Masa Persidangan ke II Tahun Sidang 1989 - I 990, dan sesuai 
dengan ketentuan pasal 96 ayat (1) Peraturan Tata tertib Dewan, Rapat 
Paripurna ini kami nyatakan terbuka untuk umum. 

17 
PIDATO KETUA DPR-RI 

PADA PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN KE II DPR-RI 
TAHUN SIDANG 1989--1990 

TANGGAL 6 NOPEMBER 1989 
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Negara Tahun Anggaran 1990-1991. 
Sementara itu tugas dibidang perundang-undangan juga telah 

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan telah dapat diselesaikan- 
nya pembahasan RUU tentang Paten. Tugas dibidang pengawasan 
telah dilakukan dalam wujud Rapat-rapat Kerja atau Dengar Pendapat 
sebagai tindak lanjut dari kunjungan kerja Komisi-kornisi ke daerah 
dan pembahasan materi-materi lain yang berkembang di masyarakat. 

Masa reses pada Masa Persidangan Ke I yang lalu relatif singkat 
lagi, yaitu hanya selama hampir tiga minggu, telah dimanfaatkan 
dengan sebaik-baiknya dengan di1akukannya kunjungan kerja Komisi- 
Komisi DPR, sebagai bagian dari pelaksanaan tugas DPR di bidang 
pengawasan. 

Adapun daerah-daerah yang telah dikunjungi Kornisi-komisi DPR 
selama reses Masa Persidangan Ke I tersebut adalah sebagai berikut : 
1. Surnatera U tara oleh Tim Komisi III dan IX. 
2. Bengkulu oleh Tim Komisi II dan VI. 
3. Jambi oleh Tim Komisi VIII. 
4. Lampung oleh Tim Komisi VII. 
5. D. I Yogyakarta oleh Tim Komisi II. 
6. Jawa Timur oleh Tim Komisi VII. 
7. Kalimat.an Barat oleh Tim Kornisi IV, V dan X, 
8. Sulawesi Selatan oleh Tim Komisi APBN. 
9. Sulawesi Tenggara oleh Tim Komisi VI, 
10. Sulawesi T engah oleh Tim Komisi V . ., 
11. Sulawesi Utara oleh Tim Komisi I, dan IV, 
12. Nusa Tenggara Barat oleh Tim kornisi X. 
13. Timor-Timur oleh Tim Komisi IV. 

Sedangkan untuk. daerah-daerah lainnya telah dijangkau oleh para 
Anggota DPR secara perseorangan dalam rangka kunjungan komu- 
nikasi intensif dengan masyarakat di daerah pemilihannya masing- 
masing. Tugas kunjungan kerja ke daerah-daerah tersebut kami anggap 
penting karena para Anggota Dewan, sebagai wakil rakyat dengan 
demikian dapat mengawasi dengan saksama pelaksanaan pemba- 
ngunan clan kebijaksanaan yang dilaksanakan Pemerintah didaerah- 
daerah. Hal ini senapas dengan amanat GBHN yang menghendaki 
adanya pengawasan yang efektif oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 

Pada saatnya nanti, sesuai dengan acara yang telah ditetapkan 
oleh Badan Musyawarah, hasil-hasil kunjungan tersebut akan qi- 
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Sidang Dewan yang terhorrnat, 
Pada tanggal 20 Oktober 1989 yang lalu Golongan Karya sebagai 

salah satu organisasi kekuatan sosial politik telah merayakan ulang 
tahunnya yang ke- 25. Dari mimbar ini kami mengucapkan "Selamat 
Berulang Tahun" kepada segenap jajaran Golongan Karya. Sebagai 
organisasi kekuatan sosial politik pelopor Orde Baru, semoga Colkar 
tetap menyatu dengan rakyat dan dengan kekuatan Orde Baru lainnya, 
menciptakan iklim keterbukaan dalam bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara dengan penuh rasa tanggung jawab. 

Disamping itu hendaknya Golkar tetap konsisten dalam memper- 
juangkan tuntutan masyarakat yang semakin kritis terhadap aparatur 
yang bersih, berwibawa dan mengayom masyarakat serta membimbing 
rakyat dengan lebih meningkatkan disiplin dan ketauladanan. Disam- 

laporkan pada Rapat Paripurna DPR dan akan dibicarakan dengan 
pihak Pemerintah dalan Rapat Kerja antara Kornisi-Komisi DPR de- 
ngan Menteri-Menteri terkait 

Sementara itu pada rnasa reses yang lalu Dewan telah menerima 
kunjungan delegasi parlemen Thailand sebanyak 13 orang dipimpin 
oleh Ketua Parlemen Thailand Yang Mulia Tuan Van Chansue yang 
berada di Indonesia dari tanggal 22 s/d 25 Oktober 1989. 
Deiegasi tersebut juga mengunjungi Derah lstimewa Yogyakarta. 

Dalam Masa Persidangan Ke Il ini kita masih akan melanjutkan 
pernbicaraan satu RUU yaitu RUU tentang Peradilan Agama yang 
pembahasannya telah dimulai sejak bulan Januari 1989, dan pembi- 
caraan Tingkat III - nya pada akhir bulan Agustus yang lalu. 

Mengenai hal ini, Panitia khusus bersama-sama dengan Pemerin- 
tah telah berhasil menyusun suatu jadwal acara yang disusun secara 
rind sampai pada pertengahan bulan Desember 1989 yang akan da- 
tang. Pimpinan Dewan percaya bahwa dengan dilandasi oleh semangat 
dan niat baik semua pihak serta bimbingan dari Allah Subhanahu 
Wata' ala, RUU Peradilan Agama ini diharapkan dapat diselesaikan 
dengan sebaik-baiknya sesuai dengan jadwal yang telah disepakati 
bersama. 

Khusus untuk Komisi APBN, dalam Masa Persidangan II ini akan 
dibahasa Laporan Semester APBN 1989-1990 serta Perkiraan Tamba- 
han dan Perubahan APBN 1989-1990. 
Demikian pula Alat Kelengkapan yang lain akan melakukan kegiatan- 
kegiatan sesuai program yang direncanakan. 

... 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
Walaupun sederhana tetapi khikmad kita telah memperingati Hari 

Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1989 yang baru lalu sebagai 
salah satu tonggak sejarah penunjang kemerdekaan, Cita-cita persatuan 
yang muncul pada saat bangsa kita masih berada dalam belenggu 
penjajahan Belanda justru menjadi semakin penting untuk dihayati 
dan diamalkan pada saat-saat sekarang ini karena kita kini memasuki 
era transisi dimana kita dihadapk.an pada berbagai ancaman yang 
bersifat idiologis, politis, teritorial, kultural, ekonornis dan teknologi 
yang setiap saat siap menganggu persatuan nasional. Surnpah Pemuda 
yang lahir 61 tahun yang lalu harus ditafsirkan sebagai momentum 
yang berhasil merangkum kemajernukan dan keragaman bangsa, baik 
dari segi agama, budaya, suku bangsa, bahasa dan etnik rnenjadi satu 
nafas yang kini kita kenal dengan nama. Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Oleh sebab itu generasi muda sebagai penerus cita-cita per- 
juangan bangsa dan sumber insani pembangunan nasional agar 
meningkatbn pembinaan dan pengembangannya, menumbuh kern- 
bangkan kesetiakawanan sosial serta meningkatkan rasa - senasib dan 
sepenanggungan, menjadik.an dirinya sebagai perekat persatuan dan 
kesatuan bangsa dengan mengarahk.annya menjadi kader penerus 
bangsa dan manusia pembangunan yang berjiwa Pancasila, agar siap 
menerima tongkat estafet dari generasi pembebas guna melanjutk.an 
Pemba.ngunan sebagai pengamalan Pancasila, k.arena seperti dikatak.an 
Presiden RI pada Peringatan Harl Sumpah Pemuda - bahwa : "Era 
tinggal landas nanti ada1ah era-nya k.aum muda yang sekarang". 

l 
I 

ping itu kita mengharapkan juga agar jajaran Golkar bertekad lebih 
aktif memenuhi fungsinya dan melaksanakan kegiatan pengawasan 
sosialnya, baik sebagai organisasi sosial politik, sebagai warga negara 
maupun melalui Fraksinya yang ada di lembaga-lembaga DPR dan 
DPRD untuk mendukung upaya pengawasan fungsional dan penga- 
wasan melekat dan selalu memelihara dan meningkatkan suasana 
kebersamaan, bersikap akomodatif, demokratis dan taat hukum. 
Akhimya untuk itu kita mertgharapkan hendaknya Golkar terus ber- 
juang secara strategis dan konsepsional guna rnemanfaatkan kerangka 
landasan dalam memasuki era Tinggal Landas dalam Pembangunan 
Jangka Panjang 25 Tahun Kedua. 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
Pekan Olah Raga Nasional XII yang dibuka resmi pada tanggal 18 

Oktober I 989 dan berlangsung selarna 10 hari telah berakhir berte- 
patan dengan Peringatan Hari Sumpah Pemuda, dengan memperlorn- 
bakan dan rnempertandingkan tidak kurang dari 30 cabang Olah Raga 
dengan mengikut sertakan para .atlet berprestasi dari 27 Propmsi, PON 
XII yang dicanangkan sebagai arena peningkatan prestasi dan telah 
berhasil mencetak beberapa rekor baru, antara lain tercatat 157 per- 
baikan Rekor PON, 69 Rekor Nasional, 6 Rekor SEA GAMES dan 1 
Rekor Asia rnerupakan salah satu bentuk pengejawantahan dari persa- 
tuan dan kesatuan bangsa yang harus dipupuk secara terus menerus. 
Atas prestasi itu kita semua ikut merasa bangga. Kita rnengaharapkan 
pesta Olah Raga Nasional ini dapat mencetak rekor-rekor baru dan 
prestasi yang setinggi-tingginya, sehingga dengan hasil tersebut kita 
akan memiliki modal yang kuat untuk dapat berbicara dan berprestasi 
di forum-forum internasional. 

Sementara itu seiama reses yang baru lalu berita-berita tentang 
kasus biskuit beracun dan isue makanan beracun sernakin rarnai dibi- 
carakan dalam masyarakat, bahkan dibumbui dengan berita-berita yang 
berdarnpak negatif terhadap stabilitas nasional, 

Untuk menghadapi keadaan seperti itu, jalan yang arif dan ter- 
baik adalah dengan memberikan penerangan yang efektif dan pro- 
porsional yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat agar 
tidak rerlalu muda jadi korban dan diombang - ambingkan oleh berita 
- berita yang menyesatkan. Marilah kita menarik pelajaran yang sebaik- 
baiknya dari kasus tersebut. 

Sidang Dewan yang saya horrnati, 
Putra Mahkota Kerajaan Inggris, Pangeran Charles pada saat ini 

sedang berkunjung ke Indonesia. Arti dari kunjungan resmi tersebut 
tiada lain ditujukan untuk meningkatkan dan rnempererat tali per- 
sahabatan dan hubungan intemasional antara kedua negara dengan 
dilandasi pada pririsip politik luar negeri yang bebas dan aktif yang 
diabdikan kepada kepentingan nasional. Dari hasil kunjungan tersebut 
kita mengharapkan agar peranan Indonesia di dunia internasional 
dapat diperluas dan ditingkatkan dalam upaya memperjuangkan ter- 
wujudnya tatanan dunia baru yang didasarkan pada kemerdekaan, 
perdamaian abadi serta keadilan sosial, 

j· 

I 
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M. KHARIS SUHUD. 

t 
Jakarta, 6 Nopernber 1989 

KETUA DPR-RI 
ttd. 

Sidang Dewan yang terhorrnat, 
Beberapa hari lagi tepatnya tanggal IO Nopember 1989 yang akan 

ciatang kita akan memperingati hari Pahlawan. 
Apabila kita simak dan renungkan kembali sejarah perjuangan na- 
sional kita, maka peristiwa 10 Nopernber 1945 itu mempunyai nilai 
kejuangan yang sangat menentukan dalam mernpertahankan kebera- 
daan negara dan bangsa Indonesia yang baru saja beberapa hari dip- 
roklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kebesaran nilai historis 
serta hakekat dari hari Pahlawan 10 Nopember tidak lain adalah bahwa 
sesungguhnva sejak saat itu persatuan clan kesatuan bangsa Indonesia 
telah kokoh kuat dan membaja diseluruh lapisan masyarakat di dalam 
menentang upaya kembalinya penjajah di bumi Indonesia, sehingga 
pengorbanan apapun rela diberikan oleh setiap insan Indonesia. 

Belajar dari pengalaman sejarah kiranya pada tepatnya bila kita 
sekalian pad a saat ini dalam rangka memperingati Hari Pahlawan l 0 .~ 
Nopember, tidak saja merenungkan kernbali betapa besar dan 
tingginya nilai kepahlawanan itu namun juga menarik garis relevasinya 
bagi keberhasilan Pembangunan Indonesia. Dalam hal ini masalah- 
masalah seperti kerelaan berkorban, solidaritas sosial dan sikap "tepo 
- seliro" sangat perlu ditonjolkan. 

Sidang Dewan yang terhorrnat, 
Demikianlah Saudara-saudara sekalian, hal-hal yang perlu saya sam- 

paikan yang menyangkut beberapa kegiatan Dewan yang telah dilak- 
sanakan dalam Masa Reses yang baru lalu dan rencana kcgiatan-kegia- 
tan pada Masa Persidangan Ke II ini serta beberapa pernasalahan yang 
telah mendapatkan perhatian kita besarna, dalam rangka Pidato Pem- 
bukaan Masa Persidangan Ke II Tahun Sidang 1989-1990. 

Atas segala perhatian saudara-saudara karni mengucapkan terima 
kasih. 

Sekian, Wasalamu' alaikum WarahmatulJahi Wabarakatuh. 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
Menurut pengamatan Pirnpinan, Masa Sidang Il yang kita mulai 

pada tanggal 6 Nopember 1989 merupakan Masa Sidang yang cukup 
padat dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan 
ketiga tugas pokok Dewan yaitu di bidang perundang-undangan, di- 
bidang anggaran serta di bidang pengawasan. 

Dibidang Anggaran, Komisi APBN bersama Menteri keuangan 
telah mernbahas Laporan Semester I pelaksanaan APBN 1989/1990 

L 

Terirna kasih, 

WAKIL SEKJEN MEMBACAKAN SURAT MASUK : 

Selanjutnya kami beritahukan kepada Sidang Dewan yang terhor- 
mat ini bahwa DPR telah menerima surat masuk dari Pernerintah; 
untuk itu saya meminta Saudara Wakil Sekretaris Jenderal untuk mern- 
bacakan surat masuk tersebut, 
Kepada Saudara Wakil Sekretaris Jenderal saya persilahkan. 

Para Wakil Ketua dan para Anggota Dewan yang terhorrnat, 
Sidang Dewan yang kami muliakan, 

Dalarn rangka memenuhi k.etentuan 79 ayat (3) peraturan Tata 
Tertib DPR, pada hari terakhir dari Masa Sidang II Tahun Sidang 1989 
- 1990 irri, kami atas nama Pimpinan Dewan akan menyampaikan 
Pidato Penutupan Masa Sidang II. 
Namun terlebih dahulu ijinkanlah kami membuka Rapat Paripurna 
terakhir Masa Sidang II ini dan sesuai ketentuan Tata tertib pasal (I), 
maka Rapat Paripurna ini kami nyatakan terbuka untuk umurn. 

Assalarnu' alaikum Wr.Wb. . ' 
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serta perkiraan Tarnbahan dan Perubahan atas APBN 1889/1990. 
Di bidang perundang-undangan, dengan perasaan lega dan rasa 

syukur Kehadirat Tuhan yang Maha Esa, maka satu RUU lagi baru-baru 
ini telah dapat disetujui oleh DPR untuk disahkan menjadi Undang- 
Undang. RUU tersebut adalah RUU Peradilan Agama, yang telah 
disetujui tanggal 14 Desember yang baru lalu, setelah dibahas oleh 
DPR hampir 1 tahun, yaitu sejak disampaikannya RUU ini oleh Peme- 
rintah bulan Januari 1989 dan mulai dibahas secara efektif dalam 
pembicaraan Tingkat III 'oleh sebuah Panitia khusus yang dibentuk 
DPR akhir bulan Agustus yang baru lalu, Akhirnya, dengan dijiwai oleh 
semangat persatuan .dan kesatuan, rnengutamakan musyawarah untuk 
mencapai kata mufakat sebagai manifestasi dari pelaksanaan sistern 
Demokrasi Pancasila, tidak ada permasalahan yang tidak dapat disele- 
saikan. 

· Pada kesempatan ini Pimpinan rnenyampaikan terirna kasih 
kepada Pernerintah, kepada Panitia Khusus dan kepada Fraksi-fraksi 
atas kerjasama dan ketekunannya, sehingga RUU ini dapat diselesaikan 
sesuai program yang telah dijadwalkan. Kepada masyarakat, kepada 
para pakar, dan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi mem- 
berikan masukan-masukan dalam rangka pernbahasan RUU ini, 
melalui mimbar ini Pimpinan mcnyampaikan terirna kasih. 

Dengan disetujuinya RUU ini untuk disahkan menjadi U ndang- 
U ndang, maka berarti produk yang dihasilkan DPR sejak l Oktober 
) 987 berjumlah 14. 

Dari jumlah tersebut 6 (enam) diantaranya adalah RUU di bidang 
penetapan Anggaran (termasuk RUU Tambahan dan Perubahan atas 
APBN dan RUU perhitungan Anggaran), sedang 1 buah adalah RUU 
Ratifikasi. 

Apabila dilihat dari jum)ah yang dihasilkan, Jebih-lebih apabila 
dilihat dari jumlah yang dihasilkan, lebih-lebih apabila dilihat dari 
kebutuhan yang harus dipenuhi di bidang perundang-undangan, 
khususnya dalam tahap pernantapan kerangka landasan pembangunan 
menuju era tinggal landas, memang masih belum memadai, lebih-lebih 
kalau kita lihat dari RUU-RUU yang telah dijadikan Undang-undang, 
belum ditindaklanjuti dengan pelbagai Peraturan Pemerintah. 

Walupun sekarang ini telah ada ·lagi 3 (tiga) RUU_ disampaikan 
Pemerintah kepada DPR untuk segera dibahas pada Masa Persidangan 
yang akan datang, berarti 4 (empat) buah dengan RUU APBN 1990/ 
1991 yang baru akan disampaikan oleh Saudara Presiden tanggal 4 
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Sidang Dewan yang k.ami muliakan, 
Di bidang pengawasan dalam Masa Sidang II ini Komisi-kornisi 

DPR telah melaksanakan tugasnya dengan baik. 
Rapat-rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengan 

Pendapat urnum telah mewarnai Kegiatan Lembaga ini. Harnpir 

Januari 1990 yang akan datang, namun -karni rnasih merasa perlunya 
RUU-RUU Jain guna mendukung dan mengamankan jalannya pem- 
bangunan yang telah melaju dengan cepatnya, terutama dalam bidang 
perekonomian. Adapun RUU-RUU tersebut yang kami anggap cukup 
mendesak adalah : 
L RUU tentang Tata Ruang/Tata Guna Tanah; 
2. RUU tentang Hukum Acara Perdata; · 
3. RUU tentang Hukum Perdata Internasional; 
4. RUU tentang Hukurn Pidana: 
5.. RUU tentang Hukurn Dagang; 
6. RUU tentang Hukurn Perdata; 
7. RUU tentang Pokok Perbankan; 
8. RUU tentang Pokok Kesehatan; 
9. RUU tentang Perbendaharaan Negara sebagai Pengganti ICW; 
10. RUU tentang Dana Pensiun; 
11. RUU tentang Asuransi; "'<1 
12. RUU tentang Pariwisata; 
13. RUU tentang Yayasan. 

Apabila diantaranya RUU-RUU yang kami anggap cukup penting 
tersebut dapat dibahas DPR sebelum DPR periode 1987-1992 ini meng- 
akhiri masa baktinya, maka tentunya karni dapat mengakhiri tugas kami 
dengan perasaan lega; walaupun kami akui bahwa jumlah Undang-. 
Undang yang dihasilkan oleh DPR ini bukan satu-satunya ukuran untuk 
memperoleh keberhasilan tugas-tugas kita, 

Memang masih banyak lagi ukuran-ukuran lain apabila ingin 
menilai keberhasilan tugas-tugas DPR, rnisalnva apakah fungsi sebagai 
Lembaga Perwakilan telah berjalan sesuai keinginan masyarakat, 
apakah tugas-tugas pengawasan telah berjalan efektif dan sebagamya. 

Ini sernua rnerupakan tantangan yang har us kita atasi bersama 
dengan kerja keras, diiringi semangat kekeluargaan, dan dijiwai oleh 
niat mengabdikan diri kepada kepentingan bangsa sesuai Amanat 
Penderitaan Rakyat. 
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Sidang Dewan yang terhorrnat, 
Sementara itu pengembangan dan pembinaan KUD-KUD tidak 

semua Komisi telah menyadarkan Rapat-rapat Kerja dengan para Men- 
teri yang menjadi pasangan kerjanya, selain membahas pelbagai ke- 
bijaksanaan yang di jalankan sebagai pelaksanaan tahun pertama RE- 
PELITA Vyang mengacu kepada kesepakatan Nasional yaitu Caris-garis 
Besar Haluan Negara, juga telah dibahas perrnasalahan lain yang telah 
berkembang di tengah-tengah masyarakat ataupun hasil-hasil ternuan 
dalam kunjungan kerja masa reses ke I yang baru lalu. 

Masalah hukurn dan keadilan yang senantiasa mendapat sorotan 
dari masyarakat, untuk Masa Sidang inipun telah di bahas oleh DPR 
bersama Pemerintah. 

Dewan. sangat sependapat, bahwa Lembaga Pengadilan harus 
menjadi suatu Lembaga yang benar-benar menjadi Benteng Keadilan 
dan menjadi tumpuan harapan pencari keadilan, sehingga setiap 
putusan pengadilan harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat. · 

Untuk itu pelbagai upaya Departemen Kehakiman dalam rangka 
pernbinaan para hakirn akan mendapatkan dorongan, demi ber- 
hasilnya tanggungjawab para penegak hukurn. 
Dalam pada itu DPR selalu menghargai usaha-usaha Pernerintah untuk 
senantiasa meningkatkan pemberantasan tindak pidana korupsi. 

Masalah pembangunan sektor pertanian khususnya perikanan 
diwilayah Indonesia bagian timur termasuk pendayagunaan secara 
efektif perairan ZEEI, dan percepatan pembangunan pertanian de- 

·ngan pemanfaatan sumber daya alarn dan peningkatan produksi pel- 
bagai jenis tanaman pangan diwilayah timur, rnendapat dukungan 
DPR, sebab kita menyadari bahwa di wilayah Indonesia Timur memiliki 
potensi yang sangat besar yang dapat dikembangkan lebih lanjut. 

Masa]ah pariwisatajuga mendapatkan perhatian utama dari lern- 
baga kita ini. Kebijaksanaan Pemerintah yang akan mempertahankan 
sifat padat karya dibidang kepariwisataan cukup melegakan, sebab hal 
ini merupakan sumbangan berarti bagi pemecahan masalah 
penyediaan lapangan kerja di masa-rnasa mendatang, mengingat jum- 
lah angkatan kerja dari tahun ketahun rnakin mernbengkak. Hal ini 
karni kaitkan dengan adanya rencana penyelenggaraan Tahun Kun- 
jungan Wisata ke Indonesia tahun 1991 yang akan datang, sebagai 
tindak lanjut dari kampanye nasional sadar Wisata yang telah dica- 
nangkan sejak April 1989. 
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Sidang Dewan yang kami rnuliakan, 
Melalui forum ini DPR menyarnpaikan penghargaan kepada 

Pernerintah khususnya BKKBN yang telah sukses dan mendapatkan 
. kepercayaan serta dukungan dunia Internasional sebagaimana narnpak 
antara lain dalam "Forum on Popution in .the Twenty First Century" di 
Amsterdam dengan merekomendasikan di abad XXI, dimana forum 
Internasional tersebut berkesan bahwa Indonesia mampu berperan 

luput dari perhatian Dewan, scbab masih banyaknya kendala-kendala 
yang dihadapi dalam merietapkan calon-calon KVD mandiri, Kendala- 
kendala tersebut antara lain, lemahnya rnanajemen kepengurusan, 
keterbatasan modal yang mernbatasai volume usahanva, kurangnya 
scmangat dan tekat para pclaksana yang terkait. Oleh karena iru perlu 
diciptakan lingkungan yang menunjang, penciptaan iklim usaha yang 
lebih memadai yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing 
daerah, agar persyaratan yang diperlukan dapat dipenuhi. 

Dalam pada itu dalam kesempatan Rapat Kerja dengan Menteri 
Keuangan Dewan mencatat dan sangat menghargai usaha-usaha Pe- 
merintah untuk menertibkan dan menyehatkan sernua BUMN. Bahkan 
lebih jauh lagi menghargai kewaspadaan clan sikap hati-hati Pemerin- 
tah disamping mernperhatikan kondisi dan situasi pasar, juga perlunya 

· pertimbangan-pertimbangan lain yang Iebih mendasar ten tang 
pemilikan dan Investasi tersebut, walupun terhadap BUMN-BUMN 
yang telah mencapai klasifikasi sehat, 

Dalam hubungan ini DPR menghimbau agar sejalan dengan apa 
yang telah dilaksanakan BUMN, pelaku-pelaku ekonorni lainnya seperti 
usaha-usaha swasta besar dan sedang yang sudah mapan, perlu di- 
arahkan untuk membantu dan menunjang pengembangan pengusaha 
kecil dan koperasi dalarn bentuk kerja sama yang saling mengun- 
tungkan. 

Perkembangan yang cukup pesat di dunia perbankan yang akan 
mendorong perturnbuhan ekonomi untuk waktu-waktu yang akan 
datang, juga mendapatkan perhatian DPR-RI. 
Untuk dapat mengantisipasi perkernbangan perekonomian tersebut 
khususnya perkembangan moneter /perbankan, rnaka perlu segera 
dipikirkan adanya dasar hukum yang kuat bagi beroperasinya dunia 
perbankan dewasa ini, Oleh karena itu DPR berpendapat bahwa Un- 
dang-undang Perbankan yang dapat menampung kebutuhan-kebu- 
tuhan dan perkembangan yang pesat ini perlu segera direalisir, 



Sidang Dewan yang karni muliakan, 
Akhir-akhir ini orang banyak mernbicarakan tentang Konglome- 

rat, baik di mass media, dalam pertemuan-perternuan terbatas, semi- 
nar, simposium, maupun dalam forum-forum DPR. Dengan pelbagai 
pendapat pro dan kontra, kehadiran konglomerat di tengah-tengah 
dunia bisnis di Indonesia perlu didalarni dengan sebaik-baiknya. 

Lepas dari masalah suka atau tidak suka, pada saat ini perusahaan 
bermodal besar (konglomerat atau apapun bentuknya) merupakan 
satu-satunya alat untuk dapat menandingi persaingan global yang 
semakin tajam. Kita sedang dalam keadaan dimana modal-modal besar 
yang berbentuk multinasional corporation menanamkan pengaruhnya 
dimana-mana, termasuk di Indonesia. Kiranya kita juga menyadari 
bahwa BUMN atau koperasi kita belum mampu bersaing terhadap 
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menghantar dunia rnemasuki abad XXI dalam bidang KB dan Kepen- 
dudukan, 

Ini se m ua dapat berhasil karena adanya Organisasi dan 
Manajemen yang mantap, didukung keikutsertaan rnasyarakat dan 
komitment semua pihak serta tekad yang kuat dari Pemerintah 
berkaitan dengan masalah Kependudukan. 

Dunia pendidikan di Indonesia mernperoleh harapan-harapan 
baru. Setelah lahirnya Undang-undang tentang sistem Pendidikan 
Nasioanal, yaitu Undang-undang No. 2 tahun 1989, maka pada awal 
bu}an Desember ini, satu Badan sebagai realisasi -dari bunyi pasal 48 
U ndang-undang ini telah dilantik oleh Saudara Presiden. 

Lembaga ini bernama Badan Pertirnbangan Pendidikan Nasional, 
yang memang secara gigih ielah diperjuangkan keberadaannya oleh 
DPR pada saat dibahasnya RUU Sistem Pendidikan Nasional beberapa 
waktu yang lalu. Badan ini akan memberikan saran, nasihat dan 
pemikiran sebagai pertimbangan kepada Menteri dalam menentukan 
kebijaksanaan-kebijaksanaan dibidang pendidikan. Karena anggota 
Badan ini adalah tokoh-tokoh masyarakat, para pendidik, para pakar 
dan sebagainya maka kita menaruh harapan besar, karena melalui 
anggota-anggota Badan pertimbangan ini masyarakat akan ikut serta 
dalam penentuan kebijaksanaan dan memberikan "urun rembug". 

Dengan perasaan lega, karni sambut kelahirannya dengan harapan 
semoga Badan ini dapat betul-betul efektif dalam ikut serta mernberi- 
kan andil bagi dunia pendidikan di Indonesia. Melalui forum ini DPR 
menyampaikan ucapan "Selamat Bekerja". 
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mereka, Hanya konglorneratlah atau yang setaraf itu, yang rnemiliki 
modal, entrepreneurship, keahlian dalam rnanajemen dan effesiensi, 
sehingga keluar : mer eka dapat tetap bertahan dalam persaingan inter- 
nasional dan kedalarn : dapat ikut mernecahkan rnasalah tenaga kerja 
dengan rnembuka lapngan kerja baru rnelalui pengolahan kekayaan 
alam, (antara lain perkebunan) dan pendirian berbagai macam indus- 
tri besar, serta ikut mernperbaiki situasi ekonomi secara nasional, 

Kami yakin juga bahwa Pernerintah pun sedang berusaha untuk 
melaksanakan amanat pasal 33 UUD 1945, yang untuk sernentara ini 
lebih mernusatkan pada ketentuan "untuk sebesa~-besarnya kernak- 
muran rakyat", sambil terus-menerus mernbenahi koperasi, BUMN dan 
seianjutannya menata perekonomian supaya menjadi usaha bersarna 
berdasar atas azas kekeluargaan, sehingga pasal 33 UUD 1945 akhirnya 
dapat terlaksana secara utuh, kami pun dapat mengerti kebijaksanaan 
pernerintah dengan deregulasi dan lain sebagainya didalam bidang 
ekonomi, Hal ini disebabkan oleh karena adanya problerna-problema 
yang sifatnya sudah sangat rnendesak, antara lain bagaimana mengatasi 
persaingan Internasional, dan rnasalah tenaga kerja yang semakin me- 
nekan, Masalahnya sekarang adalah : bagaimana kita dapat merobah 
"das Sein" menjadi "das Sellen" dengan tetap berpegang pada trilogi 
pembangunan, amanat CBHN yang menyatakan : 

"Kerjasarna yang serasi antara usaha negara, koperasi dan 
usaha swasta serta antara usaha besar, menengah dan kecil, 
perlu dikembangkan berdasarkan semangat kekeluargaan 
yang saling menunjang dan sating menguntungkan. Untuk i.tu 
perlu diciptakan iklim yang rnendorong kerjasama tersebut 
dalam mengembangkan durria usah a nasiorial. Har us 
dihindari terjadinya pernusatan kekuatan ekonorni dalam 
bentuk monopoli yang merugikan masyarakat ", 

Kami yakin, bahwa pemerintah sudah mernpersiapkan langkah-langkah 
yang akan menuju kearah itu ; antara lain : 

bagaimana mengatur rnekanisme kerja antara swasta - BUMN - 
Koperasi - supaya saling mengisi, 
bagaimana mengatur supaya perusahaan besar, menengah dan 
kecil dapat saling menghidupi dan tidak saling mematikan. 
bagaimana mengatur supaya rakyat bisa ikut memiliki perusahaan- 
perusahaan terrnasuk konglomerat dan ikut menikrnati hasil-hasil 
yang dibuahkan oleh konglomerat tersebut, misalnya : melalui 



Sidang Dewan yang terhormat, 
Dari surat-surat dan pengaduan yang datang ke DPR, scbagian 

besar ternyata adalah masalah yang berkaitan dengan tanah ; yang oleh 
wakil-wakil rakyat selanjutnya disarnpaikan dan dibicarakan dengan 
Pemerintah dengan harapan supaya mendapat perhatian dan penyele- 
saian secara tuntas. 

Dalam kaitan ini penegasan Saudara Presiden pada saat rnenerima 
Kepala Badan Pertahanan nasional perlu kita sambut dengan hangat, 
Menurut Ketua BPN, Presiden pada dasarnya menyetujui pendapat 
yang sering dikernukakan para Anggota DPR agar masyarakat yang 
tanahnya tergusur harus tetap diperhatikan sehingga mereka tidak 
kehilangan mata pencahariannya. Prinsip-prinsip pernbebasan tanah 
dengan cara musyawarah mufakat harus tetap dilakukan agar rakyat 
pemilik tanah tidak dirugikan dan kehilangan mata pencahariannya. 

Intruksi presiden tersebut hendaknya benar-benar dapat dilak- 
sanakan sebagaimana mestinya oleh aparatur yang bertugas menangani 

202 

mckanisrne pernilikan saharn. 
Sudah barang tentu untuk melaksanakan tugas-tugas tcrsebut akan 

diperlukan seperangkat peraturan pcrundangan yang tidak sedikit. 
terrnasuk penentuan ancer-ancer waktu yang tlipcrlukan untuk tiap 
tahap yang harus dicapai. 

Dengan. demikian konglomerat-pun (atau namanya perusahaan 
raksasa itu) ikut diberi tugas dan tanggungjawab didalam mcwujudkan 
sasaran-sasaran pembangunan nasionai sebagai pengarnalan Pancasila 
yang rneliputi segala bidang yang pada akhirnya berrnuara pada pem- 
bangunan manusia seuruhnya dan pembangunan masyarakat Pancasila. 
Memang tugas demikian mcrnerlukan pengertian dari sernua pihak, 
dan disamping itu juga konsistensi kita dalam memegang -tcguh nilai- 
n ilai luhur Pancasila, kekeluargaan, kesetiakawanan , kebersamaan 
rnenghadapi pengaruh modal dan derasnya arus materialisrne. 

Mungkin segalanya itu kedengarannya terlalu muluk-muluk, tapi 
sebagai bangsa yang telah mengalami pasang surutnya perjuangan, 
tidak ada alasan mengapa kita tidak berhasil mengantarkan bangsa 
Indonesia ke situasi dimana amanat pasal 33 UUD 1945 bisa terwujud. 
Dengan demikian maka amanat pembukaan UUD 1945 yang anta.ra 
lain berbunyi : · 

"mernajukan kesejahteraan urnum dan me ncerdaskan 
k.ehidupan bangsa" dapat kita wujudkan bersama. 
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Sidang Dewan yang karni rnuliakan, 
Perkcmhangan yang terjadi di Eropa Timur te rutarna sebagai 

akibat gerakan pernbaharuan sangat rnenarik untuk kita pantau de- 
ngan seksarna, agar kita jauh-jauh dapat mengantisipasi kernungkinan- 
kemungkinan yang akan tirnbul dari perkembangan tersebut, mengi- 
ngat perkernbangan-perkembangan itu dapat mcrupakan kendala seka- 
ligus juga peluang bagi pembangunan nasional. Kita rnclihat bahwa 
perkembangan dan perubahan yang terjadi di Eropa Timur tersebut 
dapat menciptakan kesernpatan baru bagi perluasan dan perkernba- 
ngan yang dapat kata manfaatkan dengan sebaik-baiknya, agar pada 
gilirannya dapat mendukung perturnbuhan perekonomian kita, se- 
hingga dapat rnernpercepat upaya-upaya pemerataan pembangunan 
dan hasil-hasilnya sebagai salah satu unsur pokok dalam mewujudkan 
keadilan sosial, 

Pimpinan juga menyambut baik adanya langkah-langkah norrna- 
lisasi hubungan Indonesia-Rkfl, Dalam kaitan ini Pirnpinan mengharap 
agar norrnalisasi tersebut di kaji dengan sebaik-baiknya dan tidak 
mengendorkan kewaspadaan kita, sehingga dengan normalisasi terse- 
but bagi Indonesia terbuka kernungkinan untuk lebih meningkatkan 
usahanya dalarn rangka menciptakan stabilitas regional. Dengan ter- 
wujudnya stabilitas regional yang didukung oleh stabilitas nasional yang 
makin rnantap diharapkan negara-negara dikawasan ini akan dapat 
rnencurahkan perhatiannya kearah pelaksanaan pembangunan na- 
sional yang berencana dan term; menerus untuk memerangi kemis- 

I 

Sidang Dewan yang terhormat, 
Dari mimbar ini Pimpinan mengucapkan selarnat kepada Pengu- 

rus Besar Nahdatul Ulama sehubungan dengan telah selesainva secara 
sukses muktamar ke 28 yang diselenggarakan dari tanggal 25-28 
Nopernber 1989 yang lalu di Pondok Pesantren Al'Munawir Krapyak 
Yogyakarta. 

Mudah-mudahan Nahdatul Ularna akan terus maju dengan pesat 
dalam mengembangkan Ukhuwah Islarniah serta ikut berperan di 
dalarn mengamalkan kerukunan kehidupan urnat beragama di bumi 
Pancasila kita, dan berpartisipasi aktif dalarn pembangunan dibidang 
spiritual dan karakter bangsa, 

masalah .pertanahan, mengingat pernbangunan yang kita laksanakan 
adalah untuk mensejahterakan rakyat dan bukan sebaliknya. 
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Sidang Dewan yang t.crhormat, 
Dcrnikian gambaran kegiatan y.ang telah dilaksanakan olch Dewan 

bcscrra Alat-alat Kelengkapan serta bcberapa perrnasalahan yang scrn- 
pat mendapat perhatian kita bersama . 
. Mulai besok pagi sampai dengan 3 Januari 1990 yang akan datang, DPR 
akan menjalani Masa Reses. Dalam kesernpatan reses pcndck ini para 
Anggota Dewan melalui Komisinya masing-rnasing akan mengadakan 
kunjungan kerja ke daerah-daerah. 

Pada tanggal 25 Desernber yang akan datang Umat Nasrani akan 
merayakan Hari Natal, schubungan dengan iru Pimpinan mclalui 
rnimbar ini, rncnvarnpaikan Selamat Natal, kepada mereka yang mera- 
yakannya, mudah-rnudahan Tuhan yang Maha Pengasih Ltgi Penya- 
yang senantiasa rncmberikan bimbingan kepada segenap Umatnya. 

Dalam kaitan ini Pimpinan menghimbau agar dalam memperi- 
ngati hari-hari besar kcagamaan sekaligus juga digunakan untuk mern- 

Sidang Dewan ·yang terhormat, 
Perjalanan RI - Australia tentang Zona Kerjasarna Celah Tirnor 

telah ditanda tangani pada tanggal 11 Desember yang baru lalu oleb 
menteri Luar Negeri R1 Ali Alatas dan menteri Luar Negeri Australia 
Gareth Evans, dalam pesawat hoeing 707 Richmond milik Angkatan 
Udara Australia. Peristiwa ini kami anggap sangat penting, bahkan 
Menlu Australia menyebutkan perjanjian ini merupakan perjanjian 
pen ting yang pernah diadakan diantara kedua negara selama 40 
tahun. 

Untuk Indonesia perjanjian ini harus dapat kita manfaatkan untuk 
memperkuat posisi Indonesia di forum Internasional dalam meng- 
hadapi Portugal mengenai masalah Timar Timur, 

Upaya-upaya kearah terealisimya perjanjian ini yang telah dirintis 
selama hampir satu tahun melalui perundingan-perundingan intensif 
oleh Pejahat-pejabat senior- kedaa Negara masih perlu dilanjutkan 
guna mencapai kesepakatan untukmenentukan garis batas secara 
tuntas, Oleh karena itu Dewan sanpt mengharapkan langkah-langkah 
kongkrit lebih lanjut bagi kedtia :Uega-ra dalarn mengimplementasikan 
hasil kejasama ini. Khususnya bagi Indonesia kita dapat memanfaatkan- 
nya bagi pengembangan dan pcmbangunan daerah di Wilavah Indone- 
sia Timur rerrnasuk Tirnor Timur. 

kinan , kebodohan dan segala bentuk keterbelakangan. 
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:\1. KHA.RIS SUHUD 

ttd. 

KETUA DPR-Rl 

Jakarta, 16 Desernber 1989 

pererat Kesetiakawanan Sosial, meningkatkan tanggungjawab sosial 
terhadap nasib sesarna warga lingkungannya dan bangsa sebagai 
keseluruhan. Oleh karenanya kewajiban ikut serta memecahkan dan 
mengatasi rnasalah-rnasalah sosial ekonomi yang dihadapi oleh negara 
adalah juga menjadi kewajiban kita semua sebagai umat beragama. 

Dari mimbar mi Pimpinan juga menvarnpaikan "Selarnat Tahun 
Baru 1990" kepada seluruh rakyat Indonesia dam kepada segenap 
Anggota Dewan. 

Mudah-rnudahan Allah S.W.T akan sela!u mernbcrikan bimbingan 
kepada seluruh Rakyat Indonesia di dalam upaya untuk rnelaksanakan 
pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, 

Saudara-saudara sekalian ijinkanlah kami mengakhiri Pidato Pcnu- 
tupan ini dengan ucapan "Selamat bertugas Pada Masa Reses", Insya 
Allah kita akan berternu kernbali dalam keadaan sehat walafiat pada 
Pernbukaan Masa Sidang m tahun Sidang 1989I1990 t.anggal 4 Januari 
yang akan datang dan dcngan mengucapkan syukur Alhamdulillah 
serta terima kasih atas perhatian Saudara-saudara perkenan kanlah 
kami rnenutup Masa Sidang II ini, 

Sekian, Wassalamuaiaikum Wr. \\<b. 
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19 
PIDATO PEMBUKAAN 

MASA PERSIDANGAN III 
TAHUN SIDANG 1989 - 1990, ~ .( 
TANGGAL 4 JANUARI 1990 





Sidang Dewan yang terhormat, 
Sejak tanggal 18 Desember 1989 yang lalu, sampai dengan tanggal 

3 Januari kemarin, DPR menjalani Reses Masa Persidangan II Tahun 
Sidang 1989-1990, dan hari ini merupakan awal dari pertemuan kita 
dalam Masa Sidang III Tahun Sidang 1989-1990; oleh karena itu pada 
kesempatan yang berbahagia ini, atas nama Pirnpinan Dewan, kami 
ucapkan "Selamat berternu kernbali" dan "Selarnat bertugas kernbali", 
kepada segenap Anggota Dewan. 

Kepada yang terhormat Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden, 
para Pimpinan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, para Menteri, 
para Anggota Dewan, para Yang Mulia Kepala Perwakilan Negara 
Sahabat, para Undangan yang hadir dalam Sidang Dewan yang mulia 
ini, serta kepada segenap Rakyat Indonesia dimanapun berada, kami 
ucapkan "Selamat Tahun Baru 1990", Semoga Tahun 1990 yang akan 
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Assalamu' alaikum Wr. Wb. 
Yang terhormat, 

Saudara Presidean, 
Saudara Wakil Presiden, 
Saudara-saudara Pimpinan dan Para Anggota lembaga Tertinggi 
dan Tinggi Negara, 
Saudara-Saudara Menteri Kabinet Pembangunan V, 
Yang mulia Para duta Besar /Kepala Negara Sahabat, 
Saudara-Saudara Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 
Para Undangan, Hadirin sekalian yang karni horrnati. 
Dalarn Rapat Paripurna Dewan Pagi ini, tercatat 435 Anggora 

Dewan dari semua unsur Fraksi, telah menandatangani daftar hadir. 
Dengan mengucap Bismillahirahrnanirrahim, ijinkanlah kami 

mernbuka Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat hari ini, yang 
rnerupakan Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan III Tahun 
Sidang 1989-1990. 

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Tata Tertib Pasal 96 ayat (3), 
maka Rapat Paripurna ini kami nyatakan Terbuka untuk umum. 

19 
PIDATO KETUA DPR-RI 

PADA PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN III 
TAHUN SIDANG 1989-1990 



210 

Sidang Dewan yang terhormat, 
Disamping pembahasan terhadap RAPBN tersebut dalam Masa 

Sidang ini DPR juga akan membahas RUU yang telah disampaikan 
oleh Pemerintah yaitu : 
1. Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya 

Alam Hayati dan Ekosistemnya. 
2. Rancangan Undang-Undang tentang Wajib Serah Simpan Karya 

cetak dan Karya Rekam. 
Sedangkan pembahasan terhadai:> RUU tentang pembentukan Ka- 

Sidang Dewan yang terhormat, 
Sebagaimana diatur dalam peraturan Tata tertib DPR pasal 140, 

rnaka pada setiap permulaan tahun Takwim, 
Presiden menyampaikan Amanat di depan Sidang Paripurna Dewan, 
untuk mengantarkan Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 
yang akan dijalani, yaitu Tahun Anggaran 1990-1991 yang akan meru- 
pakan pelaksanaan tahun ke dua REPELIT A V dan sesuai jadwal acara, 
DPR akan menyelesaikan pembahasan RAPBN tersebut Insya Allah 
pada akhir bulan Pebruari yang akan datang. 

Sebagai bagian dari pelaksanaan Repelita V, rnaka Tahun 1990/ 
1991 mempunyai arti yang penting dalam rangka mernantapkan ke- 
rangka landasan pembangunan nasional. Oleh karena itu sasaran pem- 
bangunan dalam tahun ke dua Repelita V, RAPBN 1990/1991 juga 
berfungsi untuk memperbaiki dan menyempurnakan kekurangan- 
kekurangan yang terjadi selama pembangunan sebelumnya, sehingga 
sasaran pembangunan sesuai dengan tahapan dalam Repelita V dapat 
benar-benar diwujudkan. 

Dalam kaitan inilah maka pada awal bulan Oktober 1989 yang lalu 
DPR telah menyampaikan saran dan pendapat tentang RAPBN 1990/ 
1991 dalarn rangka pernbicaraan pendahuluan dengan Pemerintah. 

kitajalani ini membawa kesejahteraan, ketenteraman dan kesentausaan 
kepada segenap Rakyat dan bangsa Indonesia dan semoga Tuhan Yang 
Maha Esa selalu memberikan kepada kita sekalian bimbingan sehingga 
kita selalu dapat berlapang dada serta diberikan kemudahan dalam 
upaya mengatasi permasalahan yang menghadang di depan kita. 
Amien. 
Demikian pula kepada Saudara-Saudara yang merayakan hari Natal, 
Pimpinan Dewan tidak lupa menyampaikan "Selamat Hari Natal" 
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bupaten Daerah tingkat II Halmahera Tengah dan RUU tentang 
Susunan Pemerintahan Daerah Khusus lbukota Negara Republik Indo- 
nesia Jakarta masih akan menunggu basil Rapat Badan Musyawarah 
yang akan datang. 

Sementara itu perlu kami beritahukan kepada para Anggota 
Dewan yang terhorrnar, pada Masa Reses yang lalu Pimpinan Dewan 
telah pula rnenerima 2 buah RUU dengan Amanat Saudara Presiden 
tertanggal 23 dan 29 Desember 1989 yaitu RUU tentang Akademi Ilmu 
Pengetahuan Indonesia dan RUU tentang Kepariwisataan, 
Pembahasan ke dua RUU ini akan diserahkan kepada Badan Musya- 
warah untuk memutuskannya. 

Selanjutnya selain kegiatan-kegiatan tersebut Komisi-Komisi DPR 
juga menyampaikan hasil kunjungan Kerja ke daerah-daerah pada 
Masa Reses yang baru lalu, Pimpinan percaya bahwa kunjungan kerja 
tersebut teJah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh Tim-Tim 
komisi DPR untuk mendapatkan bahan-bahan dari daerah-daerah guna 
dimanfaatkan dalam rangka pernbahasan RAPBN maupun RUU-RUU 
laninya. 

Bahan-bahan yang langsung didapat dari masyarakat pada saat 
pelaksanaan kunjungan Kerja tersebut mempunyai arti bahwa masya- 
rakat juga di dengar dan ikut dilibatkan didalam pelaksanaan GBHN 
melalui saluran Wakil-wakilnya yang ada di DPR. Ternuan-temuan yang 
didapat selama kunjungan Kerja disalurkan rnelalui saluran konstitu- 
sional serta dibahas bersama-sama dengan Pemerintah da]am semangat 
kekeluargaan untuk dicarikan alternatif-alternatif pemecahannya. 

Disamping itu Jmnjungan Kerja oleh Tim-Tim Komisi DPR juga 
dimanfaatkan untuk memantau sejauh mana pelaksanaan pernba- 
ngunan sampai dengan kwartal ketiga Tahun pertama dari Repelita V. 

Kemajuan-kemajuan maupun kendala-kendala serta peluang-pe- 
luang dalarn mensukseskan pembangunan perlu terus-menerus kita 
sirnak secara seksarna mengingat Repelita V rnerupakan tahapan 
pemantapan kerangka landasan pembangunan dalam setiap bidang 
kehidupan bangsa. 

Oleh karenanya makin banyak informasi tentang pelaksanaan 
pembangunan yang diperoleh para Anggota DPR, kami anggap makin 
baik; karena dengan demikian DPR akan semakin dapat berperan- 
serta didalam rnerekomendasikan kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk 
keberhasilan pembangunan nasional. 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
Sesuai dengan arah kebijaksanaan pembangunan yang telah diga- 

riskan dalam GBHN, maka pembangunan yang kita laksanakan tetap 
- diarahkan sebagai suatu kelanjutan upaya yang berkesinambungan 

untuk lebih mewujudkan Trilogi pembangunan, sehingga peningkatan 
pertumbuhan ekonomi dalam repelita V dapat semakin luas dan nyata 
dirasakan oleh masvarakat, 

Dalam kaitan ini maka pembangunan dibidang ekonomi sebagai 
titik berat pembangunan nasional secara konsisten harus diarahkan 
untuk menjamin terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indo- 
nesia. 

Demikian pula pembangunan di bidang ekonorni harus dilak- 
sanakan dengan tetap berpegang teguh kepada demokrasi ekonomi 
yang bersumber dari nilai-nilai luhur budaya bangsa yaitu nilai-nilai 
kekeluargaan, kebersamaan, dan kesetiakawanan yang merupakan 
kepribadian bangsa kita. 

Oalam hubungan ini kami percaya bahwa Pemerintah sudah 
mempersiapkan langkah-Iangkah yang akan menuju kearah ter- 
wujudnya amanat pasal 33 UUD 1945, sehingga berbagai dampak 
negatif yang mengikuti pertumbuhan ekonomi kita, yang telah rnelaju 
dengan pesat, akan mampu secara dini dihindarkan. 

Dewan berpendapat, bahwa untuk melaksanakan tugas-tugas terse- 
but diperlukan seperangkat peraturan yang tidak sedikit, misalnya 
RUU tentang perdagangan, RUU tentang Perbankan, RUU tentang 
KUH Perdata dan sebagainya, agar dengan demikian perusahaan-peru- 
sahaan yang berskala besar juga ikut d ibe ri tugas-tugas dan 
tanggungjawab didalam mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan 
nasional sebagai pengarnalan Pancasila , yang pada akhimya bermuara 
pada pembangunan rnasyarakat Pancasila. 

Memang tugas demikian rnernerlukan pengertian dari semua 
pihak serta konsistensi kita dalam mernegang teguh nilai-nilai luhur 
Pancasila, kekeluargaan, kesetiakawanan, kebersamaan didalam meng- 
hadapi pengaruh modal raksasa dan derasnya arus materialisme. 
Dewan berkeyakinan bahwa sebagai bangsa yang telah mengalami 
pasang-surutnya perjuangan, tidak ada alasan mengapa kita dalarn hal 
ini pun tidak berhasil mengantarkan bangsa Indonesia ke situasi 
dimana arnanat pasal 33 UUD 1945 bisa terwujud. 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
Salah satu upaya selama ini kita laksanakan secara konsisten agar 

hasil-hasil pembangunan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat 
banyak adalah pengendalian laju pertumbuhan penduduk, 

Upaya yang didukung oleh keikut sertaan rnasyarakat dan kornit- 

Sidang Dewan yang terhormat, 
Sejak sernula disadari bahwa untuk mencapai sasaran pertum- 

buhan ekonomi selama Repelita V, dibutuhkan modal yang cukup 
besar. Dalam hubungan ini langkah-langkah kebijaksanaan untuk 
meningkatkan penggalian dan penggunaan sumber-surnbcr dana 
pembangunan dari dalam negeri sangat diutarnakan. Salah satunya 
adalah pengembangan pasar modal yang akhir-akhir ini perkembang- 
annya cukup mengesankan. 

Namun demikian kiranya perangkat peraturan perundang-undan- 
gan yang ada masih perlu disempurnakan untuk memberikan perlindu- 
ngan yang memadai kepada peserta; sehingga pada gilirannya keper- 
cayaan masyarakat terhadap pasar modal akan semakin meningkat. 

Sidang Dewan yang terhorrnat, 
Dari surat-surat dan pengaduan-pengaduan yang diter irna DPR 

masalah tanah merupakan bagian yang terbesar, Dari pengaduan yang 
diterirna selama ini terdapat kesan bahwa pemilik/penggarap tanah 
selalu berada pada pihak yang paling lernah posisinya dalam pclak- 
sanaan pembebasan tanah, 

Dalam kaitan ini rnaka penegasan Saudara Presiden pada saat 
menerima Kepala Badan Pertanahan Nasional perlu kita sarnbut de· 
ngan hangat. 

Instruksi Presiden agar masyarakat yang tanahnya tergusur harus 
tetap diperhatikan, dan prinsip-prinsip pembebasan tanah dengan cara 
musyawarah mufakat harus tetap dilakukan agar rakyat pemilik tanah 
tidak dirugikan dan kehilangan mata pencahariannya, benar-benar 
sangat kita hargai. 

Pimpinan Dewan menganggap perlu mengangkat kernbali per- 
masalahan ini dengan maksud agar instruksi Presiden tersebut dapat 
dicarnkan dan dilaksanakan sebagaimana ~estinya oleh aparatur ne- 
gara yang bertugas menangani rnasalah pertanahan. Hal im perlu di- 
sadari benar mengingat pembangunan yang kita laksanakan adalah 
untuk mensejahterakan rakyat dan bukan sebaliknya. 
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men semua pihak serta tekad yang kuat dari Pemerintah rupanya telah 
diikuti secara seksama oleh dunia internasional, sehingga rnem- 
bangkitkan simpati negara-negara lain. 

Keberhasilan ini bahkan membuahkan penghargaan "Global 
Statesmen Award 1988" oleh Population Institut serta "United Nations 
Award 1989" menjadi "President Soeharto 

Bahkan dalam perkembangannya kemudian mulai tahun 1989 
Global Population Award"dimana pada tahun 1989 ini Presiden Mu- 
gabe dari Zimbabwe memperoleh penghargaan dimaksud. 

Rupanya upaya-upaya kita dalam menan.gani masalah-masalah 
kependudukan dinilai telah rnemberikan sumbangan ·yang kuar biasa 
dalam menyadarkan masyarakat tentang pentingnya menanggulangi 
masalah-masalah kependudukan serta pemecahan-pemecahan ter- 
hadap permasalahan tersebut, 

Adanya penghargaan-pengahargaan internasional tersebut hen- 
daknya semakin mendorong kita untuk lebih menyempurnakan lagi 
apa yang selama ini telah kita kerjakan terlebih-lebih karena penghar- 
gaan-penghargaan tersebut telah menarik perhatian dunia interna- 
sional sehingga banyak pejabat dari negara lain telah datang ke Indo- 
nesia untuk belajar dari pengalaman kita dalam rnelaksanakan program 
kependudukan dan keluarga berencana. Mau tidak mau kita terpaksa 
harus bekerja lebih keras Iagi di dalarn menyernpurnakan program- 
program kependudukan dan keluarga berencana untuk diabdikan 

· kepada kesejahteraan rakyat dan Bangsa Indonesia. 

-Sidang Dewan yang terhormat, ' 
Peredaran ketegangan sebagai hasil pertemuannya dua Pemimpin 

Negara Adikuasa mudah-rnudahan akan mengurangi perlornbaan 
senjata, sehingga dana-dana yang sernula dipakai untuk membiayai 
industri perang, dapat dialihkan kepada hal-hal yang lebih berguna 
bagi pembangunan dan pada gilirannya lebih dirasakan manfaatnya 
oleh seluruh umat manusia. 

Sementara itu berbagai perubahan yang terjadi di Eropa 
khususnya di Eropa Timur sebagai akibat dari gerakan pembaharuan 
sangat menarik untuk kita simak dengan seksama mengingat per- 
ubahan-perubahan . tersebut dapat membuka peluang-peluang baru 
bagi perluasan dan perkembangan perekonomian dan investasi se- 
hingga jauh-jauh hari kita dapat mengantisipasi .k emungkinan- 
kemungkinan yang timbul dari perkembangan-perkembangan tersebut, 
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M. KHARIS SUHUD. 

Jakarta, 4 januari 1990 
KE TUA 

ttd 

Demikianlah Saudara-saudara dan hadirin sekalian telah kita ikuti 
bersama, Amanat Presiden sebagai pengantar Nota Keungan dan 
RAPBN 1990 I 1991. 

Atas nama para Anggota Dewan, Pirnpinan menyarnpaikan terirna 
kash yang sebesar-besamya kepada Saudara Presiden yang telah me- 
nyampaikan Amanat dan lnsya Allah Rancangan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara 1990 / 1991 akan segera dibahas dan diselesaikan 
dalarn Masa Sidang ini juga. 

Dengan telah selesainya Amanat Presiden RI, maka seluruh acara 
Sidang Paripurna ini telah dapat dilaksanakan. Untuk itu kami 
ucapkan terima kasih atas segala perhatian yang telah diberikan se- 
hingga Sidang Paripurna ini berjalan dengan tertib clan lancar, 

Akhimya izinkanlah karni menutup Sidang Paripurna hari ini. 
Sekian, Wassalamu'alaikum wr. wb. 

AMANAT PRESIDEN R. I. 

Sidang Dewan yang terhormat, 
Dernikianlah gambaran kegiatan yang akan diselenggarakan oleh 

Dewan dalam Masa Sidang Ill ini, serta beberapa permasalahan yang 
mendapat perhatian kita bersama beberapa waktu yang lalu dalam 
rangka pelaksanaan pembangunan nasional, 

Kini sampailah kita pada acara pokok yang telah kita nantikan 
bersama, yaitu Amanat Presiden yang akan mengantar Nota Keuangan 
dan Rancangan Anggota Pendapatan dan Belanja Negara tahuri 1990/ 
1991. 
Kepada Saudara Presiden kami persilahkan. 

Hendaknya kita bisa lebih jeli dan berpandai-pandai mernan- 
faatkan peluang-peluang tersebut guna kepentingan pembangunan 
nasional Indonesia. · 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
Masa Persidangan III ini telah diawali dengan Rapat Paripurna 

Masa Persidangan IH Tahun Sidang 1989/1990 dengan acara pokok 
Arnanat Presiden sebagai Pengantar Nota Keuangan dan RUU APBN 
1990/1991 pada tanggal 4 Januari 1990. 

Dalam rangka melaksanakan tugas di bidang Perundang-undang- 
an dan sekaligus di bidang Penetapan anggaran, maka sesuai keten- 
tuan peraturan Tata tertib DPR, pembahasan RUU APBN 1990/1991 
merupakar: .elanjutan dari kegiatan pernbicaraan pendahuluan antara 
DPR bersama-sama Pemerintah sejak bulan September 1989. Dalam 
pernbicaraan Masa Sidang III ini Syukur Alhamdulillah pada tanggal 
27 Pebruari yang Ialu RUU APBN 1990/1991 te1ah disetujui oleh DPR 
untuk disahkan meqjadiUndang-undang, Ini berarti bahwa DPR telah 
memenuhi ketentuan Tata Tertib pasal 142 ayat (2) yang telah meng- 
haruskan DPR untuk menyelesaikan pembahasan tentang RAPBN dan 

Assalarnu' alaikum Wr. Wb 
Yang kami hormati : 

Para Wakil Ketua, 
Para Anggota Dewan dan Sidang Dewan yang karni muliakan. 
Pada hari ini kita akan segera mengakhiri Masa Persidangan III 

Tahun Sidang 1989/1990 yang telah kita jalani dengan selamat sejak 
tanggal 4 Januari 1990 yang lalu. 
Mulai besok pagi kita akan mernasuki Masa Reses Persidangan III 
sampai dengan tanggal 12 Mei 1990 yang akan datang. 
Berkaitan dengan itu dalarn rangka memenuhi ketentuan pasal 79 ayat 
(3) Peraturan Tata Tertib DPR, atas nama Pimpinan DPR, kami akan 
menyarnpaikan Pidato Penutupan Masa Persidangari yang secara garis 
besar akan menguraikan kembali kegiatan-kegiatan alat kelengkapan 
DPR dalam Masa Persidangan ini, dan rencana kegiatan untuk Masa 
Reses yang akan kita jalani. Disamping itu akan kami sarnpaikan pula 
beberapa perrnasalahan yang perlu dan telah mendapat perhatian kita 
bersama 

20 
PIDATO KETIJA DPR~RI 

PADA PENUTUPAN MASA PF..RSIDANGAN III 
TAHUN SIDANG 1989/1990 
TANGGAL I 0 MARET 1990 
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Nota Keuangan selarnbat-lambatnya satu bulan sebelurn 1 April. 
Kita juga bersyukur bahwa berdasarkan laporan dari Saudara 

Ketua Kornisi APBN pembicaraan RUU APB!\ beserta Nora Keuangan- 
. nya di warnai dengan dialog terbuka dan obyektif, dalam suasana yang 
penuh keakraban, kekeluargaan, sikap saling mernberi dan menerima 
sehingga hal-hal tersebut· benar-benar mencerminkan praktek be- 
mokrasi Pancasila yang hidup dan dinarnis dan sekaligus memberikan 
gambaran tentang praktek-praktek keterbukaan yang selalu kita de- 
ngung kan selama ini. Sernentara itu kita sernua memaklumi bahwa Re- 
pelita V sebagai penutup pembangunan 2.5 tahun tahap pertama meru- 
pakan tahap pemantapan kerangka landasan pembangunan sehingga 
sangatJah penting dan strategis kedudukannya. Oleh karena itu maka 
RAPBN 1990/1991 benar-benar harus dapat menjamin tercapainya 
sasaran -sasaran pembangunan tahun kedua Repelita V, dimana bobot 
pernerataan dalarn upaya rnewujudkan kesejahteraan rakyat yang lebih 
adil terasa sangat menonjol. 

Kita menyadari bahwa banyak sekali faktor yang rncmpengaruhi 
pelaksanaan APBN antara lain masih adanya sikap proteksionistis dari 
sementara negara industri, prospek ekonomi dunia tahun 1990 yang 
akan mengalami penurunan kegiatan, tidak menentunya kepastian 
harga minyak bumi dipasaran dunia, perkembangan di Eropa Timur 
yang mungkin saja dapat mempengaruhi arus dana pinjaman dari 
negara maju ke negara berkembang dan lain-lain. Oleh karena itu 
kami mengharapkan agar dana-dana yang berhasil dihirnpun melalui 
APBN benar-bcnar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk 
rnenunjang tercapainya sasaran pembangunan t.ahun kedua Repelita 
V. Dalam hubungan ini Pirnpinan DPR sangat menghargai Pemerin- 
tah yang dengan tekun telah rnengikuti kata akhir para Anggota 

Dewan yang disampaikan melalui fraksinya masing-masing, sehingga 
karni percaya, bahwa saran, pendapat, himbauan maupun kritik-kritik 
dari para Anggota Dewan dalam rangka pernbahasan APBN telah 
dicata.t dengan sebaik-baiknya akan digunakan oleh Pemerintah dalam 
melaksanakan APBN ta.hun 1990/1991. 

Mengingat pentingnya pelaksanaan APBN 1990/1991 dan mcng- 
ingat pula sasaran-sasaran yang ingin dicapai maka untuk kesekian ka- 
linya aparatur negara dirninta dcdikasinya didalam melaksanakan pro- 
gram-program yang sudah ditetapkan di dalam APBN tcrsebut, Dalam 
kaitan ini Pimpinan ingin mengingatkan kernbaii adanya Peraturan 
Pemerintah No. 6 tahun 1974 tentang pcrnbatasan kegiatan Pcgawai 
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Sidang Dewan yang karni rnuliakan, 
Disamping pernbahasan rcrhadap RUC APBN 190/1991, dalam 

Masa Sidang llI ini, RUU-RUU yang telah sclesai dibahas Tingkat I nya 
adalah: 

RUU tcntang Akadcmi Ilmu Pengctahuan Indonesia, 
RUU tentang Pcmbentukan Kabupatcn Dacrah Tingakat JI Hal- 
mahcra Tengah, 
RUU tentang Pernbentukan Kotarnadya Daerah Tingkat II Bi tung, 
RUC tentang Susunan Pemcrintahan Daerah Khusus Ibu Kota 
Negara RI Jakarta, dan 
RL'U tentang Kepariwisataan. 

Sedangkan pernbahasan 'lingkat H.I terhadap RCU tentang Kon- 
servasi Surnbcr Daya Alam Hay<Hi dan Ekosistemnya serta RUC tcntang 
Wajib Serah Sirupan Karya Cetak dan Karya Rekam sesuai keputusan 
Rapar Badan Musvawarah tanggal 22 Pebruari, akan dirnulai pada Masa 
Sidang ke IV yang akan datang. Untuk RUC tentang Wajib Serah 
Sirnpan Karva Cetak dan Karva Rekam penanganannya diserahkan 
kepada komisi IX sedangkan untuk RCLJ teritang Konservasi Sumber 
Daya Alam Havati Dan Ekosistcmnya, penanganannya diserahkan 
kepada Panitia Khusus vang pembentukannya akan dilaksanakan pada 
Rapat Paripurna tanggal i4 Mei 1990 yang kornposisinya telah ditetap- 
kan di dalam pertemuan Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi 

·RI 0 
miskin. 

Negeri dalam usaha swasta, Tujuan dari Pcraturan I'cmerintah rersebut 
antara lain adalah agar supaya pegawai negeri baik Sipil maupun ABRI 
dapat meningkatkan daya guna dalarn penyelenggarakan tugas-tugas 
umurn Pemerintah rnaupun tugas-tugas pernbangunan. 

Masalah ini kami angkat kernbali, mengingat sernakin banyak clan 
sernakin besarnya penanaman modal baik dari dalarn maupun dari 
luar negeri, dan semakin besarnya kernungkinan terjadinya per- 

. saingan antara pernilik modal satu sama lain atau terjadinya bentrokan 
kepentingan antara perniiik modal dan rakvat setempat. 

Sudah barang tentu sikap pegawai negeri dalam menangani rnasa 
lah-masalah irri akan lebih mengutamakan amanat pcndcritaan rakyat, 
dan selalu akan rnenjauhkan diri dari kegiatan yang merugikan rakyat, 
Dalam hal ini tepatlah apa yang dikatakan olch Prof. _Sri Edi Swasorio 
bahwa " yang harus digusur adalah kemiskinan dan bukan rakyat 



Fraksi pada tanggal 5 Maret yang lalu. Adapun pembicaraan tingkat II 
RUU tentang Konservasi Surnber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 
telah dapat diselesaikan pada tanggal 8 Maret 1990, dan untuk RUU 
tentang Wajib Serah Simpan Karya Cetak Rekam telah dapat diselesai- 
kan beberapa saat yang lalu, 

Sidang Dewan yang karni muliakan, 
Disamping melaksanakan tugas di bidang penyusunan anggaran 

dan bidang perundang-undangan, tugas Dewan di bidang pengawasan 
telah pula dilaksanakan oleh komisi-komisi DPR dalam kesempatan 
Rapat-rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pen- 
dapat Umum. Dalam kesempatan Rapat-rapat tersebut selain mernba- 
has APBN juga membahas pelbagai permasalahan yang berkembang di 
masyarakat maupun dalam rangka pembahasan tindak lanjut terhadap 
laporan kunjungan kerja Komisi-Komisi dalam Masa Reses yang lalu. 
Adapun dua alat kelengkapan DPR yaitu BURT dan BKSAP telah pula .,. 
melaksanakan tugasnya sesuai bidang masing-masing. 

BURT antara lain telah membahas R DIK dan R DIP DPR-Rl 
tahun 1990/1991, meneliti peningkatan peranan perpustakaan DPR- 

. RI, mernbahas pedornan perneliharaan kesehatan Anggota DPR-RI 
bersama-sama dengan Perum Husada Bakti. 
Sedangkan BKSAP telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang 
berkaitan dengan persiapan keberangkatan pelbagai delegasi muhibah 
dan delegasi teknis ke luar negeri, mengadakan friendly talk dcngan 
Parlemen Turki dan Parlcmen Polandia yang telah menjadi tamu 
resmi DPR-Rl dan yang tidak kalah pentingnya adalah telah dapat 
dilaksanakannya pertemuan Ketua-ketua delegasi kc Sidang Umum 
AIPO ke X, yang berlangsung dari tanggal 16 dan 17 Pebruari 1990 di 
Jakarta, dan sekaligus peresmian Sekertariat tetap AIPO, yang laporan- 
nya telah kita dengar bersarna dalam rapat Paripurna DPR tangal 8 
Maret yang lalu. 

Sidang Dewan yang kami muliakan, 
Selama Masa Sidang yang Jebih dari 2 bulan ini berbagai per- 

masalahan telah sempat diarnati secara seksama baik oleh Pimpinan 
maupun oleh berbagai Alat Kelengkapan DPR. 

Amanat Presiden pada peresmian perumahan TNI-AD di Bekasi 
yang antara lain menyatakan bahwa harta kekayaan tidak akan dibawa 
rnati kecuali amal, benar-benar mengingatkan kita semua agar dalam 
rangka upaya pemantapan kerangka landasan pembangunan, dituntut- 
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untuk sernakin mernperkokoh sohdaritas sosial nasional. Terlebih- 
lebih apabila kita rnengingat bahwa rneskipun kita telah rnencapai 
sukses-sukses awal dalam pembangunan nasional, namun ternyata 
rnasih puluhan juta rakyat Indonesia yang masih hidup dibawah garis 
kerniskinan. Hal ini jelas merupakan ancaman bagi solidaritas nasional. 

Ternyata amanat tersebut lebih ditegaskan lagi secara panjang 
lebar oleh Saudara Presiden dalam perternuannya dengan para 
pengusaha besar di Tapes baru-baru ini yaitu yang secara gamblang 
dinyatakan bahwa semua yang berhasil dicapai oleh para pengusaha 
besar tersebut adalah hasil perjuangan rakyat Indonesia secara 
keseluruhan dan hams diwujudkan kembali sebagai bagian dari cita- 
cita perjuangan untuk mencapai rnasyarakat adil dan rnakrnur sebagai 
pengamalan Pancasila, Oleh karena itu harus senantiasa diupavakan 
untuk dapat dihindarinya kesenjangan dan kecemburuan Sosial yang 
apabila dibiarkan akan menimbulkan gejolak sosial yang membahaya- 
kan bagi pernbangunan itu sendiri. Singkatnya, kita semua saling 
rnembutuhkan dan harus saling bantu mernbantu ber dasarkan 
kesetiakawanan sosial nasioanl yang merupakan perekat yang kokoh 
kuat buat persatuan dan kesatuan bangsa. Dalarn kaitan ini pimpinan 
benar-benar sangat menghargai dan memberikan sambutan positif atas 
penegal;an tersebut, karena memang itulah yang bergelora di dalarn 
sanubarinya rakyat, dan yang sudah lama di tunggu-tunggu oleh 
masyarakat. 

Sesungguhnya kalimat-kalimat itu sudah sering kita dengar pada 
beberapa kesempatan lain. Tapi bahwa kalimat-kalirnat tersebut 
diucapkan oleh Kepala Negara sendiri di depan Forum yang khusus 
dan pada saat yang tepat pula, pasti membawa kesan tersendiri, dan 
dampak yang luas, mendalarn serta jauh ke depan. 

Kalau Kepala Negara sudah secara terang-terangan memberikan 
peringatan kepada para pengusaha besar, kiranya menjadi kewajiban 
para pengusaha tersebut dan rnenjadi kewajiban kita sernua untuk 
lebih peka terhadap perkernbangan masyarakat. Kepekaan - terse but 
dapat diwujudkan dalarn berbagai benruk karya nyata dari rnereka yang 
sudah menikmati h~sil-hasil pernbangunan sebagai rasa terima kasih 
kepada rakyat, bangsa dan negara. Sudah tentu hal ini tidak boleh 
diartikan bahwa pihak yang beruntung memberikan hadiah atau 
sedekah kepada pihak yang kurang beruntung. Tapi pihak yang berun- 
tung mernbantu membuka kesernpatan untuk pihak yang belurn pe.r- 
nah menikmati kesernpatan itu agar dapat mengembangkan dirinya 
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1. Delegasi Resmi dari parlemen Turki yang dipimpin oleh ketuanya 
Yang Mulia Ismet Khaya Erdhern, yang berkunjung ke Indonesia 
dari tanggal 19 sampai 26 Februari. 

2. Delegasi Resmi parlemen Polandia yang dipimpin oleh wakil 
ketuanya Yang Mulia Olga Krzyzanowska yang berkunjung dari 
tanggal 3 sampai dengan 8 Maret. · 

3. Delegasi Senat Perancis yang dipimpin oleh Yang Mulia Tuan 
Cherioux, yang berkunjung pada tanggal 29 Januari 1990. 

4. Delegsi Senat Perancis yang khusus mengadakan pertemuan de- 
ngan Komisi VII dan grup Bilateral Indonesia Perancis pada 
tanggal 1 Maret 1990. 

1. Delegasi DPR-RI untuk studi perbandingan kc Australia dan 
Malaysia yang dipimpin oleh Anggota yang terhormat Ny. Safinah 
Udin, BA. 

2. Delegasi Muhibah DPR- RI ke Colombia yang dipimpin oleh yang 
terhorrnat Wakil Ketua Koordinator Politik Saudara Saiful Sulun. 

3. Delegasi Muhibah DPR-Rl ke Finlandia yang dipimpin oleh yang 
terhorrnat Saudara Waki] Kerua Koordinator Kesra Dr. H. J . Naro. 

4. Delegasi Muhibah DPR-Rl kc Negcri Belanda yang dipimpin oleh 
yang terhormat Wakil Ketua Koordinator EKKU Saudara Drs. 
Socrjadi 

5. Delegasi yang akan menghadiri konperensi Wanita tentang Kepen- 
dudukan di India yaitu Anggota yang terhormat Ny. H. Siti K. S 
Sutopo Isnomo dan Anggota yang terhorrnat Dra. Ny. H. Syarifah 
Muhtarorn. · · 

6. Delegasi Muhibah DPR-RI kc Canada yang dipimpin oleh yang ter- 
horrnat Saudara Wakil Ketua Koordinator Inbang Saudara R. 
Soekardi. 

7. Delegasi ke Konperensi IPU di Nicosia. 

Disamping itu DPR juga telah menerima beberapa delegasi parle- 
men negara sahabat yaitu : 

dan memperbaiki keadaannya. Dalam hubungan ini perlu segera olch 
Pemerintah disiapkan petunjuk atau peraturan pclaksanaannya. 

Sidang Dewan yang kami muliakan, 
Dalam Masa Persidangan ke 111 DPR iclah dan akan mcngirim 

delegasi-delegasi keluar negeri, vairu : 
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Sidang Dewan yang kami muliakan, 
J;:>einikianlah gambaran k.egiatan yang telah dilaksanakan oleh pel- 

bagai alat k.elengkapan Dewan serta rencana kegiatan selama Masa 
Reses Persidangan Ul. · 

Ijinkanlah karni pada kesernpatan irri Pimpinan mengucapkan 
selamat bertugas salam Masa Reses dan Insya Allah kita akan bertemu 

Sidang Dewan yang terhorrnat, 
Mulai besok pagi sarnpai dengan tangal 12 Mei 1990 DPR akan 

menjalani Reses Masa Persidangan III. 
Komisi-Komisi dalam Masa Reses terrsebut akan mengunjungi 

Daerah-daerah, 
Dalam kaitan mi Pimpinan benar-bcnar mengharapkan agar 

dalam kunjungan kerja tersebut dapat rnericapai sasaran dan benar- 
benar dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknva untuk memantau 
pelaksanaan pembangunan di Daerah-daerah sekaligus juga untuk 
rnendengarkan aspirasi rakyat di Daerah yang akan di kunjungi. 

Pirnpinan menghimbau agar dalam kunjungan kerja yang akan 
datang. Tim kunjungan kerja Komisi-Komisi DPR dapat berdialog 
langsung dengan rakyat. · 

Sidang Dewan yang terhormat, 
Pada saat DPR menyelenggarakan Masa Sidang III, beberapa 

r daerah di tanah air telah terkena bencana alarn antara lain di bebe- 
rapa kota di propinsi jawa Tengah yang terkena bencana banjir dan di 
beberapa daerah di propinsi Jawa Timur yang terkena bencana akibat 
letusan Gunung Kelud. Sehubungan dengan terjadinya musibah ter- 
sebut, atas nama para Anggota, Pimpinan DPR yang dalam ha} ini diwa- 

. kili oleh yang terhorrnat Saudara Wakil Ketua Koordinator Kesra telah 
menyerahkan sumbangan kepada masing-masing daerah tersebut un- 
tuk sekedar meringankan beban bagi yang terkena rnusibah. Adanya 
kejadian tersebut mengingatkan kita semua agar lebih tawakal kepada 
Tuhan Yang Maha Esa dan sekaligus juga meningkatkan pada kita agar 
di dalam melaksanakan pernbangunan nasional tetap menjaga keseim- 
bangan lingkungan. 

Disamping itu pada tanggal 22 dan 23 Maret yan[; akan datang 
beberapa Anggota DPR juga mengikuti konperensi tentang kepen- 
dudukan dan pembangunan yang akan diselenggarakan di Jakarta. 
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Jakarta, 10 Maret 1990 
Ketua 

lagi pada tanggal 14 Mei 1990 yang akan datang. 
Sekian, Wassalamu' alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh. 
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Saudara-saudara sekalian, 
Sesuai keten tuan pasal 79 avat ( 2i Pera tu ran Tata Terri b rnaka 

kegiatan dalam Masa Sidang kc IV yang scgcra akan ki ta laksa nakan 
adalah pernbahasan scpuluh buah Rancangan Undang-undang yaim : 
l. RUC tentang Konservasi Surnber Daya Alam I Iavau dan Ekosis- 

temnya. 
2. RUU tentang \Va1ib Serah Simpan Karva Cetak dan Karya Rekarn. 

·3. RLTJ tentang Susunan Pcrncr.intahan Dae rah Kh uxus Ibu Kola 
Negara RI Jakarta. 

4. RL'U lentang Pernbcu tukan Kabupatcn Daerah Tingkat ll Hal- 
mahera T engah. 

:). RUC tentang Pernbentukan Kabupaten Daerah Tingkst H Bitung. 
6. RUU tentang Akademi Ilrnu Pengetahuan Indonesia. 
7. RUU tentang Kepariwisataan, serta tiga RUU yang rnasuk selarna 

masa reses yai tu : 
8. RUU tentang Pernbentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha ~egara 

di Jakarta, Medan dan Ujung Pandang. 
9. RUC tent.ang Tarnbahan dan Perubahan atas Anggaran Pen- 

dapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1989-1990. 

Si dang Dewan yang tcrhorma ! , 

Dalarn rangka nwngawali acara pcrtama yaitu Pernbukaan \lasa 
Persidangan IV Tahun Sidang 1989-1990, Pimpinan Dewan rnelalui 
forum ini sccara rcsmi ing-in menyampaikan kepada seluruh rakvat 
Indonesia, kepada Pcmerintan yang pada pagi hart in] d iwakil] olch 
Saudara Mcnteri Keuangan dan kepada para i\11ggo1a Dcwa111 "SELA- 
MAT IDUL FITRI I SVA\VAL 1410 HIJRrYAH, \!I?\:\l. :\!DI:" Wi\L 
FAIZIN, mohon maa[ lahir batin". 

Mudah-rnudahan Sauda ra-saudara sckalian ya11g te lah se lesai 
menunaikan ibadah puasa selarna satu bulan, rnendapatkan berkat clan . 
rakhrnat rlari Tuhan Yang Maha Fsa sert a memper oleh kernba li 
kcsucian jatidiri sebagai insan Pancasiia dalarn negara Kesaruan Rcpu- 
blik Indonesia. 

21 
PIDATO KETUA DPR RI PADA 

PEMBUKAA.1\1 MASA PERSIDANGAN IV 
TAHUN SIDANG 1989-1990 · 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
Disarnping pernbahasan terhadap kc 10 (sepuluh)· Rancangan 

Undang-undang tersebut, masih banyak kegiatan-kcgiatan lain yang 
akan dilaksanakan oleh Alat-alat Kelengkapan Dewan yaitu antara lain 
tindak lanjut atas kunjungan kerja Komisi-komisi dalarn Masa Reses 
yang lalu. 

Kunjungan Kerja tersebut tentunya di samping akan dilaporkan 
kepada masing-masing Komisi yang mernberi tugas, pada saatnva nan ti 
masing-masing Komisi akan melaporkan Kunjungan Kcrja tcrscbui 
kepada Rapat Paripurna Dewan. Sebagaimana kami himbau pada saat 
menutup Masa Sidang ketiga yang lalu, tentunya para Anggota yang 
rnelaksanakan Kunjungan Kerja tersebut juga telah bcrusaha untuk 
menyerap aspirasi yang berkembang dikalangan rakvat dengan rue- 
ngadakan dialog langsung dcngan rnereka pada saat pelaksanaan Kun- 
jungan Kerja itu. 

Oleh karena iru temuan-temuan dari Kunjungan Kerja serta aspi- 
rasi-aspirasi yang bcrkembang di masyarakat setelah diolah dalarn 
Komisinya masing-masing, akan merupakan rnasukan yang sangat ber- 

10. RUU tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 
1987-1988. 
Untuk RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 

Ekosistemnya, RUU tentang Wajib Serah Terirna Simpan Karya Cetak 
dan Karya Rekam akan segcra memasuki pembicaraan Tingkat III. 
Sedangkan RUU tcntang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus lbu 
Kota Negara Republik Indonesia Jakarta, RlJlJ tentang pcrnbentukan ,. 
Kabupaten Daerah Tingkat II Halrnahera Tengah, RUU tenrarig ~ 
pernbentukan Kodya Daerah Tingkat II Bitung, RL:V lent.ang Akademi 
llmu Pengetahuan Indonesia. RUL' tentang Keparrwisataan baru akan 
memasuki pembicaraan Tingkat II (pemandangan umum para 
anggota). 

Adapun RL'lJ tentang Tarnbahan dan Perubahan alas Anggaran 
1989/1990 dan RUU tentang Perhitungan Anggaran Negara tahun 
Anggaran 1987 /1988 yang hari ini mulai dibicarakan pada Tingkat I 
Insya Allah diselesaikan pada Masa Persidangan ini dengan prosedur 
singkat sesuai ketentuan Tata Tertib DPR-Rl pasal 145 Ayat (2). Dan 
RUU yang terakhir yaitu RUU tentang pernbe ntukan pengadilan 
Tinggi Tata Usaha Negara di jakarta, Medan dan Ujung Pandang 
pembahasannya masih akan ditentukan oleh Rapat Badan Musyawarah. 
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2. 
3. 

4. 

5. 

6. r~ 
~ 
i; 

7. 

• harga bagi Pemerintah dalarn pelaksanaan pembangunan nasional. 
Perlu karni kernukakan bahwa dalarn Masa Reses yang Ialu pel- 

bagai daerah yang dikunjungi oleh Tim-Tim Komisi DPR-RI adalah: 
I. Daerah istimewa Aceh oleh Tim Komisi I, 
2. Sumatera Utara oleh Tim Komisi l, 
3. Sumatera Barat oleh Tim Komisi V, 
4. Sumatera Selatan oleh Tim Kornisi VI, 
5. Bengkulu oleh Tim Komisi IV, 
6. Riau oleh Tim Komisi III dan V, 
7. Jawa Timur oleh Tim Kornisi II dan IX, 
8. Bali oleh Tim Komisi II dan APBN, 
9. Nusa Tcnggara Timur oleh Tim Kornisi IV, X dan APBN, 
10. Kalimantan Selatan oleh Tim Komisi VIII dan APBN, 
l l. Sulawesi Tengah oleh Tim Komisi VI, 
12. Sulawesi Selatan oleh Tim Komisi v1II, 
13. Maluku oleh Tim Komisi IV dan VII, 
14. Irian Jaya oleh Tim Komisi APBN, 
15. Timor Timur oleh Komisi APBN. 

Di samping kegiatan kunjungan kerja, menjelang dan dalam Masa 
Reses yang lalu DPR telah mengirimkan beberapa delegasi ke luar 
negeri serta telah menerima tarnu-tamu dari beberapa negara sahabat. 
Adapun delegasi DPR-RI yang dikirirn ke luar negeri adalah: 
1. Delegasi Muhibah DPR-RI ke Colombia, dipimpin oleh Wakil 

Ketua Kordinator Bidang Politik Yth. Sdr. Saiful Sulun. 
Delegasi DPR-RI untuk study Perbandingan ke Australia dan Ma- 
laysia dipirnpin oleh Yth. Ny. Safinah Udin, BA. 
Delegasi Muhibah DPR-RI ke Finlandia dipimpin oleh Wakil Ketua 
Kordinator Bidang Kesra Yth. Sdr. DR. H. J. Naro SH. 
Delegasi DPR menghadiri Konperensi Wanita tentang Kepen- 
dudukan di India, diwakili oleh Yth. Ny. H.S.K. Sutopo Isnomo 
dan Yth. Dra.Ny.H. Syarifah Muhtarom. 
Delegasi Muhibah DPR-RI ke Belanda dipimpin oleh Wakil Ketua 
Kordinator Bidang Ekku Yth. Sdr. Drs, Soerjadi. 
Pirnpinan Komisi X DPR-Rl atas undangan Menteri Ristek RI, 
telah mengunjungi negara-negara Perancis, Spanyol, Jerman Ba- 
ral, Inggris dan Amerika Serikat. 
Delegasi Muhibah DPR-RI ke Kanada dipimpin oleh Wakil Ketua 
Kordinator Bidang Inbang Yth. Sdr. R. Soekardi. 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
Dalam Masa Reses yang baru lalu, berbagai peristiwa dan per- 

rnasalahan telah sempat mendapatkan perhatian Dewan. Melalui 
konperensi APDA tanggal 22 - 23 Maret yang lalu, dapat kita amati 
bahwa masalah kependudukan dan lingkungan hidup pada masa 
mendatang akan menjadi issue yang sernakin penting dalam pernbi- 
caraan tingkat internasional. Mengingat dampak dari berbagai issue 
tersebut akan sangat mempengaruhi pelaksanaan pembangunan na- 
sional kita maka Pimpinan mengimbau agar para anggota Dewan dapat 
mendalami lebihjauh berbagai kemungkinan tentang issue lingkungan 
hidup ini. Misalnya masalah upaya pelestarian hutan tropis kita, serta 
kaitannya dengan ekspor hasil-hasil hutan dan sebagainya. Dengan de- 

Adapun tamu-tamu DPR dalam Masa Reses yang lalu adalah: 
1. Delegasi Parlernenjepang yang telah mengikuti Konperensi APDA 

ke 5 di Jakarta dipimpin oleh Y. M. Tuan Shin Sakurai. 
2. Delegasi Pemuda ASEAN. 
3. Ketua-ketua Delegasi Anggota Parlernen yang menghacliri Konpe- 

rensi APDA ke 6 dipimpin oleh Y. M. Tuan Takashi Sato. 
4. Delegasi Parlemen Jerman Barat dari Komisi Riser dan Teknologi 

dipimpin oleh Y. M. Tuan Prof. DR. ING. Karl-Hans Laermann. 
5. Menteri Kerjasama Pembangunan Kerajaan Belanda/Ketua IGGI, 

Y. M. Tuan Ors. J. P. Pronk dan rombongan. 
6. Delegasi Kongres Amerika Serikat diketuai oleh Y. :VI. Ny. Patricia 

Schroeder. 
7. Delegasi Anggota Parlemen Jepang sebanyak 8 orang yang 

dipimpin oleh Mr. Yukihiro Ikeda yang mengikuti kunjungan kerja 
Perdana Menteri Toshiki Kaifu ke Indonesia. 

8. Delegasi DPR-Rl ke Asian Population and Develoment Association 
ke 6 di Jakarta, dipimpin oleh Anggota Yth. Sdr .R. Ng. Bambang 
Supangat. 

9. Delegasi Muhibah DPR-RI kc Thailand dipimpin oleh \Vakil 
Ketua Kordinator Bidang Korpal Yth, Sdr. Saiful Sulun. 

10. Delegasi DPR-RI ke Inter Parliamentary Conference on The Global 
Environment di Washington DC dipimpin oleh Wakil Ketua 
Koordinator Bidang KESRA Yth. Sdr. DR. HJ Naro, SH. 

11. Delegasi DPR-RI ke konperensi IPU yang ke 83 di Nicosia Cyprus 
dipimpin oleh Ketua BKSAP Yth. Sdr. Susatyo Mardhi. 



Sidang Dewan yang terhorrnat, 
Didalam rnasa reses yang lalu Indonesia telah kedatangan 2 tamu 

pen ting, masing-masing J.P. Pronk, Menteri Kerjasama Pembangunan 
Kerajaan Beianda merangkap Ketua IGGI dan Perdana Menteri Jepang 
Toshiki Kaifu. 

Kunjungan Pronk ke Indonesia yang juga berkesernpatan be rd ia- 
log dengan Pimpinan DPR RI adalah dalam ·rangka memantau sejauh 
rnana Indonesia telah memanfaatkan dana bantuan IGGI untuk aspek- 
aspek pemerataan, diantaranya untuk mengurangi kerniskinan disarn- 
ping dalam rangka persiapan Koperensi IGGI ke-33 yang akan datang. 
Dalarn rangka kaitan ini sudah rnenjadi tekad kita bersama bahwa 
setiap sen bantuan yang kita terima kita manfaatkan dengan sebaik- 
baiknya; itulah sebabnya perkembangan ekonorni Indonesia kini telah 
rnakin mem baik. 

Dalam kescrnpatan kunjungan Menteri Pronk ke Indonesia, per- 
tarna-tama telah dipersoalkan perlunya Indonesia menekan Debt Servi- 
ce Ratio (DSR) atau perbandingan cicilan \1tang terhadap ekspor. 

Mengenai masalah ini sebenarnya Pemerintah Indonesia tefah 
bertekad bahwa untuk kurun waktu lima tahun mendatang ini 
yaitu dalam Repelita V berusaha untuk menekan DSR kita dari 40% 
rnenjadi 25% sebagaimana yang dikemukakan saudara Presiden se- 
waktu mengantar "iota Keuangan dan RAPBN awal bulanjanuari 1990 
yang barn lalu, 

Sernentara itu Indonesia sebagai negara berkembang telah diakui 
bahwa ekonominya berada pada tingkat yang Jebih tinggi dan telah 
mampu mencicil hutang-hutang luar negeri yaiig telah jatuh tempo, 
hal ini menggambarkan bahwa Indonesia telah rnernanfaatkan bantuan 
luar negeri tersebut secara produktif. 

Ini semua tergambar dengan jelas pada saat Menteri Pronk 
berkunjung ke Indonesia, baik pada saat perternuan-pertemuan resmi 
dengan pejabat-pejabat Indonesia maupun pada saat dilakukan kun- 
jungan ke proyek.-proyek ataupun ke daerah-daerah, 

Sementara itu kunjungan Perdana Menteri Jepang Toshiki Kaifu 
' 

rnikian setiap kali ada pihak-pihak yang berpandangan negatif ter- 
hadap kebijaksanaan-kebijaksanaan pernbangunan nasional, khususnya 
pada saat kita bertemu dengan kolega-kolega dari Parlemen-parlernen 
negara lain, kita sudah siap rnenjelaskan segala sesuatu yang berkaitan 
dengan lingkungan hidup, 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
Disamping permasalahan tersebut, pada saat reses pclbagai 

merupakan saat yang amat pen ting justru pada saat ekonorni Indonesia 
menemukan momentum baru yaitu mernasuki era tinggal landas. Dari 
kunjungan tersebut yang kita harapkan adalah bantuan bagi kelanjutan 
pembangunan Indonesia baik melalui ODA (Overseas Development 
Assistance) maupun melalui IGGI. 

Dari kunjungan kedua pejabat penting tersebut kami sangat 
mengharapkan adanya kemajuan-kemajuan ataupun langkah positif 
bagi kelanjutan pembangunan Indonesia khususnya berkaitan dengan 
masalah perekonomian. Sernentara itu sebagai pelaksanaan Arnanat 
Penderitaan Rakyat salah satu tujuan Repelita V adalah meningkatkan 
taraf hidup rakyat dan ha! ini sejalan dengan trilogi pembangunan 
yang telah diamanatkan oleh GBHN dimana aksentuasi pembangunan 
diletakkan kepada pemerataan. Hal ini sangat erat berkaitan dengan 
masalah pendapatan rakyat. 

Sebagaimana pengalaman kita masa-masa yang lalu setiap kali kita 
menghadapi Idul Fitri biasanya harga-harga kebutuhan hidup schari- 
hari mengalami kenaikan, dan tidak terkecuali dengan ldul Fitri yang 
baru saja kita lampaui. Harapan kita adalah agar harga-harga tersebut 
dapat segera turun kembali atau paling tidak dapat dicegah terjadinya 
kenaikan-kenaikan, Kenaikan harga yang tidak terbcndung pasti akan 
berakibat semakin meluasnya kemiskinan, Iebih-lebih kalau hal ini kita 
kaitkan dengan masalah pengangguran yang tetap merupakan problem 
besar dan masih saja belum terselesaikan . Kami percaya bahwa dengan 
dilandasi kesetiakawanan sosial yang semakin rnantap clan patriotisme 
yang tebal, Pemerintah bescrta para pakar akan bcrhasil menernukan 
cara-cara yang terbaik untuk mengatasi segala permasalahan tersebut. 
Kita juga berhasil meraih sukses dalam bidang ekspor, dan telah ber- 
hasil meningkatkan perekonomian secara umum dengan pertumbuhan 
rata-rata yang menggembirakan, kitapun berhasil mendapatkan keper- 
cayaan internasional khususnya dari negara-negara pernbcri bantuan/ 
pinjaman. 

Karena itu keyakinan tetap besar bahwa masalah-masalah seperti 
pe-ngangguran, kesenjangan sosial, kemerosotan nilai tukar rupiah dan 
lain sebagainya pasti dapat diatasi dalam PELITA V ini, sesuai dengan 
jiwa yang diamanahkan oleh GHBN; sehingga pada akhirnya, kita pun 
berhasil pula mewujudkan pasal 33 UUD 1945. 
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Sidang Dewan yang kami rnuliakan, 
Melalui forum ini perlu karni beritahukan, bahwa beberapa waktu 

yang lalu, tern patnya pada tanggal 16 April I 990, telah dilakukan pe- 
nandatanganan kerjasama antara DPR RI dengan Universitas Indone- 
sia. Kerjasama antara DPR dan Universitas Indonesia tersebut meliputi 
bidang penelitian dan pengembangan dan diselenggarakan dalam 
bentuk studi analisis, peajajagan, workshop, Iatihan dan terutama 
pembentukan pangkalan data yang relevan dengan tugas-tugas Dewan 
Perwakilan Rakyat. 

Mengingat bahwa t:antangan masa depan sernakin banyak, sesuai 
dcngan tuntutan kebutuhan, yang sernakin mcningkat, maka sudah 
waktunya Dewan ditunjang dengan data inforrnasi yang akurat dan 
yang dapat mempermudah Dewan dan para Anggota Dewan dalam 
melaksanakan tugas dan fungsinya, Untuk .maksud tersebut rnaka 
Sekretariat Jendral hams mampu menyediakan data terse but dengan 

delegasi rakyat dari Daerah-daerah telah darang ke DPR untuk me- 
ngajukan perrnasalahan yang berkaitan dengan tanah. Masalah ini 
sudah beberapa kali karni angkat dalarn pidato Pimpinan di forum 
Paripurna ini dan bahkan Kepala Negara sudah dengan tegas mengin- 
struksikan agar dalam masalah pernbebasan tanah jangan sampai 
merugikan rakyat. Oleh karcna itu Pimpinan rncnghirnbau kepada 
sernua pihak agar rakyat yang sud ah rnulai sadar akan hak dan kc- 
wajibannya sebagai warga ncgara, diber i pencrangan-penerangan yang 
menyeluruh tcntang manfaat provck-pr ovck pcrnbangunan yang 
sedang dilaksanakan. :\"amun hcndaknya tctap dipegang prinsip 
bahwa ganli rugi dalarn pernbcbasan tanah diharapkan tidak rneng- 
akibatkan kemun duran baik tingkat ekonomi, status sosial rnaupun 
tingkar hidup rnasyarakat vang bcrsangkutan. Olch karena itu apabila 
masyarakat pada umumnya benar-bcnar harus melcpaskan tanahnya 
untuk kcpentirrgan pembangunan nasional, maka wajar apabila 
mereka menerima ganti rugi sesuai tuntutan kemanusiaan, dalam arti 
rncndekati rasa keadilan. Untuk rnencapai ha! yang terakhir ini ten- 
tunya pembebasan tanah harus selalu dilandasi oleh asas musyawarah 
dan mufakat st~hiBgga rasa keadilan benar-benar dapat dirasakan oleh 
masyarakat yang tanahnya akan dibcbaskan. Sehubungan dengan itu 
maka rurnusan operasional yang berkaitan dcngan petunjuk Prcsiden 
mengenai perrnasalahan tanah dengan scgala persoalannya kiranya 
perlu segera diselesaikan. 



Sidang Dewan yang terhorrnat, 
Melalui forum yang lerhormat ini pcr lu saya beritahukan kcpada 

para Anggot.a Dewan, bahwa menjelang berakhirnya Masa Reses Per- 
sidangan III tahun Sidang 1989 - 1990 telah dilaksanakan penataan 
kcmbali pcrsonil di jajaran Sekertariat Jenderal DPR RI baik yang 
bcrkaitan dcngan pengangkatan baru maupun rnutasi pejabat-pejabat 
eselon Ib, eselon II dan eselon III. Penataan kembali personil dan 
mutasi ini maupun promosi yang telah dilakukan di jajaran Sekertariat 
Jenderal DPR RI ini adalah suatu hal yang sudah terencana dan terpro- 
gram, sebab alih tugas dan alih jabatan dalam suatu organisasi adalah 
suatu tuntutan kodrati dan suatu hal yang wajar. 

Dengan pengangkat.an baru dan alih tugas ini pimpinan Dewan 
berharap agar jajaran Sekretariat Jenderal DPR RI dapat lebih 
meningkatkan pengabdian dan pelayanannya kepada Dewan dengan 
sebaik-baiknya dan pada gilirannya akan dapat menghasilkan prestasi 
kcrja yang dapat diandalkan sebagai unsur staf yang akan memberikan 
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Inna lillahi Wa inna ilaihi Roji' un. 
Scmoga arwah alrnarhum diterirna disisi Tuhan Yang \faba Esa, sesuai 
dcngan amal dan ibadahuva, dan keluarga yang di!inggalk<in mcndapat 
kckuatan lahir dan batin. Amin. 

No. J\nggota 409 F. ABRI. 
No. Anggota 151 F. K. P . 
No. Anggota 28 F. P. P . 

I. Josowinarno 
2. H. Rauf Effendi 
3. H. Iman Sofwan 

Sidang Dewan yang terhorrnat, 
Perlu karni beritahukan, bahwa disamping kegiatan-kegialan terse- 

but, dalam rasa reses ini ternyata ada beberapa rekau Anggota Dewan 
yang telah mendahului kita untuk selama-larnanya rnereka itu ada- 
lah: 

repat dan cepat. 
ltulah sebabnya maka pelaksanaan lebih lanjut atas kerjasama ini 

ditangani oleh Sekretariat Jenderal, satu clan lain hal didalarn rangka 
meningkatkan pclayanan Sekretariat J cndcral kepada Dewan Perwakil- 
an Rakyat, Untuk rnaksu<l tersebut maka tentunya parrisipasi dan peran 
serta dari para Anggota sangat kita harapkan khususnya dari Bapak/ 
Ibu Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan. 
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. M. KHARIS SlJHUD 

ttd . 

KETUA, 

Jakarta, 14 Mei l 990 

Sekian dan terima kasih, sclamat bertugas. 

Sidang Dewan yang terhormat, 
Demikianlah beberapa kegiatan yang relah dilaksanakan dalam 

rnasa r eses yang lalu, dan kegiatan-kcgiaian Dewan yang akan scgcra 
ditangani dalam Masa Persidangannya yang ke IV ini. Pimpinan ber- 
harap agar Anggot.a Dewan dan pelbagai Alat Kelengkapan Dewan dan 
melaksanakan tugas dan fungsinya dcngan sebaik-baiknya sehingga apa 
yang telah diarnanarkan rakyat kcpada Lcmbaga yang rcrhorrnat ini 
dapat benar-benar terwujud. 

dukungan dari segi teknis dan administrasi kepada Lembaga DPR. 
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22 
PIDATO PENUTUPAN 

MASA PERSIDANGAN IV 
TAHUN SIDANG 1989 • 1990, 

TANGGAL 21 JULI 1990 
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Sidang Dewan yang terhorrnat, 
Masa Sidang ke-IV telah dimulai sejak tanggal I 4 Mei 1990 yang 

lalu dan. berakhir pada hari ini, 21 Juli 1990. 
Selama Masa Sidang yang lebih dari dua bulan ini pelbagai alat 

kelengkapan DPR telah melakukan kegiatan-kegiatan yang cukup 
padat sesuai dengan ruang lingkup tugas dan wewenangnya. 

Sepuluh buah RUU dalam Masa Sidang ini scdang dan telah dita- 
ngani olch pelbagai alat kelengkapan DPR. 
Kesepuluh RUU tersebut adalah : 

l. RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosis- 
temnya. 

2. RUU tentang Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekarn. 
3. RUU tentang Susunan Pernerintahan Daerah Khusus lbukota Ne- 

gara Republik Indonesia Jakarta. 
4. RUU tentang Pernbentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halma- 

hera Tengah. 

Yang kami horrnati : 
para Wakil Ketua, 
para Anggota Dewan, dan 

Sidang Dewan yang karni muliakan, 
Assalamu 'alaikurn Warrohmatullahi Wabarokaluh, 

Hari ini Dewan akan segera mengakhiri Masa Persidangan ke-Iv 
dad masa persidangan IV Tahun Sidang 1989-1990, yang mulai besok 
pagi kita akan memasuki Masa Reses sarnpai dengan tanggal 15 Agus- 

r:' tus 1990 yang akan datang. 
Berkaitan dengan itu, dalam rangka mernenuhi ketentuan Tata 

Tertib pasal 79 ayat (3), kami akan meyampaikan Pidato Penutupan 
Masa Sidang yang akan menguraikan secara garis besar kegiatan-kegiat- 
an pelbagai alat kelengkapan DPR dalam Masa Sidang ini dan rencana 
kegiatan untuk Masa Reses yang akan datang. 

Disarnping itu, karni juga akan menyarnpaikan beberapa per- 
rnasalahan yang perlu dan telah mendapatkan perhatian kita bersarna, 

22 
PIDATO KETUA DPR-RI 

PADA PENUTIJPAN MASA PERSIDANGAN IV 
TAHUN SIDANG 1989 - 1990 

TANGGAL 21 JUU 1990 
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Dari kesepuluh RUU tersebut 6 (enam) diantaranva telah dapat disc- 
lesaikan dalam Masa Pcrsidangan ke-V ini, yaitu: 

l. RUU teotang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pen- 
dapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1989/1990 

2. RUU te ntang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 
1987/1988. 
Keduanya tclah <lisetujui dalarn Rapat. Paripurna DPR tanggal 13 
Juni 1990. 

3. RUU ten tang Konservasi Sumbcr Daya Alam Hayari dan Ekosistcrn- 
nya, Lelah disetujui untuk disahkan mcnjadi Undang-undang 
dalam Rapat Paripurna tanggal 19 Juli l 990. 

4. RUU tenlang Pernbentukan Kabupatcn Daerah TingkaL Il Halma- 
hera Tengah, dan 

o. RUU tentang Pernbentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung, 
Lelah disctujui untuk disahkan menjadi Undang-undang dalam 
Rapat Paripurna tanggal 20 Juli 1990 

6. RUU tentang Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, 
baru saja kita selesaikan dalam acara yang pertarna dalam rapat 
Paripurna siang hari ini. 

Dengan dcrnikian rnasih tersisa 4 (cm pat) buah RUlJ yang belum 
terselesaikan, yang pembahasannya rnasih akan dilanjutkan pada Masa 
Persidangan ke-I Tahun Si<lang 1990-1991 yang akan datang, yaitu: 

RUU tentang Akademi Ilmu Pengerahuan Indonesia, dita- 
ngani oleh Kornisi X, 
RUU tentang Kepariwisataan ditangani oleh sebuah Panitia 
Khusus, 
RUU tentang Susunan Pemerintahan Daerah Ibukota Negara 
Republik Indonesia Jakarta, ditangani oleh sebuah Panitia 

5. RUU tentang Pembentukan kotarnadya Daerah Tingkat II Ritung. 
6. RUU tenlang Akademi Ilmu Pcngetahuan Indonesia. 
7. RUU tentang Kepariwisataan. 
8. RUU tentang Pcmbentukan Pengadilan Tinggi Tata Tertib Usaha 

Negara di Jakarta, Medan dan Ujung Pandang. 
9. RUU tcntang Tambahan dan Perubahan atas Aoggara Peudapatan 

dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1989/1990. 
10. RUU tentang Perhitungan Anggaran Tahun Anggaraii 1987/ 

1988. 
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.Sidang Dewan vang 'rerhormat, 
Rapar-r apat kcrja DPR RI dcngan para Me n tcri , rapal dcngar 

pcndapat dan dcngar pcridapat uruum oleh Kornisi-komisi DPR tclah 
mcwarnai kiprahnya Dewan dalam mcng crnban tugas-tugas konstitu- 
sionalnya. 

Pclbagai pcrrnasalahan tclah dibahas olch Komisi-kornisi DPR, 
baik scbagai tin dak lanjut alas hasil kunjungan kcrja Komisi-kornisi 
dalarn \fasa Roses, maupu!l permasalahan-pcrma,,alahan yang berkcm- 
bang di rnasyarakat yang merncrlukan pcndalarnan, pcrnbahasan clan 
pc11a11ga11an kbih lanjur bciik olch lcmbaga Lcgislatif rnaupun her- 
sarna-sama pcrncrintah. 

Ad a beberapa perrnasalahan yang meridapatkan pcrharian utama 
oleh Kornisi-komisi DPR. 

Masalah penyelundupan raus rnenerus dipanrau olch Kornisi III, 
baik dalarn kunjungan kcrja komisi maupun dalarn rapat-rapat kcrja 
dengan pernerintah khususnya penyelundupan di daerah perbatasan 
scperti Riau, mernerlukan penanganan serius dan hati-hati mengingat 
keadaan geogra!is dan fak.tor-faktor historrs. Hal ini juga berkairan 
dengan penyelundupan TKI dimana orang-orang Indonesia menyebc- 

Khusus, dan 
Rl'.C tcnl;ing Pr-mbrntukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha 
:';cgara di Jakaria, Medan dan Ujung Pandang pcnangana1i- 
nya olch Komisi III. 

Selanjutnya dalam Masa Pcrsidangan yang berjalan inipun telah 
masuk satu buah lagi, yaitu RUU tentang pcngesahan Treaty between 
the Republic of Indonesia and Australia on the Zone of Cooperation in 
an Area between the Indonesian province of East Timar and Northern 
Australia (Perjanjian antara Repub lik Indonesia dan Australia 
mcngcnai Zone Kerjasarna di Wilayah antara Propinsi Timor Timur 
di Indonesia dan Australia Utara), yang pernbahasannya baru akan 
dirnulai pada Masa Sidang pertama yang akan darang. 

Disarnping kegiatan pcrnbahasan bebcrapa Rancangan Cndang- 
undang tersebut, rnaka hasil delegasi teknis yang tclah diberangkalkan 
untuk rncnghadiri pelbagai konpercnsi intcrnasional dan delegasi 
muhibah DPR Rl kc beberapa neg-ara sahabar te lah rnendapatkan 
pcmbahasan dan Lelah dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPR hebe- 
rapa waktu yang la lu . 
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rang ke negara terangga dengan cara ilegal. 
Permasalahannya timbul karena berbagi aspek yang sating mern- 

pcngaruhi dan mcmer Iukan analisa kornprchcnsif dan pcnanganan 
terpadu. 

Masalah rencana normalisasi hubungan RI - RRC dalam waktu 
dekat mendacang menjadi pe rhatian Komisi ini, khususnya yang 
mcnyangkut penyelesaian secara cermal. olch Perneriruah ientang 
masalah kewarganegaraan orang-orang asing Cina eks PP 10/59 . 

.Juga masalah manusia pcrahu yang sernentara ini dirernpatkan di 
pulau Galang, tidak luput dari perhatian Dewan, sehab apabila tidak 
ditangani dengan haik, akan menimbulkan dampak yang iidak kita 
inginkan. 

Kasus Batan - Pusat Penelitian Nuklir Yogyakarta, tidak luput dari 
perhatian Kornisi II. 

Dari keterangan-keterangan yang dipcroleh maupun dari hasil 
rapat-rapat kerja atau dengar pendapat dapat ditarik kesimpulan bahwa 
baik penindakannya dari segi kcpegawaian maupun kcmungkinan 
adanya rnanipulasi keuangan negara, sating berkaitan erar satu dengan 
lainnya. Oleh karena itu diusulkan agar dapat. diselcsaikan secara 
turitas, permasalahannya hendaknya ditclaah sccara komprehensif 
dcngan memperhatikan scgala faktor yang berkaitan dcngannya. 

Perrnasalahan tana h , t.crus me n erus mcn dapatkan pcrharian 
utarna Dewan. Baik yang berkaita n dengan pcnggarapan oleh pcn- 
duduk atas tanah ncgara, tanah pcrk ebunan , kchutarian, rnaupun 
masalah pendaftaran tanah, rnasalah yang tirnbul scbagai ckses pclak- 
sanaan pcmbebasan ranah, sengketa perdata melalui badan peradilan 
dan lain-lain. Oleh karcna itu sebagai salah satu jalan keluarnya, Dewan 
senantiasa mengharapkan agar RUU tentang Penataan Ruang Tata 
Ruang dapat segera disarnpaikan ke DPR untuk mcndapatkan pernba- 
hasan. 

Bidang perigusahaan hu ta n menjadi perhatian terns menerus 
komisi IV, sebab bidang ini mernberikan peranan besar terhadap 
penerimaan devisa, Penerimaan devisa yang ditargetkan dapat tercapai 
apabila pelaksanaan produktifitas hutan dapat ditingkatkan dan pe- 
ngusahaan hutan scperti TPTl (Tebang Pilih Tanam Indonesia), pem- 
bangunan HTI ( Hutan Tanam Indonesia) serta suksesnya industri hilir 
dan ekspor pulp/kerta.s dapar dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah 
digariskan. Oleh karena itu agar sasaran strategis dapat tercapai rnaka 
kebijaksanaan dan ketentuan tersebut perlu dilaksanakan secara kon- 
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sekuen dalam Repelita Vantara lain masalah pendisiplinan HPH ( Hak 
Pengusahaan Hutan) untuk melaksanakan TPTI, rnasalah tenaga kerja 
dan lain-lain dan ini harus benar-benar dimonitor pelaksanaannya, 

Sementara itu kenaikan tarif angkutan umum yang secara resmi 
telah diumumkan oleh Pernerintah pada bulan Juni yang baru lalu, 
juga dipermasalahkan dan mendapatkan pernbahasan oleh Komisi V. 

Kornisi ber peridapat bahwa kenaikan tarif angkutan ini akan 
membawa darnpak jauh, terutama disektor perekonomian, dan ber- 
dampak kepada aspek yang lebih luas khususnya bagi masyarakat 
menggunakan jasa angkutan urnum. 

Masalah kenaikan harga BBM juga dibahas oleh Komisi VI DPR RI 
dengan Menteri Pertarnbangan dan Energi. Kornisi berpendapat, per- 
lunya pengkajian lebih meridalam apa yang tersirat didalam pasal 13 
Undang-undang nomor 8 Tahun 1971, yang antara lain isinya adalah 
bahwa melaksanakan pengusahaan minyak dan gas bumi dengan 
mernperoleh hasil yang sebesar-besarnya bagi kemakrnuran rakyat dan 
negara. Komisi Vl juga menggarisbawahi tentang perlunya pengem- 
bangan wilayah Indonesia Bagian Timur. Oleh karena itu Kornisi ber- 
pendapat agar BKPM dapat mengarahkan para calon investor untuk 
menanamkan modalnya ke wilayah Indonesia Bagian Timur, dengan 
memberikan keringanan-keringanan. 

Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana tidak luput dari per- 
hatian para anggota Dewan sebagai tindak Janjut dari Kongres Islam 
dan Kependudukan yang telah berlangsung pada bulan Pebruari yang 
baru lalu di Aceh yang dihadiri oleh wakil-wakil negara yang pen- 
duduknya rnayoritas Islam. Baik Secara nasional maupun internasional 
Kongres tersebut rnemberikan darnpak positif terhadap negara-negara 
Islam atau yang mayoritas penduduknya beragama Islam, Hal ini ten- 
tunya sangat menggernbirakan bagi perkembangan kebijaksanaan ter- 
hadap program KB yang kita terapkan selama ini. 

Dunia pendidikan dengan segala perrnasalahannya mendapatkan 
perhatian utama khususnya oleh Kornisi IX, rnengingat peranan 
pendidikan sangat penting didalarn rnemberikan dukungan terhadap 
aksesnya pembangunan nasional yang sedang terus rnenerus kita 
tingkatkan. Oleh karena itu rnaka peran aktif dari Badan Pertimbangan 
Pendidikan Nasional sangat diharapkan untuk mendukung posisi sek- 
tor pendidikan pada masa tinggal landas dan dalam memberikan 
masukan-rnasukan yang sangat berharga bagi realisirnya dengan cepat 
dan tepat Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai realisasi dari 
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Undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional. 

Sementara itu Komisi IXjuga menaruh perhatian khusus terhadap 
kenyataan makin banyaknya mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang be- 
lajar di luar negeri. Komisi ini mengharapkan agar pernerintah dalam 
mernberikan kesempatan kepada pemuda Indonesia untuk belajar di 
luar negeri, dapat mernberikan rambu-rarnbu yang mampu memfilter 
kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan wawasan 
kebangsaan .. Oleh karena itu efektifitas upaya prefentif hendaknya 
ditingkatkan dengan melakukan koordinasi lintas sektoral antar depar- 
temental se per ti Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri 
Pemuda dan Olah raga, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri 
dan Menteri Agama. 

Sernentara itu dua alat kelengkapan Dewan yang lain yaitu BKSAP 
dan BURT telah melakukan kegiatan yang cukup padat dalam Masa 
Sidang yang berjalan ini. Pelbagai delegasi baik delegasi teknis maupun 
delegasi muhibah yang telah dikirim DPR RI pada Masa Sidang ini 
maupun Masa Reses yang baru lalu, Iaporannya telah dibahas secara 
mendalam didalam rapat-rapat BKSAP sebelum laporan tersebut secara 
resmi disampaikan kepada sidang Paripuma Dewan. Demikian pula 
pembicraan terhadap pelbagai perrnasalahan telah dilaksanakan 
oleh BKSAP pada saat dilaksanakannya friendly talk dengan de- 
legasi-delegasi parlernen luar negeri yang telah menjadi tamu DPR 
RI. 

Juga perencanaan mengenai program pengiriman delegasi DPR RI ... 
dan penerirnaan berbagai delcgasi yang akan datang, telah men- 
dapatkan pembahasan yang cukup matang, baik BKSAP maupun ber- 
sama Pimpinan Dewan. 

Dalam pada itu BURT juga telah melakukan rapat-rapatnya secara 
intensif untuk membahas hal-hal yang bersifat kerumah tanggaan 
antara lain masalah anggaran, masalah penelaahan/penelitian tentang 
rencana pembangunan DPR RI untuk program lima tahun mend.uang 
dan lain-lain. 

Semua itu mernberikan gambaran betapa padatnya kegiatan-ke- 
giatan yang telah dilakukan oleh Dewan disamping kegiatan dari 
masing-masing fraksi yang juga tidak kalah pentingnya dalam rangka 
memberikan arahan bagi anggotanya dalam menangani permasalahan 
yang sedang dibahas oleh alat-alat kelengkapan yang ada, 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
Baru-baru ini telah terjadi perrsuwa bencana alam gempa bumi 

tektonik yang menimpa heberapa wilayah di Jawa Baral khususnya di 
Kabupaten Majalengka, Ciarnis, dan Sumedang yang telah rnenimbul- 
kan kerusakan-kerusakan dan kerugian yang amar besar, Pimpinan dan 
para anggota Dewan ikut merasa prihatin atas terjadinya musibah yang 
telah menirnpa saudara-saudara kita di wilayah-wilayahtersebut. Dewan 
rnenghimbau kepada Pemerintah Pusat maupun Pernerintah Daerah 
Jawa Barat, agar dapat menanggulanginya dengan sebaik-baiknya dan 

Sidang Dewan yang kami muliakan, 
Pada awal ini tepatnya tanggal 2 Juli yang baru lalu telah terjadi 

suatu musibah yang menimpa lebih dari 680 jemaah haji Indonesia 
meninggal ·di terowongan Haratul Lisan di Mina Arab Saudi. Inna 
Lillahi Wa Inna Ilaihi Roji' un, 

Musibah ini mernbuat kita sernua rncrasa prihatin, Melalui forum 
yang terhormat ini sekali lagi Pirnpinan beserta segenap anggota 
Dewan mcnyampaikan r asa duka yang se dalam-dalamnya dan 
mendo'akan semoga arwah para syuhada tersebut diterirna Allah 
Subhanahu Wata' ala dan kepada keluarga syuhada yang ditinggalkan 
diberikan kekuatan iman dan ketabahan dalarn menerima cobaan ini, 
Amin. 

Pada kcsempatan ini Dewan menyarnpaikan penghargaan kepada 
Saudara Presiden dengan ditetapkannva harijum'al tanggal 6Juli yang 
baru lalu sebagai hari berkabung nasional, 

Dengan terjadinya musibah yang rnenelan korban yang sangat 
besar ini, Dewan menghimbau Pemerintah Republik Indonesia untuk 
mengevaluasi dan mernbicarakan masalah pelaksanaan ibadah haji ini 
secara mendalam dengan Pemerintah Arab Saudi dan perlu dipikirkan 
lagi langkah-langkah pengamanan dan rnanajemen yang lebih baik lagi 
bagi para jernaah yang melakukan ibadah haji, schinga kejadian serupa 
tidak akan terulang lagi dimasa mcndatang, mengingat seuap tahun 
jumlah jemaah haji sernakin mcningkat. 

Dalarn kasus musibah ini, ada kesan tidak adanya kcterbukaan dan 
bahkan sangat disesalkan tidak diberikannya kesernpatan kepada para 
petugas haji Indonesia untuk ikut rnenangani para korban musibah. 

Selain daripada itu discsalkan pula tindakan dan cara-cara yang 
digunakan oleh para petugas Pernermtah Arab Saudi yang rnenurut 
ukuran Pancasila sukar dapat dit.erima. 
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M. KHARIS SUHUD 

ttd. 

Jakarta 21, Juli 1990 

KETUA, 

Saudara-saudara sekalian, 
Demikianlah gambaran kegiatan yang telah dilakukan oleh Dewan 

dalarn Masa Sidang yang akan scgcra kita akhir i bcrikut berbagai 
permasalahan yang sempat mendapatkan perhatian utama dari ber- 
bagai alat kelengkapan Dewan. 

Masih banyak perrnasalahan-permasalahan yang tidak dapat kami 
kernukakan satu persatu di dalam forum ini, namun demikian karni 
percaya bahwa dengan gambaran secara garis besar kita mcnyadari 
bahwa Jembaga kita ini telah berusaha untuk bekerja sccara maksimal 
sebagaimana yang diinginkan rakyat didalam rnelaksanakan Amanat 
Penderitaan Rakyat. 

Mulai besok pagi DPR akan menjalani Masa Reses, Walaupun Masa 
Reses ini adalah reses pendek, namun Pimpinan Dewan percaya, bahwa 
para anggota Dewan sesuai penugasan dari rnasing-masing Kornisi akan 
melaksanakan tugas di daerah-daerah dan sckaligus juga untuk 
mclakukan kornunikasi intcnsif dengan para pemilihnya, 

Ijinkanlah pada kesernpatan ini Pirnpinan Dewan rnengucapkan 
sclamat bertugas dalam Masa Resos dan Insya Allah kita bertemu lagi 
pada tanggal 16 agustus 1990 yang akan datang. 

Perkenankanlah kami menutup Masa Persidangan IV Tahun 
Sidang 1989-1990. 

Sekian, Wassalamu'alaikum Warrohmatullahi Wabarokatuh. 

Dewan juga mendo'akan agar para korban dapat diberi ketabahan 
lahir dan batin. 

Sebagai rasa simpati terhadap rakyat seternpat, maka Dewan telah 
menyerahkan sckedar bantuan untuk ikut serta menanggulangi mu- 
sibah tersebut, 
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23 
PIDATO PEMBUKAAN 

MASA PERSIDANGAN I 
TAHUN SIDANG 1990-1991, 

• TANGGAL 16 AGUSTUS 1990 



- .... 
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Sidang Dewan yang kami muliakan, 
· Sejak · tanggal 22 Juli yang baru lalu Dewan Perwakilan Rakyat 

menja.]ani Masa Reses, sehubungan dengan itu pada kesempatan per- 
tama ini, izinkanlah Pimpinan Dewan menyampaikan ucapan selamat 
bertemu kernbali, mudah-mudahan kita sekalian selalu dikaruniai kese- 

Bisrnillahirrahmanirrakhim 
Assalamu' alaikum Wr. Wb. 
Yang terhormat, 

Saudara Presiden, 
Saudara Wakil Presiden, 
Saudara-saudara Pimpinan dan para Anggota Lernbaga Tertinggi 
dan Tinggi Negara, 
Saudara-saudara Menteri Kabinet Pernbangunan V, 
Yang Mulia para Duta Besar /Kepala Perwakilan Negara Sahabat, 
Saudara-saudara Anggota Dewan, 
Para Undangan dan Hadirin sekalian yang kami mu]iakan. 
Sesuai peraturan Tata Tertib DPR-Rl, Rapat Paripuma pada hari 

ini mernpunyai dua mata acara, yaitu Pidato Pernbukaan Masa Per- 
sidangan ke I Tahun Sidang 1990..1991 oleh Pirnpinan Dewan, dan 
Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia, dalam rangkaian 
peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Republik Indonesia. Ber- 
dasarkan data yang kami terima, dapat kami beritahukan bahwa 
Anggota DPR dari keempat unsur Fraksi telah hadir dalam Rapat 
Paripurna ini, oleh karenanya, izinkanlah kami rnembuka Rapat Pari- 
purna Pertama Dewan Perwakilan Rakyat dalam Masa Persidangan ke 
I, sekaligus menandai dirnulainya Tahun Sidang 1990..1991 dan sesuai 
ketentuan pasal 96 ayat (1), maka Rapat Paripurna ini kami nyatakan 
terbuka untuk umum. 

I 
l: 

23 
PIDADO KETUA DPR-Rl PADA 

PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN KE I 
TAHUN SIDANG 1990-1991 
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hatan clan senantiasa menclapat limpahan rakhmat clan hidayah dari 
Allah Subhanahu Wata'ala, sehingga kita sekalian dapat melaksanakan 

· tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya. 
Pada Tahun Sidang 1989-1990 yang baru saja kit.a jalani Dewan 

Perwakilan Rakyat bersarna-sama dengan Pernerintah telah berhasil 
rnenyelesaikan pernbahasan terhadap 9 (sembilan) buah Rancangan 
U ndang-undang. 
Kesembilan Rancangan Unclang-undang tersebut adalah : 
1. Rancangan Undang-undang tentang Paten 
2. Rancangan Undang-undang Peradilan Agama · 
3. Rancangan Undang-undang tentang APBN 1990-199l 
4. Rancangan Undang-undang tentang Tarnbahan dan Perubahan 

APBN 1989-1990. 
5. Rancangan Undang-undang tentang Perhitungan Anggaran Ne- 

gara 1987-1988 
6. Rancangan Undang-undang tentang Konservasi Sumber Daya 

Alam Hayati dan Ekosistemnya. 
7. Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Kabupaten 

Dari II Halmahera Tengah 
8. Rancangan Undang-undang tentang Pernbentukan Kotamadya 

Dati II Bitung 
9. Rancangan Undang-undang tentang Wajib Serah-Sirnpan Karya 

Cetak dan Karya rekam, 
Masih ada 5 (lima) Rancangan Undang-Undang lagi, yaitu Ran- 

cangan Undang-undang tentang Akaderni llmu Pengetahuan Indone- 
sia, Rancangan Undang-undang tentang Kepariwisataan, Rancangan 
Undang-undang tentang Susunan Pernerintahan Daerah khusus lbu 
Kota Negara Republik IndonesiaJakarta, Rancangan Undang-undang 
tentang pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di 
Jakarta, Medan dan Ujung Pandang, dan Rancangan Undang-undang 
tentang Pengesahan Treaty between the Republic of Indonesia and 
Australia on the zone of Cooperation in an Area between the Indonesia 
Province of East Timor and Northern Australia. 

Insya Allah kelima Rancangan undang-undang tersebut dapat 
diselesaikan dalarn masa sidang yang sekarang ini . 

Melalui fungsi perundang-undangan inilah DPR bersarna-sama 
Pemerintah senantiasa berupaya untuk dapat menuangkan kepenting- 
an dan aspirasi rakyat serta kebutuhan pembangunan ke dalam bentuk 
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kebijaksanaan formal yaitu undang-undang. Sementara itu fungsi 
pengawasan Dewan terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan Pernerin Lah 
sesuai dengan tuntutan yang makin mcningkat Lelah diupayakan dilak- 
sanakan dengan sebaik-baiknya melalui forum-forum dialog yang ter- 
buka dalarn berbagai bentuk Rapat-rapat Kcrja, Rapat Dcngar Pen- 
dapat, Rapat Dcngar Pendapat Umum mauptm Kunjungan-kunjungan 
Kerja. Namun demik.ian hasilnya mcmang kita akui belum sebagaimana 
yang kita harapkan. Olch karena itulah kritik-kritik dan saran dari 
masyarakat sangat diharapkan agar tindak lanjut pengawasan oleh 
Dewan scsuai dcngan aspirasi dan dinamika masyarakat dapat semakin 
mernperoleh pcr hatian dari insransi tcrkait. 

Untuk lebih mcningkatkan peranannya, salah satu upaya Dewan 
adalah rncnyernpurnakan mekanisme kerjanya, antara lain dalam 
rangka melaksanakan Iungsi dan wewcnang Dewan sebagaimana diatur 
oleh Pasal 23 CUD 1945 beserta pcnjelasannya. 

Bcrkaitan dengan itu pernbicaraan pendahuluan APBN yang akan 
dimulai pada Masa Sidang yang sekarang ini, akan menjadi fokus 
utama. 

Sesuai dengan bunyi Pasal 23 beserta penjclasannya tersebut maka 
forum pembicaraan pendahuluan aras RAPBN tahun 1991 - 1992 mern- 
punyai arti yang sangat pen ting. Rapat-rapat pernbahasan in i meru- 
pakan forum untuk rnenyampaikan rencana clan kebijaksanaan yang 
akan dilaksanakan pada tahun anggar:fn yang akan datang yang 
bertepatan dcngan sedang disusunnya Rancangan Daftar Usulan 
Kegiatan dan Rancangan Daftar Usulan Proyek oleh masing-masing De- 
partemen sehingga diharapkan bahwa aspirasi rakyat melalui wakil- 
wakilnya dapat ditampung dalam Rancangan Daftar Usulan kegiatan 
dan Rancangan Daftar usulan Proyek tersebut, 

Sernentara itu Dewan berperidapat bahwa angka-angka APBN yang 
akan datang, dalarn pernberian dukungan tcrhadap pembangunan 
Tahun ketiga REPELITA ke V ini harus dlperhitungkan dengan 
saksama, agar kcrangka landasan yang kita ciptakan dapat benar-benar 
mant.ap. Oleh karena itu konsep pembangunan yang berkelanjutan 
perlu pemahaman yang mendalam oleh sernua pihak, clan harus 
mampu rnengantisipasi apa yang mungkin terjadi dalam kurun waktu 
l (satu) tahun mendatang. 

Itulah sebabnya diperlukan suatu komunikasi pembangunan yang 
lebih intensif, terbuka, terarah dan terus menerus guna pcncapa1an 
tujuan nasional dalarn rangka memenuhi penderitaan rakyat, merna- 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
Besok pagi kita dan seluruh Rakyat Indonesia akan memperingati 

hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-45. 
Sebagai bangsa pejuang yang telah men-"sejarah" rasa haru yang 

rnendalam bercampur kebanggaan yang sangat besar telah mengan- 
tarkan jiwa dan semangat kita semua, karena atas rahmat Tuhan Yang 
Maha Kuasa kita te1ah berhasil merebut, menengakkan dan memper- 
tahankan kemerdekaan nasional dengan kekuatan sendiri, 

Oleh karena itulah, setiap kali kita berada dihari-hari peringatan 
Kernerdekaan Nasional, kita sampaikan rasa terima kasih yang tak 
terhingga dan rasa hormat yang tidak terbatas kepada sernua pejuang 
pendahulu-pendahulu kita yang telah menghadap "Sang Khalik", 
Tuhan Yang maha Pencipta dan Maha Kuasa. 

Usia 45 tahun bagi ukuran umur seorang rnanusia, memang 
scdang dalam kurun waktu kematangan perjalanan kehidupan dan 
kedewasaannya serta dalam kondisi yang sudah mapan. Akan tetapi 
usia 45 tahun bagi pembangunan suatu bangsa, lebih-lebih bangsa 
Indonesia sebagai bangsa yang paling majemuk di dunia, yang mendia- 
mi beribu-ribu pulau, ukuran 45 tahun tentu bclum cukup mernadai. 

Untuk rnemperoleh kcdalaman makna dan manfaat dari suatu 
peringatan ulang tahun kernerdekaan, hendaknya kita tidak sekedar 
memperingati dalam wujud lahiriah belaka, tetapi seyogyanya kita 
harus mampu mengangkat kebesaran hikmahnya, mampu menganalisa 
merenung ulang clan mawas diri serta mampu berdialog dengan di- 
mensi sejarahnya scndiri mengenai masa lampau, masa sekarang dan 
masa depan kita, dalam rangka memacu terwujudnya cita-cita nasional. 

Kernarnpuan untuk berdialog dengan sejarahnya sendiri, berarti 
kita belajar dari berbagai pengalaman, baik pengalaman pada masa 
pasang maupun pada masa surut, pengalaman dalarn keberhasilan 
maupun dalam kegagalannya, pengalaman manis maupun pahit, pe- 
ngalaman yang menggembirakan maupun yang memprihatinkan. 

Dari lintasan sejarah perjuangan, bangsa kita sejak lahirnya Ne- 
gara Republik Indonesia dengan Pancasila-nya, selalu mengalami 
tantangan yang riil dan berbagai cobaan. Ternyata kematangan hidup 
bangsa Indonesia yang telah kaya akan pengalaman itu cukup memiliki 
daya tangkal yang tangguh untuk tetap mempertahankan kepribadian- 
nya. 

jukan kesejahteraan umum lahir dan batin. 
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Dalam rangka menyelamatkan bangsa dan negara, sejak tahun 
1966 Orde Baru secara berangsur-angsur rclah menata kembali 
kehidupan bangsa dan negara yang diletakkan dasar kernumian Pan- 
casila dan Undang-undang Dasar 1945. 

Sistem kehid upan berbangsa dan bernegara setelah bangkitnya 
Orde Baru telah rnengarah pada sasaran yang ingin kita capai, teru- 
tama dapat dilihat dari kenyataan bahwa setelah bangkitnya rnasa 
Orde baru telah dapat dirintis pelbagai pembaharuan tata kehidupan 
berbangsa dan bcrnegara yang mengarah pada pelaksanaan nilai-nilai 
Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 secara murni dan kon- 
sekucn, Sernua hasil-hasil yang dipcroleh ini mcrupakan satu rangkaian 
prcstasi yang belum pernah kit.a wujuclkan sebelurn Ordc 13aru. 

Kita telah rnarnpu mengukir banyak kernajuan dalarn segala aspek 
kehidupan, walaupun kita sernua belurn merasa puas at.as hasil pem- 
bangunan yang telah dicapai dewasa ini. 
Kesadaran tcntang adanya kekurangan-kekurangan ini henclaknya 
menjadikan cambuk bagi kita sernua untuk bekerja lebih keras lagi. 

Dibalik keberhasilan pembangunan yang telah kita raih dan ber- 
barengan dcngan kernajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, perlu 
mendapat perharian kita adanya gejala pergescran sistern nilai dalam 
hampir semua aspek kehidupan rnasvarakat, Dan berbarengan dengan 
itu pula timbul tantangan dan tuntutan-tuntu tan baru yang pcrlu 
mendapat jawaban dan pcnanganan yang tepat. Tantangan dan tun- 
tutan baru yang scdang bcrkembang dan muncul di pcrmukaan dewasa 
ini dan membuat orang tidak sabar, antara lain adalah masalah 
"Pernerataan pembangunan dan hasil-hasiinya", yang mcrupakan 
bagian yang tak terpisahkan dari TRILOGI PE~IBANGUNAN 

Dalam pada itu kita menyadari betapa pentingnya kualitas manusia 
dalam proses pembangunan karena yang menjadi andalan utama 
keberhasilan pernbangunan Nasional bukanlah kekayaan alam yang 
ber lim pah ruah, melainkan kualitas manusianya bahkan ktialitas 
manusialah yang akan rnenentukan berhasil atau gagalnya usaha kita 
untuk mernasuki era tinggal landas. Kualitas manusia dan masyarakat 
Indonesia itulah yang menjadi anda!an utarna bangsa dalam 
melanggengkan kehidupan bahkan menjadi kunci utama iktiar bangsa 
dalam menjemput masa depannya dan masa depan itu hanya menjadi 
milik rnanusia dan rnasyarakat yang berkualitas. 

Dari balik tekad untuk menciptakan kualitas manusia dan masya- 
rakat pada era tinggal landas nanti, kita perlu memikirkan jawaban 
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Sidang Dewan yang kami muliakan, 
Masalah lain yang perlu kami sarnpaikan kepada forum yang mulia 

ini adalah bahwa dalam rangka pengernbangan hubungan luar negeri 
yang ditujukan pada peningkatan persahabatan dan kerja sama interna- 
sional dan regional, baik multilateral maupun bilateral sesuai dengan 

kualitas manusia apa yang perlu diciptakan dan aspek kualitas mana 
yang perlu ,diprioritaskan 

Beranjak dari kenyataan dan pemaharnan yang dcrnikian itu, maka 
Dewan sangat menghargai ajakan Saudara Presiden untuk rnenjadikan 
era tinggal landas nanti sebagai "Kebangkitan Nasional Kedua". 

Sebagai salah satu usaha untuk mcnjabarkan Kebangkitan Na- 
sional Kedua, kiranya perlu dibangkitkan dan dikobarkan semangat 
patriotisrne barn pada generasi penerus yang diarahkan kepada tckad 
yang tidak mcngenal menyerah untuk meningkatkan kesejahteraan 
rakyat Indonesia, khususnya untuk mengangkat rnereka yang masih 
berada di bawah garis kemiskinan agar keadilan sosial bagi scluruh 
rakyat Indonesia dapat segera terwujud. Dengan kemauan politik yang 
keras yang didukung oleh seluruh bangsa dan dengan mengerahkan 
scgenap daya mampu yang dilandasi profesi yang memadai kiranya 
tidak ada alasan mengapa TRILOGI PEMBANGUNAK dan 8 jalur 
Pernerataan tidak bisa kita realisasikan. 

Upaya Pemerintah dalam rnewujudkan pernerataan yang telah 
ditempuh dalam berbagai kebijaksanaan selarna ini, antara lain melalui 
pemilikan saham oleh koperasi, penangaoan daerah kumuh di kota- 
kota besar dan lain sebagainya, memang patut kita hargai, karena 
Dewan memandang sebagai langkah-langkah nyata dalarn rangka 
Kesetiakawanan Sosial Nasional. Dewan mempunyai keyakinan yang 
kuat bahwa kebijaksanaan Pernerintah tersebut akan ditindak lanjutkan 
dcngan kebijaksanaan yang lebih luas lagi guna menuntaskan usaha 
pemerataan yang berintikan keadilan sesuai dengan jiwa dan semangat 
UUD 1945. Hanya dengan terwujudnya pemerataan yang berintikan 
keadilan itulah akan dapat dipercepat terciptanya Ketahanan Nasional 
yang semakin tangguh. HaJ ini sernakin terasa mendesak mengingat 
perkembangan situasi dunia yang, walaupun sudah ada peredaan 
ketegangan dan sudah tidak ada lagi perlombaan persenjataan dian- 
tara negara-negara adi-kuasa, tapi secara umum situasi dunia tersebut 
rnasih tetap serba tidak menentu , yang dampaknya dapat berpengaruh 
terhadap keadaan di Indonesia. 
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kepentingan dan kernampuan nasional, kebijaksanaan yang kita tern- 
puh tctap dilandasi oleh politik luar ncgeri kita bebas aktif yang diab- 
dikan untuk kepentingan nasional dan kepentingan pembangunan di 
segala bidang. Dalarn kaitan itu Dewan mcnghargai dan menyambut 
baik pemulihan hubungan dipiomatik Indonesia dengan Republik 
Rakyat Cina. Dengan norrnalisasi hubungan diplomatik kedua negara 
yang berdasarkan kepada prinsip-prinsip Dasa Sila Bandung dan hidup 
berdampingan secara damai, rnaka kita mcnaruh harapan untuk 
mempcroleh manfaat baik dari scgi kcpcntingan nasional maupun 
kepentingan regional. Kita harus manfaatkan tidak saja peluang poliuk 
tct.api juga peluang ekonorni khususnya yang bcrkaitan dengan hu- 
bungan pcrdangangan antara kedua negara dan kcdua bangsa. 

Scmentara itu pcrtemuan tahunan ASE/\N Ministerial Meeting 
yang diselenggarakan di Jakarta baru-baru ini telah mcnghasilkan 
kesimpulan-kcsirnpulan yang sangat positif dan maju bagi ASEAN baik 
dibidang politik, ekonomi maupun keamanan di kawasan Asia Pasifik. 
Dengan demikian sua tu terobosan har u telah dicapai ke arah 
penjelmaan suatu pcrsepsi yang luas dan menyeluruh mengcnai ruang 
lingkup aspek-aspek kerja sama ASFA"l dan negara-negara di kawasan 
sekitarnya. 

Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan penghargaan yang 
tinggi atas hasil-hasil itu dan mcngharapkan bahwa hal ini akari se- 
rnakin dapat mendorong solidaritas ASEAN yang kokoh. Disamping itu 
Dewan Perwakilan ·Rakyat Republik Indonesia mengharapkan bahwa 
perkembangan-perkembangan yang menggembirakan ini dapat pula 
meningkatkan peranan dan fungsi ASEAN Inter-Parlernentary Orga- 
nization (AIPO) yang akan bersidang tahunan di Singapura bulan 
September 1990 mendatang ini, 

Dalam pada itu Dewan merasa sangat prihatin terhadap peristiwa 
yang baru saja terjadi di wilayah Timur Tengah yaitu dengan dilakukan- 
nya penyerbuan tentara Irak ke wilayah negara Kuwait. Dewan 
mengecam tindakan agresi tersebut karena jelas mengabaikan norrna- 
norma hukurn Internasional sebagaimana tertuang di dalam Piagam 
PBB, Dasa Sila Bandung, prinsip-prinsip Non Blok dan OKI. Oleh 
karena itu Dewan menyerukan agar semua pertikaian antara keluarga 
bangsa-bangsa dapat diselesaikan di meja perundingan terutama oleh 
negara Regional Timur Tengah. Dewan juga menghimbau sernua 
pihak untuk dapat menahan diri agar tidak menimbulkan kerawanan 
yang lebih besar, 
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Guru teladan Tingkat Nasional dari Tingkat Taman 
sarnpai lanjutan alas sebanyak 106orang 
Dosen teladan 
Siswa teladan tingkat S'.'vITP 
Siswa teladan tingkat SMTA 
Mahasiswa berprestasi 
Finalis lomba Penelitian llmiah Remaja kc XII 
Pustakawan dan Perpustakaan terbaik 
Dokter teladan 
Para medis teladan 
Kepala Desa teladan 
Ketua LKMD teladan 
Ketua Tim penggerak PKK Desa teladan 
Transmigran teladan Tingkat Nasional 
Pengolah KB teladan 
Pengurus Koperasi/KUD teladan 
Pcmenang lomba Karya Ilmiah Remaja Nasional 
Juru Penerang Berprestasi Tinggi Tingkat Nasional 
Karang Taruna Teladan 

Saudara Presiden dan Sidang Dewan yang terhormat, 
Pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankanlah kami 

umumkan dengan horrnat, bahwa dalam rapat Paripurna hari ini telah 
hadir pula ditengah-tengab kita satu delegasi Parlemen dari Republik 
Singapura, dibawah pimpinan Ketua Parlernen Yang Mulia Tuan Tan 
Soo Khoon yang berkunjung ke Indonesia atas Undangan DPR 
(dirninta berdiri), yang bersarna-sarna para anggota Dewan akan meng- 
ikuti seluruh acara rapat Paripurna hari ini. 

Dan sebagaimana tahun-tahun yang lalu maka pada tahun ini pula 
di balkom utama telah hadir sebagian warga masyarakat teladan dari 
seluruh Indonesia. Mereka yang duduk dibalkon utarna mewakili 
rekan-rekan mereka yang karena keterbatasan tempat tidak dapat di- 
t.ampung seluruhnya di dalam ruangan ini. Warga masyarakat teladan 
tersebut adalah : 

Saudara Presiden dan para hadirin yang terhormat, 
Dengan rnengkaji kembali perjalanan panjang sejarah bangsa 

marilah dengan didahului ucapan "Bismillahirahmannirrahim" kita 
lanjutkan gerak langkah kita masing-masing sesuai kcwcnangan yang 
ada untuk mengisi kemerdekaan ini. Amin. 
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PEMBACAAN DO'A 
OLEH MENfERI AGAMA 

Demikianlah telah kita ikuti bersama Pidato Kenegaraan Saudara 
Presiden. 

lzinkanlah kami atas nama Dewan inenyampaikan terima kasih 
yang sebesar-besarnya kepada Saudara Presiden yang telah menyampai- 
kan Pidato Kenegaraan dalam Rapat Paripurna Pernbukaan Masa 
Persidangan I Tahun Sidang 1990-1991. 

SeJanjutnya karni min ta kesediaan Menteri Agama un tuk mern- 
bacakan doa. 
Kepada Saudara Menteri Agama karni persilahkan. 

PIDATO PRESIDEN RL 

Sidang Dewan yang terhormat, 
Sampailah kita kepada acara yang telah kita nantikan bersama 

yaitu Pidato Kenegaraan Presiden, yang merupakan tradisi yang terns 
kita pelihara dengan baik sejak Orde Baru, karena melalui Pidato 
Kencgaraan ini Saudara Presiden akan rnenjelaskan secara langsung 
mengenai kebijaksanaan yang te lah dan akan diambil dalam 
mewujudkan amanat rakyat yang dipercayakan kepadanya melalui 
pdbagai ketetapan MPR. 
Kepada Saudara Presiden karni persilahkan. 

Yang kesemuanya akan bersarna-sama kita mengikuti jalannya 
Sidang Dewan yang mulia ini akan secara langsung mendengarkan 
Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia. . 

54 orang 
61 orang 

27 orang 
27 orang 
27 orang 

Pekerja sosial Masyarakat-Teladan 
Pekerja teladan Nasional 
Awak Kendaraan Umum teladan 
Penyuluh Pertanian dan Kontak Tani Nelayan 
Teladan 
Pengantar POS dan Pegawai Perumtel teladan 
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M. KHARJS SUHUD 

ttd 

KE TUA, 

Jakarta, 16 Agustus 1990 

PIMPINAN DEWAN PERWAKlLi\I\ RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 

Terima kasih kami sampaikan kcpada Saudara Mentcri Agama. 
Dengan, selesainya pembacaan do' a oleh Saudara Menteri :\gama 

tadi, maka kita telah melaksanakan seluruh acara Rapat Paripurna ini. 
Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak, atas 

scgala perhatian yang telah diberikan, sehingga memungkinkan Sidang 
Paripurna ini berjalan dengan tertib dan lancar. 

Sclanjutnya, izinkanlah kami menutup Sidang dengan ucapan : 
Syukur Alhamdulillahirobbil' alamin. 

Wassalamu' alaikum warohrnatullahi wabarokatuh. 
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24 
PIDATO PENUTUPAN 

:MASA PERSIDANGAN I 
TAHUN SIDANG 1990-1991, 

TANGGAL 13 OKTOBER 1990 





263 

Yang kami hormati : 
Para Wakil Ketua DPR RI, 
Para Anggota Dewan, dan 

Sidang Dewan yang kami muliakan, 
Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. 

Hari ini Dewan akan segera mengakhiri Masa Persidangan ke-I 
dari Masa Persidangan I tahun Sidang 1990 - 1991, dan mulai besok 
pagi kita akan memasuki Masa Reses sampa.i tanggal 5 Nopember 1990 
yang akan datang. 

Berkaitan dengan itu, dalam fangka mernenuhi ketentuan Tata 
Tertib pasal 79 ayat (3), karni akan menyarnpaikan Pidato Penutupan 
Masa Sidang, yang terutarna akan menguraikan secara garis besar 
kegiatan Alat Kelengkapan DPR dalam Masa Sidang yang baru saja kita 
jalani, dan rencana kegiatan untuk Masa Reses yang akan datang. 

Disamping itu, kami juga akan menyampaikan beberapa per- 
rnasalahan yang perlu dan telah mendapatkan perhatian kita bersarna. 

Sidang Dewan yang terhormat, 
Masa Sidang I telah dimulai pada tanggal 16 Agustus 1990 dengan 

Pidato Kenegaraan Presiden dalam rangkaian peringatan Hari Prokla- 
masi Kernerdekaan RI. Kegiatan Masa Persidangan I ini berakhir pada 
hari ini tanggal 13 oktober 1990. 

Sebagaimana yang telah kita saksikan bersama, dalam Masa Per- 
sidangan I ini DPR benar-benar diwarnai oleh kesibukan-kesibukan 
karena berbagai Alat KeJengkapan telah melakukan kegiatan-kegiatan 
yang cukup padat sesuai ruang lingkup tugas dan wewenangnya dalarn 
rangka mengemban tugas-tugas konstitusionalnya. 

Bahkan tidak saja Alat Kelengkapan Dewan, tetapi Fraksi-fraksi 
juga telah melakukan kegiatan serupa, selain mengadakan rapat-rapat 
untuk membahas dan memberi arahan kepada anggota-anggotanya 
dalam rangka menyiapkan pembicaraan tingkat IV beberapa Rancang- 
an U ndang-undang, juga telah membahas berbagai permasalahan 
antara lain juga yang diterima melalui delegasi-delegasi dari masya- 
rakat, 

24 
PIDATO KETUA DPR RI PADA 

PENUTUI1'AN MASA PERSIDANGAN I 
TAHUN SIDANG 1990-1991 
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Dalarn Masa Persidangan yang hampir 2 (dua) bulan ini, 4 
(ernpat) buah Rancangan Undang-undang tclah dapat diselcsaikan 
untuk menjadi Undang-undang. Keempat Rancangan Undang-undang 
tersebut adalah: 
1. Rancangan Undang-undang lentang Akadcmi Ilrnu Pcngetahuan 

Indonesia. 
Pembicaraan tingkat I telah dilaksanakan pada tanggal I Maret 
1990. Setelah mclalui tingkat II dan tingkat III yang dilaksanakan 
oleh Komisi X dengan Menteri Negara Risct clan Tcknologi, rnaka 
pada tanggal 26 September 1990 disetujui untuk disahkan menjadi 
Undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR. 

2. Rancangan Undang-undang tentang Kepariwisataan. 
Diawali dengan pernbicaraan tingkat I pada l.anggal 10 Maret., 
tingkat II pada bulan Juni, tingkat III-nya discrahkan kepada st:- 
buah Panitia khusus, Alhamdullillah tingkai JV-nya telah dapat di- 
laksanakan pada tanggal 27 ~eptember 1990. 

3. Rancangan Undang-undang tentang Pernbentukan Pengadilan 
Tinggi Tata Usaha Negara di Jakarta, Medan dan Ljung Pan dang. 
Rancangan Undang-undang ini ditempuh rnelalui pr ose dur 
singkat. 
Tingkat I pada awal Juli 1990, tingkat III bcrlangsung pada bulan 
Septern ber 1990 dan tingkat IV-nya dilaksanakan pad a tang gal 4 
Oktober 1990 

4. Rancangan Undang-undang tentang Susunan Perncrintahan 
Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta. 
Mulai dibahas pada tingkat I awal bulan Maret 1990, tingkat II 
bulan Juni 1990. Tingkat III diserahkan kepada sebuah Panitia 
Khusus yang melakukan rapat-rapatnya dcngan Menteri Dalarn 
Negeri. Pada tanggal 12 Oktober kemarin pagi tclah disetujui 
untuk disahkan menjadi Undang-undang dalarn Rapat Paripurna 
Dewan. 
Satu buah Rancangan Undang-undang yang belum disclesaikan 

oleh DPR karena tingkat III-nya masih akan bcrlangsung pada Masa 
Persidangan II yang akan datang, yaitu Rancangan Undang-undang 
tentang Pengesahan Treaty between the Republic of Indonesia and 
Australia on Zone of Cooperation in an Area between the Indonesian 
Province of East Timor and Northern Australia a tau Rancangan Un- 
dang-undang tentang celah Timar. Apabila pembahasan berjalan lan- 
car, pada akhir Masa Sidang II Rancangan Undang -undang tersebut 
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Delegasi-delegasi yang telah diberangkatkan tersebut adalah : 
1. Delcgasi DPR RI ke Sidang Umum AIPO ke-11 tanggal 10 s./d. 15 

September 1990 di Singapura. 
2. Delegasi DPR RI untuk rnenycrtai delegasi Pcmerintah kc Confer- 

ence of the Ministers of Information of Non-Aligned Countries 
(COMINAC) kc-4 tanggal 24 - 29 September 1990 di Havana - 
Cuba. 

3. Dclcgasi DPR RI ke Global Parliamentarians Conference on 
Human Settlements and Development tanggal 25 - 28 September 
1990 di Tokyo - Jepang 

l 4. Delegasi DPR RI scbagai Penaschat DELRI ke Sidang Umurn PBB 
ke-4.? di "New York - Amerika Serikat. 

:J. Dclegasi DPR R1 ke Konperensi !PU ke-84 tanggal 15 - 20 Oktober 
1990 di Punta del Este - Uruguay. 

Sementara itu dalam Masa Persidangan ini Pimpinan Dewan telah 
menerima kunjungan tamu-tamu anggota parlernen dari berbagai 
negara sahabat antara lain vaitu : 

Anggota-anggota dari Komisi Hubungan Luar Negeri, Komisi Per- 
tanian, Nutrisia dan Kehutanan Senat Amerika Serikat dipimpin 
olch Senator Richard G. Lugar. 
President Liga Persahabatan Parlernen Jepang - Indonesia 
dipirnpin oleh Tuan Michio Watanabe. 
Anggota. Parlemen Swedia dipimpin oleh Tuan Arne Andersson 
Gamleby. 

telah dapat disahkan menjadi Undang-undang. 
Sekarang ini sudah diterirna oleh. Dewan satu buah Rancangan 

Undang-undang yaitu Rancangan Undang-undang tentang Kejaksaan 
Republik Indonesia, dengan Amanat Presiden tertanggal 17 September 
1990. 
Karena kesibukan-kesibukan DPR, maka Rancangan Undang-undang 
ini baru akan dibahas mulai Masa Persidangan II yang akan datang. 

Disarnping kegiaian pernbahasan pclbagai Rancangan Undang- 
undang tersebut, pelbagai delegasi teknis DPR RI telah diberangkatkan 
ke beberapa konperesi intemasional yang hasil-hasilnya tclah dibahas 
dalarn rapat-rapat BKSAP dan bahkan sudah dilaporkan dalam rapat- 
rapat Paripurna Dewan, antara lain sebagaimana yang kita dengar 
dalam acara yang pertama tadi. 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
Ada beberapa permasalahan yang menonjol yang mendapat per- 

hatian Komisi-komisi DPR. 
Rapat Kerja Kornisi I dengan Menteri Penerangan membahas 

antara lain masalah globalisasi informasi. Dalam rapat tersebut disim- 
pulkan bahwa pada dewasa ini globalisasi informasi masih belum 
mencerminkan keseimbangan dalam porsi dan obyektifitasnya, teru- 
tama dalam "flow of information". 

Jika Indonesia menginginkan berperan dalam arus tersebut, maka 
harus mampu menjawab "tantangannya" dengan mengaktualisasikan 
materi yang akan diprornosikan sehingga mernperoleh pengakuan 
dunia internasional. 

Akselerasi pembangunan di Indonesia Bagian Timur, mendapat- 

Sidang Dewan yang terhormat, 
Komisi-komisi DPR sesuai ruang lingkup tugasnya telah meng- 

adakan Rapat-rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat maupun Rapat 
Dengar Pendapat Umum. 

Oleh karena didalam Masa Sidang yang pertama ini fokus kegiatan 
utama Dewan adalah pembicaraan pendahuluan RAPBN, rnaka Rapat- 
rapat bersama Pemerintah diwarnai oleh pembahasan ataupun usulan- 
usulan /saran, pendapat mengenai kebijaksanaan-kebijaksanaan yang 
akan dituangkan dalam angka-angka APBN baik yang berkaitan dengan 
anggaran rutin maupun anggaran pernbangunan untuk tahun anggar- 
an 1991/1991. 

Mela]ui pernbicaraan pendahuluan yang sifatnya adalah kualitatif, 
selain melaksanakan tugas-tugas di bidang penetapan APBN, DPR juga 
sekaligus mengemban togas pengawasan. 

UUD 1945 Pasal 23 beserta penjelasannya telah mengatur peranan 
DPR mengenai hal ini. Harapan kita semua tentunya adalah, bahwa 
peran tersebut dapat dilaksanakan dengan baik sesuai Arnanat Konsti- 
tusi. 

Walaupun pembicaraan pendahuluan ini bersifat tidak mengikat, 
tetapi Dewan berharap, bahwa hasil pembahasan kualitatif ini akan 
rnerupakan masukan bagi Pemerintah yang akan menuangkan dalam 
bentuk angka-angka RAPBN yang akan datang. Saya percaya bahwa 
para Anggota Dewan telah dapat memanfaatkan forum ini dengan 
sebaik-baiknya dan saya berharap forum ini dapat dikembangkan 
dengan baik pada waktu yang akan datang. 
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kan perhatian Komisi II. Dalam Rapat dengan Menteri Sekertaris 
Negara, Pernerintah dan Komisi II sependapat bahwa perlu dilaksa- 
nakan rnelalui intervensi Jangsung oleh Pemerintah, 

Komisi II juga sependapat bahwa Pembangunan Kawasan Terpadu 
(PKT) banvak manfaat yang dapat dirasakan oleh Daerah-daerah yang 
masih terbe)akang. Karena itu Komisi II menghimbau Pernerintah 
apabila dimungkinkan proyek-proyek seperti ini, yakni pengembangan 
kawasan terpadu dapat lebih digalakkan lagi dan diperbanyak jurn- 
lahnya pada waktu-waktu yang akan datang. • 

Komisi III juga selalu memantau Kejaksaan Agung yang berkaitan 
dengan penyidikan kasus Bank Duta dan mengharapkan kasus ini 
dapat segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang ber- 
laku. 

Mengenai kasus pemindahan Narapidana Mahasiswa ITB dan 
Mahasiswa Yogya kc Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan, Komisi 
III rnenghargai tindakan yang cepat dari Menteri Kehakiman dan 
menghimbau Pemerintah agar pelaksanaan mutasi Narapidana di- 
lakukan sesuai dengan prosedur dan kewenangan yang ada sesuai 
peraturan perundangan yang berlaku. 

Masalah pembangunan kehutanan tetap menjadi perhatian Komisi 
IV, sebab pembangunan kehutanan menyangku t aspek yang luas dan 
banyak tergantung pada situasi dan kondisi alam. Sementara itu, kon- 
disi obyektif dewa.sa ini menuntut agar kita terus memacu pemba- 
ngunan kehutanan dalam upaya melaksanakan amanat GBHN 1988 
yang antara lain rnenyebutkan bahwa pembangunan harus berwawasan 
lingkungan dan berkelanjutan. Berdasarkan kedua hal tersebut, Komisi 
IV DPR-RI dapat rnemahami kebijakasanaan pemerintah yang 
rnelakukan pungutan berupa Dana Reboisasi (DR) dan Iuran Hasil 
Hutan (IHH) dari hasil hutan dengan memperhatikan peraturan per- 
undang-undangan yang berlaku dan diharapkan agar pemanfaatannya 
benar-benar dapat berhasil guna serta berdaya guna secara optimal. 

Sedangkan mengenai pemanfaatan Dana Reboisasi dalarn pem- 
bangunan Kehutanan kiranya dapat lebih sering diinforrnasikan 
kepada Dewan. 

Dalam rangka pembangunan wilayah Indonesia Bagian Timur 
terutama di sektor Pekerjaan Umum, Dewan rnelalui Komisi V meng- 
harapkan agar diadakan persiapan lebih terencana dengan mengada- 
kan konsultasi yang lebih intensif baik dengan Pernerintah Daerah 
maupun Departemen terkait, sehingga semua potensi daerah dapat 

.. 
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berkembang, saling berkait dan saling menunjang yang akhirnya 
berkembang sebagai salah satu kutub perturnbuhan ckonorni yang 
hand al. 

Disisi lain masalah perumahan juga mendapatkan perharian dari 
Komisi V. Menyadari tingkat keterjangkauan masyarakaL, terutama 
masyarakat yang berpenghasilan rendah, kenaikan harga bangunan 
dan tanah pada akhir-akhir ini, mengakibatkan rnakin bcrkurangnya 
kesempatan bagi mer eka, untuk memperoleh rumah yang layak 
tinggal_. Diharapkan agar pemerintah dapat mengambil langkah- 
langkah yang lebih strategis dan nyata untuk mengaiasi keridala-ken- 
dala yang ada antara lain dengan menycmpurnakan peraruran-per- 
aturan dan ketentuan-ketentuan yang ada. 

Menggarisbawahi akan kebutuhan sarana kornu nikasi dalam 
menyongsong tahap tinggal landas, peranan Pcmcrmtah l lacrah 
Tingkat II akan bertambah besar.. Untuk itu diperlukan dukungan 
prasarana pernbangunan antara lain jaringan telckomunikasi, sehingga 
diharapkan menjelang Pemilihan Urnurn tahun 1992 beberapa ibukota 
kabupaten yang masih helurn dilengkapi dcngan Scntral Telepon 
Otomat, akan dilengkapi dcngan sckurang-kurangnya Fasilitas _jaringan 
telepon yang canggih. 

Masalah kelengkapan dan kenaikan harga semen mendapatkan 
perhatian yang cukup serius oleh Komisi Vl bahkan oleh par;t Anggota 
Dewan. Dewan berpcndapat bahwa kelangkaan dan kcnaikan harga 
semen akan mempengaruhi volume pembangunan yang jusrru sedang 
giat-giatnya kita laksanakan. 

Kenaikan harga semen diatas harga patokan semen (HPS) yang 
antara lain sebagai akibat lebih lanjut dari berkurangnya stock semen 
di pasaran dapat menimbulkan keresahan masyarakat. 

Sehubungan itu disarankan agar pemerintah dapat segera menga- 
tasi ha! ini, sehingga iklirn usaha dapat kembali normal. Scrne ntara itu 
Dewan juga menyarankan agar pemerintah dapat mclakukan meka- 
nisme pengawasan, baik produksi maupun pendistribusiannya, dalam 
suatu sistern pendistribusian yang merata keseluruh Indonesia. Dcngan 
langkah-langkah ini diharapkan harga semen dapat terjangkau oleh 
rakyat dan khususnya masyarakat menengah kecil perlu mendapatkan 
prioritas. 

Mengenai lembaga keuangan juga rnendapat perhatian dari 
Komisi VII dalam rapat kerjanya Gubernur Bank Indonesia. 

Lembaga keuangan adalah lembaga kepercayaan masyarakat, 



kalau ada salah satu anggota dari lembaga mi rnelakukan hal-hal yang 
merugikan masvarakat at.au diduga akan dapat mcrugikan masyarakat, 
maka kepercavaan rnasvarakat terhadap lembaga itu akan berkurang 
yang pada akhirnya akan merugikan lembaga itu sendiri karena bisa 
mengakibatkan banyaknya nasabah yang rncnarik kembali tabungan, 
deposito, atau sirnpanan yang lainnya dari bank-bank yang ber- 
sangkutan. Situasi seperti ini tentu iidak dikehendakl, karcna akan 
mcmberikan dampak yang akan merugikan perekonornian secara 
keseluruhan. 

Sehubungan dengan itu diharapkan kepada Gubcmur Bank Indo- 
nesia dan Pcrnerintah agar penanganan terhadap kasus-kasus yang 
timbul dalam sektor perbankan yang diduga akan menururikan keper- 
cayaan rnasyarakat terhadap lcmbaga tersebut dapat dilakukan secara 
dini dan tcrkordinasikan diantara instansi-instansi yang tcrkait dengan 
sistern pelayanan yang Iebih baik, 

Rencana pengopcrasian rumah sakit dengan lembaga swadana, 
tidak lepas pula dari pantauan Komisi VIII. Kornisi ini berpendapat 
hendaknya rencana tersebut merupakan satu program yang sudah 
mapan dan mantap serta dikaji secara mendalarn, baik untung maupun 
ruginya dengan selalu berwawasan pada pernerataan dan peningkatan 
mutu, menjaga fungsi sosialnya sesuai dcngan pcraturan yang berlaku 
disamping tercapainya tujuan peningkatan dan pengembangan fungsi 
rurnah sakit itu sendiri. Disamping mernperhatikan urgensi kehadiran 
Penanaman Modal Asing, juga hendaknva telah disiapkan segala in- 
strumen penangkal dalarn mengantisipasi dampak negatifnya terhadap 
kepentingan nasional, oleh karena itu hendaknya dilaksanakan secara 
selektif dan limitatif. 

Masalah pendidikan dan ibadah haji masih tetap mendapatkan 
perhatian dari Komisi IX. Dalam bidang pendidikan diharapkan 
kiranya pemerintah dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
dapat.segera mengeluarkan Keputusan Menteri yang mernberi kejelas- 
an-kejelasan dari Peraturan Pernerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang 
Pendidikan Dasar, Peraturan Pernerintah Nornor 29 tahun 1990 ten- 
tang Pendidikan Menengah, dan Peraturan Pemcrintah Nomor 30 
tahun 1990 tcntang Pendidikan Tinggi sehingga dapat mernberikan 
kepastian hukum dalam operasionalisasi Undang-undang Nomor 2 
tahun 1989 dan tidak menirnbulkan kerancuan dalam pelaksanaannya, 

Sedangkan dalarn masalah penyelenggaraan ibadah haji, Dewan 
menyambut baik .usaha dan upaya Pemerintah c. q. Departemen agama 
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untuk meningkatkan perbaikan penyelenggaraan lbadah Haji pada 
musirn Haji yang akan datang, dengan menerima rnasukan dari para 
Anggota Dewan. 

Dalarn kebijaksanaan Fiskal dan Monetcr. Dewan sependapat 
dengan sikap sangat hati-hati Pemerintah dalarn rnem utuskan nya, 
dcngan rnemperhitungkan berbagai dampak positif dan negatif dari- 
pada kenaikan tersebur, baik dalam perekonomian nasional maupun 
internasional. 

Sesuai dengan sikap Pemerintah tersebut, berkaitan dengan ke- 
naikan harga minyak dewasa ini, Dewan rnelalui rapat kerja Komisi X 
dengan BAPPENAS, Kornisi VI dengan Menteri Pertambangan dan 
Energi dan Kornisi APBN dengan Menteri Keuangan menvaran kan 
agar kebijaksanaan pemanfaatannya memperhatikan pcndapatan-pcn- 
dapatan dan pernikiran-pemikiran yang berkembang di DPR RI. 

Mengcnai masalah ini Dewan mengharapkan kepada Pemcrintah 
agar kelebihan dana akibat kenaikan harga minyak tcrsebut bcnar- 
benar dirnanfaatkan secara berdaya guna dan berhasil guna, dipro- 
grarnkan secara berencana terutama untuk peningkatan kcsejahteraan 
rakyat banyak secara mcrata diseluruh pelosok tanah air antara lain 
kenaikan gaji pegawai negeri, dan langkah-langkah lain untuk mengu- 
rangi kesenjangan scbagai akibat distribusi pendapatan yang tidak 
merata. Baru sesudah itu dapat saja dipik.irkan tenlang kernungkinan 
uruuk dapat rnengurangi beban hutang luar negcri. 

Di sarnping itu diharapkan dapatnya dicegah tcrjadinya pcmboros- J, 
an-pernborosan karena tidak tercanturn dalam pr ioritas pernbangu nan 
dan agar tidak terpakai habis dalam tahun anggaran yang berjalan. 

Dalam masalah pcngcndalian inflasi, Dewan mcngharapkan bahwa 
upaya Pernerintah untuk mengendalikan inflasi pcrlu dilakukan 
mengingat keberhasilan mengendalikan inflasi aka n dapat 
meningkatkan investasi dan produksi, dipertahankannya nilai tukar 
rupiah yang realistis, serta meningkatkan daya saing produk sektor non 
migas, sehingga pertumbuhan e korrorni nasional dapat lebih 
ditingkatkan. Masalah ini muncul pada saat rapat kerja Komisi APBN 
dengan Menteri Keuangan. 

Disamping itu sesuai dengan Tata Tertib DPR, maka rnasalah- ~ 
masalah yang berkaitan dengan perencanaan anggaran untuk tahun 1 

anggaran 1991/1992 dan pelbagai kebijaksanaan Pemerintah, telah 
dibahas secara rnendalarn oleh Komisi APBN dengan Komisi-komisi 
lain dan terutarna dengan Menteri Keuangan pada tingkat pembi- 



271 

Sidang Dewan yang terhormat, 
Dalam pada itu ada beberapa permasalahan yang oleh Pimpinan 

perlu diangkat ke permukaan dalam rangka pidato penutupan ini. 
Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain adalah koperasi, 

dalam kaitannya dengan demokrasi ekonomi, dan dernokrasi dalam 
kehidupan politik. 
GBHN 1988 menggariskan antara lain sebagai berikut : , 

"Kerjasama yang serasi antara usaha negara, koperasi dan usaha 
swasta serta antar usaha besar, menengah dan kecil perlu dikembang- 
kan berdasarkan semangat kekeluargaan yang saling menunjang dan 
saling menguntungkan. Untuk itu perlu diciptakan iklim yang men- 
dorong kerjasama tersebut. Dalam pengembangan dunia usaha na- 
sional harus dihindarkan terjadinya pemusatan kekuatan ekonomi 
dalam bentuk monopoli yang merugikan rnasyarakat". 

Koperasi sebagai lembaga mernang sudah mendapatkan perhatiafi 
secukupnya dari kita sekalian, walaupun dalam pelaksanaannya masih 
jauh dari rnemuaskan. Tetapi yang masih perlu mendapatkan per- 
hatian kita, bahkan yang lebih penting dari segala-galanya adalah : 
Sernangat kekeluargaan yang saling menunjang dan saling mengun- 
tungkan. 

Semangat kekeluargaan inilah yang rnasih per lu te r us kita 
tekankan, karena langsung menyangkut sendi-sendi kehidupan bangsa 
berdasarkan Pancasila. Semangat kekeluargaan yang saling menunjang 
dan sating menguntungkan ini dimana kebersamaan dan kegotong- 
royongan tercakup didalarnnya, hams dihayati dan diarnalkan oleh 
seluruh bangsa sehingga tercipta solidaritas sosial nasional yang se- 
makin utuh dan kokoh yang merupakan dasar bagi persatuan dan 
kesatuan bangsa. 

Semangat kekeluargaan seperti itu seharusnya ada, baik dalam 
hubungan antara usaha negara, koperasi dan usaha swasta, maupun 
didalam lingkungan masing-masing badan usaha. 

Berdasarkan semangat kekeluargaan itu akan tercipta iklim yang 

f 

caraan pendahuluan. 
Sementara itu Alat Kelengkapan Dewan yang lain yaitu Badan 

Urusan Rumah Tangga (BURT) telah melakukan kegiatan yang cukup 
padat antara lain membahas Rencana Daftar Usulan Kegiatan dan 
Daftar Usulan Proyek baik untuk Dewan maupun SekertariatJenderal 
untuk tahun anggaran 1991/1992. 
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sehat untuk pertumbuhan ekonomi nasional dan tidak akan terjadi 
-~atu usaha kecil harus gulung tikar bersaing dengan usaha besar. 

Dengan demikian cita-cita keadilan sosial dan pemerataan lambat 
laun bisa terwujud sesuai Amanat Penderitaan Rakyat. Dan inilah 
kiranya yang menjadi inti atau hakekat Demokrasi Ekonomi. 

Semangat kekeluargaan seperti yang kita dapatkan dalam De- 
rnokrasi Ekonomi tadi, seharusnya kita Iaksanakan pula secara kon- 
sekwen dalam kehidupan politik berdasarkan Dernokrasi Pancasila. 

Hubungan antara Supra Struktur dan Infra Struktur begitu pula 
antara unsur Supra Struktur dan antar unsur dari Infra Struktur, 
demikian juga hubungan di dalam lingkungan rnasing-masing unsur 
itu sendiri dilaksanakan berdasarkan jiwa dan semangat kekeluargaan, 
dimana musyawarah untuk mufakat selalu dipegang teguh. Dalam 
suasana yang demikian itu Pemerintah dan DPR bekerjasama apakah 
itu dalam hal pembua:tan undang-undang, penetapan Anggaran Be- 
lanja Negara ataupun dalam memecahkan rnasalah-masalah lainnya, 
kesemuanya untuk mewujudkan Amanat Penderitaan Rakyat. 

Tidak ada suasana konfrontatif antara Pemerintahan dan DPR 
karena semua masalah dipecahkan bersama-sarna dan semua perbe- 
daan pendapat diselesaikan dengan musyawarah. Dalam DPR tidak ada 
lembaga oposisi demikian pula tidak dibenarkan adanya diktatur 
mayoritas ataupun tirani minoritas. Kesemuanya mengabdi kepada 
kepentingan rakyat, Mengenai diktatur mayoritas ini kira-kira bisa di- 
tarik kesamaannya dengan bentuk rnonopoli dibidang yang juga tidak 
dikehendaki rakyat. 

Melalui cara-cara seperti yang dikemukakan tadi semua unsur dan 
Trilogi Pembangunan bisa tercapai yaitu pemerataan, perturnbuhan 
ekonomi dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Sudah barang 
tentu segala yang tertera dirnuka hanya bisa terealisasikan dalam sua- 
sana kekeluargaan. Keterbukaan dan saling percaya mempercayai, 
karena seluruh rakyat Indonesia telah menerirna Pancasila sebagai satu- 
satunya asas dalarn kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan berne- 
gara. 

Tetapi realita menunjukkan masih sangat diperlukannya aturan- 
aturan permainan dalam bentuk peraturan perundangan guna 
menjamin tercapainya tujuan-tujuan luhur tadi. 

Sidang Dewan yang saya hormati, 
Sementara itu Dewan juga menyambut dengan baik rencana 
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Sidang Dewan yang kami hormati, 
Pada akhir bulan Oktober ini tepatnya pada tanggal 28 Oktober 

kita akan mernperingati hari Sumpah Pernuda, yaitu hari yang merniliki 
nilai sejarah yang karni pandang cukup penting bagi tumbuhrrya per- 
satuan dan kesatuan bangsa yang telah dipelopori oleh pernuda kita 
menyusul gerakan kebangkitan nasional yang telah dikumandangkan 
pada tahun 1908. Pada tanggal 28 Oktober, 62 tahun yang lampau 
bangsa kita telah mencanangkan suatu tekad wujud sumpah pemuda 
dalarn bentuk pengakuan atas satu tanah air clan satu bangsa, dan satu 
tekad untuk menggunakan satu bahasa persatuan yaitu bahasa Indo- 
nesia. 

Dengan mengambil hikmah dari Surnpah Pemuda ini, kita meng- 
harapkan agar generasi muda kita tidak berpikiran sernpit, daerahisrne, 
dan lain-lain, sebab dengan wawasan kebangsaan dan semangat persa- 
tuan dan kesatuan, sebagaimana Sumpah Pernuda tersebut, maka 
setiap generasi muda harus merasa bangga bahwa dia adalah orang 
Indonesia. 

Dalam pada itu, dalam perjalanan kita mernpersiapkan masa 
depan bangsa yaitu pada saat kita tinggal landas menuju masyarakat 

kunjungan muhibah Presiden RI ke Beijing yang direncanakan akan 
dilaksanakan pada bulan Nopember 1990 sesuai perlawatan Kepala 
Negara ke Jepang untuk menghadiri penobatan Kaisar Akhito. 

Dengan kunjungan ini akan rnemulihkan hubungan diplomatik 
Indonesia - RRC yang secara resmi telah dibuka pada awal Agustus yang 
lalu pada saat kunjungan Perdana Menteri Li Peng ke Indonesia. 
Kunjungan ini rnerupakan pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip politik 
luar negeri kita yang bebas dan aktif dalam rangka meningkatkan 
peranan Indonesia di forum Internasional dan dalarn mernpererat 
kerjasama yang saling bermanfaat diantara kedua negara. Dan yang 
tidak kalah pentingnya adalah untuk ikut serta menyelesaikan berbagai 
masalah dunia yang muncul yang didasarkan kepada prinsip-prinsip 
Dasasila Bandung· khususnya perse lisi han yang mengancam per- 
damaian dunia yang bertentangan dengan rasa keadilan dan 
kernanusiaan. 

Dewan juga sangat menyambut baik bahwa Kepala Negarapun 
rnerencanakan untuk mengadakan kunjungan ke Hanoi sesuai lawatan 
'dari Beijing, sebab dengan kunjungan ini diharapkan dapat men- 
dorong tercapainya penyelesaian rnasalah Kamboja. 



274 

M. KHARIS SUHUD 

ttd. 

KETUA, 

.Jakarta, 13 0 ktohcr 1990 

Sekian, Wassalmu' alaikum Warohmatul!ahi Wabarokatuh . 

adil dan makmur dan menghadapi era globalisasi, rnaka daya juang 
generasi muda sebagai penerus cita-cita bangsa dan kader yang berjiwa 
Pancasila perlu ditingkatkan. 
Sidang Dewan yang kami horrnati, 

Demikianlah beberapa permasalahan yang sempat karni 
kernukakan di dalam forum ini serta berbagai kegiatan yang kami 
garobarkan yang berkaitan dengan tugas-tugas Alat .Kelengkapan 
Dewan. 

Besok pagi Dewan akan mulai menjalankan Masa Reses, dalam 
kesernpatan reses ini para Anggota Dewan akan melakukan pelbagai 
tugas-tugas ke dacrah antara lain me)aksanakan kunjungan kerja 
Kornisi-kornisi sesuai dengan ruang lingkup tugas masing-masing. 

Oleh karena itu melalui forum ini Pimpinan Dewan mengucapkan 
selaraat bertugas dalam rnasa reses dan lnsya Allah kita akan bertemu 
lagi pada tanggal 5 Nopernber yang akan datang. 
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MASA PERSIDANGAN II 
TAHUN 1990 - 1991, 

TANGGAL 5 NOPEMBER 1990 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
Masa Persidangan ke II ini akan berlangsung kurang dari 2 bulan, 

atau tepatnya hanya 36 hari kerja, yang dirnulai pada hari ini dan akan 
berakhir pada tanggal 16 Desernber 1990 yang akan datang. · 

Pada Masa Persidangan Ke I sebagaimana karni kemukakan dalam 
Pidato Penutupan yang barn lalu sesuai dengan ketentuan pasal 139 
ayat (1) Peraturan Tata Tertib Dewan, Komisi-kornisi DPR telah 

Sidang Dewan yang kami muliakan, 
Cuna mernenuhi ketentuan yang terdapat dalam pasal 79 ayat (2) 

Peraturan Tata Tertib Dewan, karni selaku Pirnpinan, Dewan pada hari 
irii akan menyampaikan Pidato Pembukaan Masa Persidangan ke 11, 
dengan menguraikan secara singkat kegiatan-kegiatan DPR dalam rnasa 
reses yang baru lalu, serta rencana kegiatan yang akan dilaksanakan 
dalam masa persidangan yang akan kita jalani. 

Namun terlebih dahulu Pirnpinan Dewan ingin menggunakan 
kesernpatan yang baik ini untuk menyarnpaikan ucapan "Selamat 
bertemu kernbali", semoga dengan rahmat dan ridho Tuhan Yang 
Maha Kuasa, kita senantiasa dibcrikan keschatan lahir dan batin, se- 
hingga dapat rnelaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, 

Assalamu'alaikum Warohmatullahi wabarokatuh. 
Para Wakil Ketua dan para Anggota Dewan yang kami hormati ; 
Sidang Dewan yang karni rnuliakan. 

Menurut catatan dari Sekertariat Jenderal 339 Anggota DPR yang 
mewakili ke empat Fraksi DPR telah hadir dalam Rapat Paripurna ini, 
Oleh karenanya, ijinkanlah kami mernbuka Rapat Paripurna Pern- 
bukaan Masa Persidangan ke II Tahun Sidang 1990-1991, sesuai de- 
ngan ketentuan pasal 96 ayat (1) Peraturan Tata Tertib Dewan, Rapat 
Paripurna ini kami nyatakan terbuka untuk umurn. 

25 
PIDATO KETUA DPR-RI 

PADA PEMBUKAAN MASA PER.SIDANGAN KE n DPR-RI 
TAHUN SIDANG 1990-1991 

TANGGAL 5 NOPEMBER 1990 
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melakukan Rapat-rapat Kerja dengan Pemerintah dalam rangka Pembi- 
caraan Pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara Tahun Anggaran 1990-1991. 

Sementara itu tugas dibidang perundang-undangan juga telah 
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan telah dapat disclesaikan- 
nya pembahasan 4 (empat) buah RUU, yaitu RUU tentang Akademi 
llmu Pengetahuan Indonesia, RUU tentang Kepariwisataan, RUU ten- 
tang Pernbentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jakarta, 
Medan dan Ujung Pandang, dan RUU tentang Susunan Pernerintahan 
Daerah Khusus lbu Kora Negara RI Jakarta. Tugas dibidang penga- 
wasan telah dilakukan dalam wujud Rapat-rapat Kerja atau Dengar 
Pendapat sebagai tindak lanjut dari kunjungan kerja Komisi-komisi ke 
daerah dan pernbahasan materi-materi lain yang berkembang di 
masyarakat. 

Kesempatan pada masa reses Masa Persidangan ke I yang lalu yang 
relatif singkat, yaitu hanya selama tiga rninggu, telah dimanfaatkan 
dengan sebaik-baiknya dengan dilakukannya kunjungan kerja Kornisi- 
komisi DPR ke daerah-daerah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas 
DPR di bidang pengawasan 

Adapun daerah-daerah yang telah dikunjungi Komisi-kornisi DPR 
selarna reses Masa Persidangan ke I tersebut adalah sebagai berikut : 
1. Aceh oleh Tim VIII, 
2. Sumatera Selatan oleh Tim Komisi II, 
3. Jambi oleh Tim Kornisi II, dan Komisi VII, 
4. DKI oleh Tim Komisi I, 
5. Jawa Tengah oleh Tim Komisi VII, 
6. Jawa Timur oleh Tim Komisi VI, 
7. Kalimantan Tengah oleh Tim Komisi I, HI dan Komisi IX, 
8. Kalimantan Selatan oleh Tim Komisi I, III dan Komisi VI, 
9. Sulawesi Selatan oleh Tim Komisi IV, 
10. Sulawesi Tenggara oleh Tim Kornisi X dan Komisi APBN, 
11. Maluku oleh Tim Komisi V, 
11. Irian Jaya oleh Tim Komisi IV dan Kornisi VI · 

Sedangkan untuk daerah-daerah lainnya telah dijangkau oleh para 
Anggota DPR secara perorangan dalam rangka kunjungan komunikasi 
intensif masyarakat di daerah pemilihannya rnasing-masing. Tugas 
kunjungan kerja ke daerah-daerah tersebut kami anggap penting kare- 
na para Anggota Dewan, sebagai wakil rakyat dengan demikian dapat 



Sidang Dewan yang terhormat, 
Pada tanggal 20 Oktober 1990 yang lalu Golongan Karya sebagai 

salah satu organisasi kekuatan sosial pilitik telah rnerayakan ulang 
tahunnya yang ke 26. Dari mirnbar ini kami mengucapkan " Selamat 
Berulang Tahun" kepada segenap jajaran Golongan Karya. 

Sebagai organisasi kekuatan sosial politik pelopor Orde Baru, kita 
mengharapkan agar Golkar tetap menyatu dengan rakyat serta tetap 
menduduki posisinya sebagai pelopor pembaharuan dan pelopor 
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Khusus untuk Komisi APBN, dalam Masa Persidangan II ini akan 
dibahas Laporan Sernentara APBN 1990-1991 serta perk.iraan Tam- 
bahan dan Perubahan APBN 1990-1991. 
Dernikian pula Alat Kelengkapan yang lain akan melakukan kegiatan- 
kegiatan sesuai program yang direncanakan, 

Sidang Dewan yang kami horrnati, 
Dalam Masa Persidangan Ke II ini kita masih akan melanjut.kan 

pembicaraan satu RUU yaitu .RUU ten tang Pengesahan Treaty between 
the Republic of Indonesia and Australia on the Zone of Cooperation in 
an Area between the Indonesian Province of East Timar and Northern 
Australia atau Rancangan Undang-Undang tentang Celah Timor yang 
pembahasannya telah dirnulai sejak Masa Sidang yang lalu dan pembi- 
caraan Tingkat III - nya akan dimulai pada Masa Sidang ini. 

Disamping itu dalam Masa Sidang ini akan dibahas pula RUU 
tentang Kejaksaan Republik Indonesia ya11g telah diterima pada Masa 
Sidang I yang Ialu, namun baru akan dibahas pada Masa Sidan.g ke H 
rm. 

mengatasi secara seksama pelaksanaan Pemerintah di daerah-daerah, 
Hal ini senapas dengan amanat GBHN yang menghendaki adanya 
pengawasan yang efektif oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 

Pada saatnya nanti, sesuai dengan acara yang telah ditetapkan 
oleh Sadan Musyawarah, hasil-hasil kunjungan tersebut akan di 
laporkan pada Rapat Paripurna DPR dan akan ditiddak Janjuti ber- 
wujud Rapat-rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat dengan pihak Peme- 
rintah. · 

Pada masa Reses yang lalu tepatnya tgl. 18 Oktobe,r 1990 Pirnpinan 
DPR telah menerima kunjungan tidak resmi satu Delegasi parlemen 
dari negara Bagian Queensland Australia, terdiri dari 8 orang di 
pimpin oleh Tuan K V. Mc. Elligott, Ml.A. 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
Pada saat DPR menjalani masa reses, ada suatu peristrwa yang 

mernbuat kita prihatin oleh sebuah pernber ian yang kurang ber- 
tanggung jawab, yang akibatnya dapat rnenimbulkan perpecahan dan 
mengganggu stabilitas. Oleh karena itu melalui mimbar ini diharapkan 
agar pembinaan pers yang bebas dan bertanggung jawab serta bero- 
rientasi pada stabilitas nasional/persatuan bangsa, terns ditingkatkan 
sesuai dengan jiwa dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa, serta 
kepentingan nasional secara keseluruhan, bukan sernata-mata pada 
kebebasan yang terlalu berorientasi pada bussiness, 

Peristiwa ini hendaknya menjadi pelajaran yang berharga bagi kita 
sekalian, khususnya bagi mereka-mereka yang bergerak di bidang • 
media massa, sebab dengan terjadinya peristiwa ini ik.lim kebebasan 
dan keterbukaan yang justru pada saat ini sedang kita rintis, menjadi 

. terganggu. Marilah kita ambil hikmahnya dari peristiwa tersebut dan 
bersikap lebih dewasa serta menjaga agar tidak terseret oleh arus emosi 
yang berkepanjangan, dan menjauhkan diri dari perkiraan-perkiraan 

pembangunan disegala bidang. 
Bisamping itu Colkar diharapkan agar bersama kekuatan Orde Baro 
lainnya, menciptakan iklim keterbukaan dalam kehidupan bermasya- 
rakat, berbangsa dan bernegara dengan penuh rasa tanggung jawab. 

Golongan Karya penampung aspirasi rakyat hendaknya juga 
mampu menampung/mengolah gagasan-gagasan baru yang tumbuh 
dalam masyarakat sesuai dengan perkembangan/kemajuan bangsa, 
serta dapat menjawab tantangan yang diperkirakan akan muncul pada 
era tingga) landas nanti, 

Sebagai kekuatan sosial politik terbesar yang turut menentukan 
sukses tidaknya upaya peningkatan kernakrnuran rakyat yang berkeadil- 
an melalui pembangunan nasional, dituntut pula untuk selalu tanggap 
dan mampu memilih/menentukan alternatif terbaik dalam mernecah-· 
kan rnasalah-masalah pembangunan yang timbul baik sebagai akibat 
pengaruh globalisasi rnaupun perkembangan didalam negeri. 

Oleh karena itu pada umurnya yang relatif rnasih muda tersebut, 
kita semua mengharapkan agar pembinaan, pengembangan kwalitas 
kader-kader pernirnpin bangsa melalui Golkar tetap menjadi salah satu 
program besar Golongan Karya, satu dan lain hal agar proses alih 
generasi yang hampir bersarnaan waktunya dengan tahapan pernba- 
ngunan jangka panjang ke<lua dapat berjalan dengan Jancar. 
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Saudara-saudara sekalian, 
Sebagaimana kita ketahui baru-baru ini seorang pemirnpin nasio- 

nal Afrika Selata.n yang terkenal yaitu Nelson Mandela Wakil Ketua 
Kongres Nasional Afrika, berkunjung ke Indonesia. Semangat perju- 
angan yang tak kenal lelah dari pahiawan Afrika Selatan ini, pant.as 
untuk diberikan' penghargaan tertinggi berupa bintang RI yang dise- 
matkan oleh Kepala Negara. Dalam hal ini DPR RI menyarnbut baik 
penghargaan yang telah di anugerahkan kepada pemimpin Afrika 

•· Selatan tersebut serta bantuan yang telah diberikan untuk perjuangan 
rakyat Afrika rnelawan politik Aparthaid yang tidak manusiawi. 

Kedatangannya mernberikan inspirasi segar bagi kita semua ten- 
ta.ng upaya yang tidak kenal menyerah dari seorang pemimpin bangsa 
dalam mernperjuangkan nasib bangsanya, 

Diawal bulan Oktober yang lalu kita juga dikejutkan oleh peristiwa 
. pembantaian rakyat Palestina oleh tentara Israel yang menewaskan 
rtidak kurang dari 29 orang dan melukai 274 orang lainnya. 
l· Kerusuhan di Haram Es Syarif (temple mount) yang merupakan 
tempat sud bagi umat Islam dan Kristen tersebut sungguh-sungguh 
menyentuh nurani kemanusiaan kita serta melanggar piagam PBB. 

Indonesia mengutuk peristi.wa tersebut; hal ini merupakan salah · 
satu bukti bahwa kemelut di Timur Tengah tidak akan dapat diselesai- 
kan selarna hak-hak azasi rakyat Palestina belum terpenuhi. 

. Kita selalu mengharapkan bahwa segala kerusuhan / pertikaian 
yang tirnbul antar negara hendaknya diselesaikan melalui meja pe- 
rundingan dibawah perlindungan PBB. 

Sementara itu krisis Teluk yang telah cukup lama ber1angsung 
masih belum terselesaikan, · 

Langkah-langkah yang diambil oleh PBB belum menghasilkan 
sesuatu yang mengandung optimisme, namun demikian kita teta.p 
berkeyakinan bahwa perang terbuka tidak akan menyelesaikan 
masalah, dan berharap agar PBB dapat lebih keras lagi berupaya untuk 
menyelesaikan krisis Teluk dengan sebaik-baiknya melalui meja pe- 
rundingan. 

yang mengikuti selera pribadi/kelompok masing-masing. Marilah kita 
tetap jaga persatuan dan kesatuan bangsa, dan pelihara st.abilitas 
nasional kita bersama, Hendaknya kita semua bersikap bijaksana 
dan rnenyerahkan penyelesaiannya lewat saluran hukurn, Karena; ne- 
gara Republik Indonesia ini memang negara berdasarkan hukurn. 
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Sidang Dewan yang terhorrnat, 
Demikianlah Saudara-saudara sekalian, hal-hal yang perlu saya 

sampaikan yang menyangkut beberapa kegiatan Dewan yang telah 

Sidang Dewan yang terhormat, 
Beberapa hari lagi tepatnya tanggal 10 Nopernber 1990 yang akan 

datang kita bangsa Indonesia akan mernperingati hari yang memiliki 
makna historis yang kita kenal sebagai hari Pahlawan. 

Jika kita sirnak dengan seksarna dan renungkan kembali alur 
sejarah perjuangan bangsa maka terjadinya peristiwa 10 Nopernber 
1945 itu sungguh mempunyai nilai kejuangan yang sangat menentukan 
dalam mempertahankan keberadaan negara dan bangsa yang baru saja 
mernproklamasikan Kemerdekaannya pada tanggal I 7 Agustus 1945. 

Kebesaran nilai historis serta semangat berkobar 10 N opember 
· 1945 tidak lain adalah bahwa sesungguhnya sejak saat itu persatuan dan 
kesatuan bangsa Indonesia telah kokoh kuat dan membaja diseluruh 
lapisan rnasyarakat dalam menentang upaya kembalinya penjajah 
dibumi Indonesia, sehingga pengorbanan apapun rela diberikan oleh 
setiap insan Indonesia. Nilai-nilai kepahlawanan inilah yang perlu terus 
kita tanamkan karena tanpa semangat dan pengorbanan para pahla- 
wan, mustahil negara yang merdeka. Dalam rangka ini nilai-nilai 
kesetiakawanan sosial harus selalu kita tumbuhkan, sebab persatuan 
dan kesatuan bangsa yang merupakan kekuatan bangsa sangat diten- 
tukan oleh kadar kesetiakawanan sosial itu. 

Sidang Dewan yang terhorrnat, 
Di negara tetangga kita kemenangan partai Barisan Nasional 

dalam pemilihan urnum Malaysia beberapa waktu yang lalu menun- 
jukkan 'bahwa pemerintah di bawah PM. DR. Mahatir Mohammad 
kernbali mendapat kepercayaan dari rakyat Malaysia. Kemenangan 
Barisan Nasional tersebut tentu tidak lepas dari prestasi yang telah 
dicapai selama ini, antara lain marnpu menciptakan stabi liras, 
meningkatkan kemakmuran rakyat serta kearnanan negara. 

Untuk itu melalui forum ini kepada rakyat, Perdana Menteri, 
Pemerintahan Malaysia dan Partai Barisan Nasional kami ucapkan 
selamat. Semoga hubungan yang terjalin antar kedua bangsa dan 
kedua negara serta antar negara ASEAN dapat lebih ditingkatkan teru- 
tama didalam kerjasama ekonomi serta hubungan ASEAN dengan 
dunia Internasional. 
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i\1. KHAR[S SUHUD 

ttd 

KETlJA DPR-RI, 

Jakarta, 5 Nopember 1990. 

Sek ian, Wasalamu'alaikurn Warohrnatullahi Wabarokatuh. 

Syukur A!hamdullilahirrobbil'alami11. 

dilaksanakan dalam Masa Reses yang baru lalu dan rencana kegiatan- 
kcgiatan pada Masa Persidangan Kc Ir ini serta beberapa permasalahan 
yang telah mendapatkan perhatian kita bersarna, dalarn rangka Pidato 
Pcrnbukaan Masa Pcrsidangan Ke II Tahun Sidang J990 -1991. 

Atas scgala pcrhatian saudara-saudara .kami mcngucapkan teri- 
rnakasih, dan akhirnya ijinkanlah karni rnenutup Pidato Pembukaan 
ini dengan mcngucapkan : 
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26 
PIDATO PENUTUPAN 

:MASA PERSIDANGAN II 
TAHUN SIDANG 1990 - 1991, 

TANGGAL 15 DESEMBER 1990 <7 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
Menurut pengamatan Pimpinan Dewan, sebagaimana Masa-masa 

Sidang yang lalu Masa Persidangan H yang dirnulai pada tanggal 5 
Nopernber 1990 rnerupakan Masa Sidang yang cukup padat dengan 
kegiatan-kcgiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan ketiga tugas 
pokok Dewan yaitu di bidang perundang-undangan, dibidang angga- 
ran serta di bidang pengawasan. 

Dibidang Anggaran, fokus kegiatan diarahkan kepada Komisi 
APBN yang bersarna Menteri Keuangan telah membahas Laporan 
Semester I pelaksanaan APBN 1990/1991 serta perkiraan Tambahan 
dan peru bahan atas APBN 1990/1991 

Dalam rangka upaya pelaksanaan pasal 23 UUD 1945 seoptimal 
mungkin, Pirnpinan Dewan telah menyerujui diadakannya pe, 
nyesuaian-penyesuaian pada mekanisme pembicaraan pendahuluan 
RAPBN, pada pembahasan laporan semester dan pada saat pernba- 
hasan RUU APBN, dirnana partisipasi secara aktif para Anggota sangat 
diharapkan. 

Di bidang perundang-undangan, dengan perasaan lega dan rasa 
·syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, maka satu RUU Iagi baru-baru 
ini telah dapat disetujui oleh DPR untuk disahkan menjadi Undang- 
Undang. RUU tersebut adalah RUD tentang pengesahan Treaty Bet- 
ween The Republic of Indonesia And Australia on The Zone Of 

Assalamu' alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh. 
Para wakil Ketua dan para Anggota Dewan yang terhormat, 
Sidang Dewan yang kami muliakan, 
Dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 79 ayat (3) peraturan 

Tata Tertib DPR, pada hari terakhir dari Masa Sidang II Tahun Sidang 
1990 - 1991 ini, kami atas nama Pimpinan Dewan akan rnenyampaikan 
Pidato Penutupan Masa , Sidang · II, yang memberikan gambaran se- 
cara garis besar mengenai pelaksanaan tugas Dewan selama Masa 
Sidang yang baru saja berjalan dan kegiatan-kegiatan yang akan dilak- 
sanakan dalam masa reses pendek yang alum segera kita jalani, 

26 
PIDATO KETUA DPR-RI 

PADA PENtJTUPAN MASA SIDANG II 
TAHUN SIDANG 1990 - 1991 
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Cooperation In An Area Between The Indonesian Province Of East 
Timar And Northern Australia (Perjanjian Antara Republik Indonesia 
dan Australia Mengenai Zona kerjasama Di Wilayah Antara propinsi 
Timor Timur dan Australi Utara), yang telah disetujui pada tanggal 12 

-Desernber yang baru lalu untuk disahkan menjadi Undang-undang, 
setelah dibahas oleh DPR hampir 6 bu]an, yaitu sejak disampaikannya 
RUU ini oleh Pemerintah bulan Juni 1990 dan kemudian dibahas 
secara efektif dalarn Pembicaraan Tingkat III. 

Sebelurn dilakukannya Pembicaraan Tingkat III, telah banyak 
diperoleh masukan dari masyarakat, terrnasuk para pakar, yang berupa 
saran, pandangan clan sebagainya yang kesemuanya merupakan 
ungkapan dari rasa tanggungjawab sebagai bangsa dan rasa cinta tanah 
air. Setelah dilakukan pembicaraan secara mendalam akhirnya dengan 
dijiwai oleh sernangat persatuan dan kesatuan, rnengutamakan musya- 
warah untuk mencapai kata mufakat sebagai sanifistasi dari pelak- 
sanaan sistem Demokrasi Pancasila, maka RUU Rat:ifikasi tersebut telah 
dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-undang. 

Kepada Fraksi-Fraksi, kepada Komisi I DPR RI, kepada masyarakat, 
kepada para pakar, dan kepada sernua pihak yang telah berpartisipasi 
memberikan masukan-masukan dalam rangka pernbahasan RUU ini, 
melalui mimbar ini Pimpinan menyampaikan terima kasih. 

Dengan disetujuinya RUU ini untuk disahkan menjadi Undang- 
undang, maka berarti produk yang dihasilkan DPR sejak 1 Oktober 
1987 telah berjumlah 25. Hanya disayangkan bahwa diantara menjadi 
Undang-undang tersebut rnasih ada yang belum ditindak lanjuti de- 
ngan Peraturan Pemerintah yang diperlukan. 

Sekarang ini DPR sedang rnenangani RUU Tentang Kejaksaan 
yang pembahasannya akan dilanjutkan pada masa Sidang ke III yang 
akan datang, bersamaan dengan pembahasan RUU APBN 1991/1992 
yang baru akan disampaikan oleh Saudara Presiden tanggal 7 Januari 
1991 yang akan datang. Dewan mengharapkan segera dapat 
diwajudkannya RUU-RUU lain guna dapat mendukung dan meng- 
arnankan jalannya pembangunan yang telah melaju dengan cepatnya , 
utamanya dalarn bidang perekonomian, yang meliputi bidang 
perdagangan, perbankan, keuangan, perasuransian dan sebagainya, 
seperti yang pernah kami kemukakan dalam forum ini. 

Dewan yakin bahwa Pemerintah sudah melakukan kegiatan-kegiat- 
an untuk kesiapan pelbagai Rancangan-rancangan Undang-undang - 
terse but 
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Sidang Dewan yang kami muliakan, 
Di bidang pengawasan dalam Masa Persidangan II ini Komisi-kornisi 

DPR telah mengadakan Rapat-rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan 
Rapat-rapat Dengar Pendapat Umum dimana selain membahas pel- 
bagai kebijaksanaan Pernerintah yang dijalankan sebagai pelaksanaan 
tahun Kedua REPELITA Vyang mengacu kepada kesepakatan Nasional 
yaitu Garis-garis Besar Haluan Negara.juga telah dibahas permasalahan 
lain yang telah berkembang ditengah-tengah masyarakat ataupun hasil- 
hasil temuan dalam kunjungan kerja masa reses ke I yang baru lalu. 

Dalam rapat-rapat tersebut telah berkembang perrnasalahan-per- 
masalahan sebagai berikut : 

Komisi I dalarn Rapat Kerja nya dengan Menteri Penerangan telah 
rnembahas berbagai permasalahan, antara lain kesiapan yang dilaku- 
kan oleh Pemerintah dalam rangka menyongsong Pemilihan Umum 
yang akan datang. Untuk itu perlu adanya pernantapan iklim dan 
kondisi masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalarn rnensukseskan 
Pernilihan Umurn tahun 1992 yang akan datang, yang merupakan 
perwujudan nyata dari sistern politik yang telah disepakati bersama. 

Sernentara itu mengenai Surat ljin Usaha Penerbitan Pers 
(SIUPP), Dewan melalui Komisi I berperidapat bahwa sebagai alat 
pembinaan yang perlu mendapatkan perhatian Pernerintah adalah 
kriteria yang berhubungan dengan ikatan perjanjian dan moral, teru- 
tarna kaitannya dengan administrasi, idiologi dan kelernbagaan. 
Sedangkan rnasalah-masalah yang tirnbul disebabkan oleh Pemberi- 
taan, diharapkan dapat diselesaikan rnelalui Pengadilan. 

Masalah pertanahan yang cukup rawan, sebagaimana tercermin 
dalarn kasus pernbebasan tanah yang selama ini cenderung meningkat, 
mendapatkan sorotan dari Kornisi II. 

Dalam Rapat Kerja Komisi II dengan Menteri Sekretaris Negara 
maupun dengan Menteri Dalarn Negeri, disepakati bahwa penanganan 
rnasalah pertanahan perlu dilakukan dengan koordinasi yang sebaik- 
baiknya agar tidak merugikan rakyat, tetapi tidak pula mengganggu 
jalannya pembangunan itu sendiri, Sedangkan mengenai Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nornor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan- 
ketentuan mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah dan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1976 tentang Pernbebasan 
Tanah oleh Swasta, Komisi II dan Pemerintah sependapat bahwa kedua 
Permendagri itu perlu diadakan peninjauan kembali. 

Sernentara itu Komisi Ill menaruh perhatian terhadap pelak- 

.. 
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sanaan KUHP, dan menyambut baik terhadap langkah yang telah dan 
akan diambil oleh Aparat Penegak Hukum di lingkungan Departemen 
Kehakirnan, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI 
dengan mengadakan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi untuk 
mengatasi harnbatan-harnbatan ataupun kekurang-sempurnaan dalam 
penerapan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukurn 
Acara Pidana, mengingat dalam pelaksanaannya ternyata belum dapat 
berjalan secara sempurna. 

Terhadap kriminalitas yang cenderung semakin meningkat de- 
ngan modus op'erandinya yang makin canggih, kualitasnya yang makin 
tinggi dan sophisticated, Komisi III mengharapkan jajaran Kejaksaan 
Agung RI dan POLRI untuk senantiasa meningkatkan kernampuan 
profesionaJnya, dan mampu menajamkan daya analisa, serta berpikir 
futuristik dalarn rangka mengimbangi dinamika masyarakat yang se- 
makin meningkat, 

Komisi IV dalam Rapat Kerjanya dengan Menteri Kehutanan 
masih tetap menaruh perhatian terhadap masalah pembangunan 
kehutanan. 

Dewasa ini Indonesia telah menjadi salah satu sasaran kampaye 
anti kayu tropis oleh beberapa kalangan masyarakat di Eropa dan 
Amerika. Komisi IV dapat memaharni dan sependapat dengan langkah- 
langkah yang diambil oleh Pemerintah dalam menanggulangi tindakan 
tersebut yang disertai dengan usaha nyata dalarn melestarikan hutan 
tropis Indonesia. 

Kornisi V dalam kesempatan Rapar Kerja dengan Menteri Per- 
hubungan menekankan perlunya peningkatan segi keterpaduan koor- 
dinasi dalam derajat tinggi antara pembangunan perhubungan dengan 
peningkatan kegiatan rnasyarakat disektor-sektor lainnya, antara Jain 
keterpaduan Jangkah antara sektor perwujudan alat transportasi, 
penyediaan sarana jalan dan kebutuhan masyarakat akan jasa transpor- 
tasi. 

Diharapkan agar pembangunan perhubungan dimasa yang akan 
datang merupakan kesinambungan dari pernbangunan yang telah di- 
laksanakan sekarang dan mampu rnengantisipasi kebutuhan masya- 
rakat dimasa mendatang. 

Untuk itu dirasakan sudah waktunya untuk dapat dihadirkan 
Undang-undang yang menyangkut transportasi nasional yang akan 
merupakan · landasan hukum bagi pengembangan dan perkembangan 
transportasi secara menyeluruh terutama dalam rangka pembangunan 
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perhubungan yang dapat menciptakan sistem lintasan Sabang- 
Merauke terpadu yang merupakan perwujudan nyata dari Wawasan 
Nusantara. 

Disisi lain masalah industri otomotif mendapatkan perhatian 
Komisi VI. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan para Pro- 
dusen otomotif, di sampaikan bahwa kebijaksanaan pernerintah dalam 
industri otomotif sudah tepat, namun perlu adanya pendalaman 
stuktur industri untuk dapat rnemperluas local content, memperbesar 
volume produksi, sehingga biaya menjadi lebih murah dart efisien. 

Komisi VII menyoroti masalah keuangan yang akhir-akhir ini 
dilontarkan berbagai pendapat mengenai kemungkinan-kemungkinan 
makin tingginya prosentase inflasi. 

Dalam Rapat Kerja Kornisi VII dengan Gubernur Bank Indonesia 
hal ini dibahas secara mendalam. Kornisi v1I sependapat dengan 
Gubernur Bank Indonesia bahwa sernua pihak secara sadar dan ber- 
tanggung jawab ikut aktif berusaha bersama-sama mengendalikan in- 
flasi sampai mencapai suatu tingkat yang mernungkinkan perekono- 
mian Indonesia makin meningkat dan berkembang secara sehat, 

Sehubungan dengan hal ini, Dewan melalui Komisi VII rnengha- 
rapkan agar upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan bebe- 
rapa instrumen moneternya tetap dapat menjaga stabilitas monetor, se- 
hingga jumlah uang primer yang beredar dapat disesuaikan, diseim- 
bangkan clan diserasikan denan kebutuhan riil perekonomian yang 
sernakin meningkat, terutama dari golongan ekonorni menengah dan 
kecil. 

Dalam kaitan ini Pirnpinan Dewan juga berpendapat bahwa kebi- 
jaksanaan pengetatan moneter yang dilakukan oleh Pemerintah untuk 
mengurangi lajunya inflasi diharapkan tidak menirnbulkan dampak 
negatif terhadap pendapatan rakyat kecil. Diharapkan, agar pengu- 
rangan kredit Iikuiditas yang dimaksudkan untuk menjaga stabilitas 
moneter dilakukan secara selektif dengan rnemberikan kelonggaran 
kepada usaha investasi dalam riegeri, utamanya pr6yek-proyek PMDN. 

Wafaupun sernua pihak tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh 
krisis Teluk dan pengaruh pengetatan rnoneter, tapi yang paling ba- 
nyak merasakan dampaknya adalah para pengusaha kecil, Hal ini ten- 
tunya sangat memprihatinkan. 

Kiranya sudah waktunya untuk dipikirkan Iahirnva Undang-un- 
dang yang dapat mernberikan perlindungan bagi pengusaha kecil dan 
menengah, 
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Upaya pemberian kredit oleh Bank-bank pelaksana kepada pe- 
ngusaha kecil tanpa upaya pemberian pekerjaan belum memberikan 
jalan keluar bagi pengusaha kecil dalam menghadapi perrnasalahan- 
nya. Oleh karena itu kedua langkah ini perlu dipadukan, agar dapat 
diperoleh manfaat ganda, selain mernbantu pengusaha keciljuga seka- 
ligus melakukan pengawasan perputaran kredit yang diberikan guna 
menjamin pengembaliannya. · 

Disisi lain masalah semen masih tetap menjadi perhatian Komisi 
VI dan Komisi VII. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan 
Asosiasi Semen Indonesia, Komisi VII mengharapkan untuk tidak teru- 
langnya gejolak supply dan harga semen yang rnerupakan bahan strate- 
gis. Sehubungan dengan itu diperlukan adanya koordinasi yang lebih 
efektif antara Pemerintah dan Asosiasi Semen Indonesia dan pihak- 
pihak yang terkait, untuk perencanaan produksi, antisipasi permintaan 
dan kelancaran distribusi termasuk penyediaan sarana penunjang 
khususnya prasarana dan sarana serta modal transportasi yang benar- 
benar memadai. 

Komisi VII DPR RI sependapat dan mendukung sepenuhnya' 
kebijaksanaan penghentian ekspor semen, setidak-tidaknya se)ama 
kemelut persediaan harga semen belum sepenuhnya dapat teratasi 
secara tuntas; juga dapat memahami kebikjasanaan adanya peluang 
irnpor semen dan atau klinker guna menjamin keseimbangan antara 
persediaan clan permintaan yang cenderung tcrus mcningkat pada 
waktu be)akangan ini, dengan pengertian bahwa kebijaksanaan irnpor 
semen tersebut bersifat sementara. 

Bidang kesehatan mendapatkan perhatian dari Komisi VIII. Dalarn 
Rapat Kerjanya dengan Menteri Kesehatan dibahas rnasalah sistern 
Kesehatan Nasional. 

Sistem Kesehatan nasional, sebagai tatanan yang mencerminkan 
upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan mencapai 
derajat kesehatan yang optimal. Dewan melalui Kornisi VIII mengha- 
rapkan peranan Pemerintah untuk membina dan membantu kegiatan 
guna mensukseskan sistern kesehatan nasional resebut, termasuk 
penyempurnaan Posyandu. 

Dalam rangka pemerataan dan meningkatkan rnutu pelayanan 
kesehatan maka pengadaan dokter spesialis khususnya yang ber- 
sangkutan dengan empat bidang keahlian dasar, perlu dicarikan tcro- 
bosan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan tersebut. Dewan 
berpendapat bahwa gagasan program jaminan perneliharaan kesehatan 
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masyarakat (program JPKM) yang merupakan salah satu bentuk partisi- 
pasi rnasyarakat dalam pembiayaan kesehatan, cukup mendasar clan 
strategis. Untuk itu diharapkan agar Peraturan Pemerintah sebagai 
landasan hukumnya, dapat segera diterbitkan. 

Masalah pendidikan dan Ibadah Haji rnasih tetap rnendapatkan 
perhatian dari Kornisi IX. 

Dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pendidikan, Komisi IX ber- 
pendapat bahwa kebijaksanaan umum yang akan dilaksanakan dalam 
tahun anggaran 1991/1992 rnerupakan upaya yang tepat dari Departe- 
men Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengantisipasi perubahan- 
perubahan mendasar yang akan terjadi diberbagai bidang pernba- 
ngunan nasionaL · 

Perubahan-perubahan mendasar yang akan mulai terjadi pada 
akhir Pelita V ini perlu dihadapi dengan program-program yang han- 
dal, karena kegiatan Pendidikan dan Kebudayaan memegang peranan 
penting dan strategis dalam rangka meningkatkan mutu rnanusia dan 
rnasyarakat Indonesia. Untuk itu Pemer intah :-: perlu menegaskan 
kernbali mengenai upaya peningkatan terhadap pendanaan Pen- 
didikan, agar tidak ketinggalan dalam Pelita VI. 

Dalam kaitan ini Komisi IX DPR RI mendukung upaya dari PT. 
Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dalam rangka membantu Pernerin- 
tah untuk tercapainya tujuan pendidikan nasional, dengan memper- 
hatikan hambatan-harnbatan yang ada selama ini, terutarna pernerataan 
pendidikan ke seluruh wilayah Indonesia, agar mengurangi kesenjang- 
an yang terlalu besar dalam rnutu pendidikan di wilayah yang satu 
dengan yang lainnya, 

Disisi lain kesadaran masyarakat akan kebudayaan bangsa diper- 
lukan guna merangsang dinamika masyarakat dalam mengembangkan 
kreatifitas dan sifat kritis untuk melestarikan kebudayaan daerah dan 
mengembangkan kebudayaan nasional, 

Sedangkan terhadap kesenian pernentasan yang dinilai berten- 
tangan dengan nilaiz'norrnal Pancasila perlu diupayakan pencegahan 
sedini mungkin dengan cara dibuatnya kriteria-kriteria yang jelas se- 
bagai dasar suatu perijinan atau pelarangan yang didasarkan atas 
penilaian dari segi apresiasi dan kritik seni, Sudah barang tentu pemen- 
tasan di depan umum diharapkan tetap menjalankan fungsi yang 
bersifat mendidik kepada masyarakat dalarn negara yang sedang 
membangun. __ . 

Didalam masalah penyelenggaraan Ibadah Haji Komisi IX meni- 
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harapkan kepada Pemeri~tah dalam ha) ini Menteri Agama untuk 
selalu memantau perkembangan situasi sehubungan dengan terjadinya 
krisis T eluk, karena hal ini kaitannya erat dengan pelaksanaan penye- 
lenggaraan Ibadah Haji tahun mendatang. 

Dalam ha) kemungkinan kenaikan ONH untuk tahun 1991 
Komisi IX mengharapkan Pemerintah agar kenaikan ONH tersebut 
juga dikaitkan dengan asuransi bagi para J emaah Haji dan diting- 
katkannya fasilitas-fasilitas yang lebih memadai, baik persiapan di 
Indonesia maupun selama Jemaah berada di Arab Saudi. 

Disamping itu ONH harus diusahakan supaya yang serendah 
mungkin dengan rnenekan sampai sekecil-kecilnya biaya yang tidak 
langsung. 

Masalah pencemaran lingkungan mendapatkan perhatian dari 
Komisi X. Di dalam Rapat Kerjanya dengan Menteri Negara Kepen- 
dudukan dan Lingkungan Hidup (LKH) Komisi X dapat memahami 
upaya-upaya dari Menteri KLH dimana dalam menanggulangi pence- 
maran dan pendangkalan sungai dan waduk di Pulau Jawa serta Proyek 
Kali Bersih (PROKASIH) rnenerapkan program Perencanaan Analisa 
mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), rehabilitasi kerusakan dan 
pencernaran, serta peningkatan peran berbagai lembaga dalam penge- 
lolaan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan. 

Kornisi X mengharapkan agar program ini ditetapkan dengan 
sebaik-baiknya disertai sikap tegas terhadap pihak-pihak yang meng- 
akibatkan pencemaran, pendangkalan sungai dan waduk tersebut, dan 
mcnghimbau kepada instansi-instansi terkait di pusat dan daerah agar 
mendukung dan melaksanakan sepenuhnya program tersebut, se- 
hingga upaya-upaya penanggulangan pencemaran dan pendangkalan 
sungai serta waduk dipulau Jawa mengalami kemajuan yang berarti. 

Komisi APBN dalam Rapat Kerjanya dengan Pernerintah dalam hal 
ini Menteri Keuangan, telah mernbahas laporan realisasi APBN tahun 
anggaran 1990/1991 semester I, prognosa untuk 6 (enam) bulan 
berikutnya dan penyesuaian anggaran dengan perkembangan/peru- 
bahan keadaan. 

Dalam kebijaksanaan moneter dan perkreditan, Komisi APBN 
antara lain dapat memahami usaha-usaha Pernerintah bahwa untuk 
menangkal kekuatiran masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya 
devaluasi dan pelarian modal, pemerintah selalu berusaha rnenjaga 
stabilitas moneter, mengusahakan iklim berusaha dan iklim investasi 
yang rnenarik baik untuk investasi dalam negeri maupun asing, serta 
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Saudara-saudara sekalian, 
Pimpinan Dewan menaruh perhatian terhadap kecenderungan 

munculnya berbagai Organisasi masyarakat dalarn berbagai ben tuk 
untuk memberikan sumbangan pemikiran didalarn proses pemba- 
ngunan. Gejala ini cukup menggembirakan sebab memang kita selalu 
mengimbau kepada ~egenap kelornpok rnasyarakat untuk mengambil 
bagian didalam pernbangunan. Namun demikian satu hal yang tidak 
boleh dilupakan adalah bahwa semua aktifitas terse but hams dilandasi 
kepada rrilai-nilai dasar persatuan dan kesatuan yang merupakan pilar- 
pilar utama didalarn menopang kelangsungan kehidupan negara yang 

Sidang Dewan yang terhorrnat, 
Tanggal 20 Desember adalah Hari Kesetia Kawanan Sosial Na- 

sional memperingati bangkitnya kesetia-kawanan antara para pejuang 
dan rakyat yang secara bersama-sama mernpertahankan keberadaan 
negara Indonesia dari ancaman kembali penjajah Belanda. Pada waktu 
itu rakyat secara spontan tulus iklas tanpa pamrih bahu membahu 
secara gotong royong memberikan apa yang dimilikinya dilandasi 
semangat kebersamaan dan kesetia-kawanan sosial yang tinggi. 

Untuk masa sekarang ini dan untuk kurun waktu mendatang 
kiranya nilai-nilai kesetiakawanan sosial itu perlu terus dimantapkan 
dan diteladani dalam wujud yang lebih nyata agar menjadi daya dornng 
bagi suksesnya pembangunan nasional. 

Perlu saya mengingatkan kernbali mengenai hal ini karena 
kehidupan sehari-hari yang penuh dengan kesibukan sebagai akibat 
pesatnya laju pembangunan serta makin derasnya pengaruh-pengaruh 
dari luar, mudah orang terbawa arus, melupakan nilai-nilai dasar dan 
hakekat utama di daiam perikehidupan berrnasyarakat, berbangsa dan 
bernegara, yaitu semangat persatuan dan kesatuan yang sesuai dengan 
Pancasila. Apabila hal ini tidak kita perhatikan, maka akan . dapat 
mengganggu harmoni dan keserasian yang sudah berhasil kita bina di 
dalarn masyarakat. 

melanjutkan kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi yang 
didukung oleh mantapnya situasi moneter dan harga-harga dengan 
tetap berpegang pada Pasal 33 UUD 1945. 

Disisi lain keberadaan dan peranan pasar modal dirasakan se- 
makin penting dan diharapkan dapat berkembang seiring dengan 
sektor-sektor lainnva di bidang keuangan. 
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Saudara-saudara sekalian, 
Beberapa hari yang lalu, rekan kita Anggota Dewan Yth. Sdr. I. 

Ahmad HMS, SH telah rnendahului kita untuk selama-lamanya Inna 

Sidang Dewan yang terhormat, 
Dernikianlah gambaran kegiatan yang telah dilaksanakan oleh 

Dewan beserta Alat-alat Kelengkapannya serta beberapa permasalahan 
yang sempat mendapat perhatian kita bersama. 
Mulai besok pagi sampai dengan 5 Januari 1990 yang akan datang, DPR 
akan menjalani Masa Reses. Dalam kesempatan reses pendek ini para 
Anggota Dewan melalui komisinya masing-masing akan mengadakan 
kunjungan kerja daerah-daerah, 

kita cintai ini, Nilai-nilai persatuan dan kesatuan ini harus benar-benar 
dihayati dan dipahami secara mendalam sebab bangsa Indonesia 
dihadapkan kepada beragamnya suku bangsa, bahasa, agama, dan adat 
ist.iadat dan scbagainya. 

Perbedaan-perbedaan tersebut adalah ciri khas dari bangsa Indo- 
nesia dan justru dengan perbedaan-perbedaan ini akan menjadi 
penguat didalam mewujudkan persatuan dan kesatuan kita sebagai 
bangsa, 

Kita harus lebih siap hidup dalam kondisi kebhinekaan, kondisi 
dimana kita tidak boleh cepat terseret emosi, kondisi untuk melihat 
segala sesuatu dengan itikad baik, untuk sating mendengarkan, dan 
untuk sating memahami, yang berujung pada sating menghargai dan 
hidup rukun sebagai implementasi dari ·tebalnya rasa persatuan dan 
kesatuan dalam kebhinckaan, yang dilandasi oleh n ilai-nilai dasar 
Pancasila. 

Pernahaman nilai-nilai persatuan dan kesatuan inilah yang harus 
menjiwai se tiap Anggota masyarakat, setiap kelompok-kelompok 
masyarakat ataupun organisasi-organisasi yang tumbuh dimasyarakat, 

Dengan pemahaman ini berarti pula kita telah mampu 
mewujudkan satu wawasan di dalam pembangunan nasional yaitu 
Wawasan Nusantara yang jelas-jelas telah menjadi Pola Dasar di dalam 
Garis-garis Besar Haluan Negara yaitu terwujudnya satu kesatuan poli- 
t.ik, satu kesatuan idiologi, satu kesatuan ckonomi, satu kesatuan sosial 
budaya dan satu kesatuan Hankam. Dari sinilah akan lahir suatu kc- 
tangguhan bangsa dan negara yang kokoh, utuh dan mcnycluruh 
menuju kejayaan bangsa dan negara yang kita idam-idarnkan. 



Saudara-saudara sekalian, 
Pada tanggal 25 Desember yang akan datang Umat Nasrani akan 

merayakan Hari Natal, sehubungan dengan itu Pimpinan melalui 
mirnbar ini, menyampaikan Selamat Natal kepada mereka yang mera- 
yakannya, mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Penya- 
yang senantiasa memberikan bimbingan kepada segenap urnat-Nya. 

Dalam kaitan dengan peringatan hari-hari keagamaan ini, kami 
mengingatkan kernbali bahwa pada hakekatnya tugas utama manusia di 
dunia ini adalah mernbangun kehidupan yang layak yang rnendapat 
ridho-Nya, dengan menggunakan akhlak, akal, budi luhur dan cinta 
kasih agar dapat mernungkinkan kita mengolah burni nusantara ini 
untuk secara langsung atau tidak Jangsung dapat meningkatkan 
kesejahteraan kita lahir dan batin. 

Sebagai masyarakat beragama kita juga harus menyadari bahwa 
tugas untuk melaksanakan pembangunan nasional pada hakekatnya 
merupakan suatu Ibadah kepada Tuhan dan sekaligus juga merupakan 
pengejawantahan dan tanggung jawab kita kepada masyarakat dan 
bangsa. _,, 

Dari rnimbar ini pula Pimpinan juga menyampaikan "Selamat 
Tahun Baru 1991" kepada seluruh rakyat Indonesia dan kepada 
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Lillahi Wa Inna Ilaihi Roji'un. 
Kalau kita teliti lebih jauh, rnaka jumlah Anggota Dewan yang 

meninggal selama periode tahun 1987 sampai sekarang adalah seba- 
nyak 22 orang. Dari data-data yang ada bahwa 36,3 % disebabkan 
karena serangan jantung. 

Sebagaimana- Saudara ketahui, didalam pelayanan kesehatan, 
Pernerintah telah rnemberikan fasilitas kepada seluruh Anggota Dewan 
untuk rnelakukan general check up setiap tahun sekali. Namun ter- 
nyata masih ada 23 % dari para Anggota Dewan yang belum mernan- 
faatkan fasilitas tersebut, 

Untuk itu, dari forum Sidang Dewan yang terhormat ini Pimpinan 
Dewan menghimbau kiranya masalah kesehatan ini per lu men- 
dapatkan perhatian dari para anggota Dewan, mengingat masih ba- 
nyaknya tugas-tugas yang menanti para Anggota Dewan khususnya 
dalam rangka mengemban tugas-tugas kedewanan yang perlu 
diwujudkan dalam menjalankan Amanat Penderitaan Rakyat untuk 
mencapai tujuan pembangunan nasional yaitu masyarakat yang adil 
dan makrnur. 
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Jakarta, 15 Desember 1990 

KETCA 

Sekian, Wassalamulaikum w-. Wb. 

scgenap Anggota Dewan. 
Mudah-mudahan Allah S.W.T akan selalu memberlkan bimbingan 

kepada se1uruh Rakyat Indonesia di dalam upaya untuk melaksanakan 
pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. 

Saudara-saudara sekalian ijinkanlah karni mengakhm I'idato Pe- 
nutupan ini dengan ucapan "Selamat Ilertugas Pada Masa Reses". Insya 
Alllah kita akan berternu kernbali <lalam keadaan sehat walafiat pada 
Pembukaan Masa Persidangan Ill Tahun Sidang 1990/1991 tanggal 7 
Januari 1991 yang akan datang dan dengan mengucap syukur Al- 
hamdullillah serta terima kasih atas perhatian Saudara-saudara perke- 
nankanlah kami menutup Masa Sidang Ke II ini. 
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Sidaog Dewan yang terhorrnat, 
Sejak tanggal 17 Desernber 1990 yang lalu, sarnpai dengan tanggal 

6 Januari kernarin, DPR menjalani reses, yaitu Masa Reses Persidangan 
II Tahun Sidang 1990 - 1991, dan hari ini merupakan awal dari 
Pertemuan kica dalam Masa Persidangan III Tahun Persidangan 1990- 
1991: oleh karena itu pada kesernpatan yang berbahagia mi, atas nama 
Pimpinan Dewan karni ucapkan "Selamat bertcmu kernbali " dan "Sela- 
rnat bertugas kembali" kepada s<;genap Anggota Dewan. 

Kepada yang terhormat Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden, 
para Pirnpinan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, para Menteri, 

Assalamu'alaikum Wr. Wb. 
Yang terhormat, 

Saudara Presiden, 
Saudara Wakil Presiden, 
Saudara-saudara Pimpinan dan Para Anggota Lembaga Tertinggi 
dan Tinggi Negara, 
Saudara-saudara Menteri Ka.binet PembangunanV, 
Yang Mulia para Duta Besar /Kepala Perwakilan Negara Sahabat, 
Saudara-saudara para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 
Para Undangan, Hadirin sekalian yang kami hormati. 
Menurut catatan pada Sekertariat Jenderal, 455 Anggota Dewan 

dari sernua unsur Fraksi, telah menanda-tangani daftar hadir, oleh 
karena itu dengan mengucapkan Bismillahirrahrnanirahirn, dan puji 
syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa ijinkanlah kami membuka 
Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat hari ini, yang menandai 
dimulainya Masa Persidangan III Tahun Sidang 1990 - 1991. 
Sesuai ketentuan Peraturan Tata Tertib Pasal 96 ayat (l ), maka Rapat 
Paripurna ini karni nyatakan terbuka untuk umum. 

• 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR Pasal 140, 

maka pada setiap permulaan Tahun Takwin Presiden menyampaikan 
Arnanat di depan Sidang Paripurna Dewan untuk mengantarkan Nota 
Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran yang akan dijalani, untuk kali 
ini yaitu RAPBN 1991/1992, yang akan merupakan pelaksanaan tahun 
ketiga REPELIT A V. Sesuai penjadwalan yang telah ditetapkan oleh 
Rapat Badan Musyawarah, maka penyelesaian pembahasan RAPBN ini 
Insya Allah dilaksanakan pada akhir bulan Pebruari 1991 yang akan 
datang, yaitu 1 bulan sebelum Tahun Anggaran yang bersangkutan 
diberlakukan, 

Dalam rangka Lebih mernantapkan kerangka landasan pernba- 
ngunan nasional, maka pelaksanaan anggaran tahun ketiga REPELITA 
V ini mempunyai arti yang sangat penting, sebab selain berfungsi untuk 
mewujudkan berbagai sasaran pembangunan dalam REPELITA V,juga 
berfungsi untuk mernperbaiki dan menyempurnakan kekurangan- 
kekurangan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga 
sasaran pembangunan sesuai dengan pentahapan-pentahapan dalam 
REPELITA V dapat benar-benar terwujud; sebab tahun ini clan 2 (dua) 
tahun mendatang adalah tahun-tahun penutup dari Pembangunan 
Jangka Panjang 25 Tahun Pertama. 

Dalam kaitan inilah maka sejak akhir bulan September tahun yang 
lalu, DPR telah melalukan penjajagan dan pernbahasan RAPBN 1991/ 
1992 dalam benruk Pernbicaraan Pendahuluan dengan Pemerintah 

para anggota Dewan, para Yang Mulia Kepala Perwakilan Negara 
Sahabat, para Undangan yang hadir dalam Sidang Dewan yang mulia 
ini, serta segenap Rakyat- Indonesia dimanapun berada, kami ucapkan 
'Selamat Tahun Baru 1991". Semoga Tahun 1991 yang akan kita jalani 
ini membawa kesejahteraan, ketentraman dan kesen tausaan kepada 
segenap Rakyat dan Bangsa Indonesia dan semoga Tuhan Yang Maha 
Esa selalu memberikan kepada kita bimbingan serta kemudahan dalarn 
upaya mengatasi segala permasalahan dan dalam menghadapi tugas- 
tugas yang menjadi tanggung jawab kita bersama, Amien, 

Demikian pula kepada Saudara-saudara yang merayakan Hari 
Natal, Pimpinan Dewan tidak lupa menyampaikan "Selamat Natal", 
semoga dengan hikmad Natal dapat menambah ketaqwaan tidak saja 
bagi Umat Nasrani tetapi juga bagi kita semua yang senatiasa menjun- 
jung tinggi keimanan kita pada Tuhan Tang Maha Esa. 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
Sesuai dengan arah kebijaksanaan pembangunan yang telah diga- 

riskan di dalarn GHBN, maka pernbangunan yang kit.a laksanakan tetap 
diarahkan kepada suatu kelanjutan yang berkesinambungan untuk 
lebih mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang 
sernakin nyata dirasakan oleh rakyat, mewujudkan perturnbuhan eko- 
nomi yang semakin tinggi yang didukung oleh stabilitas nasional yang 
makin mantap. 

Dalam kaitan inilah maka pembangunan di bidang ekonorni se- 
bagai titik berat pembangunan nasional secant konsisten harus di- 

dan telah menyampaikan saran dan pcndapatnya pula kepada Perne- 
rintah. Pembicaraan Pendahuluan ini kita anggap sebagai forum yang 
sangat pcnting , sebab sesuai dengan Arnanat pasal 23 UUD 1945 be- 
sorta penjelasannya rnaka pclaksanaan tugas anggaran ini mernberikan 
peran pcnting kcpada DPR. Sclanjutnya DPR mcngharapkan agar hasil 
Pembicaraan Pcndahuluan RAPBN yang bcrsifat kualitatif tersebut 
dapat ditampung dan dijadikan masukan bcrharga bagi Pemerintah 
didalarn menyusun RAPBN secara kuantitatif. 

Menyadari bahwa peralihan mernasuki era tinggal landas dalam 
kurun waktu 3 (tiga) tahun mendatang, rnerupakan kurun waktu yang 
sangat rncncntukan berhasil tidaknya bangsa Indonesia didalarn proses 
pembangunan scbagai pcngalaman Pancasila, rnaka k ita perlu sclalu 
waspada, Tetapi kewaspadaan ini hendaknya tidak rncnutup masuknya 
ide-ide baru, wawasan clan aspirasi-aspirasi barn yang akan mcnjadi 
peluang yang pcrlu diturnbuh-kembangkan sccara kreatif dan dinarnis. 

Oleh karcna itu makin banyak informasi yang diterirna oleh para 
Anggota Dewan, makin banyak yang dilihat dan diperhatikan pada saat 
dilakukan Kunjungan Kerja ke dacrah-daerah dan rnakin bcrkern- 
bangnya dialog yang dilakukan antara lain dalarn forum Rapat-rapat 
DPR, akan rriernberikan manfaat yang sangat besar bagi Dewan, dalam 
rangka pelaksanaan tugas Dewan un tuk lcbih berperan didalam 
rnembcrikan rnasukan bagi keberhasilan pembangunan nasional se- 
bagai pcngamalan Pancasila 

Berkaitan dengan itulah, maka Pimpinan Dewan maupun Pim- 
pinan-pimpinan Fraksi telah ber se pakat un tuk mengadakan 
penyesuaian-penyesuaian terhadap rnekanisme pernbahasan RUU 
RAPBN, maupun mekanisrne Pernbicaraan Peridahuluan RAPBN 
ataupun pernbahasan laporan semester. 



Sidang Dewan yang terhormat, 
Dewan juga menyadari bahwa berbagai hambatan ataupun dam- 

pak negatif akan selalu mengikuti pertumbuhan ekonomi kita, yang 
sekarang ini sedang melaju dengan cepat. Oleh karena itu dalam 
berbagai kesempatan, Pimpinan Dewan maupun Komisi-komisi Dewan 
yang selalu mendesak agar berbagai peraturan perundang-undangan 
yang dapat memberikan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi 
dan pembangunan nasional perlu segera dibuat antara lain di bidang 
perdagangan, perbankan, perasuransian dan peraturan perundangan 
penganti ICW, dsb. 
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arahkan kepada terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia, dan harus tetap berpegang teguh kepada demokrasi 
ekonomi yang bersumber dari nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan 
diatas dasar nilai-nilai yang sangat mendasar yaitu kekeluargaan, keber- 
samaan dan kesetiakawanan yang merupakan kepribadian bangsa 
Indonesia. 

Kita semua dan khususnya Pemerintah akan melaksanakan ke- 
wajiban dengan penuh tanggung jawab rnewujudkan ciri-ciri De- 
mokrasi Ekonomi sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 33 UUD 
1945 dan dijabarkan lebih lanjut didalam GBHN. 

Oleh karena itu sejak awal kita selalu menyatakan bahwa pemusat- 
an kekuasaan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli 
yang merugikan masyarakat harus dapat dicegah. Kegiatan dunia usaha 
yang penuh dinamika dan kreativitas perlu senantiasa dikembangkan, 
tetapi kegiatan usaha-usaha besar ini harus dapat memberi manfaat 
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, 

Dalam kaitan ini maka Undang-undang yang mencegah pernusat- 
an kekuasaan ekonomi kiranya sudah saatnya untuk dapat segera 
diwujudkan. Pimpinan Dewan percaya bahwa persiapan kearah itu 
telah dilakukan oleh kalangan Pemerintahan dan para Anggota Dewan 
sudah siap untuk membahasnya bersama-sarna Pernerintah, Dengan 
demikian maka potensi, prakarsa dan daya kreasi setiap warga masya- 
rakat ataupun kelornpok masyarakat akan dapat didorong dan dikern- 
bangkan secara penuh dalam batas-batas yang tidak merugikan 
kepentingan umum. 

Kita juga berharap agar setiap tantangan yang muncul akan dapat 
diantisipasi melalui semangat pelaksanaan pasal 33 UUD1945 yang 
sangat kita junjung tinggi. 



Dewan juga berpendapat bahwa sudah waktunya dipikirkan 
lahirnya Undang-undang yang dapat memberikan dorongan dan per- 
lindungan bagi pengusaha kecil dan menengah disamping beberapa 
buah Undang-undang yang karni sebut diatas tadi. 

Dalam suatu kesernpatan Rapat Kerja antara Kornisi-kornisi dengan 
Pemerintah telah dibahas secara mendalarn tentang pelaksanaan pem- 
bangunan khususnya yang berkaitan dengan kebijaksanaan penge- 
tahuan moneter dalam rangka pengendalian mflasi, 

Sernua pihak sadar dan ikut bertanggung jawab untuk secara aktif 
bersarna-sama mengendalikan inflasi sampai mencapai suatu tingkat 
yang rnernungkinkan perekonomian Indonesia dan berkembang secara 
sehat. 

Keberhasilan pengendalian inflasi antara lain akan meningkatkan 
investasi dan produksi, dipertahankannya nilai tukar rupiah yang realis- 
tis serta meningkatnya daya saing produk sektor non migas. Yang 
penting adalah bahwa dengan kebijaksanaan ini Bank Indonesia de- 
ngan instruruen moneternya tet.ap dapat menjaga stabilitas moneter, 
jumlah uang primer yang beredar dapat disesuaikan, diseimbangkan 
dan diserasikan dengan kebutuhan riil perekonomian Indonesia yang 
makin meningkat. 

Dalarn kait.an ini Pirnpinan Dewan berpendapat, bahwa kebijak- 
sanaan pengetatan moneter yang dilakukan Pemerintah untuk mengu- 
rangi laju inflasi diharapkan tidak menimbulkan dampak negatif 
khususnya terhadap rakyat kecil. Pengurangan kredit likuiditas yang 
dimaksudkan untuk menjaga stabilitas moneter agar dilakukan secara 
selektif dengan rnemberikan kelonggaran kepada usaha investasi dalarn 
negeri, utamanva proyek-proyek PMDN. 

Kita sangat prihatin apabila yang terkcna dampak kebijaksanaan 
ini adalah para pengusaha kecil dan menengah yang rnerupakan 
bagian terbesar dari struktur perekonomian Indonesia. 

Oleh karena itu perlu selalu diciptakan suatu linkage (keterkaitan) 
an tara para pengusaha besar dengan pengusaha kecil atau antara 
konglomerat dengan pengusaha lokal. Ini semua perlu didukung oleh 
semangat kebersarnaan yang tinggi serta mentalitas para pelaku eko- 
norni yang benar-benar berjiwa besar dan penuh pengorbanan. 

Sementara itu Dewan melalui Kornisi-kornisinva juga telah 
mernbahas masalah kenaikan harga minyak sebagai akibat krisis Teluk. 
Dalarn kaitan ini Dewan mengharapkan agar kelebihan penerimaan 
negara sebagai akibat kenaikan harga minyak terse but perlu dipikirkan 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
Disamping menyoroti masa]ah-masalah ekonomi dan keuangan 

maka masalah pertanahan tidak luput dari perhatian Dewan. 
Selain banyaknya pengaduan yang disampaikan ke DPR, kami berpen- 
dapat bahwa masalah ini cukup rawan apabila tidak ditangani dengan 
sebaik-baiknya dan dengan koordinasi yang benar-benar terpadu. 

Masalah yang sungguh memprihatinkan kita semua adalah masih 
berlangsungnya praktek penyalahgunaan wewenang oleh oknum yang 
tidak bertanggungjawab, terlebih-lebih apabjla dilaksanakan kerjasama 
dengan pihak yang. berkernarnpuan dan berpengetahuan hukum se- 
hingga masyarakat yang kurang mampu dan awam hukumlah yang 
akan menjadi korban perilaku tersebut, 

Kita tidak ingin lagi mendengar adanya sertifikat tanah palsu, 
apalagi mendengar adanya Keputusan Mahkamah Agung yang di- 
palsukan, Oleh karena itu kami mengharapkan perhatian mengenai 
hal ini terutama oleh pihak-pihak yang berwenang atau pihak-pihak 
yang berkaitan dengan masalah ini. 

Masalah pembangunan hukum khususnya tentang pelaksanaan 
Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukurn Acara Pidana 
mendapat perhatian secara mendalarn oleh Dewan, lebih-lebih dengan 
masuknya RUU Kerjaksaan RI untuk diselesaikan pembahasan oleh 
Dewan, maka masalah kebijaksanaan pembangunan hukum dan 
langkah-langkah aparat penegak hukum memang mendapat perhatian 
khusus. 

Kita sadar bahwa pembangunan hukum in i masih sangat 
tertinggal, karena masih banyaknya peraturan perundang-undangan 
dari zaman kolonial atau yang sudah tidak sesuai lagi yang perlu di- 
ganti, tetapi kita belum mampu mengganti atau memperbaharuinya, 
sementara itu tuntutan dan kebutuhan hukum yang berdasarkan 
Pancasila dan sesuai dengan tuntutan perkembangan semakin mende- 
sak. 

Mudah-mudahan pembahasan RUU Kerja sama ini berjalan Ian- 
car, sehingga upaya pernbaharuan hukum nasional untuk mengganti- 
kan peraturan-peraturan hukum yang sudah tidak sesuai lagi dapat 
dilaksanakan dalam waktu yang relatif singkat dalam rangka menyong- 
song dimulainya Pembangunan Jangka Panjang 25 tah~n kedua. 

pemanfaatannya dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan 
kesejahteraan rakyat. 
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Sidang Dewan yang kami rnuliakan, 
Selain masalah-rnasalah sebagaimana karni kemukakan diatas, 

maka dalam kurun waktu satu tahun yang telah kita jalani ini, ada 
masalah-rnasalah yang telah muncul yang tidak hanya diarnati oleh 
Dewan, tetapi juga disoroti dan dibahas oleh para Anggota Dewan, 
yaitu masalah-rnasalah yang cukup pen ting didalam meman tapkan 
kerangka landasan pembangunan nasional kita. 

Masalah-rnasalah terse but antara lain adalah masalah pernba- 
ngunan politik yaitu tentang keterbukaan dan kaitannya dengan pe- 
Iaksanaan Dernokrasi Pancasila, pendidikan politik dan wujud partisi- 
pasi rakyat didalam proses pembangunan, clan budaya politik yang 
dikaitkan dengan sifat paternalisrne bangsa kita. 

Sernentara itu nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang mewujud 
dalam wawasan kebangsaan dan menyatu dalam be ntuk wawasan 
nusantara tak luput dari perhatian Dewan. 

Dalam kaitan dengan nilai-nilai persatuan dan kesatuan inilah 
Pimpinan Dewan rnenaruh perhatian terhadap kecenderungan mun- 
culnya organisasi-organisasi masyarakat dalam berbagai bentuk yang 
bertujuan ikut memberikan sumbangan pemikiran didalam proses 
pembangunan. 

Kecenderungan ini cukup menggernbirakan, tetapai ada satu hal 

Sidang Dewan yang- kami horrnati, 
Sejak bulan Januari tahun yang Ialu, tidak kurang dari 12 Ranca- 

ngan Undang-undang telah dapat diselesaikan oleh Dewan. Disamping 
RUU-RUU yang berkaitan dengan Anggaran, juga ada RUU yang 
rnenernpati arti penting dalam rnendukung lajunya pernbangunan 
yang sedang giat-giatnya kita laksanakan seperti : 

RUU tentang Pengembangan Daerah Tingkat II Halrnahera Te- 
ngah dan Bitung, RUU ten tang Susunan Parnerintahan Daerah Khusus 
Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta, RUU ten tang Konservasi 
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, RUU ten tang Kepariwisa- 
taan, RUU tcntang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata usaha Ne- 
gara di Jakarta, Medan clan Ujung Pandang, serta RUU Ratifikasi, yaitu 
RUU mengenai celah Timor. 

Dewan sangat mengharapkan agar RUU-RUU yang telah menjadi 
Undang-undang tersebut di atas segera dilengkapi dengan peraturan- 
peraturan pelaksanaannya, sehingga penerapannya dapat dirasakan 
oleh masyarakat luas. 
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ya~g tidak boleh dilupakan ialah bahwa bangsa Indonesia hidup di 
alam kebhinekaan dengan beragamnya suku bangsa, bahasa, agama, 
adat istiadat dan sebagainya. Dalam kondisi kebhinekaan inilah kita 
berrnasyarakat, berbangsa dan bemegara. 

Kebhinekaan ini menjadi ciri khas bangsa Indonesia dan justru 
kebhinekaan ini menjadi penguat didalarn mewujudkan persatuan dan 
kesatuan, dan bukan sebaliknya. 

Pemahaman terhadap nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang 
menjadi pilar-pilar yang kokoh didalam menopang kelangsungan 
kehidupan negara yang kita cintai ini akan membawa kita kedalam 
kondisi yang tidak akan cepat terseret emosi, melihat sesuatu dengan 
itikad baik, saling mendengarkan, sating memahami, yang berujung 
kepada saling menghargai dan hidup rukun sebagai penvujudan dari 
tebalnya rasa persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan, yang dilan- 
dasi nilai-nilai luhur Pancasila. 

Dengan dernikian nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang kita 
kenal selama ini sebagai wawasan kebangsaan yang telah larut didalam 
kehidupan masyarakat dan telah tumbuh dan berkembang selama ini 
tidak akan tergoyahkan. . 

Kewenangan serta hak dan kewajiban setiap anggota masyarakat 
-dan setiap kelompok-kelompok masyarakat harus dilaksanakan secara 
terpadu, dijaga agar selalu selaras, serasi dan seimbang tidak ada yang 
merasa boJeh lebih atau boleh sedikit tanggung jawabnya dari yang 
Iain. Dalarn memelihara persatuan dan kesatuan ini. Semuanya 
memiliki tanggung jawab yang sama. Hendaknya kita belajar dari 
sejarah, betapa besar pengorbanan yang harus kita berikan demi per- 
satuan dan kesatuan bangsa. 

Kehidupan berrnasyarakat, berbangsa dan bemegara yang dilan- 
dasi nilai-nilai luhur Pancasila disemangati oleh rasa persatuan dan 
kesatuan inilah yang akan mewujudkan suatu kondisi yang tangguh, 
kokoh, utuh dan menyeluruh menuju kejayaan bangsa dan negara 
yang kita idam-idamkan. Dengan nilai-nilai Pancasila inilah kita maju 
selangkah membawa masyarakat dan bangsa Indonesia menuju 
masyarakat adil dan makrnur yang kita cita-citakan. Dalam kaitan mi 
kami sangat menggarisbawahi apa yang pernah diamanatkan oleh 
Saudara Presiden dalarn pembukaan penataran calon Manggala 
angkatan VII di Istana Bogor pada tanggal l2Juni 1990 yang intisarinya 
adalah sebagai berikut : 



Sidang Dewan yang terhorrnat, 
Tahun 1991 telah dicanangkan sebagai Tahun Kunjungan Indone- 

sia (Visit Indonesia Year) 
Dewan menyambut sangat baik, bahkan sejak ide tersebut dirnunculkan 
kira-kira satu tahun yang lalu. Kegiatan ini selain untuk rneningkarkan 
kepariwisataan, juga dirnaksud untuk memperluas kegiatan ekonorni di 
dalam negeri, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pen· 
dapatan rnasyarakat dan pada gilirannya dapat meningkatkan devisa, 
dan juga merupakan sarana pendidikan bagi rakyat untuk membiasa- 
kan mernelihara kebersihan dan ketertiban. 

Oleh karena itu melalui forum yang berbahag ia ini Dewan 
mengajak seluruh lapisan rnasyarakat untuk ikut mensukseskan Tahun 
Wisata ini; jadilah tuan rumah yang baik, sebagaimana ciri khas bangsa 
Indonesia yang sudah sangat dikenal dengan keramah-tamahannya, 
Dewan juga mengharapkan agar dapat dilakukan koordinasi yang se- 
baik-baiknya antara Departernen Parpostel dengan instansi-instansi 
terkait dengan pihak swasta agar segala sesuatunya dapat memenuhi 
harapan dan sasaran, 

Sernen tara itu Sensus Penduduk tahun 1990 telah diurnumkan 
hasilnya oleh Saudara Presiden. Jumlah penduduk Indonesia per 31 
Oktober adalah 179. 32 l. 641 Jiwa, 31 % diantaranya tinggal diperko- 
taan sedang selebihnya tinggal didesa-desa. 

Dari hasit Sensus Penduduk ini dapat ditarik kesirnpulan semen· 
tara, bahwa Program Keluarga Berencana narnpaknya telah cukup baik 
dilaksanakan. Narnun dernikian Dewan masih sangat mengharapkan 
Jangkah-langkah yang lebih terprngram lagi agar laju pertambahan 
penduduk dapat lebih ditekan untuk waktu-waktu yang akan datang. 
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I. Tanpa nilai-nilai Ketuhanan Yang maha Esa masyarakat di negeri- 
.negeri maju kehilangan etik, moral dan spiritual; 

2. Tanpa nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, kemajuan 
ekonorni serta ilrnu pengetahuan dan teknologi yang dicapai 
manusia justru akan mernerosotkan nilai-nilai kernanusiaan: 

3. Tanpa nilai-nilai persatuan, bangsa-bangsa mengalami perpecahan 
dari dalam; 

4. Tanpa niali-nilai kedaulatan rakyat, akan tumbuh kekuatan- ke- 
kuatan otoriter; dan 

5. Tanpa nilai-nilai keadilan sosial, rnaka kemajuan ekonomi saja 
akan mendatangkan kesenjangan sosial dan keresahan, 
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Sidang Dewan yang berbahagia, 
Masalah-masa1ah internasional juga tidak luput dari perhatian 

Dewan. Dalam kaitan inilah Pimpinan Dewan menyarnbut baik hasil 
lawatan Presiden Soeharto ke beberapa negara baru-baru ini, 

Kunjungan P~esiden ke RRC guna rnemantapkan normalisasi 
hubungan di antara kedua negara atas dasar Dasa Sila Bandung dan 
Prinsip hidup berdampingan secara damai, yang ditindaklanjuti de- 
ngan penandatangan Nota saling pengertian diantara kedua negara 

1 

Sidang Dewan yang terhormat, 
Dipenghujung tahun 1990, baru berakhir Muktamar Muham- 

madiyah yang telah berlangsung beberapa hari di Yogyakarta. 
Muktamar akbar kalau dilihat dari jumlah pesertanya, telah diper- 
siapkan dan diselenggarakan dengan cukup baik, dan telah berhasil 
membahas permasalahan-permasalahan yang cukup mendasar serta 
mampu memilih Pengurus Pusat Muhammadiyah yang baru untuk 
periode Jima tahun mendatang. 

Melalui forum ini izinkanlah Pimpinan Dewan mengucapkan sela- 
mat kepada Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah yang baru yaitu KH 
Ahmad Azhar Basyir MA dan selamat kepada seluruh warga Muham- 
madiyah yang telah menyelesaikan kerja besarnya dengan sukses. 

Pimpinan Dewan berharap dibawah kepengurusan yang baru dan 
hadirnya generasi muda yang maju didalam tubuh organisasi mi, 
Muhammadiyah akan selalu konsekuen membawa umatnya menjadi 
manusia-manusia berpendidikan, beriman dan bertanggung jawab ter- 
hadap nasib dan masa depan bangsanya. 

Muharnmadiyah yang tumbuh menjadi besar hendaknya tidak 
akan lupa diri, tetapi justru akan bersikap aktif penuh pengendalian 
diri dan ikut terlibat aktif didalam proses pernbangunan bangsa. 

Dengan perpaduan keimanan dan keilrnuan, perpaduan imple- 
mentasi wawasan keagamaan dan wawasan kebangsaan yang didasari 
nilai-nilai gotong royong, kekeluargaan dan kebersarnaan, maka Insya 
Allah Muhammadiyah akan turnbuh menjadi organisasi masyarakat 
yang potensial di bumi Indonesia yang kita cintai ini, 

Sement.ara itu dari hasil Sensus ini diharapkan agar pembangunan 
benar-benar merata keseluruh wilayah tanah air sehingga dapat 
dirasakan oleh rakyat yang tinggal di pelosok-pelosok desa yang rneru- 
pakan bagian terbesar dari masyarakat Indonesia. 
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atas pembentukan Komit.e Bersama di bidang ekonomi, perdagangan 
dan teknik serta Risalah Persetujuan mengenai diskusi tentang perda- 
gangan dan kerjasama ekonomi antara Pemerintah Republik Indonesia 
dan Pemerintahan RRC, perlu ·kita sambut dengan baik. 

RRC dengan jumlah penduduknya yang sangat besar sedang 
membangun ekonomi pasar yang terkendali dengan mengutamakan 
kestabilan nasional. Indonesia juga sedang dalarn proses pembangunan 
yang berkelanjutan. Oleh karena itu hubungan bilateral kedua negara 
dinilai cukup penting dan diusahakan agar berkembang sikap, orien- 
tasi dan perilaku politik. yang konstruksi dari pihak RRC di dunia inter- 
nasional maupun dikawasan Asia. 

Selanjutnya kunjungan Presiden ke Vietnam dapat diartikan se- 
bagai memperbaharui ikatan dan kerjasama dua negara yang mempu- 
nyai latar belakang sejarah dan komitmen yang sama yaitu bergerak 
dan berjuang untuk merebut dan mernpertahankan kemerdekaan, ke- 
daulatan negara dan keutuhan wilayab. Kunjungan tersebut mempu- 
nyai arti penting sebab kunjungan ini merupakan kunjungan Kepala 
Negara ASEAN yang pertama kali sejak pecahnya konflik Kamboja dua 
belas tahun yang lampau. Dengan kunjungan ini selain dapat 
meningkatkan hubungan yang lebih baik diantara Vietnam dan Ne- 
gara-negara ASEAN khususnya Indonesia, juga diharapkan dapat 
membawa pengaruh positip bagi penyelesaian masalah Kamboja yang 
tidak saja mengakhiri konflik yang berkepanjangan yang mernbawa 
penderitaan rakyat setempat, juga akan membawa babak baru dalam 
sejarah kawasan Asia Tenggara. Dengan demikian keseluruhan kunju- 
ngan Presiden Republik Indonesia tersebut telah membawa makna 
tersendiri, lebih-lebih pada saat Presiden berada di J epang dimana 
telah sempat mengadakan pembicaraan dengan beberapa Kepala Pe- 
merintahan yang kami yakin akan memberikan manfaat yang besar 
bagi terselenggaranya hubungan-hubungan bilateral dan internasional 
berdasarkan · kepada prinsip saling mengun tungkan. 

Dari sini nampak bahwa peranan Indonesia di forum interna- 
sional cuk.up poten&ial ditinjau dari perkembangan dunia selcarang ini 
dan mendatang, khususnya di lcawasan Asia Pasifik dan Asia Tenggara. 

Dialog dan kerja sama antara Utara - Selatan maupun perjuangan 
negara Selatan - Selatan menuntut suatu pendekatan baru melalui 
dialog-dialog dan perundingan. Hal ini sejalan dengan GBHN yang 
mengamanatkan bahwa perkembangan hubungan luar negeri di- 
tujukan pada peningkatan persahabatan dan kerja sama intemasional 

~11 
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Sidang dewan yang terhorrnat, 
Demikianlah gambaran perhatian Dewan terhadap beberapa per- 

masalahan yang telah dibahas dan diamati dalam satu tahun yang 
lampau yang baru saja berakhir. 

dan regional melalui berbagai forum, baik multilateral maupun bila- 
teral sesuai kepentingan dan kemampuan nasional. 

Sementara itu kemacetan putaran Uruguay awal Desernber 1990 di 
Brussel sangat disayangkan. Dampak yang mungkin ditimbulkan oleh 
kegagalan pertemuan tingkat Menteri ini adalah bahwa masalah- 
masalah perdagangan akan dipecahkan dengan perundingan-pe- 
rundingan bilateral dan kemungkinan terjadinya blok-blok perdaga- 
ngan yang eksklusif. Situasi yang demikian jelas akan merugikan ne- 
gara-negara berkembang seperti Indonesia yang berada pada posisi 
yang tidak kuat menghadapi blok perdagangan Masyarakat Eropa 
maupun Amerika Serikat, Menghadapi kernungkinan tersebut akses 
pasar produk Indonesia tentunya harus dikembangkan kewilayah- 
wilayah lainya yang lebih potensial seperti Asia Pasifik, Timur Tengah, 
Amerika Latin dan Afrika Utara. Demikian juga kerja sarna negara- 
negara Selatan yang telah dirintis beberapa waktu yang lalu yang telah 
menghasilkan forum Group 15 hendaknya ditingkatkan dan dikern- 
bangkan terus. 

Masih ada lagi masalah yang sangat mengganggu pikiran yang ~ 
memerlukan perhatian penuh dan perlu dipantau terns rnenerus yaitu 
penyelesaian krisis Teluk, Krisis ini benar-benar menyita perhatian 
dunia. Batas waktu yang ditetapkan oleh Dewan Kearnanan PBB tinggal 
beberapa hari lagi, dunia menunggu dengan cemas apa yang akan 
terjadi. Dari mimbar ini Dewan atas nama seluruh Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat menyerukan agar krisis Teluk ini dapat diselesaikan 
tanpa melalui peperangan. 

Pecahnya perang akan membawa akibat yang sangat besar, ber- 
dampak. Juas dan sangat merugikan urnat rnanusia, tidak saja akan 
membawa korban manusia, wanita dan anak-anak yang tidak berdosa 
tetapi akan dapat menghancurkan peradapan manusia, menimbulkan 
kerusakan dan bencana di bidang perekonomian dunia. Oleh karena 
itu kita sungguh sangat berharap pada hari-hari mendatang ini agar 
daya nalar dan daya pikir manusia yang jernih masih mampu untuk 
mencegah timbu1nya perang Teluk tersebut yang sungguh tidak kita 
inginkan bersama. 



M. KHARIS SUHUD 
313 

.Jakarta, 7 Januari 1991 
KETUA, 

ttd 

Dernikianlah Saudara-saudara dan hadirin sekalian Lelah kit.a ikut 
bersarna Aman at Presid cn sebagai Pcnganrar :'\ora Kcuangan dan 
RAPBN 1991/1992. 

Atas narna para anggota Dewan, Pimpinan mcnyarnpaikan Lcrima 
kasih yang scbcsar-besarnva kepada Saudura Prcsid en vang rclah 
mcnyampaikan Amanatnya 

Dengan tclah sclesainya Amanat Pr esidcn rnaka seluruh acara 
Sidang Paripurna ini telah dapat dilaksapakan. 
U ntuk itu kami ucapkan tcrima kasih at.as segala perhatian yang tclah 
diberikan schingga Sidang Paripurna ini berjalan dengan tertib dan 
Ian car. 

Akhirnya izinkanlah kami menutup Sidang paripurna hari ini. 
Sekian Wassalamu' alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh . 

:\!vlJ\NAT PRESIDE:\ 

Kita menyongsong tahun 1991, dan bcrharap tahun ini mernbawa 
keberunlungan clan memberikan prospek yang cukup baik bagi pem- 
bangu nan Indonesia vaitu pcmbangunan scbagai pcngalaman Pan- 
casila. 

Dengan harapan-harapan inilah maka Dewan bersarna Pemcrintah 
akan scgcra mcrnbahas RlJC APBN 1991I1992 yang lnsya Allah dapat 
diselesaikan satu bulan sebelum rahun anggaran 1990/ I 991 bcrakhir. 

Kini sarnpailah kita pada acara pokok yang Lelah kita nantikan 
bersama udak saja yang hadir dalarn gcdung ini, tapi juga seluruh 
rakyat Indonesia, yaitu amanat Presiricn }'ang akan mcngantar Xota 
Kcuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Bclanja :'\cgara 
Tahun 1991/l992. 
Kcpada Saudara Presidcn kami persiiahkan. 
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28 
PIDATO PENUTUPAN 

MASA PERSIDANGAN HI 
TAHUN SIDANG 1990 - 1991, j / 

TANGGAL 9 MARET 1991 





3.17 

Sidang Dewan yang terhormat, 
Masa Persidangan III ini telah diawali dengan Rapat Paripurna 

Dewan dengan acara pokok Amanat Presiden sebagai Pengantar Nota 
Keuangan dan RAPBN 1991/199'2 pada tanggal 7 januari 1991. 

Dalam rangka melaksanakan tugas di bidang perundang-undang- 
an dan sekaligus di bidang Penetapan Anggaran, maka sesuai keten- 
tuan peraturan Tata Tertib DPR, maka pembahasan RAPBN 1991/1992 
telah dilakukan sebagai kelanjutan dan dalarn rangkaian pembicaraan 
pendahuluan antara DPR bersama-sarna Pemerintah yang dilaksanakan 
pada bulan September - Oktober yaitu sejak Masa Persidangan I Tahun 
Sidang 1990-1991 yang baru lalu. 

Syukur Alhamdulillah bahwa pada tanggal 28 Pebruari 1991 
RAPBN 1991/1992 ini telah disetujui DPR untuk dapat disahkan 
menjadi Undang-undang. Ini berarti, bahwa Dewan telah dapat me- 
menuhi ketentuan peraturan Tata Tertib Pasal 142 ayat (2) yang 
mengharuskan DPR untuk menyelesaikan pembahasa.n RAPBN dan 

Assalamu' alaikum Warrohrnatullahi Wabarokatuh. 
Yang terhorrnat : 

para Wakil Ketua DPR RI, 
para Anggota Dewan, dan 

Sidang Dewan yang kami rnuliakan. 
Hari ini kita akan segera mengakhiri Masa Sidang III Tahun 

Sidang 1990 • 1991 yang telah kita jalani sejak tanggal 7 Januari 1991 
yang lalu. 

Mulai besok pagi kita akan memasuki Reses Masa Persidangan III 
sampai dengan tanggal 12 Mei yang akan dat.ang. 

Berkaitan dengan itu, dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 79 
ayat (3) Peraturan Tata Tertib DPR, atas narna Pimpinan DPR, karni 
akan menyampaikan Pidato Penutupan Masa Sidang yang secara garis 
besar akan menguraikan kegiatan-kegiatan Alat-alat Kelengkapan DPR 
dalam Masa Persidangan yang sekarang ini, dan beberapa per- 

. masalahan yang perlu dan telah mendapatkan perhatian kita bersama, 

28 
PIDATO KETUA DPR RI 

PADA PENUTUPAN MASA PERSIDANGAN Ill 
TAHUN SIDANG 1990 - 1991 

TANGGAL 9 MARET 1991 
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Saudara-saudara sekalian, 
Berdasarkan pengamatan Pimpinan Dewan, pembahasan RUC 

APBN beserta Nota Keuangan baik dimasing-masing Komisi dengan 
pasangan kerjanya maupun pada saat pembahasan Tingkat III antara 
Komisi APBN dengan Pemerintah telah diwarnai dengan dialog yang 
sangat terbuka dan obyektif, namun dernikian tetap da)am suasana 
penuh keakraban, kekeluargaan, sikap saling memberi dan menerima 
sehingga hal tersebut benar-benar mencerminkan praktek Dernokrasi 
Pancasila yang hidup dan dinamis dan sekaligus memberikan gambar- 
an tentang praktek-praktek keterbukaan yang memang sangat kita 
harapkan. 

· Sementara itu kita semua memaklumi, bahwa REPELITA V sebagai 
penutupan pembangunan 25 tahun tahap pertama merupakan tahap 
pemantapan kerangka landasan pernbangunan, sehingga kedudukan- 
nya sangat penting dan strategis. 

Oleh karena itu maka RAPBN 1991/1992 yang merupakan pelak- 
sanaan tahun ketiga REPELITA V hams benar-benar dapat menjarnin 
tercapainya sasa~n-sasaran pembangunan, dirnana bobot pemerataan 
dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat yang lebih adil harus terasa 
lebih diutamakan, sehingga dengan dernikian Trilogi Pembangunan 
dapat benar-benar terwujud didalam rnelaksanakan amanat penderi- 
taan rakyat. 

Kita sangat menyadari, bahwa perekonomian dunia dalam tahun 
anggaran 1991/1992 masih ditandai oleh ketidakpastian dan justru 
APBN ini dilaksanakan ditengah darnpak perang Teluk, sebagaimana 
kesimpulan Komisi APBN dalam laporannya baru-baru ini mengatakan 
bahwa perekonomian Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh ber- 
bagai perkembangan yang tidak menyenangkan, antara lain tampak 
pada rendahnya Jaju pertumbuhan ekonomi, dan meningkatnya laju 
inflasi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. 

Disamping itu perekonomian dunia juga ditandai dengan masih 
tingginya suku bunga dibeberapa negara industri, lemahnya harga 
komoditi primer di pasaran internasional, meningkatnya iklim pro- 
teksionisme yang ditandai dengan gagalnya putaran Uruguay yang 
terakhir. 

Perang Teluk telah pula mengakibatkan ketidakpastian harga 

Nota Keuangan selambat-lambatnya satu bulan sebelum 1 April, dapat 
terpenuhi. 



Sidang Dewan yang terhorrnat, 
Disamping pernbahasan terhadap RUU APBN 1991/1992, dalam 

Masa Persidangan III ini, Dewan juga telah mernbahas RUU Kejaksaan. 
RUU ini telah mulai dibahas pada Pembicaraan Tingkat I dan II pada 
Masa Sidang yang lalu, dan Masa Sidang III ini telah sampai pada pem- 
bahasan Tingkat III yang telah ditangani oleh sebuah Panitia Khusus. 

Namun demikian karena masih adanya crusial points pada bebe- 
rapa materi dan karena belum tercapainya kesepakatan pendapat maka 
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minyak; sernentara itu apresiasi beberapa rnata uang asing turut pula 
mernperberat beban anggaran negara. 

Harga rninvak bumi pasca perang Teluk telah menunjukkan 
kecenderungan menurun sebagai akibat logis dari pasok (supply) yang 
melampaui permintaan (demand) pasar disamping besarnya cadangan 
rninyak yang dirniliki oleh negara industri. Kemungkinan terus merosot 
nya harga minyak bumi sampai dibawah 19 do!ar per bare!, yaitu angka 
patokan perhitungan APBN, juga merupakan faktor yang perlu diper- 
hitungkan. 

Oleh karena makin meningkatnya permasalahan yang kurang 
menguntungkan dampaknya bagi perekonomian kita, maka kami sa- 
ngat mengharapkan agar dana-dana yang berhasil dihimpun melalui 
APBN benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk 
menunjang tercapainya sasaran pembangunan tahun ketiga REPELITA 
V, dan mencegah seminirnal mungkin kebocoran-kebocoran. 

Dalam kesempatan im Pirnpinan menghimbau agar sejauh 
mungkin dapat mernperhatikan dengan sungguh-sungguh pendapat, 
saran dan pertimbangan para Anggota Dewan dalam mengelolah 
anggaran tahun 1991/1992 khususnya yang berkaitan dengan him- 
bauan Dewan agar Pernerintah tidak melakukan devaluasi dan tidak 
rnenaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) demi tercapainya 
sasaran-sasaran, pernbangunan yang telah ditetapkan bersama yang 
pada hakekatnya telah rnencerminkan keinginan rakyat banyak dalam 
rangka usaha mewujudkan Demokrasi Pancasila. 

Sernentara itu dalarn menghadapi situasi ekonomi akhir-akhir ini, 
Pimpinan Dewan dapat rnernahami tindakan Pemerintah dalam rangka 
menekan laju inflasi dan mencegah sirkulasi valuta asing dengan harap- 
an Pernerintah dapat mengarnbil langkah-langkah lebih lanjut untuk 
menghindarkan kelesuan dan kemacetan kegiatan investasi serta ke- 
giatan ekonorni rakyat kecil pada umumnya. 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
Dalarn pada itu dalam Masa Sidang III ini telah pula masuk bebe- 

rapa RUU yaitu : 

1. RUU tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Larnpung Barat. 
2. Empat paket RUU Perhubungan : 

Lalu Lintas dan Angkutan di jalan 
Perkeretaapian 
Pelayaran 
Penerbangan. 

Atas keputusan Rapat Badan Musyawarah, RUU-RUU tersebut 
baru akan mulai dibahas pada Masa Persidangan IV yang akan datang, 
sekaligus juga akan dibahas RUU tentang Tambahan dan Perubahan 
atas APBN 1990/1991 dan RUU Perhitungan Anggaran Negara Tahun 
1988/1989. Diharapkan untuk RUU tentang Pembentukan Daerah 
tingkat II Lampung Baral TP APBN dan RUU PAN akan dapat disele- 
saikan dalam Masa Sidang yang ke IV tersebut. 

RUU ini yang sedianya dijadwalkan selesai dibahas pada Tingkat IV 
tanggal 7 Maret 1991 yang lalu, terpaksa masih akan dilanjutkan 
pembahasannya pada Masa Persidangan IV yang akan datang. 

Dalam kaitan ini kita perlu mengingat kembali amanat dan serna- 
ngat yang tersirat dalam UUD 1945 bahwa dalam setiap pembahasan 
RUU ada keharusan terwujudnya suatu kerjasama antara DPR dan 
Pemerintah, artinya bahwa setiap RUU yang datang dari Pemerintah 
termasuk RUU APBN harus rnendapatkan persetujuan DPR, demikian 
pula sebaliknya. Dengan demikian apabila ada permasalahan yang 
belum ada titik temu antara kedua belah pihak kiranya upaya untuk 
mempertemukannya masih dilakukan sesuai prinsip musyawarah 
mufakat yang menjadi ciri khas Demokrasi Pancasila kita, DPR sangat 
mengharapkan agar setiap RUU setelah melalui pembahasan di DP'R 
benar-benar akan menjadi Undang-un dang yang berkualitas dan 
mernenuhi aspirasi dan harapan seluruh rakyat. 

Dalam hubungan inilah patut kiranya kita garis bawahi bunyi 
Penjelasan Urnum UUD 1945, yang aritara lain mengamanatkan 
kepada kita sekalian, bahwa selain Presiden harus bekerja sama dengan 
Dewan dalam membentuk undang-undang,juga harus memperhatikan 
sungguh-sungguh suara Dewan Perwakilan Rakyat. 
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Sidang Dewan yang kami muliakan, 
Disamping pembahasan RAPBN 1991/1992, Dewan melalui alat- 

alat kelengkapannya telah mernbahas dengan pihak Pernerintah se- 
bagai masalah lain yang berkernbang. 
Masalah-rnasalah yang cukup mendapatkan perhatian dan pembahasan 
dari Komisi-komisi antara lain adalah sebagai berikut: 

Masalah stabilitas nasional mendapatkan perhatian dari Komisi I 
dalam rapat kerja dengan Menteri Pertahanan dan Keamanan. Dewan 
sependapat dengan pemerintah bahwa stabilitas nasional bukanlah 
sernata-mata menyangkut masalah yang berkaitan dengan pertahanan 
keamanan negara, akan tetapi mencakup stabilitas politik, ekonomi 
dan sosial budaya. Dalarn kaitannya dengan stabilitas nasional maka sta- 
bilitas ekonomi dianggap perlu untuk rnendapatkan perhatian yang 
besar mengingat keterkaitannya dengan ekonomi dunia yang sedang 
menghadapi gejolak-gejolak yang tidak sehat, 

Masalah penyerbuan dan aneksasi Iraq terhadap Kuwait yang telah 
berkembang menjadi perang terbuka menjadi salah satu topik bahasan 
Kornisi I dalam rapat kerja clengan Menteri Luar Negeri, disamping 
topik-topik lainnya. Sebagai kelanjutan Rapat Kerja Komisi I clengan 
Menteri Luar Negeri dan dengan memperhatikan secara seksarna 
berbagai pandangan yang berkembang didalam masyarakat serta ter- 
panggil oleh tanggung jawabnya sebagi wakil-wakil rakyat dari satu 
bangsa yang cin ta darnai, maka pad a tanggal 16 Pe bruari 1991 Dewan 
telah mengeluarkan Pernyataan Pendapat tentang perang Teluk antara 
lain mengusulkan berbagai upaya clan langkah-langkah untuk meng- 
hentikan perang Teluk dan Iangkah-langkah yang harus diternpuh oleh 
Pemerintah dan masyarakat dalam rangka meningkatkan persatuan 
dan kesatuan serta rnemperkokoh Ketahanan Nasional clan mernini- 
malkan darnpak negatif perang Teluk. 

Syukur Alhamdulillah dengan perasaan lega kita rnenyaksikan 
telah dicapai persetujuan gencatan senjata antara pasukan rnultina- 
sional dan pasukan Iraq. Berkaitan diakhirinya perang Teluk, Dewan 
menghimbau agar Dewan Keamanan PBB segera mengambil langkah- 
langkah rehabilitasi Kuwait dan lraq khususnya oleh negara-negara 
maju dan mampu. 
Selain itu perlu diciptakan suasana damai diwilayah Timur Tengah 
termasuk penyelesaian secara tuntas masalah Palestina. 

Sernentara itu dalarn rangka menghadapi Pemilu tahun 1992 
masalah penerapan terhadap masyarakat kaitannya dengan usaha- 



usaha guna mensukseskan Pemilu tahun 1992 juga mendapatkan per- 
hatian Komisi I dalam Rapat Kerjanya dengan Menteri Penerangan 
Dewan menghargai langkah-langkah dan usaha Pemerin tah bahwa 
operasional penerapan Pemilu telah ditangani secara sungguh- 
sungguh termasuk kesiapan penggunaan bahasa lokal dalam rangka 
meningkatkan pendidikan politik rakyat Indonesia guna menyonsong 
Pemilu tahun 1992 yang akan datang. 

Masalah pertahanan rnasih tetap menjadi perhatian Kornisi II 
dalam Rapat Kerjanya dengan Pemerin tah. Komisi II berpendapat 
bahwa pemecahan rnasalah pertahanan ini masih belum bersifat kon- 
septual clan penyelesaiannya masih bersifat kasus demi kasus. 

Oleh karena masalah tanah ini merupakan masalah yang sensetif 
yang dapat mengundang kerawanan-kerawanan sosial apabila tidak 
ditangani dengan sebaik-baiknya, rnaka Komisi II mendukung 
kesediaan Pemerintah untuk rneninjau kembali Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 15 tahun 1976 dan Nomor 12 Tahun 1984. 

Mengenai pengawasan melekat yang dirasakan masih belum efektif 
dalam pelaksanaannya, mendapatkan sorotan pula dari Komisi II 
dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BPKP. 

Titik rawan dalam pelaksanaan APBN yang menonjol dapat me- 
nimbulkan kerugian keuangan negara antara lain adalah kasus nilai 
kontrak yang terlalu tinggi dan pembayaran fiktif. 

Komisi Il sependapat dengan kepala BPKP bahwa pengawasan 
melekat perlu diefektifkan dan ditingkatkan pelaksanaannya dengan 
mengkaitkan nilai-nilai yang diperoleh dalam penataran P-4 dalam 
meningkatkan disiplin aparatur negara, perbaikan administrasi dan 
sistem pengawasan. 

Sementara itu Komisi III dalam Rapat Kerjanya dengan Menteri 
Kehakiman te1ah membahas penyelenggaraan KADARKUM yang 
kaitannya erat dengan pembangunan hukum dalam arti yang luas. 

Kornisi III menghargai kebijaksanaan Pemerintah tentang KA- 
DARK.UM yang selama ini berlangsung, dan karena banyaknya instansi- 
instansi lain yang juga melakukan tugas penyuluhan hukum diharap- 
kan ada keterpaduan dan koordinasi dengan sebaik-baiknya. 

Sementara itu Komisi III berpendapat bahwa pemberantasan 
korupsi, penyelundupan dan tindak pidana tertentu yang sangat 
merugikan keuangan negara perlu terus ditingkatkan penindakannya 
dengan berbagai langkah-langkah peningkatan yang efisien, meliputi 
pengawasan melekat, pengawasan fungsional terpadu, disipilin kerja 
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termasuk penayangan wajah koruptor dan buronan di layar Televisi, 
Komisi IV dalarn rapat kerjanya dengan Menteri Kehutanan 

menyoroti rnasalah penanganan peladang berpindah yang dirasakan 
masih belum mencapai sasaran yang diharapkan. Komisi IV sependapat 
dengan pemerintah bahwa peladang berpindah yang bersurnber utarna 
dan tradisi kehidupannya dari usaha tani tidak menetap dikawasan 
hutan, memang telah menjadi rnasalah sejak lama dan meningkat 
setelah dikembangkan eksploitasi surnberdaya hutan secara besar- 
besaran dengan sistim HPH. Namun dernikian, peiadang berpindah 
pada dasarnya tidak dapat disalahkan sebagai sumber penyebab keru- 
sakan liqgkungan kawasan hutan, 

Bahkan sesuai dengan UUD 1945 dan GBHN 1988 yang rnenga- 
manatkan bahwa kekayaan alam terrnasuk hutan harus dimanfaatkan 
secara lestari untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka pela- 
dang berpindah hams diberi peluang dan diupayakan secara optimal 
untuk meningkatkan kemakmuran clan kesejahteraan hidupnya. Dalam 
kaitan ini Komisi IV mengharapkan Pemerintah untuk terus mengem- 
bangkan optimalisasi upaya dalam pembinaan ', peladang berpindah 
secara menyeluruh dan terpadu. 

. Sernentara itu PIR Persusuan mendapatkan perhatian Komisi IV 
dalam rapat kerjanya dengan Menteri Pertanian, karena hal ini bersifat 
rnendasar ditinjau dari berbagai aspek antara lain : 

Pola PIR merupakan salah satu penjabaran jiwa dan makna DUD 
1945 khususnya pasal 33; 
Usaha ternak sapi perah merupakan salah satu peluang yang 
potensial dan cocok sebagai usaha keluarga bagi petani berlahan 
sernpit terutama di Pulau Jawa untuk meningkatkan taraf hidup 
dan kehidupannya; 
Pendekatan pola PIR bersifat rnenyeluruh dan terpadu dalam 
pengembangan bentuk agribisnis yang sehat dan efisien; 
Peningkatan produksi susu segar untuk bahan baku industri pe- 
ngolahan susu di dalam negeri merupakan upaya penghematan 
devisa clan sekaligus dalarn rangka peningkatan konsurnsi protein 
masyarakat. 

Disisi lain Komisi IV dalam rapat kerjanya dengan Menteri Trans- 
migrasi menyoroti belum mantapnya koordinasi Iintas sektoral dalam 
kegiatan pembangunan transmigrasi di lokas i-lokasi yang ber- 
sangkutan, Hal ini terlibat dengan adanya berbagai kasus yang muncul 



di beberapa lokasi transmigrasi yang pada akhirnya akan dapat 
mengganggu pencapaian program transmigrasi yang telah dilak- 
sanakan oleh pemerintah. 

Komisi V dalarn kesernpatan rapat kerja dengan Menteri Pekerjaan 
Umum membahas tantangan-tantangan serta kendala-kendala yang 
dihadapi antara lain dampak resesi ekonorni dunia, perang Teluk, 
kebijaksanaan yang ketat didalam maupun luar negeri serta era glo- 
balisasi yang mernberi dampak kepada pelaksanaan pembangunan na- 
sional. Dewan melalui Komisi V menghimbau Departernen Pekerjaan 
Umum untuk mempersiapkan langkah-langkah alternatif dalam meng- 
antisipasi perkembangan yang terjadi baik didalam maupun di luar 
negeri dengan selalu mengadakan penajaman prioritas, menggiatkan 
partisipasi masvarakat dan swasta untuk turut membantu pernba- 
ngunan dilingkungan Pekerjaan Umum. Dan guna menghindari beban 
hutang yang sernakin berat dimasa yang akan datang, kiranva perlu 
perencanaan yang lebih matang dalam penggunaan dana bantuan, 
khususnya yang berasal dari Luar Negeri untuk proyek-proyek yang me- 
mang benar-benar produktif secara langsung dan merata, 
Dipihak lain Komisi V dalam rapat kerja dengan Menteri Negara Pe- 

. rumahan Rakyat membahas masalah pembangunan pemukiman rakyat. 
Dengan masih adanya berbagai kendala dalam pembangunan 

pemukiman rakyat khususnya pembangunan perumahan untuk 
masyarakat yang berpenghasilan menengah kebawah dan disamping 
perlu segera dipenuhinya kebutuhan akan perumahan yang layak huni 
dengan harga terjangkau, maka diharapkan Pernerintah melakukan 
terobosan-terobosan barn dan rnencari berbagai alternatif yang dapat 
mendukung pencapaian sasaran dimaksud, 

Masalah pemasyarakatan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 
tentang Perindustrian dibahas Komisi VI dalam Rapat Kerja dengan 
Menteri Perindustrian. Komisi VI berpendapat bahwa undang-undang 
Nomor 5 Tahun 1984 merupakan undang-undang yang sangat strategis 
dan dapat dipergunakan sebagai landasan pengaturan lebih Ianjut 
mengenai perkembangan perekonomian Indonesia pada umumnya, 
khususnya industri dan dapat digunakan sebagai landasan untuk 
menangkal monopoli, konglomerasi usaha dan pemantapan pemera- 
taan. Karena dirasakan kurang adanya upaya pemasyarakatan terhadap 
undang-undang ini, maka diharapkan Pemerintah meningkatkan 
usaha-usaha memasyarakat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 dan 
perlunya kordinasi ditingkat Menteri untult menghindarkan tumpang 
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tindih peraturan pelaksanaannya. 
Situasi harga minyak bumi dunia akan sangat dipengaruhi oleh 

penyelesaian perang Teluk. Masalah ini dibahas oleh Komisi VI dalam 
Rapatnya dengan Menteri Pertambangan dan Energi. Komisi VI meng- 
harapkan Pemerintah untuk terus mewaspadai akibat setelah perang 
Teluk berakhir, apakah masing-masing negara yang tergabung dalarn 
OPEC masih akan mentaati kuota yang telah ditetapkan, sebab hal ini 
erat kaitannya dengan pelaksanaan APBN kita. 

Komisi VII dalam Rapat Kerjanya dengan Menteri Keuangan 
menyoroti perkernbangan lembaga keuangan bukan Bank, terutarna 
Lembaga Asuransi dan Pasar Modal yang secara bertahap akan dapat 
lebih berperan dengan adanya penyempurnaan perundang-undangan 
yang mengatur keberadaan, fungsi dan tanggung jawabnya. 

Komisi VII menghargai upaya yang telah diambil oleh Pernerintah 
untuk menerbitkan perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam Pasar 
Modal yang diduga merugikan investor dan masyarakat pada umum- 
nya, serta menciptakan kondisi yang memungkinkan berkembangnya 
Pasar Modal yang sehat dan bertanggung jawab. 

Disisi lain masalah pernbinaan dan pengembangan Koperasi Unit 
Desa Mandiri dibahas Komisi VI] dalam Rapat Kerjanya dengan Men- 
teri Koperasi/Kabulog, dimana Pernerintah telah menetapkan program 
mi sebagai program yang diprioritaskan dan telah terencanakan target 
pada Pelita V yang dirinci dalarn target-target tahunan, agar sejumlah 
kriteria yang harus dipenuhi oleh rnasing-rnasing Koperasi Unit Desa 
Mandiri dapat terpenuhi serta memiliki kemampuan manajemen yang 
terbuka dan rasional dalam mengembangkan ekonorni anggotanya, 
sesuai kebutuhan dan kepentingan para anggotanya. 

Peningkatan pengelolahan Puskesmas dan persiapan Rumah Sakit 
Swadana mendapatkan perhatian Komisi VIII dalam Rapat Kerja de- 
ngan Menteri Kesehatan. Kemampuan managerial para dokter urnurn 
yang akan diternpatkan di Puskesmas dan yang akan ditunjuk menjadi 
Direktur Rumah Sakit perlu secara terns menerus dipersiapkan dan 
ditingkatkan. Komisi VIII sependapat dengan Pernerintah bahwa perlu 
semakin ditingkatkan keterbukaan baik dalam bidang pengawasan 
maupun kebijaksanaan yang sedang atau akan ditempuh Departernen 
Kesehatan antara lain meliputi kebijaksanaan penempatan Dokter dan 
hasil pengawasan yang dilakukan Departemen Kesehatan. 

Sernentara itu komisi VIII sependapat dengan Pernerintah bahwa 
dalam menangani daerah kumuh perlu menggugah kesadaran masya- 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
Disamping kegiatan-kegiatan Alat Kelengkapan Dewan tersebut, 

perlu kami inforntasikan mengenai kegiatan Dewan yang berkaitan 
dengan rencana pendirian Museum DPR/MPR RI. 

Pimpinan DPR periode 1987-1992 bennaksud untuk mengungkap 
nuansa tentang nilai-nilai kejuangan bangsa Indonesia melalui lembaga 
Perwakilan Rakyat; ungkapan nilai-nilai tersebut akan diabadikan 
dalam suatu wadah yang disebut Museum DPR/MPR RI. 

Sebagai tindak lanjut dari maksud tersebut, maka telah dibentuk 
Panitia Kerja yang diketuai oleh Saudara Wakil Ketua DPR/MPR RI, 

Sidang Dewan yang terhormat, 
BK.SAP' dala.In rapat-rapatnya pada Masa Persidangan ketiga telah 

membahas berbagai Delegasi-delegasi teknis ke berbagai komperensi 
intemasi:onal dan Delegasi Muhibah ke beberapa negara sahabat. Se- 
lain itu BKSAP telah menyelenggarakan Friendly talk dengan Delegasi- 
delegasi Parlemen yang telah menjadi tamu DPR-RI, antara lain Parle- 
men Vietnam, Parlemen Australia, Parlemen Hongaria dan Parlemen 
Zimbabwe. 

Pesiapan Delegasi-delegasi ke luar negeri juga telah mendapatkan 
pembahasan oleh BKSAP. 

Dalam pada itu Badan Urusan Rumah Tangga sebagai pembantu 
Pimpinan Dewan telah melaksanakan kegiatan yang cukup padat an- 
tara lain membahas anggaran Dewan dan Sekretariat., melakukan 
penelitian terhadap pengembangan Dewan khususnya yang berkaitan 
dengan master plan gedung MPR/DPR dan lain-lain. 

rakat yang mampu untuk dapat ikut serta berpartisipasi, kesetiaka- 
wanan sosial perlu terus dipupuk dan dikembangkan sehingga rasa 
persatuan lebih dapat diwujudkan. Masalah Pemerintah untuk meman- 
faatkan energi nuklir melalui pembangunan Pusat Listrik Tenaga 
Nuklir (PLTN) rnerupakan hal yang dapat dipahami dan tidak dapat 
dihindari. U ntuk suksesnya keputusan ini, Komisi X mengharapkan 
agar langkah-Iangkah penelitian, penerapan, perencanaan, pengkajian 
dipersiapkan sebaik-baiknya sehingga pada waktunya pembangunan 
PLTN di Indonesia menjadi kenyataan. 

Sementara itu Komisi APBN dalam masa Persidangan yang ketiga 
ini terfokus kegiatannya kepada pembahasan dan penyelesaian 
RAPBN 1991/1992 sebagairnana diungkapkan terdahulu. 



Sidang Dewan yang terhormat, 
Selain rnasalah-masalah tersebut, Dewan sangat rnenaruh per- 

hatian dalam masalah pembangunan hukum. Seperti telah dimaklumi 
bersama salah satu tugas dan fungsi Dewan adalah bersama-sarna 
Pemerintah membuat Undang-undang. Oleh karena itu tidak jemu- 
jemunya Dewan selalu mengingatkan mengenai masalah pernba- 
ngunan hukurn, sebab sudah seyogyanya didalam kehidupan berrnasya- 
rakat, berbangsa dan bernegara hukumlah yang menjadi pegangan, 
pedoman serta pengendali dalam mengatur dengan sebaik-baiknya 
seluruh aspek kehidupan. 

Pembangunan hukum haruslah mernpunyai nilai stategis dan 
berkualitas karena disamping sasaran-sasaran yang ingin dicapai yaitu 
adanya kesatuan dan kepastian hukurn, juga harus dapat menampung 
dan mengakomodasi dinamika serta aspirasi masyarakat yang makin 
lama makin maju, namun tetap dalam bingkai dasar negara dan idiol- 
ogi Pan casila, Undang-undang Dasar I 945 dan Garis-garis Besar 
Haluan Negara yang telah kita sepakati bersama melalui forum Sidang- 
sidang MPR. Oleh karenanyalah Dewan menyarankan agar sejak awal 
proses penyusunan dan perumusan suatu Rancangan Undang-undang 
harus didasarkan atas kerangka acuan yang kami sebutkan tadi se- 
hingga dalam proses pembahasan bersarna Dewan pada akhirnya 
dapat menghasilkan suatu Undang-undang yang berkualitas dan ber- 
nilai srategis. 

Dewan senantiasa. mengharapkan melalui Undang-undang macam 
itulah maka Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan Caris-garis 
Besar Haluan Negara dapat rnengatur dan mengendalikan kehidupan 
bidang-bidang politik, hukum, ekonomi, sosial dan lain-lainnya se- 
hingga bagairnanapun majunya aspirasi dan dinamika masyarakat pada 
akhirnya dapat diatur dan dikendalikan oleh hukum yang berlandas- 
kan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Garis-garis Besar 
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DR. H. J NARO, S. H dengan anggota Panitia yang terdiri dari bebe- 
rapa Anggota DPR RI dan Anggota MPR RI. 

Panitia Kerja telah melaksanakan berbagai kegiatan yang ber- 
hubungan dengan rencana pendirian Museum DPR/MPR RI, dan 
pada hari ini panitia Kerja mengadakan pameran foto Sejarah Kepar- 
lemenan Indonesia yang akan digelar dilokasi gedung seusai Rapat 
Paripurna ini, dengan dihadiri oleh para Anggota DPR dan para un- 
dangan yang lain. 
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~vi. KHARIS SCHCD 

ttd 

KETL\ 

Jakarta, 9 Maret 1991 

Sckian, Wassalamualaikurn Warr ohruatu llahi Wabarrokatuh. 

Sidang Dewan yang kami horrnati, 
Dcmikianlah bcbe rapa pcrmasalahan vang scmpat kami 

kcmukakan didalam Sidang ini serta bcrbagai kq;iatan yang kami 
gambarkan yang berkaitan dcngan tugas-tugas alat kelcngkapan De- 
wan. 

Bcsok pagi Dewan akan mcnjalani masa rescs, Dalarn kcscmpatan 
reses ini para Anggota Dewan akan mclakukan pdbagai t.ugas kc 
dacrah antara lain rnclaksanakan kunjungan kcrja Kornisi-komisi scsuai 
dcngan ruang lingkup tugasnva rnasing-masing. 

Oleh karena itu melalui forum ini Pimpinan Dewan mengucapkan 
selarnat bertugas dalarn masa roses dan Insya Allah kita akan bcrtcrnu 
lagi pada tanggal 13 \lei 1991 vang akan clal;,ing-. 

Haluan 1'\cgara tersebut, 
Pernbangunan hu kurn mernpunvai arti sangat pcnti11g se bah 

dalam Pclua V diharapka n dapat dile takkan dan dimantapkan kc- 
rangka landasan yang kokoh disegala bidang untuk mamp11 rncmasuki 
pcmbangunau nasional 25 tahun kcdua nam i dcngan sikap lebih 
pcrc:aya diri dan yakin akan tercapainya cita-ciia pembangu11an na- 
sional kita. 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
Dalaln rangka mengawali Masa Persidangan IV ini, pertama-tama 

Kemudian sebagai pengumuman setelah selesainya acara ini akan 
dilanjutkan dengan halal bihalal bersama antara Pimpinan MPR / 
DPR, para Anggota DPR dan Staf Sekretariat Jenderal DPR bertempat 
di Plaza Grahatama (dekat air mancur), 
Demikianlah pemberitahuan kami untuk diketahui. 

Saudara-saudara para Anggota Dewan yang terhormat, 
Acara Rapat Paripurna hari ini sebagaimana jadwal acara yang 

sudah ditetapkan, mempunyai 2 (dua) rnata acara yaitu: 

1. Pidato Pernbukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 1990-1991. 
2. Pembicaraan Tingkat l/Keterangan Pemerintah tentang Ran- 

cangan Undang-undang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat 
II Lampung Barat, 

Para Wakil Ketua dan para Anggota Dewan yang kami hormati, 
Sidang Dewan yang kami muliakan, 
Assalamu' alaikum Warrohmatullahi Wabarrok.atuh. 

Dalam Rapat paripurna Dewan pag1 ini, tercatat 304 Anggota 
Dewan yang telah menandatangani daftar hadir yang terdiri dari semua 
unsur Fraksi yang ada di Lembaga ini. 

Oleh karena itu, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahiim, 
ijinkanlah kami membuka Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia, yang merupakan Rapat Paripurna Pembukaa.n 
Masa Persidangan IV Tahun Sidang 1990 - 1991. 

Sesuai dengan pasal 96 ayat (1) Peraruran ta.ta tertib DPR RI, maka 
Rapat Paripurna ini kami nyatakan terbuka untuk umum. 

29 
PIDATO KETUA DPR RI 

PEMBUKAAN MASA. PERSIDANGAN IV 
TAHUN SIDANG 1990 -1991 

TANGGAL U MEI 1991 



orang 
orang 
orang 
orang 

F. K. P. = 14 
F. ABRI = 4 
F. P. P = 4 
F. PDI = 2 

Saudara-saudara sekalian, dengan demikian selama DPR RI periode 
1987 - 1992 ini sudah 24 (dua puluh empat) Anggota DPR RI telah 
mendahului kita semua, yang masing-masing terdiri dari : 

I HADIRIN DIMOHON BERDIRI I 

ijinkanJah Pimpinan Dewan menyampaikan ucapan se1amat bertemu 
kembali, mudah-mudahan dengan selesainya kita menjalani Masa Reses 
yang cukup panjang (dari tanggal 11 Maret samapi tanggal 11 Mei 
lWl), kita mendapatkan semangat dan tekad yang lebih tinggi dalam 
rangka melaksanakan tugas-tugas legislatif untuk Masa Persidangan 
yang akan kit.a jalani. 

Demikian pula melalui forum ini secara resmi Pimpinan Dewan 
ingin menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia dan kepada para 
Anggota Dewan "Selamat Idul Fitri l Syawal 1411 Hijriah, Minal Aidin 
Wal Faizin mohon maaf lahir clan bathin. ", 

Kiranya Allah swr senantiasa memberikan kepada kita sekalian 
kesehatan, kekuatan lahir dan bathin didalam meningkatkan semangat 
pengabdian kita kepada nusa dan bangsa dan negara dan juga mern- 
berikan ampunan alas kesalahan-kekhilafan kita selama ini. 
Amin. 

Sebelum kami melanjutkan Pidato Pembukaan ini, perlu kami 
beritahukan kepada Sidang Dewan yang terhormat, bahwa dalarn masa 
Reses yang lalu, 2 (dua) orang Anggota Dewan telah mendahului kita 
untuk selama-lamanya, mereka adalah Anggota yang terhormat Sau- 
dara Soemarno, dari Fraksi ABRI dan Anggota yang terhormat Saudara 
KHA Syarifuddin Sapari, dari Fraksi Karya Pembangunan; lnnalillahi 
Wa Inna Ilaihi Roji'un. 
Berkaitan dengan itu, izink.anlah kami mengajak para Anggota Dewan 
berdiri sejenak untuk mengheningkan cipta bagi arwah kedua al- 
marhum seraya mendo'akan semoga mendapatkan tempat yang layak 
dan sebaik-baiknya disisi-Nya sesuai amal baktinya. Amin. 



Sidang Dewan yang kami horrnati, 
Pada Reses Masa Persidangan III yang baru saja kita jalani, Tim-tim 

Kornisi DPR RI telah mengadakan kunjungan kerja ke berbagai daerah 
untuk melihat secara langsung pe laksanaan kebijaksanaan-ke bijak- 
sanaan Pemerintah di daerah dan pengumpulan data-data yang perlu 
mendapatkan perhatian Komisi-kornisi untuk dibahas dalam Rapat 
Kerja dengan Pemerintah baik didalarn kaitan pernbahasan RUU yang 
akan segera ditangani oleh Dewan, maupun dalarn rangka pelaksanaan 
tugas pengawasan. 
Pimpinan Dewan berpendapat, bahwa kunjungan kerja ini sangat besar 
manfaatnya didalam upaya kira bersama untuk dapat mewujudkan 
pembangunan nasional yang m erata, materiil dan . spirituil, 
meningkatkan kesejahteraan rakyat, memenuhi Amanat Penderitaan 
Rakyat. 

Adapun daerah-daerah yang dikunjungi selarna Reses Masa Per- 
sidangan III adalah sebagai berikut : 

Tim Kornisi I ke Propinsi Kalimantan Timur, 
Tim Kornisi II ke Propinsi Irian Jaya, 
Tim Komisi III ke Propinsi Sumatera Barat, 
Tim Komisi IV ke Propinsi Sumatera Barat dan Kalirnantan 
Sela tan, 
Tim Kornisi V ke Propinsi Nusa Tenggara Barat dan Bali, 
Tim Komisi VI ke Propinsi Nusa Tenggara Timur dan 
Tirnor Timur dan Jawa Barat, 
Tim Komisi VII ke Propinsi Timor Timur dan Nusa Tenggara 
Timur, 
Tim Komisi VIII ke Propinsi Riau dan Bali, 
Tim Komisi IX ke Propinsi DKI,Jawa Barat,Jawa Tengah dan 
Jawa Timur, 

Oleh karena itu melalui forum ini sekali lagi saya rnemintakan 
perhatian saudara-saudara Anggota Dewan untuk menjaga kesehatan 
dengan sebaik-baiknya, dan jangan lalai untuk merneriksakan kese- 
hatan rnasing-masing. 
Fasilitas kesehatan cukup tersedia, baik poliklinik DPR RI maupun di 
rurnah-rumah sakit yang telah ditunjuk untuk menyelenggarakan ge- 
neral check up, sebab tenaga, pikiran dan pengabdian saudara-saudara 
masih sangat diharapkan bagi kepentingan bangsa dan negara. 
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S.idang Dewan yang kami muJiakan, 
Didalam masa Persidangan III Tahun Sidang 1990-1991 yang lalu, 

Dewan te]ah menerima dari Pemerintah sebanyak 5 (lima) Rancangan 
Undang-undang. 

Rancangan Undang-undang tersebut yaitu : 
RUU tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lam- 
pung Barat, 

Sidang Dewan yang terhormat, 
Dalarn masa Reses ke-III telah diberangkatkan berbagai de]egasi 

muhibah DPR RI ke berbagai negara dan delegasi teknis untuk meng- 
hadiri konperensi-konperensi Internasional. 
Delegasi-delegasi Muhibah tersebut adalah delegasi Muhibah ke Korea 
Utara dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Rl/Koordinator Bidang Polit.ik, 
Delegasi Muhibah ke New Zealand dipimpin oleh Wakil Ketua DPR 
RI/Koordinator Bidang Industri dan Pernbangunan, Delegasi Muhibah 
ke Italia dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI/Koordinator Bidang 
Ekonomi dan Keuangan dan Delegasi Muhibah ke Perancis dipimpin 
oleh Wakil Ketua DPR RI/Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. 

Sementara itu delegasi teknis yang telah diberangkatkan adalah 
delegasi ke Konperensi Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-58 di 
Pyongyang, Korea Utara dipimpin oleh Saudara Ketua BKSAP, dan satu 
delegasi ke Sidang Association of Secretaries General of Parliaments 
(ASGP) dimana Saudara Sekretaris Jenderal DPR RI turut menghadiri- 
nya. 

Selanjutnya Anggota Dewan dari Komisi X lbu Susilastuti Sutopo 
Isnomo telah pula mewakili DPR RI untuk menghadiri Global Parlia- 
mentarians on Habitat di Harare, Zimbabwe, akhir bulan April 1991 
sampai dengan awal Mei 1991, sebagai tindak lanjut dari hasil Global 
Parliamentarians Conference on Human Setlements and Develoment 
1990 di Jepang. 

Pimpinan sangat berharap agar didalarn kunjungan kerja ini, 
pelaksanaannya tidak menyimpang dari Tata Tertib Dewan dan benar- 
benar memenuhi sasaran. 

Tim Komisi X ke Propinsi Riau, 
Tim Komisi APBN ke Propinsi Kalimantan Timur dan 
Surnatera Selatan. 
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Paket 4 (empat) RUU bidang perhubungan, yaitu 
1. RUU tent.ang Lalu Lintas dan Angkatan di Jalan. 
2. RUU tent.ang Perkeretaapian, 
3. RUU tent.ang Pelayaran . 
4. RUU tentang Penerbangan. 

Baik RUU Lampung Baral maupun RUU Bidang Perhubungan, 
telah dijadwalkan didalarn acara rapat-rapat DPR RI. Selanjutnya di- 
dalam mernasuki Masa Persidangan IV ini, telah pula diterima 1 
(tujuh) RUU dari Pemerintah dengan Amanat Presiden RI Nomor - 
R. 04/PU/IlI/1991, Nomor R. 05/PU/III/1991, Nomor R. 06/PU/ 
lll/1991, Nomor R. 07/PU/IV/1991, dan Nomor R. 08/PU/IV/1991. 
Ketujuh Rancangan Undang-undang tersebut adalah : 

1. RUU tentang Tambahan dan Perubahan atas APBN Tahun 1990/ 
1991. 

2. RUU tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1988/1989. 
Satu Paket 3 (tiga) RUU tentang : 

3. Perbankan. 
4. Dana Pensiun. 
5 Usaha Perasuransian, 

6. RUU tentang Perumahan dan Pemukiman. 
7. RUU tentang Perubahan Atas UU Nornor 7 Tahun 1983 tentang 

Pajak PenghasiJan. 

Kami berharap Badan Musyawarah dapat memprosesnya lebih 
lanjut dengan rnengakomodasikan didalam rapat-rapat Dewan mulai 
persidangan IV ini. 
Dengan dernikian, melihat banyaknya Rancangan Undang-undang 
yang disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan akhir-akhir ini, 
karni menyadari bahwa DPR akan diwarnai oleh kesibukan-kesibukan 
yang benar-benar padat dengan pelbagai Rancangan Undang-undang 
sebelum Dewan ini mengakhiri masa baktinya pada bulan Oktober 
1992 yang akan datang. 

Sejak dilantiknya keanggot.aan DPR pada bulan Oktober 1987 yang 
lalu, sampai saat ini 26 Rancangan U ndang-undang diselesaikan 
menjadi Undang-undang, dan kalau dihitung sejak Orde Baru sudah 
lebih dari 260 (dua ratus enam puluh) Rancangan Undang-undang. 
Namun demikian Dewan masih menganggap belurn cukup, oleh kare- 
na masih diperlukan banyak sekali produk-produk perundangan yang 



Saudara saudara sekalian, 
Disamping pernbahasan RUU-RUU tersebut di atas, dalam Masa 

Sidang ini Dewan masih akan melanjutkan pembahasan mengenai 
RUU tentang Kejaksaan RI. 
Pada Masa Persidangan III yang lalu Panitia Khusus yang bertugas 
menangani RUU tentang Kejaksaan secara marathon telah menye- 
lenggarakan rapat-rapatnya bersama-sama dengan Menteri Kehakiman 
dan Jaksa Agung. 

Ada beberapa materi yang belum terselesaikan, dan sesuai dengan 
sernangat Dernokrasi Pancasila, baik Dewan maupun Pemerintah 
senantiasa berusaha untuk rnernperterriukan kedua pendapat dengan 
sebaik-baiknya. Kalau mernang belum dapat dicapai titik temu ter- 
hadap suatu materi, ha! itu disebabkan karena kedua Lembaga mi 
sama-sarna berkehendak untuk dapat menghasilkan Undang-undang 
yang terbaik yang dapat diterima sernua pihak, dan Undang-undang 
yang akan berlaku selama mungkin yang dapat sesuai dengan situasi 
dan dapat mengakomodasikan perkembangan kemajuan pernba- 
ngunan yang makin meningkat. 

Saudara-saudara sekalian, diantara berbagai Rancangan Undang- 
undang yang disampaikan ke DPR, ada Rancangan Undang-undang 
yang memang sudah lama ditunggu oleh Dewan, karena dianggap 
cukup mendesak untuk segera dapat diundangkan. 
Dunia perbankan yang berkembang dernikian cepat tumbuh seperti 
jamur di Indonesia, rnemerlukan peraturan dan penataan yang sebaik- 
baiknya. 

Perbankan dengan fungsi utamanya sebagai penghimpun dan 
penyalur dana rnasyarakat, memiliki peranan yang strategis didalam 
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akan menjadi landasan bagi pembangunan jangka panjang tahap II. 
Dalam pada itu karni perlu mengemukakan bahwa walaupun hingga 
saat ini telah sekian banyak Undang-undang dihasilkan, narnun oleh 
karena sebagian dari Undang-undang itu belum ditindak lanjuti de- 
ngan peraturan pelaltsanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah 
dan peraturan-peraturan di bawahnya, maka telah membawa akibat 
bahwa pelaksanaan .Undang-undang itu belum dapat berjalan se- 
bagaimana diharapkan. 

Oleh karena itu terhadap pelbagai Undang-undang yang telah 
dihasilkan dan belum ada peraturan pelaksanaannya, diharapkan agar 
Pemerintah dapat segera menyelesaikannya. 
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pelaksanaan pemerataan, stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. 
Perekonomian nasional maupun internasional yang bergerak 

cepat dengan tantangan-tantangannya yang rnakin luas, perlu diikuti 
dan diantisipasi secara tanggap oleh dunia perbankan nasional .dalam 
meningkatkan fungsi dan tanggung jawabnya kepada masyarakat, 
mernberikan andilnya bagi pertumbuhan ekonomi nasional, dunia 
usaha dan juga andil dan partisipasinya di dalam pelayanan bagi go- 
longan ekonomi lemah melalui kredit-kredit yang diberikannya. Itu 
semua perlu diatur dengan sebaik-baiknya didalam bentuk Undang- 
undang yaitu Undang-undang tentang Perbankan. 
Kita juga tidak ingin mendengar Bank yang maju pesat kernudian 
collaps disebabkan manajemennya yang tidak beres dan tampaknya 
apabila tidak hati-hati gejala ini sudah rnulai timbul. 

Sementara itu Undang-undang tentang Dana Pensiun juga sudah 
lama dinantikan oieh Dewan. Dalam rangka pembangunan manusia 
Indonesia seutuhnva dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, 
diperlukan jaminan hari tua, untuk tetap terjaminnya kesejahteraan 
bagi mereka-mereka yang sudah punah tugas. Oleh karena itu dana 
Pensiun rnerupakan sarana penghimpun dana yang sangat efisien 
dalam meningkatkan peran serta masyarakat didalam menunjang pem- 
bangunan nasional pada umumnya dan bidang ekon orni pada 
khususnya. 

Itulah sebabnya masyarakat menganggap undang-undang ini perlu 
segera diwujudkan. 

Masih terkait dengan rnasalah perkembangan ekonomi, rnaka 
selarna ini Dewan juga berpendapat bahwa peningkatan peranan usaha 
perasuransian didalam pembangunan nasional perlu dilandasi oleh 
suatu peraturan, disarnping untuk dapat rnemberikan jaminan yang 
seruas-luasnya bagi masyarakat didalam menanggulangi resiko yang 
dialaminya juga sekaligus merupakan lembaga penghimpunan dana 
masyarakat, sehingga dapat memiliki kedudukan strategi didalam pem- 
bangunan perekonomian nasional. 

Dunia usaha perasuransian yang sehat dan dapat dipertanggung 
jawabkan merupakan dambaan masyarakat, 

Itulah sebabnya semua kegiatan ini perlu diberi landasan yuridis 
agar semuanya ada didalam satu tujuan yaitu mewujudkan pemba- 
ngunan nasional menuju masyarakat Pancasila yang kita cita-citakan. 



Sidang Dewan yang terhormat, 
Beberapa waktu yang lalu kita membaca di surat-surat kabar 

maupun menyaksikannya melalui televisi ten tang meningkatnya jumlah 
orang pulang mudik pada saat Jdhul Fitri yang barn lalu, yang rernyaza 
kuantitasnya melampaui perkiraan. 

Mobilitas manusia untuk pulang mudik yang sebagian mungkin 
memang dilakukan satu tahun sekali menunjukkan gambar kemam- 
puan perekonomian yang meningkat. 

lndikasi ini juga narnpak, karena banyaknya mobil yang dipakai 
mudik, sehingga karena ulah para pengemudi sendiri dan karena 
masih belum sempurnanya pengaturan Jalu Iintas, rnaka kernacetan 
total tidak terhindarkan, yang belum pernah terjadi pada tahun-tahun 
sebelumnya. 

Juga pemakai jasa angkutan udara, kereta api dan kendaraan-ken- 
daraan umum nampaknya perlu pengaturan yang lebih baik lagi untuk 
tahun-tahun mendatang. 

Meningkatkan kuantitas orang untuk bepergian ini, gejalanya 
kami amati juga terjadi pada saat-saat menjelang tahun baru dan 
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Saudara-saudara sekalian, 
Dalam pada itu perumahan yang layak, sehat dan teratur meru- 

pakan salah satu kebutuhan dasar rnanusia dan meru pakan faktor 
penting da]am peningkatan martabat, rnutu serta kesejahteraan rakyat 
menuju masyarakat adil dan makmur. 

Oleh karena itu pembangunan perumahan dan pemukiman se- 
bagai bagian dari pembangunan nasional perlu terus ditingkatkan dan 
dikembangkan secara terarah, berencana dan berkesinambungan. 

Pembangunan perumahan dan perekonomian harus tidak boleh 
melupakan kelestarian lingkungan, harus mewajudkan tata ruang fisik 
yang tepat dan nyaman didalarn upaya meningkatkan kuali tas 
kehidupan manusia Indonesia dan mensejahterakan kehidupan setiap 
keluarga Indonesia. 

Itulah sebabnya Undang-undang tentang Perumahan dan 
pernukiman perlu dilahirkan sebagai pengganti lJndang-undang lama 
yang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan 
keadaan. 

Saya percaya Dewan akan menyambut baik lahirya Undang-undang 
ini, oleh karenanya Komisi atau Alat Kelengkapan yang akan menan- 
ganinya akan membahasnya dengan sebaik-baiknya. 
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Sidang Dewan yang kami mul.iakan, 
Masalah Demokrasi masih tetap memperoleh perhatian yang besar 

dari masyarakat, terutama dari para tokoh atau pemuka masyarakat, 
dan para pengamat politik, 

Dalam konteks ini kami tidak akan menanggapi sesuatu kasus 
tertentu, tetapi yang lebih penting bagi kami dan terutama bagi Dewan 
adalah keterkaitan antara Demokrasi itu sendiri dengan Lembaga DPR, 
sebab DPR adalah Lembaga atau wahana untuk melaksanakan De- 
mokrasi yaitu Demokrasi Pancasila. 

bahkan liburan-liburan sekolah. 
Oleh karena itu Pemerintah dan perangkat yang bertanggung jawab 
perlu rnengantisipasi rnengenai keadaan ini, Itulah sebabnya Dewan 
menyambut baik dan menganggap sudah waktunya, Rancangan Un.1 
dang-undang "paket bidang Perhubungan" ini diwujudkan. 

Rancangan Und.ang-undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan di 
Jalan, Rancangan Undang-undang tentang Perkeretaapian, Rancangan 
Undang-undang tentang Pelayaran, dan Rancangan Undang-undang 
tentang Penerbangan merupakan Undang-undang yang akan mernberi- 
kan landasan yuriditas untuk bisa menjawab dunia perhubungan 
dewasa ini dan masa-masa mendatang, sebab kita sangat sadar, bahwa 
transportasi mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis 
didalarn usaha mencapai tujuan pembangunan nasional untuk pemera- 
taan, mernantapkan wawasan nusantara, memperkokoh ketahanan 
nasional. Dengan melihat kejadian-kejadian yang baru saja kita dengar 
dan kita saksikan, maka Jalu lintas dan angkutan di jalan merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari suksesnya rangkaian pembangunan 
nasional, yang juga rnenjadi mata rantai bagi pertumbuhan ekonomi, 

Sementara itu kami juga berpendapat, bahwa kereta api yang 
rnemiliki karesteristik dalam sistem angkutan massal perlu ditingkatkan 
peranannva sebagian dari sistern transportasi yang rnemberikan du- 
kungan bagi pembangunan nasional. 

Insya Allah pelbagai Rancangan Undang-undang tersebut, ber- 
sama Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Kabupaten 
Dati II Lampung Barat semuanya akan dapat diselesaikan dalam tahun 
1991 ini. 

Mungkin masih ada RUU-RUU lain yang juga sudah siap untuk 
disampaikan segera oleh Saudara Presiden untuk menjadi laridasan 
bagi REPELITA V yang sedang kita laksanakan. 



Sidang Dewan yang terhormat, 
Sementara itu sehubungan dengan peringatan Hari Pendidikan 

Nasional tanggal 2 Mei 1991 yang lalu, maka salah satu unsur vital 
dalam proses pendidikan generasi muda yaitu masalah guru, nasib 
guru dan kesejahteraannya tak lupa menjadi perhatian karni, 

Pimpinan mengamati bahwa Komisi IX DPR tidak jemu-jemunya 
membicarakan masalah guru ini baik pada saat rapat-rapat kerja de- 
ngan Pemerintah, rapat dengar pendapat maupun pada saat kunjung- 
an kerja ke daerah-daerah, 

Guru, yang digugu dan ditiru mempunyai peranan yang sangat 
vital dalam menunjang pembangunan nasional, terutama pemba- 
ngunan manusia seutuhnya, dan meningkatkan kualitasnya. 

Tanpa guru, kita semua tidak akan dapat mencapai hasil seperti 
sekarang ini. Karena itulah GBHN 1988 secara tegas memerintahkan 
peningkatan pengembangan karir dan kesejahteraan guru dan tenaga 
!HO 

Kita telah mendengar banyak. tuduhan tentang DPR yang dianggap 
tidak berkualit.as, stempel clan sebagainya. 

Kita juga mendengar banyak tanggapan mengenai hubungan atau 
ketidak-seimbangan antaara DPR dan Pemerintah didalam melak- 
sanakan fungsi masing-masing didalam mengemban tugas-tugas konsti- 
tusionalnya dan sebagainya. Kirannya kurang bijaksana apabila polemik 
ini berjalan secara berkepanjangan. 

Hendaknya selalu kita sadari, bahwa kita semua adalah anggota 
dari Keluarga Besar, yaitu Bangsa Indonesia yang ber-Pansacila, yang 
sudah memiliki pegangan yang ampuh dalarn bentuk kerakyatan yang 
dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan per- 
wakilan. 

Karena itu tidaklah benar, bahwa dalam penyelesaian suatu 
masalah nasional DPR harus mengambil sikap berhadapan dengan 
Pernerintah secara konfrontatif. Hubungan DPR dan Pernerintah ber- 
sifat komplernenter, saling mengisi, karena sernuanya mengemban 
AMPERA. 

Sehubungan dengan itu pula, marilah kita sarna-sarna buktikan 
bahwa DPR bukanlah sekedar stempel Pemerintah dan hendaknya Pe- 
merintah akan membuktikan bahwa Pernerintah tidak berrnaksud 
mendominir DPR. 

ltulah harapan Pimpinan Dewan yang mendapatkan kepercayaan 
untuk memimpin Dewan ini. 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
Masih dalam kaitan upaya-upaya untuk meningkatkan peran DPR 

dan upaya-upaya untuk dapat diketahui rnasyarakat tentang segala 
kegiatannya yang dilaksanakan berikut perrnasalahan-permasalahan 
yang dibahas oleh Dewan, Pimpinan bermaksud untuk menyebarluas- 
kan pernberitaan tentang DPR dalam skala yang lebih luas lagi. 

Antara lain gagasan untuk mernuat kegitan DPR di surat-surat 
kabar, khususnya yang berkaitan dengan acara rapat-rapat Komisi atau 

Para Anggota Dewan dan Sidang yang terhorrnat, 
Dalam kaitan dengan dunia pendidikan ini, Pimpinan Dewan 

rnelalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sarna dengan 
Rektor-rektor IPB, ITB dan UGM dan para Direktur PAU biosains, 
berrnaksud untuk menyelenggarakan pameran ilmiah di arena gedung 
MPR/DPR pada tanggal 15 dan 16 Agustus 1991 yang akan datang. 

Tujuannya adalah untuk lebih memperkenalkan dan lebih me- 
masyarakat dalam forum nasional hasil-hasil penelitian dan penernuan 
Pusat Antar unrversitas (PAU) - Biosains, yang telah dicapai oleh 7 
(tujuh) PAU di lingkungan ITB,IPB dan UGM. Yang akan dipamerkan 
antara Iain adalah hasil penemuan di bidang ilrnu hayat, bio teknologi, 
pangan dan gizi. 

Pimpinan mengharapkan sebelum dilangsungkannya pameran 
terse but, Komisi IX dan atau bergabung dengan Komisi X dapat meng- 
adakan dengar pendapat dengan Direktur J end era] Pendidikan Tinggi 
Departernen Pendidikan dan Kebudayaan bersama-sarna para Direktur 
PAU-Biosains tersebut untuk mendapatkan gambaran tentang hasil- 
hasil penemuan dan penelitian dan sekaligus untuk berdialog tentang 
segala sesuatu yang berkaitan dengan rencana pameran. 

Selain dari itu Pimpinan Dewan sejak akhir tahun yang lalu telah 
rnulai merintis jalan untuk pendirian sebuah museum DPR/MPR yang 
akan mempunyai arti penting bagi sejarah perkembangan demokrasi di 
Indonesia dan juga bagi generasi penerus kita, 

pendidik lainnya, termasuk pemberian penghargaan bagi guru yang 
berprestasi. 

Ditangan merekalah tugas rnencerdaskan kehidupan bangsa, di- 
tangan merekalah dididik para tunas bangsa, generasi penerus yang 
akan rnelanjutkan perjuangan bangsa rnenuju cita-cita negara Indone- 
sia yang adil dan makmur. 



Alat Kelengkapan yang Jain. Juga ada gagasan untuk menerbitkan 
buletin DPR seminggu sekali, disamping majalah Parlementaria yang 
telah ada. Gagasan ini tentunya memerluk.an dukungan, selain dukung- 
an dana yang sedang kita upayakan, juga tentunya dukungan materi 
berita/kegiatan Komisi-komisi dari Saudara-saudara Pimpinan Komisi 
atau Alat Kelengkapan yang lain. 

Mudah-mudahan gagasan Pimpinan ini dapat terwujud dalam 
waktu yang tidak terlalu lama. 

Semen tara itu dalam rangka meningkatkan kualitas lembaga DPR, 
secara terus menerus diupayakan an tara lain dengan mengusahak.an 
perbaikan software maupun hardware. Salah satu cara adalah dengan 
jalan mengirimkan sebanyak mungkin anggota DPR ke luar negeri 
untuk menghadiri seminar-seminar internasional, konperensi-konpe- 
rensi maupun dalam rangka mengikuti rnisi-misi Muhibah DPR RI. Ini 
merupakan kesempatan baik untuk Jebih memperluas wawasan dan 
pengetahuan. Juga dengan memperbanyak frekuensi rapat-rapat de- 
ngar pendapat umum dengan para pakar, maka Anggota berkesern- 
patan mengembangkan diskusi, dapat meningk.atkan kualitas lembaga 
DPR. 

Selain itu Pimpinan, diwakili oleh Saudara Sekertaris Jenderal 
telah menjalin kerjasama dengan Universitas Indonesia. 
Pimpinan berpendapat, bahwa tidak mungkin meningkatkan mutu 
DPR tanpa mernperbaiki mutu pelayanan yang menjadi tugas Sekreta- 
riat jenderal, Satu Tim UI telah siap memberikan bantuan yang diper- 
lukan oleh Dewan maupun oleh Alat-alat Kelengkapan Dewan. 

Langkah-langkah itu antara lain melalui pengembangan kemarn- 
puan pelayanan informasi dengan mendidik sarjana-sarjana pegawai 
SekretariatJenderal yang dianggap mampu untuk menjadi calon-calon 
peneliti yunior yang tugasnya meliputi penulisan informasi, pernbuat- 
an issue briefs dan report, pembuatan klipping dan sebagainya. 

Disamping itu pimpinan telah pula mengirim anggota-anggota staf 
untuk mengikuti kegiatan di luar negeri, baik seminar, studi per- 
bandingan, misi rnuhibah, dan sebagainya. 

Semuanya ini dirnaksudkan untukmenambah ilmu,menambah wa- 
wasan, agar dapat rnenyajikan completed staff work yang dapat di- 
banggakan. Pendidikan, penataran di dalam negerijuga diprogramkan 
untuk mencapai dayaguna dan hasilguna yang sebaik-baiknya. 

Pengernbangan pangkalan data telah dilaksanakan dengan terpa- 
sangnya jaringanjaringan komputer di setiap Alat Kelengkapan dan 
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Fraksi-fraksi sejak bulan Desember tahun 1990 yang lalu. 
Ruang pusat kornputer berada di Pustakaloka dengan 26 terminal 

di masing-rnasing Kornisi, Fraksi, badan-badan, ruang kerja Tim UL 
Juga diprogramkan pelavanan informasi melalui penelitian-peneliuan 
kepustakaan maupun laporan, analisa terhadap inforrnasi-informasi 
data yang diperoleh melalui risalah info DPR, penyelenggaraan 
lokakarva-lokakarva dan sebagainya. 

Pada setiap saat Alat Kelengkapan Dewan maupun para Anggota 
Dewan dapat menyampaikan permintaan pelayanan informasi 
langsung kepada Tim UI di Pustakaloka dengan tembusan kepada 
Sekretaris Jenderal (dalam wujud issue brief, report, lokakarya, dan 
sebagainya). 

Dengan langkah-langkah ini mudah-rnudahan dapat memberikan 
bantuan bagi Dewan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya, 

Sidang Dewan dan Anggota Dewan yang terhormat, 
Sebelurn kami menutup pidato pernbukaan ini perlu karni sampai- 

kan rasa keprihatinan dan duka cita yang sedalam-dalamnya darj 
segenap Anggota Dewan atas terjadinya rnusibah bencana alam yang 
sangat dahsyat di beberapa tempat di luar negeri, khususnya di negara 
sahabat Bangladesh yang menirnbulkan korban ratusan ribu pen- 
duduk. Disisi lain kita wajib rnemanjatkan puji dan syukur kepada Allah 
SWf bahwa bangsa Indonesia terhindar dari bencana dahsyat tersebut. 
Oleh karena itu kami menganggap perlu mengajak seluruh bangsa 
Indonesia untuk mernpertebal iman dan ketakwaan kepada Tuhan 
Yang Maha Esa. Kita mohon kepada Tuhan Yang maha Kuasa agar 
Bangsa Indonesia tetap berada dibawah lindungan-Nya dan terhindar 
dari segala bencana alam, 

Sidang Dewan yang terhormat, 
Dernikianlah beberapa masalah yang perlu kami sarnpaikan di- 

dalarn Pidato Pernbukaan Masa Persidangan ini. 
Melalui forum ini Pimpinan mengucapkan selamat bertugas dalam 
Masa Persidangan ke- IV yang cukup padat dengan pelbagai kegiatan, 
mudah-mudahan segalanya dapat ditangani dengan sebaik-baiknya. 

"" Sek.ian. Wassalmu' alaikurn Warrohmatullahi Wabarrokatuh. 
Jakarta, 13 Mei 1991 

KE TUA, 
ttd 

M.KHARISSUHUD 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
Menurut pengamatan Pimpinan Dewan sebagaimana Masa-masa 

Persidangan yang lalu, masa Persidangan IV yang mulai tanggal 13 Mei 
1991 merupakan Masa Persidangan yang cukup padat dengan kegiat- 
an-kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan ketiga tugas pokok 
Dewan, yaitu dibidang perundang-undangan, di bidang anggaran serta 

Sidang Dewan yang terhorrnat, 
Sebelum kami melanjutkan pidato penutupan ini perlu kami beri- 

tahukan bahwa pada akhir bulan yang lalu tepatnya tangal 24 Juni 
1991rekan kita Anggota Dewan yang terhonnat Saudara Sumoharmojo 
dari Fraksi Karya Pembangunan telah berpulang ke Rakhmattullah; 
Inna Lillahi Wa' Inna Ilaihi Rojiun. · 

Berkaitan dengan itu, ijinkanlah kami mengajak para Anggota 
Dewan berdiri sejenak untuk mengheningkan cipta bagi arwah al- 
marhum seraya mendo'akan semoga rnendapatkan tempat yang layak 
disisi-Nya sesuai dengan amal baktinya. Amin. 

Yang kami honnati : 
para Wakil Ketua , 
para Anggota Dewan, dan 
Sidang Dewan yang kami muliakan, 

Assalamu' alaikum Warrohrnatullahi Wabarokatuh. 
Hari ini Dewan akan segera mengakhiri Masa Persidangan IV 

Tahun Sidang 1990-1991, dan rnulai besok pagi kita ak.an mernasuki 
Masa Reses sampai dengan tanggal 15 Agustus 1991 yang akan datang. 
Berkaitan dengan itu, dalarn rangka mernenuhi ketentuan Tata Tertib 
pasal 70 ayat (3), karni akan menyampaikan Pidato Penutupan Masa 
Persidangan IV yang akan menguraikan secara garis besar kegiatan- 
kegiatan pelbagai Alat Kelengkapan DPR RI dalam Masa Persidangan 
ini dan rencana kegiatan untuk Masa Reses yang akan datang. 

Disamping itu, kami juga akan menyampaikan beberapa per- 
masalahan yang perlu dan telah rnendapatkan perhatian kita bersama. 

30 
PIDATO KE.TUA DPR RI PADA 

PENUTUPAN MASA PERSIDANGAN IV 
TAHUN SIDANG 1990-1991 

TANGGAL 6 JULI 1991 
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bidang pengawasan. 
Di bidang perundang-undangan dan anggaran, dengan perasaan 

lega dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, DPR telah dapat 
menyetujui 3 (tiga) buah Rancangan Undang-undang untuk disahkan 
menjadi Undang-undang. 
Ketiga Rancangan Undang-undang tersebut adalah: 

1. Rancangan Undang-undang tentang Kejaksaan; Pernbahasan Ran- 
cangan Undang-undang ini ditangani oleh Panitia khusus, Pemba- 
hasan Tingkat I dimulai pada t.anggal 16 Nopember 1990 dan pada 
tanggal 20 Mei 1991 telah disetujui DPR untuk disahkan menjadi 
Undang-undang. Dengan dernikian pembahasan Rancangan 
Undang-undang ini cukup mernakan waktu, karena baik Dewan 
maupun Pemerintah mengharapkan agar setiap Rancangan Un- 
dang-undang yang akan disahkan menjadi U ndang-undang, hen- 
daknya benar-benar akan menjadi Undang-undang yang berkuali- 
tas dan mernenuhi aspirasi serta harapan seluruh rakyat, 

2. Rancangan Undang-undang tentang Tambahan dan Perubahan 
Atas APBN Tahun 1990/1991 clan Rancangan Undang-undang 
tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1988/ 
1989 yang disampaikan kepada DPR pada masa Persidangan III, 
telah disetujui DPR pada tanggal 17 Juni 1991 untuk disahkan 
menjadi Undang-undang. 

3. Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Kabupaten 
Daerah Tingkat II Lampung Baral yang disampaikan kepada DPR 
pada Masa Persidangan III dan Tingkat 1-nya telah dilaksanakan 
pada tanggal 13 Mei 1991 dan telah disetujui DPR pada tanggal 
20 Juni 1991 untuk disahkan menjadi Undang-undang. 

Sedangkan RUU-RUU yang masih akan dilanjutkan pembahasan- 
nya pada masa Persidangan yang akan datang adalah : 

1. Paket 4 ( empat) RUU bi dang Perhubungan, yaitu : 
- RUU ten tang Latu Lintas dan Angkut.an di Jalan, 
- RUU tentang Perkeretaapian, 
- RUU tentang Pelayaran. 
- RUU tentang Penerbangan. 

2. Paker 4 ( empat) RUU bidang Keuangan, yaitu : 
- RUU tentang Perbankan. 
- RUU tentang Dana Pensiun, dan 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
Dari invertaris pelbagai Rancangan Undang-undang yang telah 

dibahas tersebut maka selama satu tahu Tahun Sidang 1990 -1991 ini 
DPR telah dapat menyelesaikan I 0 (sepuluh) Rancangan Undang- 
undang menjadi Undang-undang, yaitu : 

1. RUU tentang Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. 
2. RUU tentang Kepariwisataan. 
3. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tat.a Usaha Negara 

di Jakarta, Medan dan Ujung Pandang. 
4. RUU tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Ne- 

gara Republik Indonesia Jakarta. 

t 

- RUU tentang Usaha Perasuransian. 
- RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 

I 985 ten tang Pajak Penghasilan, 
3. RUU tentang Perumahan dan Pernukiman. 

Mengenai paket 4 (empat) RUU bidang Perhubungan, Badan Musya- 
warah dalam rapatnya pada tanggal 19 Juni 1991, telah menetapkan 
bahwa pernbahasan pada Tingkat III akan ditangani oleh sebuah 
Panitia Khusus yang akan rnulai rnelaksanakan tugasnya pada Masa 
Persidangan I Tahun Sidang 1991-1992 yang akan datang. 

Panitia Khusus ini terdiri dari 40 (empat puluh) Anggota Tetap 
dan 17 (tujuh belas) Anggota Pengganti. 

Dengan ditanganinya RUU-RUU ini oleh sebuah Panitia Khusus, 
kita berharap agar dapat dibahas dengan lebih efisien dan mantap 
dengan mernanfaatkan seluruh waktu-waktu yang tersedia. 

Disamping RUU-RUU tersebut di atas, dalam Masa Persidangan JV 
ini Dewan telah pula menerirna 3 (tiga) buah RUU dari Pemecintah, 
dengan Amanat Presiden RI Nornor R. 09/PU/V /1991, Nomor R. 10/ 
PU/Vl/1991, dan R. ll/PU/Vl/1991. 
Ketiga RUU tersebut adalah: 

1. RUU ten tang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 
2. RUU tentang Perfilman. 
3. RUU tentang Benda Cagar Budaya. 

Dan sesuai keputusan rapat Badan Musyawarah tanggal 19 Juni 1991, 
pembahasan selanjutnya akan dimulai pada Masa Persidangan I Tahun 
Sidang ynag akan datang. 

.. 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
Di bidang pengawasan, Kornisi-kornisi sebagai Alat Kelengkapan 

Dewan dalam Masa Sidang yang sekarang ini telah mengadakan rapat .. 
kerja dengan para Menteri, rapat dengar pendapat dan rapat dengar 
pendapat umum telah pula dilakukan baik dengan pasangan kerjanya 
masing-masing maupun badan atau lembaga-lernbaga swasta yang 
dirasa perlu untuk didengar pendapatnya sebagai bahan masukan bagi 
Dewan dalam melaksanakan tugasnya. 

Pelbagai permasalahan telah dibahas oleh Komisi-komisi DPR, 
baik sebagai tindak lanjut atas kunjungan kerja kornisi-kornisi dalarn 
Masa Reses maupun permasalahan-perrnasalahan yang berkernbang di 
rnasyarakat yang memerlukan pendalarnan, pernbahasan dan pena- 
nganan lebih lanjut baik oleh Iernbaga legislatif maupun bersarna-sama 
pemerintah. 

Ada beberapa permasalahan yang mendapat perhatian utama dari 
komisi-kornisi DPR. 

Masalah Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) dan masalah 
Film Impor yang akhir-akhir ini menjadi pembicaraan hangat di 
masyarakat, mendapat perhatian Komisi I dalam rapat kerjanya dengan 
Saudara Menteri Penerangan. 

Mengenai masalah Surat izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) 
seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1984 memang masih perlu 
didalami lebih lanjut supaya semua pihak yang berkepentingan 
mernperoleh suatu persamaan persepsi, interpretasi, dan apresiasi 
sebagaimana yang diharapkan. 

5. RUU tentang Celah Timar. 
6. RUU tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 
7. RUU tentang APBN Tahun 1991/1992. 

8. RUU tentang TP APBN Tahun 1990/1991. 
9. RUU tentang PAN tahun 1988/ 1989. 
10. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lam- 

pung Barat. 

Sementara itu dalam Tahun Sidang inipun DPR telah dapat 
mengeluarkan satu Pernyataan Pendapat yaitu Pernyataan Pendapat 
Mengenai Perang Teluk. 



351 

Sedangka.n masalah Film imper yang merupakan pelengkap dari 
Film Nasional, Dewan menghimbau kiranya peredaran film-film impor 
tersebut tetap diatur sesuai dengan peraturan perundangan yang ber- 
laku. Perkembangan Film Nasional perlu dipacu, di.lindungi, dan 
dibina terus agar mampu mengimbangi film-film imper, baik dalam 
kualitas maupun kuantitas untuk mernperoleh ternpat yang terhormat 
di negeri sendiri. Masih adanya ketidakserasian diantara rnasyarakat 
ekonomi Perfilman dalam pelaksanaan kebijaksanaan kiranya perlu 
diupayakan penanganannya, terutama oleh Dewan Film. 

Sementara itu dalarn kesimpulan rapat Komisi IX dengan Masya- 
rakat Ekonomi Perfilman Indonesia (MEPI), dikernukakan bahwa se- 
bagai subsistern dalarn kehidupan bangsa, Masyarakat Ekonomi Per- 
filman Indonesia dan dunia perfilman pada umurnnya diharapkan 
benar-benar dapat mengemban misi penghayatan dan pengamalan 
Pancasila, baik didalam memproduksi maupun didalam mengimpor 
film-film. Dan hendaknya semua permasalahan yang menyangkut per- 
filman ini dapat diselesaikan secara musyawarah yang dijiwai oleh fal- 
safah Pancasila, 

Masalah perbaikan kesejahteraan Pegawai Negeri mendapatkan 
pernbahasan Komisi II dengan Saudara Menteri Negara Penda- 
yagunaan Aparatur Negara. Dewan menghargai upaya Pemerintah 
untuk menyempumakan struktur gaji bagi Pegawai Negeri, serta 
mengharapkan untuk benar-benar mernperhatikan peningkatan 
kesejahteraan Pegawai Neg eri antara lain memperbanyak jabatan 
fungsional terutama di Daerah-daerah Tingkat II, jabatan Fungsional 
guru, dengan mempercepat penyelesaian inpassingnya dan kenaikan 
Pangkat Otomatis serta Pensiun Otornatis. 

Masalah nasib guru ini memang memerlukan perhatian utama, 
sebab tugas-tugas yang diembannya berkaitan dengan masalah pe- 
ningkatan kualitas rnanusia Indonesia dan pernbangunan manusia 
seutuhnya, yang dalam REPELIT A-REPELITA yang akan datang ini 
rnasalah peningkat.an kualitas manusia Indonesia mendapatkan per- 
hatian khusus bagi kita semua. 

Kasus organisasi Pengacara dan Advokat tidak luput dari perhatian 
Kornisi III. Dewan dapat memahami usaha-usaha Pemerintah dalam 
membina organisasi Pengacara dan Advokat yang kenyataannya sampai 
sekarang masih terdapat bermacam-macam jenis dan namanya dalam 
suatu wadah Perhimpunan Organisasi Pengacara Indonesia berdasar- 
kan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Keormasan. 



Dewan melalui Komisi III memandang saatnya sudah mendesak untuk 
diajukan RUU tentang Profesi Penasehat Hukum ke DPR. 

Sementara itu masalah peningkatan rnutu pelayanan disektor 
pariwisata, sub sektor jasa Pos Ciro dan Telekomunikasi yang meru- 
pakan tuntutan dari kemajuan-kemajuan yang telah dicapai dalam 
pembangunan nasional dibahas oleh Komisi V dengan Pemerintah. 

Untuk dapat memenuhi harapan masyarakat serta mengurangi 
bahkan menghilangkan keluhan-keluhan yang masih ada dimasya- 
rakat antara lain keterlambatan menyampaikan surat-surat/dokumen, 
pembebanan pulsa telepon yang tidak wajar, rendahnya ratio keber- 
hasilan panggilan (SCR), serta gangguan teknis lainnya, Dewan meng- 
harapkan Pernerintah agar penyelenggaraan jasa tersebut dapat di- 
tanggulangi secara intensif dan tuntas untuk mengirnbangi kenaikan 
tarif jasa Pos Giro dan Te!ekomunikasi beberapa wakru yang lalu. 

Masalah perumahan masih merupakan kebutuhan pokok yang 
belurn terselesaikan, hal ini dibahas Komisi V dengan Saudara Menteri 
Negara Perumahan Rakyat. 

Telah banyak kebijaksanaan Pernerintah yang diadakan dalam 
menciptakan iklim guna menyelesaikan masalah perumahan terutama 
bagi masyarakat menengah kebawah. 

Mengacu kepada petunjuk yang diberikan dalam UUD 1945 pasal 
33 ayat (1) dan (2) maka perekonomian disusun sebagai · usaha ber- 
sama berdasarkan asas kekeluargaan yang bertujuan untuk digunakan 
sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. 

Bertitik tolak dari sifat keke]uargaan, kebersarnaan dan kegotong 
royongan dalam penyelesaian masalah perumahan, Dewan melalui 
Komisi V mengharapkan Pemerintah untuk membuat kebijaksanaan- 
kebijaksanaan serta langkah-langkah guna mengatasi kendala maupun 
hambatan dalam menyelesaikan penanggulangan masalah perumahan 
dalarn PELITA V. 

Masalah perurnahan dan pemukiman ini masih akan dibahas lebih 
lanjut melalui RUU tentang Perumahan dan Pemukiman yang pemba- 
hasannya aka.n dimulai pada Masa Sidang yang akan datang. 

Komisi VI dalam menyoroti pembinaan usaha-usaha kecil oleh 
Pemerintah sangat mengharapkan agar upaya peningkatan usaha- 
usaha kecil sebagairnana ditentukan pasal 5 Undang-undang Nomor 5 
Tahun 1984 tentang Perindustrian yakni antara lain mengenai kriteria 
industri kecil dan penentuan jenis industri, yang khusus dicadangka.n 
bagi kegiatan industri kecil yang dikelolah oleh ekonorni lemah serta 
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yang dapat dilakukan oleh pengusaha dari ekonomi lemah, perlu dite- 
tapkan secara konkrit dengan peraturan Pemerintah, 

Masalah kemungkinan adanya penyesuaian kenaikan tarif listrik 
dan harga BBM tidak luput dari pengamatan Kornisi VI, Komisi v1I dan 
Komisi APBN didalarn rapatnya dengan Pernerintah. Dewan menghar- 
gai upaya Pernerintah untuk mengkaji. secara cerrnat darnpak 
penyesuaian tarif listrik dan harga BBM agar tidak mernpunyai pe· 
ngaruh inflatoir yang akan dapat mengurangi malma dari upayah- 
upayah Pernerintah untuk mengendalikan laju inflasi, 

Sehubungan dengan iru Dewan sependapat dengan Pemerintah 
bahwa: 

1. Apapun kebijaksanaan yang akan diambil tentang penyesuaian 
tarif listrik dan harga BBM, pada dasamya tetap mengacu kepada 
arah dan pedoman yang digariskan dalarn GBHN dengan rnern- 
perhitungkan secara matang kernampuan masyarakat, memadukan 
dan memperhatikan berbagai kepentingan seperti beban keuang- 
an negara, konsumsi sumber daya energi dan pengembangan 
ekonomi secara lebih efisien dan produktif. Dan terutama penga- 
wasan terhadap kebocoran dan pencurian aliran listrik perlu lebih 
ditingkatkan. 

2. Kebijaksanaan tersebut perlu ditunjang upaya untuk menciptakan 
situasi psikolo~s masyarakat yang tetumg, situasi makro-rnoneter yang 
stabil dan tidak spekulatif, serta upaya-upaya yang nyata yang 
mengarah pada pemerataan. 

Sernentara itu dengan telah berakhirnva era perang dingin dalam 
rangka mengantisipasi arus globalisasi perekonomian yang makin deras 
selama in i, perekonomian Indonesia dituntut untuk lebih 
meningkatk.an strategi dan Iangkah-langkah operasional yang lebih 
dinamis dan positif agar dunia usaha makin lebih jeli, peka dan efisien, 
sehingga daya saingnya dapat diandalkan, 

Dalarn pada itu masalah kerterbatasan dana Pernerin tah dalam 
membina clan mengelola Rumah Sakit Umum (RSU} Pemerintah 
mendapatkan perhatian Kornisi VIII dalam rapat kerjanya dengan 
Pemerintah. Dewan mengerti dan dapat memahami mengenai keter- 
batasan dana Pemerintah dalam mendukung adanya Rumah Sakit 
Umum (RSU) Swadana dan keberadaan Paviliun Khusus Swasta, 
namun tetap mengharapkan agar pelaksanaan kedua rencana dan 
kegiatan tersebut dilaksanakan dengan perrncanaan yang matang, • 



sehingga keberadaan Rumah Sakit Swasta dan Rumah Sakit Peme- 
rin tah akan tetap saling mendukung dalam rangka meningkatkan 
pelayanan kesehatan masyarakat yang mak.in meluas dan rnerata. 

Masalah komersialisasi terhadap penyelenggaraan pendidikan 
yang sempat menjadi polemik masyarakat pendidikan dibahas Komisi 
IX dalam rapat kerjanya dengan Saudara Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan. Dewan sependapat dengan Pemerintah bahwa upaya 
pencegahan agar tidak terjadinya komersialisasi terhadap penye- 
lenggaraan pendidikan, secarajelas telah termaktub didalam Undang- 
undang Nomor 2 Tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 
tahun 1990 pasal 166 ayat (1), bahwa Yayasan Pendiri Perguruan Tinggi 
harus bersifat sosial, dan apabila terjadi penyimpangan pengelolaan 
berdasarkan basil penelitian pihak yang berwajib dapat ditindak sesuai 
dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989. 

Bidang pembinaan olah raga yang selama ini mendapatkan per- 
hatian baik oleh Pemerintah maupun masyarakat untuk dapatnya para 
olahragawan kita berperan baik secara nasional maupun intemasional 
juga mendapatkan pembahasan oleh Komisi IX. Dewan sependapat 
dengan Pemerintah agar pernbinaan dan pengembangan olahraga 
dalam rangka memantapkan realisasi Panji Olahraga, senantiasa di- 
tunjang denga.,n langkah-langkah nyata termasuk penataran penggerak 
Panji-Olahraga yang telah diawali dengan Penataran tingkat Nasional. 
Sementara itu perlu pula diutamakan adanya konsep pembinaan 
olahraga yang mernungkinkan berkembangnya kegiatan o}ahraga pro- 
fesional, namun tidak menyurutkan perkembangan organisasi yang 
tetap dilandasi kecintaan dan kegemaran terutama dalam mengejar 
prestasi yang dapat menjunjung tinggi martabat dan kebanggaan 
bangsa. 

Masalah pelaksanaan peraturan perundangan dalam mengatasi 
pencemaran lingkungan hidup yang di sebabkan oleh dampak negatif 
dari pembangunan di berbagai sektor yang sedang kita galakkan, 
mendapatkan perhatian Komisi III dan Komisi X dalam rapat kerjanya 
dengan Saudara Jaksa Agung dan Menteri Negara Kependudukan dan 
Lingkungan Hidup. 

Dewan sependapat dengan Pemerintah bahwa belum adanya 
beberapa peratura.n organik yang mendukung pelaksanaan Undang- 
undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 
Lingkungan Hidup merupakan hambatan bagi penegakan peraturan 
itu sendiri. Oleh karena itu dipandang perlu untuk segera diterbitkan 
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Sidang Dewan yang k.ami muliakan, 
Pada tanggal 6 ]uni 1991, Pemerintah telah mengeluarkan suatu 

keputusa.n mengenai kenaikan gaji untuk Pegawai Negeri, Anggota 
ABRI dan pensiunan sebesar 15%, dan berlaku mulai tanggal I Juli 
1991. Dewan menyambut dengan perasaan lega karena hal ini telah 
lama diusulkan, 

peraruran perundangan lainnya sebagai penjabaran Undang-undang 
Nomor 4 Tahun 1982 dan Peraturan Pelaksanaannya sehingga tereipta 
persarnaan persepsi mengenai pengertian pencemaran dan perusakan 
lingkungan serta penanganannya. 

Komisi APBN dalam Masa Sidangnya yang sekarang ini telah 
mernfokuskan kepada masalah-masalah keuangan negara melalui 
pembahasan RUU tentang TP APBN Tahun 1990-1991 dan RUU PAN 
1988/1989 serta HAPTAH BEPEKA Tahun 1989/1990 yang telah di- 
sarnpaikan oleh Saudara Ketua BEPEKA DPR pada tanggal 6 Juni 1991. 
Sementara itu 2 (dua) Alat Kelengkapan Dewan yang lain yaitu BKSAP 
dan BURT telah melakukan kegiatan yang cukup padat dalam Masa 
Persidangan yang berjalan ini. 

Laporan lmnjungan delegasi-delegasi muhibah DPR RI ke pelbagai 
negara pada Masa Persidangan III telah dibahas secara mendalam 
didalam rapat-rapat BKSAP telah sebelum laporan tersebut secara 
resmi disampaik.an kepada Sidang Paripurna Dewan. 

Disamping itu Pimpinan BKSAP telah mengadakan diskusi-diskusi 
dengan delegasi Parlemen Selandia Baru dan Anggota Parlemen 
Cheko dan Slovakia dalam rangka saling tukar informasi untuk lebih 
meningkatkan kerjasama bilateral. 

Dalarn pada itu BURT telah melakukan rapat-rapatnya secara in· 
tensif unruk mernbahas hal-hal yang bersifat kerumah-tanggaan dan 
pernbentukan Term of Reference (TOR) dalam rangka Master Plan 
Pembangunan Gedung MPR/DPR RI. 

Disamping itu pula Masa Sidang ini Pimpinan Dewan telah mene- 
rirna lmnjungan Delegasi Parlemen Selandia Baru yang dipimpin oleh 
Yang Mulia Tuan Robin Gray. 

Semua itu memberikan gambaran betapa padatnya kegiatan-ke- 
giatan yang telah dilalukan oleh l)ewan disamping kegiatan dari 
masing-masing Fraksi yang juga tidak kalah pentingnya dalam rangka 
mernberikan arahan bagi anggota-anggota dalam menangani per· 
masalahan yang sedang dibahas oleh Alat-alat Kelengkapan yang ada, 
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Sidang Dewan yang terhorrnat, 
Demikianlah sedikit gambaran kegiatan yang telah dilakukan oleh 

Dewan dalam Masa Sidang yang akan segera kita akhiri. 
Namun yang perlu kita carat disini, ialah bahwa dalam hubungan 
kerjasama antara Dewan dengan Pemerintah selama ini, baik dalam 
bentuk rapat-rapat kerja, rapat dengar pendapat, forum konsultasi, dan 
sebagainya sangat terasa bahwa suasana kekeluargaan makin mantap, 
sehingga kedua pihak berusaha menciptakan suasana yang saling 
membantu. Dengan demikian prinsip kekeluargaan didalam meka- 
nisme pelaksanaan Sistem Demokrasi Pancasila terasa semakin menon- 
jol karena semua hanya mengabdi pada satu cita-cita, satu tujuan, yaitu 
Amanat Penderitaan Rakyat. 

Saudara-saudara sekalian, 
Pada tanggal 27 ]uni 1991 yang lalu, Saudara Presiden dan Ibu 

Soeharto beserta seluruh rombongan telah kembali dari menunaikan 
ibadah haji dalam rangka tnelaksanakan rukun Islam yang kelirna. 
Pada kesempatan ini pula Pirnpinan Dewan beserta seluruh Anggota 
Dewan menyampaikan ucapan selamat kepada Saudara Haji Soeharto, 
Presiden Republik Indonesia dan seluruh keluarga,. dengan harapan 
dan do'a semoga dengan telah dilaksanakannya rukun Islam yang 
kelima ini akan lebih memberikan kekuatan lahir maupun batin 
kepada Saudara Presiden untuk memimpin dan melanjutkan Pernba- 
ngunan Nasional dalam mencapai masyarakat adil dan makmur, Amin 

Dewan menyampaikan rasa terima kasih kepada Pemerintah yang telah 
memenuhi himbauan Pimpinan Dewan beserta A1at Kelengkapan yang 
sejak penidangan-persidangan yang lalu selalu menghimbau untuk 
dapat meringankan beban yang seJama ini dihadapai oleh para pegawai 
negeri sipil, anggota ABRI dan pensiunan. 

Keputusan ini menunjuk.kan adanya kemauan kuat dari Pemerin- 
tah untuk meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri sipil, 
anggota ABRI dan pensiunan disesuaikan dengan melihat kondisi 
keuangan negara. Namun demiltian Dewan senantiasa berharap agar 
kenaikan gaji ini harus diimbangi dengan pengawasan dan langkah- 
langkah yang ketat dari Pemerintah yang dapat mencegah terjadinya 
kenaikan harga-harga. agar kenaikan gaji yang tidak seberapa tersebut 
benar-benar dapat dirasakan kemanfaatannya urrtuk kesejahteraan 
rakyat, khususnya para pegawai negeri, anggota ABRl dan pensiunan. 
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Sehubungan dengan itu dalam Sistern Dernokrasi Pancasila, hubungan 
antara Pemerintah dan DPR dilandasi oleh asas kekeluargaan yang 
justru saling mengisi dan menjauhkan adanya sikap konfrontatif, 

Harapan kita selanjutnya ialah agar DPR dan pihak Pemerintah 
selalu berusaha mernelihara suasana kekeluargaan tersebut dalam 
menghadapi masalah Nasional yang menyangkut kepentingan rakyat 
banyak. 

Memang harus diakui, bahwa masih banvak lagi permasalahan- 
permasalahan yang perlu rnendapatkan perhatian, yang tidak dapat 
karni kemukakan satu persatu didalam forum ini, narnun diantara ber- 
bagai permasalahan tersebut ada yang kita anggap sangat menonjol 
yang mernerlukan perhatian kita dalam melaksanakan Amanat Perrderi- 
taan Rakyat yaitu : 

Pertarna : rnasalah pelaksanaan penegakan hukum 
Dalarn salah satu asas pembangunan nasional yaitu asas 
kesadaran hukurn ditekankan bahwa setiap Warga Negara 
Indonesia harus selalu sadar dan taat kepada hukurn dan 
mewajibkan negara untuk menegakkan dan menjamin 
kepastian hukum. 
Masalah penegakkan hukum ini dirasakan bahwa banyak 
sekali hal-hal yang mernerlukan penyempurnaan/per- 
baikan, karena masih banyak keluhan-keluhan yang di- 
sampikan masyarakat terhadap pelaksanaan-pelaksa- 
naan hukum oleh para aparat penegak hukum, yang 
kesemuanya menggambarkan bahwa rakyat belum sepe- 
nuhnya menikrnati adanya kepastian hukurn dan pe- 
ngayoman hukum. 

Kedua: masalah pelaksanaan 8 (delapan) jalur pemerataan 
Kebijaksanaan Pernerintah dalam rnelaksanakan GBHN 
melalui Trilogi Pembangunan masih perlu ditingkatkan, 
karena salah satu pokok dari Trilogi Pembangunan, yaitu 
pemerataan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. 

Hal ini dapat kita lihat melalui 8 ( delapan ) jalur pemera- 
taan antara lain pemerataan kesempatan rnemperoleh 
pekerjaan, kesempatan memperoleh pendidikan dan 
kesernpatan memperoleh keadilan, belum dapat 
rnenjangkau semua lapisan masyarakat 
Kita semua sadar bahwa untuk merealisasi 8 jalur pe- 
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KETUA, 

Jakarta, 6 Juli 1991 

Sekian, Wassalamu' alaikum Warrohmatullahi Wabarokatuh. 

Sidang Dewan yang terhormat, 
Mulai besok pagi DPR akan menjalani Masa Reses. Walupun Masa 

Reses ini adalah reses pendek, namun Pimpinan Dewan percaya bahwa 
para Artggota Dewan sesuai penugasan dari masing-masing Komisi akan 
melaksanakan tugas di daerah-daerah dan sekaligus juga untuk 
melakukan komunikasi intensif dengan para pemilihnya. 

Ijinkanlah pada kesempatan ini Pimpinan Dewan mengucapkan 
selamat bertugas dalam Masa reses dan Insya Allah kita bertemu lagi 
pada tanggal 16 Agustus 1991 yang akan datang. 

Perkenankanlah karni menutup masa Sidang IV Tahun Sidang 
1990-1991. 

Sidang Dewan yang terhormat, 
Sebelum menutup pidato ini perlu kami beritahukan bahwa pada 

tanggal 15 sampai dengan 17 Agustus 1991 akan diadakan parneran 
llmiah Hasil Penelitian di bidang Biosains di gedung DPR RI, yang 
pembukaannya akan dilaksanakan tanggal 15 Agustus 1991. 

Disamping itu pada tanggal 16 Agustus sesudah Sidang Pleno akan 
dilakukan peresmian Musiurn MPR/DPR Tahap I di Pustakaloka oleh 
Ketua MPR/DPR. Kiranya kegiatan-kegiatan ini dapat mendapatkan 
perhatian ldta sernua. Terirna kasih, 

merataan bukanlah soal yang mudah, memerlukan waktu 
dan kesabaran. Tapi hendaknva selalu kita pegang teguh, 
bahwa dalam mengambil keputusan-keputusan yang 
penting-penting pelaksanaan 8 jalur pemerataan sudah 
ikut diperhitungkan. 
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Sidang Dewan yang kami rnuliakan, 
Sejak tangga] 8 Juli yang baru lalu Dewan Perwakilan Rakyat men- 

jalani Masa Reses yaitu Reses Masa Persidangan IV Tahun Si<!ang 1990- 
1992, oleh karena itu pada kesempatan pertama ini, izinkanlah Pimpin- 
an Dewan rnenyarnpaikan ucapan selarnat bertemu kembali, mudah- 
mudahan kita sekalian sela1u dikaruniai kesehatan dan senantiasa 

Bismillahirrahmanirrahiim, 
Assalamu 'alaikum Warrohmatullahi Wabarokatuh. 
Yang terhonnat ; 

Saudara Presiden, 
Saudara Wakil Presiden, 
Saudara-saudara Pimpinan dan para Anggota Lembaga Ter- 
tin,ggi dan tinggi Negara 
Saudara-saudara Men teri Kabinet Pernbangunan V, 
Yang Mulia para Duta Besar /Kepala Perwakilan negara 
Sahabat, 
Saudara-saudara Anggota Dewan, 
Para Undangan dan Hadirin sekalian yang kami rnuliakan, 

Berdasarkan acara rapat-rapat DPR RI yang telah ditetapkan oleh 
rapat Badan Musyawarah, Rapat Paripurna hari ini mernpunyai dua 
mata acara, yaitu Pidato Pembukaan Masa Persidangan ke I Tahun 
Sidang 1991 - 1992 oleh Pimpinan Dewan, dan Pidato Kenegaraan 
Presiden Republik Indonesia, dalam rangkaian peringatan Hari Ulang 
Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. 

Menurut catatan Sekretariat Jenderal, dapat kami beritahukan 
bahwa 445 Anggota Dewan dari keempat unsur Fraksi telah hadir 
dalam Rapat Paripuma ini, oleh karenanya, izinkanlah kami membuka 
Rapat Paripurna pertama Dewan Perwakilan Rakyat dalam Masa Per- 
sidangan ke I, sekaligus menandai dimulainya Tahun Sidang 1991-1992 
dan sesuai ketentuan pasal 96 ayat (1), maka Ra.pat Paripurna ini karni 
nyatakan terbuka untuk umum, 

31 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
Pada Tahun Sidang 1990-1991 yang baru saja kita akhiri, Dewan 

Perwakilan Rakyat bersama-sama dengan Pemerintah telah dapat 
menyelesaikan 10 (sepuluh) Rancangan Undang-undang menjadi 
U ndang-undang, yaitu : 

1. RUU tentang Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. 
2. RUU tentang Kepariwisataan. 
3. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha 

Negara di Jakarta, Medan dan Ujung Pandang. 
4. RUU tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota 

Negara Republik Indonesia Jakarta. 
5. RUU tentang Celah Timor. 
6. RUU tentang K.ejaksaan Republik Indonesia. 
7. RUU tentang APBN Tahun 1991/1992. 
8. RUU tentang TP APBN Tahu 1990/1991. 
9. RUU tentang PAN Tahun 1988/1989. 
10. RUU ten tang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II 

Lampung Barat, 

Sementara itu dalam Tahun Sidang inipun DPR telah rnengeluar- 
kan satu Pemyataan yaitu Pern:yata.an Pendapat Mengmai Perang Teluk: 

Sedangkan RUU-RUU yang masih akan dilanjutkan pembahasan- 
nya adalah : 
1. Paker 4 (empat) RUU bidang Perhubungan, yaitu : 

- RUU tentang Lalau Lintas dan Angkutan di Jalan, 

mendapat limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu 
Wata'ala, sehingga kita sekalian dapat melaksanakan tugas dan ke- 
wajiban dengan sebaik-baiknya, 

Sebelum kami melanjutkan pidato pembukaan ini perlu kami beri- 
tahukan bahwa selama menjalani masa reses, ada diantara rekan kita 
Anggota Dewan yang terhorrnat Saudara Suhardjono dari Fraksi karya 
Pembangunan, kemudian juga Anggota Majelis yang terhormat Sau- 
dara R. H. Soegandhi telah berpulang ke Rahmattullah; Inna Lilliahi 
Wa' Inna Ilaihi Rojiun. 

Kami mendo'akan semoga arwah kedua almarhum dapat diterima 
oleh Tuhan Yang Maha Esa sesuai amal dan ibadah serta pengabdian- 
nya bagi bangsa dan negara dan semoga keluarga yang ditinggalkan 
dikaruniai ketabahan irnan menghadapi cobaan ini. Amin. 
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Insya Allah kesemua Rancangan Undang-undang tersebut dapat 
diselesaikan pernbahasan dalarn Tahun Sidang yang akan kita jalani ini, 
sebab diperkirakan masih ada RUU lain yang mungkin akan disampai- 
kan oleh Saudara Presiden ke DPR, sebelum DPR periode 1987-1992 
mengakhiri masa baktinya. 

Melalui fungsi perundang-undangan inilah disamping kedua 
fungsi yang utama lainnya, DPR senantiasa berupaya untuk meng- 
akornodasikan aspirasi ra.kyat ataupun tuntutan masyarakat kedalam 
produk perundang-undangan, agar diperoleh suatu landasan hukurn 
dan norrna-norma yang sebaik-baiknya bagi penentuan kebijaksanaan 
yang akan dijalankan Pemerintah didalam melaksanakan pemba- 
ngunan. 

Oleh karena itu dapat dimaklumi apabila pembicaraan suatu 
Rancangan Undang-undang di DPR kadang-kadang memerlukan 
waktu cukup lama, kadang-kadang melalui pembahasan yang cukup 
"alot", sebab baik DPR maupun Pemerintah masing-masing berkehen- 
dak untuk dapat menghasilkan produk perundang-undangan yang 

RUU tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, 
RUU tentang Perfilman, 
RUU tentang Benda Cagar Budaya, yang pembahasannya akan 
dimulai pada Masa Persidangan ini; dan kemarin siang diterima 
satu RUU lagi dengan Amanat Presiden tertanggal 15 Agustus 
1991 yaitu RUU tentang keimigrasian. 

1. 
2. 
3. 

; 

3. RUU tentang Perumahan dan Pernukiman. 

Disamping RUU tersebut di atas, dalam Masa Persidangan IV yang 
lalu Dewan telah pula menerima 3 (tiga) buah RUU dari Pemerintah, 
Ketiga RUU tersebut adalah : 

- RUU tentang Perkeretaapian, 
- RUU tentang Pelayaran, 
- RUU tentang Penerbangan 

2. Paket 4 (empat) RUU bidang Keuangan, yaitu : 

- RUU tentang Perbankan, 
- RUU tentang Dana Pensiun, dan 
- RUU tentang Usaha Perasuransian. 
- RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 

1985 tentang Pajak Penghasilan. 



Sidang Dewan yang terhormat, 
Selain melaksanakan fungsi perundang-undangan dan fungsi 

.anggaran melalui penetapan APBN, maka Dewan memilik.i fungsi yang 
sangat penting yaitu fungsi pengawasan. Penilaian terhadap pelak- 
sanaan fungsi ini bermacam-macam, Ada sernentara pendapat yang 
menyatakan bahwa fungsi' pengawasan yang dilalr.ukan oleh Dewan 
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Sidang Dewan yang terhonnat, 
Banyaknya Rancangan Undang-undang yang disarnpaikan Saudara 

Presiden ke DPR akhir-akhir ini cukup menggembirakan, sebab Ran- 
cangan Undang-undang tersebut memang sudah lama kita nantikan 
serta mempunyai nilai strategis dan sangat diharapkan kehadirannya 
didalam memberikan dukungan terhadap pembangunan di segala 
bidang yang sedang kita laksanakan, khususnya didalam mengikuti 
pertumbuhan ekonomi kita sekarang ini sedang melaju degan cepat, 
Narnun demikian problematika yang sering kita jumpai adalah ba- 
nyaknya Undang-undang yang belum ditndak-lanjuti dengan per- 
aturan-peraturan pelaksanaannya yang justru merupakan sarana untuk 
menampung dinamika masyarak.at. 

Kita sadari bahwa apapun yang sedang kita bangun didalam ne- 
ga:ra Republik kita ini, apakah itu pembangunan ekonomi, pernba- 
ngunan politik, pembangunan Hank.am dan sebagainya haruslah di- 
dasarkan kepada aturan, norma dan landasan hukum yang dapat mern- 
berikan jaminan tumbuhnya rasa keadilan, meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat, rerciptanya ketertiban dan keamanan, 
menjunjung harkat dan martabat manusia Indonesia. Diciptakannya 
berbagai peraturan perundang-undangan yang berwatak Pancasila dan 
berlandasan UUD 1945 dan yang mengabdi kepada kepentingan na- 
sional, untuk mengganti hukum-hukum kolonial yang sudah tidak 
sesuai lagi d.engan perkembangan masyarakat, rnerupakan langkah- 
langkah konkrit unruk mewujudkan pernbangunan nasional yang 
benar-benar sesuai dengan kepentingan nasional kita. 

Berbagai perangkat perundang-undangan dan pernbaharuan 
hukum merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda-tunda lagi 
khususnya dalam rangka menghadapi Era Tinggal Landas pemba- 
ngunan nasional. 

benar-benar memenuhi harapan dan tuntutan rakyat dan memberikan 
kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi rakyat 



Sidang Dewan yang terhormat., 
Jika 3 tahun yang lalu tepatnya pada tanggal 11 Maret 1988 dalam 

sambutan saya seusai pengambilan sumpah Presiden antara lain saya 
menghimbau untuk ditegakk.annya hukum, maka kinipun rnasih saya 
minta untuk tidak henti-hentinya menegakkan hukum dan keadilan 
terutama kepada jajaran aparat penegak hukum dan pelayanan masya- 
rakat, Dengan tegaknya hukum maka berbagai keadaan yang sering 
terjadi yang mencenninkan ketidak adilan akan dapat dihindari, 

Didalam menghadapi konflik kepentingan yang kini banyak terjadi 
di tengah-tengah masyarakat seperti misalnya rnasalah tanah, maka 
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akhir-akhir ini telah cukup .baik, baftkan Pemerintah kewalahan mela- 
yaninya, pendapat ini justru dari kalangan pemermtah, Tetapi ada juga 
pendapat yang menyatakan bahwa fungsi pengawasan Dewan masih · 
jauh dari yang diharapkan, sebab Dewan belum dapat melaksanakan 
hak-haknya dengan baik untuk dapat mendukung fungsi pengawasan- 
nya tersebut, Terlepas dari penilaian yang beraneka ragam tersebut, 
kalau kita lihat secara obyektif dan proporsional, kita telah berupaya se- 
maksimal mungkin dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh sistem 
ketatanegaraan kita yang menganut asas kekeluargaan. 

Dalam kaitan dengan fungsi pengawasan ini sangatdisadari bahwa 
didalarn negara Demokrasi, kecuali diperlukan Pemerintah yang kuat 
juga hams diimbangi dengan DPR yang kuat, sebab dalam pemerin- 
tahan yang demokratis yang sangat esensial adalah bahwa pelaksanaan 
fungsi pengawasan oleh DPR merupakan hal yang wajar oleh karena 
merupakan salah satu aspek dari demokrasi itu sendiri, Oleh karena 
kualitas pembangunan nasional kita semakin meningkat, maka diper- 
lukan kualitas kontrol yang meningkat pula. 

Untuk dapat melaksanakan misi ini, rnaka pelbagai kendala hams 
dapat disingkirkan, baik itu kendala dari dalam antara lain masih perlu 
dimantapkannya pelaksanaan fungsi-fungsi DPR dalam kehidupan 
ketatanegaraan yang dernokratis maupun kendala dari luar antara lain 
iklim politik secara keseluruhan dan semangat para penyelenggara 
negara, yang masih perlu ditingkatkan lagi khususnya di dalam 
mewujudkan rnekanisrne kehidupan kenegaraan yang dernokratis 
sesuai amanat penjelasan UUD 1945 yang menyatakan " yang 
sangat penting dalam pemerintahan dan dalam kehidupan Negara 
ialah semangat, semangat para penyelenggara Negara, semangat para 
Pemimpin Pernerintah " 



Sidang Dewan yang terhormat, 
Besok pagi seluruh rakyat Indonesia akan memperingati Hari 

Vlang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-46, hari y.:ing 
paling bersejarah dan keramat bagi bangsa Indonesia. Sebagai bangsa 
pejuang, setiap kali kita memperingati Hari Kemerdekaan, rasa haru 
yang mendalam senantiasa meliputi kalbu, rnanakala kita mengenang 
detik-detik perjuangan kemerdekaan Indonesia yang telah menelan 
banyak korban dan derita rakvat dan para pejuang kemerdekaan kita. 
Keharuan itu tentu disertai kebanggaan yang sangat besar dan kegern- 
biraan yang menggetarkan jiwa serta semangat kita semua. Berkat 
rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, bangsa Indonesia telah berhasil 
menegakkan dan memproklamasikan Kemerdekaan Republik Indone- 
sia dengan kekuatan sendiri. 

Kita sernua yang masih hidup saat ini dan generasi muda kita wajib 
mensyukuri. Rahmat Tuhan Yang maha Esa atas terwujudnya kerner- 
dekaan Indonesia dengan melalui pengorbanan para pejuang pen- 
dahulu-pendahulu kita. 

Untuk memperoleh kedalaman makna dan rnanfaat dari suatu 
peringatan Vlang Tahun Kemerdekaan Indonesia, hendaknya kita 
mampu mengangkat kebesaran hikmahnya, merenung ulang dan 
mawas diri serta mampu berdialog dengan dimensi sejarah agar kita 
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penyelesaiannya haruslah berorientasi kepada nilai-nilai obyektif yang 
tidak mernbedakan antara yang kuat dan yang lemah, karena hukum 
berlaku sama bagi semua orang. Hal ini mengandung arti bahwa 
keseluruhan tindakan dalam kehidupan bennasyarakat, berbangsa dan 
bernegara agar benar-benar dilaksanakan atas dasar aturan hukum, 
Dengan demikian akan dapat dihindari munculnya tindakan yang tidak 
bersumber pada aturan hukum yang pasti, baik yang dilakukan oleh 
perorangan, kelompok ataupun pemerintah. 

Hasil-hasil pembangunan yang telah dimulai oleh Orde Baru sejak 
tahun 1969 telah mendatangkan kemajuan-kemajuan dan perubahan 
perubahan yang cepat dalam masyarakat, Kenyataan menunjukan 
bahwa seirarna dengan pesatnya gerak pembangunan telah pula terjadi 
berbagai ekses yang kurang memperhatikan segi-segi keadilan. Hal ini 
terjadi karena aparat penegak hukum dan aparat pelayanan masyarakat 
sering-sering lebih mengedepankan kekuasaan dan wewenangnya dari 
pada tugas yang diembannya. Masyarakat yang sudah maju sekarang ini 
tidak semata-mata mendambakan kemakmuran didalam satu nafas. 



Sidang Dewan yang terhormat, 
Tahun depan tepatnya bulan Mei 1992 akan berlangsung pesta 

dernokrasi, yaitu Pemilihan Umum untuk memilih Wakil-wakil Rakyat 
yang akan duduk di Lembaga Perwakilan/Pennusyawaratan Rakyat. 
Didalam negara Demokrasi, kedaulatan berada ditangan rakyat, yang 
berarti rakyatlah yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi, rakyatlah 
yang menentukan corak dan bentuk pemerintahan dan rakyat pulalah 
yang rnenentukan tujuan apa yang ingin dicapai. Berdasarkan Undang- 
undang Dasar 1945 kedaulatan rakyat dipegang dan dilaksanakan 
sepenuhnya oleh MPR sebagai Lembaga tertinggi Negara. 

Didalam sistem politik berdasarkan Demokrasi Pancasila, kita lebih 
banyak mengedepankan tugas-tugas yang hams dilaksanakan oleh 
pemerintah serta lembaga-lembaga tinggi lainnya, bukan rnengede- 
pankan kekuasaan. Yang kita pentingkan adalah pembagian tugas 
diantara supra struktur politik yang ada, sedangkan kekuasaan 
hanyalah sekedar alat untuk memungkinkan pelaksanaan tugas. Pelak- 
sanaan tugas yang dilengkapi dengan kekuasaan haruslah disertai 
dengan norma-norma hokum yang mengikat untuk menghindari ter- 
jadinya kesewenang-wenangan penyalah-gunaan kekuasaan, sekaligus 
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sebagai bangsa mampu mengenali jati diri kita aebagai bangsa yang 
dilahirkan dan dibesarkan atas kekuatan sendiri, 

Dalam menyelamatkan bangsa dan negara sejak tahun 1966 kita 
telah menerapkan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bemegara yang diletakkan pada kemumian Pancasila dan Undang- 
undang Dasar 1945. Kita telah mampu mengukir banyak kemajuan di 
segala bidang kehidupan, dan mampu menciptalan stabilitas nasional 
yang dinam.is. 

Ini semua rnerupakan prestasi nasional yang belum pernah kita 
wujudkan sebelum ini. Hasil-hasil pembangunan nasional yang rneli- 
puti bidang-bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan 
hankam, telah dapat mengangkat harkat martabat serta kesejahteraan 
rakyat kita secara lahiriah dan batiniah sehingga memungkinkan Indo- 
nesia mernberikan sumbangannya yang positif dalam percaturan inter- 
nasional. Namun demikian kita masih belurn merasa puas, sebab kita 
masih harus mampu mengantisipasi tuntutan-tuntutan baru yang se- 
rnakin meningkat dan kompleksi yaitu antara lain masalah pernerataan 
pembangunan dan hasil-hasilnya, yang sampai saat ini masih dirasakan 
belum sebagaimana yang kita harapkan, 



Sidang Dewan yang kami muliakan, 
Disamping masalah Pemilu, rnasih banyak rnasalah-masalah Jain 

yang rnendapatkan perhatian Dewan. Masalah-masalah tersebut antara 
lain kenaikan harga BBM, kenaikan tarif listrik dan angkutan umurn, 
tata niaga cengkeh, kernarau panjang, pembangunan Indonesia Bagian 
Timur, kebijakan penurunan suku bunga, perkelahian pelajar yang 
sangat rnemprihatinkan. Satu hal yang cukup menggembirakan akhir- 
akhir ini adalah prestasi para olahragawan kita di arena internasional 
khususnya untuk cabang olah raga tenis lapangan dan bulutangk.is. 

Sementara itu masalah-masalah luar negeri tidak luput pula dari 
perhatian Dewan, antara lain Konperensi Puncak 7 Negara Industri di 
London baru-baru ini, perternuan para Menteri Luar negeri ASF.AN di 
Kuala Lumpur akhir bulan Juli yang lalu yang telah mernbicarakan 
antara lain gagasan-gagasan mengenai keinginan dibentuknya Group 
Ekonomi Asia Timur (EAEG) serta bentuk-bentuk keamanan regional 
Asia Pasifik; pertemuan tingkat tinggi dua pemimpin negara Adidaya di 
Moskow; Konperensi Perdamaian Timur Tengah bulan Oktober yang 
akan datang; terbentuknya Dewan Tertinggi Nasional (SNC) dalam 
rangka penyelesaian masalah Kamboja; terpilihnya Pangeran Norodom 
Sihanouk sebagai Presiden SNC; perang saudara di Yugoslavia, dan satu 
ha} yang kami nilai cukup positif adalah masuknya masing-masing 
Korea yaitu Republik Rakyat Korea dan Republik Korea sebagai 
Anggota Perserikatan Bangsa-bangsa. Permasalahan-permasalahan itu 
akan didalami lebih lanjut pada hari-hari mendatang, baik dalarn fo- 
rum rapat-rapat intern maupun dalam forum rapat-rapat kerja dan lain 
sebagainya. 
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untuk dapat menciptakan rasa keadilan, 
Mengalir dari pemik.iran itu rnaka posisi para Anggota Dewan yang 
akan dicalonkan oleh organisasi-organisasi kekuatan sosial politik 
diharapkan mampu dan berani menyalurkan aspirasi rakyat melalui 
Lembaga-lembaga Perwakilan dan Lembaga Permusyawaratan Rakyat, 
dan sanggup menjunjung tinggi Amanat Penderitaan Rakyat se- 
bagaimana sumpah jabatan yang telah diucapkan pada saat para 
anggota Dewan akan mengawali tugas-tugas konstitusionalnya. 

Kami mengharapkan agar Pemilu yang akan datang dapat meng- 
hasilkan wakil-wakil rakyat yang berkualitas, yang akan mampu 
menjemput tuntutan-tuntutan masyarakat yang makin meningkat, dan 
yang mengabdi pada Amanat Penderitaan Rakyat. 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
Berbeda dari rangkaian Hari Proklamasi di DPR tahun yang lalu, 

maka pada hari ini di Plaza Grahakarana gedung MPR/DPR RI di- 
adakan pameran basil penelitian 7 (tujuh) Pusat Antar Universitas 
(PAO) Biosains yang disajikan oleh Institut Pertanian Bogor, Institut 
Teknologi Bandung dan Universitas Gadjah Mada dengan tema "P~ 
ranan Biosams Dalam Pmingltat.an KuaJ.itas Sumber Daya Manusi« dan 
Lingltungan". Pameran ini telah dibuka pada hari Kamis tanggal 15 
Agustus oleh Saudara Menteri Pendidikan clan Kebudayaan dan akan 
berlangsung sampai dengan hari Sabtu tanggal 17 Agustus 1991. Kami 
berpendapat bahwa pameran ilmiah semacam ini yang mungkin akan 
disusul dengan pameran-pameran hasil penelitian bidang lain akan 
memberikan manfaat ganda, baik bagi kepen tingan masyarakat 
pengguna maupun bagi kepentingan Universitas yang bersangkutan. 
Kita mengetahui bahwa dalarn rangka menyiapkan sumber daya 
manusia terdidik, Pemerintah telah mernperbanyak bidang-bidang 
ilmu yang strategis untuk menghadapi perkembangan ilrnu penge- 
tahuan dan teknologi yang sangat pesat antara lain rneliputi hard sci- 
ences yang strategis terdiri dari bio-teknik, ilmu pangan dan gizi, ilmu 
hayati, rekayasa, ilmu kornputer, mikro elektronika clan soft sciences 
yang strategis terdiri dari ilmu ekonomi dan sosial, serta pengembang- 
an bahan pengajaran. 

Berkaitan dengan itu karni mengundang para Menteri, Yang Mulia 
Anggota Corps Diplomatik, para hadirin dan khususnya para Teladan 
yang hadir di Sidang ini untuk dapat menyaksikan pameran tersebut, 
segera setelah berakhirnya Sidang Paripurna DPR ini. Kehadiran para 
undangan akan memberikan semangat dan dorongan bagi para 
peneliti dan penyaji pameran ilmiah ini untuk mengembangkan 
bidang penelitian Biosains Iebih Janjut dengan sebaik-baiknya. 

Sernentara itu seusai Sidang Paripurna ini, di ruang Pustakaloka 
gedung MPR/DPR akan dibuka secara resrni Musium DPR/MPR tahap 
pertama, oleh Ketua DPR/MPR. 
Gagasan awal pendirian Musium ini muncul dari Pimpinan DPR/MPR, 
maksudnya untuk mengungkapk.an nuansa tentang nilai kejuangan 
Bangsa Indonesia lewat Lembaga Perwakilan Rakyat untuk diabadikan 
melelui gambar dan perlambang dalam suatu wadah yang disebut 
Museum DPR/MPR demi pengembangan dan pemantapan Demokrasi 
Pancasila. Kami mengundang hadirin sekalian untuk berkenan me- 
nyaksikannya. 



45 orang 
27 orang 

108 orang 
108 orang 
16 orang 
23 orang 
57 orang 
72 orang 
18 orang 
12 orang 
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Guru teladan Tingkat Nasional dari Tingkat Taman 
kanak-kanak sarnpai lanjutan atas sebanyak 
Siswa Teladan 
Guru Daerah Terpencil 
Finatis Lomba Penelitian Ilmiah Rernaja (LPIR) 
Dosen Teladan 
Mahasiswa berprestasi 
Pemenang Lomba Mengarang Hemat Energi 
Pemenang Lomba U saha Kesehatan Sekolah 
Pustakawan teladan, pemenang lornba minat baca 
dan pemenang lomba perpustakaan Perguruan 
Tinggi Swa.sta 

- Dokter T eladan 

Saudara Presiden dan para undangan yang terhormat, 
Sebagaimana tahun-tahun yang lalu maka pada tahun ini di balkon 

utama telah hadir warga masyarakat teladan dari seluruh Indonesia, 
mereka yang duduk di balkon utama mewakili rekan-rekan mereka 
yang karena keterbatasan tempat tidak dapat ditampung seluruhnya 
didalam ruangan ini. Warga masyarakat teJadan tersebut adalah : ..., 

Saudara Presiden dan Sidang Dewan yang kami muliakan, 
Dalam rangka meningkatkan hubungan persahabatan antara DPR 

RI dengan parlemen negara sahabat, perlu kami beritahukan bahwa di 
tengah-tengah kita hadir 2 delegasi parlemen negara sahabat yaitu 
Parlernen Malaysia dan Parlemen Papua New Guinea yang menjadi 
tamu resmi DPR RI. Delegasi Parlemen Malaysia terdiri dari tujuh 
Anggota dipimpin oleh Yang Mulia Tan Sri Dato' Mohamed Zahir Bin 
Haji Ismail, Ketua Parlemen Malaysia ( delegasi mohon berdiri). 
Delegasi Parlemen Malaysia akan berada di Indonesia untuk beberapa 
hari. Selain hadir dalam rangkaian acara hari Proklamasi Kemerdekaan 
Republik Indonesia ke-46 juga akan melakukan kuajungan ke IPTN 
Bandung, Industri Tekstil./Pakaian Jadi, Industri Sepatu dan lain-lain, 
sementara itu delegasi Parlemen Papua New Guinea yang terdiri tujuh 
Anggota Delegasi dipimpin oleh Yang terhormat Christopher Sambre, 
CMG, M. P, Wakil Ketua Parlernen PNG ( delegasi dimohon berdiri), 
akan menjadi tamu resmi DPR RI untuk beberapa hari dan akan 
melakukan kunjungan keJawa Timur antara lain ke PT. PAL, Kawasan 
Industri Rungkut dan sebagainya. 
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PIDATO PRESIDEN RI 

Sidang Dewan yang terhormat, 
Sampailah kita kepada acara yang kita nantikan bersama yail:li 

Pidato Kenegaraan Presiden, yang merupakan tradisi yang terus kita 
pelihara dengan baik sejak Orde Baru, karena melalui Pidato Kenega- 
raan ini Saudara Presiden akan menjelaskan secara langsung kebijak- 
sanaan yang telah dan akan diambil dalarn mewujudkan amanat rakyat 
yang dipercayakan kepadanya melalui pelbagai Ketetapan MPR. 
Kepada Saudara Presiden kami persilahkan. · · 

Para teladan tersebut bersama-sama kita akan mengikuti jalannya 
Sidang Dewan yang mulia ini dan mendengarkan Pidato Kenegaraan 
Presiden Republik Indonesia. 

36orang 

53 orang 
20 orang 
5 orang 

20 orang 

27 orang 
54 orang 
27 orang 
27 orang 
27 orang 

27 orang 
27 orang 
27 orang 
27 orang 

27 orang 
27 orang 
27 orang 

- Paramedis Puskesmas T eladan 
- Kepala Desa Teladan 

Ketua I LKMD Teladan 
Ketua Tim Penggerak PKK Desa Juara I Perlombaan 
Desa Tingkat Propensi 
Karang Taruna Teladan 
Pekerja Sosial Masyarakat Teladan 

- Juru Penerang Teladan 
Finalis/Pemenang Lomba Katya Ilmiah Remaja 
(LKIR) Tingkat Nasional 

- Pengelolah Gerakan KB Nasional Teladan 
- Pengurus Koperasi/KUUD Teladan 

Pekerja Teladan Nasional 
- Awak Kendaraan Umum Teladan 

Penyuluh Pertanian Teladan dan Kontak Tani 
Nelayan Teladan 

- Transmi.gran Teladan Tingkat Nasional 
Wanita Teladan Asal Wamena Irian Jaya 
Penyuluh Kehutanan Teladan 
Sementara itu di balkon utama juga telah hadir warga 
Irian Jaya yang baru kembali dari perlawatannya ke 
Amerika Serikat 

~ - 
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M.KHARISSUHUD 

KETUA, 
ttd 

Jakarta, 16 Agustus 1991 

Wassalamu' alaikurn Warohmatullahi wabarokatuh. 

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Menteri Agama. 
Dengan selesainya pembacaan do'a oleh Saudara Menteri Agama 

tadi, maka kita telah melaksanakan seluruh acara Sidang Paripuma ini. 
Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada sernua pihak, atas segala 

,perhatian yang telah diberikan, sehingga memungkinkan Sidang Pa- 
rrpuma ini berjalan dengan tertib dan lancar. 

Selanjutnya, izinkanlah kami menutup Sidang dengan ucapan : 
Syukur Alhamdulillahirobbil'alaimin. 

PEMBACAAN DO'A OLEH 
ME.i'ITERI AGAMA 

Demikianlah telah k.ita ikuti bersama Pidato Kenegaraan Sa.udara 
Presiden. 

Izinkanlah karni atas nama Dewan menyampaikan terirna kasih 
yang sebesar-besarnya kepada Saudara Presiden yang telah menyampai- 
kan Pidato K.enegaraan dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Per- 
sidangan 1 Tahun Sidang 1991-1992. 

Selanjutnya kami minta kesediaan Menteri Agarna untuk mem- 
bacakan doa. K.epada saudara Menteri Agama kami persilahkan. 
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PIDATO PENUTUPAN MASA 

PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 1991-1992, 
TANGGAL 12 OKTOBER 1991 





375 

Sidang Dewan yang terhormat, 
Masa Sidang I telah dimulai pada tanggal 16 Agustus 1991 dengan 

Pidato Kenegaraan Presiden dalam rangkaian peringatan hari Prokla- 
masi Kemerdek.aan RI ... Kegiatan Masa Sidang I ini berakhir pada hari 
ini tanggal 12 Oktober 1991. 

Sidang Dewan yang terhormat, 
Sebelum karni melanjutkan Pidato Penutupan ini perlu kami 

beritahukan bahwa pada akhir bulan yang lalu tepatnya tanggal 26 
September 1991 rekan kita Anggota Dewan yang terhormat Sdr, FRITS 
WILLEM KARUBABA, dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia telah 
rnendahului kita rnenghadap kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. 
Semoga arwah almarhum mendapat tempat yang layak disisi Tuhan 
Yang Maha Kuasa dan keluarga yang ditinggalkan mendapatkan keta- 
bahan dalam menghadapi musibah ini. Amin. 

Yang karni horrnati : 
• Para Wakil Ketua DPR RI, 
- Para Anggota Dewan, dan 

Sidang yang kami muliakan, 
Assalarnu' alaikum Warrohmatullahi Wabarokatuh. 

Hari ini Dewan akan segera mengakhiri Masa Sidang ke I dari 
masa Persidangan I Tahun Sidang 1991-1992, dan mulai besok pagi kita 
akan mernasuki Masa Reses sampai tanggal 2 Nopember 1991 yang 
akan datang. 

Berkaitan dengan itu, da1am rangka memenuhi ketentuan Tata 
Tertib pasal 79 ayat (3), kami akan menyampaikan Pidato Penutupan 
Masa Sidang, yang terutama akan menguraikan secara garis besar 
kegiatan Alat Kelengkapan DPR RI dalam Masa Sidang yang baru saja 
kita jalani, dan rencana kegiatan untuk Masa Reses yang akan datang. 
Disamping itu, kami juga akan menyampaikan beberapa perrnasalahan 
yang perlu dan telah mendapatkan perhatian kita bersarna. 

52 
PIDATO PIMPINAN DPR RI 

PADA PENlITUPAN MASA PERSIDANGAN I 
TAHUN SIDANG 1991·1992 
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Sebagairnana yang telah ltita jalani bersama, dalam Masa Sidang I 
rm DPR benar-benar diwarnai oleh kesibukan-kesibukan karena pel- 
bagai Alat Kelengkapannya telah melakukan kegiata.n-kegiatan yang 
cukup padat sesuai ruang lingkup tugas dan wewenangnya dalarn 
rangka rnengernban tugas-tugas konstitusionalnya, Bahkan tidak saja 
Alat Kelengkapan Dewan, tetapi Fraksi-fraksi juga telah rnelakukan 
kegiatan serupa, selain mengadakan rapat-rapat untuk mernberikan 
pengarahan kepada Anggota-anggotanya dalam rangka pembahasan 
RUU-RUU yang pada saat ini sedang ditangani oleh Dewan, juga telah 
membahas berbagai perrnasalahan yang berkembang pada saat ini 
yang kaitannya erat dengan tugas-tugas Dewan. 

Sesuai dengan peraturan Tata Tertib Dewan, fokus kegiatan 
Dewan dalam Masa Sidang ke I adalah pembicaraan pendahuluan 
RAPBN. Namun demikian, karena banyaknya-RUU-RUU yang disarn- 
paikan oleh Pemerintah kepada Dewan, sementa.ra itu rnasa bhakti 
DPR RI periode yang sekarang ini sudah akan berakhir pada akhir 
bulan September ta.bun 1992 yang akan datang, maka DPR berupaya 
memacu diri untuk menangani pelbagai RUU tersebut dengan volume 
kegiata.n yang benar-benar rneningkat. · 
Satu paket RUU bidang Perhubungan yang terdiri 4 (ernpat) buah 
RUU, yaitu: 

- RUU tentang Lalu Lintas dan Angkutan di Jalan, 
- RUU tentang Perkeretaapian, 
- RUU Pelayaran, 
- RUU Penerbangan, 

Sedianya Pembicaraan Tingkat IV-nya dapat dilakukan pada Masa 
persidangan sekarang ini, namun karena beratnya materi dan luasnya 
cakupan permasalahan, yang mernerlukan pengkajian dan pemba- 
hasan secara mendalam, maka Pembicaraan Tingkat keempat RUU 
tersebut baru dapat dilaksanakan pada menjelang akhir Masa Sidang 
II yang akan datang (pertengahan bulan Desember). 
Walaupun RUU Perkeretaapian pernbicaraan Tingkat III-nya telah 
berakhir, namun 3 (tiga) RUU yang lain masih dalam pembahasan. 
Mudah-mudahan target waktu yang telah dijadwal ulang oleh rapat 
Badan Musyawarah, dapat terenuhi. 

Sementara itu beberapa RUU yang telah selesai dibahas pada 
Tingkat II yaitu : 
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RUU tentang Pembentukan Kodarnadya Dari II Denpasar, 
RUU tentang Penataan Ruang. · 
RUU tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, 
RUU tentang Kesehatan, 
RUU tentang Merek. 

Dan sesuai dengan keputusan rapat Badan Musyawarah tanggal 3 
Oktober 1991 Pernbicaraan Tingkat I mengenai RUU-RUU tersebut 
akan dilakukan pada Masa Sidang yang akan datang. Sedangkan 
mengenai RUU tentang Pembentukan Kotamadya Dati II Denpasar 
akan dibahas secara singkat / short cut dan diharapkan Pembicaraan 
Tingkat l sampai dengan Tingkat IV-nya dapat dilaksanakan pada 

ulan-bulan Nopember dan Desember yang akan datang. 
Dalarn hal ini Pirnpinan Dewan sangat berharap agar pelbagai RUU 

1. Paker RUU bidang Keuangan yang terdiri 4 RUU yaitu : 
- RUU tentang Perbankan, 
- RUU tentang Dana Pensiun, 
- RUU tentang Usaha Perasuransian, 
- RUU tentang Perubahan atas UU Nomor : 7 tahun 1985 tentang 

Pajak Penghasilan. 
2. RUU tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, 
3. RUU tentang Perumahan clan pernukiman, pada Masa ·sidang ke 

II yang akan datang, siap memasuki Tingkat III dan ketiga-tiganya 
ditangani oleh Panitia Khusus. 

Untuk Paket RUU bidang Keuangan ditangani Panitia Khusus besar 
beranggotakan 57 (limapuluh tujuh) orang (Anggota tetap dan 
Pengganti), RUU tentang Jaminan Sosial tenaga Kerja dan RUU ten- 
tang Perumahan dan Pemukiman ditangani oleh Panitia Khusus kecil 
masing-masing beranggotakan 37 (tigapuluh tujuh) orang (Anggota 
Tetap dan Anggot.a Penganti). 

Dalam pada itu RUU-RUU yang lain, yang baru mernasuki pernbi- 
caraan Tingkat I adalah RUU tentang Benda Cagar Budaya, RUU 
tentang Perfilman dan RUU tentang Keimigrasian. Pembahasan se- 
lanjutnva dijadwalkan pada Masa Sidang II yang akan datang. 

Disamping RUU-RUU tersebut, sebagaimana yang telah di- 
umumkan dalarn Rapat Paripurna kemarin pagi, telah rnasuk pula ke 
DPR 5 (lima) buah RUU. 
Kelima RUU tersebut adalah: 
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Sidang Dewan yang kami muliakan, 
Disamping kegiatan · pembahasan pelbagai Rancangan Undang- 

undang tersebut, pelbagai delegasi teknis dan muhibah telah dibe- 
rangkatkan kebeberapa konperensi internasional dan berkunjung ke 
negara-negara sahabat, yang hasil-hasilnya akan dibahas dalam rapat- 
rapat BKSAP dan bahkan sudah ada yang dilaporkan dalam rapat-rapat 
Paripuma Dewan. 
Delegasi-delegasi teknis dan delegasi muhibah yang telah dibe- 
rangkatkan adalah : 

1. Delegasi DPR RI ke Pertemuan Pembentukan Liga Parlemen Ne- 
gara-negara Pasifik di Singapura, tanggal 26 Agustus 1991. 

2. Delegasi DPR RI sebagai Penasehat DELRI ke Konperensi Tingkat 
Menteri Non Blok di Accra - Ghana dari tanggal 4- 7 September 
1991. 

3. Delegasi Studi Perbandingan kebeberapa negara-negara. 
4. Delegasi DPR RI ke Konperensi IPU ke-86 di Santiago - Chili dari 

tanggal 7-12 Oktober 1991. 

tersebut dapat ditangani dengan semangat tinggi, penuh ketelitian dan 
ketekunan walaupun jumlah RUU tersebut cukup banyak, dengan 
waktu yang relatif singkat. 

Sejak semula kita senantiasa bertekad bahwa RUU-RUU harus 
ditangani secara maksimal dengan berupaya untuk mengakomodasikan 
aspirasi rakyat. Kita tidak ingin bekerja "asal-asalan", sehingga hasilnya 
jauh dari harapan. 
Kita harus' bertanggung jawab kepada rakyat dan rakyat mengharapkan 
agar DPR dapat rnelaksanakan tugas konstitusionalnya dengan sebaik- 
baiknya dan penuh kesungguhan, walaupun masa bakti akan segera 
berakhir. 
Kita bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan tugas-tugas ini, 
oleh karena itu Pimpinan ingin memintakan perhatian Saudara-sau- 
dara Anggota Dewan untuk dapat menangani secara marathon tanpa 
mengabaikan unsur-unsur ketelitian dan kecermatan. Untuk itu maka 
kesehatan para Anggota Dewan perlu dijaga agar k:ita dapat bekerja 
dengan baik. 
Tentu kita semuanya berharap, agar ke 18 RUU tersebut dan masih 
akan tambah 3 RUU lain dibidang Anggaran rnudah-mudahan dapat 
selesai sebelum terbitnya fajar pagi 1 Oktober 1992 yang akan datang. 
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Sidang Dewan yang terhonnat, 
Komisi-komisi DPR sesuai dengan ruang lingkup tugasnya telah 

mengadakan Rapat-rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat maupun Rapat 
Dengar Pendapat Umum, 
Oleh karena didalarn Masa Sidang yang pertama ini sebagaimana kami 

Delegasi Parlemen Malaysia yang dipirnpin oleh yang Mulia Tan 
Sri Datok Muharned Zahir (Ketua Parlemen) 
Delegasi Parlemen Papua New Guinie (PNM) yang dipimpin oleh 
Yang Mulia Christopher Sambre (Ketua Parlernen). 
Delegasi Parlemen Kenya ya~g dipimpin oleh Yang Mulia Prof. 
Jonathan Kernetet Ng'Eno. 
Delegasi Parlernen Yordania yang dipimpin oleh Yang Mulia DR. 
Abdullatif Arabeyat ( Ketua Parlemen). 
Delegasi Parlemen Belanda yang dipimpin oleh Ny. Verpaget. 
Delegasi Parlemen Korea Selatan yang dipimpin oleh Yang Mulia 
Park Gyun Qkyu (Ketua Parlemen Korea Selatan), 
Delegasi Parlemen Belgia yang dipimpin oleh Yang Mulia K. Ver- 
shuren (Ketua Komisi Kerja sama Pembangunan) 
Delegasi Parlernen Jerman yang dipimpin oleh DR. Henning Vos- 
cherau. 
Satu delegasi Iagi, yaitu Staf Senior Kongres AS yang telah menjadi 
tamu Sekretariat jenderal DPR RI. 

5. Delegasi Muhibah DPR RI ke China, dipimpin oleh Saudara Wakil 
Ketua Dewan pada tanggal 9 Oktober 1991. 

Dalam Masa Reses ini (kira-kira akhir bulan Oktober) Insya Allah 
akan berangkat satu delegasi muhibah lagi dipimpin oleh Saudara 
Wakil Ketua bidang Kesra, yaitu ke Tunisia dan Maroko. 

Masih ada satu delegasi teknis dan delegasi muhibah yang juga 
sudah akan disiapkan keberangkatannya yaitu delegasi ke Sidang 
Umum AIPO ke XII di Thailand dari tanggal 18 sampai dengan 23 
Nopernber dan delegasi muhibah ke Pakistan, yang direncanakan akan 
berangkat pada akhir bulan Nopember atau awal Desernber, untuk 
memenuhi undangan Ketua Parlemen Pakistan. 

Sernentara itu dalam Masa Sidang ini Pimpian Dewan telah mene- 
rima kunjungan tamu-tamu Anggota Parlernen dari berbagai negara 
sahabat baik yang bersifat resmi maupun yang tidak resmi. Tamu-tamu 
Parlemen tersebut adalah : 



.. 

Sidang Dewan yang karni muliakan, 
Disamping pembicaraan peridahuluan RAPBN 1992/1993, Dewan 

melalui Alat Kelengkapannya telah membahas dengan pihak Pemerin- 
tah berbagai masalah lain yang berkembang. 
Masalah-masalah yang cukup mendapatkan perhatian dan pembahasan 
dari Komisi-komisi antara lain sebagai berikut : 

Terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah Konperensi Tingkat 
Tinggi Gerakan Non Blok dan Ketua Gerakan Non Blok mendapatkan 
perhatian Komisi I dalam Rapat Kerja dengan Ment.ari Luar Negeri. 
Dewan melalui Komisi I menghargai usaha-usaha yang telah ditempuh 
oleh Pemerintah sehingga Indonesia terpilih sebagai tuan rumah 
penyelenggaraan KTT Non Blok yang akan dat.ang dan Ketua Gerakan 
Non Blok. Hal ini merupakan suatu kehormatan dan tanggung jawab 
nasional bagi bangsa Indonesia untuk mensukseskannya. 

Disamping itu Dewan mamandang perlu untuk diusahakan pe- 
ningkatan pemasyarakatan prinsip-prinsip, cita-cita dan berbagai aspek 
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kemukakan t.adi fokus kegiat.an utama Dewan adalah Pembicaraan 
Pendahuluan RAPBN, maka Rapat-rapat bersama Pemerintah diwarnai 
oleh pembahasan ataupun usulan-usulanysaran, pendapat mengenai 
kebijaksanaan-kebijaksanaan yang akan dituangkan dalam angka-angka 
APBN baik yang berkait.an dengan Aggaran Rutin maupun Anggaran 
Pembangunan untuk tahun Anggaran 1992-1993. 
Melalui pembicaraan Pendahuluan yang sifatnya kualitatif, selain DPR 
melaksanakan tugas-tugas dibidang Penetapan APBN, DPR juga seka- 
ligus mengemban tugas pengawasan. 
UUD 1945 pasal 23 beserta penjelasan telah mengatur peranan DPR 
mengenai hal ini. Harapan kita sernua tentunya adalah, bahwa peran 
tersebut dapat dilaksanakan dengan baik sesuai Amanat konstitusi, dan 
harapan rakyat. 
Dewan berharap, bahwa hasil pembahasan kualitatif ini akan menjadi 
perhatian yang sungguh-sungguh dari Pemerintah yang akan menu- 
angkan dalam bentuk angka-angka dalam RAPBN yang akan datang. 
Saya percaya bahwa para Anggota Dewan telah dapat mernanfaatkan 
forum ini dengan sebaik-baiknva dan saya berharap forum ini dapat 
dikembangkan lebih baik pada waktu yang akan datang, dan bahkan 
dalam Masa Sidang ini mekanisme pembahasan pembicaraan pen- 
dahuluan telah disempurnakan lagi, dengan tambahan kegiatan lapo- 
ran-laporan komisi didepan Sidang Paripurna Dewan. 
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tentang Cerakan Non Blok. Perubahan-perubahan yang cukup men- 
dasar akhir-akhir ini di Dunia internasional memerlukan perhatian 
Gerakan Non Blok pada waktu-waktu yang akan datang, untuk 
memfokuskan kepada usaha-usaha peningkatan kerja sama ekonomi 
internasional secara sederajat termasuk peningkatan kerja sarna Sela- 
tan-selatan, 

Masalah-masalah pengalihan hak-hak atas tanah merupakan hal 
yang cukup rawan dan. mendapatkan perhatian Kornisi II dan III 
dengan Pemerintah. Komisi II dan Komisi III sependapat dengan 
Pemerintah, bahwa dalam rangka mernberikan pelayanan secara pro- 
fesional kepada masyarakat dalam bidang pengalihan hak-hak atas 
tanah yang selama ini oleh Camat selaku Pejabat Pernbuat Akte Tanah 
(PPAT) kepada Notaris (PPAT), masih mernerlukan waktu lagi untuk 
dijajagi secara komprehensif, disesuaikan dengan situasi dan kondisi 
masyarakat, 

Masalah penyuluhan hukum masih mendapatkan sorotan dari 
Komisi HI dalam Rapat Kerja dengan Menteri Kehakiman. Kornisi III 
rnenghargai langkah-langkah Pemerintah didalam pelaksanaan 
penyuluhan hukurn melalui Kadarkum, dilakukan dengan cara atau 
metode dari bawah, yaitu dengan menggerakan partisipasi organisasi 
kernasyarakatan di pedesaan-pedesaan maupun p edukuhan- 
pedukuhan, 

Disarankan agar penyuluhan hukum tidak hanya dipedesaan teta- 
pi juga dilaksanakan bahkan diintensijkan terhadap rnahasiswa-maha- 
siswa dan pelajar yang dikonstatir dibeberapa kota/daerah melakukan 
kegiatan-kegiatan yang kurang konstruktif, 

Pernbinaan pangan nasional dikaitkan dengan perkiraaan kema- 
rau panjang yang kering diperkirakan masih akan berlanjut pada tahun 
1992 mendapatkan perhatian Komisi IV dalam Rapat Kerja dengan 
Menteri Pertanian. Dewan melalui Komisi IV mendukung usaha-usaha 
Pemerintah yang telah maupun akan dilakukan dalam pengamanan 
terhadap pencapaian sasaran Repelita V, dengan mempertimbangkan 
dan memperhatikan berbagai pernikiran Dewan antara lain : 

perlu terus ditingkatkan aspek management khususnya dari segi 
pengendalian dan koordinasi dalam pelaksanaan program pence- 
takan sawah baru mulai dari tingkat Pusat sampai ke lokasi, 
indeks harga pencetakan sawah baru perlu disesuaikan dengan 
kondisi dan tingkat harga yang berkembang di masing-masing 
daerah. 

~ .. 
~ 
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penyediaan bibit unggul, pupuk, pestisida yang cukup dan tepat 
waktu bagi peningkatan produksi pangan khususnya dalam upaya 
mengantisipasi kemungkinan terjadinya kemarau panjang pada 
tahun 1992/1993 yang akan datang. 
perlunya peningkatan peranan Departemen Pertanian dalam 
pengembangan industri pedesaan dalam rangka meningkatan per- 
olehan nilai tarnbah bagi petani produsen bahan baku. 

Masalah kebakaran hutan yang masih merupakan masalah rutin 
dibahas pula oleh Komisi IV dengan Menteri Kehutanan. Komisi IV 
berpendapat, perlunya penyuluhan kepada masyarakat yang dirasakan 
rnasih rendah tingkat kesadaran terhadap bahaya api, disamping secara 
bertahap per lu dikernbangkan sistem unit darurat terpadu dalam 
menghadapi bahaya kebakaran yang dapat dimanfaatkan sewaktu- 
waktu oleh berbagai pihak. 

Komisi V disamping mernbahas , masalah yang berkembang dalam 
bidang Parpostel, Pekerjaan Umum dan Perhubungan, masalah pe- 
rumahan masih tetap mendapatkan perhatian, Komisi V dalam Rapat 
Kerja dengan Menteri Negara Perumahan Rakyat, dapat memahami 
bahwa dengan adanya berbagai keridala yang merupakan kondisi ob- 
jektif dalam pernbangunan perurnahan, khususnya untuk masyarakat 
yang berpenghasilan rendah, target pembangunan perumahan selama 
Pelita 450. 000 unit sulit untuk dicapai, 

Untuk itu disarankan berbagai terobosan baru antara lain peman- 
faatan sistem modul, dan teknologi tepat guna serta mencari pola baru 
dalarn pembangunan perumahan yang sesuaikan dengan per-kernbang- 
an untuk menyoroti rnasalah-masalah yang sangat mendasar dengan 
berusaha menghilangkan kendala-kendala yang ada, sehingga masva- 
rakat yang berpenghasilan rendah dapat memiliki rumah yang layak 
huni dalam pemukiman yang sehat, 

Sementara itu masalah Perumahan dan Pemukiman ini masih kita 
tunggu hasil bahasan RUU-nya yang sedang ditangani oleh Panitia 
Khusus. 

Mengenai penegakan hukum dibidang lingkungan hidup baik 
untuk masyarakat Industri maupun masyarakat lainnya dibahas oleh 
Komisi VI dan Komisi X dengan Pemerint.ah. 

Baik Komisi VI maupun Komisi X, menghargai usaha-usaha Pe- ~ 
merintah dalam mernasyarakatkan UU No. 4 tahun 1982 tentang ,. ' 
Pengelolaan lingkungan hidup yang pada dasarnya telah mendapatkan 
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tanggapan positif dan dukungan nyata dari ma.syarabt Iuas, Namun 
Dewan masih mengharapkan upaya-upaya pemecahan berbagai ken- 
dala seperti keterbatasan tenaga, biaya, waktu dan profesionalisme 
dalam menangani berbagai dampak lingkungan hidup. 

Masalah tata niaga cengkeh yang beberapa waktu yang lalu cukup 
mendapatkan perhatian dari mass media, dibahas secara mendalam 
oleh Komisi VI] bersama dengan Menteri Koperasi/Kepala Badan 
Urusan Logistik. 
Dewan berpendapat bahwa dalam pelaksanaan tata niaga cengkeh 
masih dijumpai kelemahan-kelernahan dalarn masa transisi baik pada 
petani, KUD, BPPC maupun perbankan, dan Dewan menghargai 
langkah-Jangkah yang telah diambil untuk mengatasinya antara lain 
diperbanyalt pelaksanaan BPPG di daerah serta pengujian mutu. 
Diharapkan dengan usaha-usaha tersebut pelaksanaan tata niaga 
cengkeh akan lebih lancar dan dapat memenuhi aspirasi para petani 
cengkeh di seluruh Indonesia. 

Disisi lain dibidang Perbankan, Komisi VU dan Komisi APBN 
menyoroti usaha-usaha yang dilakukan oleh Pemerintah dalarn 
meningkatkan efisiensi Perbankan, selain pengelolaan yang diha- 
rapkan secara profesional dan penggunaan alat teknologi canggih, juga 
disertai rasionalisasi pegawai. Komisi APBN dan Komisi Vll mengha- 
rapkan walupun perampingan stuktur badan usaha merupakan kon- 
sekuensi logis dari proses rnodernisasi namun dalarn masalah rasionali- 
sasi _ pegawai pelaksanaannya perlu diperhatikan dan sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar tidak merugikan 
pegawai yang bersangkutan, 

Peningkatan peranan wanita dibahas Kornisi VIII dengan Menteri 
Negara Urusan Peranan Wanita. Dewan melalui Kornisi VIII berpen- 
dapat bahwa dalam rangka peningkatan peranan dan tanggung jawab 
wanita dalam pembangunan perlu ditingkatkan kemampuan dan 
kesempatannya untuk memegang peranan yang lebih besar sebagai 
penentu kebijakan, pelaksana, perencana, pengambil keputusan serta 
sebagai pemanfaat dari hasil pernbangunan, sehingga program pe- 
ningkatan peranan wanita akan benar-benar dapat menempatkan 
kaum wanita Indonesia sama dan sederajad serta sebagai mitra yang 
sejajar dengan kaum prianya. 

Masalah posisi Perguruan Tinggi Swasta sebagai mitra Pernerintah 
mendapatkan perhatian Komisi IX dalam rapat kerja dengan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan. Komisi IX berpendapat bahwa sesuai 
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dengan UU No. 2 tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional, 
posisi Perguruan Tinggi Swasta ditingkatkan sebagai mitra Pemerintah 
yang harus memperoleh perhatian yang sarna dengan Perguruan 
Tinggi Negeri. Dan menghimbau kepada Pemerintah agar lebih 
meningkatkan perhatian terhadap Perguruan Tinggi Swasta baik dalam 
status, ujian negara, akreditasi dan lain sebagainya yang pada akhirnya 
akan merupakan salah satu penghasilan sumber daya manusia yang 
berkualitas guna mendukung pernbangunan nasional. 

Mengenai pengkajian ulang Mega Proyek mendapatkan perhatian 
dari Komisi X dan Kornisi APBN dalarn Rapat Kerja dengan Menteri 
Negara PPN/Ketua BAPPENAS dan Menteri Keuangan. 
Dewan melalui Komisi X clan Kornisi APBN dapat mernaharni langkah- 
langkah yang telah dan sedang diambil Pemerintah .lalam mengkaji 
ulang Mega Proyek sebagai penjabaran dari Pidato Kenegaraan 
Presiden RI di Sidang Paripurna Dewan yang baru lalu, dimana melalui 
keputusan Presiden No. 39 tahun 1991 dibentuk Tim Koordinasi 
Pengelolaan Pinjaman Komersil Luar negeri dengan tujuan agar tidak 
menimbulkan tekanan terhadap neraca pembayaran internasional. 
Kesernuanya itu sangat penting agar dapat dihindarkan pengalaman 
pahit yang dialarni oleh negara-negara Amerika Latin pada permulaan 
tahun 1980-an. 

Dewan juga mengharapkan agar penjadwalan kembali Mega 
Proyek akan benar-benar diprioritaskan pada proyek yang bermanfaat 
secara langsung bagi kepentingan rakyat serta dapat menghemat dan 
meningkatkan devisa. 

Sementara itu 2 (dua) Alat Kelengkapan Dewan yang Iain yaitu 
BKSAP dan BURT telah pula rnelaksanakan kegiatan yang cukup 
padat. BKSAP selain membahas basil kunjungan delegasi teknis dan 
delegasi muhibah keluar negeri, juga melaksanakan pertemuan- 
pertemuan dialog (friendly talk) dengan delegasi-delegasi Parlemen 
yang menjadi tamu DPR RI, disamping itu juga membahas persiapan- 
persiapan keberangkatan delegasi DPR RI. 

BURT sebagaimana diatur oleh Tata Tertib telah membahas hal- 
hal kerumah tanggaan Dewan, antara lain membahas Rancangan Daf- 
tar Usulan Kegiatan (R. DUK) clan Rancangan Daftar Usulan Proyek 
(R. DUP) Dewan dan Sekertariat Jenderal tahun Anggaran 1992-1993 
dan peningkatan pelayanan kesehatan para Anggota dan keluarganya 
melalui Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Dirut Perum Husada 
Bhakti. 



Sidang Dewan yang kami hormati, 
Dalam rangkaian Pidato Penutupan Sidang ini ada 2 (dua) hal 

yang ingin disampaikan oleh Pirnpinan Dewan yang memang telah 
rnendapatkan perhatian besar oleh Komisi-komisi maupun para 
Anggota Dewan. 

Pertama, mengenai kunjungan Kaisar Akihito dan Permaisuri 
Michiko ke Indonesia batu-baru ini. 

Kami berpendapat, bahwa kunjungan kenegaraan yang pertama 
kali dilakukan oleh Pangeran Akihito 2 tahun setelah penobatannya 
sebagai Kaisar Jepang ke 3 negara anggota ASEAN, mendapatkan 
ASEAN dan khususnva Indonesia sebagai neg~ra dan bangsa yang 
mernperoleh perhatian sangat utama bagi hubungan bilateral kedua mgara. 

Tercapainya tingka.t hubungan persahabatan antara kedua bangsa 
saat ini kiranya dapat dipaharni sebagai suatu manifestasi keinginan 
kedua bangsa untuk menghapus trauma sejarah masa lampau yang 
tidak menyenangkan, 
Keinginan untuk meningkat.kan hubungan bilateral dan persahabatan 
antara 2 (dua) negara memang dirasakan sebagai kebutuhan yang 
sangat mendesak dan diperlukan sebagai upaya keduanya untuk lebih 
meningkatkan kesejahteraan rakyat kedua negara yang bersahabat. 

Kami sungguh menghargai peranan J epang yang sangat besar 
dalam memberikan bantuan pembangunan Indonesia. Sebagai negara 
adidaya dibidang ekonomi dan perdagangan dunia, Jepang kiranya 
akan lebih memacu laju pembangunan di negara-negara dunia ketiga 
sebagai perwujudan rasa kebersamaan tanggung jawab sosial Jepang 
terhadap negara-negara tersebut untuk mempercepat kernakmuran 
bangsa-bangsa di dunia, 

Kedua, berkaitan dengan HUT ABRI ke-46 tanggl 5 Oktober 1991 
yang lalu. Melalui forum ini Dewan menyampaikan selamat kepada 
ABRI dan jajarannya yang telah mernasuki hari jadinya yang ke-46, 
suatu usia apabila ibarat manusia sudah sarnpai kepada saat pematang- 
an dan pemantapan dalam meniti perjuangan untuk bangsa dan ne- 
gara. Dirgahayu ABRI, semoga tetap konsisten sebagai pejuang prajurit 
dan prajurit pejuang. 
Narnun demikian, sungguh suatu cobaan yang sa.ngat memilukan hati 
kita sekalian, bahwa peringatan hari ABRI 5 Oktober 1991 yang telah 
diliputi suasana haru karena terjadinya musibah jatuhnya pesawat 
Hercules TNI Angkatan U dara yang menelan korban I 35 orang 
pasukan knas TNI Angkatan Udara dan satu Satpam BLK Departemen 
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SOEKARDI 

ttd 

WAKIL KETUA, 

Jakarta, 12 Oktober 1991 

T erima kasih. 
Demikianlah, be ber apa permasalahan yang sempat kami 

kernukakan didalam forum ini serta berbagai kegiatan yang kami 
gambarkan yang berkaitan dengan tugas-tugas Alat Kelengkapan - 
Dewan. 
Besok pagi Dewan akan mulai menjalani Masa Reses, dalam kesem- 
patan Reses ini para Anggota Dewan akan melakukan pelbagai tugas- 
tugas kedaerah antara lain melaksanakan kunjungan kerja Kornisi- 
komisi sesuai dengan ruang lingkup tugasnya masing-masing. Oleh 
karena itu melalui forum ini Pimpinan Dewan mengucapkan selamat 
bertugas dalam Reses dan Insya Allah kit.a akan bertemu lagi pada 
tanggal 4 Nopember 1991 yang akan datang. 

Sekian, Wassalamu' alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh. 

Mengheningkan Cipta 

Tenaga Kerja yang tewas seketika. 
Pada kesempatan yang baik ini kami atas nama Dewan 'Perwakilan 
Rakyat, menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada 
segenap jajaran TNI Angkatan Udara, Departernen Tenaga Kerja dan 
keluarga para korban kecelakaan tersebut disertai doa semoga Allah 
SWT menerima arwah prajurit terbaik TNI Angkatan Udara serta 
korban Iainnya tersebut sesuai dengan amal bakti dan peijuangannya 
terhadap bangsa dan negara kita. Kepada keluarga yang ditinggalkan 
oleh para korban rnusibah tersebut, kami mendoakan semoga Tuhan 
Yang Maha Esa memberikan kekuatan lahir dan bathin dalam meng- 
hadapi musibah besar ini. 
U ntuk maksud itu kami persilahkan para Anggota yang terhormat 
berdiri sejenak untuk mengheningkan Cipta bagi seluruh arwah yang 
telah tewas dalarn kecelakaan tersebut dan sekaligus mengheningkan 
Cipta bagi arwah almarhum Sdr. FRITS WILLEMM KARUBABA. 
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33 
PIDATO PEMBUKAAN MASA 

PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 1991-1992, 
TANGGAL 4 NOPEMBER 1991 





Sidang Dewan yang terhormat, 
Sebelum karni melanjutk.an Pidato Pernbukaan mi, perlu kami 

beritahukan bahwa masa reses yang lalu, 2 ( dua) orang Anggot.a Dewan 
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Sidang Dewan yang kami muliakan, 
Guna mernenuhi ketentuan pasal 79 ayat (2) Peraturan Tata 

Tertib Dewan, kami selaku Pimpinan Dewan pada hari ini akan me- 
nyampaikan Pidato Pernbukaan Masa Persidangan ke II, dengan me- 
nguraikan secara singkat kegiat.an-kegiartan DPR dalam masa reses 
yang baru lalu, serta rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 
Masa Persidangan yang akan kita jalani, dan berbagai permasalahan 
yang telah mendapatkan perhatian kita bersarna. 
Namun sebe lurnnya terlebih dahulu Pimpinan Dewan ingin 
menggunakan kesernpatan yang baik ini untuk menyampaikan ucapan 
"Selamat bertemu kembali", semoga dengan rahrnat dan ridho Tuhan 
Yang Maha Kuasa, kita senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, 
sehingga kita dapat melaksanakan tugas yang diarnanatkan kepada kita 
sekalian dengan sebaik-baiknya. 

Assalamu' alaikum Warohmatullahi Wabarokatu. 
Para Wakil Ketua, 
Para Anggota Dewan, dan 
Sidang Dewan yang karni muliakan, 

Menurut catatan dari Sekretariatjenderal 312 Anggota DPR yang 
mewakili ke-empat Fraksi DPR telah hadir dalam Rapat Paripuma ini, 
oleh karenanya ijink.anlah karni membuk.a Rapat Paripurna Pernbuk.aan 
Masa Persidangan ke II Tahun Sidang 1991-1992, dan sesuai dengan 
ketentuan pasal 96 ayat (1) Peraturan Tata Tertib Dewan, Rapat Pa- 
ripurna ini karni nyatakan terbuka untuk umum 
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PIDATO KETUA DPR RI 

PADA PEMBUKAAN MASA. PERSIDANGAN KE n DPR RI 
TAHUN SID.ANG 1991-1992 

TANGGAL 4 NOPEMBER 1991 



Sidang Dewan yang terhormat, 
Masa Persidangan ke II ini akan ber!angsung kurang dari dua 

bulan, atau tepatnya hanya 40 hari kerja, yang akan dimulai pada hari 
ini dan akan berakhir pada tanggal 19 Desember 1991 yang akan 
datang. 
Pada Masa Persidangan ke I, sebagaimana dikemukakan dalam Pidato 
Penutupan yang baru lalu, sesuai dengan ketentuan pasal 139 ayat (1) 
Peraturan Tata Tertib Dewan, Komisi-komisi DPR telah melakukan 
rapat-rapat kerja dengan Pemerintah dalam rangka Pernbicaraan Pen- 
dahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 
Anggaran 1992-199~. 
Sementara itu tugas dibidang Perundang-undangan juga telah dilak- 
sanakan dengan sangat intensif dimana telah dibahas beberapa RUU 
yang disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan. Tugas dibidang 
Pengawasan telah dilakukan dalam wujud rapat-rapat kerja atau Dengar 
Pendapat sebagai tindak lanjut dari kunjungan kerja Komisi-komisi ke 
Daerah dan pembahasan materi-materi lain yang berkembang didalam 
masyarakat. 
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Dalam kaitan ini perlu kami beritahukan bahwa sejak tanggal 1 
Oktober 1987 hingga saat ini tercatat sudah 29 (dua pulu sernbilan) 
orang Anggota Dewan yang meninggal dunia, sebagian terbesar karena 
sakit. Sehubungan dengan itu untuk sekian kalinya Pimpinan Dewan 
tidak segan-segan mengingatkan para Anggota Dewan agar teratur me- 
meriksakan dan menjaga kesehatan dengan sebaik-baiknya. 

MENGHENINGKAN CIPTA 

telah rnendahului kita untuk selama-lamanya, mereka adalah Anggota 
yang terhorrnat Saudara H. SYAFRI SAID dan Anggota yang terhormat 
Saudara IGNATIUS ISTIANTO SOEWARGONO dari Fraksi ABRI. 
lnnalillahi Wa Inna llaihi Roji' un. 
Berkaitan dengan itu ijinkanlah kami mengajak para Anggota Dewan 
berdiri sejenak untuk mengheningkan cipta bagi arwah kedua al- 
marhum seraya mendoakan semoga mendapatkan tempat yang layak 
dan sebaik-baiknya disisi Tuhan Yang Maha Kuasa sesuai dengan · amal 
baktinya. Amin. 
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Reses Masa Persidangan ke I yang lalu yang relatif singkat, yaitu 
hanya berlangsung selama hampir tiga rninggu, telah dimanfaatkan 
dengan sebaik-baiknya dengan dilakukannya kunjungan kerja Komisi- 
komisi DPR ke daerah-daerah, sebagai bagian dari pelaksanaan tugas 
DPR di bidang Pengawasan, maupun didalarn rangka mencari masukan 
dalam rangka pembahasan berbagai RUU yang sedang dan akan dita- 
ngani Dewan. 

Adapun Daerah-daerah yang telah dikunjungi Kornisi-kornisi DPR 
selarna reses Masa Persidangan ke I tersebut adalah : 

1. Kalirnantan Barat oleh Tim Komisi I. 
2. Sulawesi Selatan oleh Tim Komisi II dan Komisi X. 
3. Sulawesi Tengah oleh Tim Komisi II. 
4. Jawa Timur oleh Komisi III. 
5. Nusa Tenggara Barat oleh Tim Komisi IV dan Komisi VII. 
6. D. I. Yogyakarta oleh Tim Kornisi IV, Komisi IX dan Kornisi APBN. 
7. Sulawesi Utara dan Irian Jaya oleh Tim Komisi VI. 
8. Nusa Tenggara Timur oleh Tim Komisi VIII. 
9. Bali oleh Tim Kornisi VII. 
10. Lampung dan Bengkulu oleh Tim Komisi V. 

Sedangkan untuk Daerah-daerah lainnya, telah dijangkau oleh 
para Anggota DPR secara perorangan dalam rangka kunjungan komu- 
nikasi intensif dengan masyarakat di daerah pemilihannya rnasing- 
masing. Tugas kunjungan kerja kedaerah-daerah tersebut kami anggap 
penting karena para Anggota Dewan, sebagai wakil rakyat dengan 
demikian dapat mengawasi dengan seksarna pelaksanaan pernba- 
ngunan clan kebijaksanaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah di 
daerah-daerah. Hal ini sesuai dengan amanat GBHN yang akan meng- 
hendaki adanya pengawasan yang efektif oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat 
Pada saatnya nanti sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Badan 
Musyawarah, hasil-hasil kunjungan tersebut akan dilaporkan pada 
Rapat Paripurna DPR dan akan dibicarakan dengan pihak Pemermtah 
dalam Rapat Kerja antara Komisi-komisi DPR dengan Menteri-menteri 
terkait, 

Disarnping itu pada masa reses yang lalu DPR telah mernbe- 
rangkatkan 2 ( dua} delegasi muhibah kenegara-negara sahabat yaitu : 
1. Delegasi muhibah DPR RI ke China yang dipimpin oleh K.etua 

DPRRI. 
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Sidang Dewan yang kami muliakan, 
Dalam Masa Persidangan ke II ini kita masih akan melanjutkan 

pembahasan satu paket terdiri empat RUU Bidang Perhubungan yang 
telah memasuki pembicaraan Tingkat III, yang pernbahasannya dita- 
ngani oleh Panitia Khusus, dan telah dimulai sejak Masa-masa Sidang 
yang lalu, serta diharapkan dapat kita selesaikan pada Masa Persidang- 
an ini. 
Disamping itu dalam Sidang ini akan dibahas pula beberapa RUL' yang 
telah masuk ke DPR, yaitu : 

1) I paket terdiri empat RUU Bidang Keuangan yang pernbahasan- 
nya ditangani oleh sebuah Panitia Khusus, yang terdiri dari 40 
Anggota tetap dan 17 Anggota Pengganti. 

2) 2 (dua) buah RUU yaitu : 
RUU tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan 
RUU tentang Perumahan dan Permukiman, yang pernbahas- 
annya di tangani oleh Panitia-panitia Khusus yang anggotanya 
masing-masing terdiri dari 25 Anggota Tetap dan 12 Anggota 
Pengganti. 

3) 3 (tiga) buah RUU memasuki pembicaraan Tmgkat Il, yaitu : 
RUU tentang Benda Cagar Budaya, 
RUU tentang Perfilman, dan 
RUU tentang Keimigrasian. 

Sedangkan RUU tentang Pembentukan Kotamadya Daerah 
Tingkat II Denpasar akan dibahas secara singkatjshort cut, dan 
pembicaraan Tingkat I sampai dengan Tingkat IV-nya diharapkan 
selesai pada Masa Sidang yang sekarang ini. 

4) 4 (empat) buah RUU, memasuki pembicaraan Tingkat I, yaitu : 
RUU tentang Penataan Ruang. 
RUU tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, 
RUU tentang Kesehatan, dan 
RUU tentang Merek. 

Dan pagi ini telah kita terima pula 1 (satu) buah RUU tentang Budi 

2. Delegasi muhibah DPR RI ke Maroko dan Tunisia yang dipimpin 
oleh Wakil Ketua Bidang Kesra. 

Dan satu Delegasi Teknis DPR RI ke Konperensi IPU ke-86 di Santiago, 
Chili yang dipimpin oleh Saudara SUSATYO MARDHI, Ketua BKSAP. 



Daya Tanaman dengan Amanat Presiden Nomor R. 18/PU/XI/1991 
tert.anggal 2 N opernber I 991. 

Sidang Dewan yang terhorrnat, 
Melihat jumlah RUU-RUU yang dibahas oleh DPR bersama-sarna 

Pemerintah yang begitu banyak dan masih akan ditambah 3 RUU lagi 
di bidang Anggaran, Pimpinan Dewan sejak awal sangat mengharapkan 
agar pelbagai RUU tersebut dapat ditangani dengan semangat yang 
tinggi, penuh ketelitian dan ketekunan. Dan memang rnerupakan 
suatu rekor yang belum pernah dicapai oleh DPR sejak berdirinya 
bahwa DPR pada kurun waktu tertentu menghadapi 19 buah RUU • 
sekaligus yang harus dibahas, 
Kita sekalian menyadari bahwa masa bakti Anggota Dewan periode 
1987-1992 akan berakhir pada akhir bulan September 1992, namun 
kita bertekad akan menangani RUU-RUU tersebut secara maksimal 
disamping itu senantiasa berupaya untuk dapat mengakornodasikan 
aspirasi rakyat. 

Sidang Dewan yang terhormat, 
Pada saat DPR menjalani reses, ada berbagai perrnasalahan yang 

sempat mendapatkan perhatian kita bersama dan bahkan perlu kita 
angkat ke permukaan, salah satu adalah masalah "keterbukaan ". 
Walaupun masalah "keterbukaan politik" telah menjadi fokus pernberi- 
taan pers dan pembicaraan para pakar politik beberapa tahun yang 
lalu, namun masalah keterbukaan yang disampaikan oleh Pak Harto 
selaku Ketua Dewan Pembina GOLKAR baru-baru ini mempunyai 
kedalaman arti dan rnakna tersendiri. 
Apabila fokus perhatian kita waktu itu hanya terbatas kepada per- 
masalahan keterbukaan politik, keterbukaan yang dimaksud oleh Ketua 
Dewan Pembina GOLKAR tersebut mencakup keterbukaan wawasan, 
ideologi, politik, sosial budaya dan ketentuan ekonomi, 

Sebagai lernbaga politik Dewan menghargai dan menggarisbawahi 
apa yang telah disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina GOLKAR ini 
adalah juga Presiden RI, disertai harapan kiranya semua aparat kene- 
garaan segera mengantisipasi masalah keterbukaan tersebut dengan 
berbagai upaya yang rnemungkinkan terwujudnya keterbukaan wa- 
wasan dan keterbukaan dalam IPOLEKSOSBUD dalarn perilaku 
kehidupan sehari-hari, Dalam hubungan ini kiranya patut kita perbati- 
kan bahwa sejak saat ini kita harus benar-benar mampu mengidenti- 
fikasi jati diri kita masing-masing sebagai pelopor dan sekaligus pelaku 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
Pada tanggal 20 Oktober yang lalu golongan Karya sebagai salah 

satu organisasi kekuatan sosial politik telah merayakan ulang tahunnya 
yang ke-27. 
Dari mimbar ini kami mengucapkan "Selamat Berulang Tahun" kepada 
Golongan Karya dan segenap jajarannya. Sebagai salah satu organisasi 
kekuatan sosial politik, yang dimiliki andil bagi lahirnya Orde Baru, 
karni berharap GOLKAR akan tetap menyatu dengan rakyat dan ber- 
sama-sama dengan kekuatan Orde Baru fainnya, dapat menciptakan 
iklim keterbukaan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 
dengan penuh rasa tanggung jawab sebagaimana disampaikan oleh 
Presiden Soeharto baru-baru ini yang antara lain mengamanatkan 
bahwa jaman sekarang dan yang akan datang adalah jaman keter- 
bukaan, baik dalam wawasan ideologi, politik, sosial budaya maupun 
ekonomi.hal ini berlaku pada tingkat kenegaraan maupun dalam 
golongan masyarakat sendiri, 
Disamping itu hendaknya GOLKAR tetap konsisten dalam memper- 
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keterbukaan didalarn kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan berne- 
gara. Berkenaan dengan itu berbagai hal perlu dikaji kembali antara 
lain tradisi yang selarna ini masih kita dapatkan dalam kehidupan 
nasional kita sehari-hari seperti budaya primordial, budaya feodal, 
budaya segan yang menghambat pembangunan demokrasi kita. Dalarn 
hal ini perlu kita perhatikan bagaimana mengimplementasikan per- 
nyataan-pernyataan Presiden khususnya yang bersangkutan dengan 
keterbukaan ·clan perbedaan pendapat. Disatu pihak keterbukaan juga 
samapi menjurus ke arah tindakan-tindakan yang tidak bertanggung 
jawab, dipihak Iain beda pendapat jangan sampai dianggap sebagai 

· perbuatan melawan atau tidak sopan. Disinilah perlunya sikap bijak- 
sana yang didasari oleh kernampuan untuk menahan diri dan oleh 
timbang rasa. Yang tidak kalah pentingnya adalah kemauan politik kita 
baik dari kalangan eksekutif maupun dari kalangan legislatif untuk 
berani mawas diri dan mengadakan pendekatan-pendekatan baru 
untuk menampung dan menyesuaikan kegiatan kita kepada iklirn 
keterbukaan yang berkembang dalam rnasyarakat sesuai dengan penga- 
rahan-pengarahan Presiden kita. Dengan demikian dinamika kebijak- 
sanaan Pemerintah akan berjalan seiring dengan dinarnika kehidupan 
dalam masyarakat, sehingga akan terjamin tumbuhnya stabilitas na- 
sional yang sehat dan dinamis, · 



Sidang Dewan yang terhormat, 
Pada tanggal 28 Oktober 1991 yang baru lalu kita telah mempe- 

ringati hari Sumpah Pemuda sebagai salah satu tonggak Sejarah per- 
juangan bangsa, cita-cita persatuan yang muncul pada saat bangsa kita 
berada dalam belenggu penjajahan Belanda justru menjadi semakin 
penting untuk dihavati dan diamalkan pada saat-saat sekarang ini, 
karena kita kini telah mernasuki jaman keterbukaan sebagai akibat dari 
globalisasi inforrnasi dirnana kita dihadapkan pada berbagai ancaman 
yang bersifat ideologis, politis, teritorial, kultural, ekonomis dan tekno- 
logi yang setiap saat siap rnenggangu persatuan nasional. Sumpah 
Pemuda yang lahir 63 tahun yang lalu harus ditafsirkan sebagai 
momentum yang berhasil meranglmm kemajernukan dan keragarnan 
bangsa, baik dari segi agama, budaya, suku bangsa, bahasa dan etnik 
menjadi satu nafas yang kini kita kenal dengan nama Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 
Oleh sebab itu generasi muda sebagai penerus cita-cita bangsa dan 
sumber insani pembangunan nasional diharapkan agar meningkatkan 
pembinaan dan pengembangannya, rnenumbuhkernbangkan kesetiaka- 
wanan sosial serta membangkitkan rasa senasib dan sepenanggungan, 
menjadikan diri sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Se- 
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juangkan tuntutan rnasyarakat ya.ng semakin kritis terhadap ter- 
wujudnya aparatur yang bersih, berwibawa dan yang dapat mengayomi 
masyarakat serta mernbimbing rakyat dengan lebih meningkatkan 
disiplin budaya taat hukum dan ketauladanan, sebab masyarakat yang 
rnakin kritis akan rnemiliki kesadaran berpolitik yang lebih tinggi 
beberapa kurun waktu yang lampau. 
Kita juga berharap agar GOLKAR di genap jajaran bertekad untuk 
lebih aktif melakukan fungsi-fungsinya, baik sebagai organisasi kekuat- 
an sosial politik rnaupun sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. 
Melalui Fraksinya yang ada di Lembaga-lembaga DPR dan MPR diha- 
rapkan dapat mendukung upaya pengawasan fungsional agar senan- 
tiasa memelihara serta meningkatkan suasana kebersarnaan, bersikap 
akomodatif, demokratis dan taat hukum, 
Akhirnya kita mengharapkan hendaknya GOLK.AR dan segenap or- 
ganisasi kekuatan sosial politik pendukung Orde Baru untuk terus ber- 
juang secara strategis guna mernantapkan kerangka landasan dalam 
rnernasuki era tinggal landas dalam Pembangunan Jangka Panjang 25 
Tahun Kedua. 



Sidang Dewan yang terhormat, 
Ada beberapa permasalahan lain yang menjadi fokus pemberitaan 

dari berbagai media massa pada saat DPR menjalani reses. Masalah 
kebakaran hutan yang berkepanjangan di Indonesia, rnasalah pencu- 
rian Iistrik oleh pihak-pihak tertentu, pencemaran lingkungan, di- 
tariknya herbagai obat-obatan dari peredaran, dan lain-lain. 

Selama hampir tiga bulan kita dibuat risau dengan kebakaran 
hutan di Kalimantan dan Sumatera, hingga saat ini kebakaran itu terus 
berlangsung dimana berpuluh ribu hektar areal hutan telah terbakar, 
Kebakaran hutan memang mudah mernbuat kita cernas. Sebagai ne- 
gara yang dianugerahi hutan tropis yang tergolong besar di dunia, kita 
wajib bertanggung jawab untuk mengurusnya. Segala sesuatu yang 
terjadi atas hutan tersebut sudah sewajamya menjadi pusar perhatian 
kita bersama untuk menangani dengan seksama. Kita sadar betul, 
bahwa dimensi pertanggung jawaban kita jauh lebih luas dari pada 
sekedar kepada diri kita sendiri, tetapi juga mencakup dunia interna- 
sional, 

Apa yang terjadi disekitar kebakaran hutan itu sendiri cukup 
dramatis. Kebakaran hutan telah menciptakan asap tebal yang luas dan 
amat mengganggu perhubungan udara/transportasi, tidak saja di wila- 
yah kita sendiri tetapi juga di negara tetangga. Bahkan kebakaran hu- 
tan yang terjadi di Bukit Soeharto di Kalimantan Timur bukanlah 
semata-mata karena kelalaian masyarakat, namun penyebab utamanya 
adalah karena terbakarnya sumber batubara di daerah tersebut yang 
cukup sulit untuk ditanggulangi. 

Upaya untuk mengatasi kebakaran hutan itu sendiri jelas tidak 
mudah, dibutuhkan langkah yang lebih substansial, dan teknologi yang 
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bagaimana yang disampaikan oleh Presiden Soeharto dalam peringat- 
an hari Sumpah Pemuda : "Kita memang bertdr.ad menjadikan masyarakat 
kua sebagai masyaraltat terbulta. Tapi tugas bersama kita adalah menjaga agar 
keterbu.kaan itu tidak menjadiltan bangsa kita tercerai berai 11211lainltan bettam- 
bah bersatu dan segar". Selanjutnya pada kesempatan itu pula beliau 
menegaskan : "Dengan Demokrasi Pancasila kita boleh beda pendapat 
tapi perbedaan pendapat itu b.ukan kita biarkan menjadi benih yang 
akan memecah belahkan persatuan dan kesatuan untuk memperkaya 
pandangan kita, untuk memperluas wawasan kita, untuk menyegarkan 
tubuh kita sebagai bangsa, untuk rnenemukan jawaban yang terbaik 
dari masalah yang kita hadapi", 



Sidang Dewan yang terhorrnat, 
Peristiwa ditariknya 285 jenis obat-obatan dari peredaran oleh Di- 

rektorat POM baru-baru ini sungguh mengejutkan kita, tidak saja bagi 
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canggih. 
Dewan cukup prihatin dengan masalah ini dan kiranya Pernerintah ada 
baiknya untuk mengkaji kembali kebijakan yang menyangkut peman- 
faatan dan perlindungan hutan kita. Lebih-lebih bila dikaitkan dengan 
strategis Pemerintah kita untuk menyelenggarakan Pernbangunan 
Nasional yang berkesinambungan sebagai pengamalan Pancasila, pera- 
turan-peraturan dan usaha-usaha yang kita laksanakan sekarang ini 
rnasih kurang memadai, 

Disisi lain masaiah pencurian listrik yang dilakukan oleh pihak- 
pihak tertentu dirasakan merupakan beban dan merugikan negara 
serta masyarakat yang cukup besar, karena terbatasnya daya Iistrik yang 
ada bagi kepentingan seluruh masyarakat. Dewan merasa prihatin dan 
menghimbau Pemerintah kiranya perlu diadakan suatu penelitian 
yang mendalam rnengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan 
timbulnya pencurian listrik tersebut. Perlunya diadakan pernbicaraan 
lebih lanjut secara rnusyawarah dan terbuka antara pihak Pemerintah 
dalam hal ini PLN dengan pihak-pihak yang selama ini disinyalir 
menjadi penyebab kerugian negara. Penanganan dan penanggulangan 
secara menyeluruh perlu dilakukan dengan penuh ketelitian sesuai 
dengan peraturan perundangan yang berlaku sehingga tidak menim- 
bulkan dampak lain yang lebih besar, 

Sernentara itu ketegasan menunjuk langsung puluhan industri 
pencemar lingkungan oleh Pemerintah adalah merupakan tindakan 
yang diterima dengan baik oleh masyarakat. Dewan sangat rnenghargai 
langkah-langkah konkrit yang telah clan akan diambil oleh Pemerintah 
dalarn menindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku melalui 
proses peradilan terhadap para pelaku pencemaran lingkungan 
Dalarn hubungan ini kepada semua pihak yang berkepentingan diha- 
rapkan untuk senantiasa ikut serta memikirkan dan mengambil 
prakarsa yang penting untuk menghindari pencemaran lingkungan 
yang disebabkan oleh limbah industri atau apapun penyebabnya. Kese- 
muanya itu dimaksudkan bagi terpeliharanya kehidupan lingkungan 
yang bersih dan nyaman yang memungkinkan terwujudnya suatu 
kehidupan sosial yang sejahtera dan bebas dari gangguan alam ling· 
kungan yang merugikan dan mematikan, 



Sidang Dewan yang terhonnat. 
Beberapa hari yang 1alu, tepatnya tanggal 29 Oktober 1991 telah 

dibuka Kongres Kebudayaan oleh Presiden Soeharto, yang selama 
kurun waktu beberapa puluh tahun, baru dapat diselenggarakan 
kembali. 
Dewan menyambut baik atas terselenggaranya Kongres Kebudayaan 
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kalangan pengusaha obat-obatan akan tetapi juga masyarakat pemakai 
obat. 
Betapa tidak, sebab pengumuman itu walaupun telah diberikan se- 
macam peringatan sebelumnya, kelihatannya masyarakat belum siap 
menerima kenyataan adanya penarikan jenis obat sebayak itu. Namun 
dernikian, keputusan telah ditetapkan dan hal ini merupakan basil dari 
suatu proses penelitian yang cukup lama dilakukan, Penarikan jenis 
obat-obatan dari peredaran bukan1ah suatu yang baru. Hal sernacam 
itu dilakukan juga oleh negara-negara lain di dunia. Pokok persoalan 
utama atas ditariknya sejum1ah obat-obatan dari peredaran adalah 
bahwa diketahui adanya indikasi yang kurang menguntungkan bagi 
kesehatan para pemakainya. Dengan demikian maka pertimbangan 
utamanya adalah faktor melindungi kepentingan masyarakat banyak. 
Pemerintah telah mengambil keputusan yang tepat walaupun kurang 
menguntungkan sebagian besar pengusaha obat. Narnun perlu diikuti 
dengan tindakan lebih lanjut yang dapat lebih memberikan penjelasan 
bagi para dokter dan rnasyara.kat pemakai obat berupa selebaran-sele- 
baran tentang obat dan dampak sampingannya, sehingga kecemasan 
dan kekhawatiran tentang penggunaan obat-obat tersebut selarna ini 
dapat dihindari. 

Dalam hubungan ini Dewan sangat mengharapkan bahwa dengan 
berkurangnya persediaan jenis obat-obat tertentu didalam masyarakat 
karena ditarik dari peredaran, perlu dicarikan alternatif penyelesaian 
yang sebaik-baiknya yang tidak mengganggu para pemakai obat dan 
masyarakat lainnya. 
Disamping itu Pemerintah kiranya segera mengambil 1angkah-langkah 
yang konkrit yang dapat mencegah niat orang-orang yang tidak ber- 
tanggung jawab untuk memanfaatkan berkurangnya jumlah obat 
dalam masyarakat dengan cara rnenaikkan harga obat-obatan yang 
tidak ditarik dati peredaran. Selanjutnya perlu diperkirakan pula se- 
cara cepat untuk memproduksi obat-obat pengganti yang Jebih 
berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. 



Saudara-saudara sekalian, 
Masalah-masalah lain khususnya yang berkaitan dengan rnasalah 

internasional yang menjadi perhatian kitaadalah kesepakatan negara- 
negara adi kuasa untuk mengurangi persenjataan, makin menjamin 
tercapainya stabilitas global dan perdarnaian dunia. Sumber-sumber 
dana yang dahulu digunakan untuk perlombaan senjata dan persiapan 
perang, sekarang dapat makin dialihkan kepada upaya-upaya pernba- 
ngunan untuk kemakrnuran dan kesejahteraan umat manusia. 

Kendatipun kecenderungan dunia bergerak kearah stabilitas 
global dan perdamaian dunia, namun karena benturan berbagai 
kepentingan, tetap muncul konflik-konflik lokal dan regional. 

Dalam hubungan ini kita tetap merasa prihatin terhadap 
berkecamuknya kerusuhan-kerusuhan dalam negeri, ketegangan, kon- 
flik senjata dan munculnya perpecahan kebangsaan dibeberapa negara 
di berbagai kawasan bumi ini. 

Namun dilain pihak, kita menyambut dengan baik atas ber- 
langsungnya usaha menuju penyelesaian penyeluruh masalah Timur 
Tengah, yang diprakarsai oleh dua negara adi kuasa untuk mem- 
perternukan pihak-pihak yang bersengketa di meja perundingan di 
Madrid Spanyol. Kita semua berharap agar berbagai usaha penvele- 
saian menyeluruh masalah Timur Tengah akan dapat mengant.arkan 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
Ada satu masalah yang cukup mengganggu pikiran kita, se- 

bagaimana telah kita ketahui, Dewan telah mengirim undangan kepada 
Parlemen Portugal untuk berkunjung kc Indonesia clan khususnya ke 
Timor Timur. Undangan tersebut telah memperoleh respons dan 
bahkan rencana kunjungan Parlemen Portugal tersebut telah diatur 
dengan sebaik-baiknya bersama-sarna Perserikatan Bangsa-bangsa dan 
direncanakan akan dilaksanakan pada awal bulan Nopember sekarang 
ini. Namun sangat disayangkan, bahwa pada saat-saat terakhir kun- 
jungan tersebut oleh pihak Portugal tidak jadi dilaksanakan sesuai 
jadwal yang telah di.rencanakan. 

tersebut dan mengharapkan ltiranya Kongres tersebut dapat dihasilkan 
rumusan-rumusan dari tokoh, para pakar budaya dan masyarakat luas 
yang cinta kebudayaan bagi perkembangan budaya kita untuk mengisi 
GBHN yang akan dirumuskan oleh MPR pada tahun 1993 yang akan 
datang. 
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rakyat Palestina sebagai bangsa yang merdeka dan berhasil dalam 
perjuangannya. 

Di kawasan Asia Pasifik kita menyaksikan perkernbangan yang 
membesarkan hati. Kita menyambut dengan baik pendekatan dan 
upaya-upaya baru untuk meningkatkan upaya kerjasama, seperti dialog 
tingkat tinggi kedua negara Korea, perbaikan hubungan antara RRC 
dengan Uni Soviet serta antara Uni Soviet dengan Korea Selatan, upaya 
penyelesaian masalah antara Jepang dan Uni Soviet 

Sement.ara itu kita ketahui bahwa masalah Kamboja yang selama 
ini rnenjadi perhatian dunia telah dapat diselesaikan dengan ditanda 
tanganinya perjanjian di Paris pada t.anggal 23 Oktober 1991. Dewan 
menaruh perhatian dan menyambut baik atas penandatanganan per- 
janjian tersebut yang menandai berakhirnya pertikaian diantara sesa- 
ma rakyat Karnboja yang memakan korban jiwa dan harta benda yang 
tidak ternilai harganya. 

Atas tercapainya basil konperensi Paris tersebut kami atas nama 
DPR RI menyambut dengan antusias berakhirnya pertikaian di Kam- 
boja. Semoga mulai detik ini bangsa Kamboja terbebas dari malapetaka 
peperangan diantara saudara sendiri dan mengharapkan kiranya mulai 
saat ini rakyat Kamboja dapat berdiri tegak sebagai suatu bangsa yang 
berdaulat. Bersatu dan kernbali bekerja serta membangun negaranya 
menuju negara yang sejahtera, berkeadilan dan berkemakmuran. 

Berakhirnya konflik Kamboja memberikan angin segar kehidupan 
regional di Asia Tenggara yang akan mampu rnemberikan sumbangan 
kearah terwujudnya perdamaian dikawasan Asia pada khususnya dan 
dunia pada umumnya. Terpeliharanya perdamaian regional Asia 
Tenggara akan memberikan dampak positif bagi pembangunan ka- 
wasan yang secara potensial berpengaruh kepada meningkatnya 
kesejahteraan rakyat dari negara-negara berdaulat di Asia Tenggara 
dan. Asia pada umumnya. 
Kami ucapkan selamat kepada kedua Menlu Perancis dan Indonesia 
yang telah dengan sukses mengantarkan Kamboja menjadi negara yang 
bersatu, aman dan damai. Kami ucapkan pula selarnat kepada rakvat 
Kamboja atas tercapainya perdamaian. Semoga perdamaian yang telah 
dicapai dengan susah payah itu mampu bertahan dan meghasilkan 
suatu perdamaian yang kekal sehingga rakyat Kamboja dapat me- 
nikmati kemerdekaan dan kebebasan dari perang saudara yang mele- 
lahkan. 



Saudara-saudara sekalian, 
Beberapa hari lagi tepatnya t.angga110 Nopember 1991 yang akan 

datang kita akan mernperigati hari Pahlawan. Apabila kita sirnak dan 
renungkan kembali sejarah perjuangan nasional kita, maka peristiwa I 0 
Nopember 1945 itu mempunyai nilai perjuangan yang sangat rnenen- 
tukan dalarn mempertahankan keberadaan negara dan bangsa Indone- 
sia yang barn saja beberapa hari diproklamasikan pada tanggal 17 
Agustus 1945. 

Kebesaran nilai historis serta hakekat dari hari Pahlawa.n 10 
Nopember tidak lain adalah bahwa sesungguhnya sejak saat itu persa- 
tuan dan kesatuan bangsa telah kokoh kuat dan membaja diseluruh 
lapisan masyarakat di dalarn menentang upaya kembalinya penjajah 

401 

, 

Sidang Dewan yang terhormat, 
Sebagaimana kita ketahui, bahwa DPR RI telah mengirimkan satu 

delegasi untuk menghadiri Konperensi IPU ke-86 di Santiago, Chili 
yang telah berlangsung dari tangga] 7- 12 Oktober 1991. 

Dalam Konperensi ini Delegasi DPR Rl telah menunjukkan partisi- 
pasi aktif dan peranannya yang makin meningkat dalam upaya mern- 
perjuangkan kepentingan -kepentingan nasional rnaupun internasional 
dalam berbagai bidang pada umumnya dan khususnya dalarn usaha 
penghapusan penjajahan dan segala akibatnya, hak-hak asasi manusia 
dan sumber daya manusia dalam pembangunan. 

Dalarn hubungan dengan masalah dekolonisasi, Delegasi DPR RI 
telah berhasil mencegah usaha dari Portugal serta pendukungnya 
untuk mernasukkan Timar Timur dalam Resolusi IPU. 

Dengan mernainkan peran yang positif dan berkelanjutan ini 
rnaka Delegasi DPR RI pada Konperensi ini telah diberi kepercayaan 
oleh IPU untuk duduk dalarn Panitia Perumus baik dalam Komisi 
dekolonisasi maupun dalam Komisi sosial ekonomi. Bahkan ]ebih rnaju 
dari itu, Anggota Delegasi DPR RI telah terpilih rnenjadi salah satu 
Anggota Executive Committee vaitu satu kedudukan yang sangat 
penting dalam struktur organisasi IPU, sernentara itu Delegasi DPR RI 
juga telah diberikan kepercayaan untuk menjadi Oditur IPU. Dengan 
jabatan-jabatan sebagai anggota Executive Cornmitte, Wakil Ketua 
Komisi Hak-hak Asasi manusia, Koordinator Wanita dan Oditur IPU, 
merupakan suatu kepercayaan dan penghargaan dari !PU yang seka- 
ligus menunjukkan pengakuan IPU atas peranan, integritas dan par- 
tisipasi aktif DPR RI selaku Anggota IPU. 
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M.KHARISSUHUD 

ttd 

KETUADPRRI 

Jakarta, 4 Nopernber 1991 

• 

Sidang Dewan yang terhonnat, 
Demikianlah Saudara-saudara sekalian hal-hal yang perlu saya sarn- 

paikan yang menyangkut beberapa kegiatan Dewan yang telah dilak- 
sanakan dalam masa reses yang baru lalu dan rencana-rencana kegiat- 
an pada Masa Persidangan ke II ini serta beberapa permasalahan yang 
telah mendapatkan perhatian kita bersama, dalam rangka Pidato 
Pernbukaan Masa Persidangan ke Il tahun 1991-992. 

Atas segala perhatian Saudara-saudara karni mengucapkan terirna 
kasih. 

Sekian, Wassalamu' alaikum Warohrnatullahi Wabarokatuh. 

dibumi Indonesia, sehingga pengorbanan apapun rela diberikan oleh 
setiap insan Indonesia. 

Belajar dari pengalaman sejarah kiranya pada ternpatnya bila kita 
sekalian pada saat ini daJam rangka memperigati hari Pahlawan 10 
Nopernber, tidak saja mere'nungkan kembali betapa besar dan 
tingginya nilai kepahlawanan itu narnun juga menarik garis relevan- 
sinya bagi keberhasilan pembangunan Indonesia. Dalam hal ini 
masalah-masalah seperti kerelaan berkorban, kesetiakawanan sosial dan 
sikap mawas diri sangat perlu ditonjolkan. Dan sehubungan dengan itu 
pula marilah kita jadikan semangat hari Pahlawan sebagai daya pen- 
dorong yang menjiwai seluruh kegiatan Dewan dalam rnenyelesaikan 
pembahasan RUU-RUU yang kita hadapi sampai tuntas, 
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PIDATO PENUTUPAN MASA 

PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 1991-1992, 
TANGAL 19 DESEMBER 1991 , 



-~ 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
Sebelum kami melanjutkan Pidato Penutupan ini perlu kami 

beritahukan bahwa pada bulan yang Ialu ternpatnya t.anggal 12 Nopern- 
ber dan 15 Desember 1991 rekan kita Anggota-anggota Dewan yang 
terhormat Sdr. KADARUSMAN KADI dan Sdr. Drs. SOEHARDI, 
kedua-duanya dari Fraksi Karya Pembangunan telah mendahului kita 
menghadap kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Dengan demikian 
telah tercatat 31 (tiga puluh satu) Anggota Dewan dari masa bakti yang 
sekarang ini telah mendahului kita 
Inna Lillahi Wa Inna Ilaihi Roji' un. 
Berkaitan dengan itu ijinkanlah kami mengajak para Angota Dewan 
berdiri sejenak untuk mengheningkan cipta seraya mendoa'akan. 
Semoga arwah almarhurn mendapat tempat yang layak disisi Tuhan 
Yang Maha Kuasa dan keluarga yang ditinggalkan mendapatkan keta- 
bahan dalam menghadapi musibah ini. Amin. 

Yang kami hormati : 

- Para wakil Ketua DPR RI, 
- Para Anggota Dewan, dan 

Sidang Dewan yang kami muliakan, 
Assalamu' alikum Warrohmatullahi Wabarokatuh. 

Hari ini Dewan akan segera mengakhiri Masa Persidangan ke II 
dari masa Persidangan II Tahun Sidang 1991-1992, dan mulai besok 
pagi kita akan memasuki masa reses sarnpai dengan tanggal 4 Januari 
1992 yang akan datang. 
Berkaitan dengan itu, dalam rangka memenuhi ketentuan Tata Tertib 
pasal 79 ayat (3), kami akan menyampaikan Pidato Penutupan Masa 
Sidang, yang terutarna akan menguraikan secara garis besar kegiatan 
Alat Kelengkapan DPR RI dalam Masa Si dang yang baru saja kita jalani, 
dan rencana kegiatan untuk Masa Reses yang akan datang. Disamping 
itu, kami juga akan menyampaikan beberapa permasalahan yang perlu 
dan telah mendapatkan perhatian kita bersama, 

34 
PIDATO PIMPINAN DPR RI 

PADA PE.NUTUPAN MASA PERSIDANGAN II 
TAHUN SIDANG 1991-1992 



Sidang Dewan yang terhorrnat, 
Sebagaimana telah kita jalani bersarna, dalam Masa Sidang II ini 

DPR benar-benar diwamai oleh kesibukan-kesibukan luar biasa karena 
pelbagai Alat Kelengkapannya telah melakukan kegiatan-kegiatan yang 
cukup padat sesuai ruang lingkup tugas dan wewenangnya dalarn 
rangka mengemban tugas-tugas konstitusionalnya. Bahkan tidak saja 
Alat Kelengkapan Dewan, tetapi Fraksi-fraksi juga telah melakukan 
kegiatan serupa, selain mengadakan rapat-rapat untuk memberikan 
pengarahan kepada Anggota-anggota dalam rangka pembahasan RUU- 
RUU yang ada pada saat ini sedang ditangani oleh Dewan, juga telah 
membahas berbagai permasalahan yang berkembang pada saat ini yang 
kaitannya erat dengan tugas-tugas Dewan disamping tugas-tugas pokok 
Dewan yaitu di bidang perundang-undangan, di bidang anggaran serta 
di bidang pengawasan. 

Di bidang anggaran, fokus kegiatan diarahkan kepada Komisi 
APBN yang bersama Menteri Keuangan telah membahas laporan 
Pemerintah semester I pelaksanaan APBN 1991/1992 serta perkiraan 
tambahan dan perubahan atas APBN 1991/1992. 

Di bidang perundang-undangan, sebagaimana dikemukakan 
dalam Pidato Pembukaan yang baru lalu, DPR pada saar ini sedang 
menangani 19 buah RUU yang harus dibahas dan ditambah lagi de- 
ngan satu buah RUU tentang Kependudukan clan Keluarga Sejatera. 
Ini menunjukan kesungguhan untuk menepati amanat Undang-un- 
dang Dasar 1945 sebagaimana yang tertera pada sistern Pemerintahan 
negara, dimana antara lain dinyatakan bahwa Indonesia adalah ne- 
gara yang berdasar atas hukum, tidak berdasar atas kekuasaan belaka. 
Masuknya sekian banyak RUU itu pula diartikan bahwa Pemerintah 
bertekad untuk menjunjung tinggi sistern Konstitusional. Prociuk pe- 
rundangan-undangan ini akan dijadikan suatu landasan hukum yang 
kokoh bagi tindakan-tindakan Pemerintah dalam rangka kelanjutan 
pembangunan nasional yang dapat mengayomi seluruh kepentingan 
negara, rakyat dan bangsa Indonesia secara bijaksana adil dan merata, 
Oleh karena itu masuknya berbagai RUU yang cukup banyak akhir- 
akhir ini, tetap kita sambut dengan baik, dengan satu tekad dan sema- 
ngat, untuk mernpersembahkan yang terbaik bagi bangsa dan negara. 
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Dengan dernikian diharapkan tidak akan ada tindakan Pemerintah, 
baik di Pusat maupun di Daerah, yang tidak berlandaskan hukum. 

Dari 20 Rancangan Undang-undang yang sudah dan akan mulai 
dibahaas oleh DPR, dua diantaranya telah disetujui untuk disahkan 
menjadi Undang-undang dalam Rapat Paripurna kemarin dan hari ini 
pada acara yang pertama tadi. 
Kedua RUU tersebut adalah RUU Perubahan Undang-undang Nomor 
7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan RUU tentang Pernben- 
tukan Kota Mad ya Denpasar. 

Dengan perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan, Dewan 
berharap dapat menampung perkembangan perekonomian nasional 
dan perkembangan dunia usaha yang begitu cepat, yang perlu 
didukung oleh peraturan-peraturan perundangan yang memadai, se- 
bab adanya landasan hukum yang lebih mantap sangat diperlukan 
sebagai dasar untuk mernungkinkan pembinaan yang lebih terarah 
agar perkembangan sektor keuangan dapat mernberikan dukungan 
yang lebih nyata didalam gerakan laju pembangunan Indonesia. Selain 
dari itu, perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan tersebut akan 
memberikan rangsangan yang kuat untuk mempercepat pertumbuhan 
dan perkembangan daerah Indonesia Bagian Timur dan daerah- 
daerah terpencil lainnya, yang sekarang ini masih jauh tertinggal. 
Tanpa adanya rangsangan, sulit diharapkan para pengusaha-pengusaha 
untuk mau terjun kedaerah-daerah tersebut dirnana infra struktur 
praktis belum ada dan kemudahan-kernudahan lainya juga tidak ada. 
Salah satu rangsangan ialah dengan menciptakan iklim yang menarik 
bagi para penanam modal, antara lain dengan memberikan keringa- 
nan pajak. Sernentara itu kita juga berlomba dengan waktu, sebab 
daerah-daerah tersebut tidak sabar lagi. Merekapun ingin cepat maju 
supaya tidak jauh teringgalnya bila dibanding dengan pulau Jawa. 
Mengadandalkan kepada APBN saja akan mernerlukan waktu yang 
sangat panjang, boleh dikatakan tidak mungkin. Disamping itu kita 
juga bersaing dengan luar negeri yang lebih berani memberikan keri- 
nganan-keringanan yang menarik bagi pengusaha-pengusaha 
khususnya penanarn modal asing. 

Sementara itu dengan adanya pemekaran daerah dan akan segera 
diwujudkan pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar 
melalui Undang-undang yang segera akan diterbitkan, maka berarti 
DPR bersama Pemerintah telah dapat membentuk 4 (ernpat) Daerah 
Kota Madya TIngkat II, yaitu Halmahera Tengah Bitung, Lampung 
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Sidang Dewan yang terhorrnat, 
Delapan belas RUU lagi yang masih tersisa, Insya Allah akan di- 

lanjutkan pembahasannya pada Masa Sidang yang ke III yang akan 
datang, ber sarna-sama pembahasan RAPBN 1992/1993 dan Nota 
Keuangannya. 

Sementara itu pernbahasan satu paket terdiri dari ernpat RUU 
bidang Perhubungan yang sedianya dapat diselesaikan pada Persidang- 
an ini terpaksa perlu mendapatkan alokasi waktu lagi pada Persidangan 
ke III yang akan datang, mengingat beratnya materi yang harus diba- 
has. 
Kita menyadari, bahwa perhubungan merupakan infra struktur ekono- 
mi yang vital dan cukup kornpleks serta mempunyai cakupan yang 
sangat luas yang langsung menyentuh hajat hidup negara dan bangsa 
Indonesia. Pembahasannya diperlukan ketekunan dan ketelitian serta 
masukan-masukan guna dapat mewujudkan satu sistem Transportasi 
Nasional yang kokoh dalam rangka meletakkan kerangka landasan 
dalam menyongsong era tinggal landas Pembangunan Nasional kita. 
Alhamdullilah berkat kerja keras para Anggota Dewan yang terhorrnat, 
terutama Panitia Khusus Bidang Perhubungan dan Pemerintah, pada 
tanggal 6 Desember 1991 dapat diselesaikan satu RUU lagi dari 
empat RUU Bidang Perhubungan, yaitu RUU tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan Raya. 
Dua RUU telah dapat diselesaikan dan mudah-mudahan dua RUU lagi 
yang terisa, yaitu RUU tentang Penerbangan dan RUU tentang 
Pelayaran dapat diselesaikan pada Masa Persidangan ke III yang akan 
datang. 

Itu semua memang merupakan suatu karya besar yang betul-betul 
mernerlukan energi, semangat dan ketekunan yang luar biasa yang 

Baral dan Denpasar, 
Dewan berharap dengan disetujuinya RUU yang barn ini, maka 

penataan, pemekaran dan pengembangan Daerah akan makin terarah 
dalam upaya untuk memacu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 
rnemeratakan pembangunan dan hasil-hasilnya, yang sernua ini tetap 
dilandasi oleh Arnanat Garis-garis Besar Haluan Negara dan tidak ter- 
lepas dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok 
Pemerintahan di Daerah. Dengan pemekaran daerah-daerah ini Dewan 
juga berharap bahwa mereka akan mampu lebih banyak menggali 
Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
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Saudara-saudara sekalian, 
Sudah sewajarnya kalau Dewan menaruh perhatian terhadap 

peristiwa Dilli, 12 Nopernberr 1991 yang Ialu, bukan saja karena peris- 
tiwa tersebut telah menelan korban jiwa, tetapi lebih dari itu adalah 
bahwa peristiwa itu justru telah menimbulkan reaksi-reaksi khususnya 
dari luar negeri yang sangat berleb:ih-lebihan. Masalah ini telah dibahas 
pula oleh DPR dengan Pemerintah. 
Memang Dewan merasa prihatin dan rnenyesalkan peristiwa Dilli ini, 
yang jelas ini bukan kebijakan Pernerintah Indonesia yang berdasarkan 
Pancasila. OLeh karena itu Dewan sangat menghargai dibentuknya 
Komisi Penyelidik Nasional (KPN) yang akan meneliti peristiwa terse- 
but secara obyektif dan tuntas serta menyelesaikannya berdasarkan 
hukum, sebab negara kita adalah negara hukum. 
Sekarang ini kita rnasih menunggu · hasil kerja KPN tersebut. Oleh 
karena itu sebaiknya kita tidak membuat statement-statement yang ber- 
sifat · spekulatif. 

Sementara itu Dewan sangat menyesalkan apabila ada pihak-pihak 
dari luar negeri yang memanfaatkan peristiwa tersebut untuk 
mendiskreditkan Indonesia hanya disebabkan karena mereka meng- 
kaitkan masalah tersebut dengan pelaksanaan hak-hak asasi manusia, 
Disamping itu mereka berpendapat bahwa masalah Timor Timur 
adalah masalah dunia, hanya karena Timor Timur masih dijadikan 
agenda persidangan PBB. Kiranya patut diketahui bahwa dengan 

justru dihadapkan kepada para Anggota Dewan yang akan segera 
mengakhiri masa baktinya. Saya katakan karya besar dan kerja keras 
sebab sepanjang yang kami amati, walaupun dibatasi oleh waktu, namun 
pembahasan setiap RUU dilakukan dengan penuh ketelitian dengan 
didasari tanggung jawab yang besar untuk memberikan yang terbaik 
yang bisa diberikannya bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Oleh karena 
itu sekali lagi Pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan atas 
semangat dan ketekunan para Anggota Dewan. Semangat ini akan 
ditunjukkan para Anggota Dewan khususnya dalam Masa Sidang ke III 
yang akan berjalan lebih dari dua bulan. 

Selain membahas RUU, didalam Masa Persidangan II ini ada 
beberapa kejadian yang mendapatkan perhatian besar Komisi-kornisi 
maupun Anggota Dewan, yaitu antara lain peristiwa 12 Nopernber 1991 
di Dilli, pengaduan-pengaduan masyarakat, masalah pencemaran 
lingkungan dan rnasalah-roasalah lain. 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
Seringnya masyarakat mengadukan nasibnya ke DPR RI akhir- 

akhir ini mengisaratkan, bahwa masih dirasakan kurang tanggapnya 
aparat Pemerintah Daerah terhadap keluhan dan keresahan masya- 
rakat. Adalah hal yang wajar apabila keluhan dan keresahan masyarakat 
yang belum ditanggapi oleh aparat Pernerintah Daerah, mereka akan 
mencari penyelesaian ke Instansi lain yang mereka anggap dapat 
menyelesaikan masalah mereka dengan tuntas. 

Dewan juga memberikan perhatian yang besar atas pengaduan 
masyarakat yang pada hakekatnya berangkat dari tidak puasnya rnasya- 
rakat atas sesuatu permasalahan yang terdapat di lingkungan mereka. 

kemauan sendiri rakyat Timor Timur telah berintegrasi dengan negara 
Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1976 dan telah dikukuhkan 
didalam Ketetapan MPR 1978. Oleh karena itu Dewan menyesalkan 
reaksi Iuar negeri yang sangat be rlebih-lebihan, yang tidak pro- 
porsional, yang diberikan atas dasar pemberitaan sepihak oleh pers 
asing yang cenderung direkayasa untuk merugikan nama baik Indone- 
sia di forum Internasional, seperti yang dilakukan oleh Parlemen Eropa 
baru-baru ini yang menghadirkan oknurn-oknurn yang rnereka katakan 
sebagai "saksi rnata" . Jelas perlakuan seperi itu tidak bisa kita terima, 
lebih-lebih mengaitkan kasus Dilli dengan bantuan luar negeri dan 
mengendalinya sebagai melanggar hak-hak asasi rnanusia, pelanggaran 
rerhadap lingkungan hidup dan sebagainya. 
Kita melihat dalam era globalisasi sekarang ini, bahwa pelaksanaan hak- 
hak asasi manusia clan isu-isu lainnya seialu dipakai sebagai instrumen 
politik oleh negara-negara Barat terhadap negara-neagra berkembang. 

Indonesia sejak sernula telah rnernberikan tempat yang terhormat 
kepada hak-hak asasi manusia yaitu dengan menempatkannya didalam 
UUD 1945. Hak-hak asasi manusia dalam UUD 1945 tersebut bersum- 
ber dan merupakan kristalisasi dari dasar negara dan ideologi nasional 
kita Pancasila. 

Dalam pelaksanaannya, Human Rights rnenurut pandangan Indo- 
nesia didasarkan atas keseimbangan hubungan anatara manusia se- 
bagai individu dengan masyarakatnya, dan hubungan itu bersifat serasi, 
selaras, seirnbang, dimana kepentingan masyarakat lebih didahulukan. 

Berkaitan dengan itu, kita menghimbau pihak-pihak di luar negeri 
untuk bersikap sabar, jangan tergesa-gesa mengambil sikap, sambil 
menunggu hasil kerja KPN. 



Sidang Dewan yang karni hormati, 
Di bidang pengawasan dalam Masa Persidangan II ini Komisi-komisi 

DPR telah mengadakan Rapat-rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan 
Rapat-rapat Dengar Pendapat Umum, dimana selalu membahas Kebi- 
jaksanaan Pemerintah yang dijalankan sebagai pelaksanaan tahun 
keempat REPELITA ke V yang rnengacu kepada kesepakatan nasional 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
Setelah berjalan beberapa tahun lamanya, undian berhadiah uang 

yang cukup besar yaitu SDSB, akhir-akhir ini kembali memperoleh 
reaksi dari masyarakat, khususnya didaerah-daerah. 

Pengumpulan dana dari masyarakat tersebut telah nyata hasilnya 
bagi pembangunan, antara lain untuk tujuan pembinaan olah raga 
nasional dana untuk dana-dana sosial lainya, namun demikian ada 
semen tara kalangan masyarakat menganggap bahwa SDSB adalah satu 
bentuk perjudian yang kurang mendidik dan merugikan masyarakat 
kecil. 

Dalam hubungan ini, sebaiknya kita tetap berkepala dingin dan 
mencegah agar tidak terbawa emosi. Yang perlu adalah bagairnana 
jalan sebaik-baiknya mencari agar pendanaan untuk membiayai pem- 
bangunan yang digali dari masvarakat tidak berhenti dengan tidak 
disetujuinya SDSB. 
Masyarakat harus menyadari bahwa biaya pembangunan ini sangat 
besar, yang tidak mungkin sepenuhnya menjadi beban APBN saja. 

Dengan SDSB dimaksudkan untuk dapat rnenanggulangi masalah- 
masalah sosial dengan mengerahkan dana-dana diluar Anggaran Be- 
lanja Negara. Suksesnya pernbangunan jelas memerlukan dukungan 
masyarakat Dukungan masyarakat antara lain adalah dukungan dana 
untuk membiayai pembangunan. Oleh karena itu apabila SDSB tidak 
disetujui, maka perlu dicarikan alternatif. 

Dalam hubungan ini kiranya siapapun yang berhubungan langsung 
dengan pengaduan masyarakat tersebut tidak bersifat apriori dan 
memandang sepele masalah-masalah yang diadukan masyarakat, Kita 
wajib mernberikan jalan keluar yang sebaik-baiknya berdasarkan keten- 
tuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 
sesuai dengan tuntutan dan rasa keadilan masyarakat, oleh karena 
sebenarnya kita adalah tumpuan harapan mereka, dan mereka sangat 
mengharapkan kita dapat bertindak rasional, wajar dan adil, 



yaitu Garis-garis Besar Haluan Negara, juga telah dibahas permasalahan 
lain yang telah berkernbang ditengah-tengah masyarakat ataupun hasil- 
hasil temuan dalam kunjungan kerja masa reses ke I yang baru lalu. 

Dalarn rapat-rapat tersebut telah berkembang permasalahan-per- 
masalahan sebagai berikut: 

Masalah pemberitaan sepihak mengenai kejadian-kejadian di Indo- 
nesia oleh pers asing khususnya peristiwa Dilli, telah mendapat per- 
hatian Komisi I dalam Rapat Kerjanya dengan Pemerintah baru-baru 
ini. Pemberitaan-pemberitaan tersebut dinilai sangat merugikan Indo- 
nesia. Oleh karena itu Dewan menganggap perlu digalakkannya usaha- 
usaha Pemerintah baik yang telah maupun yang akan dilakukan dalam 
rangka pemberian informasi mengenai kejadian-kejadian yang sebe- 
namya yang terjadi di tanah air baik melalui saluran formal maupun 
informal ke berbagai perwakilan RI di luar negeri maupun kantor- 
kantor berita asing. 

Sementara itu Komisi III bersama Menteri Kehakiman telah 
membahas berbagai permasalahan di bidang pembangunan hukurn. 
Dewan menghimbau agar dalarn rangka efesiensi dan efektifitas pern- 
bahasan RUU, Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah guna 
mewujudkan pembakuan produk perundangan-undangan yang ter- 
susun menurut pola yang sudah dibakukan. 

Peningkatan kualitas persiapan pemukiman transrnigrasi men- 
dapatkan bahasan Komisi N dalam Rapat Kerjanya dengan Menteri 
Transmigrasi, Untuk meningkatkan minat bertransmigrasi masyarakat 
pedesaan terutama di Pulau Jawa, perlu terus ditingkatkan upaya men- 
ciptakan citra dan mutu kehidupan di lokasi transrnigrasi yang lebih 
baik dibanding didaerah asal. Langkah awal untuk itu sangat tergan- 
tung dari kualitas hasil kegiatan penyiapan dan permukiman transmi- 
grasi. Oleh karena itulah perlu adanya peningkatan standar kualitas 
berbagai prasarana clan sarana kegiatan persiapan permukiman trans- 
migrasi. 

Masalah penyiapan tenaga-tenaga menengah trampil dibahas 
Komisi IX dalam Rapat Kerja dengan Menteri Perididikan dan 
Kebudayaan. Komisi IX menyambut baik upaya Pemerintah dalam 
rangka pemenuhan kebutuhan tenaga-tenaga menengah trampil - 
dengan rnengembangkan seko1ah kejuruan-seko1ah kejuruan 
khususnya Sekolah Meriengah lndustri Kerajinan (SMIK) di bebe- 
rapa daerah, Berk.aitan dengan itu rnaka perlu diperhatikan secara 
sungguh-sungguh pengadaan tenaga-tenaga guru SMIK dan - 
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Dalarn pada itu dalam Masa Persidangan ini Pimpinan Dewan te- 
lah menerima kunjungan tarnu-tamu anggota parlemen dari negara-ne- 
gara sahabat baik yang bersifat resmi maupun yang tidak resmi. 

Sidang Dewan yang kami muliakan, 
Disamping kegiatan-kegiatan tersebut, pelbagai delegasi teknis dan 

muhibah telah diberangkatkan kebeberapa konperensi internasional, 
yang hasil-hasilnya telah dibahas dalam rapat-rapat BKSAP dan bahkan 
sudah ada yang dilaporkan dalam rapat-rapat Paripurna Dewan. 

Delegasi-delegasi teknis dan delegasi muhibah yang telah dibe- 
rangkatkan tersebut adalah: 

1. Delegasi DPR RI ke Sidang Panitia Kerja dan Sidang Umum AIPO 
ke XII tanggal 18-23 Nopernber 1991 di Bangkok-Thailand. 

2. Delegasi DPR Rl sebagai Penasehat Khusus DELRI ke KTT OKI ke- 
6 tanggal 9-12 Desember 1991 di Dakkar-Senegal 

3. Delegasi DPR RI ke Pertemuan Asia Pasifik Parliamentarians Fo- 
rum tanggal 10 Desember 1991 di Canberra-Australia. 

· 4. Delegasi DPR RI bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Ne- 
gara ke Jerman untuk menghadiri Seminar Support for Initial De- 
centralization Measures. 

5. Delegasi Muhibah DPR RI ke Maroko dan Tunisia tanggal 26 
Oktober-5 Nopernber 1991. 

6. Delegasi Muhibah DPR RI ke Pakistan tanggal 1&2~ Desember 
1991. 

sekolah kejuruan Iainnya, 
Disisi lain Komisi X menyoroti rnasalah kerusakan atau pence- 

maran lingkungan yang disebabkan oleh lirnbah industri, Hal ini diba- 
has Kornisi X dalarn Rapat Kerja dengan Menteri Negara Kepen- 
dudukan dan Lingkungan Hidup. Dewan dapat memahami tindak 
lanjut dari gebrakan Pernerintah untuk menindak tegas para pe- 
ngusaha yang kegiatan industrinya menimbulkan kerusakan atau pen- 
cemaran lingkungan. Dan diharapkan kepada para pengusaha yan~ 
masih lalai dan menyebabkan kerusakan dan atau pencemaran 
lingkungan serta melanggar batas waktu yang telah ditentukan, 
ditindak tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Sementara itu Komisi-komisi Dewan yang lain, dan para Anggota 
lebih banyak memfokuskan kegiatan-kegiatannya pada pembahasan 
materi-rnateri RUU. 
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Saudara-saudara sekalian, 
Pada tanggal 25 Desember yang akan datang Umat Nasrani akan 

merayakan Hari Natal, sehubungan dengan itu Pimpinan melalui 
rnimbar ini, rnenyampaikan Selamat Natal kepada mereka yang rnera- 
yakannya, rnudah-rnudahan Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Penyayang 
senantiasa memberikan bimbingan kepada segenap umat-Nya. 

Dalarn kaitan dengan peringatan hari-hari keagamaan ini, kami 
mengingatkan kembali bahwa pada hakek.atnya tugas utama manusia 
di dunia ini adalah membangun kehidupan yang layak yang mendapat 
ridho-Nya, dengan menggunakan akhlak, akal, budi luhur dan cinta 
kasih yang memungkinkan kita mengolah bumi nusantara ini dengan 
segala isinya untuk secara Langsung atau tidak Langsung meningkatkan 
kesejahteraan lahir dan bathin. 
Sebagai masyarakat beragama kita juga harus menyadari bahwa tugas 
untuk melaksanakan pembangunan nasional pada hakekatnya meru- 
pakan suatu lbadah kepada Tuhan dan sekaligus juga merupakan 
pengejawantahan dan tanggung jawab kita kepada Amanat Penderi- 
taan Rakyat. 

Sidang Dewan yang terhormat, 
Demikianlah gambaran kegiatan yang telah dilaksanakan oleh 

Dewan beserta Alat-alat Kelengkapannya serta beberapa permasalahan 
yang sempat mendapat perhatian kita bersarna, 
Mulai besok pagi sampai dengan 4Januari 1992 yang akan datang, DPR 
akan menjalankan masa reses, Dalarn kesempatan reses pendek ini para 
Anggota Dewan melalui Komisinya masing-masing akan mengadakan 
kunjungan kerja ke daerah-daerah. 

Tamu-tamu tersebut adalah: 
I. Delegasi Majelis Rakyat Tertinggi Republik Rakyat Demokrasi Ko- 

rea, yang dipimpin oleh Yang Mulia Kim Yong Sun, Wakil Ketua 
Majelis. 

2. Delegasi Parlemen Italia, yang dipimpin oleh Yang Mulia Mirko 
Tremaglia. 

Disamping Komisi-komisi Dewan dan BKSAP, maka BURT DPR 
telah melakukan kegiatannya untuk rnernbahas masalah-masalah 
Kerumah Tanggaan antara lain rapat-rapat dengan Perum Husada 
Bhakti. 
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Jakarra, 19 Dcscmber l 99 l 

0 Sekian, Wassalamulaikurn Wr. Wb. 

Dari mimbar ini pula Pirnpinan juga menyampikan "SEUl\lIA T 
TAHU1'i BARU 1992" kepada seluruh rakyal Indonesia clan kepada 
segenap Anggota Dewan. 
Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wata'ala akan selalu memberikan 
himbingan kepada seluruh Rakyat Indonesia clidalam upaya untuk 
rnelaksanakan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, 

Saudara-saudara sekalian, ijinkanlah karni mengakhiri Pidato Pe- 
nutupan ini dengan ucapan "Selamat Beriugas Pada A1asa Reses". Insya 
Allah kita akan berternu kembali dalarn kcadaan schat walafiat pada 
Pembukaan Masa Sidang III Tahun Sidang 199 l / l 992 tanggal 6 Jan u- 
ari 1992 yang akan datang dan dengan mengucapkan syukur Alhamdu- 
li llah serta terima kasih atas perhatian Sau dar a-sau d a ra per k e- 
nankanlah kami rnenutup Masa Sidang Kc fl ini. 
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PIDATO PEMBUKAAN MASA 

PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 1991-1992, 
TANGGAL 6 JANUARI 1992 





419 

Sidang Dewan yang terhormat, 
Sebelurn kami melanjutkan Pidato Pembukaan ini perlu kami rnem- 
beritahukan bahwa pada bulan yang lalu tepatnya tanggal 20 Desember 
1991 rekan kita Anggota Dewan yang terhormat, Sdr, ALEXANDER 
WENAS dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia telah mendahului kita 
menghadap Tuhan Yang Maha Esa, pada waktu menjalankan tugas 
kunjungan kerja DPR RI ke Tanjung Pinang Riau. 
Dengan meninggalnya almarhum, telah tercatat 32 (tiga puluh dua) 
Anggota Dewan dari masa bakti yang sekarang ini yang telah men- 

Assalamu' alaikum Wr. Wb. 

Yang terhormat, 
Saudara Presiden, 
Saudara Wakil Presiden, 
Saudara-saudara Pimpinan dan Para Lembaga Tertinggi dan 
Tinggi Negara, 
Saudara-saudara Menteri Kabinet Pembagunan V, 
Yang Muha para Duta Besar /Kepala Perwakilan Negara Sahabat, 
Para U ndangan, hadirin sekalian yang kami hormati, 

Menurut catatan pada Sekretariat jenderal, 428 Anggota Dewan 
dari sernua unsur Fraksi, telah menandatangani daftar hadir, oleh kare- 
na itu dengan mengucapkan Bismillahirahmanirrahim, dan puji syukur 
kehadirat Tuhan Yang Maha Esa ijinkanlah kami mernbuka Rapat Pa- 
ripurna Dewan Perwakilan Rakyat hari ini, yang menandai dimulainya 
Masa Persidangan III Tahun Sidang 1991-1992. Sesuai ketentuan Pera- 
turan Tata Tertib Pasal 96 ayat (1), maka Rapat Paripurna ini karni 
nyatakan terbuka untuk umum. 

35 
PIDATO KETUA DPR-RI 

PADA PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN III 
TAHUN SIDANG 1991-1992 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR RI, pada 

setiap permulaan Tahun Takwim Presiden menyampaikan Amanat di 
depan Sidang Paripurna Dewan untuk mengantarkan Nota Keuangan 
dan RAPBN Tahun Anggaran yang akan dijalani. Untuk kali ini yaitu 
RAPBN 1992/1993, yang akan merupakan pelaksanaan tahun keempat 
REPEUTA V. Sesuai penjadwalan yang telah ditetapkan oleh Rapat 
Badan Musyawarah, maka penyelesaian pembahasan RAPBN ini lnsya 

Sidang dewan yang terhorrnat, 
Sejak tanggal 20 Desember 1991 yang lalu, DPR menjalani reses, 

yaitu Masa Reses Persidangan II Tahun 1991-1992 dan hari ini meru- 
pakan pertemuan kita dalam Masa Persidangan III Tahun 1991-1992. 
Pada kesempatan yang berbahagia ini, atas nama Pimpinan Dewan 
kami ucapkan "Selamat bertemu. ksmbali" dan "Selama; bertugas", kepada 
segenap Anggota Dewan. 
Kepada yang terhormat Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden, 
para Pimpinan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, para Menteri, 
para Anggota Dewan, para yang Mulia Kepala Perwakilan Negara 
Sahabat, para undangan yang hadir dalam Sidang Dewan yang mulia 
ini, serta kepada segenap rakyat lndonseia dimanapun berada, kami 
ucapkan "SELAMAT TAHUN BARU 1992". Semoga Tahun 1992 yang 
akan kita jalani ini akan lebih banyak membawa kesejahteraan, keten- 
traman dan kesentausaan kepada segenap Rakyat dan bangsa Indone- 
sia dan semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kepada kita 
rahmat, karunia, bimbingan dan kernudahan dalam upaya mengatasi 
segala permasalahan dan menghadapi tugas-tugas yang makin berat 
yang terbentang dihadapan kita. Amin. 
Demikianlah pula kepada Saudara-saudara yang merayakan Hari Natal, 
Pimpinan Dewan tidak Jupa menyampaikan ·sELAMA T NATAL", 
semoga hikmah Natal dapat menarnbah ketaqwaan bagi Umat Kristiani 
yang merayakannya. 

dahului kita, 
Atas nama Pimpinan dan segenap Anggota Dewan karni menyampai- 
kan duka cita yang sedalam-dalarnnya seraya rnendo'akan semoga 
arwah almarhurn rnendapat tempat yang layak disisi Tuhan Yang Maha 
Esa dan keluarga yang ditinggalkan mendapatkan ketabahan dalam 
menghadapi musibah ini Amin. 
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Allah dilaksanakan pada akhir bulan Pebruari 1992 yang akan datang, 
yaitu I bulan sebelum Tahun Anggaran yang bersangkutan diber- 
lakukan. 

Dalarn rangka lebih memantapkan kerangka landasan pemba- 
ngunan nasional, maka pelaksanaan anggaran tahun keempat REPE- 
LITA V ini mempunyai arti yang sangat penting, sebab selain berfungsi 
untuk mewujudkan berbagai sasaran pembangunan dalarn tahun terse- 
but, juga berfungsi untuk memperbaiki dan menyempurnakan keku- 
rangan-kekurangan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, se- 
hingga sasaran pembangunan sesuai dengan pentahapan-pentahapan 
dalam REPELITA V akan dapat benar-benar terwujud, Tahun ini dan 
tahun meridatang adalah tahun-tahun penutup dari pembangunan 
Jangka Panjang 2.5 Tahun Pertama. 
Dalam kaitan inilah maka sejak akhir bulan Seprember tahun yang 

"' lalu, DPR telah melakukan penjajagan dan pembahasan secara kuali- 
tatif RAPBN ]992/1993 dalarn bentuk Pernbicaraan Pendahuluan yang 
cukup yang cukup intensif dengan Pemerintah. Pembicaraan Pen- 
dahuluan ini kita dianggap sebagai forum yang sangat penting, disatu 
pihak sebagai forum untuk menyalurkan aspirasi rakyat, disisi lain 
Dewan berkesernpatan mernperoleh inforrnasi dan berdialog dengan 
para Menteri tentang rencana dan program kegiatan tahun anggaran 
1992/1993. Diharapkan bahwa dalarn RAPBN 1992/1993 yang disam- 
paikan kepada DPR-RI pada hari ini aspirasi rakyat melalui wakil-wa- 
kilnya di DPR telah di tampung dan masukan berharga bagi Perne- 
rintah, 
Menyadari bahwa tahun ini dan tahun depan adalah tahun-tahun 
peralihan memasuki era tinggal landas, suatu kurun waktu yang akan 
sangat menentukan berhasil tidaknya bangsa Indonesia didalam proses 
pembangunan sebagai pengamalan Pancasila, maka perlu kiranya kita 
melihat kernbali dengan seksama akan pengalaman-pengalaman kita 
baik yang menguntungkan maupun yang merugikan selama kurun 
waktu Pembangunan Jangka Panjang Pertama. 
Perbaikan dan penyempumaan perlu kita adakan dengan memperhati- 
kan perkernbangan dan pergeseran tatanan internasional, kemajuan 
pesat dibidang ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi serta infor- 
masi. 

Disamping itu kewaspadaan harus tetap kita tingkatkan agar pem- 
bangunan yang kita laksanakan dapat berjalan lancar. Namun kewas- 
padaan ini hendaknya tidak menutup masuknya gagasan-gagasan baru, 
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.. 

Sidang Dewan yang terhormat, 
Sesuai dengan arah kebijaksanaan pembangunan yang telah diga- 

riskan didalam GBHN, maka pembangunan yang kita laksanakan tetap 
diarahkan kepada suatu kelanjutan yang berkesinambungan untuk 
lebih mewujudkan Amanat Penderitaan Rakyat, yaitu pernerataan 
pembangunan dan hasil-hasilnya yang sernakin nyata dirasakan oleh 
rakyat, mewujudkan pertumbuhan ekonorni yang sernakin tinggi yang 
didukung oleh stabilitasi nasional yang rnakin mantap. 

Dalam kaitan inilah maka pembangunan bidang ekonomi sebagai 
titik berat pembangunan nasional secara konsisten harus diarahkan 
kepada terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Da- 
lam perkembangan ek.onomi dunia yang sulit diramalkan dewasa ini, 
kita tetap hams berusaha mencari peluang untuk dapat mencapai per- 
tumbuhan ekonomi yang memadai. Peluang-peluang yang ada harus 
dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya. Unruk itu perlu diupayakan ter- 
wujudnya iklim yang sehat bagi dunia usaha, dengan berusaha menga- 
tasi kendala-kendala yang menghambat perturnbuhan kemampuan 
produksi dalam negeri seperi kendala dalam birokrasi, infra struktur, 
bersumber daya manusia dan sebagainya. 
Walaupun berbagai harnbatan diperkirakan akan mengikuti pertum- 
buhan ekonomi kita sekarang ini sedang melaju dengan cepat, namun 
Dewan berkesimpulan bahwa prospek ekonomi masih cukup baik dan 
mernberikan harapan-harapan besar dalam tahun-tahun mendatang 
terhadap perturnbuhan ekonorni riil yang cukup tinggi seperti tahun- 
tahun sebelumnya, sekalipun dalam beberapa tahun terakhir laju 
ekspansi moneter dibatasi dan suku bunga yang tinggi. Dengan iklim 
investasi yang tetap menggairahkan dan kestabilan ekonorni yang 
semakin rnantap, diharapkan kegiatan ekonorni dan perdagangan tetap 
dapat berjalan lancar. Hal ini dimungkinkan oleh faktor-faktor dasar 
dan struktural dalam perekonomian seperti penyediaan infra struktur, 
sistem devisa bebas dan kesempatan usaha yang luas yang diciptakan 
melalui rangkaian kebijaksanaan deregulasr yang harus tetap diper- 
tahankan dan bahkan akan terus ditingkatkan, sehingga tetap dapat 
menarik kegiatan dan kegairahan, sehingga tetap dapat menarik ke- 
giatan dan kegairahan investasi diberbagai bidang baik oleh penanam 
modal asing maupun dalam negeri. Hal ini akan dapat berpengaruh 

wawasan dan aspirasi baru yang dapat menjadi bahasan berharga bagi 
penyempurnaan pelaksanaan pembangunan disegala bidang. 
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bagi penerimaan didalam negeri dari sektor diluar migas, yang 
diperkirakan akan menunjukan peningkatan. 

Disamping itu kita harus tetap dapat mengusahakan mobilisasi 
dana pembangunan yang lebih optimal, khususnya melalui surnber- 
sumber dalam negeri, sehingga kernandirian pembiayaan dan stabilitas 
penyediaan dana tetap dapat terus dikembangkan dan ditingkatkan, 
Berbagai kebijaksanaan tersebut diharapkan akan terns ditingkatkan 
dalam Tahun Anggaran 1992/1993. Strategi pembangunan ekonomi 
yang mengacu pada tercapinya pertumbuhan ekonomi dengan tetap 
menjaga kestabilan yang mantap dan dinamis serta tercapainya pe- 
merataan yang makin adil dapat merangsang semua potensi ekonomi 
untuk ikut serta dalarn pembangunan dan diusahakan untuk dapat 
rnenampung pertumbuhan tenaga kerja baru. Kebijaksanaan yang 
dernikian merupakan pendekatan yang paling baik didalam meng- 
hadapi perekonomian dunia dan nasional yang penuh dengan pan- 
caroba, 

Sernentara itu pernulihan ekonorni di beberapa negara industri 
maju dalam tahun 1992 diharapkan akan memberikan pengaruh yang 
positif bagi perkembangan ekonorni Indonesia, karena sebagian besar 
pemasaran barang-barang ekspor Indonesia ditujukan ke negara-ne- 
gara tersebut. Sehubungan dengan itu kebijaksanaan deregulasi, de- 
birokratisasi diharapkan akan terus dilanjutkan dan disempurnakan, 
sehingga pernulihan ekonomi dunia akan dimanfaatkan untuk 
menunjang peningkatan ekspor non migas. 

Dalam pada itu usaha peningkatan produktivitas dan efisiensi 
akan terus digalakkan, sehingga ekspor Indonesia dapat lebih bersaing 
di pasar dunia, 

Para Anggota Dewan menyadari, bahwa penyusunan RAPBN 
1992/1993 oleh Pemerintah mengalami sedikit kesulitan dan tekanan- 
tekanan yang Iebih berat, baik yang bersifat internal maupun ekster- 
nal, narnun kita hams tetap optimis dan Pemerintah harus tetap tegar 
tetapi Juwes didalam berbagai kebijaksanaan antara lain melonggarkan 
Tight Money Policy dalam kebijaksanaan meneter dan diturunkannya 
suku bunga sampai pada tingkat yang wajar, dan Pernerintah perlu 
rnenurunkan dana jangka panjang dan bunga yang rnemadai pada 
bank-bank urnum, sehingga pengusaha rnenengah dan kecil dapat 
bernafas kernbali. 

r 
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Kedua 

Menyangkut dan mengatur ketiga pelaku ekonomi na- 
sional (Koperasi, BUMN, dan Swasta) agar mempunyai 
kesernpatan yang sama dalam pertumbuhan dan perkern- 
bangannya. 
Mencegah adanya peluang untuk timbulnya monopoli 
yang nerugikan rakyat, etatisme, free fight liberalism dan 
lain-lain yang tidak sesuai dengan falsafah Pancasila, tetapi 

Pertama : 

l 

Sidang Dewan yang kami hormati, 
Untuk dapat mendukung itu semua, maka berbagai peraturan per- 

undangan yang dapat mernberi landasan hukum yang sangat diper- 
lukan dalam proses pembangunan harus segera dapat diwujudkan. 
Oleh karena itu Dewan menyambut baik masuknya RUU-RUU yang 
memang sudah sangat dinantikan oleh Dewan, seperi RUU Per- 
bankan, Usaha Perasuransian, Perubahan Undang-undang nomor 7 
Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Dana Pensiun dan sebagainya. 
Pengajuan paket RUU bidang Keuangan Pernerintah antara lain ber- 
tujuan untuk memantapkan Sistem Keuangan dan Perbankan di Indo- 
nesia. 
Sebagaimana diketahui, Nomor 14 Tahun 1967 tentang Perbankan 
yang mengatur tentang kehidupan perbankan, sudah tidak sesuai lagi 
dengan tuntutan perkembangan sehingga perlu disempurnakan. 
Pernantapan sistern Perbankan diperlukan untuk mengarahkan agar 
perkembangan potensi, inisiatif clan kreasi masyarkat yang terkait 
dengan bidang keuangan dan perbankan tetap dapat dikendalikan 
dalarn batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum. 
Paket RUU bidang Keuangan dan khususnya Perbankan yang sedang 
dibahas dalarn tingkat III, haruslah dapat menjadi satu pedoman dan 
penuntun yang rnampu mendorong terwujudnya tujuan pembangunan 
khusunya di bidang ekonorni, yang berpedoman pada Wawasan Nusan- 
tara dan Ketahanan Nasional, disamping tetap mampu untuk mengan- 
tisipasi arus globalisasi yang melanda dunia. 

Mensitir salah satu fraksi DPR dalarn Pemandangan Umum atas 
Paket RUU bidang Keuangan, bahwa RUU-RUU ini rnerupakan bagian 
dari bidang ekonomi, Waiau esensinya memberi kebebasan dalarn 
berkornpetensi secara sehat guna rneningkatkan efesiensi, profesional- 
isme dan produktivitas, namun tetap harus mencenninkanjiwa, serna- 
ngat dan makna dariamanat pasal 33 UUD 1945 serta dimanifetasikan 
dalarn pasal-pasalnya, yaitu: 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
Disamping RUU-RUU yang kami kemukakan tadi, masih berderet 

RUU-RUU lain, bahkan ada diantaranya yang bernilai sangat strategis, 
yang sedang clan akan segera diselesaikan oleh Dewan dan Pemerintah, 
Seluruhnya ada 19 RUU, dan masih ak.an rnasuk dua RUU Jagi di 
bidang Anggaran, sehingga berjumlah 21. Diantara ke 21 RUU tersebut 
Paket RUU bidang Perhubungan, dua diantaranya yaitu RUU Lalu 
Llntas dan Angkutan di Jalan, dan RUU Perkeretaapian, sudah siap 
memasuki tingkat IV. Sedangkan RUU Pelayaran dan Penerbangan, 
masih dibahas pada tingkat III. 
Sementara itu RUU Perumahan dan Perrnukiman, RUU Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja, Insya Allah akan dapat diselesaikan pada akhir buJan 
Januari dan awal Pebruari yang akan datang. 
RUU APBN 1992/1993 sesuai dengan ketentuan yang berlaku penjad- 
walan pembahasannya ditentukan dengan sangat ketat, sebab harus 
selesai pada akhir bulan Pebruari. 
RUU tentang Perfilman, RUU Benda Cagar Budaya, RUU Keimigrasian 
akan selesai pada awal dan pertengahan bulan Maret 1992. 
Paker RUU bidang Keuangan sebagairnana kami sebutkan diatas, apa- 
bila semuanya berjalan lancar akan diselesaikan menjelang perte- 
ngahan bulan Maret. Satu diantara Paket RUU bidang K.euangan ini, 
yaitu RUU perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang 

sebaliknya menumbuhkan upaya yang mendorong ter- 
ciptanya partisipasi masyarakat secara luas, demokrasi dan 
kooperatif. 

Ketiga : Memanfaatkan Sumber Daya Nasional secara berwawasan 
Nusantara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

F Menurut pasal 33 UUD 1945 perekonomian disusun sebagai usaha 
bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan cabang-cabang pro- 
duksi yang pen ting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang 
banyak dikuasai oleh Negara. Dengan demikian kegiatan bidang 
keuangan dan perbankan sebagai bagian dari perekonomian hams 
disusun sebagai usaha bersama yang berdasarkan azas kekeluargaan. 
Sebagai usaha bersama maka kegiatan keuangan dan perbankan mi 
harus rnelibatkan ketiga pelaku utarna perekonornian yaitu Koperasi, 
BUMN, dan Swasta serta mewujudkan kerjasama yang menerapkan azas 
kekeluargaan secara serasi, seimbang dan selaras, 



1 Sidang Dewan yang tcrhormat, 
Ada dua RUU yang pembahasannya juga menjadi satu Pak et yaitu 

RUU Karantina Ikan, Hewan dan Tumbuhan serta RUC Budidaya 
Tanaman, akan disclesaikan menjelang akhir rnasa Sidang kctiga vairu 
pada Minggu ketiga bulam Maret. 
Sernentara itu RGU Kependudukan dan Keluarga Sejahtera rnengingat 
memiliki nilai strategis dan urgensi tinggi dan apabila telah dijadikan 
Lindang-undang dapat mcnjadi bahan penting hagi konperensi Kcpen- 
dudukan Asia Pasifik kc IV PBB yang akan diadakan pada pertengahan 
tahun ini di Indonesia, maka pembahasannya mernerlukau prioritas 
walaupun masuknya ke DPR baru pada bulan Dcscrnbcr. Oleh karena 
pertimbangan tersebut, Insya Allah RCL'. ini akan sclesai menjelang 
akhir bulan Maret vaitu pada saat OPR akan mcmasuki reses kc III. Ada 
satu RUU yang materinya cukup bcrat dan sudah sangar ditunggu 
rakyat Indonesia scbab akan dijadikan Iandasan hukum dalarn bcrbagai 
kebijaksanaan yaitu RLL Pcnataan Ruang. Pernbahasannya rnasih akan 
berlanjut pada bulan .Juni yang akan datang setclah DPR mcmasuki 
Masa Pcrsidangan kc IV Tahun 1991/1992. 
Dcrnikian pula dcngan RUU Kesehatan dan RLl'. tentang \lcrek. 
Pernbahasan RlJU-RCU tersebut akan berbarengan waktunya dcngan 
pembahasan RlJli Perubahan dart Tambahan APB:" 1991/1992 dan 
RUU Perhitungan Anggaran Negara, yang biasanya disarnpaikan kc 
DPR menjelang DPR mernasuki masa reses persidangan ke JII. 

Banyaknya RUU-RUU yang disampaikan Saudara Presiden terse- 
but menunjukkan kesurtgguhan Pernerintah untuk menepati Amanat 
UliD 1945 dimana antara lain dinyatakan bahwa Indonesia adalah 
negara yang berdasarkan hukum tidak berdasar kan kckuasaan belaka 
dan Pernerintah juga mernpunyai tekad yang kuat untuk menjunjung 
sistern konstitusi. Prociuk perurtdang-undangan ini akan dijadikan 
landasan hukum yang kokoh bagi tindakan Pemerintah dalam rangka 
rnelanjutkan pembangunan nasional yang dapat mengayomi seluruh: 
kepentingan negara, rakyat dan bangsa Indonesia sccara adil dart 
rnerata. 
Oleh karena itulah membanjirnya RLU-RUC tcrsebut ke DPR dalam 
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Pajak Penghasilan telah disetujui untuk disahkan menjadi Undang- 
undang pada akhir bu Ian Oesember 1991, hampir bersamaan w'aktunya 
dengan pengesahan RliU Pembentukan Kata Madya Daerah Tingkat II 
Denpasar, 



Sidang Dewan yang terhorrnat, 
Disamping pernbahasan RUU-RUU tersebut pelbagai per· 

rnasalahan dalam dan luar negeri yang telah bergerak demikian cepat 
telah mendapatkan pengamatan dan bahasan oleh Dewan dengan 
segenap alat kelengkapannya, 

Insiden Dili yang telah terjadi 12 Nopember 1991 yang baru lalu, 
yang telah menimbulkan korban, mendapatkan perhatian utama 
Dewan dan telah dibahas oleh Komisi I Dewan dengan Panglima ABRI. 
Dewan merasa prihatin dan menyesalkan peristiwa Dili ini, dan sejak 
awal Dewan telah menegaskan bahwa peristiwa ini bukanlah kebijakan 
Pemerintah Indonesia yang berdasarkan Pancasila. 
Hal ini juga diperkuat dengan kesirnpulan yang diberikan oleh Komisi 
Penyelidikan Nasional (KPN), yang meneliti peristiwa terse but secara 

427 

satu tahun terakhir ini tetap disambut hangat oleh kalangan Dewan 
walaupun hal semacam ini belum pernah terjadi. Ke 21 RUU tersebut 
diupayakan untuk dapat diselesaikan, Sudah barang tentu hal ini 
rnemerlukan suatu perencanaan penjadwalan yang dernikian ketat 
sebab Dewan juga harus memperhitungkan datangnya masa reses yang 
cukup panjang untuk memberikan kesempatan kepadapara Anggota 
Dewan melakukan kampanye menjelang PEMILU. 

Disamping itu para Anggota Dewan juga perlu dibekali dengan 
semangat pernbahasan yang cukup tinggi dan penuh ketelitian 
walaupun Fajar pagi I Oktober 1992 nampaknya tinggal beberapa 
bulan lagi. Dewan dengan segenap alat kelengkapannya bertekad 
untuk berbuat semaksimal mungkin dan bersama Pemerintah 
berkeinginan untuk mempersembahkan sesuatu yang terbaik bagi 
rakyat, bangsa dan negara. Dengan berbagai Undang-undang tersebut 
diharapkan tidak ada tindakan Pemerintah baik di Pusat maupun di 
daerah yang tidak berlandaskan hukum. 

Apabila ke 21 RUU yang sudah masuk ke DPR sebagaimana yang 
saya disebutkan diatas benar-benar terwujud menjadi Undang-undang, 
maka ini adalah suatu karya besar yang betul-betul dicapai dengan 
segala pengerahan energi, semangat dan ketekunan yang luar biasa. 
Pimpinan Dewan senantiasa memantau bahwa pembahasan atas RUU- 
RUU tersebut berjalan dengan penuh ketelitian. Untuk itu sernua, 
Pimpinan Dewan menyarnpikan penghargaan, baik kepada para 
Anggota Dewan yang ditugaskan menanganinya maupun kepada 
Pemerintah. 



obyektif dan independen : • bahwa insiden Dili 12 N<>f>ember 1991 yang 
menimbulkan Jwrban meninggal dunia dan luka-lulr.a, jelas bukan merupakan 
sesuatu yang terjadi alas dasar -perintah. ataupun kebijakan Pemenntak atau 
ABRI baik di Pusat maupun di daerah Propensi Timar Timur. Peristiwa/ 
Insiden 12 Nopember 1991 di Dili pada hakekatnya merupak.an suatu musibah 
yang ptuut disesalkan ". 

Dewan sangat menghargai tindakan Pernerintah untuk memben- 
tuk Kornisi Penyelidikan Nasional yang Anggotanya diambil dari ber- 
bagai kalangan, termasuk .dari Anggota Dewan. 
Pembentukan KPN itu sendiri didorong oleh rasa keprihatinan dari 
rakyat dan Pemerintah Indonesia untuk mengetahui keadaan dengan 
lebih jelas. 
Kami memberikan tanggapan yang positif atas cara kerja KPN ·yang 
memberikan kesan saksama, tekun, mendengarkan semua pihak yang 
patut didengar, mengumpulkan informasi dari para saksi yang patut 
dihubungi serta bersikap terbuka, ·tidak apriori. Kami menghargai 
tindakan Presiden yang segera mengambil langkah-langkah yang diper- 
lukan sebagai tindak lanjut atas hasiJ laporan pendahuluan KPN. 
Demi tegaknya hukum, semua yang terlibat dalam insiden 12 Nopern- 
ber 1991 di Dili dan mereka yang mendalangi peristiwa ini yang diduga 
melanggar hukum, perlu diambil tindakan dan diproses sesuai de- 
ngan hukum yang berlaku di negara hukum Republik Indonesia yang 
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kami percaya bahwa dalam 
rangka penyelesaian insiden tersebut masih banyak lagi tindakan- 
tindakan korektif lainnya yang akan menyusul. 
Sangat disesalkan bahwa insiden Dili tersebut mengandung unsur 
provokasi yang sudah direncanakan sebelumnya oleh kelornpok anti 
integrasi. Dewan sangat rnenyesalkan apabila ada pihak-pihak diluar 
negeri yang memanfaatkan peristiwa tersebut untuk mendiskreditkan 
Indonesia. 
Dewan juga rnenyesalkan reaksi-reaksi luar negerr yang sangat berle- 
bih-lebihan dan tidak proporsional. 
Disamping penyelesaian berdasar hukum, peristiwa ini akan menjadi 
pengalaman dan pelajaran yang sangat berharga. Karenanya marilah 
kita masing-masing mawas diri sambil memelihara kewaspadaan demi 
persatuan dan kesatuan bangsa. 

Dalam kaitan ini seluruh kebijaksanaan mengenai Timor Timur 
perlu diteliti kembali untuk menemukan masalah-masalah yang 
dirasakan kurang pas dan selanjutnya melakukan penyempurnaan- 
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Sidang Dewan yang kami hormati, 
Dalarn kaitan dengan insiden Dili ini, kita melihat ada 

kecenderungan dari beberapa negara Baral bahwa pelaksanaan hak- 
hak asasi rnanusia dijadikan isu-isu utarna bahkan dipakai sebagai ins- 
trumen politik terhadap negara-negara berkembang termasuk Indo- 
nesia. 
Sejak semula Indonesia telah memberikan tempat terhormat kepada 
hak-hak asasi manusia, yaitu menempatkannya didalam UUD 1945. 
Hak-hak asasi manusia dalam UUD 1945 tersebut bersumber dan 
merupakan kristalisasi dari dasar negara dan ideologi nasional kita 
Pancasila. · 
Dalam pelaksanaannya, Human Rights menurut pandangan Indonesia 
didasarkan at.as keseimbangan hubungan antara manusia sebagai indi- 
vidu dengan masyarakat, clan hubungan itu bersifat serasi, selaras, 
seimbang, dimana kepentingan masyarakat lebih didahulukan, 
Oleh karena itulah karni kurang sependapat, kalau ada penilaian yang 
terlalu cepat terhadap pelaksanaan hak asasi rnanusia di Indonesia, 
sebagai akibat kurangnya pemahaman mereka terhadap kemajemukan 
yang berlangsung didalam ruang lingkup, falsafah, budaya, aspek kul- 
tural dan praktek-praktek rnasing-masing negara yang tidak kurang 
universalnya dari Piagam PBB. 
Dalam kaitan inilah maka kehadiran Indonesia sebagai anggota Komisi 
Hak Asasi Manusia PBB yang bermarkas di Jenewa dapat dirnanfaatkan 
sebaik-baiknya, untuk melakukan dialog yang terus menerus, dan ter- 
buka dalam rangka saling rnemperkaya nilai-nilai kemanusiaan yang 
universal. Kitapun dapat juga memberikan sumbangan yang bermakna 
pada Konperensi Regional di Asia Pasifik mengenai Hak Asasi Manusia 
yang akan diadakan tahun 1992 sebagai persiapan untuk World Confe- 
rence on Human Rights pada tahun 1993. Hanya dengan kontak dan 
dialog terus menerus ini kita dapat memberikan penjelasan dan keje- 
lasan mengenai pelaksanaan hak-hak asasi manusia di Indonesia 
kepada dunia luar. 

penyempurnaan. Sangat diharapkan pakar-pakar Sosiologi dan An- 
thropolog dapat mernberi sumbangan yang berharga disarnping para 
pakar lainya. Memang pembangunan propinsi yang termuda perlu 
diberikan perhatian tersendiri, dan langkah-langkah ini sebetulnya 
telah ditangani oleh Pemerintah dengan berbagai kebijakan, hanva 
memang aspek sosial perlu ditangani lebih serius, 
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Saudara-saudara sekalian, 
Pada bulan September 1992 yang akan datang KTT Gerakan Non 

Blok akan diselenggarakan di Jakarta. Sebagai Ketua Gerakan Non Blok 
periode ini, Indonesia dituntut untuk mengambil peranan penting di- 
dalam merumuskan Rancangan-rancangan keputusan khususnya 
masalah ekonomi, pembangunan nasional dan intemasional, masalah- 
masalah kesejahteraan rakyat termasuk memerangi keterbelakangan 
dan kernelaratan, yang akan dapat menjadi landasan baru bagi ikatan 
kerja sama yang sating menguntungkan, terutama dalam menghadapi 
perubahan-perubahan yang cepat dan mendasar yang terjadi di bidang 
ekonorni dan politik dunia dewasa ini. Konperensi ini diharapkan 
dapat mengembangkan konsep, strategi dan prakarsa negara-negara 
Non Blok sebagai suatu kesatuan gerakan bersama yang mampu 
memberikan pengaruh yang lebih aktif terhadap arah perkembangan 
dunia sert.a hubungan internasional. Menjadi tuan rumah Gerakan 
Non Blok dalam suasana dunia seperti sekarang ini, justru merupakan 

Sidang Dewan yang berbahagia, 
Kemajuan teknologi dan sistem informasi yang canggih telah ber- 

pengaruh demikian besar terhadap perkembangan ekonorni dan si- 
tuasi politik dunia, sehingga hubungan antar negara didunia sernakin 
cepat dan terbuka. Hal ini menyadarkan setiap negara untuk .ikut 
berperan dan terlibat dalam masalah-masalah global yang secara 
langsung atau tidak langsung akan berpengaruh kepada perkernban- 1 
gan ekonomi dan politik negara masing-masing. 

Indonesia dengan dibekali semangat Pernbukaan UUD 1945 telah 
mernbuktikan peranan aktifnya dalarn berbagai forum internasional 
seperti penyelesaian masalah Karnboja yang telah memakan waktu 
selama 13 tahun, berakhir dengan ditanda tanganinya Perjanjian Per- 
damaian Kamboja di Paris pada tanggal 23 Oktober 1991 yang lalu. 
Dalam hubungan dengan hal tersebut Dewan mengharapkan agar 
Pemerintah tetap aktif dan cerrnat mengikuti perkembangan pelak- 
sanaan isi Perjanjian Paris, sehingga keamanan di wilayah tersebut 
dapat benar-benar terwujud dan rakyat Kamboja dapat membangun 
kembali negaranya dengan aman serta dapat menjalin hubungannya 
dengan negara-negara lain. Berakhirnya masalah Kamboja berarti 
lahirnya era baru dalam sejarah Asia Tenggara, yang besar 
kemungkinan akan mendorong negara-negara bekas lndo Cina, yaitu 
Vietnam, Laos dan Kamboja untuk bergabung dengan ASEAN. 
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Para Anggota Dewan dan Sidang Dewan yang terhormat, 
Dalam kesempatan yang berbahagia ini Dewan ingin menyampai- 

kan selamat atas hasil-hasil yang telah dicapai oleh Saudara Presiden 
dari perjalanan ke-lima negara baru-baru ini. Diharapkan lawatan terse- 
but dapat semakin mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri 
serta meningkatkan peranan Indonesia di forum intemasional. 

suatu kehormatan dan tanggung jawab yang sangat tinggi, serta meru- 
pakan momentum yang sangat tepat untuk menunjukan kepada dunia 
luar pelaksanaaan politik luar negeri Indonesia yang tetap konsisten 
bebas dan aktif. Dalam hubungan inilah Dewan mengajak seluruh ka- 
langan, seluruh rnasyarakat untuk mernikul beban secara bergotong 
royong, dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia guna 
mensukseskan konperensi gerakan Non Blok ini. 

Sementara itu Sidang Umum AIPO (Asean Inter Parliamentary Or- 
ganization) ke XII di Thailand baru-baru ini telah memutuskan bahwa 
Indonesia ditetapkan menjadi tuan rumah Sidang Umum AIPO ke 
XIII dan waktunya telah disepakati minggu ke-ernpat bulan September 
yang akan datang. 
Pada Sidang Umum AIPO tersebut, selain hadir delegasi-delegasi 
anggota AIPO yaitu dari Philipina, Malaysia, Singapore, Thailand dan 
Indonesia akan hadir juga delegasi dari Parlemen Eropa, Australia, 
Canada, Jepang, Selandia baru, Korea Selatan dan peninjau antara lain 
Wakil dari Brunei Darussalam, Parlernen PNG, RRC, mungkinjuga dari 
Persemakmuran Negara-negara Merdeka (CIS = Commonwealth of 
Independent States). · 

Selanjutnya Dewan ikut merasa prihatin terhadap perpecahan 
yang terjadi di Yugoslavia, apalagi Yugoslavia adalah salah satu negara 

. pemrakarsa terbentuknya gerakan Non Blok. Kita 'mencatat adanya 
inisiatif dari Masyarakat Eropa untuk rnernbantu penyelesaian konflik 
di Yugoslavia, namun kita mernperhatikan pula adanya sernentara 
negara yang mernberi pengakuan terhadap beberapa negara bagian 
Yugoslavia yang memisahkan diri yang berakibat semakin mernpercepat 
proses perpecahan negara Yugoslavia. Oleh karena itu kita mengha- 
rapkan pula KTT Non Blok bulan September nanti dapat memberikan 
sumbangan pikiran ataupun jalan keluar bagi penyelesaian konflik di 
Yugoslavia tersebut. Namun semuanya terpulang kepada kehendak dan 
aspirasi rakyat Yugoslavia sendiri didalam menentukan masa depan 
bangsa dan negaranya. 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
Ucapan selarnat kami sampaikan pula kepada Perdana Menteri 

Australia yang baru Yang Mulia PAUL KEA TING yang telah menggan- 
tikan Perdana Menteri BOB HAWKE. Kita mengharapkan kepemirn- 
pinan nasional Australia yang barn dapat memberikan angin yang 
segar bagi terns rneningkatnya hubungan baik Indonesia - Australia 
yang aJUiir-akhir ini agak terganggu. Harapan ini adalah wajar meng- 
ingat Australia adalah negara tetangga Indonesia yang terdekat dibe- 
lahan Selatan dan sama-sama mempunyai kepentingan khusus dalam 
hubungan ekonomi dan politik dimasa depan. 

Selanjutnya Dewan juga mernberikan ucapan selarnat kepada 
Saudara Sekretaris Jenderal PBB yang baru Yang Mulia BUTROS 
CHALi dari Mesir, dengan harapan agar PBB dapat lebih aktif lagi 
didalam penyelesaian rnasalah-masalah intemasional serta peningkatan 
kerjasama bangsa-bangsa di dunia didalam mewujudkan perdarnaian 
dunia. · 

Kami, menggaris bawahi apa yang telah disampaikan oleh Saudara 
Presiden dalarn pertemuan pertama setelah pembukaan KIT kelom- 
pok 15 di Caracas beberapa waktu yang lalu, bahwa dewasa ini sangat 
penting untuk menghidupkan kembali dialog Utara - Selatan yang 
mengarah kepada perundingan-perundingan efektif yang berdasarkan 
saling membutuhkan, saling menguntungkan dan saling bertanggung 
jawab. 
Kemajuan ekonorni Utara tidak mungkin tanpa kemajuan ekonorni 
Selatan, karena keduanya saling kait-mengkait, Tata dunia baru harus 
berakar pada kemajuan ekonomi yang kokoh serta keadilan sosial 
diantara bangsa-bangsa di dunia. 
Dewanjuga sangat menghargai diterimanya usulan-usulan Indonesia di 
K'IT kelompok 15 ini tentang perlunya pertukaran pengetahuan dan 
alih teknologi serta bantuan teknis rnengenai rnasalah kependudukan 
dan keluarga berencana, serta perlunya upaya peningkatan pe- 

. menuhan kebutuhan pangan dinegara-negara berkembang. 
Akhimya Dewan berkesimpulan bahwa yang sangat penting dari la- 
watan panjang Saudara Presiden yang hampir 25 hari tersebut ialah ter- 
bukanya kesempatan untuk saling tukar rnenukar pandangan diantara 
Kepala-kepala Negara/Kepala Pernerintahan untuk dijadikan bahan 
berharga bagi Konperensi Non Blok September yang akan datang. 



Sidang Dewan yang terhormat, 
Demikianlah garnbaran kegiatan Dewan serta perrnasalahan-per- 

masalahan yang telah dibahas dan diamati oleh Dewan. 
Sebelum kami mempersilahkan Saudara Presiden untuk menyam- 

paikan amanatnya sebagai pengantar RAPBN 1992/1993, perlu pada 
kesempatan ini kami sampaikan rasa prihatin kami atas nama Pirnpin- 
an dan segenap Anggota Dewan berkenaan dengan bencana banjir 
besar yang telah menimpa lebih dari 200 desa dibeberapa Kabupaten 
di Propinsi Riau, Jambi dan daerah lainnya yang telah menelan korban 
jiwa, harta benda, rumah penduduk serta merusak berbagai fasilitas 
sarana um um, yang menimbulkan kerugian yang sangat besar. Kami 
berharap baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat segera 
menanggulanginya. 

Bencana banjir dan bencana-bencana alarn lainya hampir dapat di- 
pastikan terjadi setiap tahun saat rnusim penghujan tiba. Dalam hubu- 
ngan ini ijinkanlah kami meminta perhatian penduduk didaerah- 
daerah rawan tersebut untuk benar-benar waspada dan menjaga hal-hal 
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Saudara-saudara sekalian, 
Ada satu kejadian yang tidak diperkirakan demikian cepatnya 

berlangsung yaitu berakhirnya Uni Soviet sebagai negara adi kuasa, di 
penghujung tahun 1991. Dan sebagai penggantinya kini telah lahir 
Persemakmuran Negara-negara Merdeka dimana ke 11 anggotanya 
menyatakan diri sederajat. Perubahan politik. di wilayah tersebut sudah 
tentu mengubah konstelasi politik internasional atas dasar konfigurasi 
geo politik yang baru, yang tentu berdampak kepada berbagai aspek 
hubungan internasional. Kita mengharapkan agar negara-negara 
medeka dalam persernakmuran tersebut dapat mengatasi beberapa 
masalah pen ting seperti kemelut ekonomi dan pengawasan serta 
pengendalian senjata nuklir. Disarnping itu diantara 11 negara Perse- 
makmuran tersebut terdapat beberapa negara di Asia yang sebagian 
besar rakyatnya beragarna Islam yang bukan mustahil bahwa hal ini 
akan berpengaruh kepada percepatan penyelesaian masalah Timur 
Tengah dan rnungkin pula mereka akan ikut ambil bagian didalarn 
Organisasi Konperensi Islam (OKI). 

Dalarn hubungan ini Dewan mengharapkan agar Pemerintah tetap 
mengamati dengan cerrnat perkembangan yang terjadi diwilayah terse- 
but agar memanfaatkan peluang untuk kerjasama yang lebih erat 
dalam bidang ekonorni atas dasar saling menguntungkan. 
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Jakarta, 6 Januari 1992 
KETUA, 

Demikianlah Saudara-saudara dan hadirin sekalian telah kita ikuti 
bersama Amanat Presiden sebagai Penganta.r Nota Keuangan dan 
RAPBN 1992/1993. 

Atas nama para Anggota Dewan, Pimpinan menyampaikan terirna 
kasih yang sebesar-besarnya kepada Saudara Presiden yang telah me- 
nyampaikan Amanatnya, yang dijadikan bahan bagi Dewan untuk men- 
gawali pembahasan secara kwantitatif RAPBN 1992/1993. 

Dengan telah selesainya Amanat Presiden maka seluruh acara 
Sidang Paripurna ini telah dapat dilaksanakan , 
Untuk itu kami ucapkan banyak terima kasih atas segala perhatian yang 
telah diberikan sehingga Sidang Paripurna ini berjalan dengan tertib 
dan lancar. 

Akhimya ijinkanlah kami menutup Sidang Paripurna hari ini. 
Sekian Wassalamu' alaikum Warahrnatu11ahi Wabarakatuh. 

AMANAT PRESIDEN 

Sidang Dewan yang terhormat, 
Dengan harapan-harapan tersebut, ijinkanlah kami mernpersi- 

lahkan Saudara Presiden untuk menyampaikan Amanatnya, yang akan 
menganta.r Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 1992/1993. 

Kepada Saudara Presiden kami persilahkan. 

yang dapat menjadi penyebab terjadinya musibah, 
Kepada para penanggungjawab, para Pamong, dan Aparat Pemerintah 
Daerah agar senantiasa siaga untuk dapat mengantisipasi yang bersifat 
pencegahan sehingga bencana semacam ini dapat dikurangi akibat- 
akibatnya yang dapat merugikan jiwa, harta benda, dan fasilitas-fasilitas 
yang sangat diperlukan. 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
Sebeium karni menyampaikan Pidato Penutupan ini perlu kami 

beritahukan bahwa pada awal bulan Pebruari yang Ialu tepatnya 
tanggal 7 Pebruari rekan kita anggota Dewan yang terhormat Sdr. 
ADJAT SUDRADJAT dari Fraksi Karya Pembangunan telah berpulang 
ke Rakhrnatullah, Inna lillahi wa inna Ilaihi roji'un. 
Dengan meninggalnya alrnarhum, telah tercatat 33 (tiga puluh tiga) 
Anggota Dewan dari masa bakti yang sekarang ini yang telah men- 
dahului kita, 
Atas nama Pimpinan dan segenap Anggota Dewan kami rnenyampai- 
kan duka cita yang sedalam-dalamnya seraya mendo'akan semoga 
arwah almarhum mendapatkan tempat yang layak disisi Tuhan Yang 
Maha Kuasa dan keluarga yang ditinggalkan mendapatkan ketabahan 
dalam menghadapi musibah ini, Amin. 

Yang kami hormati : 

- Para Wakil Ketua DPR RI, 
- Para Anggota Dewan, dan 
Sidang Dewan yang kami muliakan, 

Assalarnu' alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. 
Hari ini Dewan akan segera mengakhiri Masa Persidangan ke III 

Tahun Sidang 1991 - 1992, dan rnulai besok pagi kita akan memasuki 
Masa Reses sampai dengan tanggal 13 Juni 1992 yaitu rnasa reses yang 
cukup panjang. 
Berkaitan dengan itu, untuk memenuhi ketentuan Tata Tertib pasal 79 
ayat (3), kami akan menyampaikan Pidato Penutupan Masa Persidang- 
an III yang menguraikan secara garis besar kegiatan-kegiatan pelbagai 
alat kelengkapan DPR RI dalarn Masa Persidangan ini dan rencana 
kegiatan untuk Massa Reses, Disamping itu, kami akan menyampaikan 
beberapa perrnasalahan yang perlu dan telah mendapatkan perhatian 
kita bersama, 

36 
PIDATO KETUA DPR RI 

PADA PENUTUPA.'lloil MASA PERSIDANGAN III 
TAHUN SIDANG 1991-1992 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
Masa Persidangan III ini, yang mulai tanggal 6 Januari 1992 meru- 

pakan Masa Sidang yang cukup panjang dan melelahkan karena 
padatnya kegiatan-kegiatan berkaitan dengan pemhahasan RUU-RUU 
baik yang dibahas oleh Panitia Khusus . maupun oleh Komisi-komisi, 
disamping kegiatan lain yang berkaitan dengan tugas pokok Dewan 
yaitu di bidang anggaran dan di hidang pengawasan. 

Ada 15 (lima belas) buah Rancangan Undang-undang yang telah 
disetujui oleh Dewan pada Masa Persidangan III untuk di sahkan 
menjadi Undang-undang. 
Kelima belas Rancangan Undang-undang tersebut adalah : 

l. Rancangan Undang-undang tentang Usaha Perasuransian, pernba- 
hasan RUU ini ditangani oleh Panitia Khusus bidang Keuangan, 
telah disetujui DPR pada Rapat Paripurna tanggal 13 Januari 
1992. 

2. RUU tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, te1ah dibahas oleh 
Panitia Khusus dan telah disetujui DPR pada Rapat Paripurna 
tanggal 17 Januari 1992. 

3. RUU tentang Perumahan Dan Pemukiman, telah ditangani oleh 
Panitia Khusus dan telah disetujui DPR pada Rapat Paripurna 
tanggal 5 Pebruari 1992. 

Sidang Dewan yang terhormat, 
Sejak tanggal 6 Maret 1992, umat Islam mulai menjalankan ibadah 

puasa dan untuk ini Pimpinan Dewan menyampaikan ucapan selamat 
menjalankan ibadah puasa bagi Anggota Dewan yang melaksanakan- 
nya, semoga ibadah kita mendapat pahala dari Allah S. W. T. Dernikian 
pula, dengan makin dekatnya ldul Fitri rnelalui forum ini Pimpinan 
Dewan sekaligus ingin menyampaikan kepada para Anggota Dewan 
"SELAMAT IDULFITRI 1SYAWAL1412 HIJRIAH; MINAL A/DIN WAL 
FAIDZIN MOH ON .MA' AF LAHIR BA, TIN". 
Dengan semangat Idul Fitri dan puasa sebulan penuh, akan memperte- 
bal keirnanan dan ketaqwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
mudah-mudahan Allah S. W. T. senantiasa memberikan kepada kita 
sekalian, kekuatan lahir dan batin didalam meningkatkan semangat 
pengabdian kita kepada Nusa, Bangsa dan Negara dan memberikan 
ampunan atas kesalahan-kesalahan & kekhilafan kita selama ini. 
Amin. 



4. RUU tentang Perbankan, merupakan RUU ke 3 yang telah disele- 
saikan oleh Panitia Khusus bidang Keuangan, telah disetujui oleh 
DPR dalam Rapat Paripuma tanggai 17 Pebruari 1992. 

5. RUU tentang APBN th. 1992-1993 yang disampaikan oleh Peme- 
rintah pada awal masa Persidangan III telah disetujui Dl?R pada 
tanggal 27 Pebruari 1992 

6. RUU tentang Benda Cagar Budaya telah selesai dibahas oleh 
Komisi IX dan telah disetujui dalarn Rapat Paripurna tanggal 3 
Maret 1992. 

7. RUU tentang Keimigrasian yang telah ditangani oleh Komisi III 
dan dapat disahkan pada tanggal 4 Maret 1992. 

8. RUU tentang Perfilrnan, ditangani oleh Panitia Khusus dan telah 
dissetujui oleh DPR pada tanggal 9 Maret 1992. 

9. RUU tentang Dana Pensiun, merupakan paket terakhir yang diba- 
has oleh Panitia Khusus bidang Keuangan, telah dapat disetujui 
oleh DPR pada tanggal 12 Maret 1992. 

10. RUU tentang Karantina Hewan, lkan dan Turnbuhan, telah dita- 
ngani oleh Komisi IV dan disetujui oleh DPR pada tanggal 19 
Maret 1992. 

11 RUU tentang Budidaya Tanarnan dibahas dalam satu paket de- 
ngan RUU tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, telah 
disetujui oleh DPR pada tanggal 19 Maret 1992. 

12. 3 (tiga) RUU bidang perhubungan vaitu RUU tentang perkere- 
taapian, RUU tentang Lalu Lintas dan Angkutan dijalan clan RUU 
tentang Penerbangan, disetujui oleh Dewan pada tanggal 20 Maret 
1992. Sekaligus dikukuhkan pula salah satu hasil kerja Panitia 
Khusus yaitu Pokok-Pokok Pikiran Sistem Transportasi Nasional 
(SISTRANNAS), yang merupakan pengikat antara moda transpor- 
tasi sehingga keseluruhannya terangkai dalam satu kesatuan Sis- 
tern Transportasi Nasional terpadu, menuju jaminannya efisiensi, 
produktivitas dan optimalisasi bagi kepentingan ekonomi maupun 
non ekonorni. 

13. RUU tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga 
Sejatera, dapat diselesaikan oleh DPR tanggal 21 Maret 1992 tadi 
pagi. RUU ini pada tingkat III nya telah dibahas secara maraton 
oleh gabungan Komisi X dan VIII, sebab nantinya Undang-undang 
ini akan menjadi bahan yang sangat penting bagi konperensi 
Kependudukan Asia Pasifik IV PBB dan selanjutnya diharapkan 
menjadi masukan bagi KTT Non Blok 1992 yang akan dise- 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
Disamping kegiatan pembahasan pelbagai Rancangan Undang- 

undang tersebut, pelbagai delegasi teknis telah diberangkatkan ke 
berbagai konperensi internasional. 
Delegasi-delegasi teknis yang telah diberangkatkan tersebut adalah 

1. Delegasi DPR RI ke Sidang Executive Committee IPU di Jenewa- 
Swiss. 

2. Delegasi DPR RI sebagai Penasehat Khusus DELRI ke Sidang 
Komisi Hak-hak Asasi Manusia PBB ke-48 jenewa-Swiss. 

3. Delegasi DPR RI Global Parliamentarians Conference on Human 
Settlements and Development di Vancouver - Canada. 

Dalam Masa Reses ini, Insya Allah akan berangkat pula beberapa 
delegasi muhibah dan delegasi teknis, yaitu: 
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lenggarakan di Indonesia. 
Rancangan Undang-undang yang masih akan dilanjutkan pemba- 
hasannya pada masa Persidangan yang akan datang adalah : 

1. RUY tentang Pelayaran, belum dapat diselesaikan karena ditinjau 
dari kaca mata Sistem transportasi Nasional maka Transportasi 
Pelayaran adalah bagian mata rantai Transportasi Nasional yang 
paling lemah dan penataan pelayaran terasa cukup berat tetapi 
juga paling mendesak, Selain itu RUU ini adalah paling rumit, 
paling luas cakupannya clan paling banyak jumlah permasalahan- 
nya yang harus dipecahkan dan dirumuskan untuk penyempur- 
naannya. 

2. RUU tentang Penataan Ruang, RUU tentang Kesehatan, RUU ten- 
tang Merek, Ketiga-tiganya telah diprogramkan untuk diselesaikan 
dalam masa Persidangan IV yang akan datang. 

3. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama di 
Yogyakarta, Bandar Lampung dan Jambi, pernbahasan sejak 
tingkat I sampai dengan tingkat IV akan dilaksanakan pada masa 
Persidangan IV, dengan prosedur singkat. 

Disamping RUU- RUU terse but diatas, dalam masa Persidangan III 
ini Dewan telah pula menerima 1 (satu) buah RUU dari Pernerintah 
yaitu RUU tentang Perkoperasian. RUU mi Tmgkat I-nya telah dimu- 
lai pada tanggal 18 Maret 1992 yang lalu, pembahasan-pembahasan 
selanjutnya akan dilaksanakan pada Persidangan berikutnya. 
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1. Delegasi muhibah DPR RI ke Spanyol yang akan dipimpin oleh 
Sdr. Wakil Ketua DPR RI/Koordinator Politik, yang akan 
meninggalkan Tanah Air nanti malam tanggal 21 Maret 1992. 

2. Delegasi muhibah DPR RI ke Jerman yang akan dipimpin oleh 
Sdr. Wakil Ketua DPR RI/Koordinator Inbang, yang akan dibe- 
rangkatkan pada bulan April 1992. 

3. Delegasi muhibah DPR RI ke Vietnam, yang akan dipimpin oleh 
Ketua DPR RI, direncanakan akan diberangkatkan pada akhir 
bulan April 1992. 

4. Delegasi Teknis ke Konperensi IPU - Yaounde di Cameroon, 
dipimpin oleh Kerua BKSAP, alum meninggalkan tanah air pada 
awal bulan April 1992. 

Selain Delegasi muhibah DPR, juga akan diberangkatkan delegasi- 
delegasi Studi Perbandingan Komisi APBN dan BURT, yaitu : 

1. Studi Perbandingan Komisi APBN ke Amerika Serikat, Perancis, 
Jerman dan Belgia, 

2. Studi Perbandingan BURT ke Korea Selatan, Jepang, Thailand, 
Philipina dan New Zealand. 

3. Delegasi DPR RI atas undangan Konrad Adenauer Stiftung ke Phi- 
lipina. 

4. Kunjungan kerja Komisi I DPR RI ke-5 negara-negara ASEAN, Phi- 
lipina, Singapura, Malaysia, Thailand dan Brunei Darussalam. 

Dengan banyaknya delegasi Studi Pcrbandingan ke luar negeri kali ini, 
Pimpinan Dewan sangat mengharapkan agar studi Perbandingan terse- 
but hasilnya benar-benar dapat diambil manfaatnya terutama dalam 
upaya kita secara terus menerus untuk meningkatkan tugas clan fungsi 
Dewan, dalam rnengemban arnanat Konstitusionalnya. Untuk itu 
tentunya rnasing-masing delegasi sudah terlebih dulu mengirimkan 
daftar pertanyaan, agar memudahkan tuan rumah. 

Sementara itu dalam masa Sidang ini Pimpinan Dewan telah pula 
menerima kunjungan tamu-tamu Parlemen dari berbagai negara 
sahabat dan pejabat penting lainnya, baik yang bersifat resmi maupun 
tidak resmi. 
Tamu-tamu tersebut adalah : 

Delegasi Parlemen Norwegia, dipimpin oleh Ketua Komisi Luar 
Negeri dan Konstitusi, Yang Mulia Sk.aug Gunnar, pada tanggal 10 
Januari 1992 .. 

• 



Sidang Dewan yang terhormat, 
Dalam pada itu Komisi-komisi DPR sesuai dengan ruang lingkup 

tugasnya telah mengadakan rapat-rapat kerja, Rapat Dengar Pendapat 
maupun Rapat Dengar Pendapat Umum. 
Pelbagai permasalahan telah dibahas oleh Komisi-kornisi DPR, baik 
sebagai tindak lanjut atas kunjungan kerja Komisi-komisi dalam Masa 
reses maupun permasalahan-permasalahan yang berkembang di 
masyarakat yang memerlukan pendalaman, pembahasan dan pena- 
nganan lebih lanjut baik oleh Lembaga Legislatif maupun bersama- 
sama Pemerintah. 

Ada beberapa permasalahan yang mendapat perhatian utama dari 
Komisi-komisi DPR 
Komisi I dalam rapatnya dengan Pemerintah berpendapat bahwa 
masalah kerjasarna kawasan merupakan salah satu bentuk kerjasama 
yang perlu didorong sebagai bagian integral dari usaha mewujudkan 
kerjasama pembangunan ekonomi dan politik internasional dalam 
mewujudkan dunia baru yang lebih adil. 

Masalah pembebasan tanah, yang semakin sering muncul keper- 
mukaan akhir-akhir ini sebagai akibat tuntutan dan perkembangan 
pernbangunan yang makin meningkat, sementara masalah ganti rugi, 
apakah sudah dilaksanakan musyawarah atau belum, kategori dan krite- 
ria tanah-tanah yang akan dibebaskan, dan lain-lain semua ini meru- 
pakan masalah yang mendapat perhatian Dewan. Pembebasan tanah 
sekarang ini didasarkan kepada Peraturan Mendagri nomor : 15 tahun 
1975 dan Peraturan Mendagri nomor : 2 tahun 1976. 
Dewan senantiasa meminta kepada Pemerintah dan perangkatnya, agar 
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Delegasi Parlemen Jerman, dipimpin oleh Wakil Ketua Parlemen 
Yang Mulia Hans Klein, pada tanggal 3 Pebruari 1992. 
Delegasi Parlemen Maroko, dipimpin oleh Wakil Ketua Parlemen 
Yang Mulia Mohammed Saad El Alami, pada tanggal 18 Pebruari 
1992 
Kunjungan tidak resmi Senator D. Inouye clan Senator T. Stevens 
dari USA. 
Kunjungan tidak resmi Chief Minister Northern Territory of 
Australia Marshall Perron. 
Kunjungan tidak resmi Tuan Yuan Somavia, utusan khusus Sekjen 
PBB yang bicarakan soal Pembangunan Kesejahteraan umat 
manusia. 



didalam melaksanakan pembebasan-pembebasan tanah itu, hendaknya 
melalui pendekatan yang barn, dalam arti mengutamakan kwalitas 
musyawarah dan kepentingan rakvat yang bersangkutan. 

Dewan juga memperhatikan pernyataan Ketua Badan Pertanahan 
Nasional mengenai banyaknya sertifikat tanah palsu. Dewan mengha- 
rapkan diadakannya penelitian yang tunt.as sebab kemungkinan besar 
pernalsuan tersebut hanya bisa dilaksanakan dengan bantuan atau oleh 
orang dalarn. 
Sementara itu dewan menyambut baik Instruksi Presiden baru-baru ini 
agar Badan Pertanahan Nasional (BPN), rnempelajari dan meneliti 
tentang batas maksimun pernilikan tanah non pertanian. Penelitian 
yang akan dilakukan an tara BPN dan Pernda harus didasarkan kepada 
kriteria-kriteria yang jelas tentang batas maksimun di pedesaan, kota 
sedang dan kota besar. 
Kita sangat menggaris bawahi mengenai hal ini sebab disatu pihak kita 
sudah harus siap menghadapi Pembangunan Jangka Panjang II, 
dimana masalah pemerataan dan keadilan merupakan tuntutan yang 
benar-benar perlu mendapatkan perhatian, dilain pihak untuk dapat 
mengurangi kesenjangan yang tirnbul dikalangan masyarakat yang 
mampu dan yang tidak rnampu. 

Persiapan menghadapi kemarau panjang dan langkah-langkah 
untuk mengantisipasinya merupakan salah satu materi bahasan Komisi 
DPR. 
Langkah-langkah secara dini dan optimal, mengintensifkan 
penyuluhan dan sebagainya telah dibahas bersarna Pernerintah. 

Masalah penyediaan perurnahan bagi masyarakat berpenghasilan 
rendah termasuk bagi rnasyarakat nelavan dipantai dan didaerah ter- 
pencil, telah dibicarakan bersama Pemerintah. Disamping telah ber- 
hasil diwujudkan Undang-undang tentang Perumahan dan 
Pemukiman, maka langkah-langkah strategis perlu ditangani Pemerin- 
tah agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat menikrnati rumah 
yang layak huni. Dalarn hal ini kerjasama Pernerintah dengan Panitia 
HKSN (Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional) khususnya untuk melak- 
sanakan rehabilisasi sosial daerah tidak layak huni (daerah kumuh) 
patut rnendapat perhatian kita bersama dan perlu dilanjutkan. Juga 
masalah penyediaan sarana dan prasarana perhubungan bagi wilayah 
Indonesia bagian Timur benar-benar mendapat perhatian Dewan. 
Koordinasi lintas sektoral yang lebih intensif perlu ditangani agar 
pembangunan dan hasil-hasilnya ini benar-benar dirasakan merata 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
Disamping materi-materi yang telah dibahas oleh Kornisi-kornisi 

Dewan, Pimpinan maupun para Anggota Dewan dalam masa Sidang 
yang cukup padat ini telah pula menaruh perhatian terhadap masalah- 
masalah yang berkembang didalam negeri maupun di wilayah negara- 
negara tetangga. 
Pelaksanaan fungsi dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat disamping 
mendapat perhatian dan sorotan dari kalangan masyarakat luas, ter- 
nyata telah pula mendapatkan bahasan oleh salah seorang anggota 
Dewan dalam rangka mencapai gelar doktor dalam bidang Ilmu 
Hukum. Disertasi Sdr. ALBERT HASIBUAN, SH anggota Dewan dari 
Fraksi Karya Pembangunan, selengkapnya berjudul "Pelaksanaan Fungsi 
Dewan Perwakilan Rakyat Republih Indonesia Periode 1977-1982". 
Dalam disertasi tersebut disamping yang bersangkutan menyoroti ku- 
rang efektifnya pelaksanaan Hak Budget DPR, perlunya peningkatan 
fungsi-fungsi pengawasan DPR melalui penggunaan hak-hak DPR yang 
memang sudah diatur oleh Peraturan Perundangan, maka Tar.a Tertib 
DPR juga mendapat sorotan bahasan uta.ma didalam disertasi itu. 
Mengenai masalah Tata tertib ini juga tata Tertib periode 1987-1992 
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untuk seluruh wilayah, tentunya dengan memperhatikan aspirasi 
daerah dan masyarakat setempat 
Kebutuhan energi listrik bagi industri ekspor tidak luput dari per- 
hatian anggota Dewan. Kebutuhan energi listrik ini perlu segera di- 
tanggulangi agar target ekspor dapat tercapai. 

Dunia usaha, dan masalah-rnasalah perdagangan juga telah diba- 
has dengan seksarna oleh Komisi Dewan bersama Menteri Perdagang- 
an. Persaingan dalam forum perdagangan internasional yang makin 
tajam, timbulnya proteksionesme diberbagai negara maju itu semua 
menuntut makin ditingkatkannya dan makin diintensifkannya peranan 
Indonesia didalam berbagai forum internasional, baik hubungan 
perdagangan bilateral, kerjasama regional, maupun dalam bentuk 
perundingan internasional dan perjanjian komoditi. 

Masalah bencana alam yang selalu saja terjadi diberbagai daerah 
juga telah mendapat perhatian Komisi Dewan. Dewan mengharapkan 
diprioritaskannya langkah-langkah penanggulangannya, sebab di- 
samping jumlah kerugian yang cukup besar dan jatuhnya para korban, 
adanya bencana alam ini sangat mengganggu kehidupan sosial eko- 
nomi masyarakat khususnya dari golongan yang tidak mampu. 
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dengan segala kelemahan dan kekurangannya sudah dirasakan lama 
oleh kalangan Dewan. Semangat dan keinginan untuk menyempur- 
nakannya sudah ada setiap Fraksi-fraksi, namun demikian nampaknya 
belum juga ada belurn juga dapat terwujud, Oleh karena itu kepada 
Fraksi-fralsi kami minta untuk meneliti dan menelaahnya kembali, dan 
hasil telaahan ini akan kita 'sumbangk.an bagi DPR periode yang ak.an 
datang, sebagai sumbang saran dan sumbang pikir DPR masa bakti 
yang sekarang ini, 

Melalui forum ini Pimpinan Dewan menyampaikan ucapan - 
selamat atas gelar doktor yang telah diraih oleh Sdr. ALBERT · 
HASIBUAN, SH. 
Saudara-saudara sekalian, 

Masalah Tata Niaga cengkeh tidak luput dari perhatian Dewan 
Pengaturan tata niaga cengkeh antara lain dengan pembentukan 
BPPC, bertujuan untuk melindungi petani cengkeh pedesaan dan 
mengembangkan peranan KUD sebagai lembaga perekonomian rakyat, 
disamping untuk menjamin keperluan bahan baku penting bagi indus- 
tri rokok, Kenyataan menunjukan bahwa para petani cengkeh masih 
tetap kesulitan menjual produknya dan sulit mendapat harga yang 
wajar. Sedikit banyak kita sernua ikut bertanggungjawab terutama para 
pernirnpin masyarakat yang te lah ikut menganjurkan para petani 
menanam cengkeh pada saat harga cengkeh sedang baik-baiknya. 
Bagaimanapun juga rnasalah terse but harus dicarikan penyelesaiannya 
yang sebaik-baiknya. Kami percaya pakar-pakar kita mampu mernberi- 
kan jalan keluarnya, sehingga cengkeh tidak hanya merupakan bahan 
untuk rokok kretek saja. 

Sementara itu, tata niaga jeruk di Kalirnantan Barat, telah pula 
muncul kepermukaan. 
Tata Niaga jeruk ini telah diatur dengan Surat Keputusan Gubernur 
Kalimantan Barat nomor: 296 tahun 1991 dengan menunjuk PT. Bumi 
Citra Mandiri selaku Ketua Badan Koordinator Pelaksana Tata Niaga 
Jeruk (BKPTJ) Kalirnantan Baral. Sebagaimana halnya dengan para 
petani cengkeh, petani jeruk yang sernula penuh harapan akhirnya 
dikecewakan lagi karena kesukaran dalam pemasaran produknya se- 
hingga menderita rugi. 

Disamping masalah Tata Niaga Cengkeh dan tata Niaga Jeruk 
Kalimantan Baral, masalah iuran Televisi yang dipungut melalui PT. 
Mekatarna Raya maupun rnasalah kenaikan iuran sempat rarnai dibi- 
carakan oleh masyarakat, 
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Sidang Dewan yang tcrhormat, 
Masalah perdagangan dan khususnya dunia usaha nampaknya 

terus menerus memerlukan perhatian kita bcrsama. Disamping untuk 
memacu pertumbuhan ekonomi yang mcmang mcnjadi salah satu 
prinsip dari Trilogi Pcmbangunan Indonesia, maka aspek perncrataa11 
dan keadilan harus pula menjadi sasaran utama. Dalarn kaitan ini, kita 
menggaris bawahi pidato Saudara Presiden beberapa wakru yang lalu, 
bahwa pemerataan supaya dijadikan gerakan nasional. 
Banyak ha! yang bisa kita kerjakan, asal kita berpegang teguh pada 
semangat kekeluargaan dan kebersamaan, antara lain dengan sistern 
bapak angkat • mitra usaha kecil, pcngaturan pcnyerahan sebagian dari 
pelaksanaan kcgiatan Jain yang dilola oleh pengusaha lcmah tctapi 

Soal ini perlu dicarikan jalan keluarnya. 
Pengalaman-pengalaman kita seperti yang tersebut diatas (rnasalah 

cengkeh, masalah jeruk Kalimantan Barat, masalah PT. Mekatarna 
Raya) memberikan pelajaran kepada kita bahwa : 

a. Tujuan yang sernula baik dan mulia lt:rnyata dalam pelaksanaan- 
nya akhirnya justru merugikan rakyat 

b. Penambahan/penciptaan mata-rantai barn dalam rnckanismc se- 
perti tata niaga cengkeh dan tata niaga jeruk kalimantan Baral, 
demikian pula dalarn pe narikan iuran televisi justru rneng- 
akibatkan bebantambahan yang mcmberatkan bagi rakyat. 

c. Perlu dilakukan "feasibility study" yang lebih mendalam sebelum 
menciptakan aturan-aturan baru, dengan selalu bcrped oman 
bahwa kepentingan rakyat kccil/lcmah jangan sarnpai d ik or- 
bankan. 

d. Sudah tiba waktunya untuk melahirkan Cndang-undang yang me- 
_ lindungi pengusaha lemah/kecil sesuai Pidato Presiden t:anggal 16 
Agustus tahun Ialu. Sekaligus diusahakan pcrnbaharuan tcrhadap 
Kit:ab Undang-undang Hukum Dagang Produk kolonial Belanda 
(Werboek Van Koophandcl) dan aturan-uturan lainnva yang rel e- 
van aras dasar prinsip Demokrasi Ek onomi scbagairnan a dia- 
manatkan olch GBH'.\: tahun 1988. 
Kami berpendapat, kalau wh dalarn lat.a niag-<1 cc11gkch maupun 
tata niaga jeruk kerugian itu udak bisa dihindari, rakyat akan hisa 
memahami dan rnenerima kcadaan tcrscbut asalkan pcngx-lolaan- 
nya dilaksanakan sccara bcrsarna-sama dan transparan. 



Sidang Dewan yang terhormat, 
Sernentara itu dalam menghadapi ulah Portugal, Dewan menyam- 

paikan penghargaan kepada Pernerintah dan Angkatan Laut RI 
Khususnya yang telah berhasil menghalau dengan darnai kapal Lusi- 
tania Expresso yang berusaha masuk ke Dilli pada tangga] 9 Maret 1992 
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Saudara-saudara sekalian, 
Dalam pada itu kebijaksanaan Pemerintah untuk mengenakan 

pajak yang tinggi atas deposito para warga yang diparkir di luar 
negeri, kita sarnbut dengan baik. 
Dalam rangka mempercepat usaha pernerataan dan rnenambah pen- 
dapatan negara kiranya sekarang ada baiknya untuk dipikirkan dike- 
nakannya pajak yang tinggi atas kekayaan yang berasal dari warisan, 
satu dan lain hal untuk mencegah upaya orang-orang untuk berlomba 
mencari kekayaan secara berlebihan bagi keluarganya. 
Kasus Kartika yang sedang dalam proses perkara dengan Pertamina 
pada Pengadilan Tinggi di Singapura telah banyak mernberi pelajaran 
kepada kita. Yang menarik dari proses peradilan ini adalah tidak saja 
daJil, teori-teori dan peraturan hukum dikemukakan dan diuji oleh 
pihak-pihak yang berperkara, tetapi yang justru mejadi perhatian dan 
pelajaran bagi kita adalah masalah komisi tidak ingin rugi, yang pada 
akhirnya rakyatlah yang akan terkena sebab harus memikul beban 
sebagai akibat harga-harga yang dinaikan oleh pengusaha yang ber- 
sangkutan. Karenanya akan berakibat terjadinya ekonorni biaya tinggi. 

0 

potensial. Yang sering terjadi sekarang ini adalah Kontraktor peme- 
nang tender menyerahkan kegiatan- kegiatannya kepada sub-sub kon- 
traktor yang juga menjadi rniliknya (sub kontraktor sernu). 
Sementara itu, kita semua menyambut lega dengan akan lahirnya 
Undang-undang Perbankan. Namun nampaknya dari suara-suara para 
pakar maupun didalarn forum-forum diskusi, dapat disimpulkan bahwa 
implernentasi perlindungan hukurn kepada nasabah Rank masih ba- 
nyak kelernahannya, antara lain dalam bentuk pernberian prioritas 
kepada pernilik kolateral (tanah, property dan cash). Dampaknya 
sudah kita rasakan dengan makin dirasakan pentingnya peranan dan 
ramainya pasaran sertifikat tanah sebagai kolateral untuk bisa pinjam 
modal dari Bank, dengan segala akibat.nya antara lain banyaknya serti- 
fikat palsu yang beredar di masyarakat dan sengketa-sengketa tanah 
yang timbul dalam masyarakat. 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
Disela-sela kesibukan yang padat, dalam masa Persidangan ini 

Pimpinan telah menerima Tuan Yuan Somavia, utusan khusus Sekjen 
PBB. Pada kesempatan kunjungan kehormatan, telah dijelaskan 
pemikiran yang merupakan rencana dan program PBB mengenai 
masalah peningkatan usaha-usaha pembangunan kesejahteraan urnat 
manusia di dunia. Gagasan ini telah mulai "dijual" keseluruh dunia. 
PBB sendiri sudah mempunyai program untuk mernbahas dan mernbi- 
carakan rnasalah peningkatan kesejahteraan umat rnanusia di dalam 
skala yang lebih rnenentukan yaitu yang direncanakan pada pertemuan 
puncak para Kepala Negara/Pemerintahan di New York tahun 1995, 
sekaligus memperingati 50 tahun berdirinya badan-dinia tersebut. 

Pada kesempatan itu, rnenurut informasi akan dibicarakan juga 
upaya-upaya untuk meninjau kembali organisasi PBB secara 
keseluruhan dalam rangka upaya meningkatkan kesejateraan seluruh 
urnat rnanusia di dunia. 

Sernentara itu wilayah disekitar ASEAN juga memerlukan perha- 
tian kita. Masalah Myanmar yang semula merupakan masalah dalam 
negeri Myanmar sendiri, kini meluas kewilayah negara-negara te- 
tangganya. 

Bentrokan bersenjata telah terjadi dengan Thailand, karena pihak 
Myanmar dalam usaha untuk menumpas pemberontakan Karen, telah 
melanggar perbatasan wilayah Thailand. 

Bangladesh-pun telah dibuat repot karena terpaksa harus - 
rnenampung pengunsi suku Ronghiya yang melarikan diri dari - 
Myanmar sebagai akibat perlakuan oleh pihak rniliter Myanmar - 

yang lalu. Kegagalan misi Lusitania Expresso tersebut menunjukan 
bahwa usaha-usaha yang dilakukan Portugal dan para simpatisannya 
untuk terus mendiskreditkan Indonesia dimata internasional dengan 
dalih Hak Asasi Manusia memang masih tetap harus diwaspadai. 
Sementara itu hasil-hasil yang telah dicapai baik oleh komite Penye- 
lidik Nasional maupun Keputusan Dewan Kehormatan Militer untuk 
menghukum mereka yang bertanggung jawab terhadap peristiwa 12 
Nopember, telah membawa pengaruh positif dalam mencegah 
masuknya resolusi anti Indonesia di forum hak-hak asasi manusia yang 
baru-baru ini berlangsung dijenewa. Dewan mengharapkan kerjasama 
yang lebih erat antara DPR dan Pemerintah cq Deplu dalam upaya 
rnemelihara citra Indonesia di Forum-forum Internasional. 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
Dernikianlah gambaran kegiatan Dewan serta rnasalah-masalah 

yang telah mendapatkan perhatian bersama baik oleh para Anggota 
Dewan maupun oleh Alat-alat Kelengkapan Dewan. 
Narnun sebelum kami mengakhiri Pidato Penutupan ini masih ada satu 
hal yang ingin kami kernukak.an sehubungan dengan masa reses ini. 
Sebagian diantara para anggota Dewan selain akan melakukan kun- 
juangan kerja, juga akan rnelaksanakan tugas kampanye untuk per- 
siapan PEMILU tanggal 9 Juni 1992 yang akan datang. 

Sebagai Anggota DPR memang kita menjalankan tugas politik, 
baik dalam gedung DPR maupun dalam lingkungan masyarakat. 

Dalam hubungan ini sering kita dengar ungkapan-ungkapan 
bahwa politik itu kotor, bahkan juga kata-kata dalarn perrnainan politik 
berlaku dalih : "The end justifies the means". 
Bangsa Indonesia, walaupun relatif masih muda, tapi sudah merniliki 
pengalaman cukup banyak dalarn berpolitik yang sering-sering meng- 
akibatkan perpecahan dalam masyarakat, dan akhirnya bermuara pada 
peristiwa G30 S/PKI. 
Karena itu sesuai dengan prinsip-prinsip Orde Barn, bangsa Indonesia 
dewasa ini sedang giat-giatnya memantapkan pelaksanaan Demokrasi 
Pancasila dimana sumbernya adalah Pancasila juga. 

Memang benar makna dernokrasi bersifat universal, tetapi hen- 
daknya selalu kita i.ngat, bahwa implernentasinya harus kita sesuaikan 
dengan nilai dan norma-norrna yang hidup dan dihayati oleh bangsa 
Indonesia yang ber-Pancasila, yaitu yang mengandung paham kebersa- 
maan, kegotong royongan, kekeluargaan, serta selalu mengusahakan 
keselarasan. 

terhadap suku Ronghiya. 
Ketegangan yang sering terjadi antara India Pakistan rnengenai 

Kashmir juga meminta perhatian kita, karena selain rnasaiahnya 'tidak 
kunjung selesai juga karena masing-rnasing pihak belum mau menan- 
datangani perjanjian NPT (nuclear non proliferation treaty), 
sedangkan masing-masing pihak merniliki kemampuan senjata Nuklir. 

Sebagai Ketua GNB ( Gerakan Non Blok), Indonesia tentunya 
merasa terpanggil untuk ikut berusaha mencari penyelesaian terhadap 
masalah-masalah yang sedang berkembang, lebih-lebih dikawasan yang 
berdekatan dengan ASEAN. 



450 

· :\1:. KHARIS SUHUD 

ttd 

KETUA, 

Jakarta, 21 Maret 1992 

Sidang Dewan dan hadirin sekalian, 
Dengan garnbaran-gambaran sebagaimana tersebut diatas, izin- 

kanlah kami menutup sidang ini dengan ucapan selamat bertugas 
selarna dalam masa reses. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada 
tanggal 15 ]uni 1992 yang akan datang dalam keadaan sehat dan masih 
dalam sernangat tinggi untuk mewujudkan tugas-tugas pengabdian kita 
kepada bangsa dan negara, sebab ternyata masih banyak yang harus 
kita selesaikan menjelang akhir masa bhakti 1 Oktober 1992 yang akan 
datang. 

Sekian, Wssalamu' alaikum Warrohmatullahi Wabarokatuh. 

Sehubungan dengan itu didalam usaha kita memperjuangkan 
aspirasi rakyat di DPR dan dalam kita berpolitik, hendaknya selalu 
ingat · akan prinsip-prinsip terse but. Dengan berpegang pada prinsip 
kekeluargaan, kebersarnaan dan keselarasan, maka dalam kita berpoli- 
tik tidak akan mernpraktekan prinsip " tujuan menghalalkan cara" 
juga tidak asal rneriang saja. Kita semua mernpunyai tanggung jawab 
moral untuk mewujudkan Amanat Penderitaan Rakyat dengan selalu 
mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. 

Dalam rangka ini saya kutip pidato Presiden Soeharto pada pidato 
kenegaraan pada tahun 1982 yang antara lain mengatakan : 
"Saya pernah menyerukan agar kita mengembangka?? budaya politik yang 
berkea.daban, yang menjunjung tinggi euka dan sopan saniun. Ini sesuai 
dengan budaya kita sebagai bangsa yang ber*.ebudayaan tinggi. Pikiran- 
pikiran kita mengenai politik, cara-cara kita berpolilik, hendaknya tetap ber- 
sumber dan memancarlwn nilai-nilai luhur dasi Pancasila itu. Pancasila 
harus berfungsi sebagai pengendali dan kehidupan berpvlitik kita ", 

Marilah kita renungkan baik-baik apa-apa yang disampaikan oleh 
Saudara Presiden tersebut. 
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37 
PIDATO PEMBUKAAN MASA 

PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 1991-1992, 
TANGGAL 15 JUNI 1992 





Mudah-mudahan dengan selesainya kita menjalani masa reses yang 
cukup panjang sejak tanggal 23 Maret yang baru lalu, kita memperoleh 
semangat dan tetap memiliki tekad yang kuat untuk melanjutkan tugas- 
tugas kostitusional kita sampai berakhirnya masa bhakti 1 Oktober yang 
akan datang. 

Sementara itu dengan datangnya Harl Idhul Adha, pada tanggal 
11 Juni 1992 beberapa hari yang lalu, izinkanlah Pimpinan Dewan 
mengucapkan Selamat Han ldul Adha tanggal 10 Dzulhijjah 1412 Hijriah. 
Kita patut mensyukuri kebesaran Allah karena Dialah, yang mernberi- 
kan rahmat, nikmat pada segenap umat-Nya, Sebagai bangsa yang 

· beriman kita bersyukur dikaruniai bumi yang kaya raya, memiliki 
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.. ,, im. 

Dalam rangka mengawali Masa Persidangan IV ini, pertama-tama 
ijinkanlah Pimpinan Dewan menyampaikan ucapan "selama; bertemu. 
kembali dan selama; bertugas dalam Masa Persidangan yang akan kita jalani 

Sidang Dewan yang terhormat, 

Para Wakil Ketua clan para Anggota Dewan yang karni hormati, 
Sidang Dewan yang kami muliakan, 
Assalamu'alaikum WarrohmatuUahi. Wabarokatuh. 

Dalam Rapat Paripurna Dewan pagi ini, tercatat 301 Anggota 
Dewan telah menandatangani daftar hadir yang terdiri dari semua 
unsur Fraksi yang ada dilembaga ini. 
Oleh karena itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahiirn, 
ijinkanlah kami membuka Rapat Paripurna Dewan Perwakilam Rakyat 

. Republik Indonesia yang merupakan Rapat Paripurna Pernbukaan 
Masa Persidangan IV Tahun Sidang 1991-1992. 
Sesuai dengan pasal 96 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI, maka 
Rapat Paripurna ini kami nyatakan terbuka untuk umum. 

'7 
PIDATO KETIJA DPR RI 

PADA PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN IV 
TAHUN SIDANG 1991-1992 

TANGGAL 15JUNI 1992 



Sidang Dewan yang kami hormati, 
Dalarn rnasa reses yang baru lalu, tepatnya pada tanggal 30 April 

1992 Pimpinan Dewan clan Majelis telah menuntun pengucapan 
sumpah 34 Anggota DPR mengganti antar waktu dan 5 Anggota tam- 
bahan MPR, sesuai Keputusan Presiden Nomor 57 dan 70 Tahun 1992. 
Dari ke 34 Anggota DPR yang bersumpah tersebut, 5 Anggota dari 
Golongan Karya dan 1 dari Partai Demokrasi Indonesia adalah untuk 
menggantikan Anggota Dewan yang telah meninggal dunia, sedangkan 
sisanya sejumlah 28 aclalah anggot.a Dewan pengganti antar waktu dari 
ABRI, untuk menganti Anggota-anggota Dewan dari Fraksi ABRJ yang 
akan menjadi calon Legislatif dari Golongan Karya. 
Me)alui forum yang terhormat ini, atas nama Dewan kami ucapkan : 
"Selama: datang dalam ling#cungan keluarga besar Dewan Perwalcilan Rakyat 
dan selamal menjalanJw.n lugas di Lembaga yang lcita cintai mi". Mudah- 
mudahan dengan kehadiran saudara dan semangat baru yang saudara- 
saudara miliki akan menambah semarak kiprah kita bersama untuk 
menyelesaikan tugas-tugas yang sangat mulia yang dipercayakan rakyat 
kepada para wakilnya untuk mewujuclkan amanat Penderitaan Rakyat. 
Mengemban Amanat Penderitaan Rakyat inilah hendaknya menjacli 
motivasi atau pendorong bagi kita sekalian untuk melaksanakan tugas 
dengan sebaik-baiknya dengan penuh ta.nggung jawab. 
Oleh karena itu kepada para Anggota Dewan yang baru diharapkan 
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penduduk yang cukup besar yang senantiasa penuh rasa persaudaraan 
dan persatuan. Kita mengambil hikmat dari Hari Raya Qurban, untuk 
bekerja keras clan senantiasa berkorban demi suksesnya Pembangunan 
Nasional yang seclang kita laksanakan bersama, clan kita juga meng- 
harapkan dengan makin kuatnya iman dan ketaqwaan kita kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, kita akan mendapatkan limpahan rahmat 
dalam mengantarkan bangsa Indonesia kepacla tujuan clan dicita-ci- 
takannya, yaitu perwujudan dari Amanat Penderitaan rakyat 

Sebelum kami melanjutkan Pidato Pembukaan ini, perlu kami 
beritahukan kepada Sidang Dewan yang terhormat, bahwa dalam masa 
Reses yang lalu, 1 (satu) orang Anggota Dewan telah mendahului kita 
untuk selama-lamanya, pada tanggal 23 Maret 1992 yaitu Anggota yang 
terhorrnat Saudara H. DUDUNG ABDULKARIM, dari Fraksi Karya 
Pambangunan, Innalillahi Wa Inna llaihi Roji'un. 
Mudah-mudahan arwahnya mendapatkan tempat yang sebaik-baiknya 
disisi Allah S. W. T sesuai dengan amal perbuatannya. Amin. 



Sidang Dewan yang terhorrnat, 
Dalam masa Reses ke Ill telah diberangkatkan berbagai delegasi 

muhibah DPR RI ke berbagai negara dan delegasi teknis untuk meng- 
hadiri konperensi-konperensi Internasional, Delegasi-delegasi Muhibah 
rersebut adalah Delegasi Muhibah ke Vietnam dipimpin oleh Ketua 
DPR-RI, Delegasi Muhibah ke Spanyol dipimpin oleh Wakil Ketua DPR 
RI/Koordinator Bidang Politik, Delegasi Muhibah ke Jerman dipimpin 
oleh Wakil Ketua DPR RI/Koordinator Bidang Industri dan Pemba- 
ngunan. 

Sementara itu delegasi teknis yang telah diberangkatkan adalah 
delegasi ke Konperensi Inter-Parliamentary Union (IPU) di Yaounde 
Cameroon dipimpin oleh Saudara Ketua BK.SAP dan delegasi DPR-RI 
ke Konperensi PBB tentang Lingkungan hidup dan Pembangunan/ 
KTT Bumi di Rio de Janeiro-Brazillia yang dihadiri oleh Wakil K.etua 
DPR-RI/Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. 

Selain Delegasi muhibah DPR-RI dan delegasi teknis juga telah 
diberangkatkan delegasi-delegasi studi perbandingan dari Komisi I, 
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segera menyesuaikan diri dan terjun langsung didalam berbagai kegiat- 
an yang belum terselesaikan, khususnya dalam penyelesaian berbagai 
rancangan undang-undang yang pernbahasannya telah dimulai pada 
masa-masa sidang yang lalu. Insya Allah dengan dibekali sernangat 
tinggi semua rancarigan undang-undang tersebut kesclur uharmya 
dapat diselesaikan sebelum rnasa bhakti kita berakhir 1 Oktober 
mendatang. 

Dalam pada itu, dalam masa reses yang lalu para Anggota Dewan 
selain disibukkan oleh kegiatan yang berkaitan dengan persiapan 
menghadapi Pernilu, kususnya ikut serta didalam kampanye-karnpanye 
oleh induk organisasinya masing-masing, maka tugas selaku Anggota- 
anggota Kornisi telah pula dilaksanakan dengan terarah clan terpro- 
gram, dalam bentuk kunjungan kerja Kornisi-komisi, 
Adapun daerah-daerah yang telah dikunjungi oleh Tim-tirn Komisi 
DPR adalah : Propensi Maluku, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Bali, 
Timor Timur, Sulawesi Tenggara, Sumatra Selatan, Bengkulu, Riau, 
Jambi, Nusa Tenggara Barat dan Sumatra Utara. 
Dari hasil kunjungan kerja ini diharapkan dapat diperoleh rnasukan 
bagi para anggota Dewan untuk bahan penyempurnaan RUU-RUU 
yang sedang dibahas maupun masukan materi-materi lain yang sedang 
berkembang didalam masyarakat, · 



Sidang Dewan yang kami muliakan, 
Didalam Masa Reses III TahunSidang 1991-1992 yang lalu, Dewan 

telah menerima dari Pemerintah sebanyak 2 (dua) Rancangan Un- 
dang-undang. 

Rancangan undang-undang tersebut yaitu : 

RUlJ tentang Perhitungan APBN Tahun Anggaran 1989/1990 
pada tanggal 27 Maret 1992 dengan Amanat Presiden R. 04/PU I 
III/1992. 
RUU tentang Tambahan dan Perubahan atas APBN Tahun Angga- 
ran 1991/1992 pada tanggal 27 Maret 1992 dengan Amanat 
Presiden R. 05/PU/III/1992. 
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Komisi APBN dan BURT yaitu: 

Study Perbandingan Komisi I DPR -RI ke 5 (Iima) negara-negara 
ASEAN; Philipina, Singapura, Malaysia, Thailand dan Brunai 
Darussalam. 
Study perbandingan APBN ke Amerika Serikat, Perancis, Jerman 
dan Belgia, 
Study perbandingan BURT ke korea Selatan, Jepang, Thailand, 
Philipina dan New Zealand. 

Dengan banyaknya delegasi DPR-RI keluar negeri, Pimpinan 
Dewan sangat mengharapkan agas study perbandingan tersebut 
hasilnya benar-benar dapat diambil manfaatnya terutarna dalam upaya 
kita secara terus menerus meningkatkan tugas dan fungsi Dewan, 
dalam mengemban amanat Konstitusional, antara lain sebagai bahan 
unruk penyempurnaan Tata tertib Dewan. 

Sernentara itu dalam masa reses Pimpinan Dewan telah juga 
menerima kunjungan tamu-tamu dari berbagai negara sahabat baik 
yang bersifat resmi maupun yang tidak resmi yaitu : 

Delegasi komite Dewan Tertinggi Republik Turkmenistan urusan 
Ekonomi yang dipimpin oleh Yang Mulia H.O. Kerimov pada 
tanggal 23 Maret 1992. 
Delegasi Legislatif Assembly Western Australia yang dipimpin oleh 
Yang Mulia Michael Bametta J. P. M. L. A. pada tanggal 22 April 
1992. 
Delegasi Parlemen Pakistan yang dipirnpin oleh Yang Mulia Haji 
Muhammad Nawaz Khohar pada tanggal 27 April 1992. 
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Saudara-saudara sekalian, 
Dari 8. (delapan) RUU yang tersisa yang akan kita selesaikan 

dalam Masa Persidangan sekarang ini dan Masa Persidangan ke I yang 
akan datang, maka RUU Penataan Ruang kami pandang merniliki arti 
yang sangat penting, dan memang RUU ini sudah sangat lama dinan- 
tikan oleh para Anggota Dewan. 
Sebagaimana dijelaskan Pemerintah di dalam Pembicaraan tingkat I 
dan tanggapan para Anggota Dewan, bahwa prinsip dasar penataan 
ruang dimaksudkan untuk menjamin adanya keterpaduan dalam 
pemanfaatan ruang secara tertib, serasi, seimbang, sehingga upaya 
penataan ruang akan dapat menjamin kelestarian daya dukung 
lingkungan, menopang pembangunan yang berkelanjutan guna 
meningkatkan kesejahteraan generasi sekarang dan generasi menda- 
tang. 
Pasal 33 ayat (3) UUD'45 mewajibkan kita menggunakan bumi, air dan 

Kami berharap Badan Musyawarah dapat rnemprosesnya lebih lanjut ke 
2 (dua) RUU tersebut dengan mengakomodasikannva dalam rapat- 
rapat Dewan mulai persidangan IV ini. 

· Dengan tambahan dua RUU tersebut berarti Dewan masih akan 
menangani 8 ( delapan) RUU yang masih tersisa, yaitu: 

1. RUU ten tang Pelayaran yang merupakan bagian dari Sistem Trans- 
portasi Nasional yang diharapkan dapat diselesaikan pada rnasa 
persidangan IV ini. 

2. RUU tentang Penataan Ruang, 
3. RUU tentang Merek, 
4. RUU tentang Kesehatan, (ketiganya telah diprogramkan untuk 

diselesaikan pada Masa Persidangan IV). 
5. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama di 

Yogyakarta, Bandar Lampung dan Jambi, yang pernbahasannya 
sejak tingkat I sampai dengan tingkat IV akan dilaksanakan pada 
Masa Persidangan IV dengan prosedur singkat 

6. RUU tentang Perkoperasian yang pembahasan Tingkat I nya telah 
dimulai pada tanggal 18 Maret 1992 yang lalu, dan pembahasan- 
pembahasan selanjutnva akan dilaksanakan pada Masa Persidang- 
an IV ini. 

7. RUU TP APBN Tahun 1991/1992. 
8. RUU Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1989/1990 
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kekayaan alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, Kemakmuran 
tersebut hams dapat dinikmati secara berlanjut, baik oleh generasi 
sekarang maupun generasi-generasi seterusnya. 
Karena itu, pemanfaatan sumber daya alam memerlukan penataan 
ruang sebagai salah satu sarana untuk memadukan berbagai kegiatan 
dalam pembangunan yang bersifat menyeluruh dan berkelanjutan. 

Sementara itu, RUU tentang Perkoperasian yang telah disampai- 
kan oleh Presiden kepada DPR-RI dan telah dilakukan pembicaraan 
tingakat I oleh Saudara Menteri Koperasi pada medio Maret yang baru 
lalu, dimaksudkan sebagai pengganti UU Nomor 12 tahun 1967 tentang 
Pokok-pokok Perk.operasian. Dewan selama mi memandang bahwa 
perkembangan perkoperasian ditanah air kita belum menggembirakan 
atau masih jauh dari harapan. Berbagai kebijaksanaan telah ditempuh, 
tetapi belum juga ada tanda-tanda berkembang dengan baik, karena 
banyaknya kendala yang dihadapi. 
Padahal UUD 1945 pasal 33 ayat (1) mengamanatkan, bahwa pereko- 
nomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas keke1uar- 
gaan. Koperasi sebagai salah satu bangun usaha dan soko guru 
perekonomian nasional harus mampu berperan sebagai organisasi 
ekonomi rakyat, berwatak sosia] dan alat pendemokrasian ekonomi, 
harus mampu menunjukkan manfaatnya bagi peningkatan 
kesejateraan para anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada 
umumnya. 
Perwujudan koperasi yang tangguh dan mandiri dalam perekonomian 
nasional masih jauh dari kenyataan, lebih-lebih dalam dekade terakhir 
ini perekonomian di tanah air kita mengalami banyak sekali perubahan 
dan perkembangan sebagai akibat pengaruh dan tuntutan perubahan- 
perubahan perekonomian dunia, khususnya globalisasi dalam bidang 
ekonomi yang mengarah kepada ekonomi pasar dengan berbgai kon- 
sekwensi dan iplikasinya. 
Oleh karena itu dengan RUU tentang Perkoperasian ini yang akan 
dipakai sebagai pengganti Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 
yang sudah kurang sesuai lagi, diharapkan dapat diwujudkan suatu or- 
ganisasi perekonomian masyarakat yang dapat menggambarkan suatu 
dinamika, clan berkembang menjadi badan usaha ekonomi yang 
tangguh, mandiri dan mampu mengan tisipasi kemungkinan- 
kemungkinan perkembangan masa depan dan rnerupakan bagian inte- 
gral perekonomian nasional dalam mewujudkan dernokrasi ekonomi. 

Dalam rangka ini hendaknya selalu kita perhatikan falsafah ke- 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
Dalam masa reses yang cukup panjang, banyak permasalahan-per- 

masalahan serta kejadian-kejadian yang mendapatkan perhatian kita 
bersama, apakah itu masalah-masalah politik, masalah-masalah eko- 
nomi, masalah-masalah yang berkaitan dengan situasi keamanan baik 
yang terjadi ditanah air kita, dinegara-negara tetangga sesama Anggota 
ASEAN maupun kejadian-kejadian dibelahan dunia yang lain. 
Dari permasalahan-permasalahan tersebut, ada beberapa hal yang 
perlu kita berikan perhatian khusus, diantaranya adalah : 

Sidang KTM GNB yang telah berlangsung di Bali pertengahan 
bulan Mei yang baru lalu, sebagai persiapan untuk menyelenggarakan 
KTT Non Blok di Jakarta, September mendatang. 
Menjelang diselenggarakannya KTM di Bali ada suara-suara yang 
mengatakan apakah GNB masih relevant dan nama itu masih cocok 
untuk saat-saat sekarang ini sebab dunia tidak mengenal lagi adanya 
dua kubu negara adikuasa yang saling bertentangan dan berebut 
pengaruh, Namun sebagaimana keputusan dalam pertemuan terachir 
di Acra Ghana, Anggota-anggota Non Blok sepakat tidak perlu mern- 
persoalkan tentang nama, yang penting adalah substansinya, sebab 
tujuan lain dari GNB adalah untuk mengembangkan berbagai pen- 
dekatan dalam penyelesaian masalah-masalah dunia. Dunia sekarang 
ini sedang meraba-raba kemana arah perkembangannya, agar benar- 

keluargaan yang dianut oleh bangsa kita, yang menganggap seluruh 
bangsa sebagai keuarga besar, Berdasarkan falsafah tersebut, setiap 
anggota keluarga, sekalipun masing-masing mernpunyai tugas dan 
tanggung jawabnya sendiri-sendiri, tapi tetap saling membutuhkan, 
saling membantu dan sating menghidupi, dan tidak saling mematikan. 
Dalam kehidupan perekonomian, suasana kekeluargaan seperti itu 
harus tercermin, tanpa menghilangkan persaingan yang sehat, se- 
hinggaterdapat keserasian dalam hubungan antara produsen - peran- 
tara - konsumen, disamping hubungan yang serasi antara koperasi - 
BUMN - usaha swasta, Lebih-lebih dalarn koperasi, suasana kekeluar- 
gaan haruslah lebih menonjol. Berkaitan dengan itu, Pimpinan Dewan 
menaruh harapan, agar RUU ini benar-benar dibahas dengan penuh 
ketelitian, agar dapat diciptakan Undang-undang yang benar-benar 
memadai, memenuhi tuntutan dan harapan rnasyarakat, yang kuat 
akan dapat membantu yang lemah dan meniadakan monopoli dalam 
perekonomian nasional. 
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benar tercapai suatu tatanan dunia baru yang dapat diterima semua 
pihak, yang dapat menjamin perdamaian dan memenuhi rasa keadilan 
semua negara khususnya negara-negara berkembang. Justru dalam 
tahap sekarang ini GNB menjadi sangat relevant pemikiran-pemikiran- 
nya. 
Bahkan Saudara Presiden pada saat membuka Konperensi Tingkat 
Menteri GNB di Bali mengemuk.ak.an bahwa apabila GNB berhasrat 
ingin mempertahankan relevansinya dalam dunia yang terus berubah 
secara cepat, GNB tidak bisa bersik.ap tak acuh terhadap masalah- 
masalah global baru seperti pelestarian lingkungan hidup, perlindung- 
an terhadap hak-hak asasi manusia,: masalah-masalah demokrasi dan 
apa yang disebut negara-negara maju sebagai "Pemerintah. yang baik ". 
Pada tahap sek.arang ini focus utama ditujuk.an pada masalah-masalah 
ekonomi khususnya pada masalah-masalah pembangunan dan ker- 
jasama ekonomi Internasional. Masalah ini diternpatkan pada pe- 
ringkat teratas. 
Namun demikian rnasalah-masalah lain perlu mendapatkan bahasan 
dalam konperensi GNB mendatang antara lain agar GNB dapat mem- 
buat PBB lebih demokratis, melawan Apartheid, membantu penyele- 
saian Arab - Israel yang berintikan perjuangan adil rakyat Palestina, 
kerjasama Selatan-selatan dan sebagainya. 
Dalam kaitan inilah Dewan senantiasa berharap agar Konperensi GNB 
September mendatang benar-benar dapat berhasil dengan baik. Se- 
bagai tuan rumah dan sebagai Ketua GNB hendaknya kita dapat 
membuktikan kredibilitas RI di forum yang sangat terhormat ini dan 
mampu menjernbatani semua kepentingan dari Anggota-anggota Non 
Blok. 

Dengan dukungan stabilit.a.s nasional yang mantap, suasana yang 
tertib dan aman, sukses-sukses dalam pembangunan ekonomi akhir- 
akhir ini, keramah-tamahan rakyat serta konsepsi-konsepsi yang ber- 
bobot, Indonesia akan berhasil melaksanakan tugasnya sebagai tuan 
rumah dan Ketua KTT GNB. Sudah jelas bahwa dalam rangka ini 
semua, yang penting bukan apa yang kita katakan, tapi apa yang kita 
lakukan. 
Salah satu ha) yang perlu mendapatkan perhatian kita semua dan dapat 
berpengaruh terhadap citra bangsa Indonesia, adalah masalah keber- 
sihan, baik kebersihan tempat tinggal, tempat kerja, tempat-tempat 
umum dan kendaraan-kendaraan umum maupun kebersihan sungai, 
danau, pantai dan lain sebagainya. 
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... Saudara-saudara sekalian, 
Sebagian besar perhatian dunia kini tertuju ke Rio de Janeiro, 

tempat berlangsungnya KTI Bumi, yang dihadiri oleh lebih dari 100 
Kepala Negara/Kepala Pemerintahan, suatu pertemuan yang benar- 
benar akbar dalam abad ini, 
Masalah lingkungan hidup dan pembangunan yang selama beberapa 
waktu yang lalu menjadi issu politik dunia, menjadi masalah utama 
yang dibahas dalam KTT ini, 
Pertumbuhan penduduk yang disinyalir akan mencapai I 0 milyar pada 
tahun 2050 akan rnerupakan bahaya yang mengancam kelangsungan 
hidup rnanusia, karena pertumbuhan penduduk yang tak terkendali, 
akan rnemperbesar kerniskinan, resesi ekonorni dan rnerusak lingkung- 
an hidup. Dengan berangkatnya Saudara Presiden bersama rombong- 
an untuk menghadiri KTI tersebut yang telah pula didahului oleh 
Saudara Menteri KLH dan rombongan terrnasuk delegasi DPR Rl ter- 
diri dari 3 (tiga) Anggota Dewan Dr.J. H. Naro, SH Wakil Ketua DPR/ 
KORKESRA, ini rnenunjukan betapa besar perhataian Indonesia ter- 
hadap masalah lingkungan, 
Kita berharap sernoga KIT Bumi yang berlangsung tahun ini benar- 
benar dapat menghasilkan sesuatu keputusan yang didarnbakan oleh 
umat manusia, sebab rnasalah yang dihadapi oleh urnat rnanusia 
sifatnya global, dan untuk itu perlu pendekatan yang mernadai, seim- 
bang dan global pula, mencakup sernua daya upaya dan komitmen 
masyarakat Intemasional. 

Walaupun situasi kebersihan dibeberapa negara tetangga tidak bisa 
dijadikan ukuran, kiranya sudah saatnva kita memikirkan secara serius 
masalah ini agar kebersihan menjadi kepribadian bangsa dan meru- 
pakan bagian dari kehidupan rakyat. Memang masalah kebersihan 
adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya tanggung jawab 
Pernda. 
Salah satu cara yang efektif untuk mewujudkan tujuan ini adalah 
melalui perididikan mulai dari keluarga dirumah, TK, SD dan 
seterusnya, disertai pengawasan. Untuk jangka jauh hal ini akan 
mendidik masyarakat untuk menjadi warganegara yang baik, karena 
biasanya orang yang sudah sejak kecil terbiasa untuk hidup bersih, juga 
akan mernbiasakan diri untuk hidup tertib, dan akan Iebih mampu 
menahan diri terhadap keinginan untuk melakukan pelanggaran ter- 
hadap peraturan-peraturan, 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
Ada satu ha), yang k.ita pantau dari suara-suara diluar negeri, ialah 

bahwa dernokrasi di Asia Tenggara kini sedang dalam ujian ; bahwa 
demokrasi di Asia Tenggara adalah "Demokrasi yang sangat rapuh" 
(Fragile Democracy). 
Pengamatan ini dasarkan pada situasi yang berkembang dibeberapa 
negara di Asia Tenggara akhir-akhir ini. 

Fokus perhatian mereka dipusatkan pada turut campurnya militer 
dalam politik, yang menurut teori rnereka jelas-jelas bertentangan 
dengan demokrasi. Secara terselubung pengamatan mereka mengan- 
dung kesimpulan, bahwa dernokrasi di Indonesia cepat atau lambat 
akan mengalami nasib serupa dengan negara-negara yang mereka 
amati itu; dan bahwa Dwifungsi ABRI menurut analisa mereka, 
akhirnya akan meluncur kearah militerisme. Demikian kira-kira jalan 
pikiran rnereka. 
Bagi rakyat Indonesia, jelas militerisme akan ditentang habis-habisan, 
Dan ABRI-lah yang pertama-tama berkewajiban mencegah timbulnya 
militerisme itu, karena bertentangan dengan Saptamarga yang menjadi 
pegangan dasar ABRI. 
Dengan Dwifungsi-nya ABRI ikut bertanggung jawab mengenai pem- 
bangunan Demokrasi Pancasila, dan dengan Demokrasi Pancasila 
ABRI telah rnendapat kepercayaan rakyat sehingga mampu bersama- 
sama menciptakan stabilitas nasional seperti yang kita sarna-sama 
nikmati hingga sekarang ini. 
Memang, satu hal penting yang selalu harus menjadi perhatian ABRI 
dalam rangka pelak.sanaan Dwifungsinya, seperti yang pernah dia- 
manatkan oleh Presiden Soeharto, ialah bahwa : "Penilaian rakyat 
terhadap ABRI bukan pada apa yang dikatakan oleh ABRI. Penilaian 
rakyat kepada ABRI akan ditentukan oleh sikap dan perbuatan ABRI 
sendiri". 
Dengan Dwifungsi ABRI ingin menyumbangkan sesuatu yang berguna 
sebagai pengabdian ABRI kepada Bangsa dan Negara. Disini tekanan- 
nya diletakkan pada pengabdian, bukan penguasaan. Dan memang de- 

Oleh karena itu tukar pikiran an tar Kepala Negara/Kepala Pernerintah 
dan antar Anggota Delegasi akan sangat besar manfaatnya didalam 
mencari pemecahan masalah-masalah bersama yang berkaitan dengan 
masalah-masalah pembangunan yang berkelanjutan atau sustainable 
devolopment yang menjadi topik KTT ini, 



Sidang Dewan yang terhorrnat, 
Demikian beberapa masalah yang perlu kami sampaikan didalam 
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Saudara-saudara sekalian dan Sidang Dewan yang terhorrnat, 
Pernilihan Umum sebagai sarana pelaksanaan asas kedaulatan 

rakyat dalam Dernokrasi Pancasila barn saja terlaksana dengan baik 
sebagaimana diamanatkan oleh Ketetapan MPR Nomor III tahun 1988. 
Kami rnelihat bahwa pelaksanaa» Pernilu sekarang ini sudah lebih 
rnantap dan tertib dibanding dengan Pemilu-pernilu sebelurnnya. 
Untuk itu baik kepada Pemerintah selaku penanggung jawab pelaksana 
Pemilu dan khususnya kepada ketiga Organisasi Peserta Pernilu karni 
ucapkan selarnat, Dengan selesainya Pernilu tidak berar ti kerja besar 
telah berakhir, Tugas-tugas besar lain sudah rnenanti mulai dari per- 
siapan penetapan Anggota-anggota Legeslatif terpilih, sampai dengan 
persiapan menghadapi Sidang Urnum MPR yang akan datang, ter- 
masuk aktualisasi dari program-program yang telah ditawarkan didalam 
kampanye yang lalu oleh tiga OPP. · 
Namun dernikian, k.ita tidak menutup mata dan masih prihatin ter- 
hadap cara-cara berkarnpanye yang lalu, yang telah menimbulkan 
korban jiwa secara tidak perlu. 
Kampanye sebagai instrumen pengembangan partisipasi kwalitatif poli- 
tik hampir tidak berbeda dengan kampanye-kampanye sebelurnnya. 
Untuk itu kami berpendapat dirnasa mendatang perlu dipikirkan un- 
tuk dapat menemukan pola karnpanye yang lebih baik, sebab dari 
pelaksanaan kampanye kernarin yang nampak keluar clan kita saksikan 
hanya jor-joran dalam pengarahan massa serta kurangnya pengen- 
dalian diri. 
Ada gejala um um, kalau manusia sudah berkurnpul dalam jumlah yang 
cukup banyak segala nilai-nilai menjadi hilang, yang tampak menonjol 
adalah sikap emosional dimana segi-segi rasional tidak lagi nampak. 
Sehingga dihinggapi oleh mass psychology, yang tidak bisa lagi diken- 
dalikan. 
Dalam kaitan ini organisasi kekuatan sosial politik sebagai modal dasar 
pembangunan hendaknya berfungsi sebagai ujung tornbak pendidikan 
politik sehingga rakyat benar-benar sadar akan arti politik yang 
mewujud dalam aktualisasi demokrasi yang berpancasila. 

mokrasi Pancasila adalah ciri khas Indonesia, yang belum tentu cocok 
untuk bangsa lain. 



M. KHARIS SUHUD. 

ttd 

KE TUA, 

Jakarta, 15 Juni 1992 

464 

Sekian, Wassalamu' alaikum Warrohmatullahi Wabarrokatuh. 

Pidato Pembukaan Masa Persidangan ini dan kegiatan-kegiatan yang 
akan dilakukan oleh Dewan dalam rnasa Persidangan yang ke IV. 
Melalui forum ini Pimpinan sangat mengharapkan agar para Anggota 
Dewan senantiasa dikaruniai kesehatan dan semangat sehinga semua 
tugas-tugas dapat kita selesaikan dengan baik 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
Masa Persidangan Ke IV dirnulai tanggal 15 Juni yang baru lalu. 

Dalam waktu yang relatif singkat tersebut bahkan kurang dari satu sete- 
ngah bulan DPR telah disibukkan dengan pelbagai kegiatan yang berkait- 
an dengan pelaksanaan ketiga tugas utamanya yaitu di bidang perun- 
dang-undangan, dibidang anggaran serta dibidang pengawasan. Di 
bidang perundang-undangan dan anggaran dengan perasaan lega dan 
syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa DPR telah dapat menye- 
tujui 5 (lima) buah Rancangan Undang-undang untuk disahkan 

Sidang Dewan yang kami muliakan, 
Hari ini Dewan akan segera mengakhiri Masa Persidangan ke IV 

Tahun Sidang 1991-1992, dan mulai besok pagi kita akan memasuki 
Masa Reses sampai dengan tanggal 15 Agustus 1992. 
Berkaitan dengan itu, untuk memenuhi ketentuan Tata Tertib pasal 79 
ayat (3), kami akan menyampaikan Pidato Penutupan Masa Persidang- 
an IV yang akan menguraikan secara garis besar kegiatan-kegiatan pel- 
bagai alat kelengkapan DPR RI dalarn Masa Persidangan yang baru 
saja kita jalani dan rencana kegiatan untuk Masa Reses. Disamping itu, 
kami akan menyampaikan beberapa permasalahan yang perlu dan 
telah mendapatkan perhatian kita bersama, baik dari kalangan Pimpin- 
an Dewan rnaupun perrnasalahan-permasalahan yang telah men- 
dapatkan bahasan oleh Alat-alat Kelengkapan Dewan. 

Yang kami hormati 
Para Wakil Ketua DPR RI, 
Para Anggota Dewan, dan 

Sidang Dewan yang kami muliakan, 
Assalamu'alaikum Warrohmatullahi Wabarrohkatuh. 

Menurut catatan Sekretariat Jenderal, Rapat Paripuma ini telah 
dihadiri oleh 278 Anggota Dewan, dari keernpat unsur Fraksi. Oleh 
karena itu izinkanlah karni membuka Rapat Paripurna hari ini dan 
menyatakan terbuka untuk umum 

38 
PIDATO KETUA DPR RI 

PADA MASA. PERSIDANGAN IV 
TAHUN SIDANG 1991-1992 
TANGGAL : 25 JULI 1992 
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menjadi Undang-undang. 
Kelima Rancangan Undang-undang tersebut adalah : 

1. RUU ten tang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran . Pen- 
dapatan dan Belanja Negara Tahun 1991/1992, dan 

2. RUU tentang Perhitungan Anggaran Negara tahun 1989/1990. 
yang telah dibahas oleh Komisi APBN dan telah disetujui oleh 
DPR untuk disahkan menjadi Undang-undang pada rapat Pa- 
ripuma tanggal 15 Juli 1992. 

3. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama di 
Yogyakarta, di Bandar Lampung dan di Jambi dibahas Komisi IX 
dan telah disetujui oleh DPR untuk di sahkan menjadi Undang- 
Undang pada Rapat Paripurna tanggal 22 Juli 1992. 

4. RUU tentang Merek, telah dibahas oleh Komisi III clan telah 
disetujui oleh DPR untuk disahkan rnenjadi Undang-undang pada 
rapat Paripurna tanggal 22 juli 1993. 

5. RUU tentang Pelayaran, yang merupakan bagian dari sistern trans- 
portasi nasional dan merupakan RUU keernpat dari 4 paket RUU 
bidang Perhubungan telah dibahas oleh Panitia Khusus dan telah 
disetujui oleh DPR untuk disahkan rnenjadi Undang-undang pada 
rapat Paripurna tanggal 24 Juli 1992. 

Dari kelima RUU tersebut, rnaka RUU Pelayaran mendapatkan 
alokasi waktu cukup banyak, sebab materi muatan didalam RUU terse- 
but memang cukup berat dan mencakupnya cukup luas, sehingga 
Pimpinan Dewan sempat khawatir RUU ini tidak dapat terselesaikan 
dalam Masa Persidangan yang ke IV ini. Walaupun target waktu bukan 
menjadi tujuan utama, yang penting bagi Pimpinan Dewan adalah 
bahwa setiap Undang-undang yang dihasilkan oleh Dewan harus benar- 
benar dibahas dengan penuh ketelitian dan kesungguhan. 
Kami sangat berharap agar aspirasi-aspirasi rakyat dapat tertampung 
didalam rurnusan-rumusan materi yang telah disepakati bersama dan 
Amanat Penderitaan Rakyat akan senantiasa melandasi semangat para 
Anggota pada saat membahas materi RUU. Dan Alhamdulillah dengan 
perasaan lega kemarin pagi didalam Sidang Paripuma Dewan, RUU 
Pelayaran telah dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-un- 
dang. 
Adapun RUU yang masih akan dilanjutkan pembahasannya pada masa 
persidangan yang akan datang dan diharapkan akan selesai adalah : 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
Masih berkaitan dengan masalah pembahasan RUU ini dan dalam 

kaitannya pula dengan .pelaksanaan tugas-tugas ke Dewanan, maka 
akhir-akhir ini banyak berita-berita di Mass Media yang bernada negatif 
dan bahkan tendensius. Hingga kini kami berpendirian bahwa berita- 
berita tersebut tidak mengandung keberiaran, karena tidak cukup 
bukti-buktl yang memperkuatnya. 
Ada beberapa alasan yang kuat mengapa kami berpendirian demikian: 

Pertama : Para anggota bPR adalah putra-putra bangsa terbaik, 
yang sudah disaring oleh masing-masing organisasi po- 
litiknya. 

Kedua Para anggota telah lolos dari screening (sekarang istilah- 
nya UTSUS) dan telah berhasil lulus dalam PEMILU 
dan 

Ketiga Para anggota DPR sudah mengucapkan surnpah/janji 
sebelum memangku jabatannya. 

Disamping itu didalarn Tata Tertib DPR-pun tidak dicantumkan pasal- 
pasal yang mengatur wewenang pimpinan Dewan untuk mengadakan 
pengusutan secara tuntas dan tindakan-tindakan apa yang barns diam- 
bil apabila menghadapi kasus-kasus seperti yang disiarkan oleh media 
masa tersebut, Mungkin ha] ini disebabkan oleh karena terlupakan: 

1. RUU tentang Penataan Ruang dibahas oleh Panitia Khusus. 
2. RUU tentang Kesehatan dibahas oleh Panitia Khusus. 
3. RUU tentang Perekonomian dibahas oleh Komisi VU. 

Kami harapkan agar, ketiga RUU yang masih tersisa ini, juga akan 
ditangani dengan penuh kesungguhan, walaupun hari-hari terakhir 
Masa Bhakti DPR yang sekarang ini sudah di ambang pintu. Jangan 
sarnpai rapat-rapat pembahasan RUU tertunda-tunda bahkan tidak 
dapat berlangsung hanya karena korum tidak terpenuhi. Oleh karena 
itulah melalui mimbar ini dan melalui Pimpinan-pimpinan Fraksi, 
Pimpman Dewan sangat mengharapkan agar semangat pengabdian 
untuk melaksanakan tugas bagi bangsa dan negara akan senantiasa 
menjiwai hati dan sanubari setiap Anggota Dewan, sebagai pertang- 
gung jawaban kita kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah mern- 
berikan kepercayaan kepada kita sekalian sesuai sumpah atau janji 
yang telah kita ucapkan pada saat kita menerima jabatan tersebut, 



Saudara-saudara sekalian, 
Berkaitan dengan RUU yang telah diselesaikan oleh Dewan ber- 

sama Pernerintah, rnaka akhir-akhir ini muncul r eaksi-reaksi dari 
masyarakat khususnya berkaitan dengan Undang-undang Nomor 14 
tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan di Jalan yang barn saja 
disahkan menjadi Undang-undang. Sebagai Anggota Dewan reaksi 
atau pendapat masyarakat itu perlu kita. dengar dan kita perhatikan. 
Namun demikian, perlu kami ingatkan kembali bahwa salah satu 
tujuan pokok dari setiap Undang-undang adalah mengatur dan melin- 
dungi rakyat secara menyeluruh. Ini merupakan satu hal yang prinsip. 
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tapi besar kemungkinan juga karena Panitia Penyusun Tatib secara 
sadar memang tidak memandang perlu memasukkan kemungkinan 
adanya penyalahgunaan jabatan oleh anggota DPR ke dalam Tatib, 
karena didasari keyakinan yang kuat bahwa para anggota DPR sudah 
benar-benar dapat diandalkan in tegritasnya. 
Pengalaman menunjukkan bahwa didalam menghadapi kasus-kasus 
seperti yang diungkap dalam beberapa media rnasa tersebut, Pimpinan 
Dewan tidak bisa berbuat banyak untuk menjernihkan situasi, karena 
pasal-pasal dalam Talib tidak mengatumya . Sehubungan dengan itu 
Pimpinan Dewan mengajukan gagasan tentang perlunya dibentuk 
Komisi atau Panitia Kehormatan DPR (semacam Dewan kehormatan 
dalam ABRI) yang bertugas menangani kasus-kasus seperti yang 
diramaikan dalam media masa, dan dirnasukan dalam Tatib DPR, 
dirnana sekaligus ditentukan organisasi, wewenang dan rnekanisme 
kerjanya. Tentu hal ini akan diteruskan kepada Pimpinan DPR yang 
akan datang yang akan menentukan perlu tidaknya kornisi atau Panitia 
Kehormatan DPR tersebut dibentuk. 
Untuk sementara ini Pimpinan Dewan yang sekarang hanya meng- 
ingatkan kembali kepada kata-kata yang dimuat dalam sumpah/janji 
yang telah diucapkan oleh para anggota Dewan pada saat mulai 
memangku jabatannya, sam bi) berusaha dalam batas-batas 
wewenangnya untuk menjernihkan keadaan. 
Sumpah ini hendaknya terus terpatri dalam hati sanubari dan masih 
tetap berlaku selama para anggota masih menjadi anggota lembaga ini. 

Tanggung jawab sebagai Anggota Dewan memang cukup berat. 
Selain tanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita bertanggung 
jawab kepada rakyat, Kita harus mengabdi kepada kepada kepentingan 
rakyat, dan tidak boleh merasa lebih dari rakyat yang diwakilinya. 



Pimpinan Dewan sangat mengharapkan agar materi-materi yang 
dibahas dalam pertemuan-pertemuan tersebut hasilnya benar-benar 
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Sidang Dewan yang terhorrnat, 
Selain mernbahas RUU terse but, dalam Masa Persidangan ke IV ini 

telah diberangkatkan 3 (tiga) delegasi teknis yaitu : 

1. Delegasi Komisi I DPR RI ke Konperensi Pirnpinan Komite Luar 
Negeri Parlemen se Asia Pasifik di Fukuoka - Jepang. 

2. Delegasi Kornisi I DPR RI ke Sidang AMM/PMC di Manila - Phi- 
lipina dan 

3. Delegasi AIPO ke China dipimpin oleh Ketua DPR RI selaku 
Presiden AlPO. 

• 

Undang-undang tentang Lalu Lintas Angkutan di Jalan yang telah 
diolah oleh DPR bersama Pemerintah dirnaksudkan untuk melindungi 
rakyat terhadap kecerobohan-kecerobohan para pengemudi at.au 
pemakai jalan lainnya. Statistik menunjukkan bahwa kecelakaan lalu 
lintas yang membawa korban jiwa dar i waktu kewaktu makin 
meningkat, apakah itu disebabkan oleh tabrak lari, pengemudi yang 
lalai atau tidak memenuhi persyaratan. Sudah terlalu banyak pe- 
numpang bis menjadi korban, karena bis-nya ditabrak oleh kereta api, 
atau masuk jurang. Dengan melihat jauh kedepan, dimana jurnlah 
kendaraan akan bertambah terus, maka sudah dapat diperkirakan 
bahwa kasus kecelakaan lalu lintas juga akan meningkat, lebih-lebih 
kalau tidak dirnulai dari sekarang disiplin lalu lintas tidak diperkeras, 
Bahwa barangkali terjadi penyalahgunaan oleh oknu~ petugas dila- 
pangan misalnya "melaksanakan denda damai" yang masuk kantong 
oknum petugas, itu semua sudah menjadi pertimbangan. Pelanggaran 
oleh oknum aparat tersebut dikatagorikan sebagai ekses, Hendaknya 
kita dapat memisahkan antara ekses dan prinsip, Prinsip harus 
ditegakkan, ekses harus dihapuskan, 
Janganlah prisip dikorbankan karena takut ekses. Tugas kita bersarna 
adalah untuk menghapuskan atau mengurangi ekses dengan cara 
rnernperbaiki mental oknum-oknum aparatur yang kurang baik. 
Berkaitan dengan masalah sanksi, kiranya perlu ditegaskan bahwa tidak 
sernua pelanggaran dikenakan huluman maksimun, disini diperlukan 
kearifan hakirn. Selanjutnya perlu segera dikeluarkan peraturan pelak- 
sanaannya disertai dengan penjelasan-penjelasannya, agar para 
pengemudi dan pernakai jalan lainnya tidak bingung. 

... 



..... 

Sidang Dewan yang terhonnat, 
Dalam pada itu Komisi-komisi DPR sesuai dengan ruang lingkup 

tugasnya telah mengadakan Rapat-rapat kerja, Rapat Dengar Pendapat 
maupun Rapat Dengar Pendapat Umum . 
Pe]bagai permasalahan telah dibahas oleh Komisi-komisi DPR, baik 
sebagai tindak Janjut atas kunjungan kerja Komisi dalam Masa Reses 
maupun permasalahan-permasalahan yang berkembang di masyarakat 
yang memerlukan pendalaman, pembahasan dan penanganan lebih 
lanjut baik oleh Lembaga Legislatif maupun bersama-sarna Pernerin- 
tah. 

Ada beberapa permasalahan yang mendapat perhatian utama dari 
Komisi-komisi DPR. 
Masalah peranan Pers khususnya kasus sensor Pers yang baru saja 
terjadi, mendapat bahasan Komisi I dalam rapat kerjanya dengan 
Menteri Penerangan. Komisi I mengharapkan kepada sernua pihak 
baik aparat Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah maupun Pim- 
pinan Redaksi Media Massa agar dapat mengetahui serta memahami 
benar-benar mekanisme-mekanisme yang telah disepakati sesuai de- 
ngan peraturan perundangan yang berlaku, supaya setiap persoalan 
dapat diselesaikan secara adil. Hubungan antara masyarakat, pers clan 
Pemerintah perlu terns dibina secara selaras dan seimbang dalarn 
upaya menuju terwujudnya pengembangan pers yang bebas dan ber- 1 

tanggungjawab sesuai dengan Pancasila dan disamping itu juga pers f 
yang berfungsi mendidik, 
Kepada Pemerintah selanjutnya diharapkan agar terus rnengern- 
bangkan upaya-upaya terobosan untuk meningkatkan pemerataan in- 
formasi kepada masyarakat dikepulauan maupun daerah terpencil di 
wilayah Indonesia Bagian Timur. 
Masalah pertanahan, masalah penyampaian konsep awal GBHN 
kepada Orsospol telah mendapatkan bahasan Komisi II DPR dengan 
pemerintah, Khususnya mengenai masalah pertanahan, Komisi II ber- 
pendapat perlunya diperluas penyuluhan kepada masyarakat 
mengenai hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan 
masalah pertanahan, sehingga masyarakat akan tahu bagaimana harus 
berbuat bila terjadi kasus-kasus mengenai masalah ini. 
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dapat diambil manfaatnya dalam upaya kita secara terus menerus 
meningkatkan peranan dan fungsi Dewan, dan khususnya menghadapi 
Sidang Umum AIPO ak.hir bulan September yang akan datang. 



Dalam pada iru dalam rangka penyempurnaan PERMENDAGRI 
Nomor 15 Tahun 1975 dan Nornor 2 Tahun 1976 mengenai Pernbebas- 
an Tanah dan Ganti Rugi, Komisi II mengharapkan selain memperhati- 
kan rnasalah pembangunan lingkungan, maka kepentingan- masalah 
rakvat harus benar-benar diperhatikan, khususnya rnasyarakat ekonomi 
lemah, sesuai dengan pasal 11 ayat (2) UU Pokok Agraria Nomor 5 
Tahun 1960 yang berbunyi : "dimana perlu dan lidak bertentangan. d.engan 
kepentingan nasional periu diperhatikan jaminan terhadap gvbmgan ekonomi 
lemah. ~ Dengan dernikian masyarakat yang tergusur untuk kepentingan 
pembangunan, kehidupannya tidak boleh lebih buruk daripada 
kehidupan sebelumnya, Hal ini berkaitan pula dengan deregulasi 
dibidang pertahanan sesuai Paket 6 Juli 1992 tentang Pencabutan 
PERMENDAGRI Nomor 12 Tahun 1984. Diharapkan pelaksana di- 
daerah betul-betul siap baik pengetahuan hukum pertahanan rnaupun 
mentalitasnya, sehingga mak.sud baik deregulasi ini mencapai sasaran, 
Sementara itu masalah pernbangunan Kehutanan pada Pembangunan 
Jangka Panjang Tahap II telah dibahas Komisi IV dengan Menteri 
Kehutanan, Pembangunan kehutanan pada PJPT II semakin penting 
artinya ditinjau dari berbagai aspek antara lain potensi pemanfaatan 
ekonorni surnber daya hutan, besarnya peranan sumber daya hutan 
dalam pelestarian lingkungan hidup secara nasional rnaupun interna- 
sional, peningkatan taraf hidup dan kehidupan masyarakat rniskin yang 
tinggal di dan di sekitar kawasan hutan, Oleh karena itu dalam PJPT II 
pembangunan kehutanan hams di dasarkan pada asas manfaat, lestari 
dan serasi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, 
Masalah keterlambatan pemulangan Jemaah Haji Indonesia yang 
cukup meresahkan rnasyarakat, dibahas Komisi V dalarn rapat kerja 
dengan Menteri Perhubungan. Dewan meminta perhatian Pernerintah 
secara sungguh-sungguh mengenai keterlambatan pemulangan Jemaah 
Haji Indonesia. Kendala-kendala yang menjadi sebab terjadinya keter- 
lambatan tersebut kiranya dapat dijadikan bahan masukan dan penga- 
larnan yang sangat berharga dalam rnelaksanakan tindakan koreksi, 
dan untuk lebih meningkatkan dan penyempurnakan perencanaan 
serta persiapan pada masa-rnasa yang akan datang. 

L Perrnasalahan tenaga kerja Indonesia di luar negeri tidak luput 
dari perhatian Dewan. Dalam rapat kerja Komisi VI dengan Menteri 
Tenaga Kerja masalah ini telah dibahas, dan mengharapkan untuk 
ditangani lebih cerrnat, supaya tidak merugikan tenaga kerja itu 
sendiri, Dewan juga memandang perlu ditempatkannya pejabat-pejabat 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
Hal lain yang juga tidak Input dari perhatian Dewan adalah 

masalah kenaikan tarif'jalan Toi sebesar 20-25%, berlaku sejak ta.nggal 
13 Juli 1992. Kenaikan ini pada hakekatnya merupakan Keputusan Pe- 
merintah yang sangat mengejutkan, selain kenaikan tersebut cukup 
besar jumlahnya, juga mengundang pertanyaan-pertanyaan karena per- 
masalahan nya belum dibicarakan dengan pihak DPR se su ai 
kesepakatan yang telah dicapai sebelumnya. Oleh karena itu wajar 
kalau keputusan ini menimbulkan reaksi-reaksi yang cukup keras 
khususnya dari kalangan Dewan. 

Alasan utama kenaikan tarif jalan Toi adalah untuk memberikan 
pelayanan yang sebaik-baiknya kepada rnasyarakat, berkenaan • dengan 
bertambah besamya beban biaya pemeliharaanjalan Tol. Hal ini dapat 
dimengerti. 
Namun demikian masyarakat pemakai jalan Tolpun perlu men- 
dapatkan penjelasan-penjelasan yang cuku p, di ikuti dengan pe- 
ningkatan pelayanan terhadap para pemakai jalan Toi. 

Kenaikan tarif jalan Tol ini telah menjadikan keputusan Pemerin- 
tah. Dewan Perwakilan Rakyat, dalam fungsi sebagai Lembaga Penga- 
wasan terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan Pemerintah, sangat meng- 
harapkan agar dikemudian hari keputusan-keputusan yang me- 
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DEPNAKER dinegara-negara penerima TKI, sehingga permasalahan- 
permasalahan yang mungkin timbul dapat cepat teratasi. 
Permasalahan muncul karena perlakuan-perlakuan yang merugikan 
tenaga kerja Indonesia. Oleh karena itu perlu dilakukan penyuluhan, 
disamping dicegahnya calo-calo tenaga kerja yang beroperasi di dalam 
maupun di luar negeri yang pada hakekatnya sangat merugikan tenaga 
kerja itu sendiri. 

Masalah jasa Perbankan juga mendapatkan perhatian Komisi VII 
dalam rapat kerjanya dengan Gubemur Bank Indonesia. Untuk ter- 
wujudnya Demokrasi Ekonomi yang sangat didasarkan kepada pasal 33 
UUD 1945, Dewan· sangat mengharapkan agar berbagai peraturan 
perundangan sebagaimana yang telah digariskan oleh Undang-undang 
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan segera ditindak lanjuti de- 
ngan Peraturan Pelaksanaannya, agar dari segi kelembagaan, penyeba- 
ran, intensitas dan efektifitas pelayanannya benar-benar mampu mela- 
yani kebutuhan dunia Perbankan yang cenderung berkembang dengan 
cepat. 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
Berkaitan dengan pelaksanaan dan fungsi Dewan, dalam 

mengemukakan bahwa didalam kehidupan bermasyarakat berbangsa 
dan bernegara, kita merniliki suatu aturan, suatu tatanan yang diatur 
dengan baik didalam suatu sistem, yaitu sistem politik Demokrasi 
Pancasila, suatu sistern yang memang cocok dengan kepribadian Indo- 
nesia, dengan alam dan kultur Indonesia. Didalam sistern Politik 
Dernokrasi Pancasila, kita mengenal suatu paham yaitu suatu paham 
Integralistik, suatu paham yang didasarkan kepada asas kekeluargaan 
dalam kebersamaan, kegotong royongan, yang mendambakan persa- 
tuan dan kesatuan, sebagai pancaran dari kesadaran budi pekerti dan 
hati nurani yang luhur baik sebagai mahluk individu maupun sebagai 
mahluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan berne- 
gara. 
Didalam mempraktekkan sistern kehidupan kenegaraan ini kita se- 
harusnya, juga dijiwai oleh budaya atau etika Pancasila, suatu sikap dan 
tingkah laku yang sesuai dengan Pancasila yaitu yang ber-Ketuhanan 
Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan 
Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berkeadilan sosial bagi 
seluruh rakyat Indonesia. Sesuai dengan asas-asas tersebut, maka di- 
dalam kita menjalankan politik praktis baik didalam maupun di luar 
lembaga perwakilan, budaya dan etika Pancasila haruslah selalu men- 
dasari ucapan dan sikap kita, dan sesuai dengan asas kekeluargaan, 
maka sernua keputusan diusahakan melalui musyawarah untuk 
mufakat, sehingga tidak ada diktarur oleh mayoritas maupun tirani 
oleh minoritas. Khusus bagi para anggota MPR yang akan datang, hal 
ini penting untuk dihayati, karena didalam mekanisme kalender keta- 
tanegaraan, se bentar lagi para wakil-wakil rakyat tersebut akan 
rnelakukan kegiatan dan akan rnemutuskan hal-hal yang sangat funda- 
mental bagi kelangsungan kehidupan ketata negaraan melalui Sidang 
Umum MPR. Dari sini rakyat akan menilai seberapa jauh paharn ke- 
keluargaan dalam kebersamaan ini telah dapat diwujudkan secara 
nyata, sebab ini akan berkaitan dengan kualitas demokrasi yang sedang 
giat-giatnya kita laksanakan, 

nyangkut kepentingan rakyat, lebih-lebih yangmenimbulkan beban bagi 
rakyat, hendaknya dapat dibicarakan dengan DPR, lembaga yang me- 
nampung aspirasi rakyat, demi kesernpurnaan mekanisme pelaksanaan 
Dernokrasi Pancasila yang kita darnbak.an. 
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M. KHARIS SUHL'D 

ttd 

KE TUA, 

Sekian, 
Wassalamu' alaikum Warrohmatullahi Wabarokatuh. 

Jakarta, 25 Juli 1992 

Sidang Dewan dan hadirin sekalian, 
Dengan gambaran-gambaran sebagaimana tersebut diatas, izin- 

kanlah karni menutup sidang ini dengan ucapan selamat bertugas 
selarna dalam rnasa reses. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada 
tanggal 15 Agustus 1992 yang akan datang dalam keadaan sehat dan 
masih dalam semangat tinggi untuk mewujudkan tugas-tugas pengab- 
dian kita kepada bangsa dan negara, sebab masih banyak yang harus 
kita selesaikan menjelang akhir masa bhakti 1 Oktober 1992 yang akan 
datang. 
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39 
PIDATO PEMBUKAAN MASA 

PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 1992-1993, 
TANGGAL 15 AGUSTUS 1992 
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Sidang Dewan yang kami muliakan, 
Sejak tanggal 27 Juli yang baru lalu Dewan Perwakilan Rakyat 

menjalani Masa Reses yaitu Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 
1991 - 1992, oleh karena itu pada kesempatan pertama ini, izinkanlah 
Pimpinan Dewan menyampaikan ucapan selamat berternu kembali, 
mudah-mudahan kita selalu dikaruniai kesehatan dan senantiasa 

Bismillahirrahmanirrahiim 
Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. 

Yang terhonnat ; 
- Saudara Presiden 
- Saudara Wakil Presiden, 
- Saudara-saudara Pimpinan dan para Anggota Lembaga Tertinggi 

dan Tinggi Negara, 
- Saudara-saudara Menteri Kabinet Pembangunan V, 
- Yang Mulia para Duta Besar/Kepala Perwakilan negara Sahabat, 
- Saudara-saudara Anggota Dewan, 
- Para Undangan dan Hadirin sekalian yang kami muliakan, 

Berdasarkan acara rapat-rapat DPR-RI yang telah ditetapkan oleh 
rapat Badan Musyawarah, Paripurna hari ini mempunyai dua rnata 
acara, yaitu Pidato Pembukaan Masa Persidangan ke I Tahun Sidang 
1992-1993 oleh Pimpinan Dewan, dan Pidato Kenegaraan Presiden 
Republik Indonesia, dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun 
Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. 

Menurut catatan Sekretariat jenderal, dapat kami beritahukan 
bahwa ...... Anggot.a Dewan dari keernpat unsur Fraksi telah hadir 
dalam Rapat Paripurna ini. Oleh karenanya, izinkanlah kami mem- 
buka Rapat Paripurna pertama Dewan Perwakilan Rakyat dalam Masa 
Persidangan ke I, sekaligus menandai dimulainya Tahun Sidang 1992- 
1993 dan sesuai ketentuan pasal 96 ayat (1), rnaka Rapat Paripurna ini 
karni nyatakan terbuka untuk urnum, 

39 
PIDATO KETUA DPR RI PADA 

PEMBUKAAN MAS.A PERSIDANGAN KE I 
TAHUN SIDANG 1992-1993 
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Sementara itu masih tersisa 3 (tiga) RUU yang masih akan di- 

Sidang Dewan yang terhorrnat, 
Pada Tahun Sidang 1991-1992 yang baru saja kita akhiri, Dewan 

Perwakilan Rakyat bersama-sama dengan Pemerintah telah dapat 
menyelesaikan 20 (dua puluh) Rancangan Undang-undang menjadi 
Undang-undang, yaitu : 

l. Paket 4 ( empat) RUU Bidang Perhubungan, Yaitu : 
RUU tentang Perkereta-apian. 
RUU tentang Lalu Lintas dan Angkutan di Jalan. 
RUU tentang Penerbangan. 
RUU tentang Pelayaran. 

2. Paket 4 ( ernpat) RUU Bidang Keuangan, yaitu : 
RUU tentang Usaha Perasuransian 
RUU tentang Perbankan. 
RUU tentang Dana Pensiun, dan 
RUU tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1985 tentang 
Pajak Penghasilan. 

3. RUU tentang Pernbentukan Kotadmadya Dali II Denpasar. 
4. RUU ten tang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 
5. RUU tentang Perumahan dan Pernukiman. 
6. RUU tentang Benda Cagar Budaya. 
7. RUU tentang APBN 1992/1993. 
8. RUU tentang Perfilman. 
9. RUU tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Sejah- 

tera. 
10. RUU tentang Karantina Hewan, lkan dan Tumbuhan. 
11. RUU tentang Merek. 
12. RUU tentang PAN Tahun 1989/1990. 
13. RUU tentang Tambahan dan Perubahan APBN Tahun 1991/1992. 
14. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama di 

Yogyakarta, Bandar Lampung dan Jambi. 

mendapat limpahan rakhrnat dan hidayah dari Allah Subhanahu Wata' 
ala, sehingga kita dapat menyelesaikan tugas dan kewajiban kita sebaik- 
baiknya. 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
Kalau tadi karni sebutkan pelaksanaan tugas Dewan dibidang 

perundangan dan penetapan APBN selanjutnya perlu pula kami sam- 
paikan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan 

lanjut.kan pernbahasannya dalarn masa Persidangan ke I Tahun Sidang 
1992-1993 yaitu : 

1. RUU tentang Penataan Ruang sedang dalam pernbahasan oleh 
Pans us. 

2. RUU tentang Kesehatan sedang dalam pernbahasan oleh Pansus. 
3. RUU tentang Perkoperasian sedang dalarn pernbahasan oleh 

Komisi VU. 

Kita berharap ketiga RUU tersebut dapat diselesaikan pembahas- 
annya oleh Dewan pada Masa Persidangan ke I ini. 
Apabila keinginan ini terwujud, berarti tidak ada satu RUU-pun yang 
datang dari Pemerintah yang tidak dapat diselesaikan oleh Dewan 
dalarn rnasa baktinya yang sekarang ini. 

Dalam rangka pembangunan legislatif, DPR RI rnasa bakti 1987- 
1992 bersama Pemerintah telah menghasilkan 55 RUU untuk di 
sahkan menjadi Undang-undang, diantaranya 15 RUU yang berkaitan 
dengan, Anggaran. Apabila dilrhat dari jumlah yang dihasilkan, dan 
apabila dibandingkan dengan periode 1982-1987 (yang berjumlah 46) 
mernang sudah mernadai, 

Namun demikian, dalam rangka menyongsong tingga1 1andas, kita 
rnasih sangat mernerlukan pembaharuan hukurn berupa perangkat 
peraturan perundang-undangan yang bersifat hukum pokok, agar 
pembangunan Jegislatif dapat dilaksanakan dengan lebih mantap dan 
yang akan menjadi landasan utama bagi lahirnya peraturan perundang- 
an lainnya yang bersifat nasional. 

Peraturan hukum pokok yang memiliki nilai strategis antara lain 
Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Kitab Undang-undang Hukurn 
Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang 
Hukurn Acara Perdata dan Undang-undang tentang Perbendaharaan 
Negara sebagaimana telah beberapa kali dirubah/ditambah. 

Sudah barang tentu aturan-aturan hukum pokok ini harus 
dilengkapi dengan lahirnya peraturan-peraturan hukum pada ting.kat 
pelaksanaan. Kiranya masalah ini perlu rnendapatkan perhatian Pe- 
merintah dan kalangan DPR yang akan datang. 



Sidang Dewan yang terhormat, 
Satu setengah bulan lagi Anggota DPR hasil PEMILU 1992 akan 

diambil sumpahnya. Beberapa saat kemudian Anggota MPR yang baru- 
pun segera diresmikan dan akan mulai dengan pengabdiannya. Sidang 
Umum Oktober mendatang akan segera membentuk Sadan Pekerja 
MPR yang akan mempersiapkan Rancangan-rancangan Ketetapan MPR 
bagi Sidang Umum MPR Tahap II Tahun 1993 yang akan datang. 
Berbeda dengan Sidang Umum MPR Oktober lima tahun yang lalu, 
kali ini Fraksi-fraksi MPR rnelalui organisasi-organisasi induknya ten- 
tunya telah dapat mempersiapkan diri didalam pembahasan rancangan 
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Dewan Perwakilan Rakyat. Sebagaimana kita ketahui bersama, tugas 
Dewan dibidang pengawasan diatur dengan jelas didalam penjelasan 
UUD 1945, Ketetapan MPR, dan diatur secara rinci didalarn Tata 
Tertib DPR. 

Pengawasan DPR dilakukan melalui, rapat-rapat kerja, rapat De- 
ngar Pendapat, rapat Dengar Pendapat Umum, Kunjungan Kerja 
ataupun melalui penampungan aspirasi masyarakat dan monitoring 
dinarnika kehidupan masyarakat. Monitoring dinarnika masyarakat di 
dalam kurun waktu 5 tahun terakhir memperoleh tanggapan yang 
positif dari masyarakat, terlebih-lebih setelah DPR mencanangkan 
policy "pintu lerbuka ", beberapa tahun yang lalu. Membanjirnya 
delegasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi atau untuk meng- 
adukan permasalahannya ke DPR, memberikan petunjuk semakin 
meningkatnya tingkat kesadaran politik, disatu sisi kita merasa lega 
sebab ini berarti rakvat menyadari prosedur konstitusional dalam 
menyelesaikan pelbagai permasalahan, namun disisi lain Dewan 
prihatin sebab hal ini merupakan indikasi, bahwa telah terjadi sesuatu 
yang kurang semestinya yang berkaitan dengan rnekanisme penyaluran 
aspirasi masyarakat kepada Iembaga perwakilan di daerah-daerah. 

Fungsi pengawasan oleh Dewan rnelalui forum Rapat-rapat tesebut 
dilakukan dengan dialog-dialog langsung antara Pemerintah dan DPR 
secara intensif. Namun demikian, efektif tidaknya pelaksanaan fungsi 
pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat akan sepenuhnya tergan- 
tung kepada kadar responsiveness dan political will Pemerintah dalam 
menerima dan menanggapi saran-saran· dan suara-suara DPR. 

Dalam sistem politik berdasarkan UUD 1945, Presiden tidak ber- 
tanggung jawab kepada DPR; narnun konstitusi mengamanatkan agar 
Presiden memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR. 



.. 

GBHN, sebab sumbangan pikiran Presiden tentang GBHN 1993 telah 
diserahkan Saudara Presiden beberapa bulan yang lalu. Diharapkan hal 
ini akan memperingan tugas-tugas Badan Pekerja MPR dalam 
menyusun GBHN, selain cukup waktu mempelajarinya juga terbuka 
kesempatan untuk melakukan pendekatan lebih dini diantara organi- 
sasi sosial politik yang ada. 

Berkaitan dengan itu maka pada tempatnyalah, kami menghim- 
bau kiranya para anggota Majelis, pemegang kedaulatan rakyat senan- 
tiasa mengutamakan musyawarah untuk mencapai kata mufakat dan 
mengutamakan sikap kekeluargaan dalam membahas materi-rnateri 
Sidang Umum MPR yang bersifat strategis dan hendaknya meng- 
hindari sikap-sikap konfrontatif mau menang sendiri dan kurang 
memperhatikan kepentingan umurn. Kita semua perlu menyadari 
bahwa para anggota majelis adalah pengemban Amanat Penderit.aan 
Rakyat, yang hams mengutarnakan terbinanya kesatuan dan persatuan 
nasional. 

Putusan-putusan Majelis yang akan ditetapkan nanti mernpunyai 
arti yang sangat penting dalam rangka bangsa Indonesia mernasuki Era 
Kebangkitan Nasional kedua, yang perlu dibarengi dengan semangat 
persatuan dan kesatuan bangsa serta bergeloranya secara terus 
menerus semangat kebangsaan dan kebanggaan nasional, kebanggaan 
akan jati diri disegala bidang kehidupan. 

Sasaran utama Pembangunan Jangka Panjang Kedua adalah ter- 
ciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia yang maju 
dalam suasana yang tenteram, sejahtera lahir dan batin dalam tata 
kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila. 
Era berkaitan dengan masalah kualitas manusia Indonesia dan kualitas 
masyarakat Indonesia adalah adanya disiplin nasional yang kokoh, 
Dalam hal ini kami ingin mengingatkan kernbali kepada Krida ke II 
dari Panca Krida Kabinet Pembangunan V yaitu "meningkatkan disiplin 
nasumal" yang dipelopori oleh aparatur negara menuju terwujudnya 
pemerintahan yang bersih clan berwibawa. 

Aparatur negara harus menjadi pelopor didalam menegakkan 
disiplin nasional dan harus menjadi kekuatan pendorong yang mern- 
beri tauladan yang baik dengan menegakkan disiplin di dalam dirinya 
sendiri dan dalam pelayanan terhadap masyarakat. 

Disiplin nasional pada hakekatnya hanya akan dapat berkembang 
apabila ada keteladanan pada setiap strata kepemimpinan nasional. 
Pengamatan selama kurun waktu 5 tahun terkhir ini menunjukkan 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
Pada tanggal 1 April 1994 yang akan datang, akan dimulai tahun 

pertama pelita VI yang merupakan PEUT A pertama Pembangunan 
Jangka Panjang ke II. Pada saat itu bangsa Indonesia akan memasuki 
tinggal landas. 

Dengan stabilitas nasional yang sernakin mantap dan dinamis Pe- 
merintah telah membuka peluang bagi tumbuh berkembangnya sua- 
sana kebebasan dan keterbukaan dalam kehidupan nasional bangsa 
kita, baik dalarn dimensi wawasan, ideologi, politik, ekonomi maupun 
sosial budaya, yang hasil-hasilnva kita saksikan bersama, 

Perlu diakui, bahwa dibalik. keberhasilan-keberhasilan yang telah 
dicapai oleh Pemerintah, ada hal-hal yang memerlukan perhatian 
karena mengandung kekhawatiran-kehawatiran yang apabila tidak 
diwaspadai dapat membahayakan kelangsungan Pembangunan Na- 
sional dalam memasuki era tinggal landas. Dampak perkembangan 
perekonomian Indonesia yang cepat, membawa akibat sampingan 
berupa semakin menggebu-gebunya semangat berusaha yang berorien- 
tasikan pasar dan persaingan bebas yang dikhawatirkan menjurus pada 
liberalisme. Dalam keadaan seperti itu liberalisme dan semangat ke- 
keluargaan akan terdesak mundur dengan akibat terjadinya kesen- 
jangan-kesenjangan sosial. Hal seperti itu jelas bukan maksud pasal 33 
UUD 1945. 

Alangkah idealnya apabila dalam menjabarkan pasal 3~ UUD 1945 
tersebut asas kekeluargaan dapat tercennin dalam kehidupan pereko- 
nomian nasional kita, baik didalam antara hubungan Produsen - Peran- 
tara - Konsumen, dalam hubungan kerjasama antara ketiga pilar eko- 
nomi yaitu BUMN - Swasta - Koperasi, maupun dalam hubungan intern 
masing-masing pilar itu sendiri, Jelas bahwa dalam hal ini yang ter- 
pokok adalah semangat, semangat dari masing-masing pelaku ekonorni 
yang dilandasi oleh Pancasila, yang selalu mengutamakan keseimbang- 
an, keserasian dan keselarasan, dengan tidak menutup adanya per- 

berkurangnya kadar keteladanan aparatur negara, kurang dipatuhinya 
nonna kepemimpinan sehingga prinsip •rng ngarso sung tulodo, Ing 
madya mangun karso, Tut unin handayani• menjadi kurang diwujudkan 
didalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Amanat 
Presiden 16 Agustus 1988 yang lalu antara lain menegaskan disiplin 
nasional akan merupakan prasyarat yang sangat diperlukan bagi tahap 
tinggal landas. 



Sidang Dewan yang terhorrnat, 
Mengamati perkembangan kehidupan politik menjelang Era 

Tinggal Landas, masih terhadap hal-hal yang perlu dimantapkan 
antara lain masalah arus kornunikasi dan penyaluran aspirasi politik 
dari bawah yang perlu dikembangkan dan diakomodasikan melalui 
jalur konstitusional yang ada, keterpaduan antara Pusat dan Daerah, 
atau antara Daerah Tingkat I dan Tingkat II dalam menunjang peman- 
faatan potensi dan kemantapan pelaksanaan otonomi daerah. Kemam- 
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Sidang Dewan yang terhornat, 
Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian kita adalah kontinui- 

tas pembangunan nasional, Pernerintah telah berhasil dalam merne- 
lihara momentum pembangunan tersebut, Untuk itu sudah barang 
tentu perlu adanya kontinitas dalam penyediaan dana-dana pernba- 
ngunan, yang pada saat ini bersumber dari dalam negeri. 

Walaupun sifat dana pembangunan dari luar negeri adalah korn- 
plementer semata-rnata, namun jurnlahnya sernakin membesar, yang 
mengandung berbagai pertanyaan, Sungguh merupakan suatu hal yang 
membanggakan, bahwa kepercayaan luar negeri akan kemampuan 
perekonomian Indonesia dalarn melaksanakan kewajiban-kewajibannya 
berupa pengembalian hutang serta pembayaran bunganya, tetap dapat 
dipertahankan dan tidak pernah mengendor. Jelas, bahwa untuk 
rnemelihara kernampuan perekonomian kita supaya bisa membayar 
kembali hutang dan bunganya diperlukan peningkatan usaha Pernerin- 
tah dalam bidang ekspor disamping menggali sumber-sumber baru, 
dengan catatan tidak memberatkan perekonomian masyarakat. Salah 
satu sumber tersebut adalah dalarn bidang perpajakan, dalam arti 
memperkecil perbandingan pajak terpungut dengan potensi pajak 
yang ada. Memang, pajak setalu tidak populer, Karena itu upaya ke 
arah perbaikan adrnistrasi dan pengawasan perpajakan serta perbaikan 
mutu atau mental personil perpajakan harus terus menerus 
ditingkatkan, 

saingan, yaitu persaingan yang sehat yang tidak saling mematikan, 
Prinsip kekeluargaan seperti yang dikemukakan tadi dapat digunakan 
sebagai landasan untuk melindungi serta rnernbina dan memajukan 
para pengusaha kecil dan menengah timbulnya monopoli yang 
nerugikan rakyat, sekaligus pendekatan ke arah perwujudan konsepsi 
dernokrasi ekonomi. 



Sidang Dewan yang terhormat, 
Dalam tahun-tahin terakhir ini kegiatan-kegiatan DPR dalam 

bidang kerjasama luar negeri telah semakin meningkat. Kegiatan- 
kegiatan tersebut diwujudkan dalam rangka keanggotaan lembaga ini 
didalarn badan-badan dan fora parlernen regional dan dunia, yakni 
ASEAL'\J Inter-Parliamentary Organization (AIPO) dan Inter-Parliamen- 
tary Union (IPU) atau Antar - Parlemen. 

Disamping itu, kecuali melalui misi muhibah timbal balik dengan 
negara-negara sahabat yang bertambah banyak dan teratur, DPR-RI 
telah semakin terlibat dalam fora parlementer dunia lainnya dibidang 
lingkungan hidup, wanita, pertahanan dan kearnanan, ekonomi inter- 
nasional, pariwisata serta forum antar Ketua-ketua Parlemen Asia Pasifik 

Sementara itu, setelah lebih dari sepuluh tahun ditunda penyele- 
saiaannya dalam AIPO yang berkedudukan di Jakarta yang kini Sekjen- 
nya dijabat oleh Indonesia hingga 1993. Kemudian sesuai dengan 
keputusan Sidang Umum AIPO ke XII di Bangkok, Thailand, Indone- 
sia diterapkan sebagai tuan rumah penyelenggara Sidang Panitia kerja 
dan Sidang Umum AIPO ke XIII di Jakarta dari Tanggal 21 sampai 
dengan 26 September 1992. 

Selain negara-negara anggota AIPO, Sidang tersebut akan dihadiri 
pula 12 negara peninjau dan anggota-anggota Parlernen Eropa. 

Dalam IPU kegiatan-kegiatan DPR telah mencapai suatu tingkat 
pencapaian tanggung jawab dan fungsi-fungi kepemimpinan pada 
Komisi-komisi Hak-hak Azasi manusia IPU dan Kornite Eksekutif, yakni 

· badan pelaksana tertingi IPU, yang berkedudukan di Jenewa, serta 
bidang kewanitaan. 

Peningkatan kegiatan rnisi muhibah DPR sebagai bagian penting 
dari apa yang sekarang dikenal sebagai kegiatan diplomasi parlementer 
kiranya telah dapat melengkapi dan menunjang pelaksanaan diplomasi 
Indonesia. Dengan demikian pemahaman tentang sistem politik Indo- 
nesia dan pelaksanaan mekanisrne Demok.rasi Pancasila telah dapat 
diketengahkan serta diperkenalkan ke berbagai bangsa sebagai sum- 
bangan pikiran bangsa Indonesia dalam rangka turut menegakkan 
ketertiban dunia sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Disam- 
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puan aparat pemerintah sebagai abdi negara, pengayoman dan abdi 
rnasyarakat, pelaksanaan Sistem Dernokrasi Pancasila masih perlu 
dimantapkan. Mungkin dalam hal ini perlunya semacam deregulasi 
dalam bidang politik. 



ping itu juga telah ditegaskan bahwa kekhasan sistem politik Indonesia 
secara prinsip juga diletakkan atas dasar faham politik kedaulatan serta - 
pengakuan konstitusional atas hak-hak dasar yang universal yang 
tanggung jawab pelaksanaannnya dengan penuh kesadaran 
diwujudkan secara hukum dalam ruang lingkup jurisdiksi nasional 
Indonesia. 

Disadari sepenuhnya bahwa dari pengalaman kegiat.an interna- 
sional tersebut, peranan parlemen di fora internasional akan sernakin 
berkembang dirnasa datang sejalan dengan proses yang tak henti dan 
wajar dari pengembangan aspirasi rakyat dan bangsa-bangsa di dunia. 
Kecuali itu perubahan konstelasi kekuatan internasional seusainya 
Perang Dingin telah meletakkan masalah-masalah dernokrasi dan hak- 
hak azasi manusia sebagai masalah pokok diantara terna-tema utama 
yang integral dalarn hubungan-hubungan internasional yang baru. 
Dengan sendirinya secara tim bal balik ha! ini mendorong pula 
perkembangan yang sejaian dan mernadai dari peranan nasional 
badan-badan legislatif dalam menyalurkan dan menegakkan aspirasi 
rakyat akan keadilan dan peningkatan taraf kehidupannya. Dengan 
wawasan itu kita dapat memastikan bahwa suatu masyarakat dan negara 
yang rakyatnya sungguh merasakan adanya ketentraman dan kemajuan 
dalam kehidupannya serta harapan riil akan pencapaian keadilan dan 
kemakmuran yang diwujudkan secara demokratis substansil akan 
merupakan sumbangan yang utama bagi kestabilan dan ketahanan 
regional serta perdarnaian dunia. 

Dengan semangat itulah pula DPR dan kiranya seluruh rakyat In- 
donesia menyarnbut dan menyongsong diselenggarakannya KTT 
Gerakan Non-Blok di negara Pancasila ini pada saat yang amat 
bersejarah tatkala gerakan ini tengah melalui persimpangan jalan yang 
merientukan dalam sejarahnya dewasa ini. 

Sungguh rnerupakan suatu ha] yang patut kita syukuri, bahwa KTT 
ke X Gerakan Non Blok diselenggarakan di Indonesia, Negara yang 
ber-Pancasiia dan negara tempat lahirnya Dasa Sila Bandung .35 tahun 
yang lalu, Dasa Sila Bandung dengan prinsip non interversinya telah 
mernberikan sumbangan nyata bagi tergalangnya persatuan dan kesa- 
tuan negara-negara dunia ke III yang akhirnya bermuara kepada 
terbentuknya Gerakan Non Blok tersebut, 

Mudah-mudahan jiwa dan semangat Pancasila serta- Dasa Sila 
Bandung akan senantiasa tercerrnin di dalam pelaksanaan KTT, se- 
hingga semua pihak akan rnengutamakan prinsip musyawarah dalam 

487 



Sidang Dewan yang mulia. 
Beberapa hari yang lalu rakyat Indonesia diliputi kegembiraan dan 

sekaligus keharuan yang sangat dalam karena suksesnya duta-duta oleh 
raga Bulu Tangkis dan Taekwondo Indonesia pada Olimpiade ke XXV 
di Barcelona beberapa waktu yang baru lalu. Bahkan pada cabang olah 
raga bulu · tangkis telah dapat dipersembahkan 2 medali emas, 2 medali 
perak dan satu medali perungu kepada tanah air Indonesia. Sedangkan 
pada cabang olah raga Taekwondo, para atlit Taekwondo Indonesia 
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menyelesaikan persoalan serta menghindari sikap ekstrim dan kon- 
frontatif. 

Sebagai Ketua gerakan Non Blok untuk 3 tahun mendatang, 
sungguh tidak mudah mudah untuk mengusahakan terjalinnya persa- 
tuan dan kesatuan diantara anggota GNB yang rneliputi beraneka 
ragam bangsa, agama, kepentingan dan politik, Namun upaya ke arah 
itu perlu senantiasa ditumbuh kembangkan dengan suatu penggalang- 
an solidaritas Non Blok, karena semua anggota Non Blok mengingin- 
kan terciptanva perdamaian dunia yang memungkinkan mereka me- 
laksanakan pembangunan bangsanya untuk mencapai kesejahteraan 
yang berkeadilan sosial. Apabila upaya penggalangan solidaritas se- 
macam itu tidak dapat diwujudkan, sukar bagi G~'NB untuk memiliki 
kemampuan menyumbangkan peranannya dalam usaha mengakhiri 
konflik-konflik regional, ethnic seperti terjadi di Yugoslavia dan bebe- 
rapa negara dari Afrika. 

Dalam pada itu Dewan ingin menyatakan pengahargaan atas 
prakarsa yang telah diambil oleh perternuan-pertemuan menlu-menlu 
ASEk"\J' di Manila beberapa waktu yang lalu dengan telah dikeluarkan- 
nya Deklarasi tentang Kepulauan Spratly/Laut Cina Selatan yang sekali 
lagi memperlihatkan langkah yang mutahir sebagai persepsi 
tanggung jawab bangsa-bangsa dikawasan ini yang mengutamaan ter- 
ciptanya suasana saling percaya dan damai. Hal ini akan dapat mern- 
berikan sum bangan pada kestabilan regional dan peredaan ketegang- 
an internasional. Sekaligus pada tempatnya dan patut disampaikan 
ucapan selamat atas telah ditanda tanganinya Perjanjian Persahabatan 
Treaty of Amity and Cooperation in South East Asia oleh Vietnan dan 
Laos. 

Dengan demikan kita semua telah melanglcah semakin dekat 
kearah perwujudan ZOPFAN dan SEANWFZ (Southeast Asia Nuclear 
Weapons Free Zone). 



Sidang Dewan yang terhormat, 
Beberapa hari sebelum dimulainya pernbukaan Sidang Paripurna, 

Pimpinan Dewan telah menerima surat dari Menteri Sekretaris Negara 
yang rnemberitahukan tentang diangkatnya Saudara H.R. Purwoto 
Suhadi Gandasubrata, SH menjadi Ketua Mahkamah Agung dengan 
Keputusan Presiden Nomor 185/M Tahun 1992, menggantikan Sau- 
dara Ali Said, SH yang telah memasuki masa pensiun. 

Dengan diangkatnya Saudara H. R. Purwoto Suhadi Candasubrata, 
SH menjadi Ketua Mahkamah Agung, maka terjadi kekosongan 
jabatan Wak.il Ketua Mahkamah Agung. Sesuai dengan Undang-un- 
dang nornor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung khususnya 
pasal 8 ayat (3) dan (4), dan sesuai pula dengan Peraturan Tata Tertib 
DPR pasal 31 dan pasal 32, maka DPR akan segera memproses usul 
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telah memperlihatkan prestasinya yang menggembirakan dalam per- 
tandingan ekshibisi di Ohmpiade tersebut, 

Oleh karena itu kiranya sukses yang telah dicapai kedua cabang 
olah raga tersebut khususnya bulu tangkis di tingkat internasional 
seperti Olimpiade Barcelona hendaknya memberikan dorongan yang 
kuat bagi cabang-cabang olahraga lainnya untuk meningkatkan se- 
maksirnal mungkin program pembinaannya masing-rnasing, 

Sungguh sangat berat beban tugas para pernbina dan pelatih oleh 
raga kita, oleh karena disamping dituntut untuk kerja keras dan 
dedikasi yang rnaksimum, mereka dituntut untuk mengangkat prestasi 
dan sekaligus kehormatan bangsa dan negara Indonesia di gelanggang 
Olimpiade berikutnya yaitu di Atlanta, Amerika Serikat 4 tahun men- 
datang. 

Pada kesernpatan yang berbahagia ini izinkanlah kami atas nama 
DPR RI menyampaikan ucapan selarnat kepada Pengurus Besar Persa- 
tuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia dan duta-duta olah raga Indone- 
sia di olimpiade ke XXV Barcelona atas prestasi dan sukses yang telah 
dicapainya, yang telah mengangkat harkat dan martabat bangsa dan 
negara kita, (&pad.a Ketua Kontingm, para atlit Buluianghis dan Pelatd: 
yang telah. lr.ami undang den ulah. berada di Balkan Utama kami minta ber- 
diri). 

Penghargaan yang tinggi kami sampaikan kepada KONl Pusat 
beserta seluruh jajaran yang dengan ketentuan dan kerja kerasnya 
marnpu rnenghantarkan para atlit bulu tangkis ke puncak prestasi 
dunia yang sangat kita banggakan. 
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Saudara Presiden dan para undangan yang terhormat, 
Sebagaimana tahun-tahun yang lalu maka pada tahun ini pula di 

balkon utama telah hadir warga masyarakat teladan dari seluruh Indo- 
nesia, mereka itu adalah : 

Guru teladan Ting.kat Nasional dari Tingkat 
Taman kanak-kanak sampai lanjutan atas sebanyak I 08 orang 

Sidang Dewan yang terhormat, 
Demikianlah berbagai permasalahan yang kami kernukakan di 

forum Rapat Paripurna yang terhormat ini. Sernentara itu perlu kami 
beritahukan bahwa dalam rangka meningkatkan hubungan per- 
sahabatan DPR RI dengan Parlernen negara sahabat, maka telah hadir 
di tengah-tengah kita tiga Delegasi Parlemen negara sahabat yaitu 
Parlemen Philipina, Parlemen Thailand dan Parlemen Vietnam yang 
menjadi tarnu resmi DPR. 

Delegasi Parlemen Philiphina terdiri 3 anggota yang dipimpin 
oleh - H.E. Jose C De Venecia (delegasi di mohon berdiri). 
Delegasi Parlernen Thailand terdiri dari 4 anggota di pimpin oleh - 
H.E. Mr. Vichid Boonyawat (delegasi di mohon berdiri). 

Delegasi national Assembly Republik Sosialis Vietnam terdiri dari 
5 anggota yang dipimpin oleh Hon. Vu Mao. (delegasi dimohon ber- 
diri) Kepada anggota delegasi kami ucapkan selamat datang, dan sela- 
mat mengikuti kegiatan-kegiatan yang kami persiapkan. 

pencalonan Wakil Ketua Mahkamah Agung yang baru. Oleh karena itu 
Dewan akan segera mengadakan Rapat Badan Musyawarah untuk 
membicarakan mengenai hal ini. 

Sementara itu dalam beberapa hari yang lalu, telah diterima oleh 
Pimpinan Dewan Amanat Presiden Nomor R. 06/PU/VlII/1992 
tanggal 13 Agustus 1992. 

Perihal penyampaian RUU tentang Penetapan Peraturan Pernerin- 
tah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pe- 
nangguhan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 
ten tang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan memperhatikan pasal 
22 Undang-undang Dasar 1945 dan Tata Tertib DPR pasal 137, maka 
masuknya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini akan 
segera diproses lebih lanjut 
Untuk itu maka dalam waktu dekat Badan Musyawarah DPR diha- 

. rapkan akan segera mernbahas mengenai hal ini. 
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Yang kesemuanya akan bersama-sama kita mengikuti jalannya 
Sidang Dewan yang mulia ini dan akan secara langsung mendengarkan 
Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia. 

Kepada Saudara Presiden kami persilahkan. 

30 orang 

27 orang 

orang 
orang 
orang 
orang 
orang 
orang 
orang 
orang 

27 orang 
Ketua Tim Penggerak. PKK Desa Juara I Perlombaan 
Desa Tk. Propinsi 
Transmigrasi teladan Tingkat nasional 20 orang 
Pengelola KB teladan 54 orang 
Pengurus Koperasi/KUD teladan 54 orang 
Finalis/Pemenang Lomba Karya Ilmia Remaja (LKIR) 
UPI - TVRI ke XXIV 31 
Juru Penerang Teladan dan Kelornpencapir teladan 37 
Karang Taruna Teladan 27 
Pekerja Sosial Masyarakat teladan 27 
Pekerja teladan tingkat nasional 27 
Awak Kendaraan Umum Tingkat Nasional 27 
Penyuluh Kehutanan teladan tingk.at nasional 27 
Penyuluh Pertanian dan kontak tani, Nelayan teladan 52 
Pemenang lomba KADARKUM Wanita tingkat 
Propinsi 
Penerima penghargaan K.arya teladan pengantar 
Pos & Giro dan Pegawai teladan Telekomunikasi 
di lingkungan Departemen Parpostel 

Guru/Kepala SD Daerah terpencil 21 orang 
Siswa teladan tingkat SLTP - SLTA 108 orang 
Finalis Iomba Penelitian Ilmiah Remaja ke XVI 24 orang 
Dosen teladan 61 orang 
Mahasiswa berprestasi 73 orang 
Pemenang Lomba mengarang Hemat Energi 24 orang 
Pemenang Lomba Sekolah Sehat SD - Madrasah 
Ibtidaiah tingkat nasional 12 orang 
Kepala Sekolah pemenang Lomba Wawasan 
Wiyatamandala tingkat SLTP SLTA 10 orang 
Pustakawan teladan 27 orang 
Para medis Puskesmas teladan 27 orang 
Kepala Desa teladan 27 orang 
Ketua I LKMD teladan 27 orang 
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Demikian telah kita ikuti bersama Pidato Kenegaraan Saudara 
Presiden. 

Izinkanlah kami atas nama Dewan menyampaikan terima kasih 
yang sebesar-besarnya kepada Saudara Presiden yang telah menyampai- 
kan Pidato Kenegaraan dalam Rapat Paripurna Pembukaan masa per- 
sidangan I Tahun Sidang 1992 - 1993. 

Juga terima kasih dan penghargaan kepada Saudara Presiden yang 
telah secara teratur menerapkan suatu konvensi ketatanegaraan yang 
sangat baik dengan penyampaian pidato-pidato kenegaraan dalam 
rangkaian peringatan hari Proklamasi Kemerdekaan di depan sidang 
Paripurna Dewan Kegiatan semacam ini telah dilaksanakan dengan 
baik sejak Orde Baru. Bahkan kehadiran Saudara Presiden ditengah- 
tengah anggota Dewan dilaksanakan dua kali dalam setahun yaitu pada 
awal bulan Januari pada saat mengantarkan RUU APBN dan Nota 
Keuangan dan Pidato presiden setiap bulan Agustus sebagaimana yang 
terjadi hari ini. Konvensi ketata negaraan yang sangat baik ini hen- 
daknya tetap dipertahankan untuk masa-masa yang akan datang, sebab 
hal ini kan merupakan awal yang baik dari terbinanya kerjasama yang 
serasi antara lembaga DPR dengan pernerintah. 

Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden dan Sidang Dewan yang 
, terhorrnat, ' 

Bagi DPR masa tugas 1987 - 1992 Rapat Paripurna ini merupakan 
forum terakhir yang dihadiri oleh Presiden, Wakil Presiden, Pimpian 
dan para Anggota Lernbaga Tertinggi dan Tinggi Negara, seluruh 
Menteri Kabinet Pembangunan V, para Duta Besar/ Kepala Perwakil- 
an negara sahabat, para tokoh dan pejabat tinggi sipil dan ABRI serta 
undangan lainnya, walaupun secara resmi masa tugas akan berakhir 
tanggal 30 September 1992 yang akan datang. Oleh karena itu per- 
kenankanlah pada kesempatan yang berbahagia ini kami mohon diri 
dan sekaligus menyampaikan penghargaan dan ucapan dan ucapan 
terima kasih atas kerjasarna yang telah terbina dengan baik selama ini 
dan sekaligus mohon maaf seandainya terdapat kekurangan dalam 
pelaksanaan tugas Dewan khususnya dalam hubungan kerjasama de- 
ngan Pemerintah. Kami berharap hubungan kerjasama ini dapat dibina 
dengan baik di masa-masa mendatang. 

PIDATO PRESIDEN RI 
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M.KHARISSUHUD 

ttd 

KE TUA 

Jakarta, 15 Agustus 1992 

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara menteri Agama. 
Dengan selesainya pembacaan do'a oleh Saudara Menteri Agama 

tadi, maka kita telah melaksanakan seluruh acara Sidang Paripuma ini, 
Untuk itu karni ucapkan terima kasih kepada semua pihak, atas 

segala perhatian yang telah diberikan, sehingga memungkinkan 
Sidang Paripurna ini berjalan dengan tertib dan lancar, 

Selanjutnya, izinkanlah kami menutup Sidang ini dengan ucapan: 
Syukur Alhamdulillahirobbil' alamin. 

Wassa)amu'aJaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

PEMBACAAN DO'A OLEH 
MENTERI AGAMA 

Sidang Dewan yang terhormat, 
Selanjutnya kami minta kesediaan Menteri Agama untuk mem- 

bacakan doa. kepada saudara menteri Agama kami persilahkan. 
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MENGHENINGKAN CIPTA MULAI 

HADIRIN YANG TERHORMAT, SIDANG DEWAN YANG MULIA, 
DALAM RANG.KA MENGAWALI MASA PERSIDANGAN DPR SERTA 
DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI PROKlAMASI KEMER- 
DEKAAN INDONESIA KE 4 7, MARil.AH KIT A MENGHENINGKAN 
CIPTA, DENGAN MENDO'AKAN SEMOGA ARWAH PARA PAHLA- 
WAN BANGSA DI BERI TEMPAT YANG SEBAIK-BAIKNYA OLEH 
TUHAN YANG MAHA ESA DAN KITA BANGSA INDONESIA DITUN- 
JUKKAN ]ALAN YANG LURUS OLEH-NYA UNTUK MELANJUTKAN 
PERJUANGAN PARA PATRIOT BANGSA YANG TELAH MEN- 
DAHULUI KITA. 

MENGHENINGKAN CIPJ;'A OLEH BAPAK KETUA DPR RI 
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40 
PIDATO PENUTUPAN MA.SA PERSIDANGAN I 

TAHUN SIDANG 1992 - 1993, 
TANGGAL 19 SEPTEMBER 1992 



• 
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Sidang Dewan yang kami hormati, 
Sebelurn kami melanjutkan Pidato Penutupan ini, perlu kami 

beritahukan kepada Sidang Dewan yang terhormat, bahwa salah 
seorang rekan anggota Dewan, yang menjabat wa.kil Ketua Komisi III 
yaitu Sdr, Drs, F. HAREFA, SH, telah rnendahului kita, menghadap 
Tuhan Yang Maha Kuasa pada tanggal 4 September 1992 dan telah 
dimakamk.an pada tanggal 6 September 1992. 

Hari ini Dewan akan segera mengakhiri masa Sidang ke I dari 
masa Persidangan I Tahun Sidang 1992 - 1993, dan mulai besok pagi 
Dewan akan memasuki masa reses sarnpai dengan tanggal 30 Septem- 
ber 1992 yang ak.an datang. 

Namun Demikian, karena hari ini juga rnerupakan penutupan 
masa sidang terakhir dari masa keanggotaan DRP RI masa bhakti 1987 
- 1992, maka sesuai ketentuan tata tertib DRP RI pasal 79 ayat (5), 
karni atas nama Pimpinan Dewan akan menyampaikan Pidato Penu- 
tupan masa Sidang I Tahun Sidang 1992 - 1993 sekaligus Pidato Penu- 
tupan dari rangkaian akhir kegiatan DPR RI selama kurun waktu 5 
tahun yang telah kita jalani, walaupun Dewan clan para anggotanya 
masih akan rnelaksanakan berbagai kegiatan didalam masa reses yang 
akan dirnulai besok pagi, sesuai keputusan rapat Badan Musyawarah 
beberapa waktu yang lalu. 

Oleh karena itu dengan menunjuk kepada pasal 79 ayat (5) terse- 
but diatas kami akan menguraikan secara garis besar basil kegiatan 
DPR dalam kurun waktu 5 tahu n, sejak para anggota diambil 
sumpahnya pada tanggal 1 Oktober 198'.7. 

Sebelum itu, izinkanlah kami mernbuka rapat Paripuma ini dan 
kami nyatakan bahwa rapat Paripurna ini terbuka untuk umum. 

Yang kami horrnati: 
Pada Wakil Ketua DRP RI 
Para Anggota DPR RI, dan 
Sidang Dewan yang kami muliakan, 

Assalamu'alaikum Warrohmatullahi Wabarokatuh, 
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PIDATO KETUA DPR RI 

PADA PENUTUPAN MASA PERSIDANGAN I 
TAHUN SIDANG 1992 - 1993 

TANGGAL : 19 SEPTEMBER 1992 



Sidang Dewan yang terhormat, 
Dengan mengucap puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha 

Esa, kami beritahukan bahwa dalam masa Sidang ke I ini Dewan telah 
dapat menyelesaikan 4 (ernpat) buah RUU untuk disahkan menjadi 
Undang-undang. 

Keempat RUU tersebut, adalah: 

RUU tentang Penataan Ruang, disahkan tanggal 31 Agustus 1992. 
RUU tentang Kesehatan, disahkan tanggal 8 September 1992. 
RUU Penetapan Perpu No. 1 Tahun 1992 tentang Penangguhan 

mulai berlakunya ·uu No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan di Jalan disetujui didalarn rapat Pa- 
ripurna tanggal 15 September 1992. 

RUU tentang Koperasi, disetujui untuk disahkan menjadi Undang- 
undang pada rapat Paripurna tanggal 16 September 1992. 

Pimpinan Dewan senantiasa mengamati bahwa meskipun de- 
mikian banyak RUU yang harus ditangani oleh Dewan dalam waktu 
yang relatif singkat khususnya pada tahun-tahun terakhir ini, namun 
pembahasan masing-masing RUU telah dilakukan dengan penuh 
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Selesai, Terima kasih 
Saudara-saudara sekalian, dengan meninggalnya Sdr. Drs. F. 

HAREFA, SH, tersebut maka menurut cat.at.an Sekretariat Jenderal 
sudah 35 orang anggota Dewan meninggal, terdiri dari FKP 21 orang 
dari Fraksi ABRI 6 orang, dari Fraksi PPP 4 orang dan dari Fraksi PDI 
4 orang. 

Dengan dernikian, selama periode 5 tahun ini temyata cukup 
banyak rekan-rekan kit.a telah mendahului kita untuk selama-lamanya, 
Inna lillahi, wainna ilaihi rojiun. 

Mengheningkan Cipta 

Untuk itu izinkanlah kami mengajak para anggota Dewan berdiri 
sejenak untuk mengheningkan cipta, seraya mendoakan agar arwah 
almarhum mendapat tempat yang sebaik-baiknya disisi Tuhan Yang 
Maha Kuasa, sedangkan keluarga yang dit:inggalkannya mendapat kete- 
nangan lahir dan bathin dalam menghadapi cobaan tersebut. 



kesungguhan, penuh tanggung jawab dan ketelitian. Pembahasan di- 
lakukan mulai dari Bab demi Bab, Pasal demi Pasal bahkan sampai titik 
korna, Berhari-hari, berbulan-bulan, siang dan bahkan sampai larut 
malam, para anggota Dewan beragurnentasi, berdialog dan berdiskusi 
untuk dapat menelorkan suatu produk perundang-undangan yang 
benar-benar dapat dipertangungjawabkan kepada bangsa dan negara. 
Musyawarah-musyawarah untuk mencapai kata mufakat menjiwai pe- 
rundingan-perundingan yang dilakukan pada saat masing-masing pihak 
diharapkan kepada persepsi yang berbeda. Melalui peridekatan 
ataupun melalui forum konsultasi akhirnya materi-materi yang belum 
memperoleh titik temu sedikit demi sedik.it tetapi pasti dapat 
diperternukan dan dicapai kesepakatan. Dilandasi oleh tekad dan 
semangat itulah maka pada periode 1987 - 1992 ini Dewan dan 
Pemerintah telah dapat menghasilkan 56 RUU untuk di sahkan 
menjadi Undang-undang, suatu produk yang kami nilai cukup besar, 
tidak hanya menyangkut kuantitas, tetapi juga kualitas, sebab diantara 
ke 56 RUU tersebut, banyak diantaranya yang mempunyai nilai strate- 
gis bagi kebutuhan pembangunan nasional yang sudah siap memasuki 
era· tinggal landas. 

Dari catatan kami, dari ke-56 RUU tersebut diatas, terdiri dari 15 
buah RUU Bidang POLKAM, 12 buah Bidang INBANG, 9 buah Bidang 
KESRA, dan 20 Bidang EKKU, (termasuk RUU APBN, RUU Tambahan 
dan Perubahan atas APBN dan RUU Perhitungan Anggaran). 

Dalam kesempatan ini kami ingin menggarisbawahi pendapat 
Fraksi-fraksi dalam kata akhir atas RUU-RUU terse but se belum 
disahkan menjadi Undang-undang yaitu bahwa berbagai RUU tersebut 
hanya berlaku efektif apabila diikuti oleh peraturan-peraturan pelak- 
sanaan yang dibutuhkan. 

Oleh karena itulah Dewan sangat mengharapkan agar Pernerintah 
dapat segera menyiapkan peraturan-peraturan pelaksanaannya dengan 
mernperhatikan aspirasi-aspirasi yang berkembang dikalangan Dewan 
pada saat RUU tersebut dibahas, sebab kita mengetahui bahwa untuk 
rnenjamin fleksibilitas dan menampung kecenderungan-kecenderung- 
an yang mungkin berk.embang di dalarn masyarakat tidak semua per- 
masalahan dapat tertampung di dalam pasal-pasal Undang-undang, 
oleh karena itu perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah. 
Dalam pada itu untuk dapat efektif berlakunya suatu Undang-undang 
di dalam masyarakat, maka perangkat pendukung Undang-undang 
yang baru, benar-benar harus siap termasuk diantaranya adalah 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
Seperti sering saya kemukakan, bahwa sebagai lembaga legislatif, 

salah satu fungsi DPR adalah bersama-sama Pemerintah membuat 
Undang-undang. Oleh karena itu tidak ada altematif lain bagi Dewan 
kecuali rnenaruh perhatian besar terhadap pernbangunan bidang 
hukum. Kita semua perlu menyadari bahwa dalam kehidupan ber- 
masyarakat, berbangsa dan bernegara yang berdasarkan atas Demokrasi 
Pancasila, hukumlah yang yang menjadi pegangan, pedoman serta 
pengendali dalarn mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara dengan sebaik-baiknya. 

Pembangunan hukum haruslah bernilai strategis dan berkualitas 
karena disamping sasaran-sasaran yang ingin dicapai yaitu adanya kesa- 
tuan dan kepastian hukum, juga harus dapat menampung dan meng- 
akomodasi dinamika serta aspirasi masyarakat yang makin lama makin 
maju, namun tetap dalam bingkai dasar negara dan ideologi Pancasila, 
UUD 1945 dan GBHN yang disepakati bersama dalam sidang-sidang 
MPR yang lalu maupun dimasa-masa mendatang. 

Apalagi dengan semakin pesatnya pembangunan bidang-bidang 
Jain sekarang ini, khususnya ekonomi, dibutuhkan pula perhatian yang 
memadai dibidang hukum, Karena ketertinggalan pembangunan 
bidang hukum, akan menimbulkan dampak negatif, seperti kejahatan 
korporasi yang meningkat, belakangan ini, yang sangat merugikan 
negara dan masyarakat Dan juga unruk mencegah agar rnereka yang 
memiliki kewenangan dan kesempatan yang lebih baik, tidak bertindak 
melampaui batas. 

Berkaitan dengan banyaknya kritik terhadap lernahnya hukum di 
negara kita, maka perlu diciptakan sistem yang memungkinkan kernan- 
dirian lembaga-lembaga peradilan, agar dapat menjalankan fungsinya 
dengan baik dalam penegakkan hukum atau law enforament. Derigan 
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penyuluhan-penyuluhan yang perlu diberikan agar masyarakatpun siap 
untuk rnenerima diberlakukannya ketentuan-ketentuan yang baru 
tersebut, 

Pengalaman kita atas disahkannya RUU Lalu Lintas dan Angkatan 
di Jalan rnenjadi Undang-undang mernberikan pelajaran yang ber- 
harga kepada kita bahwa ternyata rakyat masih belum siap untuk dapat 
menerima aturan-aturan baru walaupun Undang-undang tersebut se- 
benarnya mengandung nilai edukatif yang sangat berharga bagi kita 
sekalian. 
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1. Undang-undang yang dimaksudkan untuk rnelengkapi Undang- 
undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerin- 
tahan di Daerah. Diperlukan tidak kurang 7 RUU diantaranva 
RUU tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah 
RUU tentang Retribusi Daerah, RUU tentang Perusahaan Daerah, 
RUU tentang Pajak Daerah, RUU tentang Pemerintah Wilayah 
Kota Adrninistratif dan sebagainya. 

f 2. Di bidang pertanahan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Un- 
dang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang 
Pokok Agraria serta penyempurnaan Perundangan Nomor 15 
Tahun 1975 dan Nomor 2 Tahun 1976 mengenai Pembebasan 
Tanah dan Ganti Rugi. 

3. Ketentuan-ketenruan Hukurn Pokok yang sangat mendasar di- 
bidang hukum diantaranya RUU Hukum Pidana, RUU Hukurn 
Perdata, RUU Hukum Acara Perdata, RUU Hukurn Dagang, RUU 
Hukum Perdata Internasional serta RUU-RUU lain yang dibu- 
tuhkan atau yang perlu disempurnakan antara lain RUU Hukum 
Laut, RUU Hukum Udara dan Angkasa, RUU tentang Arbitrase, 
RUU tentang Pemasyarakatan, RUU tentang Bantuan Hukum, 
RUU tentang Pemasyarakatan, RUU tentang Bantuan Hukum, 
RUU tentang Peradilan Anak, RUU tentang Peradilan Militer, dan 

demikian prinsip pengawasan keseimbangan yang memang dibutuhkan 
dalam sebuah negara yang menjunjung tinggi dernokrsi, dapat diirnple- 
mentasikan .. 

Dalam rangka pembangunan dibidang hukurn ini, kiranya sudah 
saatnya untuk disusun suatu program legislatif nasional antara Peme- 
rintan dan Dewan pada awal kurun waktu 5 tahun yang akan datang. 
Program legislatif nasional ini pada hakekatnya berupa program 
penyusunan RUU-RUU yang diperlukan untuk kesinambungan pem- 
bangunan, disertai dengan jadwal pembanasan RUU yang ber- 
sangkutan dengan menerapkan skala prioritas, Tujuan dari program 
Iegislatif nasional tersebut tidak Iain adalah agar dapat dicapai kata 
sepakat antara DPR dan Pemerintah meogenai RUU-RUU yang benar- 
benar diperlukan, 

Dari inventarisasi perrnasalahan dari Kornisi-komisi Dewan, karni 
dapat mengemukakan bahwa banyak RUU yang harus segera diper- 
siapkan dan ditangani bersarna antara Dewan dan Pemerintah, antara 
lain : 



sebagainya. 
4. Penyempurnaan dan perubahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 

1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Petemakan dan Kese- 
hatan Hewan. 

5. Peninjauan kembali Undang-undang Nomor 30 Tahun 1958 ten- 
tang Penempatan Tenaga Asing. 

6. Peraturan ]ebih lanjut tentang Undang-undang Nomor 5 Tahun 
1984 tentang Pokok-pokok Perindustrian. 

7. Undang-undang yang mengatur tentang Energi. 
8. Undang-undang yang mengatur tentang Industri Kecil. 
9. Undang-undang tentang Hypotik. 
I 0. Undang-undang tent.ang Kebea Cukaian. 
11. Undang-undang tentang Pengawasan Keuangan Negara. 
12. Undang-undang tentang Harta Tetap. 
13. Undang-undang tentang Hubungan Kerja Pusat dan Daerah. 
14 .. Undang-undang atau PP tentang Trading House Dry Port. 
15. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama dibeberapa 

Daerah antara lain Bali, NTT, Timor Timur, Sulawesi Tenggara, 
Sulawsi Tengah, bengkulu. 

16. Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara sebagai 
pengganti ICW. 

17 Undang-undang tentang Yarasan dan lain sebagainya. 

Sidang Dewan yang karni honnati, 
Dengan selesainya seluruh RUU yang disampaikan Pernerintah 

kepada Dewan, izinkanlah kami atas nama Pimpinan Dewan menyam- 
paikan terima kasih yang setulus- tulusnya kepada para Anggota Dewan, 
Alat-alat Kelengkapan Dewan yaitu Komisi, Gabungan Komisi atau 
Panitia-panitia Khusus yang telah berupava semaksimal mungkin untuk 
dapat rnenyelesaikan tugas pekerjaannya dengan sebaik-baiknya. Kami 
percaya bahwa para anggota Dewan telah berupaya untuk mengakomo- 
dasikan aspirasi masyarakat dalam setiap pasal-pasal RUU yang dibahas 
bersama Pemerintah. Secara khusus ucapan terima kasih k.ami sampai- 
kan pula kepada Pimpinan-pimpinan Fraksi yang telah mampu mem- 
berikan bek.al-bek.al kepada para anggotanya yang bertugas di lapangan 
yang memungkinkan mereka bekerja dengan baik dan ber- 
tanggungjawab dalam menyelesaikan tugas pekerjaan yang dibebankan 
kepada merek.a, dengan dijiwai semangat kekeluargaan dan satu tekad 
untuk menghasilkan produk yang terbaik bagi bangsa dan negara. 
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Dengan selesainya semua RUU tersebut sebetulnya kami belum 
merasa puas, sebab banyak Undang-undang yang bersifat hukum 
pokok seperti yang sudah saya sebut tadi, belum sernpat disiapkan oleh 
Pemerintah pada saat kita akan mengakhiri masa bhakti ini, padahal 
banyak sekali Undang-undang yang berbau kolonial yang sudah tidak 
cocok lagi, 

Dalam kurnn waktu 5 tahun kita sudah berupaya untuk melak- 
sanakan tugas-tugas konstitusional Dewan dengan sebaik-baiknya de· 
ngan mengerahkan seluruh potensi dan kemampuan kita, namun 
kesemuanya itu tidak terlepas dari kritikan-kritikan masyarakat, yang 
kadang-kadang terlalu pedas apabila kita rasakan, .khususnya kritikan 
terhadap pelaksanaan tugas-tugas Dewan dibidang pengawasan, tidak 
digunakannya sebagian hak-hak DPR dan sebagainya. Sebagai Wakil- 
wakil rakyat yang menjujung tinggi dernokrasi, kita memang harus 
berjiwa besar, berlapang dada, sebab kritik-kritik tersebut merupakan 
cambuk untuk mawas diri dan bekerja dengan lebih baik, walaupun 
kita akui bahwa kritikan terhadap Dewan tidak sepenuhnya benar, 
sebab ada kalanya ketidakmampuan Dewan tidak hanya disebabkan 
faktor-faktor intern, tetapi juga disebabkan karena faktor-faktor lain 
yang saling terkait, rnelingkar-lingkar, sehingga seringkali kita kehilang- 
an idealisrne, tidak mampu mengemban misi yang dipercayakan rakyat. 
Namun dernikian dengan penuh kearifan dan penuh kesadaran kita 
tetap me]angkah dengan mantap walaupun kadang-kadang mengalami 
berituran-benturan kecil yang berdampak kepada cemoohan· 
cemoohan masyarakat terhadap Lembaga yang kita cintai ini. 

Kalau kita amati dalam kurun waktu 5 tahun ini dengan prinsip 
keterbukaan yang telah digariskan sejak awal periode, dan dengan 
diefektifkannya forum-forum dialog dalam rapat-rapat kerja, banyak 
persoalan-persoalan yang terangkat kepermukaan dan mendapatkan 
penanganan yang cukup baik dari pihak Eksekutif. 

Permasalahan-perrnasalah tersebut nampak dari inventarisasi per- 
masalahan yang telah disusun oleh Komisi-komisi dan Badan. 

Ada masalah-masalah yang sudah terselesaikan dengan tuntas, 
ada yang menggantung dan ada pula yang belum mendapatkan res- 
pons dari Pernerintah atau pihak-pihak yang terkait dan perlu di· 
Ianjutkanlah penanganannya oleh DPR yang akan datang. Dari ber- 
bagai perrnasalahan dalam ruang lingkup yang berbeda memang ada 
perrnasalahan-perrnasalahan yang mendapatkan perhatian khusus, 
bahkan berulang kali dikemukak.an. Dari semua permasalahan itu 
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Ketiga 

Kedua 

Pertama : berkaiatan dengan kebijaksanaan Pemerintah dalam 
melaksanakan GBHN denagn REPELITA. 
berkaitan dengan temuan-temuan dalam pelaksanaan 
APBN dan Kebijaksanaan-kebijaksanaan baru. 
berkaitan dengan berbagai peraturan-peraturan perun- 
dangan yang perlu ditindaklanjuti, disernpurnakan atau 
diganti. 

Semua saran dan pendapat dari Komisi-komisi Dewan tersebut 
sangat diperlukan untuk dapat memelihara hasil-hasil pembangunan 
dan bahkan sekaligus untuk mendukung suksesnya Pernbangunan 
nasional yang sudah siap tinggal landas. Oleh karena itu Pimpinan 
berpendapat bahwa bahan-bahan yang disampaikan oleh Alat-alat 
Kelengkapan Dewan yang terangkum didalarn Inventarisasi Per- 
masalahan yang akan diserahkan kepada DPR yang akan datang dan 
masuk didalam Buku Sejarah DPR periode 1987 - 1992, merupakan 
pertanggungjawaban DPR kepada rakyat terhadap tuga~tugas yang 
dipercayakan kepadanya, Dari bahan tersebut DPR yang akan datang 
akan dapat mengikuti dengan seksama permasalahan-permasalahan 
apa saja yang pemah dibahas oleh DPR masa bakti 1987 -1992, yang 
kesemuanya akan menjadi bahan rnasukan khususnya bagi Pemerintah 
didalam menentukan langkah-langkah kebijaksanaan di masing-masing 
departemen. Dengan demikian gayu!"}g akan bersambut dan kata akan 
berjawab. 

Secara khusus Pimpinan Dewan periode 1987 -1992 juga 
menyiapkan suatu Memori bagi Pimpinan Dewan yang akan datang, 
meliputi berbagai item yang perlu mendapatkan perhatian, atas dasar 
pengalaman yang dirasakan, yang dilihat dan yang dipantau melalui 
kegiatan-kegiatan pelbagai Alat Kelengkapan Dewan. 

Masalah Tata Tertib misalnyajuga mendapatkan perhatian khusus 
dari Pimpinan Dewan, masalah pelaksanaa tugas-tugas pengawasan 
masalah kecilnya budget yang mendukung kegiatan Dewan roasalah 
master plan pembangunan kornpleks MPR/DPR sebagai tempat Iern- 
baga Tertinggi/Tinggi Negara dan sebagainya. 

Kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dirasa baik perlu dilanjutkan, 
langkah-langkah yang belum mantap perlu lebih dimantapkan antara 

kiranya dapat disimpulkan adanya permasalahan pokok Eksekutif dan 
dari pihak Dewan hasil Pemilu 1992 dimasa mendatang. 
Pennasalahan-permasalahan tersebut berkisar kepada : 
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Dari permasalahan-perrnasalahan tersebut diatas, nampaknya 
masalah tanah dan ganti rugi tanah yang terkena penggusuran serta 
masalah umum/politik menjadi primadona dalam kurun waktu 5 
tahun yang baru saja kita jalani. Hal ini karena pesatnya pernbangunan, 
mungkin juga karena tumbuhnya rasa kesadaran masyarakat akan arti 
hukum dan rasa keadilan. Tanah dan segenap permasalahannya telah 
ditangani dengan sungguh-sungguh oleh kornisi II maupun oleh 
Fraksi-fraksi DPR. 

Dibagian lain kita menggarisbawahi tekad dan niat DPR yang 
secara sungguh-sungguh ingin menangani dengan baik hak budget 
DPR dengan rnelakukan penyempumaan atas mekanisme pembahasan 
RAPBN, APBN TP dan RUU Perhitungan Anggaran, terrnasuk pernba- 
hasan Laporan Setengah Tahunan. Untuk ini memang sangat diper- 
lukan penyempurnaan pasal-pasal Tata Tertib, khususnya rnekanisme 
pembahasan RAPBN sejak Pembicaraan Pendahuluan dalam bentuk 
pernbahasan yang bersifat kualitatif sampai dengan pembahasan kuan- 
titatif dalam RUU yang bersangkutan, menyangkut materi/per- 
masalahan maupun waktu pembahasan, Dalam hal penetapan APBN, 
peran Dewan mernang benar-benar benar-benar perlu ditingkatkan 

1. U mum/Politik 52% 
2. Tanah 19% 
3. Peradilan 10% 
4. Pendidikan 10% 
5. Aparatur Negara 7% 
6. Kepegawaian 6% 
7. Perumahan 3% 
8. Sosial 1% 
9. Kesehatan 1% 
10. Agama 1% 

Saudara-saudara sekalian, 
Berkaitan dengan kebijaksanaan pintu terbuka, rnaka banyak 

r sekali delegasi-delegasi masyarakat yang datang ke DPR ataupun 
melalui surat-surat yang mengalir cukup deras. Setelah diadakan 
penelitian pengaduan tersebut meliputi : 

lain kebijaksanaan keterbukaan dibidang politik dan meka.nisme pe- 
nampungan persoalan-persoalan yang disampaikan masyarakat melalui 
pelbagai delegasi juga perlu ditata Jebih lamjut. 



sesuai dengan amanat konstitusi. Oleh karena itu Komisi APBN me- 
nyarankan agar pembahasan angka-angka APBN tidak terbatas pada 
sektor atau sub sektor, tapi dapatjuga dibahas sampai Program, Proyek 
dan Kegiatan. Hal ini tentunya merupakan tantangan bagi DPR yang 
akan datang, mampukah keinginan ini terwujud. 

Hak untuk rnelakukan pengawasan oleh Dewan selain dilakukan 
dalam bentuk Rapat-rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat maupun 
Rapat Dengar Pendapat Umum, juga dilakukan melalui kunjungan 
kerja ke Daerah-daerah pada masa reses. Walaupun intensitas kunjung- 
an kerja ke Daerah-daerah ini telah memenuhi sasaran dan masing- 
masing Komisi telah dapat menjangkau harnpir seluruh Wilayah 
Nusantara, namun tindak lanjutnya masih perlu dimantapkan dalam 
bentuk rapat-rapat kerja atau rapat dengar pendapat, sehingga per- 
masalahan-permasalahan dzpat terselesaikan dan tidak akan diternui 
Iagi laporan yang sama, dalam kasus yang sama dengan waktu yang 
berbeda. lni memang berat, namun karni berpendapat bahwa efektif 
tidaknya kunjungan kerja ini akan rnenjadi salah satu tolak ukur bagi 
berhasilnya tugas-tugas Dewan di masa datang. 

Sementara itu tugas Dewan untuk memberikan persetujuan/me- 
ratifikasi terhadap perjanjian Pemerintah RI dengan Luar negeri ter- 
wujud dalam penyelesai 3 RUU Ratifikasi dan telah diundangkan, 
yaitu: 

1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1987 tentang perjanjian Indone- 
sia Papua New Guinea (Pengesahan Treaty of Mutual Respect, 
Friendship and Cooperation Between the Republic of Indonesia 
and the Independent State of Papua New Guinea). 

2. Undang-undang Nornor 4 Tahun tentang Pengesahan Protocol 
Amending the Treaty of Amity and Cooperation in South East 
Asia. 

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1991 tentang Perjanjian antara 
Indonesia - Australia mengenai Celah Timor (Pengesahan Treaty 
Between the Republic of Indonesia and Australia on the Zone of 
Cooperatian in an Area Between the Indonesian Province of East 
timor Northern Australia). 

Dalam pada itu untuk memenuhi ketentuan Undang-undang 
Nomor 11 tahun 1967 tentang pokok-pokok Pertambangan, Kornisi VI 
telah memberikan rekomendasi atas diajukannya 3 kontrak Karya 
dibidang Pertambangan Umum, yaitu dengan : 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi dengan 

atau antar Lembaga Tinggi Negara telah diatur dengan TAP MPR 
Nomor III Tahun 1978. 

Dalam rangka itulah dan untuk memenuhi ketentuan peraturan 
perundangan sert.a Tat.a Tertib DPR RI, dalarn masa periode 1987 - 
1992 oleh DPR telah diajukan pencalonan untuk mengisi keanggota.an 
BEPEKA, dan pengisian keanggotaan Mahkamah Agung, Ketua dan 
Wakil Ketua Mahkamah Agung R. I. . 

Pada rapat Paripurna bulan Juli 1988 DPR telah rnencalonkan 17 
nama untuk keanggotaan BEPEKA dan dari 17 nama calon tersebut, 7 
diantaranya telah ditetapkan menjadi Ketua, Wakil Ketua dan anggota 
BEPEKA dengan Keputusan Presiden Nomor 22/M Tahun 1988 
tanggal 9 Agustus 1988. 

Kemudian untuk Mahkarnah Agung beberapa kali dilakukan 
pencalonan untuk mengisi kekosongan Hakim Agung yang meninggal 
dunia atau memasuki masa pensiun. 

Pencalonan pertama diputuskan pada rapat Paripurna tanggal 1 
Oktober 1988, kemudian pada tanggal 29 Oktober 1991. 
Selanjutnya pencalonan Sdr. H. R. PURWOTO SUHADI GANDA 
SUBRATA, SH, Sdr, M. DJAELANI, SH., Sdr. Prof. H. BUSTHANUL 
ARiflN, SH., Sdr, ADI ANDOYO SOETJIPTO, SH., sebagai calon-calon 
untuk menggantikan Sclr. AU SAID, SH., sebagai Ketua Mahkamah .. 
Agung, telah diputuskan dalam rapat Paripurna tanggal 22 juli 1992. 

Dari 4 calon tersebut maka dengan Keputusan Presiden telah 
ditetapkan Sdr. H. R. PURWOTO SUHADI GANDA SUBRATA, SH 
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a. PT. Freeport Indonesia Inc, (Fil}, penambangan tembaga di Tern- 
bagapura/Irianjaya, sebagai perpanjangan kontrak karya generasi 
I yang dimulai tahun 1967. 

b. PT. Nabire Bhakti Mining, penambangan emas di Nabire/lrian 
Jaya. 

c. PT. Engelhard Indonesia, penambangan kaolin di Sulawesi Utara, 

Ketiga Kontrak Karya tersebut dibahas pada masa persidangan I 
dan II Tahun Sidang 1991 - 1992 dan telah disetujui dengan beberapa 
catatan untuk memperoleh perhatian Pemerintah terhadap beberapa 
aspek antra Jain : tenaga kerja, keuntungan bagi daerah setempat, 
pencemaran lingkungan, perpajakan. 

r 



Sidang Dewan yang terhorrnat, 
Ada satu kegiatan yang cukup penting yang akan terulang setiap 5 

tahun sekali, yaitu saran-saran DPR terhadap Rancangan REPEUTA 
yang telah disiapkan oleh Presiden, sesuai dengan petunjuk GBHN. 
Atas permintaan Presiden agar Rancangan REPELIT A terse but dibahas 
oleh DPR, maka DPR telah rnernbentuk satu Panitia Khusus, yaitu 
Pansus ten tang REPELIT A. 
Setelah melalui pembahasan cukup intensif antara lain dengan para 
Menteri dan dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan dan lain- 
lain, maka DPR telah menyampaikan saran-saran berkaitan dengan 
Pembangunan Ekonomi, Politik, Kesejahteraan Sosial. 

Saran-saran yang disampaikan kepada Presiden merupakan kesa- 
tuan pendapat antara Fraksi-fraksi didalam Pansus setelah melalui 
pembahasan-pembahasan yang mendaJam. 
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Saudara-saudara sekalian, 
Untuk memenuhi ketentuan UUD 1945 khususnya pada pasal 29 

ayat (5) pada periode 1987 - 1992, Badan Pemeriksa Keuangan telah 
menyerahkan HAPTAH BEPEKA kepada DPR yaitu berturur-turut : 

- HAPTAH BEPEKA atas APBN 1985/1987 
- HAPTAH BEPEKA atas APBN 1987 /1988 
- HAPTAH BEPEKA at.as APBN 1988/1989 
- HAPTAH BEPEKA atas APBN 1989/1990 
- HAPTAH BEPEKA atas APBN 1990/1991, yang terakhir ini diserah- 

kan pada tanggal 11 Maret 1992. HAPTAH BEPEKA ini seJanjutnya 
ditangani oleh Komisi APBN. 

Mengenai masalah penanganan HAPTAH BEPEKA ini memang 
kami rasanya perlu penanganan yang lebih baik lagi dengan 
dimungkinkannya pertemuan-pertemuan DPR dengan BEPEKA se- 
bagai tindak lanjut atas HAPTAH. Untuk ini saya rasa perlu penuangan 
yang lebih konkrit didalam Tata Tertib DPR. 

l 

menjadi Ketua Mahakanah Agung RI, 
Selanjutnya dalam proses berikutnya DPR juga telah menetapkan 

calon untuk Wakil Ketua Mahkarnah Agung yaitu Sdr. M. DJAEI.ANI, 
SH dan Sdr. H. ADI ANDOYO SOETJIPTO, SH., untuk mengisi 
kekosongan jabatan Wakil Ketua Mahkama Agung, yang telah ditetap- 
kan dalam rapat Paripuma ta.nggal 31 Agustus 1992. 



Sementara itu pengiriman delegasi teknis ke berbagai konperensi 
Internasional juga sangat meningkat, selain untuk menghadiri Sidang- 
sidang Umum AIPO, dialog AIPO dengan PE, Visit AIPO ke negara- 
negara partner dialog, maka Sidang-sidang IPU pun mewarnai aktifitas 
Dewan, bahkan setahun dua kali, masih ditambah Konperensi IPU 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
Dalam rangka menggalang, rnembina, mengolah dan mengem- 

bangkan hubungan persahabatan DPR RI dengan negara-negara 
sahabat, maka dalam kurun waktu 5 tahun ini telah terbentuk l 0 grup- 
grup kerjasama bilateral (GKSB) DPR RI dengan Parlemen-parlernen 
Perancis, Jerman, Turki, jepang, Korea Selatan, Australia, Bangladesh, 
Mexiko, Selandia Baru, Italia. Dan yang sudah dijajagi tetapi belum 
sempat dibentuk adalah GKSB dengan Parlemen Korea Utara, PNC, 
Hongaria, RRC. Romania, CIS. 

Terbentuknya GKSB ini karni pandang cukup penting selain untuk 
membina persahabatan kedua negara dan kedua bangsa, juga dapat 
dirnanfaatkan dalam menghadapi Sidang-sidang IPU atau dalam fo .. 
rum-forum perternuan Internasional yang lain. Oleh karena itu melihat 
urgensinya Pimpinan Dewan menitipkan kepada Pimpinan yang baru 
mengenai GKSB ini agar aktifitasnya dapat ditingkatkan untuk masa- 
masa mendatang. 

Masih ada kaitan kerjasama antar Parlemen dan dalam rangka 
meningkatkan kerjasama antara kedua bangsa dan kedua negara, maka 
unruk masa bakti 1987 - 1992 telah dapat dikirirn 23 delegasi muhibah 
DPR-RI ke berbagai negara dibelahan dunia ini. 

Negara-negara yang telah dikunjungi adalah : Romania, Thailand, 
Mesir dan Hongaria, India, Belgia, Colombia, Finlandia, Belanda, 
Canada, Uni Soviet, Papua New Guinea, Australia, Korea Utara, Pe- 
rancis, Selandia Baru, Italia, Republik Rakyat China, Maroko dan 
Tursia, Pakistan, Spanyol, Republik Federasi Jerman, Vietnam, Tanza- 
nia. 

Berkaitan dengan saran-saran DPR mengenai REPEUTA, Ketua 
Dewan pada saat itu menghimbau kepada Pernerintah, agar kiranya 
waktu yang diberikan kepada Dewan untuk rnembahas saran-saran 
REPELITA yang akan datang, lebih diperlonggar lagi, dalam arti 
bahwa Rancangan REPELIT A itu sudah dapat diajukan kepada Dewan 
jauh-jauh hari sebelum REPELITA yang bersangkutan dilaksanakan, 
agar bobot dan kualitas saran Dewan dapat lebih memadai. 



Saudara-saudara sekalian, 
Atas dasar keputusan Sidang umum AIPO XII di Thailand bulan 

September Tahun 1991 yang lalu, maka pada tanggal 21 sampai de- 
ngan 26 September 1992, Indonesia akan menjadi tuan rumah Sidang 
Urnum AIPO XIII. Keseluruhan Sidang Urnurn ini akan berlangsung di 
Hotel Sahid Jakarta. Selain dihadiri oleh parlernen negara-negara 
Anggota AIPO yaitu Philipina, Singapura, Malaysia, Thailand dan 
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Sidang Dewan yang terhonnat, 
Diluar dugaan, DPR RI periode ini telah menerima tamu-tamu 

delegasi Parlemen Luar Negeri yang jumlahnya dari waktu ke waktu 
terus meningkat, baik delegasi resmi maupun tidak resrni dan tarnu- 
tamu perorangan ataupun kunjungan kehormatan para duta-duta 
besar negara sahabat kepada Ketua Dewan. 

Tidak kurang dari 30 delegasi Parlernen yang telah menjadi tamu 
DPR RI dan masih berderet delegasi-delegasi Parlemen yang sudah siap 
berkunjung dalarn waktu dekat, yang sudah saling mengadakan kontak, 
tetapi belum sernpat diterirna dalam kurun waktu rnasa bakti kita, kare- 
na keterbatasan waktu dan karena masalah pendanaan. 

Selain itu untuk pertama kalinya, rnenjelang akhir masa bakti 
Dewan telah terbentuk Interest Group atau Kelompok Kerja, untuk 
semen tar ini baru 2 Kelompok kerja yaitu kelompok Hak Asasi Manusia 
dan Kelompok Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Mudah-mu- 
dahan hal ini dapat berlanjut pada program Dewan yang akan datang. 

antar waktu dengan topik bahasa yang berbeda. Selain itu juga di- 
lakukan pengiriman delegasi sebagai penasehat delegasi RI ke Sidang 
Umum PBB di New York, ke KTM, KTI Non Blok, OKI, AMM. Dan 
yang tidak kalah menariknya adalah rnembanjirnya undangan-undang- 
an sidang-sidang Asosiasi Parliamentarians yang telah dilakukan ber- 
pindah-pindah dengan topik bahasan yang berbeda-beda pula. Dari 
pengamatan Pimpinan Dewan (?ara anggota yang rnenghadiri berbagai l 
Seminar /Konperensi Intemasional terse but menunjukkan partisipasi 
yang tinggi dan ini benar-benar membanggakan Dewan. 

Pengalaman menunjukkan bahwa dalarn segala kegiatan di forum 
Internasional (IPU, AIPO atau forum lainnya), pernilihan anggota DPR 
yang memenuhi persyaratan penguasaan bahasa Inggris, penguasaan 
prosedur dan penguasaan materi sangat menentukan. Sehubungan 
dengan itu perlu diperhatikan adanya kontinuitas. 
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Sidang Dewan yang terhorrnat, 
Kalau karni ber bicara banvak kegiacan Alat-alat Keleng- 

kapan Dewan, ada lagi satu kegiatan yang dit.angani oleh Sadan 
Urusan Rumah Tangga, yang volumenyajuga cukup padat, sebab selain 
menangani masalah-masalah kerumahtanggaan, anggaran, penga- 
wasan, juga membahas materi-materi lain antara lain rnasalah kese- 
hatan, kesejahteraan, pengelolaan rumah jabat.an Anggota dan se- 
bagainya, yang semuanya telah dituangkan di dalarn inventarisasi per- 
masalahan, untuk diserahkan kepada BURT yang akan datang. 

Dalam perternuan-pertemuan BURT muncul gagasan baru untuk 
berdirinya organisasi/paguyuban mantan anggota Dewan yang ber- 
anggotakan seluruh mantan anggota Dewan sejak DPR berdiri, Yang 
melatar belakangi keinginan untuk dibentuknya organisasi mantan 
Anggota ini. adalah selain untuk melestarikan rasa kekeluargaan atau 
tali silaturahrni yang telah terbina selama mi, juga dikandung maksud 
untuk memanfaatkan pengalaman para anggota Dewan dalam- 
kehidupan politik dan kehidupan kenegaraan yang mungkin diantara 
mereka rnasih marnpu dan dapat memberikan urun rembug bagi 

Indonesia, maka akan dihadiri pula oleh Delegasi Brunei Darussalam, 
para observer sebagai mitra dialog yaitu, Canada, Australia, China, New 
Zealand, Vietnam, Laos, Russia, Parlernen Eropa, Korea dan PNG. 

Selain menjadi tuan rumah Sidang Umum AIPO tersebut, maka 
bertepatan dengan itu akan dilaksanakan pula pertemuan AIPO Parle- 
men Eropa yang ke-8. Delegasi Parlernen Eropa yang berjumlah 21 
orang termasuk diantaranya dari Portugal, ditambah sejumlah staf, 
lnterpreternya dan sebagainya, selain akan mengadakan pertemuan 
dengan AIPO, juga mengadakan dialog bilateral dengan DPR-RI, 
bertemu dengan beberapa menteri, cendikiawan, Organisasi-organisasi 
kemasyarakatan, CSIS dan sebagainya. 

Berkaitan dengan kegiatan-kegiatan tersebutkami mohon dengan 
hormat agar kepada para anggota Dewan yang akan duduk sebagai 
anggota delegasi AIPO dan yang akan menyertai dialog bilateral DPR- 
RI dengan Parlemen Eropa, benar-benar menyiapkan diri, baik dari 
segi rnateri, bahasa dan sebagainya. Kami mengharapkan seluruh 
kegiatan ini berjalan dengan sukses lebih-lebih kalau kita melihat 
bahwa seluruh kegiatan sidang baik sidang-sidang pleno, sidang panitia 
Kerja, Sidang-sidang komisi, pertemuan-pertemuan dialog dan se- 
bagainya, nantinya akan dipirnpin oleh para anggota DPR-RI. 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
Didalam kurun waktu 5 tahun kita berkiprah di Lembaga ini 

Sidang Dewan dan hadirin yang kami muliakan, 
Dalam rangka melaksanakan fungsi dan wewenangnya, maka 

Pimpinan Dewan pada Periode ini telah pula melakukan kegiatan- 
k.egiatan yang cukup menonjol. 

Selain menerima tamu-tamu dari dalam dan Luar negeri, me- 
mimpin sidang-sidang DPR, rnengkoordinasikan kegiatan Alat-alat 
Kelengkapan DPR, rnaka yang tidak kalah rnenariknya adalah demikian 
banyak pernintaan dari organisasi-organisasi kernasyarakatan, lembaga- 
lembaga ilmiah, organisasi-organisasi profesi dan lain-lain yang me- 
minta Pimpinan Dewan untuk memberikan cerarnah-ceramah didalam 
konperensi-konperensi, seminar dan sebagainya. Di satu sisi permin- 
taan-perrnintaan ini mernbanggakan sebab berarti mereka menghargai 
peran Dewan tetapi disisi lain memang tugas-tugas ini cukup mernbe- 
ratkan, namun demikian kami senantiasa berusaha untuk me- 
menuhinya. 

Sementara itu dalam berbagai kesempatan membuka atau 
rnenutup persidangan-persidangan DPR atau kegiatan Dewan yang 
lain, kami selalu rnengangkat permasalahan-perrnasalahan yang aktual 
dalam pidato-pidato kami, baik itu berkaitan dengan rnateri dari 
Komisi-komisi, maupun permasalahan yang berkernbang di dalam 
masyarakat, dari hasil pertemuan kami dengan para tokoh, para'pakar, 
hasil perjalanan menghadiri konperensi-konperensi internasional dan 
sebagainya. 

Permasalahan pokok yang sering kami kemukakan terutama ada- 
lah masalah Implernentasi dari pembangunan Politik dikaitkan dengan 
tugas.-tugas ke Dewanan di samping masalah-masalah lain yang me- 
mang rnemerlukan perhatian, khususnya di pikah Eksekutif. 
Disarnping masalah-masalah politik, Dewan sangat prihatin terhadap 
masalah pemerataan, masalah kesejahteraan rakyat, sebab kita sangat- 
menyadari bahwa kita adalah alat dari Demokrasi Pancasila yang diberi 
kepercayaan oleh rakyat untuk mengemban Arnanat penderitaan 
Rakyat 

Perhatian dewan yang akan datang tentunya juga akan berkisar 
kepada masalah-masalah tersebut, 

kemajuan Lembaga Perwakilan Rakyat yang kita cintai ini. 
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banyak. kemajuan yang dapat kita tunjukkan, namun dernikian ba- 
nyak juga kelernahan-kelemahan yang memang kita akui, kelemahan- 
kelemahan tersebut karena adanya pelbagai kendala, baik kendala 
intern maupun kendala ekstern sebagaimana yang sering kami 
kernukakan dalarn berbagai kesernpatan . 

Upaya unruk merninimalkan pelbagai kendala terus menerus di- 
lakukan melalui pelbagai kebijaksanaan antara lain melalui penyem- 
purnaan rnekanisme pembahasan RAPBN, dimasukkannya acara Parlia- 
mentaria pada program TVRI setiap akhir bulan, diterbitkannya 
majalah Parlernentaria, serta Buletin Mingguan, dikembangkannya 
forum-forum dialog termauk dialog dengan masyarakat intelektual, di 
berikannya prasarana-prasarana dalam seminar-seminar khususnya yang 
bertemakan pembangunan politik, memperbanyak forum public hea- 
ring, mengintensifkan fungsi pengawasan melalui rapat-rapat kerja, 
maupun kunjungan kerja, memperbanyak pengiriman-pengiiman 
delegasi ke luar negeri terrnasuk studi perbandingan Komisi dan Badan 
mengintensifkan kunjungan delegasi-delegasi Parlemen Luar negeri, 

. memperkuat delegasi-delegasi teknis ke berbagai konperensi/ seminar- 
seminar internasional clan lain sebagainya. 

Dalam pada itu langkah-langkah lain yang telah ditempuh oleh 
Pimpinan Dewan dalam Masa Bhakti yang sekarang ini juga menyen- 
tuh kepada hal-hal yang berkaitan dengan Pembangunan phisik yaitu 
pengernbangan gedung MPR/DPR dengan memperhatikan keindahan 
lingkungan dari segi estetika. 

Untuk itulah maka beberapa hari yang lalu telah dilaksanakan 
Seminar se hari bekerjasama dengan Ikatan Arsitek Indonesia 
mengenai pembangunan kompleks gedung MPR/DPR, keterkait.annya 
dengan pengembangan arsitektur Kota Jakarta sebagai langkah lebih 
lanjut dari Master Plan yang telah dirmtis oleh BURT dalam rapat- 
rapamya beberapa waktu yang lalu dengan pihak konsultan dan Depar- 
temen Pekerjaan umurn. 

Adalah sangat ideal apabila keagungan dan kebesaran Demokrasi 
Pancasila dapat terpancar dan menyatu kedalam struktur bangunan 
yang benar-benar indah dari aspek estetika, rancang bangun maupun 
dari aspek wawasan lingkungan berikut temanya yang tertata rapi 
sehingga menyejukkan, mengagumkan dan membuat tentram siapa 
saja yang melihatnya, Rintisan pembangunan ini telah dimulai dengan 
penandatanganan Prasasti pada HUT DPR-RI yang lalu. 
Kami sangat mendambakan suatu saat kelak entah berpuluh tahun 
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Para Anggota Dewan, Sidang yang terhormat, 
Hari ini adalah hari terakhir kami yang berlima rm memimpin 

Sidang Paripurna ini. Kami nyatakan terakhir oleh karena besok pagi 
telah memasuki masa reses dan pada akhir bulan September 1992, 
masa bakti kita sebagai Pimpinan dan sebagai Anggota Dewan periode 
1987 - 1992 akan berakhir. Ada perasaan yang sangat dalam dilubuk 
hati sanubari kita masing-masing, sebab kita telah menjalin kerjasama 
untuk kurun waktu lima tahun dengan suka dan dukanya dan bahkan 
banyak diantaranya yang lebih dari sepuluh tahun telah mengabdikan 
diri pada lembaga ini. 

Kami menyadari bahwa sebagian dari para anggota Dewan akan 
mengakhiri masa bakti mereka, sebagian lainnya masih tetap 
malanjutkan pengabdian mereka di Dewan Perwakilan Rakyat yang kita 
cintai ini. 

kernudian generasi berikutnya akan melihat suatu bangunan atau 
political venue bisa sating menatap dengan Istana Negara tempat 
berpusatnya kegiatan pemerintah negara Indonesia tanpa terhalang. 

Sementara itu pada bulan Agustus tahun 1991 Pirnpinan Dewan 
telah membuka secara resmi Museum,_MPR/DPR tahap pertama, 
bertempat di Pustakaloka, Gagasan awal pendirian museum ini muncul 
dari Pimpinan MPR/DPR dengan maksud untuk mengungkapkan 
nuansa tentang nilai-nilai keagungan bangsa Indonesia lewat Lembaga 
Perwakilan Rakyat untuk diabadikan melalui gambar dan perlambang 
dalam suatu wadah yang disebut Musium MPR/DPR demi pengem- 

. bangan dan pemantapan Demokrasi Pancasila. 
Dalam pada itu upaya-upaya lain juga telah diternpuh untuk 

meningkatkan unsur pelayanan Dewan, dengan pertimbangan bahwa 
kualitas Dewan dapat rneningkat apabila didukung oleh unsur Pe- 
nunjang yang berkualitas pula. 

Oleh karena itu jajaran Sekretariat Jenderal diminta untuk terus 
menerus meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan kwalitasnya 
melalui berbagai pendidikan, penataran, pengikutsertaan didalarn 
berbagai seminar maupun simposium baik di dalam maupun di luar 
negeri. Dan langkah yang cukup penting yang sudah terwujud adalah 
jalinan kerjasama Sekretariat Jenderal DPR RI dengan Universitas 
Indonesia dalam mernpersiapkan calon-calon peneliti yunior dan 
menyiapkan satu pangkalan data yang sangat diperlukan oleh Dewan 
dan alat Kelengkapannya. 
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Kepada para anggota Dewan yang akan mengakhiri masa baktinya 
kami ucapkan selamat atas sukses dan keberhasilannya mcnyelesaikan 
tugas-tugasnya sebagai wakil-wakil rakyat selama 5 tahun, dan bahkan 
ada yang lebih dari itu, semoga tugas pengabdian selama 5 tahun 
tersebut memberikan pengalaman yang berharga bagi tugas pengab- 
dian Saudara-saudara di ternpat yang baru. 

Bagi para anggota yang masih melanjutkan pengabdiannya di DPR 
kami ucapkan selamat bekerja, semoga pengalaman-pengalaman 
selama 5 tahun terakhir sebagai anggota Badan Legislatif membawa 
manfaat yang sebesar-besarnya bagi pelaksanaan tugas dan pengabdian 
Saudara-saudara selanjutnya. 

Atas nama Pimpinan dan segenap anggota Dewan kami ucapkan 
terima kasih yang tulus kepada rakyat Indonesia atas kepercayaan 
mereka kepada kami untuk mengemban tugas sebagai wakil rakyat dan 
mengumandangkan Amanat Penderitaan Rakyat Kami sangat menya- 
dari bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan selama 5 tahun 
terakhir ini masih belurn mernenuhi keinginan sebagaian besar rakyat 
Indonesia. Tetapi itulah yang sesudah secara maksimal bisa kami ker- 
jakan. 

Kami juga ingin menyampaikan ucapan rasa terima kasih dan 
penghargaan kami yang tinggi atas sernua kritik dan koreksi dari se- 
bagian besar rakyat kita yang disampaikan baik secara langsung 
maupun melalui mass media. Kritik dan koreksi rakyat tentu dilandasi 
kepada keinginan rnereka agas DPR dapat benar-benar mencerminkan 
aspirasi rakyat dan mencerminkan kehendak rakvat, Sejauh yang dapat 
kami pantau, kritik dan koreksi yang bersifat membangun jelas mern- 
berikan masukan yang berharga bagi para Anggota Dewan. Barangkali 
tanpa kritik maupun koreksi dari rakyat kita, tiada mungkin DPR dapat 
rnelaksanakan tugas dan wewenangnya dengan sebaik-baiknya, 

Kepada pihak Pemerintah kami tiada lupa mengucapkan terima 
kasih dan penghargaan kami atas terselenggarakan kerjasama yang 
sangat erat antara DPR dengan Pemerintah memberikan angin segar 
bagi pelaksanaan dan pengembagan tugas--tugas legislatif. 

Walaupun tidak selamanya terjalin kesamaan pendapat yang har- 
monis diantara kedua patner Orde Baru ini, namun hendaknya tidak 
dijadikan aiasan untuk tidak. membina hubungan timbal bali.k yang 
saling menguntungkan. Apabila didalam beberapa hal dan per- 
masalahan tidak terjadi hubungan yang harrnonis antara Pemerintah 
dengan DPR dalam beberapa hal tersebut sernata-mata disebabkan 
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M. KHARIS SCI-IUD 

I.Id. 

KETLJA, 

Jakarta, 19 September 199~ 

Wassalamu' alaikurn Wr. Wb. 

karena masing-masing mengemban tugas dan wewenang yang berbeda. 
Namun pada umumnya dapat kami katakan bahwa semangat kekeluar- 
gaan tetap menjiwai tugas-tugas Dewan bersarna pernerintah. 

Kepada Pimpinan-pimpinan Fraksi, kepada para Anggota Dewan 
kami ucapkan terima kasih atas kerjasamanya, yang memungkinkan 
Dewan dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan bebas dan ber- 
tanggungjawab walaupun kami tahu har i ini bukan hari terakhir 
pertemuan kita. Perlu kami beritahukan bahwa pada tanggal 28 Sep- 
tember 1992 malam hari akan dilaksanakan silaturahmi para Anggota 
Dewan dengan dihadiri Presiden dan Wakil Presiden serta undangan 
lainnya. 

Akhirnya kepada segenap staf Setjen DPR-RI yang tiada pernah 
merasa lelah memberikan pelayanan kepada para Anggota Dewan tidak 
lupa karni ucapkan tcrima kasih atas semua jerih payah dalam mem- 
berikan dukungan pelayanan kepada Dewan, sehingga Dewan dapar 
mengemban tugas legislatifnya dengan sebaik-baiknya. 

Demikianlah sambutan kami selaku Pirnpinan DPR-RI dalam 
rangka pcnutupan Rapat Pleno DPR-RI yang terakhir pada hari ini. 
Dengan rnengucap Syukur Alhamdulillah, izinkanlah kami mengakhiri 
Pidato Penutupan Rapat Paripurna yang terakhir dari Dewan perwa- 
kilan Rakyat Masa Bhakti 1989 - I 992. 
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B. SAMBUTAN DAN CERAMAH 
PIMPIN.AN DPR RI 
PERIODE 1987-1992 V , - 
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41 
CERAMAH KETUA DPR RI, 

M. KHARIS SUHUD DI DEPAN 
PESERTA LOKAKARYA WARTAWAN 

TINGKAT NASIONAL, 
TANGGAL 7 DESEMBER 1987 DI JAKARTA 





Sungguh merupakan kehormatan bagi karni, karena dengan 
perkenan dan ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, kami dapat memenuhi 
Undangan Panitya untuk memberikan ceramah sebagai bahan 
Lokakarya Wartawan Tingkat Nasional tentang Penulisan Kegiatan 
DPR. 

Lokakarya yang akan diselenggarakan itu, bagi kami, benar-benar 
mempunyai arti yang rnendalam dan khusus, karena thema Lokakarya 
yang dipilih adalah "Meningkatkan Mutu Penulisan Pers tentang ke- 
giatan DPR dalam rangka lebih memantapkan Demokrasi Pancasila" 
dengan tujuan : 

1. Meningkatkan Pengetahuan dan Wawasan peserta tentang pem- 
bangunan Politik sebagai bagian dari pembangunan Nasional, 
dengan fokus pada pengembangan status, fungsi dan tugas DPR. 

2. Meningkatkan ketrampilan peserta sebagai Wartawan dalam rneli- 
put pembentukan/mengulas kegiatan-kegiatan DPR. 
Dalam kaitan dengan thema Lokakarya ini, kami dirninta untuk 
memberikan Ceramah yang berjudul •&dudukan dan Peranan 
Keuu: dan Wakil Ketua sebagai Pimpinan Lemhaga Perwakilan Rakyat 
yang menampung, mengolah don menyalurlc.an segenap kepentingan 
ralryal ". 

Apabila kita berbicara tentang Pirnpinan Lembaga Perwakilan 
Rakyat, maka perhatian kita pasti tidak bisa dilepaskan dari fungsi dan 
Peranan Lembaga Perwakilan Rakyat itu sendiri karena Pimpinan 
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Saudara-saudara Pengurus Pusat PWI, 
Saudara-saudara Panitya Lokakarya, 
Para Peserta Lokaka.rya, dan 
Hadirin yang saya hormati, 

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh, 

BAB I 
PE?'IH)AHULUAN 

41 
CERAMAH KETUA MPR/DPR-RI 

KEPADA PARA PF.SERTA 
LOKAKARYA WARTAWAN TINGKAT NASIONAL 

TANGGAL 7 DESEMBER 1987 
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Bagi Bangsa Indonesia yang mernpunyai falsafah dan pandangan 
hidup serta kepribadian yang khas yaitu Pancasila, maka Demokrasi 
yang dianutnya adalah Demokrasi yang sesuai dengan ke-khasannya itu 
yaitu Demokrasi Pancasila, dalam arti bahwa sistem peng-organisasi-an 
negara didasarkan pada Pancasila, dan bukan sistem peng-organisasi-an 
yang didasarkan pada falsafah atau faham Kornunisme, Liberalisme, 
lndividualisme, Sosialisme, Kapitalisme, Theokratisme atau faham- 
faham lain. -~ 

Kita telah memahami bahwa Demokrasi Pancasila adalah 
kerakyatan yang dipimpin oieh hikmat kebijaksanaan dalam permusya~ 
waratan/perwakilan yagn ber-ketuhanan Yang Maha Esa; yang ber- 

BAB II 
DEMOKRASI PANCASILA 

: PEN UT VP. 

:PENDAHULUAN 
: DEMOKRASI PANCASILA 
: PERS PANCASILA DAN PERANANNYA 
: FUNGSI DAN PERANAN DPR 
: FUNGSI DAN PERANAN PIMPINAN DPR 
: BEBERAPA HAL YAJ.'\J'G PERLU DIPERHATIKAN 

adalah merupakan salah satu alat kelengkapan Lembaga itu. 
Selanjutnya apabila kita berbicara ten tang fungsi dan peranan 

Lembaga Perwakilan Rakyat di negara Indonesia yang berdasarkan 
Pancasila sebagai landasan idiil dan Undang-Undang Dasar 1945 se- 
bagai landasan konstitusionalnya, perhatian kita juga tidak akan lepas 
dari tatanan Demokrasi yang dianut dan melandasi fungsi dan peranan 
Lembaga Perwakilan Rakyat tersebut vaitu Demokrasi Pancasila. 
Dengan demikian Lembaga tersebut dalarn hal ini DPR-RI sebagai 
salah satu Lembaga Supra Struktur Politik di negara kita rnerupakan 
alat politik Demokrasi Pancasila kita. 

Begitu pula Pers Nasioanal kita sebagai salah satu bentuk kelern- 
bagaan yang merupakan bagian dari infra Struktur PoJitik (Pancasila) 
juga sama-sama merupakan alat politik Demokrasi Pancasila pula. 
Mengalir dari sikap dasar yang demikian itu, rnaka Ceramah ini di- 
susun dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I 
BAB II 
BAB III 
BAB IV 
BAB V 
BAB VI 
BAB VII 



523 

peri.kemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersaman Indonesia 
dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Di dalam 
pelaksanaan Demokrasi Pancasila seperti tersebut di atas, maka harkat 
dan martabat Manusia Indonesia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha 
Esa di dalam pengorganisasian negara, secara langsung atau tidak 
langsung diakui, ditata dan dijamin atas dasar ideologi Pancasila. 

Sebagai pelaksanaan asas demokrasi, maka Demokrasi Pancasila 
juga membawakan rnakna demokrasi yang universal, seperti : 

Pernerintahan oleh rakyat; pernerintahan dilaksanakan dengan 
persetujuan rakyat; mengakui hak menusia yang lahir merdeka; 
pemerintahan dari rakyat oleh rakyat, untuk rakyat; tidak ada dominasi 
kelompok atau perorangan secara politik; pemerintahan tumbuh dari 
kolektivitas masyarakatnya sendiri; sistern perwakilan; kesarnaan 
manusia terhadap undang-undang; yang kesemuanya itu dibawakan 
sesuai dengan Pancasila. 

Oleh sebab itu dalam pelaksantW.nnya harus lni.gMp membawakan 
watak Pancasila yaitu zntegratif (mengutamakan keutuhan, persatuan 
dan kesatuan dan kesatuan bangsa), berkeseimbangan (mengutamakan 
keseimbangan), berlteselarasan (mengutamakan hannonis dalarn per- 
gaulan dan tata yang dibentuk), dan herki!keluargaan (menyelesaikan 
perrnasalahan bersama secara kekeluargaan, seperti diantara keluarga, 
yang tak mengandung pertentangan). 

Berkaitan dengan itu maka Demokrasi Pancasila secara impiisil 'IM- 
ngandung arti bahwa: 

1). Kedaulatan berada di tangan rakyat. 
2). Kedaulatan terse but dilaksanakan melalui perwakilan serta didasar- 

kan kepada asas musyawarah untuk mencapai mufakat. 
3). Asas musyawarah untuk mencapai mufakat berarti bahwa dalam 

Demokrasi Pancasila tidak ada diktator mayoritas tapi suara mi- 
noritas wajib diperhatikan. 
Demikian pula dengan adanya asas musyawarah tersebut, maka 
dalam Demokrasi Pancasila tidak diJcenal adanya lembaga oposisi. 

4). Pelaksanaan kerakyatan yang disinari Hikmat kebijaksa.naan ber- 
arti bahwa pelaksanaan Demokrasi bukanlah sekedar demi untuk 
Demokrasi dan Demokrasi itu sendiri bukanlah merupakan tujuan 
akan tetapi hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Oleh 
karena itu pela.ksanaan Demokrasi harus berasas kemanfaatan bagi 
ralryat ban,alt. 
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Beranjak dari itu semua rnaka di dalam rnemahami makna serta 
hakekat Demokrasi Pancasila dapat dilihat dari berbagai aspeknva 
yaitu: 

1). Aspek Formal (aspek wujudiah), yang mengetengahkan bahwa 
Demokrasi yang kita anut adalah Demokrasi rnelalui perwak.ilan. 

2). Aspek material (aspek maknawiah) yang mengemukakan gambar- 
an manusia, dan mengakui harkat dan martabat manusia serta 
menjamin terwujudnya masyarakat manusia sesuai dengan gambar- 

5). Kerakyatan yang ber-.&tulianan Yang Malia Esa berarti bahwa seka- 
lipun kedaulatan itu ditangan rakyat tetapi kedaulatan berasal dari 
Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penggunaan kedaulatan itu wajib 
dilandasi kepada keirnanan yang bulat kepada Tuhan Yang Maha 
Esa, Oleh karena itulah rnaka penggunaan kedaulatan itu wajib 
dipertanggung jawabkan kepada-Nya. 
Sebagai konsekuensi Iogis daripada itu rnaka dalam Dernokrasi 
Pancasila tidak ada ternpat bagi atheisme. 

6). Kerakyatan yang ber-perikemanusiaari yang adil dan beradab berarti 
bahwa dalam pelaksanaan kerakyatan itu wajib dilandasi oleh budi 
pekerti kernanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita 
moral rakyat Yang luhur; Demikian pelaksanaan kerakyatan itu 
wajib memegang teguh kepada asas keadilan. 

7). Kerakyatan yang berpersatuan Indonesia mengandung arti bahwa 
pelaksanaan demokrasi tidak boleh rnenuju kepada disintegrasi 
tetapi sebaliknya harus selalu diarahkan untuk terbinanya kesatuan 
dan persatuan yang bulat, Dalam hal ini pelaksanaan kerakyatan 
harus berkornpas kepada "Bhinnena Tunggal Ika", yaitu integrasi di 
tengah-tengah pluralisme-kultural, golongan sosial ekonomi, re- 
ligi, politik dan sebagainya. Di samping itu dalam Dernokrasi 
Pancasila juga dituntut adanya identitas sebagai bangsa yang ber- 
daulat dan adanya kepribadian nasional dalam pergaulan antar 
bangsa, 

8). Kerakyatan yang ~adilan sosial berarti bahwa Demokrasi Pan- 
casila buka.n hanya merupakan Demokrasi Politik atau demokrasi 
formal belaka akan tetapi rnerupakan demokrasi sosiaJ atau de- 
mokrasi material dalarn arti bahwa dalam Dernokrasi Pancasila 
tidak hanya terdapat kesamaan hak dan kewajiban berpolitik saja 
tapi juga ada kesamaan hak dan kewajiban di bidang sosio-kultural 
dan sosio-ekonomi, 



525 

Sebagaimana yang telah kita sadari bcrsa ma bahwa di dalam 
pcrkcrnbangan sistcm sosial yang sernakin modern dewasa irri, peranan 
pers dengan media massanya sebagai sarana kornunikasi sosial-politik 
sangat dominan karena media massa dengan hasil karyanya boleh 
dikatakan menjadi suatu kebutuhan mutlak dalam kehidupan sosial- 
politik, di mana berbagai nilai, rencana, pcsan, kebijaksanaan, aspirasi 
dan informasi dapat dikornunikasikan secara luas dan efisien. Itulah 
sebabnya, maka pers dengan media massanya seriantiasa berperan 
sebagai komponen infra strukiur di dalam suatu sistem politik di - 

BAB Ill 
PERS PANCASILA DAN PERANA.t"llNYA 

an harkat dan rnartabat manusia tersebut, 
3). Aspek normatif (aspek kaidah) yang mengungkapkan seperangkat 

norrna-norma yang harus dipatuhi dan dijunjung tinggi oleh 
rnanusia yang rnenjadi anggota pcrgaulan hidup bernegara, baik ia 
sebagai pcnguasa negara rnaupun ia scbagai warga negara biasa. 

4). Aspek optatif (aspck tujuan) yang rncngetengahkan tujuan atau 
keinginan yang hendak dicapai. 

5). Aspek organisasi : yang mempersoalkan organisasi sebagai wadah 
pelaksanaan Dcmokrasi Pancasila dirnaksud, di mana wadah terse- 
but harus cocok dengan tujuan yang hendak dicapai. 

G). Aspek kejiwaan atau scrnangat seperti yang dirnaksud dalam 
Penjclasan Cndang-Undang Dasar 1945, Cmum IV, dalam kalimai 
sehagai bcrikut : 

"Yang sangat pcnt.ing dalam pemcrintahan dan dalam ha! hidup 
ncgara ialah semangat para pcnyelenggara ncgara, semangat para 
pcrnimpin perner intah". 

Dernokrasi Pancasila sebagai sistern Pengorganisasian negara 
mcmpunvai fung~i pula scbagai : 

J ). Pau cr n maintenance (unruk mempcrta hankan pola kchidupan 
vang bcrkepribadian ). 

2). Tension management ( untuk mcrcdakan ketcgangan). 
3). Integration management (untu k menyatupadukan bangsa). 
4). Adaptation management (untuk mengembangkan penycsuaian) 
5). Goal management (sarana untuk rncncapai tujuan). 



Indonesia. 
Berbeda dengan media massa di negara-negara yang menganut 

paham liberal, di mana pers memiliki kebebasan yang leluasa di dalam 
menyelenggarakan fungsinya sebagai saluran kornunikasi politik, maka 
di Indonesia peranan itu senantiasa dijalankan seiring dengan 
tanggung jawab. Pers Indonesia menganut asas k£hehasan yang bertanggung 
jawab Mpada k£pentingan nasumal. 

Kebebasan pers Indonesia bukan untuk kebebasan itu sendiri, 
tetapi harus dikaitkan dengan kepentingan nasional, dalam arti selalu 
rnendahulukan kepentingan nasional. Inilah an khas pers Indonesia 
yang senantiasa ingindikembangkan di dalarn kerangka DemoJcrasi Pan- 
casila. oleh karena itu, maka peningkatan peranan media massa di 
dalam proses pembangunan politik tidak ditujukan pada peningkatan 
kuaiitas kebebasan dalam arti l.ebih liberal, tetapi lebih berkenaan dengan 
usaha peningkatan efektivitas peranannya sebagai saluran kornunikasi 
politik dan pendidikan politik rakyat, 

Sebagai saluran lwmuniltasi dari bauiah; pers nasional harus mampu 
menyajikan informasi yang berdasarkan fakta dan sedapat mungkin 
merekam masalah-rnasalah nyata yang dihadapi oleh rakyat. Sejalan 
dengan itu pers nasional harus pula mampu melihat aspirasi-aspirasi 
yang timbul dan kepentingan-kepenringan yang menonjol dirasakan 
oleh masyarakat, untuk kemudian dikomunikasikan kepada pernerin- 
tah dan pihak-pihak lain yang berwenang dan bertanggungjawab meng- 
atasinya. Penyajian informasi yang tidak sesuai dengan realitas yang 
dihadapi atau informasi yang dimanipulir atau sekurang-kurangnya 
ditafsirkan untuk kepentingan dan rnaksud-maksud subyektif tertentu, 
tidaklah sesuai dengan moralitas yang ingin dikembangkan di ling- 
kungan pers kita, Sebab, bagaimanapunjuga tanggungjawab moral dan 
politik yang dipikul oleh pers nasional mengandung nilai-nilai luhur, di 
mana kejujuran dan dedikasi pada kepentingan umum rnerupakan 
Jandasan utamanya. 

Dalam pada itu sebagai saluran lwmuniltasi dan pendidikan polilik 
dari atas, pers nasional berperan sebagai sarana penyebarluasan ber- 
bagai kebijakan informasi tentang kegiatan-kegiatan dan anjuran- 
anjuran dari pemerintah serta lembaga-kmbaga politilt formal lainnya, 
seperti antara lain lcegiatan-Mgiatan DPR agar ralryal dapat memahami di- 
namilta lcehidupan politik. yang sedang herlangsung baik dalam ruang 
lingk.up nasional maupun daerah untuk sekaligus menimbulkan 
pengertian dan kepercayaan rakyat terhadap kebijaksanaan serta ke- 
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giatan pernerintah dan lembaga-lembaga dernokrasi lainnya dengan 
pengertian dan kepercayaan di mana diharapkan akan mendorong 
timbulnya semangat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan 
dan pembangunan. Keikut-sertaan secara aktif seluruh rak.yat dalam 
proses pembangunan di segala bidang adalah merupakan modal utama 
berhasilnya pembangunan itu sendiri. 

Berkenaan dengan ini, pemberian penerangan yang ideal adalah 
apabila dengan penerangan itu dalam waktu yang tidak lama berhasil 
mernbentuk atau merubah. opini masyarakal sedernikian rupa hingga 
mernpelancar tugas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan 
selanjutnya. Hal ini sudah barang tentu mernerlukan cara-cara pene- 
rangan yang bersifat informatif, persuatif dan edukatif yang di landasi 
oleh faktor-faktor kijujuran dan kebenaran materi yang dimforrnasikan 
di samping memperhatikan kepentingan umum, kerukunan, persatuan 
dan kesatuan bangsa. 

Dari uraian di atas, jelas bahwa pada hakekatnya pers nasional kita 
harus berfungsi sebagai sarana yang menjembarani antara pernerintah 
dengan rakyat, di samping sebagai peran (agent) dalarn proses so- 
sialisasi ideologi Pancasila, Atau dalarn pengertian yang lebih terarah, 
berfungsi sebagai sarana pendidihan politik bagi rakya~ rnelalui mana 
akan terbentuk opini dan penilaian rakvat terhadap setiap fenomena 
politik di dalam lingkungan sistern politiknya. Jelas pula dari uraian di 
atas, bahwa tugas pers di masa pembangunan bukan tugas yang pasif; 
tugas tersebut adalah aktif dan harus kreatif untuk menjabarkan semo- 
ngat pernbangunan, hingga karenanya harus dilaksanakan dengan 
penuh pengabdian kepada bangsa dan negara. 

Kita harus mengakui bahwa pers nasional kita pada kenyataan 
telah mernberi sumbangan positif dalam sejarah perjuangan Bangsa 
Indonesia yang cukup panjang. Pers nasional kita itu tidak saja 
menjadi sarana perjuangan yang ampuh, rnelainkan juga ikut mern- 
perkuat persatuan dan kesatuan bangsa kita, 

Pers Nasioanal kita itu menyebarkan benih-benih semangat 
kebangsaan dan semangat untuk menjadi bangsa yang merdeka, 

Dan pada saat bangsa kita memproklarnasikan kemerdekaannya, 
Pers Nasional mengumandangkan proklarnasi kernerdekaan bangsanya 
ke seluruh pelosok tanah air. Di zarnan perang kernerdekaan para 
wartawan nasionalis dan pers Nasional gigih berjuang, untuk ikut 
menegakkan Negara Republik Indonesia yang telah kita proklamasikan 
pada 17 Agustus 1945. Sedang dalam masa pembangunan sekarang, 
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Pers Nasional juga memberikan sahamnya dalam memberikan kegiatan 
dan gerak pernbangunan masyarakat serta giat meningkatkan motivasi 
rakyat dalam ikut serta secara aktif untuk membangun dirinya. Pers 
Nasional kita, terutama setelah keluamya UU Pokok Pers Nomor 11/ 
1966, UU Nomor 4/1967, UU Nomor 21/1983, serta berbagai per- 
aturan )ainnya telah memberi jalan yang )ebih terang di atas relnya 
Pancasila, sebagai pers yang sehat, bebas dan bertanggung jawah. Pers 
Nasional kita yang bergerak sejalan dengan falsafah Pancasila, ber- 
fungsi sebagai alat perjuangan yang bersifat aktif, dinamis, kreatif, 
edukatif, informatif, harus mampu sebagai pendorong dan pemupuk 
daya pikiran kritis masyarakat. Berkewajiban rnempertahankan, mern- 
bela, mendukung dan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara 
murni dan konsekuen; memperjuangkan kebenaran dan keadilan atas 
dasar kebebasan pers yang bertanggungjawab; membina persatuan dan 
kekuatan rakyat serta turut mengusahakan terpeliharanya stabilitas 
nasional yang dinamis, 

Berdasarkan atas fa)safah dan konstitusi kita, jelaslah pers Nasional 
kita memang mempunyai ciri khas, yaitu Pers Pancasila sebagai identi- 
tas Pers Indonesia, yang berbeda dengan pers liberal maupun pers 
komunis, Dengan Pers Pancasila sebagai identitas pers Indonesia, di 
mana pembangunan yang kita laksanakan tidak lain merupakan penga- 
malan Pancasila, maka jelaslah Pers Nasional kita haruslah menjadi 
pers pembangunan yang mengamalkan Pancasila dan UUD 1945. 
Dengan pers pembangunan itu dimaksudkan ialah pers yang dalam 
missinya harus mampu mempert.ebal keyakinan ltepada Tuhan Yang Mahn. 
Esa, mempertinggi rasa kemanusiaan, memperkokoh persatuan. dan kesatuan, 
mengembangkan asas musyawarah dan menumhuhkan rasa keadilan, serta 
mampu menggelorakan semangat pengabdian, rasa tanggung jawab dan 
disiplin nasional, menggairahkan partisipasi masyarakal dalam pemba- 
ngunan, serta meningkatkan peranan korurol sosial yang konstruktif serta 
manampung dan menyalurkan aspirasi dan keinginan yang timbul dalam 
masyarakat 

Dengan demikian jelaslah apa yang telah digariskan di dalam 
GBHN 1983 bahwa Pers Nasioanal kita diberi predikat sebagai pers 
yang sehat, bebas dan bertanggungjawab membawa makna hakiki yang 
dalam dan luas. 



Saudara-saudara sekalian, 
Sebagaimana yang telah kita maklumi bahwa Indonesia tidak 
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Kita perlu rnenyadari bahwa pembangunan di bidang Dernokrasi 
seperti halnya pernbangunan di bidang lain, bukan merupakan pem- 
bangunan yang "sekali jadi", akan tetapi memerlukan waktu. Lama atau 
singkatnya waktu sampai kepada titik kedalarnan, penghayatan, pema- 
haman dan kernantapannya akan sangat tergantung pada diri kita 
sendiri, sebab kitalah yang bernegara, berbangsa dan berdernokrasi. 

Sernentara ini terbukti bahwa fungsi Dernokrasi Pancasila dengan 
segala aspek yang terkandung di dalarnnya belum dapat dilihat : 

Masih adanya sernentara pihak yang belurn mernahami fungsi dan 
peranan MPR dan DPR sebagai peromus kebijaksanaan pembangunan 
dan pengawasan. 

Masih adanya warga negara yang tidak mau menggunakan hak 
pilih (atau yang lazim disebut Colput) dalam Pernilu yang lalu, 

Belum mantapnya kondisi organisasi-organisasi yang berada di 
dalam lingkup infra Struktur politik karena masalah intern organisasi 
yang bersangkutan. 

Kadangkala pengetahuan tentang fungsi dan peranan MPR dan 
khususnya tentang DPR sebagai Jembaga Demokrasi kita ini akan 
membawa darnpak yang tidak menguntungkan bagi lembaga DPR ini. 
sehingga kadang-kadang terdengar suara sinis dari masyarakat yang 
menganggap "DPR adalah Stempel Pemerintah". 

Berkaitan dengan itu maka untuk rnenjernput maksud dan tujuan 
Lokakarya dalam rangka rneningkatkan pengetahuan dan wawasan 
tentang pernbangunan politik dengan fokus pengembangan status, 
fungsi dan tugas DPR, terlebih dahulu perlu dipahami fungsi dan 
peranan DPR sebagai Lembaga Tinggi Negara menurut konstitusi kita 
yaitu UUD I 945, Ketetapan MPR, Peraturan Tata Tertib Dewan 
maupun peraturan perundang-undangan lainnya. 

Selain DPR kita mengenal lembaga-lembaga tinggi negara lainnya 
yaitu Presiden, Dewan Pertimbangan Agung, Badan Pemeriksa Keuang- 
an dan Mahkamah Agung. Ke 5 Lembaga Tinggi Negara itu masing- 
masing berada di bawah MPR sebagai Lernbaga Tertinggi Negara, dan 
5 Lembaga Tinggi tersebut tingkatnya sama/sejajar. 

BAB IV 
FUNGSI DAN PERANAN DPR. 

I 

l 
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Saudara-saudara sekalian. 
Mengingat keterbatasan waktu, berikut ini kami hanya akan 

mengungkapkan fungsi dan peranan DPR di dalam ruang lingkup dan 
keterkaitannya dengan fungsi dan peranan Presiden selaku Penye- 
lenggara Pemerintahan Negara yang tertinggi di bawah Majelis sesuai 
dengan sisrem Pemerintahan Negara yang kita k.enal dengan 7 (tujuh) 

menganut Sistem pemisahan kekuasaan (sparation of power) seperti 
teori Montesque secara murni, melainkan menganut sistem Pembagian 
kekuasaan (distribution of power) atas 5 jenis kekuasaan tersebut di 
atas. 

Pembagian kekuasaan di sini adalah bahwa dalam hal-hal tertentu 
dimaksudkan adanya hubungan kerja atau kerja sama antara Lembaga- 
lembaga Negara tersebut dalam rnelaksanakan tugasnya rnasing- 
masing. · 
Hal yang demikian itu bukan berarti adanya campur tangan atau saling 
mempengaruhi antara satu Lembaga Tinggi Negara dengan Lembaga 
Tinggi Negara Iainnya, 

Dalam rangka mencapai tujuan Nasional maka fungsi-fungsi kene- 
garaan dari Lembaga-lembaga Kenegaraan telah diatur dalam UUD 
1945. 

Secara singkat pembagian kekuasaan tersebut dapat disebutkan 
sebagai berikut : 

a. Lembaga MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara yang rnelak- 
sanakan fungsi "pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan 
rakyat". 

b. Lembaga Kepresidenan, yang memegang fungsi "eksekutif". 
c. Lembaga D.PA. yang memegang fungsi "konsultanf". 
d. Lembaga DPR, yang memegang fungsi "legislatif', perundang-un- 

dangan bersama dengan Presiden dan pengawasan terhadap Lem- 
baga eksekutif. 

e. Lembaga BEPEKA, yang memegang fungsi "auditatif" atau pe- 
meriksaan. 

f. Lembaga M.A., yang memegang fungsi "yudikatif" atau peradilan. 

Dengan demikian MPR mempunyai kedudukan yang tertinggi 
diantara Lembaga-lembaga Negara lainnya, atau dengan pengertian 
lain bahwa Lembaga-lembaga Negara lainnya kedudukannya berada 
dibawah MPR. 



a. PRFSIDEN : 
Presiden ialah penyelenggara Pemerin tah Negara yang tertingi 

dibawah MPR. 
Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pernerintah 

menurut Undang-undang Dasar. Daiam menjalankan Pemerintahan 
Negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah ditangan Presiden 
(Concentration of Power and responsibility upon the President). 
Dibawah Majelis Presiden ialah penyelenggara pemerinrahan Negara 
yang tertinggi. 

Hal tersebut adalah sudah semestinya karena Presiden dipilih dan 
diangkat oleh MPR yang merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indo- 
nesia. Disamping itu Presiden juga dipercaya dan diberi mandat untuk 
melaksanakan kebijaksanaan rakyat yang berupa Garis-garis Besar 
Haluan Negara serta Ketetapan-ketetapan Jainnya. 
· Presiden tunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis. Ia adalah 
mandataris dari Majelis, oleh karena Ia wajib menjalankan Keputusan- 
keputusan Majelis. 
Presiden tidak bertangung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 

Juga dijelaskan dalam Penjelasan Undang-undang Dasar 1945 
sebagai berikut : 

"Disamping Presiden adalah Dewan Perwakilan Rakyat. 
Presiden harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Dewan 
Perwakilan Rakyat untuk membentuk Undang-undang (Cesetz- 

5~1 

buah kunci pokok sistern Pernerintahan Negara, yaitu : 

1. Indonesia ialah Negara yang berdasar atas Hukum (Rechtstaar). 
2. Sistem Konstitusional, Pernerintahan berdasar atas sistern konsti- 

tusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang 
tidak terbatas). 

3. Kekuasaan Negara yang rertinggi ditangan Majelis Permusyawara- 
tan Rakyat. 

4. Presiden ialah penyelenggara pemerintahan Negara yang tertinggi 
di bawah Majelis, 

5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat 

6. Menteri Negara ialah pembantu Presiden; Menteri Negara tidak 
bertanggung jawab kepada Dewan perwakilan Rakyat. 

7. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas, 
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Kedudukan. 
a). Presiden ialah penyelenggara kekuasaan pemerintahan Negara 

Tertinggi di bawah Majelis, yang dalam melakukan kewajibannya 
dibantu oleh Wakil Presiden (Ps.8) (1) TAP-MPR No.III/MPR/78. 

b). Presiden adalah Mandataris MPR dan harus rnenjalankan Haluan 
Negara menurut Garis-garis Besar yang telah ditetapkan oleh 
Majelis (Penjelasan UUD 1945). 

Diatas telah ditegaskan bahwa ia bertanggungjawab kepada Majelis 
Permusyawaratan Rakyat. Kecuali itu ia harus memperhatikan sungguh- 
sungguh suara Dewan Perwakilan Rakyat. 

Disamping itu sistern pemerintahan Republik Indonesia adalah 
sistem pemerintahan Republik Indonesia adalah sistem Pemerintahan 
Konstitusional. Jadi Presiden dalam menyelenggarakan Pemerintahan 
harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam UUD, 
GBHN serta Peraturan-peraturan perundangan lainnya. 
Disamping itu Presiden membuat Undang-undang dengan persetujuan 
dari DPR. 
Dengan demikian Presiden bukan penguasa yang bersifat absolut, 

gebung) dan untuk menetapkan anggaran pendapatan dan be- 
lanja negara R(Staatsbegrooting). Oleh karena itu, Presiden harus 
bekerja bersama-sama dengan Dewan, akan tetapi Presiden tidak 
bertanggung jawab kepada Dewan, artinya Presiden tidak tergan- 
tung dari Dewan". 

Menurut sistem pemerintahan Negara R.I., Presiden tidak ber- 
tanggung jawab kepada DPR. Tetapi Presiden bekerja sama dengan 
Dewan. Dalam hal pembuatan Undang-undang dan menetapkan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Presiden harus men- 
dapatkan persetujuan DPR. Presiden tidak dapat membubarkan DPR 
seperti pada sistem Parlernenter: namun DPR pun tidak dapat 
menjatuhkan Presiden, karena Presiden tidak bertanggung jawab 
kepada DPR. 

K£kuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas. 
Penjelasan Undang-undang Dasar 1945 menyatakan : 
"Mesk.ipun Kepala Negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat, ia bukan "diktator", artinya kekuasaan tidak tak 
terbatas", 
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Meruen Negara ialan pembantu Presiden, Menteri NegaTa tidal< ber.- 
langgungjawab kepada Dewan Penoakilan RaltyaJ. 
Penjelasan Undang-undang Dasar 1945 menyatakan : 

"Presiden mengangkat dan memberhentikan Menteri-menteri 
Negara. Menteri-menteri itu tidak bertanggungjawab kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat Keduclukannya tidak tergantung dari 
Dewan, akan tetapi tergantung dari Presiden. 
Mereka ialah pembantu Presiden". 

Tugas dan Wewenang. 
Presiden mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut : 

a). Dalam bidang legislatif Presiden bersama-sama DPR membentuk 
U ndang-undang termasuk menetapkan U ndang-undang APBN 
(Ps. 5 ( 1) dan Ps. 23 ( 1) UUD 1945 dan pembuatan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-undang (ps, 22 {l) UUD 1945). 

b). Dalam bidang reglementer Presiden menetapkan Peraturan Pe- 
merintah untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mesti- 
nya (Ps. 5 (2) UUD 1945) memegang kekuasaan tertinggi atas AD, 
AL dan AU (P!!. 10 UUD 1945). 

c). Sebagai Kepala Negara, Presiden dapat menyatakan perang, rnem- 
buat perdamaian dan perjanjian clengan negara lain (Ps. 11 UUD 
1945) : menyatakan negara dalam keadaan bahaya (Ps, 12 UUD 
1945) : mengangkat duta clan konsul (Ps. 13 UUD 1945) ; mern- 
beri grasi, amnesti, abolisi clan rehabilitasi (Ps, 14 UUD 1945) ; 
memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan (Ps. 15 
UUD 1945). 

d). Presiden harus memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR (Ps, 
8 (7) TAP MPR No.III/MPR/78). 

c). Hubungan kerja antara Presiden dan Wakil Presiden diatur dan 
ditentukan oleh Presiden dibantu oleh Wakil Presiden (Ps.8) (2) 
TAP IU/MPR/78. 

d). Presiden adalah Kepala kekuasaan eksekutif (Ps.4 (1) UUD 1945 
yang berarti bahwa dalam rnenjalankan pernerintahan Negara, 
kekuasaan dan tanggungjawab adalah di tangan Presiden. 
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2). Tugas & Wewenang DPR 
a). DPR, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan 

Tata Tertib DPR, mempunyai wewenang dan tugas sebagai berikut: 

(1). Bersama-sama dengan Presiden mernbentuk Undang-undang; 
(2). Bersama-sa.ma dengan Presiden rnenetapkan Anggaran Pen- 

dapatan dan Belanja Negara; 
(3). Melakukan pengawasan atas : 

(a). Pelaksanaan Undang-undang. 
(b). Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

serta pengelolaan Keuangan Negara. 
( c). Kebijaksanaan Pemerintah. 

(4).Mernbahas untuk meratifikasi dan atau memberikan 
persetujuan atas pemyataan perang, pembuatan perdamaian 
dan perjanjian dengan negara lain yang dilakukan oleh 
Presiden. 

b, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
1). Kedudulum DPR 
a). Sesuai dengan Ketetapan MPR No. III/MPR/ 1978 DPR adalah 

merupakan Lembaga Tinggi Negara yang merupakan suatu 
wahana unruk melaksanakan Demokrasi Pancasila. Dan sesuai pula 
dengan Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 kedudukan DPR 
berada disamping Presiden, 

b). DPR mempunyai kedudukan yang kuat karena DPR tidak bisa 
dibubarkan oleh Presiden. 
Disamping itu Anggota-anggota DPR juga merupakan Anggota 
MPR, oleh karenanya DPR dapat selalu mengawasi tindakan- 
tindakan Presiden dalam rangka pelaksanaan Caris-garis Besar 
Haluan Negara (GBHN). 

c). Apabila DPR menganggap Presiden sungguh-sungguh melanggar 
Haluan Negara, maka DPR menyampaikan memorandum untuk 
mengingatkan Presiden. Kemudian apabila dalam waktu tiga 
bulan Presiden tidak memperhatikan memorandum DPR tersebut, 
maka DPR menyampaikan memorandum kedua. Dan apabila 
dalam waktu satu bulan memorandum kedua tidak diindahkan 
Presiden, maka DPR dapat meminta MPR untuk mengadakan 
Sidang lstimewa untuk merninta pertanggung jawaban Presiden. 



(5). Membahas basil pemeriksaan atas pertanggungjawaban 
Keuangan Negara yang diberitahukan oleh Badan Pemeriksa 
Keuangan. 

(6). Melaksanakan hal-hal yang ditugaskan oleh Ketetapan-ketetap- 
an MPR kepada DPR. 

b}. Untuk kepentingan pelaksanaan wewenang dan tugasnya, DPR 
dapat mengadakan konsultasi dan kordinasi dengan Lembaga 
Tinggi Negara lainnya. 

c). Jadi dengan wewenang dan tugasnya terse but di atas maka: 

( 1). Setiap Rancangan U ndang-undang dari Pemerintah harus 
dibahas dam disetujui oleh DPR sebelum disahkan menjadi 
Undang-undang. 
DPRjuga mempunyai hal inisiatif untuk membuat Rancangan 
U ndang-undang. 

(2). Dalam hall menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara, maka RAPBN setiap tahunnya harus dibahas dan 
disetujui oleh DPll. Apabila RAPBN tersebut tidak disetujui 
oleh DPR, rnaka Pernerintah harus melaksanakan APBN 
tahun sebelumnya, 

(3). DPR mengadakan pengawasan atas pelaksanaan-pelaksanaan 
Undang-undang APBN dan pengelolaan Keuangan Negara 
serta kebijaksanaan Pemerintah, 
Dalam hal melakukan pengawasan tersebut, maka DPR selain 
mempunyai hak-hak seperti kami sebutkan di atas, juga 
melakukan rapat kerja dengan Menteri-rnenteri, dengar pen- 
dapat (hearing) dengan Pejabat instansi Pernerintah eselon 
dibawah Menteri dan dengar pendapat umum (public hear- 
ing) dengan swasta. 

( 4). Setiap perjanjian yang dilakukan oleh Pernerin tah dengan 
negara-negara lain harus dibahas dan disetujui oleh DPR. 

(5). Hasil perneriksaan tahunan atas pertanggungjawaban Keuang· 
an Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan setiap tahun dise- 
rahkan kepada DPR untuk dibahas. 

(6). Juga DPR harus melaksanakan hal-hal yang ditugaskan oleh 
Ketetapan-ketetapan MPR. 

Dalam hal-hal tertentu dimungkinkan adanya hubungan kerja 
atau kerjasama diantara Lembaga-lembaga Tinggi Negara, namun tidak 
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Mekanisme DPR. 
Tugas dan wewenang DPR sesuai dengan UUD 1945 dan Pera- 

turan Tata Tertib DPR yang utama ada 3 ha! yaitu : 
1. Bersama-sama dengan Presiden membentuk Undang-undang. 
2. Bersarna-sama dengan Presiden menetapkan Anggaran Pen- 

dapatan dan Belanja Negara. 
3. Melakukan Pengawasan atas : 

(a). Pelaksanaan Undang-undang; 
(b). Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta 

pengelolaan Keuangan Negara. 
(c). Kebijaksanaan Pemerintah. 

Meka.nismenya sebagai berikut : 
ad.I, DPR bersama-sama dengan Presiden mernbentuk Undang- 

undang. 
Dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa Presiden me- 

berarti adanya campur tangan. 
Hubungan kerja tersebut misalnya : 

Dalam hal-hal tertentu berdasarkan ketentuan Undang-undang, 
MPR atau DPR memberikan saran atau usu} kepada Presiden 
dalam rangka pengisian/pengangkatan anggota-anggota Lembaga 
Tinggi Negara misalnya : 
Pengangkatan Anggota Dewan Pertimbangan Agung, terlebih 
dahulu Presiden mendengar serta memperhatikan pertimbangan 
dan saran-saran Pimpinan MBR, Pimpinan DPR, Pimpinan Partai- 
partai politik, Pimpinan Organisasi/Golongan Karya dan atau 
Pimpinan Organisasi lainnya. (Penjelasan Pasal 5 UU No. 3 tahun 
1967) tentang Dewan Pertimbangan Agung. 
Pengangkatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Perneriksa 
Keuangan oleh Presiden atas usul Dewan Perwakilan Rakyat. 
Hakim Agung diangkat oleh Presiden sebagai Kepala Negara dari 
daftar nama calon yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 

Daftar narna calon sebagaimana dimaksud diajukan oleh DPR 
kepada Presiden sebagai Kepala Negara setelah DPR mendengar pen- 
dapat dari Mahkamah Agung dan Pemerintah. (Pasal 8 RUU tentang 
Mahkamah Agung yang baru-baru ini disetujui oleh DPR untuk 
disahkan menjadi Undang-undang). 
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Pasal 22 UUD 1945 menetapkan : 

Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak 
rnenetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang- 
undang. 
Peraturan Pernerintah itu harus mendapat persetujuan DPR dalam 
rnasa persidangan yang berikut, 
Jika tidak mendapat persetujuan, maka Peraturan Pernerintah itu 
harus dicabut, 

Dalam Pasal 137 Peraturan Tata Tertib DPR menentukan : 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dibicarakan 
oleh DPR pada kesempatan pertama setelah Peraturan Pernerintah 
Pengganti Undang-undang tersebut diundangkan dan disampai- 
kan Presiden kepada DPR. 
Pembahasan dan penyelesaian Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-undang berlaku ketentuan-ketentuan seperti RUU yang 
berasal dari Pemerintah. 

Tingkat I dalam Rapat Paripurna. 
Tingkat II dalam Rapat Paripuma; 
Tingkat III Rapat dalam Komisi/Gabungan Komisi/Panitia khusus 
Tingkat IV dalam Rapat Paripurna. 

Sebelum dilakukan pernbicaraan tingkat II, III dan IV diadakan Rapat 
Fraksi, 

Selain Rancangan Undang-undang yang berasal dari Pernerintah 
dan RUU Usu! Inisiatif DPR masih ada RUU yang berasal dari Per- 
aturan Pernerintah Pengganti Undang-undang. 

megang kekuasaan mernbentuk Undang-undang dengan 
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (bukan sebaliknya DPR me- 
megang kekuasaan membentuk Undang-undang dengan 
persetujuan Presiden), 

Rancangan Undang-undang dapat pula berasal dari Peraturan 
Pernerintah pengganti Undang-undang. 

Pembahasan RUU dilakukan melalui empat tingkat pembicaraan, 
kecuali apabila Badan Musyawarah menentukan pembahasan dengan 
prosedur singkat (tanpa pembicaraan tingkat II). Empat tingkat pem- 
bicaraan tersebut adalah : 
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ad.2.DPR bersama-sama Presiden menetapkan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara. 

Dalam rangka pelaksanaan wewenang dan tugas DPR tersebut di- 
adakan kegiatan sebagai berikut : · 

a. Pembicaraan pendahuluan dengan Pemerintah dalarn rangka 
menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara. 

b. Penyampaian RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara serta Nota Keuangan oleh Presiden kepada DPR dan Pern- 
bahasannya serta penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara. 

Kiranya perlu dijelaskan lagi bahwa : 
ad. a. Pembicaraan pendahuluan dalam rangka penyusunan Ran- 

cangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara oleh 
Komisi-komisi dalam rapat kerja dengan Pemerintah di- 
lakukan dalam Masa Sidang pertama pada tiap Tahun Sidang 
(Masa Sidang pertama sejak 16 Agustus s/d bulan Septem- 
ber). 
Hasil Rapat Kerja tersebut disarnpaikan oleh Pimpinan 
Komisi-komisi dalam Rapat Komisi APBN. 
Rapat Kerja penyelesaian terakhir pembicaraan pendahuluan 
dilakukan oleh Kornisi APBN dengan Pernerintah. 

ad. b. Dalarn tujuh hari pertama tiap permulaan tahun takwim 
Presiden' menyarnpaikan Pidato Pengantar tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara serta Nota Keuangannya 
dalam Rapat Paripurna. 
Apabila Presiden berhalangan, maka Pidato Pengantar terse- 
but disampaikan oleh Wakil Presiden; 

Komisi APBN segera mernbahas RUU tentang APB!\ serta 
Nota Keuangannya dimaksud, kemudian menyampaikan hasil 
pembahasan tersebut berupa pokok-pokok pikiran kepada 
Rapat Paripurna sebelum Pemandangan Umum para 
Anggota. 
Pembahasan dan penyelesaian RUU tentang APBN sera Nota 
Keuangannya berlaku prsedur biasa yaitu rnelalui 4 tingkat 
pembicaraan dengan tambahan ketentuan sebagai berikut : 

Rapat kerja dengan Pemerintah diadakan oleh Komisi- 
komisi. 



Kornisi APBN mengadakan rapat dengan Pimpinan 
Komisi-komisi untuk menampung saran dan pendapat 
Komisi-komisi, 
Rapat kerja penyelesaian terakhir RUU tentang APBN di 
adakan oleh Komisi APBN dengan Pemerintah, dengan 
mernperhatikan saran dan pendapat dari pemandangan 
Umum para Anggota dan Jawaban Pemerintah, Bamus, 
Komisi-komiss dan Fraksi-Fraksi, 
Pembahasan RUU tentang APBN dan Nota Keuangannya 
tersebut harus selesai selambat-larnbatnya 1 April Tahun 
Anggaran yang bersangkutan. 

DPR melakultan pengawasan : 
Dalam melaksanakan tugas dibidang pengawasan, DPR dengan 

ujung tombak Komisi-komisi dapat : 

a. rnelakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang- 
undang, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Ne- 
gara, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam 
ruang lingkup tugasnya; 

b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Garis-garis 
Besar Haluan Negara ( GBHN) yang terrnasuk dalam ruang 
lingkup tugasnya: 

c. Menampung suara rakyat, termasuk surat-surat masuk, 
mengenai hal yang termasuk dalarn ruang lingkup tugasnya. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kornisi dapat : 

a. mengadakan Rapat Kerja dengan Presiden, yang dapat diwa- 
kili oleh Menteri; _ 

b. mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Pejabat Peme-· 
rintah yang mewakili Instansinya; 

c. mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum, baik atas per- 
mintaan Komisi maupun atas permintaan pihak lain; 

,0, d. mengadaka.n Kunjungan Kerja, termasuk rnelakukan studi 
Perbandingan yang dipandang perlu, dalam Masa Reses atau 
apabila dipandang perlu dalam Masa Sidang, yang hasilnya 
atas keputusan Badan Musyawarah dilaporkan kepada Rapat 
Paripurna untuk ditentukan tindak lanjutnya; 

e. mengikuti dengan seksama serta mengumpulkan bahan 
mengenai peristiwa yang menyangkut kepentingan rakyat, 
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Seperti telah dikernukakan didepan, bahwa antara Lernbaga 
Tinggi Negara mernang ada hubungan kerja. 
Namun hal tersebut tidak berarti Lembaga yang satu mempengaruhi 
yang lain. 
Konsultasi antara Pimpinan DPR dengan Presiden tersebut 
dirnungkink.an dengan adanya ketentuan Pasal 43 ayat ( 1) g yang 
menentukan bahwa tugas Pimpinan DPR adalah mengadakan konsul- 
tasi dengan Presiden setiap waktu diperlukan. 
Hal tersebut dipandang sangat bermanfaat karena antara pemegang 
kekuasaan eksekutif (Presiden) dan pemegang kekuasaan Legislatif 
(DPR) dalam hal ini diwakili oleh Pimpinan DPR terjalin hubungan 
yang baik sehingga sedikit kemungkinan terjadi salah pengertian 
mengenai masalah tertentu. 

Baik Presiden maupun Pimpinan DPR sama-sama mementingkan 
tercapainya tujuan Nasional, sehingga salah pengertian dapat 
dihindari diantara keduanya. 

Demikianlah ciri khas Demokrasi Pancasila. Jadi bukan Dernokrasi 
untuk demokrasi, tetapi demokrasi adalah merupakan sarana untuk 
mewujudkan tujuan Nasional. 

KONSULTASI ANfARA PIMPINAN DPR RI DENGAN PRESIDEN. 

yang terjadi baik di dalam maupun di luar negeri, yang ter- 
rnasuk dalam ruang lingkup tugasnya; 

f. mengajukan pertanyaan, baik kepada pemerintah maupun 
kepada pihak lain; 

g. mengadak.an Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat apabila 
dipandang perlu derigan Pejabat Pemerintah yang mewakilr 
Instansinya, yang tidak termasuk dalam ruang lingkup tugas 
Komisi yang bersangkutan; • 

h. mengadak.an Rapat Gabungan Komisi apabila ada masalah 
yang menyangkut lebih dari satu Komisi; 

i. membentuk Panitia Kerja; 
J· melakukan tugas atas keputusan Rapat Paripurna dan/ a tau 

Badan Musyawarah; 
k. mengusulkan kepada Badan Musyawarah hal yang dipandang 

perlu untuk dimasukkan dalam acara DPR. 



HAPTAH BEPEKA. 
Untuk rnemeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara, 

diadakan suatu Badan Perneriksaan Keuangan yang peraturannya 
ditetapkan dengan Undang-undang. 

Hasil pemeriksaan itu diberit'ahukan kepada DPR. (Pasal 23 ayat (5) 
UUD 1945). 

Badan Perneriksa Keuangan adalah Lembaga Tinggi Negara yang 
dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh dan kekuasaan 
Pemerintah, akan tetapi tidak berdiri di atas Pemerintah. 

Tugas/Wewenang BEPEKA adalah : 

( 1). Badan Pemeriksa Keuangan bertugas un tuk merneriksa 
tanggung jawab Pernerintah tentang Keuangan Negara. 

(2). Badan Pemeriksa Keuangan bertugas untuk merneriksa 
semua pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Ne- 
gara. 

(3). Pelaksanaan pemeriksaan seperti dimaksud dilakukan berda- 
sarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang. 

(4). Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan diberitahukan 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat, 

Wewenang/Tugas DPR adalah membahas hasil Perneriksaan atas per- 
tanggung jawaban Keuangan Negara yang diberitahukan oleh 
BEPEKA. 

Pimpinan DPR setelah menerima HAJPTAH BEPEKA tersebut, 
terus mernbagikan kepada Pimpinan Komisi-kornisi, Pimpinan Fraksi- 
fraksi serta seluruh anggota Komisi APBN. 
HAPTAH BEPEKA, dahulu biasanya disampaikan kepada DPR bulan 
Oktober, sehingga oleh DPR dapat dijadikan bahan pernbahasan 
RAPBN tahun yang akan datang. 

Namun sekarang HAPT AH BEPEKA disarnpaikan kepada DPR 
pada sekitar bulan April, sehingga HAPT AH tersebut oleh DPR 

. digunakan sebagai bahan referensi DPR dalarn pernbahasan RUU 
Cf.ii! tentang Tambahan dan Perobahan APBN dan RUU tentang perhitung- 

an Anggaran Negara yang diterima oleh DPR tiap-tiap tahun. 
Mengenai perubahan jadwal penyerahan HAPT AH tersebut kami kira 
BEPEKA mempunyai pertimbangan tersendiri. 

Disamping itu, HAPTAH BEPEKA tersebut sangat berguna serta 
sangat membantu DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan. 
Dengan bahan yang didapat dari HAPTAH tersebut, anggota DPR 
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Tibalah kami pada uraian tentang Pimpinan DPR sebagai salah 
satu alat kelengkapan DPR. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata 
Tertib Dewan, alat kelengkapan Dewan (yang bersifat tetap) adalah 
Pimpinan Dewan; Badan Musyawarah; Komisi; Badan U rusan Rurnah 
Tangga (BURT) dan Badan Kerjasama an tar Parlemen (BKSAP). Di 
samping itu Dewan atau alat kelengkapan Dewan apabila memandang 
perlu dapat membentuk Panitia yang bersifat sementara (Dalarn hal ini 
perlu dicatat bahwa Fraksi bukan terrnasuk alat kelengkapan Dewan). 

Mengingat ruang lingkup tugas alat-alat kelengkapan Dewan terse- 
but begitu luas, maka kami akan membatasi pada uraian peranan dan 
tugas Pimpinan Dewan saja. 

Di muka sudah diungkapkan bahwa DPR adalah Lembaga Tinggi 
Negara yang bersama-sama dengan Presiden memegang fungsi Legis- 
latif. 

Berkenaan hal itu maka Pimpinan Dewan tersebut adalah sangat 
penting dan menentukan jalannya kehidupan bernegara di Republik 
kita ini. Kelancaran Pelaksanaan tugas DPR akan berpengaruh positif 
bagi jalannya roda pemerintahan pada umurnnya. Sebaliknya 
kemacetan-kemacetan dalam pelaksanaan tugas DPR akan berpe- 
ngaruh luas bagi jalannya pemerintahan ataupun sektor-sektor lainnya. 

Oleh karenanya peranan Pimpinan DPR sangat besar artinya. Di 

BABV 
FUNGSI DAN PERANAN PIMPINAN DPR 

dapat lebih banyak informasi tentang pertanggungjawaban 
penggunaan Keuangan Negara dan lain-lain. 

Oleh karenanya anggota DPR dalam kesempatan Rapat Kerja/ 
Dengar Pendapat dengan pihak Pemerintah/Lembaga Non Departe- 
men dapat meminta keterangan atau pertangungjawaban dari Men- 
teri/pejabat yang bersangkutan tentang kebijaksanaan yang telah diam- 
bilnya. 
Dengan demikian HAPTAH BEPEKA sangat membantu DPR dalam 
melaksanakan tugas-tugasnya terutama : 

dalam menyusun/pembahasan RAPBN; 
dan pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang; 
pelaksanaan APBN dan pengelolaan Keuangan Negara; 
kebijaksanaan Pemerintah. 
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Pasal 43. 
( l). Tugas Pimpinan DPR adalah 

a. menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja 
antara Ketua dan Wakil Ketua serta mengumumkannya 
kepada Rapat Paripurna; 

b. menentukan kebijaksanaan kerumahtanggaan dan Anggaran 
Belanja DPR ber dasarkan hasil rapat Badan Musyawarah 
dengan dibantu oleh Badan Urusan Rumah Tangga dan 
apabila dipandang perlu dapat pula mendengar pendapat 
Sekretaris Jenderal DPR; 

c. rnenentukan kebijaksanaan kerja sama antar Parlemen ber- 
dasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah; 

d. memimpin rapat DPR sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Tata Tertib serta menyirnpulkan persoalan yang dibicarakan 
dalam rapat; 

e. melaksanakan keputusan rapat DPR sepanjang menjadi ke- 
wajibannya; 

f. mengadakan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas Komisi 
serta alat kelengkapan DPR yang lain; 

g. mengadakan konsultasi dengan Presiden setiap waktu di per- 
lukan: 

h. mengadakan konsultasi dengan Pimpinan Fraksi apabila di- 
pandang perlu; 

1. mengawasi pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dilakukan 
oleh Sekretariat Jenderal DPR, dengan dibantu oleh Badan 
Urusan Rumah Tangga; 

j. menghadiri rapat alat kelengkapan DPR yang lain apabila di- 
pandang perlu; 

pandang dari sudut yuridis formal peranan Pimpinan DPR diatur 
dalam Peraturan Tata Tertib DPR pasal 41 s/d 49 yang intinya adalah: 

(1). Pimpinan DPR ialah alat kelengkapan DPR dan merupakan satu 
kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif serta mencerrninkan 
F raksi-fraksi. 

(2). Masa jabatan Pimpinan DPR sama rlengan masa keanggotaan DPR. 
Pasal 42. 
Pirnpinan DPR terdiri at.as seorang Ketua dan empat orang Wakil 
Ketua. 



Saudara-saudara sekalian, 
Satu hal lagi yang sampai saat ini masih ada yang mempertanyakan 

mengapa Pimpinan DPR dipilih untuk menjabat sebagai Pimpinan 
MPR dengan komposisi yang sarna, sehingga kornposisi Pimpinan 
Majelis hanya sisa menambah seorang Wakil Ketua yang dipilih dari 
Unsur Utusan Daerah. 

Apakah hal yang dernikian ini dapat dibenarkan? 
Dipandang dari Politik Praktis dapat diungkapkan sebagai berikut: 

Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas Anggota-anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah- 
daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan de- 
ngan U ndang-undang. 
Demikianlah ketentuan pasal 2 ayat ( 1) UUD'45, yang penjabarannya 
diatur dalam pasal I Undang-undang No. 16 Tahun 1969 tentang 
Susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD sebagaimana telah 
diubah (satu}' dengan UU NO. 5 Tahun 1975 dan (dua) dengan UU 
No. 2 Tahun 1985. 
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k. mengadakan rapat Pimpinan DPR sekurang-kurangnya sekali 
sebulan dalam rangka melaksanakan tugasnya. 

(2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) 
Pimpinan DPR bertangung jawab kepada DPR. 

Untuk kelancaran tugas Pimpinan Dewan mengadakan pembagi- 
an kerja antara Ketua dan para Wakil Ketua. Untuk periode 1987 - 1992 
Pimpinan Dewan dengan keputusan No. 3/PIMP/11/1987-1988 tanggal 
8 Oktober 1987 telah mengadakan pembagian kerja sebagai berikut; 

1. Ketua DPR-RI, M. Kharis Suhud, tugas-tugasnya bersifat umum, 
dalam arti mencakup semua bidang koordinasi, 

2. Wakil Ketua, Saiful Sulun, Koordinator bidang Politik, mern- 
bidangi Kornisi I, II, III dan BKSAP. 

3. Wakil Ketua, R. Soekardi, Koordinator bidang lnbang (Industri 
dan Pembangunan), membidangi Komisi IV, V, VI dan BURT 
(Badan Urusan Rurnah Tangga). 

4. Wakil Ketua, Drs, Soerjadi, Koordinator bidang EKKU (Ekonomi 
dan Keuangan), membidangi Komisi VII dan APBN. 

5. Wakil Ketua, Dr.H. Jailani Naro, SH, Koordinator bidang KESRA 
(Kesejahteraan Rakyat), membidangi Komisi VIII, IX, dan X. 
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Dengan demikian maka anggota DPR otomatis juga Anggota MPR, 
oleh karenanya adalah logis apabila Anggota yag menjabat Pimpinan 
DPR dipilih untuk menjabat Pimpinan MPR dengan komposisi yang 
sama (pasal 27 TAP MPR No. 1/1983). 

Komposisi Pimpinan Majelis tersebut ditambah dengan seorang 
Wakil Ketua yang dipilih dari unsur Utusan Daerah (pasal 28). Unsur 
utusan Daerah hanya terdapat dalam keanggotaan MPR. Sedang di 
DPR unsur tersebut tidak terwakili, berkenaan adanya ketentuan pasal 
2 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 dengan dernikian Pimpinan 
DPR berjumlah 5 orang. Sedang Pimpinan MPR berjumlah 6 orang, 
yaitu Pimpinan DPR yang merangkap Pimpinan MPR dan seorang 
Wakil Ketua MPR dari unsur Utusan Daerah, 

Perangkapan jabatan Pimpinan DPR sebagai Pimpinan MPR ini 
adalah sangat praktis dan efektif karena : 
( l). Separuh Anggota MPR adalah Anggota DPR. Oleh karena itu 

Pimpinan DPR merangkap sebagai Pimpinan MPR. 
(2). Volume pekerjaan/tugas MPR pada umurnnya hanya terdapat 

pada perrnulaan masa jabatan MPR, yaitu : 

• menetapkan Undang-Undang Dasar (Tidak perlu lagi) 
• menetapkan GBHN; 
• memilih Presiden dan Wakil presiden; 
· dan Ketetapan-ketetapan lainnya. 

(3). Karena tugas MPR itu pada umumnya dapat dikatakan telah selesai 
pada perrnulaan masa jabatannya, maka apabila Pimpinan MPR 
merupakan Pimpinan Lembaga tersendiri dikhawatirkan bahwa 
karena tidak ada pekerjaan selama bertahun-tahun, maka Pimpi- 
nan MPR tesebut akan melakukan pengawasan terhadap pemerin- 
tah atas pelaksanaan TAP-TAP /Keputusan-keputusan MPR yang 
telah dibuatnya. Hal tersebut tidak benar, karena tugas penga- 
wasan pelaksanaan GBHN dan Peraturan perundangan lainnya 
adalah tugas DPR. 

(4). Dengan adanya perangkapan jabatan Pimpinan MPR oleh Pim· 
pinan DPR, maka dari segi pembiayaan tentunya akan lebih 
menghemat, 
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Dimuka sudah kami nyatakan bahwa pembangunan di bidang 
Dernokrasi dalam hal ini Demokrasi Pancasila bukan merupakan 
pembangunan yang "sekali jadi" tetapi memerlukan waktu. 

Suara sumbang dan sinis antara lain seperti ucapan DPR Stempel 
Pemerintah; DPR banci; DPR impoten; Anggota DPR hanya me- 
meningkatkan 5D (Datang, Daftar Duduk, Diam, Duit) dan lain-lain ikut 
mewamai opini sebagian masyarakat kita, bahkan timbul opini fihak 
luar negeri yang sangat tidak menguntungkan, walaupun kita sudah 
mencoba mernberikan penjelasan-penjelasan dalam berbagai kesem- 
patan. 

Ini semua tentu ada penyebabnya, antara lain : 

1. Kurang memahami dan mendalami apa yang tersurat dan tersirat 
di dalam UUD 1945, termasuk 7 (tujuh) kunci pokok sistem Pe- 
merintahan Negara kita. 

2. Kurang memahami dan mendalami fungsi Demokrasi Pancasila 
dengan berbagai aspeknya. 

3. Kurangnya pemahaman bagi sebagian Anggota masyarakat ter- 
hadap kedudukan, fungsi, peranan dan mekanisme kerja DPR dan 
alat-alat kelengkapannya. 

4. Pemberitaan Media Massa mengenai kegiatan DPR dirasakan 
kurang seimbang, dalarn arti "heavy"nya masih tertuju pada kegiat- 
an Jembaga eksekutif. 

Berkaitan dengan itu maka karni menyambut dengan perasaan 
gembira atas gagasan untuk menyelenggarakan Lokakarya yang ber- 
thema Peningkatan Mutu Penulisan Pers tentang kegiatan DPR dalam 
rangka lebih memantapkan Demokrasi Pancasila. 

Bahan-bahan kiranya sudah cukup memadai walaupun tidak sern- 
purna seperti apa yang telah kami uraikan di dalam Bab-bab sebelum- 
nya, baik tentang Demokrasi Pancasila beserta fungsi dan aspek- 
aspeknya; tentang Pers Pancasila dan peranannya; tentang fungsi dan 
peranan DPR serta Pimpinan DPR. 

Walaupun hal-hal tersebut sudah diulas cukup memadai, kiranya 
kami masih ingin menyampaikan Iagi beberapa hal yang perlu men- 
dapat perhatian antara lain : 

BAB VI 
BEBERAPA HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN 
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2. Pembmtaan rapat-rapat Komisi oleh Pers. 

Padahal, pada sisi lain perlu dipahami pula bahwa di dalam era 
pembangunan yang melaju sernakin cepat ini diperlukan pengaturan 
atau ketentuan-ketentuan yang berupa Undang-undang, 
Untuk menyiapkan RUU perlu keahlian yang rnenguasai ruang lingkup 
materi yang akan diundangkan. Ini berarti membutuhkan tenaga ahli, 
sedang DPR tidak memiliki tenaga-tenaga ahli. 
DPR belum mampu mernbiayai tenaga ahli. Berbeda dengan Anggota 
Kongres atau Anggota Senat di Amerika Serikat, atau Anggota Parle- 
men di lnggris, Canada clan lain-Jain negara yang telah maju, di mana 
para Anggot.a Parlernennya adalah orang-orang yang mampu mern- 
biayai tenaga ahli. 
Inilah antara lain faktor kesukaran yang dialarni oleh Parlernen Indo- 
nesia di samping faktor-faktor yang karni sebutkan di atas, 

Di balik itu sebenarnya perlu kit.a kaji tentang amanat di dalam 
UUD 1945 Pasal 5 ayat ( 1) yang menyatakan bahwa Presiden me- 
megang kekuasaan mernbentuk Undang-undang dengan persetujuan 
DPR. Bukan sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa titik berat · dan 
tugas utama pembuatan Undang-undang ini berada di tangan 
Presiden/Pemerintah, Hal ini membuktikan pula bahwa kekuasaan 
eksekutif lebih dominan daripada legislatif. Pemahaman yang de- 
rnikian ini perlu pula disebarluaskan kepada masyarakat lewat media 
massa c.q. Pers. 

1. Rancangan Undang-undang Usul lnisiatif. 
Memang benar selama ini DPR belurn pernah membuatRUU Usul 

Inisiatif, Hal ini disebabkan karena : 

a. Dilihat dari segi proses dan prosedurnya, RUU Usul Inisiatif DPR 
lebih kompleks daripada RUU Usul Pemerintah (dapat Saudara 
pelajari dalam Tatib DPR). 

b, Dilihat dari segi perangkat (keras maupun lunak) pihak Pernerin- 
tah mempunyai perangkat yang lebih lengkap daripada DPR, se- 
hingga kapabilitas Pemeri~tah lebih besar daripada DPR. 

c. Dilihat dari segi penguasaan materi/masalah; pihak Pemerintah 
lebih mempunyai kernampuan karena ia sehari-hari terlibat 
langsung dalarn pelaksanaan/penyelenggaraan pemerintah dan 
pembangunan menurut bidang masing-masing. 



3. Kualitas Anggota DPR 
Hasil Pemilu 1987 menunjukkan bahwa kurang Iebih 57% dari 

Anggota DPR kita adalah berpendidikan tinggi (Sarjana Muda/ 
Sarjana) bahkan ada beberapa Doktor dan Profesor. 

Kemudian dilihat dari segi usia, lebih banyak yang usianya Lebih 
muda bila dihandingkan dengan komposisi usia keanggotaan DPR 
periode yang lalu, 

Dengan pendidikan yang lebih tinggi dan usia yang lebih muda 
kita semua mengharapkan kualitas daripada para Anggota DPR ini 
akan lebih baik dan lebih meningkat. Ini juga dapat dijadikan medan 
uji coba bagai pers agar rnereka juga dapat mengutarakan gagasan- 
gaga.san dan pikiran yang konstruktif menghadapi tugas-tugas konsti- 
tusional yang diembannya. 

Lebih-lebih di dalam menghadapi tugas pembangunan di bidang 
Iegislatif dalam upaya mengimbangi tuntutan pembangunan yang 
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Di rnuka sudah kami ungkapkan tentang tugas pengawasan yang 
dilakukan oleh DPR dengan ujung tombak Komisi-komisi DPR, antara 
lain Rapat Kerja, Dengar Pendapat, Kunjungan Kerja dan lain-lain. 

Rapat-rapat Komisi tersebut pada dasarnya bersifat terbuka, yang 
oleh karenanya para wartawan diharapkan ikut menyaksikan dan 
mengikutinya dengan seksarna dialog-dialog yang terjadi di dalam rapat 
tersebut, Bukan hanya sekedar datang, kernudian keluar lagi, dan se- 
lanjutnya hanya minta release dari Humas. 

Ini berar ti tidak menggambarkan jalannya rapat secara 
keseluruhan dan tidak tuntas, karena situasi rapat dan dialog-dialog 
yang terjadi di dalam rapat-rapat Komisi kurang bisa tergambar secara 
utuh. 

Kemudian untuk pengawasan dengan rnelakukan kunjungan kerja 
ke daerah-daerah. Kami sadari bahwa kalau hanya mendasarkan 
kepada hasil-hasil kunjungan kerja saja, kadang-kadang masih kurang 
akurat. Oleh sebab itu sangat mernerlukan bantuan Pers, di rnana pers 
mempunyai mempunyai tangan-tangannya di seluruh wilayah. Penga- 
Laman menunjukkan banyak masalah-masalah yang terjangkau oleh 
tangs 1gan pers yang kami angkat ke permukaan dalam bentuk 
rapat-rapat Dengar Pendapat oleh Kornisi-komisi yang bersangkutan. 

Di sinilah pentingnya kerja sarna antara DPR yang berdiri di 
jajaran Supra Struktur dengan Pers yang berada dijajaran infra 
Struktur. 
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Dernikian Ceramah yang dapat kami sajikan, rnudah-mudahan ada 
gunanya bagi Saudara-saudara dalam upaya menjemput maksud dan 
tujuan Lokakarya ini. 

Sebagai Penutup dari Ceramah ini, karni ingin mengingatk.an pula 
bahwa pada akhirnya faktor manusialah yang akan menentukan ber- 
hasil atau tidaknya kita melaksanakan fungsi dan tugas sesuai dengan 
profesi kita masing-masing. 

Betapapun hebatnya hasil rumusan Lokakarya yang akan Saudara- 
saudara selenggarakan, tidak akan mernpunyai arti apabila tidak 
didukung oleh semangat dan tekad dari pihak-pihak yang ber- 
sangkutan. 

BAB VII 
PENUTUP 

sernakin pesat ini. Tercatat ada 44 raocangan Undang-undang yang 
oleh berbagai pendapat alat kelengkapan Dewan dianggap memer- 
Iukan prioritas untuk segera ditangani. Narnun dari 44 RUU tersebur 
yang di pandang paling mendasar dan strategis dalam tahap pemba- 
ngunan sekarang ini adalah 10 (sepuluh) RUU. 

Tadi sudah kami katakan agar para wartawan dapat rneliput jalan- 
nya Rapat-rapat Komisi secara keseluruhan dengan memperhatikan 
dialog-dialog yang terjadi antara Menteri/pejabat-pejabat dengan para 
Anggota Kornisi. 

Dari dialog-dialog tersebut sebenamya kita dapat menilai bobot 
dan kualitas masing-masing pernbicara, baik dalarn mengajukan per- 
tanyaan atau jawaban/penjelasan. 

Dengan menuangkannya dalam berit.a dialog-dialog yang hidup 
pada Rapat-rapat Komisi tersebut, Rakyat dapat ikut menilai sampai di 
mana masing-masing Anggota Dewan melaksanakan tugasnya sebagai 
penyalur aspirasi dan keinginan Rakyat. Sekaligus masyarakat dapat 
menilai kualitas darpada Anggota yang bersangkutan. 

Sebagai pelengkap sudah barang tentu Pers dapat mengadakan 
"Interview" dengan pejabat atau Anggota Dewan yang bersangkutan 
secara terbuka. 

Dengan sikap keterbukaan itu masing-masing pihak akan dapat 
mernperbaiki kualitas pelaksanaan tugas dan masing-masing berani 
mengakui kekurangan-kekurangannya apabila ada kekurangan, karena 
semuanya ak.an bermuara dan mengabdi kepada kepentingan rakyat, 
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M. KHARIS SUHUD 

ttd 

Jakarta, 7 Desember 1987. 
KETUA DPR/MPR, 

Sekian dan terima kasih. 
Wassalamu'alaikum Warohamtullahi Wabarokatuh. 

Oleh sebab itu, dengan bahan-bahan yang telah kami uraikan 
secara selayang pandang, mudah-mudahan dapat mendukung dan 
mampu meningkatkan tulisan dan pemberitaanya tentang kegiatan 
DPR secara lebih profesional. 

Yang pasti kami sangat rnembutuhkan input (masukan) dari 
Lokakarya ini dalam rangka meningkatkan kwalitas dan citra Dewan. 
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42 
CERAMAH KETUA DPR RI, 

M. KHARISSUHUD 
DIDEPAN PESERTA KURSUS KARYAWAN ABRI 

ANGKATAN XIV 
TAHUN ANGGARAN 1987-1988, 
TANGGAL 17 PEBRUARI 1988 

DI BANDUNG. 





55~ 

Sungguh merupakan suatu kehormatan bagi saya, karena dengan 
perkenan dan ridho Tuhan Yang Maha Esa, saya dapat memenuhi 
undangan penyelenggara Kursus Karyawan ABRI Angkatan XIV, ini, 

Mudah-mudahan cerarnah ini ada manfaatnya bagi Saudara-sau- 
dara sebagai bekal tambahan pengetahuan dalam rangka mengemban 
fungsi dan profesi Saudara-saudara ditengah-tengah gita-geloranya 
pembangunan yang sedang kita laksanakan ini. 

Berkaitan dengan itu sesuai dengan permohonan Penyelenggara 
Kursus ini, saya akan memberikan cerarnah dengan judul "Fungsi dan 
Peranan MPR/DPR-RI dan permasalahan yang dihadapi''. 

Pilihan judul ini saya pandang sangat tepat mengingat antara 
Iain: 
1. Sebentar lagi MPR akan menyelenggarakan Sidang Umum yang 

akan menentukan nasib dan perjalanan anak bangsa ini menuju 
cita-cita luhurnya. 

2. Fungsi dan peranan MPR/DPR serta prinsip-prinsip yang harus 
dipatuhi dalam rangka perwujudannya, ternyata memang belum 
dihayati sepenuhnya oleh berbagai kalangan masyarakat, 

3. Terdapat petunjuk bahwa pelaksanaan mekanisme Dernokrasi Pan- 
casila di mana fungsi dan peranan Lembaga MPR/DPR yang 
merupakan alat politik Demokrasi Pancasila kita belum sepe- 
nuhnya membudaya dan masih perlu ditingkatkan senafas dengan 
jiwa dan semangat Pancasila dan UUD 1945. 

Namun dernikian mengingat keterbatasan waktu, tentunya cera- 
mah ini hanya akan mengungkapkan hal-hal yang penting saja, yang 
mendasar dan relevan dengan judul ceramah termaksud. 

Bila kita membicarakan ten tang fungsi dan peranan MPR/DPR. 

I. P E N D A H U L U A N 

42 
CERAMAH KETUA MPR/DPR-RI 

PADA KURSUS KARYAWAN ABRI 
ANGKATAN XIV TAHUN 1987 /1988 

DI BANDUNG 
TANGGAL 17 PEBRUARI 1988. 
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Bagi bangsa Indonesia yang mempunyai fa)safah dan pandangan 
hidup serta kepribadian yang khas yaitu Pancasila, maka jelas De- 
mokrasi yang dianutnya adalah Dernokrasi yang sesuai dengan ke 
khasannya tersebut yaitu "Dernokrasi Pancasila" dalam arti bahwa sis- 
tem pengorganisasian negara baik sistem politiknya; sistem Pemerin- 
tahan Negaranya; Tata kehidupan berrnasyarakat, berbangsa dan ber- 
negara, kultur dan struktumya didasarkan dan disemangati oleh ide- 
ologi Pancasila, Bukan didasarkan kepada faharn Liberalisme, Kornu- 
nisme, Sosialisme, Theokratisme atau faham-faham lain di luar Pan- 
casila. 

Apa sebenamya Demokrasi Pancasila itu, 
1. Arti Demokrasi Pancasila 

Demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikrnat 
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang her Ketuhan- 
an Yang Maha Esa; yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab, 
yang berpersatuan Indonesia dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh 

BAB II 
DEMOKRASI PANCASILA 

BAB I. PENDAHULUAN 
BAB lI. DEMOKRASI PANCASIIA 
BAB III. SISTEM POLITIK ORDE BARU. 
BAB IV. SISTEM PEMERINT AHAN NEGARA RI. 
BAB V. FUNGSI DAN PERANAN MPR /DPR-RI 
BAB VI. PERMASAIAHAN Y-\NG DlHADAPI. 
BAB VIl.PENUTUP. 

mau tidak mau harus mengkait dengan konstitusi kita yaitu UUD 1945, 
karena eksistensi MPR/DPR di negara kita didasarkan dan bersumber 
dari UUD 1945, dan lebih khusus lagi harus kita kaitkan dengan Sistem 
Dernokrasr dan sistern politik Negara kita yang sejak bangkitnya Orde 
Baru kita telah bertekad bulat untuk melaksanakan Pancasila dan 
UUD 1945 secara mumi dan konsekuen serta bertekad untuk meng- 

. adakan koreksi total terhadap penyelewengan-penyelewengan yang 
terjadi sebelumnya. 

Bertolak dari sikap dasar yang demikian itu, maka uraian ceramah 
tentang "Fungsi dan Peranan MPR/DPR-RI dan Permasalahan yang 
dihadapi'', disusun dengan sistematika sebagai berikut : 
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4. Clrl-ciri Demokrasi Pancasila 
Secara implisit Demokrasi Pancasila mernbawakan ciri-ciri sebagai 

berikut: 

a. Kedaulatan berada di tangan rakyat; 
b. Kedaulatan dilaksanakan melalui perwakilan: 
c. Mengutamakan asas musyawarah untuk mencapai mufalcal; 
d. Tidak ada diktator mayoritas ataupun Tirani minoritas; 
e. Tidak dikenal adanya lembaga oposisi; 
f. Alat untuk mencapai tujuan; 
g. Berasas kemanfaatan bagi rakyat banyak; 
h. Penggunaan kedaulatan itu wajib dilandasi kepada keimanan yang 

3. Watak Demokrasi Pancasila 
Dalam pelaksanaannya Demokrasi Pancasila membawakan watak 

Pancasila yaitu: 
a. Inlegrati] (mengutamakan keutuhan, persatuan dan kesatuan 

bangsa) 
b. Berkeseimbangan (mengutamakan keseimbangan) 
c. Beikeselarasan (mengutamakan harmoni dalam pergaulan dan tata 

yang dibentuk), dan 
d. Berkekeluargaan (menyelesaikan permasalahan bersama secara 

kekeluargaan, seperti di antara keluarga, yang tak mengandung 
pertentangan). 

2. Hakekat Demokrasl Pancasila 
Sebagai pelaksanaan asas Dernokrasi, maka Demokrasi Pancasila 

juga membawakan hakekat Demokrasi yang universal, seperti : Peme- 
. rintahan oleh rakyat; pemerintahan dilaksanakan dengan persetujuan 
rakyat; mengakui hak manusia yang lahir merdeka; pemerintahan dari 
rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat; tidak ada dominasi kelompok atau 
perorangan secara politik; pemerintahan tumbuh dari kolektivita 
masjarakatnya sendiri; sistern perwakilan; kesamaan manusia terhadap 
Undang-undang; yang lwemuanya itu dibawakan sesuai dengan Pancasila. 

rakyat Indonesia. Os dalam pelaksanaan Demokrasi Pancasila maka 
harkat dan martabat Manusia Indonesia sebagai rnakhluk Tuhan Yang 
Maha Esa di dalam pengorganisasian negara, secara langsung atau 
tidak langsung diakui, ditata dan dijamin atas dasar ideologi Pancasila. 
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5. Fungsi Demokrasi Pancasila 
Demokrasi Pancasila sebagai sistem pengorganisasian negara 

mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut : 

a. Pattern maintenance (untuk mempertahankan pola kehidupan yang 
berl!£prihadian). 

Negara sebagai suatu sistem sosial dapat berfungsi dengan 
baik apabila polanya menetap. Kalau pola itu tiap-tiap kali tanpa 
ada perlunya yang nyata berubah terus-menerus tidak 
memungkinkan pola itu tumbuh dan berkernbang dengan baik. 
Bagi Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-undang 
Dasar 1945 telah rnernberikan pola (pattern) yang paling sesuai 
dengan budaya masyarakat Indonesia. 

b. Tension management (untuk meredakan ketegangan). 
Dalam suatu sistern sosial yang sedang giat membangun tidak 

dapat dihindari jika sekitarnya timbul ketegangan sebagai akibat 
perbedaan paham, kekecewaan ataupun adanya nilai baru yang 
belurn teresapi oleh rnasyarakat. Menghadapi pelbagai ketegangan 
ini perlu adanya saran atas kebijaksanaan untuk menyalurkan 
ketegangan itu melalui jalan dan cara yang tidak membahayakan 
keseluruhan sistem. 
Demokrasi Pancasila sebagai sistem pengorganisasian masyarakat 
negara mengandung nilai-nilai toleransi, tenggang mmenggang, sa- 
ling Wienghormati serta nilai-nilai penatuan dan solidantas yang sudah 

I 

bulat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh kasena itulah maka 
penggunaan kedaulatan itu wajib dipertanggungjawabkan kepada- 
Nya. Sehingga dalarn Demokrasi Pancasila tidak ada tempat bagi 
atheisme. 

1. Wajib dilandasi oleh budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan 
memegang teguh Cita-cita moral rakyat yang luhur; oleh karena 
itulah dalam Demokrasi Pancasila berlaku asas negara hukum; 

J· Dalam Demokrasi Pancasila harus selalu diusahakan terbinanya 
kesatuan dan persatuan yang bulat. Harus berkompas kepada 
"Bhinneka Tunggal Ika" yaitu integrasi di tengah-tengah pluralis- 
me-kultural, golongan sosial ekonomi, religi, politik dan se- 
bagainya; 

k. Adanya kesarnaan hak dan kewajiban dibidang politik, Sosiokultu- 
ral dan Sosio-ekonomi. 
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5 • .Aspek-aspek Demokrasi Pancasila 
Demokrasi Pancasila dapat ditinjau dari berbagai aspek yaitu : 

a. Aspek Formal (aspek wujudiah) • 
Bahwa Demokrasi Pancasila adalah Demokrasi melalui perwakilan, 
di mana rakyat atau masyarakat berpartisipasi dalam pemerin- 
tahan/penyelenggaraan negara dengan melalui wak.il-wakilnya. 
Aspek formal itu terutama yang menyangkut proses pemilihan 
wakil-wakil rak:yat melalui Pemilihan U mum. 

b. Aspek material (aspek maknawiah) 

membudaya dalam masyarakat bangsa Indonesia dan telab terlntlcti 
mampu menjadi dasar dan landasan setiap penyelesaian ltetegang- 
an yang terjadi dalam masyarakat dan negara Indonesia. 

c, lnie{ffalion managmmt (untuh menyatupadulwn hangsa) 
Makin luas sistem sosial, makin rumit fungsi-fungsi serta 

tujuan yang terkandung didalamnya dan makin besar 
kernungkinan timbulnya rasa tidak puas dan ketegangan yang 
dapat niengancam integrasi sistem sosial tersebut dengan ber- 
macam-macam gejala desintegrasi atau perpecahan. 
Demokrasi Pancasila sebagai sistem pengorganisasian masyarakat 
negara dengan norrna-norma persatuan, kekeluargaan dan 
gotong-royongnya yang sudah membudaya dalam masyarakat Indo- 
nesia jelas rnempunyai peranan yang sangat penting dalam usaha 
membina integrasi di bidang kehidupan negara. 

d. Adaptation management (unluh men~mbangkan penyesuaian). 
Jiwa Dernokrasi Pancasila yang menuntut warta negara yang 

berkepribadian Pancasila tidak menutup kemungkinan menerima 
nilai-nilai baru sebagai akibat pembangurian, rnodernisasi ataupun 
asimilasi dan akulturasi. Jiwa Demokrasi Pancasila memungkinkan 
adaptasi nilai-nilai baru tanpa meninggalkan dasar kepribadian 
Pancasilanya. 

e. Goal Management (saran untult mencapai tujuan). 
Dalam Rangk.a mewujudkan Negara Republik Indonesia se- 

bagai negara hukum, negara kesejahteraan dan sekaligus negara 
kebudayaan, Demokrasi Pancasila merupakan sarana at.au alat 
yang efektif dalam pelaksanaan goal management ke arah cita-cita 
Bangsa Indonesia yaitu masyarakat adil dan makrnur material dan 
spiritual berdasarkan Pancasila. 



Pembangunan Nasional yang telah diselenggarakan selama masa 
Orde Baru, terutama yang berkenaan dengan pembangunan sistem Politih 
Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, 
telah mengarah pada sasaran yang ingin dicapai hingga dewasa ini; hal 
mana kiranya cukup memberi gambaran tentang perkernbangan 
dimasa' depan yang lehih baik daripada sistem politilc nasional. Kemajuan 
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BAB III 
SISTEM POLITIK ORDE BARU 

Aspek material Demokrasi Pancasila mengemukakan gambar- 
an manusia, dan mengakui harkat dan martabat manusia dan 
menjamin terwujudnya masyarakat manusia sesuai dengan gambar- 
an harkat dan martabat manusia tersebut. 
Demokrasi Pancasila mengemukakan gambaran manusia sebagai 
subyek dan bukannya obyek semata-mata, 

c. Aspek nonnatif (aspek kaidah) 
Aspek normatif Demokrasi Pancasila mengungkapkan seper- 

angkat norma-norma yang harus dipatuhi dan dijunjung tinggi 
oleh rnanusia yang menjadi anggota pergaulan hidup bernegara. 
Dengan demikian seperangkat norma-norma itu merupakan 
aturan permainan dalam penyelenggaraan negara. 

d. Aspek optatif (aspek tujuan) 
Aspek optatif Demokrasi Pancasila, mengetengahkan tujuan 

atau keinginan yang hendak dicapai. Adapun tujuan tersebut 
adalah terwujudnya masyarakat adil makmur berdasarkan Pan- 
casila. 

e. Aspek organisasi 
Aspek organisasi Dernokrasi Pancasila mempersoalkan organi- 

sasi sebagai wad.ah pelaltsanaan Demokrasi Pancasila di maksud, di 
rnana wadah tersebut harus cocok dengan tujuan yang hendak 
dicapai. 

f. Aspek kejiwaan atau semangat 
Aspek kejiwaan Demokrasi Pancasila adalah "Semangal" seperti 

yang dimaksud dalam Penjelasan Undang-undang Dasar 1945, 
Umum IV, dalam kalimat sebagai berikut: 

"Yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal 
hidup negara ialah semangat para penyelenggara negara, sema- 
ngat para pemimpin pemerintah". 
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I. Kultur Polilile 
K.ultur Politik yang harus dikembangkan adalah suatu kerangka 

orientasi nilai-nilai, keyakinan, sikap dan tinda.kan yang secara sadar 

ini terutama dapat dilihat dari kenyataan bahwa selama masa Orde 
Baru ini, teJah berhasil dibina suatu kehidupan konstitusi.onal yang 
lebih sesuai dengan ketentuan Undang-undang Dasar 194.5; semakin 
mantapnya stabilitas politik dan keamanan nasional, sehingga dapat 
mendukung terselenggaranya pemilihan umum secara t.eratur setiap 
lima tahun; semakin tumbuhnya partisipasi politik rakyat; sena semakin 
dihayatinya nilai-nilai Pancasila, sehingga proses pembentukan budaya . 
politik Pancasila telah memililci landasan yang cukup lrual unluk diJrem.. 
bangle.an. 

Sebagaimana kita maklumi bahwa prestasi pembangunan 
k.hususnya pernbangunan dibidang politik yang telah dicapai. meru- 
pakan suatu rangkaia.n prestasi yang belum pernah teJWUjudkan sebe- 
lum masa Orde Baru. 

Prestasi politik itu akan semakin jelas gamharannya jib disadari 
ba.hwa sistern politik Orde Baru pada awalnya mewmisi suatv. lwndisi 
struktu.r politilt yang menyimpang dari cita-cita yang terkandung dalam 
Undang-undang Dasar 1945. Dengan kata lain, pembangunan sistem 
politik Indonesia setelah bangkitnya Orde Baru pada hakekatnya 
membawakan tugas utama, yaitu meluruskan dan menata kemhali arah 
perjalanan dari sistem politik nasional, serta sekaligus mengisinya 
dengan kebijakan-kebijakan yang lebih sesuai dan lebih menjamin 
pelaksa.naan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 secara rnurni 
dan konsekuen. Dari sudut inilah hendaknya dapat ditumbuhkan 
kesadaran tentang betapa berat dan luhur tanggungjawab politik yang 
dipikul oleh Pemerintah Orde Baru, Berbagai tantangan dan per- 
masalahan masih terus dihadapkan kepada kita hingga dewasa ini 
maupun di masa depan, sehingga tetap menuntut dilak.ukannya 
langkah-langkah yang secara konsisten menjamin tercapainya tujuan 
nasional. Di hadapan kita terbentang suatu masa depan y.mg menuntut 
dilakukannya langkah-langkah pembangunan politik yang tetap terarah 
pada terwujudnya kehidupan politik nasional seperti yang dicita-ci- 
takan oleh Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, baik me- 
nyangkut segi kultur maupun struktur politiknya. 

Dengan demikian maka pembangunan politik Orde Baru ini 
hakekatnya mencakup 2 ( dua) aspek yaitu : 



a. Pendidikan Politik 
Pendidikan pada hakekatnya merupakan esensi dari proses pem- 

bangunan politik yang seyogyanya berlangsung secara sistematik dan 
berkesinambungan, seiring dengan perjalanan hidup dari sistern poli- 
tik, Dalam rangka pembinaan kultur politik Pancasila, maka 
pendidibn politik yang diterapkan mencakup dua aspek, yaitu: 
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berpijak pada Pancasila. Di sini terkait suatu keyakinan politik bahwa 
· Pancasila merupakan sumber motivasi dan inspirasi yang paling tepat di 
dalam membentuk sikap politik warganegara, terlepas dari persoalan 
apakah seseorang duduk di dalam struktur kekuasaan atau berada 
diluarnya. Oleh karena kultur politik merupakan sub sistem dari sistem 
kebudayaan pada umumnya, rnaka pembinaan kultur politik harus 
senantiasa berpijak pada realitas kebudayaan nasional yang kita miliki, 
Oleh karena itu, nilai-nilai tradisional yang masih hidup dalam masya- 
rakat, serta kondisi inte1ektual masyarakat, secara 1angsung ataupun 
tidak langsung berpengaruh kepada pembentukan kultur politik. Di 
sini terlihat bahwa usaha untuk menumbuhkan suatu kultur politik 
Pancasila tidak terlepas dari idealisme pembentukan suatu kerangka 
kebudayaan nasional Pancasila itu sendiri, 

Mengingat luas dan rumitnya lingkup pengkajian terhadap 
kebudayaan nasional, maka tinjauan terhadap pembinaan kultur poli- 
tik yang diajukan di sini dibatasi pada usaha untuk memantapkan 
penghayatan atas nilai-nilai Pancasila di kalangan warganegara, se- 
hingga nilai-nilai itu dapat membentuk persepsi dan sikap politik yang 
sehat dan reatif terhadap sistem politik Indonesia. Ini berarti bahwa pola 
orientasi nilai yang mendasari sikap perilaku warganegara di dalam 
sistem politiknya harus selalu memancarkan nilai-nilai ideologi Pan- 
casila. 

Dengan demikian akan terbentuk suatu kerangka kultur politik 
yang berakar kuat serta mampu mendukung mekanisme yang ber- 
langsung dilingkungan struktur politik formal. 

Untuk mewujudkan suatu sistem politik yang luhur kultur politik- 
nya secara efektif dan dapat mendukung struktur yang berlaku, diper- 
lukan proses sosialisasi nilai-nilai yang berpijak di atas landasan idealis- 
me dan realitas yang serasi. 

Oleh karena itu maka pendidikan polilik dan pembinaan tsadisi-tradisi 
yang dapat menjadi teladan masyarakat merupakan hal yang perlu 
dilakukan sedara sistematik, terarah, konsisten dan berkesinambungan, 
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2). Sebagai praktek kehidupan politik yang secara langsung atau 
tidak langsung dapat berpengaruh terhadap pembentukan sikap, 
pola respons dan penghayatan rakyat terhadap kehidupan politik- 
nya. Di sini tercakup perilaku Politik dari tolwh-wlwh yang berperan 
sebagai pemimpin-pemimpin pemerintahan dan tokoh-tokoh poli- 
tik yang duduk di dalam lembaga--lembaga supra rtrultlur dan infra 
rtruktur politilc. 

I). Sebagai kegiatan yang secara sistematik ditujukan untuk 
menumbuhkan penghayatan rakyat terhadap ideologinegara Pan- 
casila serta menjelaskan secara jujur perrnasalahan-permasalahan 
clan tantangan yang secara nyata dihadapi oleh sistem politilt deumsa 
ini dan dimasa depan. Di sini tercakup segala kegiatan pendidikan 
formal yang di dalam kurikulumnya d~t"ra'\)'rJln materi penge- 
tahuan yang berorientasi pada pernbin. d~~e r.esadaran politik yang 
sehat dan kreatif 

Untuk itu, maka sejak pada tingkat pendidikan dasar sampai 
dengan perguruan tinggi, mata pelajaran atau kuliah tentang 
pendidikan moral Pancasila diintegrasikan ke dalam kurikulum, 
Sejalan dengan itu penataran-penataran P-4 dengan penggunaan 
sarana, pola, rnetode yang tepat serta didukung oleh tenaga pe- 
ngajar yang benar-benar mampu perlu terus dikembangkan sam- 
pai rnenjangkau kalangan masyarakat luas (antara lain tokoh- 
tokoh masyarakat dari berbagai bidang profesi/lingkungan 
budaya). Demikian pula halnya dengan pendidikan kader poli.tik, 
hendaknya ditujukan pada pembentukan kader bangsa dalam arti 
sesungguhnya. Pola pembinaan kader partai politik/golongan 
karya ataupun organisasi rnasyarakat hendaknya tidak ditujultan 
pada pembentukan sikap fanatisrne organisasi, tetapi lebih diorien- 
tasikan pada pembentukan kesadaran politik sebagai warganegara, 
serta rnenumbuhkan penghayatan terhadap ideologi Pancasila. 
Dengan demikian di masa depan tidalt all.an dihadaplcan lagi pada 

,.. pembicaraan, apalagi. pertentangan, lenlang apakah Pancasila mnu- 
pakan ideologi. yang tepat bagi ~ara dan bangra atau tidak. Sebab jika 
ha] ini terjadi, berarti secara potensial kita dihadapkan pada 
ancaman terhadap keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia 
yang telah diperjuangkan dan dibangun dengan meninggalkan 
jejakjejak pengorbanan yang tak terhingga banyalmya di rnasa 
lampau. 



b. Pembinaan Tradisi dan keteladanan 
Sejalan dengan pendidikan politik yang dikemukakan di atas, 

pembinaan tradisi yang dimaksud di sini adalah suatu usaha untuk 
· memproyeksikan nilai-nilai tradisional yang positif dari budaya 
bangsa ke dalam kehidupan politik. Sebaliknya hal ini juga suatu 
proses untuk menghilangkan secara konsekuen nilai-nilai tra- 
disional yang diduga dapat berpengaruh negatif terhadap pem- 
bentukan kultur politik Pancasila. Seperti diketahui terdapat 
banyak sekali nilai-nilai yang terkandung di dalam tata kehidupan 
sosial dari tiap-tiap lingkungan budaya kita, yang jika diangkat ke 
dalam tata kehidupan yang lebih luas akan bermanfaat bagi kesa- 
tuan dan kemajuan budaya nasional. Misalnya saja nilai-nilai keke- 
luargaan, gotong royong, tenggang rasa, sopan santun dalam 
musyawarah, dan sebagainya, merupakan nilai-nilai luhur yang 
melekat pada hampir semua lingkungan budaya yang terbesar di 
seluruh Nusantara. Jika nilai-nilai luhur ini dapat diproyeksikan ke 
dalam tata hubungan sosial politik secara makro, maka kultur 
politik yang diwujudkan akan benar-benar ber akar pada 
kebudayaan nasional, 

Pada sisi lain faktor keteladanan di dalam banyak hal, tidak 
terkecuali di dalam usaha menumbuhkan tradisi-tradisi dalam 
kultur politik Paneasila, sangat bermanfaat di dalam penyebarluas- 
an nilai-nilai. Sikap paternalistik dari sebagian masyarakat, teru- 
tama di wilayah pedesaan, telah menempatkan para pemimpin 
formal dan tokoh-tokoh masyarakat sebagai pihak yang harus 
memberi teladan yang baik. 
Dalam pada itu, kenyataan bahwa aparat pemerintah, terutama 
para Kepala Daerah/Wtlayah sampai ke tingkat kepala desa yang 
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Juga tercakup di sini pola-pola hubungan yang berlangsung 
diantara lembaga-lembaga politik yang ada dengan masyarakat, 
pola pengambilan keputusan yang berJangsung di dalam bagian- 
bagian dari supra struktur politik, serta di dalarn lingkungan sis- 
tern politik secara keseluruhan. 

Dengan kerangka strategi yang demikian itu, diharapkan 
secara langsung dapat membentuk penghayatan yang sehat dan 
kreatif terhadap sistem politik nasional dan Demokrasi Pancasila. 
Itulah dasar-dasar kultur politik secara ideal yang ingin kita 
wujudkan melalui proses pendidikan politik. 
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2. StnUma- Poli.tik 
Dalam Struktur Politik tercakup 2 komponen yaitu infra stmktur 

dan supra struklur politik yang memerlukan perhatian secara khusus, 
berdasarkan asumsi bahwa jika komponen-komponen itu dapat dibina 
dengan lebih baik akan membawa efek meluas yang konstruktif ter- 
hadap peningkatan efektifitas dan efisiensi daripada struktur politik di 
masa depan, 
a. Infra Struktur politik mencakup antara lain: 

1). Penai Politik. dan Golongan Karya 
Sebagai konsekuen dari ketentuan Undang-undang Nomor 3 

Tahun 1975 (yang kemudian diubah dengan undang-undang No. 
3 tahun 1985 yang merupakan realisasi TAP MPR No. Il/MPR/ 
1983 tentang GBHN) tentang Partai Politik dan Golongan Ka.rya, 
yang pada pok.oknya merupakan realisasi dari ide penyederhanaan 
jumlah partai politik, maka secara konstitusional hanya diakui 
adanya tiga kekuatan politik yang berhak ikut serta di dalam 
pemilihan umum. Penyederhanaan jumlah partai politik dalam 
bentuk dua partai politik dan satu Golongan Karya itu sendiri 
merupakan suatu perubahan struktur kepartaian yang baru per- 
tama kali terjadi sejak diperkenalkannya sistem kepartaian di 
negara kita, Dengan jumlah relatif sedikit, diharapkan dapat 
menjadi Iandasan bagi terwujudnya suatu kehidupan kepartaian 
yang lebih sehat, efisien serta mampu membawakan fungsinya 
sebagai penghimpun dan penyalur aspirasi politik rakyat. 

Latar belakang pembentukan Partai Persatuan Pembangunan 
dan Partai Dernokrasi Indonesia yang pada awalnya merupakan 
fungsi dari beberapa partai politik peserta pemilihan umum tahun 
1971, serta proses terbentuknya Golongan Karya yang merupakan 
himpunan dari berbagai macam organisasi kekaryaan, sedikit 

senantiasa menjadi salah satu pusat orientasi masyarakatnya, 
menyebabkan mereka berada pada posisi yang dapal mempengaruhi 
pembentukan atro masyaralcat terh.adap sistem politilt. Keadaan ini 
secara langsung telah menempatkan pemerintah sebagai pihak 
yang paling bertanggung jawab di dalam pembentukan wajah, sifat 
dan bahkan masa depan dari sistern politik Pancasila. Hal ini jelas 
mengharuskan di tumbuhkannya sikap mawas diri dari semua 
aparat, terutama yang memimpin wilayah/daerah. 



564 

banyaknya memberi kesan tentang perlunya ketiga kekuatan sosial 
politik itu melakukan langkah-langkah ke arah integrasi yang 
tuntas di dalam dirinya masing-masing. Disamping itu perlu pula 
diperdalam kesadaran bahwa kehidupan politik Demokrasi Pan- 
casila, partai-partai politik mengemban fungsi yang penting baik 
sebagai sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana 
rekruitmen politik maupun sebagai sa.rana penyelesaian konflik 
dalam kehidupan politik. 

Berpangkal pada kenyataan kondisi kepartaian yang 
dikernukakan di atas, semakin jelas bahwa untuk menjamin 
kemantapan sistem kepartaian yang dianut sekarang diperlukan 
peningkatan kemampuan dari Partai Politik dan Golongan Karya 
di dalam membawakan peranannya. Hal ini berarti bahwa langkah- 
langkah pernbinaan organisasinya perlu diprogramkan sedernikian 
rupa sehingga benar-benar dapat berfungsi sebagai wadah peng~ 
himpun dan penyalur aspirasi dan kepentingan rakyat yang efektif. 
Untuk itu perlu terus dikembangkan kemampuan untuk meng- 
hayati apa yang sungguh-sungguh dirasakan clan dunginkan oleh 
rakyat. Partai Politik dan Golongan Karya perlu benar-benar 
berakar di hati nurani rakyat, Dengan demikian akan senantiasa 
dapat bersikap peka mendengar bisikan hati dan amanat penderi- 
taan rakyat, untuk selanjutnya memperjuangkannya di dalam ke- 
rangka Demokrasi Pancasila. Sementar:a itu, dinamika intern Or- 
ganisasinya masing-masing seyogyanya mampu mengembangkan 
secara terus menerus nilai-nilai Demokrasi Pancasila dimaksud, di 
rnana asas musyawarah/mufakat yang mengandung nilai-nilai 
kekeluargaan dan gotong royong, senantiasa menjadi landasan 
dari setiap proses pengambilan .keputusan. Sebab, jika dinarnika 
intern itu sendiri tidak. mampu mengemban asas-asas pokok terse- 
but, maka tampaknya sulit bagi organisasi-organisasi itu untuk 
memancarkan nilai-nilai Demokrasi Pancasila di dalam perilaku 
politiknya, baik di tengah-tengah masyarakat politik, maupun di 
lembaga-lembaga perwakilan. Di sinilaJ& terlihat tanlangan yang 
cukuf> berat dihado.pi okli Parlai Politik dan grtlongan Karya di dalam 
menyongsong masa depan sistem politi/c Indonesia. Partai Politik dan 
GoJongan Karya sebagai produk dari sistem politik. Orde Baru, 
jelas memik.ul tanggung jawab yang cukup berat di dalam proses 
pemantapan kehidupan k.epartaian berdasarkan Demokrasi Pan- 
casila itu, 



Sebagai realisasi TAP MPR No. 11/1983 tentang GBHN dan 
telah disahkan Undang-undang No. ~/1985 tentang parpol dan 
Golkar, dimana ketiga kekuatan Sosial Politik telah melandaskan 
diri pada Pancasila sebagai satu-satunya asas, ini berarti bahwa 
ketiga kekuatan sosial politik itu telah sepakat pula untuk berperan 
secara akJif di dalam proses pembangunan politilc nasional; di mana 
iklim persatuan dan kesatuan bangsa harus tetap dipelihara dan 
menjadi tanggung jawab bersama, Di dalarn suasana dan iklim 
persatuan nasional yang semakin baik itu, Partai Politik dan G~ 
Jongan Karya diberi kesernpatan untuk bersaing memperjuangjtan pro- 
gram-programnya, terutama melalui pemilihan umum yang dilak- 
sanakan setiap lima tahun. Di dalam memperjuangkan program- 
program tersebut, hendaknya selalu diiringi dengan usaha pe- 
ningkatan kesadaran rakyat pendukungnya tentang arti penting 
idealisme persatuan clan kesatuan nasional ditempatkan di atas 
ambisi golongan untuk mernperoleh kemenangan. Dengan de- 
rnikian secara sadar akan dapat dihindari kemungkinan timbulnya 
konflik-konflik yang ta.jam dan keberingasan-keberingasan yang 
seringkali cenderung mengancam persatuan bangsa serta 
merugikan kepentingan rakyat banyak, pada setiap kali menyong- 
song pemilihan umum. 

Dengan telah diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya asas 
bagi Partai Politik dan golongan Karya maka Partai Politik dan 
Golongan Karya secara konsekuen membuktikan bahwa Pancasila 
bukanlah suatu "slogan politik" yang dapat dirnanfaatkan sekedar 
untuk mengamankan diri, demi tercapainya maksud-maksud 
tertentu, yang justru bertentangan dengan Pancasila itu sendiri, 
Dengan kata lain, Pancasila harus benar-benar menjadi suatu 
landasan ideologi perjuangan yang merupakan sumber inspirasi 
dan motivasi dari setiap perilaku dan etika politiknya. 

Hal ini juga berarti bahwa Partai Politik clan Golongan Karya 
harus terns rneningkatkan peranannya sebagai sarana perjuangan 
politik Pancasila, dimana rakyat penclukungnya dapat dididik clan 
diberi teladan tentang nilai-nilai Iuhur Pancasila. Pendidikan poli- 
tik yang dilakukan oleh Partai Politik dan Golongan Karya, baik 
dalam arti pendidikan kader organisasinya maupun di dalam 
kerangka yang lebih luas melalui proses komunikasi politik timbal 
balik dengan rakyat pendukungnya, haruslah secara konsisten 
ditujukan pada sasaran peningkatan kesadaran politik rakyat di 
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3). Organisasi Massa dan arganisasi-OTganisasi profesi/fangsional 
Organisasi massa dan organisasi-organisasi profesi/fungsi 

merupakan realitas yang secara embrional telah ada di atas infra 
struktur politik sejak awal kemerdekaan. Bahkan pada masa sebe- 
lurn kelahiran Orde Baru, beberapa diantara pemimpin-pimimpin 
organisasi tersebut telah duduk dalam lembaga-lembaga perwa- 
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2). ABRJ sehagai kekuatan sosial politilt. 
Sebagaimana kita ketahui di dalam GBHN telah ditandaskan 

bahwa ABRI adalah sebagai kekuatan Hankam dan kekuatan sosial 
politik merupakan salah satu modal dasar pembangunan Nasional. 
Dan oleh karena itu ABRI sebagai kekuatan sosial politik telah 
menjadi bagian yang hidup dan tumbuh dalam sistem politik kita 
berdampingan dengan 2 (dua) partai Politik dan Golongan Karya, 

Sebagai kekuatan sosial politik yang sadar dan bertangung 
jawab menempatkan dirinya duduk sama rendah, berdiri sama 
tinggi dengan ketiga organisasi sosial politik tersebut, 

Dalam memperjuangkan cita-cita nasional, ABRI telah me- 
mainkan peranan yang penting terutama karena rakyat telah mern- 
percayai ABRI untuk melaksanakan dwi fungsinya. Dalam pengem- 
bangan kemampuan pembinaan sosial politik dan kekaryaan ABRI 
dititik beratkan pada peningkatan pembangunan ABRI sebagai 
lrelr.uatan sosial sehingga dapat menggunakan kemampuannya se- 
laku dinamisatar dan stabilisaior dalam menunaikan tugas tanggung 
jawabnya meng-amankan dan mensukseskan perjuangan dalam 
mewujudkan Tujuan Nasional, serta dapat ikut serta secara aktif 
dan positif dalam memupuk serta mernantapkan persatuan dan 
kesatuan bangsa dengan berperan serta daJam Pembangunan 
Nasional ke arah terwujudnya Ketahanan Nasional yang tangguh. 
Di samping itu pemhinaan kemampuan ke karyaan ABRI di- 
arahkan untuk dapat ikut serta dalam pengambilan keputusan 
mengenai masalah kenegaraan dan pemerintahan serta pengem- 
bangan Demokrasi Pancasila dan kehidupan konstitusional ber- 
dasarkan UUD 1945. 

atas landasan Pancasila. Dengan dernikian usaha untuk menum- 
buhkan partisipasi politik rakyat akan memiliki suasana yang sehat 
untuk dikembangkan secara sistematik, tanpa isi yang berbeda 
dengan Pancasila, 



4). Media Massa. 
Dalam perkembangan sistem dosial yang semakin modem 

dewa.sa ini, peranan media massa sebagai sarana komunikasi sosial- 

567 

kilan rakyat di tingkat pusat dan daerah sebagai walcil-wakil yang- 
otonom dari organisasinya masing-masing. 

Dalam hubungan ini jeJas bahwa organisasi-organisasi massa 
clan profesizfungsional akan lebih dominan peranannya sebagai 
kelompok-kelompok kepentingan (interest groups) yang akan ikut 
berperan sebagai wadah yang dapat mendorong timbulnya kesa- 
daran politik rakyat. Dari peranan tersebut organisasi-organisasi itu 
pun akan menjadi saluran untuk memberikan dultungan terhadap 
sislem politilt secara lweluruhan. Peranan seperti ini antara lain telah 
diperlihatkan oleh organisasi-organisasi ke pemudaan, organisasi- 
organisasi wanita, organisasi-organisasi pekerja, tani, nelayan, 
pegawai negeri, dan sebagainya. Kesemuanya ikut merupakan 
potensi politik yang dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai 
wadah-wadah penyalur aspirasi rakyat serta wadah pendidikan 
politik yang efektif. 

Jika organisasi-organisasi massa dan profesi/fungsional telah 
mampu meningkatkan peranannya sebagai partner dari partai 
politik dan golongan karya di dalarn proses menuju Pancasila, 
melalui kegiatan pendidikan politik dan komunikasi politik, maka 
dapat diharapkan bahwa di rnasa depan sistern politik akan 
didukung oleh suatu kerangka infra struktur yang benar-benar 
kuat. 

Dalam hubungan dengan peningkatan peranan ini, tidak 
berarti bahwa organisasi-organisasi massa dan profesi/fungsional 
itu harus berafiliasi dengan partai-partai politik, Selanjutnya, se- 
perti halnya dengan partai politik dan golongan karya, organisasi- 
organisasi massa dan profesi/fungsional perlu secara terus 
menerus membenahi dinarnika intern organisasinya masing-ma- 
sing. 

Keanekaragaman organisasi massa dan organisasi profesi/ 
fungsional hendaknya tidak mengarah pada semakin beraneka- 
ragamnya perbedaan k.epentingan yang pada gilirannya akan lebih 
mempertajam pertentangan yang ada di dalarn masyarakat, tetapi 
justru untuk pertumbuhan berbagai aspirasi yang secara serasi 
dapat mendukung tetap tegaknya sistem Demokrasi Pancasila. 



5). Lemhaga-lembaga penyalur aspirasi masyarakat pedesaan. 
Sejak berlakunya Undang-undang nomor 3 Tahun 1975 ten- 

t:ang Partai Politik dan Golongan Karya, struktur organisasi dari 
ketiga kekuatan politik itu beralr.hir di tingltat Kabupaten/Kotamadya 
daerah tinglrat II saja. 

Pada tingkat Kecamatan dan desa terdapat Komisaris Partai 
Politik/Golongan Karya. Hal ini merupakan realisasi dari konsep 
pemikiran agar rakyat di desa-desa dapat lebih memusatkan per- 
hatiannya pada usaha-usaha peningkatan kesejahteraan dan ter- 
hindar dari kemungkinan rakyat pedesaan di sibukkan dengan 
kegiat:an-kegiatan politik praktis, Kondisi budaya masyarakat desa 
yang pada umumnya diwarnai oleh kuatnya nilai-nilai kekeluar- 
gaan dan gotong-royong, serta kondisi pendidikan mereka yang 
masih berada pada tingkat minimal, menyebabkan pengkotakan 
secara permanen dalam salah satu dari tiga kekuatan politik yang 
berkompetisi secara terus menerus akan dapat mendorong tim- 
bulnya sikap-sikap ekstrim, yang secara hipotetik dapat mengan- 
cam nilai-nilai budaya yang masih mumi tersebut, Pengalaman 
pada masa lampau, sejak diperkenalkannya sistem kepartaian di 
Indonesia. terutama pada masa menjelang dan sesudah pemilihan 
umum tahun · 1955 sampai dengan masa awal Orde Baru, secara 
jelas nengajarkan bahwa kekhawatiran tentang hal tersebut di 
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politik sangat dominan. Media massa boleh dikatakan menjadi 
suatu kebutuhan mutlak dalam kehidupan sosial-politik, di mana 
berbagai nilai, rencana, pesan, kebijaksanaan, aspirasi dan infor- 
masi dapat dikomunikasi secara luas dan efisien. 

ltulah sebabnya maka media massa senantiasa berperan se- 
bagai komponen infra struktur di dalam suatu sistem politik mo- 
dem, tidak terkecuali di Indonesia. 

Berbeda dengan media massa di negara-negara yang meng- 
anut paham liberal, dimana pers memiliki kebebasan yang leluasa 
di dalam menyelenggarakan fungsinya sebagai saluran komunikasi 
polink, maka di Indonesia peranan itu senantiasa dijalankan sei- 
ring dengan tanggung jawab. Pen lndmwia menganut ll$as /r.eheba- 
san yang berlanggung jawab Mpada lcepentingr.in Nasional. Kebebasan 
Pers Indonesia bukan untuk kebebasan itu sendiri, tetapi harus 
dikaitkan dengan kepentingan nasional, dalam arti selalu men- 
dahulukan kepentingan nasional. 



b. Supra Stnlktur Politik 
Lembaga-lembaga Supra Struktur formal yang dirnaksud di sini 

adalah komponen-komponen utama yang tercakup di dalam supra 
stroktur polililr. yang melaksanakan fungsi-fungsi kenegaraan. 

Sebagaimana yang telah kita maklumi bahwa Indonesia tidak meng- 
anut sistem pemisahan kekuasaan (separation of power) seperti teori 
Montesque secara murni, melainkan menganut sistem Pembagian 
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atas, mempunyai dasar yang culc.up kuat. Peta politik masa lampau 
itu telah menimbulkan pameo tentang adanya desa partai A, 
kecamatan partai B dan sebagainya. Sementara keadaan menun- 
jukkan bahwa pembinaan politik yang dilakukan oleh partai di 
masa lampau terhadap masyarakat desa tidak mernbawa pengaruh 
positif terhadap pembentukan kesadaran politik yang sehat dan 
kreatif. Bahkan bagi beberapa desa tertentu justru membawa 
ma1apetaka. Keadaan ini terutama tampak pada masa sebelum dan 
segera sesudah G.30.S, di mana rakyat desa yang telah terkotak 
secara permanen dalam berbagai partai yang bertentangan ideolo- 
gi dan kepentingannya, saling "menyerang" satu sama Iain. 

Akibatnya adalah korban jiwa yang cukup besar, dan lebih 
parah lagi karena pada tingkat tertentu keadaan itu juga mengor- 
bankan nilai-nilai persatuan, kekeluargaan dan gotong royong. Pe- 
merin tah Orde Barulah yang kemudian dengan susah payah, 
melalui program pembangunan yang berencana, berusaha mem- 
bangun kembali kepercayaan dan dukungan rakyat terhadap sis- 
tem politik kita. 

Dari gambaran latar belakang diterapkannya honsep massa 
mengambangyang dikemukakan di atas,jelas terlihat bahwa kondisi 
struktur politik yang dianut sekarang merupakan suatu basil 
konsensus nasional yang disadari oleh pertimbangan-pertimbang- 
an yang cukup matang dan rasional. Sementara itu, unnik 
meningkatkan kesadaran dan partisipasi rakyat dalam pemba- 
ngunan, dibentuklah Lembaga Musyawarah dan Lembaga Ke- 
tahanan Masyarakat Desa (Undang-undang Nornor 5 Tahun 1979 
ten tang Pemerintahan Desa). Kedua lembaga ini pada hakekatnya 
berfungsi sebagai penya]ur aspirasi masyarakat pedesaan. 

Pelaksanaan fungsi itu antara lain berwujud forum komu- 
nikasi dan musyawarah antar pemerintah desa dengan tokoh- 
tokoh masyarakat yang terwakili dalam kedua lembaga tersebut, 



Di dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara, UUD 1945 
beserta Penjelasannya telah memberikan petunjuk.-petunjuk pokok 
yang cukup padat, dinamis, strategis dan mendasar tentang 
kedudukan, tugas dan wewenang Lembaga-lembaga Negara serta Sis- 
tem Pemerintahan Negara, yang kita kenal dengan 7 (tujuh) buah 
kunci pokok. 
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BAB IV 
SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA RI 

kekuasaan (distribution of power) at.as 5 jenis kekuasaan, 
Pembagian kekuasaan di sini adalah bahwa dalam hal-hal tertentu 

dimaksudkan adanya hubungan kerja atau kerjasama antara Lembaga- 
lembaga Negara tersehut dalam melaksanakan tugasnya masing- 
masing. 

Hal yang demikian itu hukan berarti adanya campur tangan atau 
saling mempengaruhi antara satu Lemhaga Tinggi Negara dengan 
Lembaga Tinggi Negara lainnya. 

Dalam rangka mencapai tujuan Nasional maka fungsi-fungsi kene- 
garaan dari Lembaga-lembaga telah diatur dalam UUD 1945. 

Secara singkat pembagian kekuasaan tersebut dapat disebutkan 
sebagai berikut : 
a. Lembaga MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara yang rnelak- 

sanakan fungsi "pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan 
rakyat", 

b. Lembaga Kepresidenan, yang memegang fungsi "eksekutif'. 
c. Lemhaga DPA yang memegang fungsi "konsultatif'. 
d. Lembaga DPR, yang memegang fungsi "legislatif', perundang-un- 

dangan bersama dengan Presiden dan pengawasan terhadap Lem- 
baga eksekutif. 

e. Lembaga BEPEKA, yang memegang fungsi "auditatif" atau pe- 
meriksaan. 

f. Lembaga MA, yang memegang fungsi "yudikatif' atau peradilan. 

Dengan demikian MPR mempunyai kedudu.kan yang tertinggi di j 
antara Lembaga-lembaga Negara lainnya, atau dengan pengertian lain 
bahwa 5 (lima) Lembaga Tinggi Negara lainnya kedudukannya berada 
di bawah MPR, dan 5 (lima) Lembaga Tinggi Negara tersebut 
tingkatnya sama atau sejajar. 
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3. Kdwasaan Negrsm 1ang tatinggi di ta~an MPR 
Kedaulatan Rakyat dipegang oleh suatu badan bernama Majelis 

Permusyawaratan Rakyat. sebagai penjelmaan seluruh Rakyat Indone- 
sia. Majelis ini menetapkan Undang-Undang Dasar dan menet.apkan 
Gam.garis Besar Haluan Negara. Majelis ini mengangkat Kepala Ne- 
gara (Presiden) dan Wakil Kepala Negara (Wakil Presiden), Majelais 
inilah yang memegang kekuasaan negara yang tertinggi, sedang 
Presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar 
yang telah ditetapkan oleh Majelis. Presiden yang diangkat oleh 
Majelis, tunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis. 

Ia ialah "Manda.larisn dari Majelis, ia berwajib menjalankan pu· 
tusa&putusan Majelis. Presiden tidak. "neben", at.an tetapi "untergeord- 

2. Sistem ltonstilwional 
Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar) 

tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). 
Sistem ini memberikan ketegasan bahwa cara pengendalian pe- 

merintahan dibatasi ketentuan-ketentuan konstitusi, yang dengan 
sendirinya juga oleh ketentuan-ketentuan dan hukum lain yang meru- 
pakan produk konstitusional seperti GBHN, Undang-undang dan lain- 
lain. 

Tujuh buah kunci pokok yang merupa.kan Sistem Pemerintahan 
Negara Indonesia ibl telah dijelas.kan dengan terang dan sistematis 
dalam Penjelasan UUD 1945, sebagai berikut : 

1. Jrui.(mesia ialah Negara 1ang benlasarl<an alas Hu/tum (Rechl.sstaat) 
Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat), tidak 

berdasarltan atas kekuasaan belaka (machtsstaat), 
Ini mengandung arti bahwa negara, termasuk di dalamnya peme- 

rintah dan Lembaga-lembaga Negara yang lain dalam melaksanakan 
tindakan-tindaltan apapun, harus dilandasi oleh hukum atau harus 
dapat dipertanggungjawabltan secara hukum. Tekanan pada hukum 
(recht) di sini dihadapkan sebagai lawan dari kekuasaan (macht). 
Prinsip dari sistem ini di samping akan tampak dalam rumusan pasal- 
pasalnya. jelas sejalan dan merupakan pelaksanaan dari pokok-pokok 
pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yang diwujud- 
kan oleh cita-cita hukum (rechtsidee) yang menjiwai UUD 1945 dan 
hukum dasar yang tidak tertulis. 
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5. PruUlen tidalt bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
Juga dijelaskan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 

sebagai berik.ut: 

4. Pmidm ialah penyelenggara pemerintah Negara yang lertinggi di bawah 
Majelis. 

Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan : 

"Di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden ialah penye- 
lenggara pemerintah Negara yang tertinggi. Dalarn menjalankan 
pemerintahan Negara, kekuasaan dan tanggungjawab adalah di 
tangan Presiden (concentration of power and responsibility upon 
the President.") 

Sistem ini logis, karena Presiden diangkat oleh Majelis Presiden 
bukan saja diangkat oleh Majelis, tetapi ia dipercaya dan diberi tugas 
untuk melaksanakan kebijaksanaan rakyat yang berupa garis-garis besar 
haluan negara ataupun ketetapan lainnya. Oleh karena itu Presiden 
adalah Mandataris. Presidenlah yang memegang tanggung jawab atas 
jalannya pemerintahan yang dipercayakan kepadanya dan tanggung 
jawab itu adalah kepada Majelis, bukan kepada badan lain. 

net" kepada "Majelis". Demikian diuraikan dalam Penjelasan Undang- 
Undaog Dasar 1945. 

Di sinilah terjelmanya pokok pikiran kedaulatan rakyat yang 
terkandung daJam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 

Sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, MPR mempunyai 
tugas dan wewenaog yang sangat menentukan jalannya negara dan 
bangsa., yaitu berupa: 

menetapkan Undang-U ndang Dasar; 
menetapkan garis-garis besar dari haluan negara; 
mengangkat Presiden dan Wakil Presiden. 

Dengan kewenangan yang demikian itu, menetapkan Undang- 
Undang Dasar dan garis-garis besa.r dari haluan negara, maka kekua- 
saan MPR Iuas sekali. Ini adalah logis, karena MPR adalah pemegang 
kedaulatan Negara. sebagai badan yang merupakan penjelmaan dari 
seluruh rakyat, maka segala keputusan yang diambil haruslah rnencer- 
minkan keinginan dan aspirasi seluruh rakyat 
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Pengangkatan dan pemberhentian Menteri-menteri Negara adalah 
sepenuhnya wewenang Presiden. Menteri-menteri tersebut tidak ber- 
tanggungjawab kepada DPR, tetapi bertanggungjawab kepada 
Presiden. Oleh karenanya status mereka adalah sebagai pembantu 
Presiden. Meskipun demikian tidak dapat dikatakan bahwa Menteri- 
menteri Negara ini adalah pegawai tinggi biasa, oleh karena dengan 
petu.njuk dan persetujuan Presiden, Menteri-menteri inilah yang pada 
kenyataannya menjalankan kekuasaan pemerin tahan di bidangnya 
masing-masing. 
lnilah yang disebut Sistem Kabinet Presidental/Presidensial. 

6. Menteri Negara ialah pembantu Presiden, Menteri Negara tidak her 
tanggungjawab lrepada Dewan PeruJQ.]U/an Rakyat. 

Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: 

"Presiden mengangkat dan memberhentikan Menteri-menteri 
Negara. Menteri-menteri itu tidak bertanggungjawab kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat Kedudukannya tidak tergantung dari 
Dewan, akan tetapi tergantung dari Presiden. Mereka ialah pem- 
bantu Presiden", 

Menurut Sistem Pemerintahan Negara R.I., Presiden tidak ber- 
tanggungjawab kepada DPR. Tetapi Presiden bekerjasama dengan 
Dewan. Dalam hal ini pembuatan Undang-Undang dan menetapkan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Presiden harus men- 
dapatkan persetujuan DPR. Presiden tidak dapat membubarkan DPR 
seperti pada Sistem Parlementer; namun DPR pun tidak dapat 
menjatuhkan Presiden, karena Presiden tidak bertanggungjawab 
kepada DPR. 

''Di samping Presiden adalah Dewan Perwakilan Rakyat. 
Presiden harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat 
untuk membentuk Undang-Undang (Gesetzgebung) dan untuk 
menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara (staatsbe- 
grooting). Oleh karena itu, Prsiden harus bekerja bersama-sama 
dengan Dewan, akan tetapi Presiden tidak bertangungjawab 
kepada Dewan, artinya kedudukan Presiden tidak tergantung dari 
Dewan." 
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Di atas telah ditegaskan bahwa ia bertanggungjawab kepada 
Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kecuali itu ia harus mernperhatikan 
sungguh-sungguh suara Dewan Perwakilan Rakyat. 

Kunci sistem ini-kekuasaan Presiden tidak tak terbatas ditekankan 
lagi di samping sudah tegas dalam kunci sistem yang ke-2 sistem 
Pemerintahan Konstitusional, bukan bersifat absolut- dengan menun- 
jukkan fungsi/peranan Dewan Perwakilan Rakyat dan fungsi/peranan 
para Menteri sebagai pernbantu Presiden, yang dapat mencegah 
kemungkinan kemerosotan kekuasaan pemerintahan di tangan 
Presiden ke arah kekuasaan mutlak (absolutisme). 

Sesuai dengan sistem ini, maka kedudukan dan peranan DPR 
adalah kuat, Bukan saja ia tidak dapat dibubarkan oleh Presiden 
(seperti halnya dalam sistem parlementer), dan juga bukan saja ia 
memegang wewenang memberikan persetujuan kepada Presiden 
dalam membentuk Undang-undang dan menetapkan APBN, tetapi 
DPR adalah juga badan yang memegang pengawasan terhadap peme- 
rintah (dalam hal ini Presiden) yang efektif. Perlu ditambahkan bahwa 
mengaJir dari kewenangan yang dimiliki oleh DPR {tugas, wewenang 
dan hak-haknya), maka jelas bahwa DPR bukan merupakan "Stempel" 
Pemerintah. Sebab setiap Rancangan Undang-Undang (RUU) yang 
diajukan oleh · Pemerintah kepada DPR senantiasa dibahas melalui 
beberapa tingkatan yaitu tingkar I sampai dengan tingkat IV sebelum 
disetujui menjadi Undang-undang, lni semuanya jelas membuktikan 
bahwa DPR sebagai salah satu Supra Struktur Politik mempunyai per- 
anan yang menentukan dalam rangka mewujudkan terlaksananya 
Sistem Politik Orde Baru. 

DPR yang anggota-anggotanya adalah Anggota MPR mempunyai 
wewenang pula mema_nggil MPR untuk mengadakan persidangan is- 
timnJa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden, apabila DPR 
menganggap Presiden sungguh melanggar haluan negara yang dite- 
tapkan oleh Undang-Undang Dasar atau Majelis Permusyawaratan 
RakyaL 

Jadi sesuai dengan sistem ini, maka kebijaksanaan atau tindakan 

7. Kekuasaan &pala Negara .. ,tidak taJr. terbatas 
Penjelasa.n Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: 

"Meskipun Kepala Negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat, ia bukan "diktator", artinya kekuasaan tidak tak 
terbatas'', 
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Presiden dibatasi puJa oleh adanya ~" 1ang efeldif oWa DPR.. 
Sistem atau mekanisme ini merupakan sarana preventif untuk 
mencegab pemerosotan sistem konstitusional menjadi ahsolutisme. 

Demikian juga sistem "kekuasaan Presiden tidak tak. terbatas" itu, 
ditunjukkan dengan adanya fungsi dan per.man para Menteri Negara 
sebagai pembantu Presiden yang cukup besar pula. 

Seperti dijelaskan di muka, Mentcri bukan pegawai tinggi biasa, 
tetapi menteri-menteri adaJah yang terutama menjalank.an kekuasaan/ 
pemerintahan di bidangnya.. Di bidangnya. Mentcri dianggap menge- 
tahui seluk beluk masalah yang dihadapinya. sehingga "Menteri mem- 
punyai pengaruh besar terhadap Presiden dalam menentukan politik 
negara yang mengenai departemeooya". 

Dengan penjelasan yang demikian itu tidaklah berarti mengurangi 
wewenang dan tanggung jawab Presiden dan juga tidak berarti mengu- 
rangi dan tanggung jawab Presiden dan juga tidak berarti bahwa 
dengan demikian Presiden hanya didikte saja oleh Menteri-rnenterinya, 
Dengan sistem ini yang ingin ditonjolkan adalah bahwa Menteri-rnen- 
teri itu adalah juga "Pemimpin-pemimpin negara", y.;mg membantu 
Presiden agar dalam penyelenggaraan kekuasaaan pemerint:ah itu tetap 
dipegang teguh sistem pemerintahan sesuai Undang-Undang Dasar- 
Negara Hukum, Pemerintahan Konstitusional, dan sebagainya, se- 
hingga dapat dicegah agar jalannya pemerintahan negara yang terletak 
pada satu orang -ialah Presiden- tidak cenderung menjurus ke abso- 
lutisme. 

Dalam sistem ini sekaligus juga ingin ditekankan perlunya da- 
yaguna dan hasilguna kerja pemerintah, dengan menyatakan dalam 
PenjeJasan sebagai berikut: "Untuk menetapkan politik pemerintah 
dan koordinasi dalam pemerintahan negara para Menteri bekerjasama 
satu sama Jain seerat-eramja di bawah pimpinan Presiden", 

Dalam keranglka inilah Sistem Pemerintahan Negara Indonesia 
memiliki kabinet yang dipimpin oleh Presiden. 

Dengan uraian sistcm pemerintahan seperti tersebut di atas maka 
teJah tampak jelas kerangka mebnisme penyelenggaraan negara serta 
mekanisme hubungan kelembagaan antara. MPR- Presiden - DPR. 
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3. Swunan dan lcomposisi heanggolaan MPR 
Undang-undang Dasar Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa 

"MPR terdiri atas Anggota-anggota DPR ditambah dengan Utusan- 
utusan dari Daerah dan Golongan-golongan menurut aturan yang 
ditetapkan dengan Undang-undang". 

Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-undang No. 
16 Tahun 1969 yang telah diubah dan disempumakan terakhir 

2. Tugas dan Wewenang MPR 
MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara mempunyai tugas/ 

fungsi: 

1). Menetapkan Undang-Undang Dasar; 
2). Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara; 
3). Memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden. 

1. Kedudukan MPR 
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah penjelmaan 

seluruh Rakyat Indonesia dan merupakan Lembaga Tertinggi 
Negara, pemeg~i;ig dan pelaksanaan sepenuhnya kedaulatan 
Rakyat. K.e.kuasaannya tidak terbatas dan kekuasaan ini berasal 
dari Rakyat, karena Rakyat yang mempunyai kedaulat.an itu di 
dalam negara. Dengan demikian MPR mempunyai kedudukan 
yang tertinggi diantara Lembaga-Iembaga Negara Iainnya atau 
dengan pengertian lain ialah Lembaga-lembaga Negara lainnya itu 
tidak sama kedudukannya dengan MPR akan tetapi berada di 
bawah MPR. 

A. Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Setelah diuraikan secara pokok-pokok tentang sistem politik Orde 
Baru dan sistem Pemerintahan Negara berdasarkan UUD 45, maka 
tibalah sekarang unan tentang peranan MPR/DPR-RI sebagai Lembaga 
supra struktur Politik menurut UUD 1945. 

BABV 
FUNGSI DAN PERANAN MPR/DPR ·RI 
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5. Alal-alal Kel.mglcapan Maje/is 
a. Pimpinan Majelis; 
b. Badan Pek.erja Ma.jelis; 

4. fralui-fraltsi Majelis 
Untuk meningkatkan daya guna kerja Majelis dan Anggota 

dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat dibentuklah 
Fraksi, Akan tetapi Fraksi-fraksi Majelis bukan alat kelengkapan 
Majelis. 

Fraksi Majelis adalah pengelompokan Angota yang mencer- 
minkan konstelasi politik dan pengelompokan fungsional dalam 
masyarakat. 
Dalam Majelis ada 5 Fraksi, yaitu : 

a. Fraksi ABRI; 
b. Fraksi Karya Pembangunan; 
c. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia; 
d, Fraksi Persatuan Pembangunan; 
e. Fraksi Utusan Daerah; 

Menurut ketentuan Peraturan Tata Tertib, tiap Anggota wajib 
tergabung dalam sa1ah satu Fraksi yang ada dalam Majelis. 

dengan Undang-undang No. 2 Tahun 1985 tentimg Susunan dan 
kedudukan MPR, DPR dan DPRD. 

Jumlah Anggota MPR adalah dua kali lipat jumlah Anggota 
DPR. . 

Jumlah Anggota DPR basil Pemilu 1987 ditetapkan sebanyak 
500 orang yang terdiri atas 400 orang yang dipilih dalam 
Pemilihan Umum dan 100 orang diangkat dari kalangan ABRI. 

Dari 400 orang Anggota yang dipilih Go~ memperoleh : 
299 kursi, Partai Persatuan Pembangunan : 61 kursi dan Partai De- 
mokrasi Indonesia : 40 kursi. 

Dengan demikian maka jumlah Anggota MPR adalah 1000 
orang. 

500 orang Anggota Tambahan yaitu MPR Non DPR terdiri 
dari Utusan Daerah yang dipilih via DPRD Tk, I : 147;imbangan 
basil Pemilu : 202; Golongan Karya ABRI : 51 ( diangkat) dan 
Utusan Golongan : 100 (diangkat). 
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1. Kedudukan DPR 
a). Sesuai dengan Ketetapan MPR No. III/MPR/1978 DPR adalah 

merupakan Lembaga Tinggi Negara yang merupakan suatu 
wahana untuk melaksanakan Demokrasi Pancasila. Dan sesuai pula 
dengan Peajelasan Undang-Undang Dasar 1945 kedudukan DPR 
berada di samping Presiden. 

b). DPR mempunyai kedudukan yang kuat karena DPR tidak bisa 
dibubarkan oleh Presiden. 
Disamping itu Anggot.a-anggota DPR juga merupakan Anggota 
MPR, oleh karenanya DPR dapat selalu mengawasi tindakan- 
tindakan · Presiden dalam rangka pelaksanaan Garis-garis Besar 
Haluan Negara (GBHN). 

c). Apabila DPR menganggap Presiden sungguh-sungguh melanggar 
Haluan Negara, maka DPR menyampaikan memorandum untuk 
mengingatkan Presiden. Kemudian apabila dalarn waktu tiga bulan 
Presiden tidak mernperhatikan memorandum DPR tersebut, rnaka 
DPR menyampaikan memorandum kedua, Dan apabila dalam 
waktu satu bulan memorandum kedua tidak diindahkan Presiden, 
maka DPR dapat meminta MPR untuk meng-adakan Sidang lste- 
mewa untuk. meminta pertanggungjawaban Presiden. 

11. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

6. Badan Pdterja Majelis (BP-MPR) 
Badan Pekerja Majelis terdiri dari 45 orang Anggota Tetap 
•dengan 45 orang Anggota Pengganti yang susunannya mencer- 
minkan perimbangan jumlah Anggota Fraksi dalam Majelis. 
BP Majelis ini mempunyai tugas : 

a. Mempersiapkan Rancangan Acara dan Rancangan 
Putusan-putusan Sidang Umum atau Sidang Istimewa Majelis, 

b. Memberi saran dan pertimbangan kepada Pimpinan 
Majelis menjelang Sidang Umum atau Sidang lstimewa. 

c. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Majelis. 
d. Membantu Pimpinan Majelis dalam rangka melaksanakan 

tugas-tugas Pimpinan Majelis. 

c. Komisi Majelis; 
d. Panitia Ad Hoc Majelis. 
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(4). Membahas untuk meratifikasi dan atau memberikan 
persetujuan atas pernyataan perang, pembuatan perdamaian 
dan perjanjian dengan negara Iain yang dilakukan oleh 
Presiden. 

(5). Membahas basil pemer iksaan atas pertanggung-jawaban 
Keuangan Negara yang diberitahukan oleh Badan Pemeriksan 
Keuangan. 

(6). Melaksanakan hal-hal yang ditugaskan oleh Ketetapan-Keteta- 
pan MPR kepada DPR. 

b). Untuk kepentingan pelaksanaan wewenang clan tugasnya, DPR 
dapat mengadakan konsultasi dan kordinasi dengan Lembaga 
Tinggi Negara lainnya. - 

(3). Melakukan pengawasan atas: 

(a). Pelaksanaan Unclang-undang. 
(b). Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

serta pengelolaan Keuangan Negara. 
(c). Kebijaksanaan Pernerintah. 

2. Tugas & Wewenang DPR 
a). DPR, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan 

Tata Tertib DPR, mernpunyai wewenang dan tugas sebagai 
berikut: 

. (1). Bersama-sarna dengan Presiden membentuk Undang-undang. 
(2). Bersama-sama dengan Presiden menetapkan Anggaran Pen- 

dapatan dan Belanja Negara. 

d}. Untuk melaksanakan fungsinya sebagai dimaksud di dalam Un- 
dang-Unclang Dasar 1945, DPR dilengkapi dengan hak-hak sebagai 
berikut: 

(1). Hak rneminta keterangan kepada Presiden. 
(2). Hak mengadakan penyelidikan. 
(3). Hak mengadakan perubahan atas RUU. 
(4), Hak mengajukan pemyataan pendapat. 
(5). Hak mengajukan/menganjurkan seseorang jika ditentukan 

oleh suatu peraturan perundang-undangan. 
(6). Hak mengajukan RUU usul inisiatif. 
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c). Jadi dengan wewenang dan tugasnya tenebut di atas maka: 

(1). Setiap Rancangan Undang-Undang dari Pemerintah harus 
dibahas dan disetujui oleh DPR sebelum disahkan menjadi 
Undang-Undang. 

DPR juga mempunyai hak inisiatif untuk membuat ran- 
cangan Undang-Undang. 

(2). Dalam hal menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara, maka RAPBN setiap tahunnya harus dibahas dan 
disetujui o]eh DPR. Apabila RAPBN tersebut tidak disetujui 
oleh DPR, maka Pemerintah harus melaksanakan APBN 
tahun sebelumnya. 

(3). DPR mengadakan pengawasan atas pelaksanaan-pelaksanaan 
Undang-Undang APBN dan pengelolaan Keuangan Negara 
serta Kebijaksanaan Pernerintah. 

Dalam hal melakukan pengawasan tersebut, maka DPR 
selain mempunyai hak-hak seperti disebutkan di atas, juga 
melakukan rapat kerja dengan Menteri-menteri, Deng:~ Pen- 
dapat (Hearing) dengan Swasta. 

(4). Setiap perjanjian yang dilakukan oleh Pemerintah dengan 
negara-negara lain harus dibahas dan disetujui oleh DPR. 

(5). Hasil Pemeriksaan Tahunan (HAPTAH) atas pertang- 
gungjawaban Keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa 
Keuangan setiap tahun diserahkan kepada DPR untuk diba- 
has. 

(6). Juga DPR harus melakasanakan hal-hal yang ditugaskan oleh 
Ketetapan-Ketetapan MPR. 

Dalam hal-hal ini tertentu dimungkinkan adanya hubungan kerja 
atau kerjasama diantara Lembaga-lembaga Tinggi Negara, namun 
tidak berarti adanya campur tangan. 
Hubungan kerja tersebut misalnya: 

Dalam hal-hal tertentu berdasarkan ketentuan Undang-Un- 
dang, MPR atau DPR mernberikan saran atau usul kepada 
Presiden dalam rangka pengisian/pengangkatan Anggota-anggota 
Lembaga Tmggi Negara misalnya: 

Pengangkatan Anggota Dewan Pertimbangan Agung, terlebih 
~ dahulu Presiden mendengar serta memperhatikan pertim- 

bangan dan saran-saran Pimpinan MPR, Pimpinan DPR, Pim- 
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3. Mekanisme DPR 
Tugas dan Wewenang DPR sesuai dengan UUD 1945 dan Per- 

aturan Tata Tertib DPR yang utarna ada 3 hal yaitu: 

a. Bersama-sama dengan Presiden mernbentuk Undang-Undang. 
b. Bersama-sama dengan Presiden menetapkan Anggaran Pen- 

dapatan dan Belanja Negara. 
c. Melakukan Pengawasan atas: 

1). Pelaksanaan Undang-undang; 
2). Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan BeJanja Negara 

serta pengelolaan Keuangan Negara. 
3). Kebijaksanaan Pemerintah. 
Mekanismenya sebagai berikut: 

ad.a.DPR bersama-sama dengan Presiden membentuk Undang-undang. 
Dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa Presiden 

mernegang kekuasaan membentuk Undang-undang dengan 
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. (bukan sebaliknya DPR me- 
megang kekuasaan membentuk Undang-undang dengan 
persetujuan Persiden). 

Rancangan Undang-undang dapat berasal dari Pemerintah 
atau berupa usul inisiatif dari DPR Di samping itu Rancangan 
Undang-undang dapat pula berasal dari Peraturan Pemerintah 
pengganti Undang-undang. 

pinan Partai-partai Politik, Pimpinan Organisasi/Golongan 
Karya dan atau Pimpinan Organisasi lainnya. (Penjelasan 
Pasal 5 UU No. 3 Tahun 1967 tentang Dewan Pertimbangan 
Agung). 

Pengangkatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan 
Pemeriksa Keuangan oleh Presiden atas usul Dewan 
Perwakilan Rakyat. 
Hakim Agung diangkat oleh Presiden sebagai Kepala 
Negara dari daftar nama calon yang diusulkan oleh 
Dewan Perwakilan rakyat. 

Daftar nama calon sebagaimana dimaksud diajukan oleh 
DPR kepada Presiden sebagai Kepala Negara setelah DPR 
mendengar pendapat dari Mahka.mah Agung dan Pemerin- 
tah. 
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ad.b) .DPR bmama-sama Presiden menetapk.an Anggaran Pendapalan dan 
Belanja Negara. 
Dalam rangka pelaksanaan wewenang dan tugas DPR tersebut di- 
adakan kegiatan sebagai berikut: 

1). Pernbicaraan pendahuluan dengan Pemerintah dalam rangka 
menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara. 

2). Penyampaian RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Be- 
lanja Negara serta Nora Keuangannya oleh Presiden kepada 
DPR dan Pembahasannya serta penetapan Anggaran Pen- 
dapatan dan Belanja Negara . 
Kiranya perlu dijelaskan lagi bahwa: 

ad.I) Pembicaraan pendahuluan dalam rangka penyusunan Ran- 
cangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara oleh Komisi- 
kornisi dalam Rapat Kerja dengan Pemerintah dilakukan dalam 
Masa Sidang pertama pada tiap Tahun Sidang (Masa. Sidang per- 
tama sejak 16 Agustus s.d. bulan September). 

Hasil Rapat Kerja tersebut disampailcan oleh Pimpinan Ko- 
misi-komisi dalam Rapat Komisi APBN. 

Pasal 22 UUD 1945 menetapbn: 

Dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa, Presiden berhak 
menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Un- 
dang-undang. 
Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan DPR 
dalam masa persidangan yang berikut, 
Jika tidak mendapat persetujuan, maka Peraturan Pemerin- 
tah itu harus dicabut. 

Dalam Pasal 137 Peraturan Tata Tertib DPR menentukan: 

Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-undang dibicarakan 
oleh DPR pada kesempatan pertama setelah Peraturan Peme- 
rintah Pengganti Undang-undang tersebut diundangkan dan 
disampaikan Presiden kepada DPR. 
Pembahasan dan penyelesaian Peraturan Pemerintah ., 
Pengganti Undang-undang berlaku ketentuan-ketentuan se- 
perti RUU yang berasal dari Pemerintah. 



, 

ad.c, DPR 1Mlaltultan pmgawasan: 
Dalam mclaksanakan tugas dibidang pengawasan, DPR 

dengan ujung tombak. Komisi-komisi dapat: 

I). melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-un- 
dang, termasuk Anggaran Pendapatan clan Belanja Negara, 
serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang 
lingkup tugasnya; 

2). melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Garis-garis 
Besar Haluan Negara (GBHN) yang termasuk da)am ruang 

583 

Rapat K.erja penyelesaian terakhir pembicaraan pendahu- 
luan dilakukan oleh Komisi APBN dengan Pernerintah, 

ad.2) Dalam tujuh bari pertama tiap permulaan tahun takwim 
Presiden menyampaikan Pidato Pengantar tentang Anggaran Pen- 
dapata.n dan Belanja Negara serta Not.a Keuangan dalam Rapat 
Paripurna. 

Apabi1a Presiden berha1angan, maka Pidato Pengantar terse- 
but disampaikan oleh Wakil Presiden; 

Komisi APBN segera mernbahas RUU tentang APBN serta 
Nota Keuangannya dimaksud, kemudian menyampaikan basil 
pembahasan tersebut berupa pokok-pokok pikiran kepada 
Rapat Paripurna sebelu_m Pemandangan Urn urn para 
Anggota. 
Pembahasan dan penyelesaian RUU tentang APBN serta Nota 
Keuangannya berlaku prosedur biasa yaitu melaJui 4 tingkat 
pembicaraan dengan tambahan ketentuan sebagai berikuu 
Rapat kerja dengan Pemerintahan diadakan o1eh Komisi- 
komisi. 
Komisi APBN mengadakan rapat dengan Pimpinan Kornisi- 
komisi untuk menampung saran dan pendapat Komisi-komisi. 
Rapat kerja penye1esaian terakhir RUU tentang APBN di- 
adakan oleh Komisi APBN dengan Pemerintah, dengan mern- 
perhatikan saran dan pendapat dari pemandangan Umum 
para Anggota dan Jawaban Pemerintah, Bamus, Komisi-komisi 
dan Fraksi-Fraksi, 
Pembahasan RUU tentang APBN dan Nota Keuangannya 
tersebut harus selesai selambat-lambatnya 1 April Tahun 
Anggaran yang bersangkutan. 
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lingkup tugasnya' 
3). menampung suara rakyat, termasuk surat-surat masuk, 

mengenai hal yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya. 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Komisi 
dapat: 

a). mengadakan Rapat Kerja dengan Presiden, yang dapat 
diwakili oleh Menteri; 

b). mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Pejabat Pe- 
merintah yang mewakili Instansinya; 

c). mengadakan rapat Dengar Pendapat Umum, baik atas 
permintaan Komisi maupun atas permintaan pihak Iain; 

d). mengadakan Kunjungan Kerja, termasuk melakukan 
studi perbandingan yang dipandang perlu, dalam Masa 
Reses atau apabila dipandang perlu dalam Masa Sidang, 
yang hasilnya atas kepurusan Badan Musyawarah di- 
laporan kepada Rapat Paripurna unruk ditentukan tindak 
lanjutnya; 

e). mengikuti dengan seksama serta mengumpulkan bahan 
mengenai peristiwa yang menyangkut kepentingan rakyat, 
yang terjadi baik di dalam maupun di luar negeri, yang 
termasuk dalam ruang lingkup tugasnya; 

f). mengajukan pertanyaan, baik kepada Pemerintah 
maupun kepada pihak lain; 

g). mengadakan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat 
apabila dipandang perlu dengan Pejabat Pemerintah 
yang mewakili Instansinya, yang tidak tennasuk dalam 
ruang lingkup tugas Komisi yang bersangkutan 

h). rnengadakan Rapat Gabungan Komisi apabila ada 
masalah yang menyangkut lebih dari satu Komisi; 

i). mernbentuk Panitia Kerja; 
j). melakukan tugas atas keputusan Rapat Paripurna dan/ 

atau Badan Musyawarah; 
k), mengusulkan kepada Badan Musyawarah hal yang dipan- 

dang perlu untuk dirnasukkan dalam acara DPR. 

Di dalam DPR, dikenal pula Fra.Jcsi-fraksi yang merupalcan 
pengelompokkan Anggota DPR yang terdiri atas kekuatan- 
kekuatan sosial dan politik yang mencerminkan susunan 
golongan dalam masyarakat. 
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Apabila dipandang perlu DPR dan/atau alat kelengkapan DPR 
dapat membentuk Panitia yang bersifat sementara yang berbentuk 
Panitia Khusus atau Panitia Kerja. 

Selain Komisi yang merupakan alat kelengkapan dewan 
seperti tersebut di atas, Dewan mempunyai alat kelengkapan 
lain yaitu : 
(1). Badan Musyawarah; 
(2). Badan urusan Rumah Tangga; 
(3). Badan Kerjasama Antar Parlemen; 
(4). P a n i t i a. 

Dewan ini mempunyai 4 fraksi yaitu : 
a. Fraksi ABRI; 
b, Frak.si Karya Pembangunan; 
c. Fraksi Parr.ai Demokrasi Indonesia; 
d. Fraksi Persatuan Pembangunan. 

Adapun tugas fraksi adalah : 

Meningkatkan kemampuan, efektivitas dan efisiensi kerja 
para Anggotanya dalam melak.sanakan tugas, yang tercer- 
min dalam setiap kegiatan DPR. 
Menentukan dan mengatur sepenuhnya segala sesuatu 
yang menyangkut urusan masing-masing fraksi. 

Mengenai Komisi dalam Majelis dan dalam dewan ter- 
dapat sifat yang berbeda. Komisi-komisi Majelis dibentuk 
sesuai dengan jum)ah pengelompokan rnateri rapat-rapat 
seJama berlangsungnya Sidang Umum/Sidang lstimewa, 
sedangkan Komisi dalam Dewan dibentuk oleh Dewan dan 
bersifat tetap, 

Adapun tugas Komisi dalam Majelis adalah memusya- 
warahkan dan mengambil putusan mengenai hal-hal yang 
menjadi acara sidang, sedang tugas Komisi Dewan meliputi : 

(1). Bidang Perundang-undangan; 
(2). Bidang Anggaran; 
(3). Bidang Pengawasan; 
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Sebelum dilakukan pembicaraan Tingkat II clan Tingkat III dapat 
didahului dengan rapat-rapat Fraksi. 

Fraksi berhak mengajukan usul/pendapat dalam pokok-pokok 
pikiran untuk. bahan putusan Majelis di dalarn Tingkat Pernbicaraan I, 
II dan III. 

Bentuk putusan Majelis adalah Ketetapan atau Keputusan Majelis. 
Ketetapan Majelis adalah putusan yang mempunyai kekuatan hukum 
mengikat ke luar dan ke dalam Majelis, sedangkan Keputusan Majelis 
adalah putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ke 
dalam Majelis saja. 

Bagi Dewan proses pembuatan/pembahasan suatu RUU se- 
bagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR Pasal 125 sampai 
dengan Pasal 129 dilakukan melalui empat tingkat pembicaraan pula, 
kecuali apabila Badan Musyawarah menentukan pembahasan dengan 
prosedur singkaL 

Tingkat pembicaraan yang dimaksud adalah : 
a. Tingkat I : Keterangan atau penjelasan dalam rapat 

Paripuma oleh Pemerintah (RUU berasal dari P~ 
merintah) atau K.omisi (RUU usul inisiatit). 
inisiatil) . 

b. Tingkat II : Pemandangan Umum. 

4. Proses Pemhualan Putusan 
Proses pembuatan putusan, baik oleh Majelis maupun Dewan 

diatur dalam Peraturan Tata Tertib masing-masing. Bagi Majelis dapat 
kita temui pada Ketetapan MPR No.l/MPR/1983 sedang hagi Dewan 
pada Keputusan DPR No. 14/DPR-Rl/lV /78-79 jo No.10/DPR-RI/111/ 
82-83. 

Dalam Pasal 99 sampai dengan Pasal 103 Ketetapan MPR No. I/ 
MPR/1983 antara Iain dinyatakan bahwa pembuatan putusan-putusan 
Majelis dilakukan melalui 4 tingkat pembicaraan, kecuali untuk Lapor- 
an Pertanggungjawaban Presiden/Mandat.aris dan hal-haJ lain yang 
dianggap perlu oleh Majelis. Empat tingkat pembicaraan tersebut 
adalah: 

a. Tingkat I : Pembahasan oleh Sadan Pekerja Majelis 
b. Tingkat II : Pembahasan oleh Rapat Paripurna 
c. Tingkat III : Pembahasan oleh Komisi/Panitia Ad Hoc Majelis. 
d. Tingkat IV: Pengambilan putusan oleh Rapat Paripurna Majelis. 
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5. Rancangan GBHN dan Bahan Pmimbangan du.Ti Presiden 
Secara konstitusional pengumpulan dan penyusunan GBHN 

adalah wewenang MPR dalam hal ini adalah Badan Pekerja MPR (BP- 

c. Tingkat III : Pembahasan dalam Komisi, Gabungan Komisi atau 
Panitia .khusus bersama Pemerintah. 

d. Tingkat IV : Pengambilan Keputu.san Rapat Paripurna. 

Apabila dipelajari tentang proses pembuatan putusan Majelis atau 
Dewan, sepintas memang kelihatannya begitu mudah dan lancar, se- 
hingga semua putusan Majelis atau Dewan semestinya harus dapat 
diselesaikan da1am waktu. yang singkat. Namun dalam kenyataannya 
tidak selalu · demikian. 

Demokrasi Pancasila memang menjamin adanya perbedaan pen- 
dapat atau perbedaan pendirian, akan tetapi perbedaan tersebut harus 
tetap dalam kerangka kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijak- 
sanaan dalam permusyawaratan/perwakilan sesuai dengan cita-cita dan 
asas-asas Demokrasi Pancasila. 

Dalam hubungan ini maka pengambilan putusan Majelis atau 
Dewan tidak selalu diambil berdasarkan mufakat saja, akan tetapi 
dimungkinkan pula pengambilan putusan berdasarlwn suara terbanyak. 

Memang bahwa pengambilan putusan berdasarkan pemungutan 
suara kita rasakan berat; oleh sebab itu Pimpinan rapat dan/atau 
peserta musyawarah diwajibkan untuk berdaya upaya agar rapat dapat 
berhasil mencapai mufakat. 

Daya upaya inilah kita kenal dengan LOBBYING atau perembultan di 
luar acara rapat resmi: Lobbying merupakan salah satu upaya untuk 
memperlancar pengambilan putusan dan lobbying inilah sebagai 
penembus jalan buntu bagi pengambilan suatu putusan rapat, Umurn- 
nya upaya lobbying ini akan lebih berhasil daripada dirundingkan/ 
dibicarakan dalam suatu rapat formal karena pendekatan dari hati ke 
hati a/can lebih dihayati. 

Oleh sebab irulah upaya lobbying selalu dijalankan walaupun tidak 
secara resrni diatur dalam suatu putusan Majelis/Dewan. Namun harus 
kita sadari bahwa apabila dengan upaya yang dernikian pendirian satu 
sama lain d,ari peserta musyawarah tidak dapat juga didekatkan lagi dan 
karena faktor waktu yang mendesak, maka terpaksa putusan dengan 
pemungutan suara dilaksanakan demi tanggungjawab kepada seluruh 
rakyat, 
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MPR) yang berdasarkan Peraruran Tata Tertib Majelis mempunyai 
tugas dan fungsi antara lain mempersiapkan Rancangan Acara dan 
Rancangan Putusan-putusan Sidang Umum atau Sidang Istimewa 
Majelis, termasuk Rancangan Ketetapan tentang GBHN. Rapat- 
rapat badan Pekerja diselenggarakan segera setelah Badan 
Pekerja terbentuk untuk mempersiapkan bahan-bahan Sidang 
Umum Majelis. Jangka waktu dari saat terbentuknya clan waktu penye- 
lenggaraan rapat-rapat Badan Pekerja hingga saat diselenggarakannya 
Sidang Umum itu, hanya sekitar 5 bulan (bulan Oktober s/d bulan 
Pebruari tahun berikutnya) termasuk mencetak dan pengiriman bahan 
basil kerja BP-MPR kepada seluruh Anggota Majelis yang tersebar 
diseluruh pelosok Tanah Air. 

Ditinjau dari singkatnya waktu penyelenggaraan rapat-rapat Badan 
Pekerja tersebut, maka untuk mempersiapkan bahan Sidang Umum 
Majelis khususnya dalam mempersiapkan konsep GBHN, perlu diper- 
siapkan jauh-jauh sebeJum Sidang Majelis itu diselenggarakan. 

Pengalaman membuktikan bahwa apabila konsep Rancangan 
GBHN baru dipersiapkan dalam masa persidangan Badan Pekerja 
Majelis, dikhawatirkan Majelis akan gagal dalam membuat GBHN 
seperti dialami dalam Sidang MPRS tahun 1968. 

Sehubungan dengan itu, mak.a Presiden/Pemerintah merasa ter- 
panggil untuk. menyampaik.an bahan pertimbangan kepada Majelis 
sernata-mata hanya untuk memperlancar tugas Majelis karena Pernerin- 
tahan yang menguasai perangk.at keras dan perangk.at lunaknya, data- 
data dan kemampuan untuk menyiapkan bahan-bahan yang lengkap 
dan memadai sehingga diharapkan GBHN yang akan dihasilkan itu 
dapat mencak.up kepentingan dan keinginan semua lapisan masya- 
rakat. 

Namun perlu saya tekankan di sini bahwa bahan pertimbangan 
yang berupa konsep GBHN yang disarnpaikan kepada Majelis itu, tidak 
mengurangi wewenang konstitusional Majelis dan maksud Presiden 
bukan untuk menggurui atau mendikte Majelis. Presiden adalah 
Mandataris dan pelaksana dari segala amanat Majelis. 

Presiden tetap berada di bawah Majelis. Presiden dengan penyam- 
paian bahan pertimbangan berupa rancangan GBHN itu ikut mem- 
bantu kelancaran tugas Majelis dalam mengambil Keputusan yang 
sangat penting itu, 

Praktek ketatanegaraan/konvensi/hukum dasar yang tidak tertulis 
itu sampai sek.arang sudah berkembang dan berlangsung 4 kali, yaitu 
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6. Pemhohasan Rancangan Undang-undang (RUU) oleh DPR. 
Pembahasan RUU o]eh Dewan ternyata tidak semua berjalan Ian- 

car dan mulus. Barangkali Saudara-saudara masih ingat sewaktu Dewan 
membahas RUU Perwakilan yang diwarnai oleh gejolak sebagian' dari 
masyarakat, RUU tentang KUHAP yang dibahas sampai memakan 
waktu hampir 2 tahun, begitu pula RUU tentang PEMILU maupun 
RUU tentang Organisasi kemasyarakatan yang telah disetujui Dewan 
pada tahun 1985. 

Dari 5 RUU bidang politik yang telah disetujui oleh Dewan, ter- 
nyata pembahasan RUU tentang PEMILU merupakan pembahasan 
yang tersendat-sendat dan nyaris di tempuh dengan jalan pemungutan 
suara. Namun berkat semangat Demokrasi Pancasila yang telah men- 
jiwai semua fihak yang terlibat dalam pembahasan tersebut, akhirnya 
RUU termaksud dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal waktu yang 
telah ditetapkan tanpa ditempuh dengan Pemungutan Suara. 

l 

pertama menjelang Sidang Umum Majelis tahun 1973; yang kedua 
menjelang Sidang Umum Majelis tahun 1978; dan yang ketiga 
menjelang Sidang Umum Majelis tahun 1983 dan keempat menjelang 
Sidang Umum MPR tahun 1988 ini. 

Praktek ketatanegaraan ini telah berkernbang menjadi kebiasaan 
yang memperlancar pelaksanaan tugas-tugas MPR dalam melaksanakan 
wewenangnya menurut UUD 1945 

Walaupun Majelis telah menerima sumbangan pemikiran dari 
Presiden/Mandataris, temyata Majelis tidak begitu saja dapat mene- 
rima secara bulat. 

Konsep GBHN sumbangan pikiran dari Presiden masih diteliti dan 
dikaji secara mendalam, diubah atau disempurnakan oleh Alat-alat 
Kelengkapan Majelis {di tiap tingkat pembicaraan I, II, III dan JV) 
khususnya dalam BP-MPR maupun Komisi Majelis sebelum disahkan 
menjadi Ketetapan Majelis dalam Rapat Paripurna Majelis. 

Sebagai contoh barangkali masih diingat oleh Saudara-saudara 
pada Sidang Urnum 1978 tentang P4 dan beberapa Bagian dari GBHN 
yang harus ditempuh dengan pemungutan suara. Begitu pula dalarn 
pembicaraan konsep GBHN tahun 1983 tidak begitu saja berjalan 
dengan mulus, akan tetapi pada ta.hap pertama pernbicaraan dalam 
Badan Pekerja terdapat tidak kurang dari 364 crusial point, Walaupun 
pada akhimya sernua crusial point tersebut dapat dipecahkan dan 
diselesaikan secara memuaskan oleh semua pihak. 

, 



Perlu diakui bahwa hingga lini DPR belv.111 pemaA mernbuat RUU 
USJll inisiatif. Hal ini disebabkan karena: 
1). Dilihat dari proses dan prosedur, maka RUU usul inisiatif DPR 

lebih kompleks daripada RUU usul Pemerintah ( dapat Saudara- 
saudara pelajari dari Tata Tertib DPR). 

2). Dilihat dari perangkat keras maupun lunaknya rnalca jelas pihak --,. 
Pemerintah mempunyai perangkat yang lebih lengkap dari DPR. 
sehingga kapabilitas Pemerintah lebih besar dari DPR dalam 
menyusun RUU. • 

3). Dilihat dari segi penguasaan materi, maka pihalc eksekutif lebih 
mernpunyai kernampuan karena ia sehari-hari terlibat secara 

• langsung dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah dan 
pembangunan. 

7. KF.KUASAAN EKSEKUTIF (PRESIDEN) I.EBIH MENON)OL DARI 
PADA KE,KUASAAN UGISIA TIF (DPR). 1 
Dari uraian yng telah diungkapltan di muka tentang Fungsi dan 

pera.nan MPR dan DPR, maka sementara itu terdapat pandangan atau 
pendapat bahwa lcekuasaan Lernbaga Kepresidenan ( eksekutif) lebih 
menonjol (executive heavy) daripada kelcuasaan Lembaga DPR (legis- 
latif) dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara lainnya. 

Pandangan yang lid.alt membenarir.an adanya pendapat bahwa kekua- 
saan lembaga Kepresidenan ( eksekutif) lebih menonjol daripada 
kekuasaan Lembaga DPR (legislatif) mengemukakan argumentasinya J 
antara lain: 
1. Kedudukan DPR adalah kuat. Dewan ini tidak bisa dibubarkan 

oleh Presiden. 
2. DPR dapat senantiasa mengawasi tindakan Presiden; jika DPR 

menganggap bahwa Presiden sunguh melanggar Haluan Negara 
yang telah ditetapkan oleh UUD atau MPR, maka MPR dapat 
diundang untuk persidangan Istimewa agar supaya bisa minta 
pertanggungjawaban kepada Presiden. 

3. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas (bukan diktator, 
bukan bersifat absolut). 

4. Presiden harus memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR. 
5. Presiden harus bekerja bersama-sama dengan Dewan. 
6. Dalam membentuk Undang-undang harus dengan persetujuan 

DPR. 
7. Babkan khusus dalain hal menetapkan APBN, kedudukan DPR 

590 



591 

1. MPR adalah pemegang dan pelaksana kedaulatan Rakyat, 
· sedangkan Presiden adalah "Mandataris" MPR. 

2. Presiden ialah penyelenggara Pemerintahan Negara yang 
tertinggi di bawah Majelis. 

3. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. 
4. UUD 45 mencantumkan pengaturan tentang Presiden dengan 12 

Pasal secara lebih tegas dan langsung daripada hal-hal yang me- 
nyangkut pengaturan tentang DPA, DPR, BPK, dan MA, bahkan 
lebih tegas · clan terinci daripada pengaturan MPR sebagai Lem- 
baga Tertinggi Negara. Malahan boleh dikatakan seluruh Batang 
Tubuh UUD 1945 mengatur tentang Kepresidenan in i baik 
pemilihan, pengangkatan, pember he ntian, tugas dan 
wewenangnya; sedang Lembaga-lembaga Tinggi Negara lainnya 
hanya diatur di dalam beberapa Pasal bahkan BPK hanya di- 
singgung secara sepintas dalam satu ayat (Pasal 23, ayat (5) UUD 
45). 

5. Presiden memegang kekuasaan mernbentuk Undang-undang de- 
ngan persetujuan DPR; Bukan sehaliknya DPR mernbentuk Undang- 
undang dengan persetujuan Presiden, 
Oleh karena itu hampir seluruhnya RUU "didorninir" oleh Peme- 
rintah (Usul inisiatif belurn pernah digunakan oleh DPR), maka 
materi dari RUU tersebut tentunya agak condong menguntungkan Pe- 
merintah. 

6. Sebagai konsekuensi konstitusional daripada kekuasaan pernben- 
tukan U ndang-undang tersebut, maka semua produk hukurn 
(Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden) 
lebih tertumpu dan lebih condong mernihak Pemerintah, 
Sebagai ilustrasi antara lain : 

a. Undang-undang tentang Pemilu dan Undang-undang tentang 
pernbentukan MPR~DPR-DPRD. 

b. Keanggotaan DPR dan MPR diresmikan dengan Keputusan 
Presiden (walaupun hanya menentukan kedudukan adminis- 

adalah kuat daripada kedudukan Pemerintah (Penjelasan pasal 23 
UUD 45). 
Sementara itu terdapat pandangan yang membenarkan bahwa 

kekuasaan eksekutif lebih rnenonjol daripada kekuasaan Legislatif 
antara lain : 
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Dibandingkan dengan Lernbaga Tinggi Negara lainnya selain 
Presiden kedudukan DPR memang lebih kuat, karena DPR tidak 
dapat dibubarkan oleh Presiden bahkan mempunyai wewenang 
untuk ikut membuat Undang-undang dan mengundang Sidang 
Istimewa Majelis. 

Dilihat dari segi administratif dan protokolernya Presiden dan 

trasi bukan secara konstitutif). 
c. Susunan DPA ditetapkan dengan Undang-undang; bahkan 

Ketua dan Wakil Ketua DPA diangkat oleh Presiden atas usul 
DPA (Pasal 10 UU No. 3/67). 

d. Presiden mengangkat Anggota DPA, BPK dan MA atas usul 
DPR. 
Jadi bila usul DPR tidak disetujui Presiden maka orang terse- 
but juga tidak berhasil menjadi Anggota DPA, BPK dan MA. 

e. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota BPK diangkat oleh Presiden 
atas usul DPR. Kendatipun kedudukan BPK sebagai Badan 
yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pernerintah, te- 
tapi bukan Badan yang berdiri di atas Pemerintah (Penjelasan 
Pasal 23 ayat (5) UUD 45). 

f. Susunan dan kekuasaan Badan-badan kehakimam diatur 
dengan Undang-undang. Kekuasaan kehakiman adalah 
kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh 
kekuasaan Pemerintah. 
Dalam Undang-undang No. 14 tahun 1985 Pasal 8 dinyatakan: 

I). Hakim Agung diangkat oleh Presiden selaku Kepala 
Negara dari daftar nama calon yang diusulkan oleh DPR. 
Daftar tersebut diajukan oleh DPR kepada Presiden 
setelah DPR mendengar pendapat MA dan Pemerintah. 

2). Ketua dan Wakil Ketua MA diangkat oleh presiden dian- 
tara Hakim Agung yang diusulkan oleh DPR. 

3). Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Anggota MA 
diberhentikan oleh Presiden. 

4). Sebaliknya MA tidak dapat mengangkat dan memberhen- 
tikan Presiden, karena wewenang tersebut hanya dimiliki 
oleh MPR. 

g. Hanya Lembaga Presiden dan Wakil Presiden saja yang dipilih dan 
diangkat oleh MPR. 
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Kita menyadari dan merasakan bahwa sejak kita .melaksanakan 
pernbangunan tepatnya sejak kita canangkan Repelita I tahun 1969 
hingga kini, Pernerintahan Orde baru telah mampu meraih sukses awal 
dalam berbagai bidang pernbangunan, baik pembangunan di bidang 
ideologi, politik, ekonorni, sosial-budava dan bidang Hankam, Sukses 
awal tersebut telah memberikan modal yang sangat besar bagi pertum- 
buhan dan perkembangan pembangunan menuju cita-cita kemer- 

RAB VI 
PERMASALAHAN YANG DIHADAPI 

Wakil Presiden mernpunyai kelebihan antara lain (PP No. 5 tahun 
1978). 
a. Gaji Pokok Presiden adalah 6 kali gaji pokok tertinggi yang 

diterima setiap bulan oleh seorang Pejabat Negara RI selain 
Presiden dan Wakil Presiden. 

b. Gaji Pokok Wakil Presiden adalah 4 kali gaji pokok tertinggi 
yang diterima setiap bulan oleh seorang Pejabat Negara RI 
selain Presiden dan Wakil Presiden. 

Selanjutnya dalarn Undang-undang No. 8 tahun 1987 
tentang Protokol antara lain disebutkan mengenai Tata 
Ternpat ditentukan urutan sebagai berikut : 

1). Presiden 
2/. \'Ilk. Presiden 
3). Ketua Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara 
4). Menteri Negara, Pejabat yang diberi kedudukan setingkat 

dengan Menteri, Wk. Ketua Lembaga Tertinggi/Tinggi 
Negara, Panglirna ABRI, Ka Staf Angkatan dan Kepala 
Kepolisian RI. 

5). Ketua Muda MA, Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi 
Negara, terrnasuk Hakim Agung pada MA. 

6). Pimpinan Lembaga Pernerintah Non Departernen dan 
Pejabat Pernerintah tertentu. 

Demikianlah pandangan/pendapat adanya "executive 
heavy" dalam sistern politik/sistem pernerintahan kita, namun 
apabila kita kaji secara mendalam posisi Presiden/Pemerintah 
yang dernikian itu sekali-kali lidak bertentangan dengan Undang- 
undang Dasar 1945 bahkan. hal itu kgal adanya. 
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Permasalahan itu antara lain meliputi: 
1. Di bidang ideologi misalnya, kehidupan ideologi dapat mengarah 

kepada sifat yang dogmatif dan tertutup. Dalam keadaan seperti 
itu justru dapat berkembang suatu proses penyempitan, pen- 
dangkalan dan kebekuan ideologi perjuangan kebangsaan kita 
yang sangat mungkin menumbuhkan sikap-sikap minimalis. 
Ideologi hanya dihayati secara statis dan tertutup, padahal Ideo- 
logi Pancasila adalah ideologi yang terbuka, artinya bukan paharn 
yang kaku, dogmatik dan terpaku hanya pada rurnusan-rumusan 
baku kelima Sita itu saja. Hal ini tidak berarti faham leberalisrne, 
komunisme, theokratisme dan faham-faham lain di luar Pancasila 
menyusupi dan meracuni faham Pancasila. 
Oleh sebab itu masa mendatang, tentunya ideologi Pancasila kita 
harus makin dihayati secara lebih kreatif dan dinamik yang 
memang memer)ukan sika~sikap kritis dan terbuka. Proses peng- 
hayatan ideologi yang dinamis dan kreatif akan menumbuhkan 
dengan sendirinya kesadaran ideologi masyarakat. Tumbuhnya 
kesadaran ideologis masyarakat secara alarni akan rnerupakan 
salah satu asset nasional yang berharga bagi usaha-usaha 
penyusupan ideologi lain. 

dekaan. Namun perjalanan bangsa kita selanjutnya jelas tidak akan sepi 
dari berbagai tantangan dan permasalahan sebagai akibat logis dari 
hasil pembangunan itu sendiri, 

Tantangan dan permasalahan yang ada itu pada hakekatnya dapat 
berupa masalah lama yang sarnpai saat ini belum terselesaikan secara 
mendasar, dan dapat pula berupa 'masalah-masalah baru yang timbul 
dari proses pembangunan hingga saat ini, ataupun masalah lain yang 
tidak dapat diperhatikan. 

Secara dini telah kita sadari bahwa setiap pembangunan di mana 
dan kapanpun juga di samping rnenimbulkan perubahan dan aspirasi 
sosial yang baru juga bersamaan degan itu akan selalu melahirkan 
faktor-faktor permasalahan bahkan kerawanan sosial. 

Permasalahan itu bisa bersumber dari aspirasi-aspirasi keagamaan 
(Sila I), aspirasi-aspirasi kemanusiaan (Sila Ke II), aspirasi-aspirasi yang 
berhubungan dengan persatuan dan kesatuan bangsa (Sila ke III), 
aspirasi-aspirasi Dernokrasi (Sila ke (IV) dan atau aspirasi-aspirasi 
keadilan Sosial (Sila ke V) yang tidak tertampung atau merasa tidak 
tertampung dalam pola pembangunan yang sedang dilaksanakan. 



2. Di bidang kehidupan Demokrasi Pancasila ternyata bahwa Demokrasi 
Pancasila dan prinsip-prinsip yang dipatuhi dalam k.erangka per- 
wujudannya belum dihayati sepenuhnya. Hal ini terbukti antara 
lain belum difahaminya fungsi dan peranan MPR/DPR sebagai pe- 
rurnus kebijaksanaan pembangunan dan pengawasan; Masih 
adanya Rakyat yang tidak mau menggunakan hak pilihnya pada 
Pemilu yang baru lalu; dan belum rnantapnya kondisi organi-sasi- 
organisasi yang berada di dalarn lingkup infrastruktur politik ka- 
rena masalah intern organisasi yang bersangkutan, Ini semua 
mernbuktikan bahwa fungsi Demokrasi Pancasila beserta aspek- 
aspek yang terkandung di dalarnnya belum sepenuhnya dapat 
diwujudkan. Contoh lain rnisalnya pada kampanye Pemilu yang 
baru lalu, yang rnerupakan Pernilu pertama setelah disepakatinya 
Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi GOLK.AR rnaupun Parpol 
dan Organisasi-organisasi kemayarakatan yang menuntut agar 
dalam melakasanakan karnpanye Pemilu sudab: tidak lagi beronentasi 
pada sesuatu asas lain, tetapi harus berorientasi pada program 
perjuangan masing-masing kekuatan sosial politik (OPP) tersebut, 
Narnun mengingat latar belakang historis terutama yang berkaitan 
dengan aspek politis, ternyata masih bercerrnin pada asas/ ciri 
semula di dalam tema-tema kampanye yang dilakukan oleh se- 
meritara konstestan Pemilu, 
Asas/ ciri mereka yang sebenarnya sudah harus ditinggalkan oleh 
Parpol, tampaknya masih ditonjolkan·. walaupun mungkin 
dirnaksudkan untuk rnernertahankan diri agar tidak kehilangan 
jumlah massa pengikut maupun simpatisannya. 
Hal tersebut apabila tidak secepatnya diluruskan, akan tetap meru- 
pakan kendala strategis bagi pelaksanaan UU No. 3 Tahun 1985 
yang menyangkut peranan infra struktur dari Dernokrasi Pancasila 
di kemudian hari, yang pada gilirannya dapat mengganggu rneka- 
nisme supra struktur dari kehidupan negara dan bangsa, sehingga 
kesinarnbungan kehidupan berrnasyarakat, berbangsa dan berne- 
gara yang seharusnya berasaskan Pancasila dan berdasarkan UUD 
1945 akan sulit terwujudkan, atau masih mernerlukan waktu tran- 
sisi yng relatif cukup lama lagL 
Dari kon disi penonjolan asas/ciri tersebut rni dapatlah di 
perkirakan bahwa perkembangan kehidupan politik sesudah 
Pemilu 1987 ini di dalam mernasuki periode Sidang Umum MPR 
1988 yang akan datang, dapat terasa pengaruhnya terutama pada 

595 



596 

4. Di bidang Pembangunan Legistati], di samping dituntut agar Anggota 
Badan Legistatif berkuatifikasi yang lebih berbobot dan pro- 
fesional daripada periode sebelumnya, pada pembangunan di 
bidang perundang-undangan masih mernerlukan perjuangan dan 
ketekunan yang lebih rnemadai, agar kita mampu meJaju dalam 
tahap berikutnya menuju tinggal landas dalam Pelita VI yang akan 
datang. 
Dari pendapat pelbagai alat kelengkapan Dewan yang lalu, telah 

3. Di bi.dang Kehidupan Politik, penataan perangkat dasar kehidupan 
politik terasa belum tuntas sepmuhnya, Pancasila memang telah 
diterima sebagai satu-satunya asas, namun demikian masih tirnbul 
permasalahan tentang bagaimanakah operasionalisasi sistem. politik 
selanjulnya di masa yang akan datang. 

Pada sisi lain apabila kita amati pada saat berlangsungnya 
kampanye Pemilu yang lalu, di mana di dalam pidato karnpa- 
nyenya tidak mengindahkan atau sengaja melanggar larangan- 
larangan yang telah ditentukan di dalam ketentuan perundang- 
undangan, seperti mendiskreditkan Pemerintah Orde Barn; 
mencaci maki bahkan menghina pejabat Pernerintah maupun 
perseorangan; menjelek-jelekkan dan menghantam OPP lain. 
sehingga memancing timbulnya kebringasan dari sebagian pe- 
serta/pendukung kampanye. Hal yang dernikian itu juga suatu 
bukti bahwa Pernilu dimaksudkan antara lain sebagai pendidikan 
Politik Rakyat, malah menjadi arena pertarungan perebutan pe- 
ngaruh yang tidak sehat. 
Tarnpaknya, operasionalisasi sistem politik di rnasa-masa menda- 
tang dituntut untuk menjadi makin dekat dengan hidup dan 
kehidupan yang aktual di masyarakat, peka terhadap rnasalah- 
masalah masyarakat, serta mengandung kemampuan mencari 
kemungkinan-kemungkinan dalam rangka menjaga stabilitas tet- 
api juga mampu mengembangkan lalulintas kehidupan dan peng- 
hidupan yang kompleks dalam jalur-jalur terbuka, dernokratis, 
efisien, sehingga memungkinkan teraspirasikannya berbagai tun- 
tutan-tuntutan dan kepentingan-kepen tingan baru yang berkern- 
bang di masyarakat. 

saat penyusunan GBHN 1988 yang merupakan landasan program 
Repelita V yang akan datang. 
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5 Di bidang Kehidupan Ekonomi, tampaknya bangsa Indonesia akan 
menghadapi tantangan yang berat walaupun masalah-rnasalah 
jangka pendek yang diakibatkan oleh resesi ekonomi dunia sejak 
perrnulaan tahun I 980-an ini dapat diatasi dengan baik. 
Narnun prospek ekonomi Indonesia dalarn jangka Panjang akan 
sangat tergantung dari keberhasilan mengatasi berbagai masalah 
yang akan sangat menentukan kesinambungan kehidupan bangsa 
dan negara. Dalarn kaitan ini tampaknya, industrialisasi mernpu- 
nyai darnpak dan implikasi yang tidak hanya bersifat ekonomi, 
tetapi juga rneliputi aspek ideologi, politik sosial budaya, sosial 
keagamaan, hubungan internasional dan pertahanan keamanan. 
Perrnasalahannya menjadi tidak sederhana, bila pancasila secara 
eksplisit telah dinyatakan sebagai satu-satunya asas kehidupan ber- 
masyarakat, berbangsa dan bernegara maka berarti telah terjadi 
pelembagaan struktural dan kultural di bidang ideologi, politik, 

dicatat ada 44 RUU yang dianggap rnemerlukan prioritas untuk 
segera ditangani, Narnun di antara 44 RUU tersebut, 10 (sepuluh) 
diantaranva dianggap sangat mendasar dan strategis dalam tahap 
penciptaan kerangka landasan pembangunan, yang oleh kare- 
nanya mernerlukan prioritas yang harus ditangani, yaitu : 

1. RUU tentang Bela Negara; 
2. RUU tentang Tata Cuna Tanah; 
3. RUU tentang Perimbangan Keuangan Antara Pernerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah; 
4. RUU tentang Kepolisian: 
5. RUU tentang Hukum Dagang dan Hukurn Perdata Interna- 

sional: 
6. RUU tentang Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam; 
7. RUU tentang Perbankan Nasional; 
8. RUU tentang Kesehatan; I / 
9. RUD tentang Pendidikan Nasional; 
10. RUC tentang Perbendaharaan Negara (pengganti TCW). 

Kesepuluh RUU ini harus sudah selesai di dalam kurun waktu 
pelaksanaan Repelita IV ini agar di dalarn Pelita V nanti kerangka 
landasan pembangunan sudan cukup kokoh-kuat untuk menuju 
tinggal landas. 
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6. Di bidang Pembangunan Sosial-Budaya, tampaknya dilaksanakan agar 
proses itu dapat berjalan tanpa akibat-akibat disetruktif, atau seku- 
rang-kurangnya dapat menekan akibat-akibat disetruktif itu dalarn 

kenegaraan dan kemasyarakatan. Tantangan Bangsa Indonesia di 
masa mendatang dihadapkan pada bagaimana mewujudkan 
masyarakat Indonesia di masa mendatang dihadapkan pada 
bagaimana mewujudkan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat 
ekonomi industri yakni massaraka; Indonesia yang maju dan modern 
namun tetap herkepribadian Indonesia. Dalam hal kaitan inilah, sernua 
pernahaman yang rnakin jelas dari Pasal 33 UUD 1945, sebagai 
bagian dari keseluruhan UUD 1945 itu sendiri, menjadi makin 
penting yaitu bagaimana rnenurnbuhkan kernampuan riil di dalam 
menangani perangkat-perangkat ekonomi, perdagangan, dunia 
usaha, industri dan keuangan, sehingga dapat menjadi wahana 
nyata dari berputamya tata ekonomi kebangsaan kita, Termasuk di 
dalam persoalan ini adalah masalah kependudukan, angkatan 
kerja, kesempatan kerja, kesempatan berusaha, saling terkaitnya 
sektor swasta dan sektor Pemerintah, sektor formal dan sektor 
informal maupun non formal, peranan koperasi, saling berkaitnya 
pusat-pusat pertumbuhan baik secara fungsional, secara sosial 
maupun teritorial, serta tersedianya modal maupun pendidikan 
yang dipersiapkan manusia-manusia Indonesia mernasuki era 
ekonomi maju itu. Dengan perkataan lain, perjalanan Bangsa 
Indonesia mendatang mengandung didalamnya suatu tantangan 
untuk dapat rnelaksanakan proses perkembangan ekonomi maju, 
yang berarti industrialisasi di dalam kerangka Trilogi Pembangunan 
dan Wawasan Nusaniara. Di dalam situasi demikian ini, masalahnya 
tentu tidak sederhana, karena harus dirumuskan strategi untuk 
tetap dapat mengamankan, memelihara dan mengembangkan 
tcrus hasil pembangunan kita dalam rangka mernasuki era masyar- 
akat maju. 

Perjalanan Bangsa Indonesia untuk memasuki era masyarakat 
ekonomi maju akan mernbawa pula masalah -rnasalah yang me- 
nyangkut sikap, pandangan serta nilai hid up, kehidupan dan peng- 
hidupan, sementara problem kesenjangan antara desa dan kota, 
serta hubungan antar wilayah tet.ap ikut serta mernberi wama di 
dalamnya. Perubahan-perubahan struktural mungkin sekali akan 
terjadi. 



tingkat yang amat minimal. 
Oleh sebab itu nilai-nilai yang diperlukan di dalam perubahan itu 
perlu dipersiapkan, dan dalam kaitan ini komunikasi dan infor- 
rnasi yang tepat merupakan unsur yang amat penting. 

Semua itu menuntut aktualisasi pelaksanaan ideologi Pan- 
casila sebagai sumber nilainya Bangsa Indonesia. 
Pancasila ditantang kemampuannya mernberikan pernecahan atau 
masalah-masalah sosial yang bakal timbul sebagai akibat tum- 
buhnya Indonesia sebagai masyarakat maju dengan problem indus- 
tri dan teknologi di dalamnya. 
Tidak rnustahil Pancasila ditantang pula oleh ideologi-ideologi lain 
yang turnbuh sebagai altematif karena merasa memiliki daya tarik 
dan jawaban yang siap paltai terhadap masalah-masalah sosial 
ekonomi modernisasi dan pembangunan. Dengan ungkapan lain, 
perkembangan ke depan itu juga kan meminta penghayatan yang 
lebih kritis dan kreatif dari Pancasila yang akan dihadapkan 
kepada kenyataan-kenyataan peru bahan yang makin kornpleks 
sebagai basil dan pengaruh maupun akibat dari kernajuan-kema- 
juan pem bangunan, terutama di bi dang ekonomi dan kemasya- 
rakatan. 

Permasalahan ideologi itu kiranya masih akan tetap mempu- 
nyai irnplikasinya terhadap perkembangan kehidupan kemasya- 
rakatan keagamaan di Indonesia. Meskipun perkembangan 
kehidupan kemasyarakatan keagamaan menunjukkan arah yang 
positif, namun problem heagamaan masih. selalu merupakan ke- 
nyataan yang secara potensiil mengandung kerawanan-kerawanan di 
dalamnya. Masih banyak yang harus ditempuh untuk membangun 
kehidupan beragarna menjadi unsur yang makin mengukuhkan 
persatuan dan kesatuan kebangsaan, baik yang menyangkut aspek 
pemikirannya maupun yang meyangkut aspek institusi dan kegiar- 
annya. Orang akan makin dihadapkan kepada perrnasalah antara 
agama sebagai agama dan agama sebagai ideologi. Belum lagi 
harus diperhitungkan problematik yang timbul disebabkan karena 
adanya masyarakat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang 
Maha Esa yang merupakan kenyataaan historis dan sosiologis, 
Semua permasalahan yang saya sebut di muka jelas merupakan 
permasalahan Nasional yang dihadapi dan harus mampu diberi- 
kan jawaban yang tepat sasaran, tepat arah dan tepat waktu dalam 
rangka mendukung kapabilitas Sistem Pohtik kita. Pengertian 
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tepat waktu itu berarti bahwa semua konsepsi pembangunan 
Nasional kita disegala bidang, baik konsepsi pembangunan di 
bidang politik Pancasila, Ekonomi Pancasila, Sosial-Budaya Pan- 
casila dan Hankam Pancasila harus sudah selesai tuntas pada akhir 
Pelita V, agar di dalam memasuki era tinggal landas pada Pelita VI 
yang akan datang tidak timbul ganjalan-ganjalan dan kendala- 
kendala yang mendasar lagi. 
Berbarengan dengan usaha menuntaskan konsepsi-konsepsi terse- 
but maka kita masih dituntut untuk memantapkan kondisi-konsisi 
semua bidang pembangunan agar tetap berjalan secara konvergen- 
sif dan tidak divergensif. 
Pada dasarnya ada 3 matra (dimensi) untuk mernantapkan kondisi 
pernbangunan Nasional kita yang satu sama lain saling menunjang, 

. yang oleh karenanya perlu dikembangkan bersarna-sama secara 
serasi dan seimbang. 
Ketiga matra tersebut adalah : 1 

l. Matra pencegahan/preventif. 
Matra ini ialah berupa kemampuan untuk mencegah agar 

apa yang telah berlaku dan berjalan dengan baik itu tidak 
menjurus ke alur yang justru menjerumuskan diri ke dalarn 
kehancuran, 

2. Matra pemeliharaan 
· Matra kedua ini berupa kemampuan untuk memelihara 

apa-apa yang sudah kita miliki dan sudah kita capai. 
3. Matra Pengembangan 

Matra ini merupakan kemampuan untuk mengem- 
bangkan dirinya sesuai dengan nilai-nilai ideologinya dan 
kehendak serta aspirasi masyarakat yang selalu tumbuh dan 
berkembang. Pengembangan itu dapat berarti mengganti hal- 
hal yang tidak relevan lagi dengan hal-hal baru yang lebih 
relevan. Ia juga dapat berarti meneruskan proses perwujudan 
dirinya sesuai dengan yang dicita-citakan oleh ideologi dan 
konstitusi yang telah disepakati bersama. 
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M. Kharis Suhud 

ttd. 

Bandung, 17 Februari 1988. 
KETUA MPR/DPR-RI, 

Dernikian secara garis besar telah saya uraikan tentang Fungsi dan 
peranan MPR/DPR dan permasalahan yang dihadapi. 

Sebagai penutup dari ceramah ini, saya ingin mengingatkan bahwa 
pada akhirnya faktor manusialali yang menentukan berhasil tidaknya 
Bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan sebagai sarana menca- 
pai cita-citanya. Oleh karena itu sernangat dan tekad para pemimpin 

· dan para penyelenggara pernerintahan negara serta seluruh Rakyat 
Indonesia sebagai keseluruhan secara harfiah dan baliniah merupakan 
syarat mutlak bagi berhasilnya perjuangan kita mewujudkan cita-cita 
dan tujuan Nasional. 

Betapapun baiknya Ketetapan-ketetapan MPR dan Undang-un- 
dang yang ditetapkan oleh Presiden/Pemerintah bersama DPR, tidak 
akan mempunyai arti apabila tidak didukung oleh semangat dan tekad 
serta political will daripada pimpinan dan penyelenggara pemerin- 
tahan serta seluruh Rakyat Indonesia. 

Oleh sebab itu saya sangat mengharapkan kesadaran dan keikhla- 
san hati Saudara-saudara sebagai alat politik Pancasila untuk berjuang 
terus agar dapat mewujudkan cita-cita kernerdekaan Bangsa Indonesia 
seperti yang tercanturn dalarn Pernbukaan Undang-undang Dasar 1945. 

Terirna kasih. 

BAB VII 
PENUTUP 
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43 
CERAMAH KETUA DPR RI, 

M. KHARIS SUHUD DI DEPAN PIMPINAN 
UNIVERSITAS NEGERI DAN SWASTA 
SE DKI JAYA TENTANG MPR DAN DPR 

SEBAGAI LEMBAGA PEMBEDA DEMOKRASI 
PANCASilA DARI DEMOKRASI BARAT, 
TANGGAL 25 JULI 1988, DI JAKARTA 





Hadirin yang berbahagia, 
Perkenankanlah saya menyatakan dengan sejujur-jujumya bahwa 

pagi hari ini, saya benar-benar merasa rnendapat kehorrnatan yang 
besar dari Saudara-saudara, para Pimpinan Universitas Negcri dan 
Swasta se DK.I JAYA, untuk berbicara dan menyampaikan uraian 
mengenai "MPR dan DPR sebagai Lembaga Pernbeda Demokrasi 
Pancasila dari Demokrasi Barat". 

Sap percaya bahwa sebenarnya mengenai lcmbaga Majelis Per- 
rnusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat maupun mengenai 
masalah Demokrasi Pancasila dan Demokrasi Barat Saudara-saudara 
telah banyak mengetahui baik melalui media massa, seperti Surat 
kabar, majalah dan lain-lain maupun melalui buku-buku yang 
berkaitan dengan ilmu politik, ilmu negara, ilmu Tata Negara dan 
sebagainya. 

Namun karena desakkan sikap ilmiah yang Saudara-saudara miliki, 
Saudara belum merasa puas akan pengetahuan yang telah didapat dari 
sumber-sumber tersebut tadi, Saudara masih merasa perlu untuk 
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Sebagai hamba Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai insan Pancasila, 
rnaka tiada yang lebih bijaksana, pada kesernpatan yang berbahagia ini, 
kita panjatkan puji syukur kehadirat-Nya, kerena hanya dengan ridho 
dan perkenan-Nya-lah saya pada pagi hari ini dapat beremu rnernehuhi 
permintaan Saudara-saudara untuk sama-sarna berupaya meningkatkan 
pengabdian kita dalam membangun jiwa dan raga, lahir dan bathin, 
rnateriil clan spritual bagi seluruh Bangsa Indonesia. 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Saudara-saudara Pimpinan Universitas Negeri dan Swasta se DK.I 
JAYA, 
Hadirin yang saya hormati 
Assalarnu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 

43 
CE.RAMAH KETUA MPR/DPR-Rl : 

MPR DAN DPR SEBAGAl LEMBAGA PEMBEDA 
DEMOKRASI PANCASILA DARI DEMOKRASI BARAT 



Secara etimologis, demokrasi adalah pemerintahan (kratia) oleh 
rakyat (demos). Dengan demikian jelas bahwa sebagai suatu konsep 
ilmiah dernokrasi adalah suatu sistem pengorganisasian negara yang 
dilakukan oleh rakyat sendiri atau alas persetujuan rakyat, karena 
kedaulatan berada di tangan rakyat, dimana keluhuran harkat dan 
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BAB II 

DEMOKRASI PANCASII.A BUKAN DEMOKRASI BARAT 

BAB IV. 

PENDAHULUAN 
DEMOKRASI PANCASllA BUKAN DEMOKRASI 
BARAT. 
FUNGSI DAN PERANAN MPR & DPR SERT A 
MEKANISME KERJANYA 
PEN UT VP 

BAB III. 

BAB I. 
BAB II. 

mengetahui secara lebihjauh tentang MPR dan DPR kaitannya dengan 
Dernokrasi Pancasila serta Demokrasi Barat dari sumber atau nara 
sumber yang berkecimpung langsung pada lembaga-lembaga terse but. 

Usaha Saudara-saudara yang demikian ini patut dihargai dan di 
dorong serta diturnbuhkan untuk bidang-bidang ilrnu lainnya. 

Berkaitan dengan itu, sesuai dengan judul ceramah ini, maka saya 
tidak akan menguraikanriya secara teoritis karena saya bukan Guru 
Besar, bukan Dosen dan juga bukan seorang pakar Demokrasi Pan- 
casila; akan tetapi hanya sebagai seorang warga negara yang secara 
kebetulan saja memperoleh kesernpatan sejarah terpilih sebagai Ketua 
MPR/DPR. 

Oleh karena itu dalam ceramah ini saya lebih banyak menyoroti 
praktek-praktek demokrasi yang telah berlaku dan berjalan dalam 
Lembaga MPR dan DPR, dengan harapan bahwa mudah-mudahan 
ceramah ini rnernbawa manfaat bagi Saudara-saudara dalam usahanya 
untuk berperan serta rnelestarikan kehidupan Bangsa Indonesia di 
dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang tetap tegak- 
teguh, makin maju dan sejahtera sarnpai akhir zaman. 

Mengingat keterbatasan waktu, tentunya ceramah ini hanya akan 
rnengungkapkan hal-hal yang penting saja, yang mendasari dan relevan 
dengan judul ceramah dirnaksud, untuk itu uraian ceramah "MPR & 
DPR Sebagai Lembaga Pembeda Demokrasi Pancasila dan Demokrasi 
Barat" disusun dengan sistematika sebagai berikut : 



martabat manusia sebagai mah]uk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata 
dan dijamin atas dasar gagasan kenegaraan tersebut, - 

Dernokrasi sebagai sistem pengorganisasian negara oleh rakyat 
sendiri, jelas dalam manifestasi akan menimbulkan berbagai paham 
atau persepsi yang beraneka ragam. Hal ini tidak lain karena pengaruh 
faktor kerohanian dari manusia itu sendiri serta faktor lingkungan 
yaitu antara lain suasana geografis, keadaan sosio-kultural dan se- 
bagainya. 

Bagi Bangsa Indonesia yang mernpunyai falsafah dan pandangan 
hidup serta kepribadian yang khas yaitu Pancasila, Maka jelas de- 
mokrasi yang dianutnya adalah dernokrasi yang sesuai dengan ke-khas- 
annya tersebut yaitu Dernokrasi Pancasila dalam arti sistem pengor- 
ganisasian negara yang didasarkan kepada Pancasila dan bukan sistern 
pengorganisasian negara yang didasarkan kepada komurusme, libe- 
ralisme, theokratisme maupun paham-paharn lainnya, 

Oleh sebab itu dalarn pelaksanaannya hart:is lengkap mern- 
bawakan: walak Pancasila, yaitu integratif (rnengutamakan keutuhan 
persatuan dan kesatuan bangsa), berkeseimbongan (mengutamakan 
keseimbangan), berneselarasan. (mengutamakan harrnoni dalam per- 
gaulan dan tata yang dibentuk), dan berkekeluargaan (rnenyelesaikan 
perrnasalahan bersarna secara kekeluargaan, seperti di antara keluarga, 
yang tak mengandung pertentangan). 

Demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikrnat 
kebijaksanaan dalam permusvawaratanz'perwakilan, yang ber Ketuha- 
nan Yang Maha Esa; yang berperikernanusiaan yang adil clan beradab, 
yang berpersatuan Indonesia dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh 
rakyat Indonesia, Di dalam pelaksanaan Demokrasi Pancasila maka 
harkat dan martabat Manusia Indonesia sebagai rnahluk Tuhan Yang 
Maha Esa di dalarn pengorganisasian negara, secara langsung atau 
tidak langsung diakui, ditata dan dijamin atas dasar ideologi Pancasila. 

Berkaitan dengan itu maka demokrasi sebagaimana diartikan di 
atas, secara implisit mengandung arti bahwa : kedaulatan berada di 
tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui perwakilan serta didasarkan 
kepada asas musyawarah untuk rnencapai rnufakat; tidak ada diktator 
mayoritas tapi suara minoritas wajib diperhatikan; tidak dikenal adanya 
lembaga oposisi; bermanfaat bagi rakyat banyak; yang penggunaannya 
dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa; yang dilandasi 
oleh budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita- 
cita moral rakyat yang luhur; yang pelaksanaannya selalu menuju 
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3. Aspek normatif (aspek kaidah ) 
Aspek norrnatif Demokrasi Pancasila rnengungkapkan sepe- 

rangkat norma-norma yang harus dipatuhi dan dijunjung tinggi oleh 
manusia yang menjadi anggota pergaulan hidup bernegara, baik ia 
sebagai penguasa negara maupun ia sebagai warga negara biasa. De- 
ngan dernikian seperangkat norma-norma itu rnerupakan aturan per- 
rnainan dalarn penyelenggaraan negara. Dalam dernokrasi Pancasila 
beberapa nonna yang penting dan harus ditonjolkan ·di sini ialah : 
1). Gotong royong 
2). Persatuan dan Solidaritas 
3). Keadilan 
4). Kebenaran 
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2. Aspek material (aspek maknawiah) 
Aspek material Demokrasi Pancasila mengernukakan garnbaran 

rnanusia, dan mengakui harkat dan martabat manusia dan menjamin 
terwujudnya masyarakat manusia sesuai dengan gambaran harkat dan 
martabat rnanusia tersebut. 

Manusia adalah mahluk Tuhan yang diperlengkapi dengan 
kesadaran keagamaan dan kesadaran akan norrna-norma; ia bukanlah 
individu in abstracto melainkan ia hidup in relatio, yairu hidup dalam 
hubungan dengan sesama manusia, dengan masyarakat dan juga de- 
ngan Tuhan. Jadi rnanusia itu juga sebagai mahluk sosial. Demokrasi 
Pancasila rnengemukakan garnbaran manusia (menschenbild) sebagai -4 
subyek clan bukannya obyek sernata-rnata. 

1. Aspek Formal (aspek wujudiah) 
Seperti telah dikernukakan bahwa demokrasi Pancasila adalah 

"Kerakyatan yang dipirnpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam per- 
musyawaratan/perwakilan" yang berarti bahwa Dernokrasi Pancasila 
adalah Dernokrasi melalui perwakilan,. dimana rakyat atau masyarakat 
berpartisipasi dalam pemerintahan/penyelenggaraan dengan melalui 
wakil-wakilnya. 

Aspek formal itu terutama yang menyangkut proses penunjukkan 
wakil-wakil rakyat melalui pemilihan umum. 

kepada persatuan dan kesatuan bangsa; dan yang berkeadilan sosial, 
Untuk memahami lebih lanjut makna serta hakekal Demokrasi Pancasila 
dapat dilihat dari berbagai aspek yaitu : 
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4. A.spek optatif (aspek tujuan) 
Aspek optatif Demokrasi Pancasila, mengetengahkan tujuan atau 

keinginan yang hendak dicapai, Adapun tujuan tersebut adalah ter- 
wujudnya masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila, melalui : 

a) Terciptanya negara hukum sebagaimana dikehendaki oleh Un- 
'-" dang-Undang Dasar Negara. 

b) Terciptanya negara k.esejahleraan, yaitu negara yang berkewajiban 
menyelenggarakan kesejahteraan dan kemakmuran sernua warga 
negaranya. 

c) Terciptanya mgara k£budayaan, yaitu negara yang berkewajiban 
membimbing, bukan rnenguasai kebudayaan nasional, 
Bimbingan kebudayaan ini berasas kepada kernanusiaan yang adil 

dan beradab. 

5. Aspek organisasi 
~ Aspek organisasi Dernokrasi Pancasila mempersoalkan organisasi 

sebagai wadah pelaksanaan Demokrasi Pancasila dimaksud, di mana 
wadah tersebut harus cocok dengan tujuan yang hendak dicapai. 

6. Aspek kejiwaan atau semangat 
Aspek kejiwaan Dernokrasi Pancasila adalah "semangat" seperti 

yang dimaksud dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, Umum 
IV, dalam kalimat sebagai berikut : 

"Yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidup 
negara ialah semangat para penyelenggara negara, semangat para pe- 

l-- mimpin pernerintah''. 

Dernokrasi Pancasila merupakan demokrasi melalui perwakilan. 
a. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi perwakilan. yang ber- 

arti bahwa rakyat ikut menentukan jalannya negara melalui lern- 
baga perwakilan. Konsekuensi logis daripada itulah bahwa Lem- 
baga Perwakilan itu berfungsi sebagai penyalur dari kehendak 
rakyat baik individu serta kelornpok masyarakat yang mempunyai 
kesamaan wawasan hidup tertentu serta yang bertempat tinggal 
diwilayah tertentu. Berkaitan dengan itu maka kepada kelornpok- 
kelompok yang karena sesuatu ha} tidak ada wakilnya dalam per- 
wakilan maka dilakukan cara pengangkatan. 
Sekalipun lembaga perwakilan Rakyat adalah penyalur dari aspirasi 
rakyat rnaka mengingat bahwa pada hakekatnya lembaga perwa- 
kilan tersebut merupakan wahana dari Demokrasi Pancasila maka 



610 

I). MPR sebagai lembaga pernegang kedaulatan rakyat 
2). DPR sebagai lembaga legislatif 
3). DPRD sebagai lembaga legislatif di daerah 

b. Sebagai konsekuensi Dernokrasi melalui perwakilan, maka Rakyat/ 
kelompok masyarakat diberi kesernpatan untuk memilih wakil- 
wakilnya dalam lembaga Perwakilan, 
Wakil-wakil yang duduk dalam Lembaga Perwakilan tersebut dia- 
tur di dalam Undang-Undang. 

Undang-undang yang mengatur peran rakyat dalam menegara 
sebagai perwujudan aspek optatif dari Demokrasi Pancasila antara 
lain Undang-undang tentang Pernilihan Umum. 

Ditinjau dari aspek-aspek Dernokrasi Pancasila khususnya 
aspek formal, Pemilu inilah merupakan tahap awal dasi peranan 
rakyal dalam menegara untuk menentukan dan memilih Wakil- 
wakilnya yang akan duduk/diberi mandat dalam Lembaga-lem- 
baga Perwakilan (DPR/MPR) utnuk rnenyuarakan dan menyalur- 
kan kehendak dan aspirasinya sesuai dengan fungsi, tugas clan 
wewenang serta aturan perrnainan yang telah ditetapkan dalam 
Peraturan Tata Tertib Lembaga Perwakilan yang bersangkutan 
berlandaskan tat.a cara mekanisme Dernokrasi Pacasila. 
Selanjutnya kalau kita berbicara tentang Demokrasi Pancasila di 
dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara; kiranya tidak 
lengkap kalau tidak menyinggung tentang UUD 1945 beserta · 
penjelasannya yang telah mernberikan petunjuk-petunjuk pokok 
yang cukup padat, dinarnis, strategis dan mendasar tentang 
kedudukan, tugas dan wewenang Lembaga-lernbaga Negara serta 
Sistim Pemerintahan Negara, yang kita kenal dengan 7 (tujuh) 
buah kunci Pokok. 
Tujuh kunci pokok tentang Sistim Pernerintahan Negara Indone- 
sia dijelaskan dengan terang dan sistematis dalam Penjelasan UUD 
-1945, sebagai berikut : 

1. Indonesia ialah Negara yang berdasaskan alas Hukum. (Redusstaat) 

sebagai konsekuensi logiknya, hanya Mhendak dan aspirasi yang tidak 
bertentangan dengan Pancasiialah yang akan disuarakan oleh: lembaga- 
lembaga perwaki/an tersebut. 

Adapun lembaga-lembaga perwakilan yang ada berdasarkan 
UUD 1945 adalah : 



3. Kekuasaan Negara yang lertinggi. di Langan MPR 
Kedaulatan Rakyat dipegang oleh suatu badan bernama 

Majelis Permusyawaratan Rakyat, sebagai penjelmaan seluruh 
rakyat Indonesia. Majelis ini menetapkan Undang-undang Dasar 
dan merietapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara. Majelis ini 
mengangkat Kepala Negara (Presiden) dan Wakil Kepala Negara 
(Wak.il Presiden). Majelis inilah yang memegang kekuasaan ne- 
gara yang tertinggi, sedang Presiden harus menjalankan haluan 
negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh 
Majelis. Presiden yang diangkat oleh Majelis, bertunduk dan ber- 
tanggungjawab kepada Majelis. . 
Ia ialah "Mandataris" dari Majelis, ia berwajib menjalankan pu- 
tusan-putusan Majelis. Presiden tidak "neben", akan tetapi "unter- 
geordnet" kepada "Majelis". Dernikian diuraikan dalam Penjelasan 
Undang-Undang Dasar 1945. 

Disinilah terjelmanya pokok pikiran kedaulatan rakyat yang 
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2. Sistem konstitusionai 
Pemerintah berdasarkan atas sistern konstitusi (hukum dasar) 

tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). 
Sistern ini memberikan ketegasan bahwa cara pengendalian 

Pemerintahan dibatasi oleh ketentuan-ketentuan konstitusi, yang 
dengan sendirinya juga oleh ketentuan-ketentuan dan hukum lain 
yang merupakan produk konstitusional seperti GBHN, Undang- 
undang dan lain-lain. 

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat), ti- 
dak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat), 

Ini rnengandung arti bahwa negara, termasuk di dalamnya pe- 
rnerintah dan Lembaga-lembaga Negara yang lain dalarn melak- 
sanakan tindakan-tindakan apapun, harus dilandasi oleh hukum 
atau harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, Tekanan 
pada hukum: ·(recht). disini dihadapkan sebagai lawan dari kekua- 
saan (macht). Prinsip dari sistern ini di sarnping akan tarnpak 
dalarn ru~usan pasal-pasalnya, jelas sejalan dan merupakan pelak- 
sanaan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pem- 
bukaan UUD 1945 yang diwujudkan oleh cita-cita hukurn (re- 
chtsidee) yang menjiwai UUD 1945 dan hukum dasar yang tidak 
tertulis. 
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5. Presider: tida/c berlanggungjawah hepada Dewan Peruiakilan R.akyat 
Juga dijelaskan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 

sebagai berikut : 

"Di sarnping Presiden adalah Dewan Perwakilan Rakyat. 

4. Presiden ialah penyef£nggara pemerinlah Negara yang lertinggi di bawah 
Majelis. 

Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan : 

"Dibawah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden ialah 
penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi. 
Dalam menjalankan Pemerintahan Negara, kekuasaan dan 
tanggungjawab adalah di tangan Presiden (concentration of 
power and responsibility upon the President). 

Sistern ini logis, karena Presiden diangkat oleh Majelis 
Presiden bukan saja diangkat oleh Majelis, tetapi ia dipercaya dan 
diberi tugas untuk melaksanakan kcbijaksanaan rakyat yang 
berupa garis-garis besar haluan ncgara ataupaun ketetapan lain- 
nya. Oleh karena itu Presiden adalah Mandataris. Presidenlah yang 
memegang tanggung jawab alas jalannya pemerintahan yang 
dipercayakan kepadanya dan tanggung jawab itu adalah kepada 
Majelis, bukan kepada badan lain. 

terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 
Sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, MPR mempunyai 
tugas dan wewenang yang sangat menentukan jalannya negara dan 
bangsa, yaitu berupa : 

- menejapkan Undang-undang Dasar; 
- menetapkan garis-garis besar dari haluan negara; 
- mengangkat Presiden dan Wakil Presiden, · 

Dengan kewenangan yang dernikian itu, rnenetapkan Un- 
dang-Undang Dasar dan Garis-Garis Besar dari Haluan negara, 
maka kekuasaan MPR luas sekali, Ini adalah logis, karena MPR 
adalah pemegang kedaulatan Negara. Sebagai badan yang meru- 
pakan penjelmaan dari seluruh rakyat, maka segala keputusan 
yang diambil haruslah mencenninkan keinginan dan aspirasi 
seluruh rakyat. 
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7. Kekuasaan Kepala Negara lidak lak terbatas. 
Penjalasan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan 

Pcngangkatan dan pemberhentian Menteri-menteri Negara 
adalah scpenuhnya wcwenang Presidcn. Menteri-rnenteri tersebut 
tidak bertanggungjawab kepada DPR, tetapi bertanggungjawab 
kepada Presiden. Oleh karenanya status rnereka adalah sebagai 
pembantu Presiden. Meskipun demikian tidak dapat dikatakan 
bahwa Menteri-menteri Negara itu adalah pegawai tinggi biasa, 
olch karena dengan petunjuk dan persetujuan Presiden, Menteri- 

. menteri inilah yang pada kenyataannya menjalankan kekuasaan 
pemerintahan di bidangnya masing-masing. 
Inilah yang disebut Sistem Kabinet Presidental/Presidcnsial. 

6. Menteri Negara ialah pembanlu Presiden, Menteri Negara lidak bertan- 
gungjawab kepada Dewan Perwakilan Ro.kyat. 
Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: 

"Presiden mengangkat dan mernberhentikan Menteri-Menteri 
Negara. Menteri-Menteri itu udak bcrtanggungjawab kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat. Kedudukannya tidak tergantung 
dari Dewan, akan tetapi tergantung dari Presiden. Mereka 
ialah pembantu Presiden". 

Presiden harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan 
Rakyat untuk rnembentuk Undang-Undang (Gesetzgebung) 
dan untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja 
negara (Staatsbegrooting). Oleh karena itu, Presiden harus 
bekerja bersama-sama dengan Dewan, akan tetapi Presiden 
tidak bertanggungjawab kepada Dewan, artinya kedudukan 
Presiden tidak tergantung dari Dewan". 

Menurut Sistem Pemerintahan Negara R.I., Presiden tidah ber- 
tanggungjawab kepada DPR. Tetapi Presiden bekerjasama dengan Dewan. 
Dalarn hal pernbuatan Undang-Undang dan menetapkan Angga- 
ran Pendapatan dan Belanja Negara Presiden harus mendapatkan 
persetujuan DPR. Presiden tidak dapat membubaskan DPR seperti pada 
Sistem Parlementer; namun DPR pun tidak dapat menjatuhkan 
Prcsiden, karena Presiderc tidak bertanggungjawab kepada DPR. 
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Setelah diuraikan secara pokok-pokok tentang Demokrasi Pan- 
casila, maka tibalah sekarang uraian fungsi dan Peranan MPR & DPR 
serta mekanisme kerjanya. 

A. Majelis Permusyawaratan Rakyat. 
1. Mojelis Permusyawaratan Rakyat bukan Majelis Tinggi 

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia ada 2 (dua) 

BAB Ill 
FUNGSI DAN PERANAN MPR & DPR 

SERTA MEKANISME KERJANYA 

"Meskipun Kepala Negara tidak bertanggungjawab kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat, ia bukan "diktator", artinya kekua- 
saan tidak tak terbatas", 

Di atas telah ditegaskan bahwa ia bertanggungjawab kepada 
Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kecuali itu ia hams memperhati- 
kan sungguh-sungguh suara Dewan Perwakilan Rakyat. 

Kunci sistem ini-kekuasaan Presiden tidak tak terbatas 
ditekankan lagi disamping sudah tegas dalam kunci sistem yang ke- 
2 sistem Pemerintahan Konstitusional, bukan bersifat absolut- 
dengan menunjukkan fungsi/peranan Dewan Perwakilan Rakyat 
dan fungsi/peranan para Menteri sebagai pembantu Presiden, 
yang dapat mencegah kemungkinan kemerosotan kekuasaan 
pemerintahan di tangan Presiden ke arah kekuasaan mutlak 
(absolutisme). 

Dari pokok-pokok uraian terse but dimuka jalaslah bahwa De- 
mokrasi Pancasila bukanlah Dernokrasi Baral, dimana terdapat 
oposisi terhadap Pemerintah. Di samping itu dalam praktek 
pengambilan . keputusan didasarkan kepada aturan main voting; 
artinya Demokrasi Barat (liberal) adalah demokrasi setengah di- 
tambah satu karena dalam sistem voting kalau sudah memenuhi 
jumlah setengah ditambah satu dalam pengambilan keputusan 
sudah cukup memenuhi aturan permainan mereka. 

Sedangkan Demokrasi Pancasila terlebih dahulu diupayakan 
musyawarah untuk mufakat. Voting adalah merupakan jalan akhir 
kalau semua jalan dalam rangka musyawarah mufakat telah rnene- 
mui jalan buntu. 
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2. &dudukan MPR. 
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR adalah penjelmaan seluruh 

badan perwakilan ditingkat pemerintahan pusat. 
Kedua badan perwakilan tersebut ialah MPR dan DPR . Narnun 
perlu diketahui bahwa, walau ada 2 (dua) badan perwakilan pada 
negara-negara barat yaitu 2 kamar (bicameral), di Amerika mi- 
salnya kamar yang pertama mewakili kepentingan negara bagian, 
2 (dua) kamar tersebut di dalam menjalankan tugasnya rnereka 
mempunyai hak yang sama ( equal right ) . 
Kamar-kamar atau Badan-badan perwakilan ini masing-masing 
mempunyai nama sendiri-sendiri, tetapi sebagai kesatuan rnereka 
itu pada umurnnya · disebut Parlernen. 
Contohnya seperti di Inggris, "Parlemen" adalah nama kesatuan, 
yang merupakan gabungan "House of Commons" dan "House of 
Lord", di Perancis nama kesatuannya disebut "Parlement" yang 
juga rnerupakan gabungan dari "Assemble Nationale" dan "Senat", 
Dengan dernikian di· Barat kita mengenal ada dua kamar yaitu 
"Majelis Rendah" dan "Majelis Tinggi". 
Scdangkan MPR dan DPR di sini rnerupakan dua badan perwa- 
kilan yang berbeda dalam susunan serta kekuasaannya. Majelis Per- 
musyawaratan Rakyat kekuasaannya jauh lebih besar bila di· 
bandingkan dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Selain itu lapangan 
tugas dan wewenang MPR clan DPR sama sekali berbeda jauh. 
Dari uraian tersebut jelas bahwa lernbaga MPR tidak dapat di- 
sarnakan dengan lembaga Majelis Tinggi. seperti halnya di negara· 
negara Barat; terlihat jeias bahwa MPR ternyata derajatnya lebih 
tinggi sebagaimana secara eksplisit ditegaskan pada Pasal 1 ayat (2) 
UUD 1945 yaitu "Majelis Permusyawaratan Rakyat melaksanakan 
sepenuhnya Kedaulatan Rakyat", Pasal 2 ayat (1) UUD l 945 seba- 
gai berikut "Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas Anggota- 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan Utusan- 
utusan dari Daerah-daerah dan golongan-golongan menurut 
Undang-U ndang". 
Dan Pasal 3 UUD 1945 bahwa "Majelis Permusyawaratan Rakyat 
nenetapkan Undang-Undang Dasar dan Garis-Garis Besar Haluan 
Negara". 
Susunan yang demikian ini juga menambah alasan bahwa 
Dernokrasi Pancasila tidak menganut sistem Dernokrasi Barat. 
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4. Susuitan dan komposisi lr.eanggotaan MPR 
Undang-Undang Dasar Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa "MPR 
terdiri atas Anggota-anggota DPR ditambah dengan Utusan-utusan 

. dari Daerah dan Golongan-golongan rnenurut aturan yang ditetap- 
kan dengan Undang-Undang". 
Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang No. 16 
Tahun 1969 yang telah diubah dan disempurnakan terakhir de- 
ngan Undang-undang No. 2 Tahun 1985 tentang Susunan dan 
Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. 
Jumlah Anggota MPR adalah dua kali lipatjumlah Anggota DPR. 
Jumlah Anggota DPR hasil Pemilu 1987 ditetapkan sebanyak 500 
orang yang terdiri atas ·WO orang yang dipilih dalam Pemilihan 
Umurn dan 100 orang diangkat dari kalangan ABRI. 
Dari 400 orang Anggota yang dipilih Golkar memperoleh: 299 
kursi, Partai Persatuan Pembangunan : 61 kursi dan Partai De- 
mokrasi Indonesia : 40 kursi. 
Dengan demikian maka jumlah Anggota MPR adalah 1000 orang. 
500 orang Anggota Tambahan yaitu MPR Non DPR terdiri dari 
Utusan Daerah yang dipilih via DPRD Tk. l: 147; imbangan hasil 
Pemilu : 202; Golongan Karya ABRI: 51 (diangkat) dan Utusan 
Golongan : I 00. ( diangkat). 

5. Fraksifraksi Maje/is. 
Untuk meningkatkan daya guna kerja Majelis dan Anggota dalarn 

3. Tugas dan Wewenang MPR. 
MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara mernpunyai tugas/fungsi 

1). 'Menetapkan Undang-Undang Dasar; 
2). Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara; 
3). Memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden. 

Rakyat Indonesia dan rnerupakan Lembaga Tertinggi Negara, pe- 
megang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan Rakyat. 
Kekuasaannya tidak terbatas dan kekuasaan ini berasal dari Rakyat, 
karena Rakyat mempunyai kedaulatan itu di dalam negeri. Dengan 
demikian MPR mernpunyai kedudukan yang tertinggi diantara 
Lembaga-lernbaga Negara lainnya atau dengan pengertian lain 
ialah Lembaga-lembaga Negara lainnya itu tidak sama kedudukan- 
nya dengan MPR akan tetapi berada di bawah MPR. 
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7. Proses Pembuatasi Putusan. 
Proses pernbuatan putusan, oleh Majelis diatur dalarn Peraturan 

Badan Pekerja Majelis (BP-MPR) 
Badan Pekerja Majelis terdiri dari 45 orang Anggota Tetap 
dengan 45 orang Anggota Pengganti yang susunannya 
mencerminkan perimbangan jumlah Anggota Fraksi dalam 
Majelis. 
BP Majelis ini mempunyai tugas : 

a. Mempersiapkan Rancangan Acara dan Rancangan Pu- 
tusan - pulusan Sidang Umum atau Sidang Istirnewa 
Majelis. 

b. Memberi saran dan pertimbangan kepada Pimpinan 
Majelis menjelang Sidang Umum atau Sidang Istimewa. 

c. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Majelis. 
d. Membantu Pimpinan Majelis dalam rangka melaksanakan 

tugas-tugas Pirnpinan Majelis. 

6. Alat-alat Kelengkapan MBjelis. 
a. Pimpinan Majelis; 
b. Badan Pekerja Majelis: 
c. Komisi Majelis; 
d. Panitia Ad Hoc Majelis. 

rnelaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat dibentuklah Fraksi, 
Akan tetapi Fraksi-fraksi Majelis bukan alat kelengkapan Majelis. 
Fraksi Mejelis adalah pengelompokkan Anggota yang menccr- 
minkan konstelasi politik dan pengelompokkan fungsional <lalam 
masyarakat. 
Dalam Majelis ada 5 Fraksi, yaitu 

a. Fraksi ABRI; 
b. Fraksi Karya Pembangunan; 
c. Fraksi Partai Dernokrasi Indonesia; 
d. Fraksi Persatuan Pembangunan. 
e. Fraksi Utusan Daerah; 

Menurut ketentuan Peraturan Tata Tertib, tiap Anggota wajib 
tcrgabung dalam salah satu Fraksi yang ada dalarn Majelis. 
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Sebelum dilakukan pembicaraan Tingkat II dan Tingkat III 
dapat didahului dengan rapat - rapat Fraksi. 
Fraksi berhak mengajukan usul/pendapat dalam pokok-pokok 
pikiran untuk bahan putusan Majelis di dalam Tingkat Pernbi- 
caraan r, II dan HI. 

Bentuk putusan Majelis adalah Ketetapan atau Keputusan 
Majelis. Ketetapan Majelis adalah putusan yang mempunyai kc- 

.· kuatan hukum mengikat ke luar dan ke dalarn Majelis, sedangkan 
Keputusan Majelis adalah putusan yang mempunyai kckuatan 
hukum yang mengikat ke dalam Majelis saja. 

Dalam hubungan dengan pengambilan putusan Majelis tidak 
selalu diarnbil berdasarkan mufakat saja, tetapi dimungkinkan pula 
pengambilan putusan berdasarkan suara terbanyak. 

Memang bahwa pengambilan putusan berdasarkan pemu- 
ngutan suara kita rasakan berat; oleh sebab itu Pimpinan Rapat 
dan/atau peserta musyawarah diwajibkan untuk berdaya upaya 
agar rapat dapat berhasil mencapai mufakat, 

Daya upaya inilah yang kita kenal dengan Lobbying atau perem- 
bugan di luar acam rapa: resmi. Lobbying rnerupakan salah satu 
upaya untuk mernperlancar pengambilan putusan dan lobbying 
inilah sebagai penembus jalan buntu bagi pengambilan suatu 
putusan rapat, Umumnya upaya lobbying ini akan lebih berhasil 
daripada dirundingkan/dibicarakan dalam suatu rapat formal 

d. Tingkat 

I : Pembahasan oleh Badan Pekerja Majelis. 
lI : Pembahasan oleh Rapat Paripurna. 
III : Pembahasan oleh Komisi/Panitia Ad Hoc 

Majelis. 
IV : Pengambilan Putusan oleh Rapat Paripurna 

Majelis. 

a. Tingkat 
b. Tingkat 
c. Tingkat 

Tata Tertib yaitu Ketetapan MPR No. l/MPR/1983 juncto TAP 
MPR no. l/MPR/1988. 
Dalam Pasal 99 sampai dengan Pasal 103 Ketetapan MPR No. l/ 
MPR/1983 antara lain dinyatakan bahwa pembuatan putusan- 
putusan Majelis dilakukan melalui 4 tingkat pembicaraan, kecua1i 
untuk Laporan Pertanggungjawaban Presiden/Mandataris dan 
hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Majelis. 
Empat tingkat pembicaraan tersebut adalah : 
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8. Rancangan GBHN dan Bahan Pertimbangan dan Presiden. 
Menurut Penjelasan Pasal 3 UUD 1945, dalarn rangka menetapkan 
GBHN, Majelis harus memperhatikan perkembangan dinarnik 
masyarakat berupa scgala yang terjadi dan segala aliran-aliran pada 
waktu itu dan menentukan haluan-haluan apa yang hendaknya 
dipakai dikemudian hari. 

Untuk itulah, maka sesuai dengan Peraturan Tata Tertib yang 
tertuang dalarn Ketetapan MPR No.I/MPR/1983 jo. Ketetapan 
MPR No. I/MPR/1988, Badan Pekerja Majelis bertugas memper- 
siapkan Rancangan-rancangan putusan MPR termasuk Rancangan 
Ketetapan MPR tentang GBHN. 
Rapat-rapat Badan Pekerja diselenggarakan segera setelah Badan 
Pckerja terbe ntu k untuk mernpersiapkan bahan-bahan Sidang 
Urnurn Majelis. 

Jangka waktu dari saat terbentuknya dan waktu penyclengga- 
raan rapat-rapat Badan Pekerja hingga saat diselenggarakannya 
Sidang Urnurn itu, hanya sekitar 5 bulan (bulan Oktober s/d bulan 
Pebruari tahun berikutnya) terrnasuk rnencetak dan pengirirnan 
bahan hasil kerja BP-MPR kepada seluruh Anggota Majelis yang 
terbesar di seluruh pelosok Tanah Air. 
Ditinjau dari singkatnya waktu penyelenggaraan rapat-rapat Badan 
Pekerja tersebut, maka untuk mempersiapkan konsep GBHN, 
perlu dipersiapkan jauh-jauh sebelum Sidang Majelis itu dise- 
lenggarakan. 

Pengalaman membuktikan bahwa apabila konsep Rancangan 
GBHN baru dipersiapkan dalam masa persidangan Badan Pekerja 
Majelis, dikhawatirkan Majelis akan gagal dalam rnembuat GBHN 
seperti dialami dalam Sidang MPRS 1968. 

Sehubungan dengan itu, maka Presidenz'Pemerintah merasa 
terpanggil untuk menyampaikan bahan pertimbangan kepada 

karena pendekatan dari hati ke hati akan lebih dihayati. 
Oleh sebab itulah upay<) lobbying selalu dijalankan walaupun 

tidak secara resmi diatur dalam suatu putusan Majelis/Dewan. 
Narnun harus kita sadari bahwa apabila dengan upaya yang de- 
mikian pendirian satu sarna lain dari peserta musyawarah tidak 
dapat juga didekatkan lagi dan karena faktor waktu yang mende- 
sak, maka ter paksa putusan dengan pemungutan suara dilak- 
sanakan demi langgungjawabnya kepada seluruh rakyat. 



Majelis sernata-mata hanya untuk memperlancar tu gas Majelis karena 
Pemerint.ah yang menguasai perangkat keras dan perangkat lu- 
naknya, data-data dan kemampuan untuk menyiapkan bahan- 
bahan yang lengkap dan memadai .sehingga diharapkan GBHN 
yang akan dihasilkan itu dapat mencakup kepentingan dan keingi- 
nan semua lapisan masyarakat. Namun perlu saya tekankan di sini 
bahwa bahan pertimbangan yang berupa konsep GBHN yang 
disampaikan kepada Majelis itu, tidak mengurangi wewenang 
konstitusional Majelis dan maksud Presiden bukan untuk menggu- 
rui atau rnendikte Majelis. Presiden adalah Mandataris dan pelak- 
sana dari segala amanat Majelis, 

Presiden tetap berada di bawah Majelis. Presiden dengan pe- 
nyampaian bahan pertimbangan berupa Rancangan GBJ-IN itu 
ikut rnembantu kelancaran tugas Majelis dalarn mengambil Kepu- 
tusan yang sangat penting itu. 

Praktek ketatanegaraan/konvensi/hukum dasar yang .tidak 
tertulis itu sarnpai sekarang sudah berkembang dan berlangsung 4 
kali, yaitu pertama menjelang Sidang Umurn Majelis tahun 1973; 
yang kedua menjelang Sidang Umum Majelis tahun 1978; dan 
yang ketiga menjelang Sidang Urnum Majelis tahun 1983 dan 
keempat menjelang Sidang Umum MPR tahun 1988 ini. 
Praktek ketatanegaraan ini telah berkembang menjadi kebiasaan 
yang memperlancar pelaksanaan tugas-tugas MPR dalam rnelak- 
sanakan wewenang menurut UUD 1945. 
Walaupun Majelis telah menerima sumbangan pemikiran dari 
Presiden/Mandataris, ternyata Majelis tidak begitu saja dapat 
menerirna secara bulat. Konsep GBHN surnbangan pikiran dari 
Presiden masih diteliti dan dikaji secara mendalam, diubah atau 
disempurnakan oleh Alat-alat Kelengkapan Majelis (di tiap tingkat 
pembicaraan I, II, III, dan IV) khususnya dalam BP MPR maupun 
Komisi Majelis sebelum disahkan menjadi Ketetapan Majelis dalam 
Rapat Paripurna Majelis. 

Sebagai contoh barangkali masih diingat oleh Saudara-sau- 
dara pada Sidang Umum 1978 tentang P4 dan beberapa Bagian 
dari GBHN yang harus diternpuh dengan pemungutan suara. 
Begitu pula dalam pembicaraan konsep GBHN tahun 1983 dan 
tahun 1988 tidak begitu saja berjalan dengan mulus, akan tetapi 
pada tahap pertama pembicaraan dalam Badan Pekerja terdapat 
crucial, walaupun pada akhirnya semua crucial point tersebut 
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B. DEWAN PERWAKIIAN RAKYAT 
1. Ked,udulwn DPR 
a). Sesuai dengan Ketetapan MPR No. III/MPR/1978 DPR 

621 

9. MPR mewamai keanggotaan Dewan Pertimbangan Agung. 
Sudah jauh jauh sebelumnya, pernbentuk Undang-Undang Dasar 
1945 te lah memperhitungkan, be tapa pentingnya seorang 
Presiden yang mendapat kekuasaan demikian besar ser ta 
tanggungjawab yang berat sebagai Mandataris MPR, senantiasa 
sibuk dalam penyelenggaraan pernerintahan dan pembangunan. 

Sehubungan dengan itu maka pernbentuk Undang-Undang 
Dasar 1945 menyadari pula bahwa Presiden/Mandataris M.PR 
per lu didarnpingi oleh suatu Dewan untuk rnemberi pertimbang- 
an- pcrtimbangan yang obyektif dan bijaksana yang berdiri diluar 
pernerin tah, yang dinamakan Dewan Pertimbangan Agung (Pasal 
16 UUD 1945). 

Oleh karena DPA dib~rikan tugas dan wewenang berdasarkan 
UUD 1945 maka badan konsultatif ini tidak lepas dari per- 
tanggungjawaban kepada rnasyarakat dan negara. 

Dcngan demikian susunan keanggotaan DPA harus mencer- 
min kan seluruh aspirasi masyarakat yang hidup dcngan titik berat 
kepada kebijaksanaan dan pengamalannya. 

Beranjak dari pemahaman itu dalam peraktek ketatanega- 
raan , pengangkatan penetapan clan pemberhentian Anggota- 
anggota DPA yang oleh UUD 1945 tidak diiegaskan secara nyata 
maka Majelis Perrnusyarwaratan Rakyat sebagai Lcmbaga Tertinggi 
Negara yang memegang kedaulatan rakyat mempunyai kewajiban 
untuk rnerealisasi kehcndak UUD 1945 tersebut. 

Untuk itu sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Penjelas- 
an Pasal 5- Undang-l:Jndang nomor 3 Tahun 1967 Anggola-anggota 
Dewan Per timbangan Agung diangkat oleh Prcsiden setc!ah 
mendcngar saran dari Pimpinan MPR, Pimpinan DPR, Pirnpinan 
Partai-partai Politik, Pimpinan Organisasi-organisasi Karya dan 
atau' Pimpinan · Organisasi lainnya. 

Dalam pelaksanaannya, Pimpinan MPR menyampaikan daftar 
narna-nama yang diusulkan untuk penyusunan keanggotaan DPA. · 

dapat dipecahkan dan diselesaikan secara mernuaskan oleh sernua 
pihak. 
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2. Tugas & Wewenang DPR 
a). DPR, sesuai dengan Cndang-Undang Dasar 1945 dan Pera- 

turan Tata Tertib DPR, rnernpunyai wewenang dan tugas 
sebagai berikut: 

(1). Bersama-sama dengan Presiden membentuk Undang-undang. 
(2). Bersama-sama dengan Presiden menetapkan Anggaran Pen- 

dapatan dan Belanja Negara. 
(3). Melakukan pengawasan atas : 

adalah merupakan Lembaga Tinggi yang merupakan suatu 
Wabana untuk melaksanakan Dernokrasi Pancasila. Dan sesuai 
pula dengan Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 
kedudukan DPR berada di sarnping Presiden. 

b). DPR mempunyai kedudukan yang kuat karena DPR tidak bisa 
dibubarkan oleh Presiden. 
Di sarnping itu anggota-anggota DPRjuga merupakan anggota 
MPR, oleh karenanya DPR dapat selalu mengawasi tindakan- 
tindakan Presiden dalam rangka pelaksanaan Garis-Garis 
Besar Haluan Negara (GBHN). 

c). Apabi la DPR menganggap Presiden sungguh-sungguh 
rnelanggar haluan Negara maka DPR menyampaikan memo- 
randum untuk mengingatkan Presiden, 
Kemudian apabila dalam waktu tiga bulan Presiden tidak 
memperhatikan memorandum DPR tersebut, maka DPR me- 
nyampaikan memorandum kedua, Dan apabila dalarn waktu 
satu bulan memorandum ke dua tidak diindahkan Presiden, 
rnaka DPR dapat rneminta ~PR untuk mengadakan Sidang 
Istimewa untuk merninta pertanggungjawaban Presiden, 

d). Untuk melaksanakan fungsinya sebagai dirnaksud di dalarn 
Undang-Undang Dasar 1945, DPR dilengkapi dcngan hak-hak 
sebagai berikut : 

(1). Hak meminta keterangan kepada Presiden, 
(2). Hak mengadakan penyelidikan. 
(3). Hak mcngadakan perubahan atas RCU. 
(4). Hak mengajukan pernyataan pendapat. 
(5). Hak mengajukan/rnenganjurkan seseorang jika diten- 

tukan oleh suatu peraturan perundang-undangan. 
(6). Hak mengajukan RUU Usul Inisiatif, 



(a). Pelaksanaan Undang-undang. 
(b). Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

serta pengelolaan keuangan Negara: · 
(c). Kebijaksanaan Pernerintah. 

(4). Mernbahas untuk meratifikasi dan atau rnernberikan 
persetujuan atas pernyataan perang, pembuatan perdamaian 
dan perjanjian dengan negara lain yang dilakukan oleh 
Presiden. 

(5). Mernbahas hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban 
Keuangan Negara yang diberitahukan oleh Badan Pemeriksa 
Keuangan. 

(6). Melaksanakan hal-hal yang ditugaskan oleh Ketetapan-keteta- 
pan .MPR kepada DPR. 

b). Untuk kepentingan pelaksanaan wewcnang dan tugasnya. DPR 
dapat mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan Lembaga 
Tinggi Negara lainnya. · 

c). Jadi dengan wewenang dan tugasnya tersebut diatas maka : 

(1). Setiap Rancangan Undang-Undang dari Pemerintah harus 
dibahas dan disetujui oleh DPR sebelum disahkan menjadi 
U ndang-undang, 
DPR juga mernpunyai hak inisiatif untuk membuat Rancang- 
an Undang-Undang. 

(2). Dalam hal menetapkan Anggaran Pcndapatan dan Belanja 
Negara, mak.a RAPBN setiap tahunnya harus dibahas dan 
disetujui oleh DPR. · 
Apabila RAPBN tersebut tidak disetujui oleh DPR, maka Pe- 
merintah harus rnelaksanakan APBN. tahun sebelumnya. 

(3). DPR mengadakan pengawasan atas pelaksanaan-pelaksanaan 
Undang-undang APBN 'clan pengelolaan keuangan Negara 
serta kebijaksanaan Pernerintah. 
Dalarn hal melakukan pengawasan tersebut, rnaka DPR selain 
mempunyai hak-hak se pe r ti disebutkan di atas, juga 
melakukan Rapat Kerja dengan Menteri-menteri, Rapat De- 
ngar Pendapat (hearing) dengan pejabat instansi Pemerintah 
eselon dibawah menteri dan Rapat Dengar Pendapa; Umum 
(Public Hearing) dengan Swasta. 

( 4). Setiap perjanjian {Treaty) yang dilakukan oleh Pernerintah 
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3. Mekanisme DPR 
Tugas dan wewenang DPR sesuai dengan UUD 1945 dan Per- 
aturan Tata Tertib DPR yang utama ada tiga hal yaitu: 
a. Bersama-sarna dengan Presiden mernbentuk Undang-undang. 
b. Bersarna-sarna dengan Presiden mcnetapkan Anggaran Pen- 

dapatan dan Belanja Negara. 
c. Melakukan pengawasan at.as : 

( 1). Pelaksanaan U ndang-undang; 
(2). Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

serta pengelolaan Keuangan Negara. 
(3). Kebijaksanaan Pernerintah. 
Mekanismenya sebagai berikut: 

ad.a DPR bersama-sama dengan Presidea membentuk Urulang-undang. 

... 

Dalam hal-hal tertentu berdasarkan ketentuan Undang-un- 
dang, DPR memberikan saran atau usul kepada Presiden dalam 
rangka pengisian / pengangkatan anggota-anggota Lembaga 
Tinggi Negara misalnya dalam hal pengangkatan Angota-anggota 
Badan Pemeriksa Keuangan dan pengangkatan para Hakim 
Agung. 

Perlu kami tekankan di sini bahwa dengan ketenruan-keten- 
tuan Undang-undang tersebut diatas, berarti bahwa: 

Kekuasaan Presiden tidak "tak ter batas" se suai dengan 
penjelasan Undang-Undang Dasar. 

Kedudukan DPR kuat, karena hanya dari nama-narna calon 
yang dimajukan oleh DPR sajalah yang boleh diangkat dan dite- 
tapkan oleh Presiden untuk du<luk di lembaga-lembaga tcrsebut, 

DPR MEWARNAI KF.ANGGOTAAN DI BADAN PEMERIKSA KE- 
UANGAN DAN MAHKAMAH AGUNG 

dengan negara-negara lain harus dibahas dan disetujui oleh 
DPR. 

(5) .Hasil Pemeriksaan Tahu nan (HAPTAH) atas Pertanggung- 
jawaban Keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan 
setiap tahun diserahkan kepada DPR untuk dibahas. 

(6). Juga DPR harus melaksanakan hal-hal yang ditugaskan olch 
Ketetapan-ketetapan MPR. 



ad.b DPR bersama-samo. Presiden menetapkan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara. 
Dalarn rangka pelaksanaan wewenang dan tugas DPR tersebut, saya 

ingin menggambarkan siklus pernbicaraan Anggaran Negara secara 
agak terinci kegiatan-kegiatan DPR sebagai berikut : 

I. Pembicaraan pendahuluan. 
Perlu saya tekankan bahwa di dalam Demokrasi Barat, tidak ada 
sistem pernbicaraan pendahuluan, 

Semua persiapan suatu RUU tentang anggaran sepe- 
nuhnya rnerupakan wewenang eksekutif, DPR hanya akan memba- 
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Dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa 
Presiden memegang kekuasaan mernbentuk Undang-Undang 
dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 
(bukan sebaliknya DPR memegang kekuasaan membentuk 
Undang-undang dengan persetujuan Presiden). 
Rancangan Undang-Undang dapat berasal dari Pernerintah 
atau berupa usul inisiatif dari DPR. 
Di samping itu Rancangan Undang-Undang dapat pula 
berasal dari Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Un- 
dang. 
Pasal 22 UUD 1945 menetapkan : 

Dalarn ha! ikhwal kegentingan yang rnernaksa, Presiden 
ber hak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai 
Pengganti Undang-Undang. 
Peraturan Pernerintah itu harus mendapat persetujuan 
DPR dalam masa persidangan yang berikut, 
Jika tidak rnendapat persetujuan, maka Peraturan Peme- 
rintah itu harus dicabut, 

Dalam Pasal 137 Peraturan Tata Tertib DPR menentukan: 

Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang dibi- 
carakan oleh DPR pada kesernpatan pertama setelah 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang terse- 
but diundangkan dan disampaikan Presiden kepada DPR. 
Pernbahasan dan penyelesaian Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-undang berlaku ketentuan-ketentuan 
seperti RUU yang berasal dari Pemerintah, 
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2). Pada bulan Nopernber Komisi APBN bersarna-sama Menteri 
Keuangan membahas laporan Semester I, perkiraan-perkiraan 
tentang Rancangan Tambahan dan Perubahan terhadap 
APBN yang sedang berjalan serta melanjutkan pcmbicaraan 
Pendahuluan terhadap Rancangan APBN. · 

3). Dalam tujuh hari pertama tiap permulaan Tahun Takwin 
Presiden rnenyampaikan pidato Pengantar tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara serta Nota Keuangannya 
dalam Rapat Paripurna. 

Apabila Presiden berhalangan, maka Pidato Pengantar 
tersebut disampaikan oleh Wakil Presidcn; 

Kornisi APBN segera membahas RUU ten tang APBN sert.a 
Nota Keuangannya dimaksud, kernudian menyampaikan 
basil pernbahasan tersebut berupa pokok-pokok pikiran 
ke pada Rapat Paripurna sebelum Pemandangan Umum 
para Anggota. 
Pembahasan dan penyelesaian RUU tentang APBN serta 
Nota Keuangannya berlaku prosedur biasa yaitu melalui 4 
tingkat pembicaraan dengan tambahan ketentuan se- 
bagai berikut : 

has bila RUU yang bersangkutan telah disampaikan ke DPR. Te- 
tapi sebagai konsekwensi dari prinsip kerja sarna dan tidak bisa 
saling menjatuhkan antara DPR dengan Pemerintah maka kita 
mengenal "pembicaraan pendahuluan" terhadap Rancangan RUU 
APBN. 
Pelaksanaannya ialah : 

1). Pembicaraan Pendahuluan dalam rangka penyusunan Ran- 
cangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilakukan 
oleh Komisi-kornisi dalam Rapat kerja dengan Pemerintah, 
dalam Masa Sidang pertama pada scjak 16 Agustus sampai 
dengan bulan September). 

Hasil Rapat Kerja tersebut disampaikan oleh Pimpinan 
Kornisi-komisi dalam rapat dengan Komisi APBN 
Rapat Kerja penyelesaian terakhir Pernbicaraan Pen- 
dahuluan dilakukan oleh Komisi APBN dengan Pcrnerin- 
tah. 



ad.c, DPR melalf.ukan pengawasan. 
Dalarn melaksanakan tugas di bidang pengawasan, DPR dengan 

ujung tombak Komisi-komisi dapat : 

1). Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Un- 
dang, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 
serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang 
lingkup tugasnya; 

2). Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Garis-Garis 
Besar HaJuan Negara (GBHN) yang termasuk dalam ruang 
lingkup tugasnya; 

3). Menampung suara rakyat termasuk surat-surat masuk, 
mengenai hal yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Komisi dapat : · 
a). Mengadakan Rapat Kerja dengan Presiden, yang dapat di 
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4). Pada bulan Mei dan Juni DPR membahas RUU Tambahan 
dan Perubahan tentang APBN serta RUU tentang Perhitu- 
ngan Anggaran Negara. 

Iremuoan siktus pembicaraan Anggaran di DPR setiap 
tahunnya, Dari siklus tersebut jelas bahwa sejak tahap Ran- 
cangan, DPR sudah ikut serta memberikan arah terhadap 
RUU APBN yang hendak disusun oleh Pernerintah. 

Rapat Kerja dengan Pemerintah diadakan oleh 
Komisi-komisi, 
Komisi APBN mengadakan rapat dengan Pimpinan 
Komisi-komisi untuk menampung saran dan pen- 
dapat Komisi-komisi. 
Rapat Kerja Penyelesaian terakhir RUU tentang 
APBN diadakan oleh Komisi APBN dengan Pemerin- 
tah, dengan memperhatikan saran dan pendapat 
dari Pemandangan Umum para Anggota dan 
jawaban Pernerintah, Bamus, Komisi-kornisi dan 
Fraksi-Fraksi. 
Pernbahasan RUU tentang APBN dan Nota Ke- 
uangannya tersebut harus selesai selambat-lambatnya 
akhir bulan Pebruari atau satu bulan sebelum Tahun 
Anggaran yang bersangkutan ( l April ). 



wakili oleh Men teri; 
b). Mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan pejabat Pe- 

merintah yang diwakili instansinya ; 
c). Mengadakan Rapat Dengar Pendapat Urnurn, baik atas 

permintaan Komisi maupun atas permintaan pihak lain; 
d). Mengadakan kunjungan kerja, termasuk melakukan study 

perbandingan yang dipandang perlu, dalarn masa reses 
atau apabila dipandang perlu dalam Masa Sidang, yang 
hasilnya atas keputusan Badan Musyawarah dilaporkan 
kepada Rapat Paripurna untuk d it e ntu kan tindak 
lanjutnya; 

e). Mengikuti dengan seksama serta mengumpulkan bahan 
mengenai peristiwa yang menyangkut kepentingan 
Rakyat, yang terjadi baik di dalam maupun di luar negeri, 
yang termasuk dalarn ruang lingkup tugasnya; 

f). Mengajukan pertanyaan, baik ke pa da Pemerintah 
maupun kepada pihak lain; 

g). Mengadakan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat 
apabila dipandang perlu dengan pejabat Pernerintah 
yang mewakili instansinya, yang tidak termasuk dalam 
ruang Iingkup tugas komisi yang bersangkutan; 

h). Mengadakan Rapat Gabungan Komisi apabila ada 
rnasalah yang menyangkut lebih dari satu Komisi; 

i). Membentuk Panitia Kerja; 
j). Melakukan tugas atas keputusan Rapat Paripurna dan / 

atau Badan Musyawarah; 
k). Mengusulkan kepada Badan Musyawarah hal yang dipan- 

dang perlu untuk dimasukan dalarn acara DPR. 
Di dalam DPR, dikenal pula Fraksi-fraksi yang merupakan 

pengelompokkan Anggota DPR yang terdiri atas kekuatan- 
kekuatan sosial dan politik yang mencerminkan susunan 
golongan dalam masyarakat. 
Dewan ini mempunyai 4 Fraksi yaitu : 

a. Fraksi ABRI; 
b. Fraksi Karya Pembangunan; 
c. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia 
d. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. 

Adapun tugas Fraksi adalah: 
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Keterangan atau penjelasan dalam Rapat 
Paripurna oleh Pernerintah (RUU berasal 
dari Pernerintahj atau Komisi (RUU Usul 
Inisiatif) 
Pemandangan Umum. 
Pernbahasan dalarn Kornisi, Gabungan 

b. Tingkat II 
c. Tingkat III 

a. Tingkat 

4. Proses pembuatan putusan di DPR. 
Proses pembuatan putusan Dewan diatur dalam Keputusan 

DPR Namer 14/DPR-Rl/IV /78-79 jo. no. 10/DPR-RI/IH/82-83 
tentang Peraturan Tata Tertib DPR-RI. 

Dalam DPR, proses pembuatan/pembahasan suatu RCU se- 
bagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR Pasal 125 
sarnpai dengan Pasal 129 dilakukan melalui ernpat tingkat pernbi- 
caraan, kecuali apabila Badan Musyawarah menentukan pernba- 
hasan dengan prosedur singkat. 
Tingkat pembicaraan yang dimaksud adalah : 

Meningkatkan kernampuan, efektivitas dan efisiensi kerja 
para Anggotanya dalam melaksanakan tugas, yang tercermin 
dalam setiap kegiatan DPR. 
Menentukan dan mengatur sepenuhnya segala sesuatu 
yang menyangkut urusan masing-masing fraksi. 

Adapun tugas kornisi dalam Dewan rneliputi : 
(1). Bidang perundang-undangan; 
(2). Bidang Anggaran; 
(3). Bidang pengawasan; 

Selain Komisi yang merupakan alat kelengkapan Dewan se- 
perti tersebut diatas, Dewan mernpunyai alat kelengkapan lain 
yaitu : 

(1). Badan Musyawarah; pR • RI J 
(2). Badan Urusan Rumah Tangga; C>' 
(3). Badan Kerjasama An tar Parlemen; · 
(4). Panitia. 

Apabila dipandang pe r lu DPR dan/atau Alar 
Kelengkapan DPR dapat membentuk Panitia yang bersifat 
sernentara yang bcrbentuk Panitia Khusus atau Panitia Kerja. 



630 

Suatu RUU yang sudah disetujui oleh DPR dikirimkan dengan 
surat Ketua DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Un- 
dang-undang. 

Apabila dipelajari tentang proses pembuatan putusan DPR, se- 
pintas memang kelihatannya begitu rnudah dan lancar, sehingga 
semua putusan DPR semestinya harus dapat diselesaikan dalam 
waktu yang singkat; namun dalam kenyataannya tidak selalu 
demikian. Hal ini tidak lain karena Dernokrasi Pancasila memang 
menjamin adanya perbedaan pendapat atau perbedaan pendirian; 
akan tetapi perbedaan tersebut harus tetap dalam kerangka 
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam per- 
musyawaratan/perwakilan sesuai dengan cita-cita dan asas-asas 
Dernokrasi Pancasila. 

Dalam hubungan ini maka pengambilan putusan Dewan di- 
usahakan selalu diambil berdasarkan mufakat, namun demikian 
dalarn praktek pembahasan RUU oleh Dewan temyata tidak semua 
berjalan lancar dan mulus. 
Barangkali Saudara-saudara masih ingat sewaktu Dewan memba- 
has RUU Perkawinan yang diwamai oleh gejolak sebagian dari 
masyarakat, RUU tentang KUHAP yang dibahas sampai memakan 
waktu harnpir dua tahun, begitu pula RUU tentang PEMILU 
maupun RUU tentang organisasi kernasyarakatan yang telah di 
setujui Dewan pada tahun 1985. 

Dari 5 RUU bidang politik yang telah disetujui oleh Dewan, 
ternyata pembahasan RUU tentang Pemilu rnerupakan pemba- 
hasan yang tersendat-sendat dan nyaris ditempuh dengan jalan 
pemungutan suara, Namun berkat semangat Demokrasi Pancasila 
yang telah menjiwai semua fihak yang terlibat dalam pembahasan 
tersebut, akhirnya RUU terrnaksud dapat diselesaikan sesuai de- 
ngan jadwal waktu yang telah ditetapkan tanpa ditempuh dengan 
pemungutan suara. 

Perlu diakui bahwa sejak tahun tahun 1971 DPR belum per- 
nah membuat RUU Usul lnisiatif. 
Hal ini disebabkan karena : 

Komisi atau 
Panitia Khusus bersama Pemerintah. 
Pengambilan Keputusan Rapat Paripurna. d. Tingkat IV 
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~ Dari uraian yang telah diungkapkan dimuka tentang fungsi 
j dan peranan MPR dan DPR serta rnekanisrnenya, dewasa ini ter- 

dapat pandangan atau pendapat yang menyatakan bahwa kekua- 
saan Lembaga Kepresidenan (Eksekutif) lebih menonjol (excecu- 
tive heavy) dari pada kekuasaan Lembaga DPR (Legislatif) dan 
Lembaga-lembaga Tinggi lainnya. 

Pandangan yang tidak rnembenarkan adanya peridapat bahwa 
kekuasaan Lembaga Kepresidenan (Eksekutif) lebih menonjol 
daripada kekuasaan Lembaga DPR (Legislatif) mengemukakan ar- 
gumentasinya antara lain : 

1. Kedudukan DPR adalah kuat. Dewan ini tidak bisa dibubar- 
kan oleh Presiden . 

. 2. DPR dapat senantiasa mengawasi tindakan Presiden; jika DPR 
menganggap bahwa Presiden sungguh me]anggar haluan 
negara yang telah ditetapkan oleh UUD atau MPR, rnaka MPR 
dapat diundang untuk persidangan lstimewa agar supaya bisa 
minta per1tangungan jawab kepada Presiden. 

3. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas (bukan diktator 
bukan bersifat absolut), 

4. Presiden harus memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR 
5. Presiden harus bekerja bersama-sama dengan Dewan. 
6. Dalam membentuk Undang-undang harus dengan persetujan 

DPR. 

C. MASAI.AH HUBUNGAN KEKUASAAN EKSEKUTIF (PRESIDEN) 
DENGAN KEKUASAAN LEGISLATIF (DPR}. 

1). Dilihat dari proses dan prosedur, maka RUU usul irrisiatif 
DPR lebih kompleks daripada RUU usu} pernerintah (dapat 
Saudara-saudara pelajari dari Tata Tertib DPR). 

2). Dilihat dari perangkat keras maupun lunaknya maka jelas 
pihak Pemerintah mempunyai perangkat yang lebih lengkap 
dari DPR, sehingga kapabilitas Pemerintah lebih besar dari 
DPR dalam rnenyusun RUU. 

3). Dilihat dari segi penguasaan materi, maka pihak Eksekutif 
lebih mernpunyai kemampuan karena ia sehari-hari terlibat 
secara langsung dalam pelaksanaan penyelenggaraan Perne- 
rintah dan pembangunan. 
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7. Bahkan khusus daJam hal menetapkan APBN, kedudukan 
DPR adalah kuat daripada kedudukan Pemerintah (penjelas- 
an pasal 23 UUD 45). 

Sementara itu terdapat pandangan yang membenarkan 
bahwa kekuasaan eksekutif lebih menonjol daripada kekua- 
saan legislatif antara lain : 

1. MPR adalah pemegang dan pelaksana kedaulatan Rakyat, 
sedangkan Presiden adalah "Mandataris" MPR. 

2. Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang 
tertinggi dibawah Majelis. 

3. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. 
4. UUD 45 mencantumkan pengaturan tentang Presiden 

dengan hal yang menyangkut pengaturan tentang DPA, 
DPR, BEPEKA dan MA, bahkan lebih tegas dan terinci 
daripada pengaturan MPR sebagai Lembaga Tertinggi 
Negara. 
Malahan boleh dikatakan seluruh Batang Tubuh UUO 45 
mengatur tentang kepresidenan ini baik pemilihan, 
pengangkatan, pemberhentian, tugas dan wewenangnya; 
sedang Lembaga-lembaga Tinggi Negara lainnya hanya 
diatur di dalam beberapa pasal bahkan BEPEK.A hanya 
disinggung secara sepintas dalam satu ayat (Pasal 23 ayat 
(5) UUD 45 ). 

5. Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Un- 
dang dengan persetujuan DPR; Bukan sebaliknya DPR 
membentuk Undang-undang dengan persetujuan. 
Presiden. 
Oleh karena itu hampir seluruhnya RUU "didominir" 
oleh Pemerintah (Usu) Inisiatif belum pernah digunakan 
oleh DPR sejak tahun 1971) maka materi dari RUU terse- 
but tentunya agak condong menguntungkan Pemerintah. 

6. Sebagai konsekwensi konstitusionaJ daripada kekuasaan 
pembentukan Undang-undang tersebut, maka semua 
produk hukum ( Undang-undang, Peraturan Pemerin- 
tah, Keputusan Presiden) lebih tertumpu dan lebih con- 

. dong memihak Pemerintah. 

Hanya Lembaga Presiden dan Wakil Presiden saja yang dipilih 
dan diangkat oleh MPR. 



Dari uraian terse but dimuka kiranya dapat kami simpulkan sebagai 
berikut : 
1. Dernokrasi Pancasila telah memberikan isi kepada hakekat Orde 

Baru (yaitu kehendak untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 
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BAB IV 
PENUTUP 

6). 

5). 

Ketua Lernbaga Terringgi.z'Tinggi Negara 
Menteri Negara, pejabat yang diberi kedudukan setingkat 
dengan Menteri, Wakil Ketua Lembaga Tertinggi/Tinggi 
Negara, Panglima ABRI, Kepala Staf Angkatan dan 
Kepala Kepolisian RI. 
Ketua Muda MA, Anggota Lernbaga Tertinggi/Tinggi 
Negara, terrnasuk Hakim Agung pada MA. 
Pirnpinan Lembaga Pernerintahan Non Departemen dan 
Pejabat Pemerintah tertentu. 

Dernikianlah pandangan/pendapat adanya "Excecutive 
Heavy" dalam sistem politik /sistern Pernerintahan kita, narnun 
apabila kita kaji secara mendalarn posisi Presiden /Pemerintah 
yang dernikian itu sekali-kali tidak bertentangan. dengan. Undang- 
itndang Dasar 1945 bahkan hal itu legal adanya. 

I). 
2). 
3). 
4). 

7 

Presiden 
Wakil Presiden 

Selanjutnya dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1987 
tentang Protok ol antara lain disebutkan rnengenai Tata 
Tempat di tentukan urutan sebagai berikut : 

Dilihat dari segi adrninistratif dan protokolernya Presiden dan 
Wakil Presiden mernpunyai kelebihan antara lain (PP no. 5 
Tahun 1978}. 
a. Gaji pokok Presiden adalah 6 kali gaji pokok tertinggi 

yang diterima setiap bulan oleh seorang pejabat Negara 
RI selain Presiden dan Wakil Presiden. 

b. Gaji pokok Wakil Presiden adalah 4 kali gaji pokok 
tertinggi yang diterirna setiap bulan oleh seorang pejabat 
Negara RI selain Presiden dan Wakil Presiden, 
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Pimpinan MPR 
DPR 

mengusulkan calon-calon anggota DPA. 
mengusulkan calon-calon anggota yang akan 
duduk di Lembaga BEPEKA dan Mahkarnah 
Agung. 

Dari segi ini kita mclihat betapa pentingnya Pernilu, karena hasil 
Pernilu akan menentukan anggota-anggota yang duduk di lembaga 
MPR/DPR; yang nantinya akan ikut mengambil keputusan, siapa 
yang harus duduk di lembaga-lembaga supra struktur lainnya se- 
lain MPR/DPR. 

7. Yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidup 
negara ialah semangat para penyelenggara negara, semangat para 

1945 secara murni dan konsekuen) dengan tata laksana yang 
demokratis, konstitusional dan berdasarkan hukum, 

2. Dengan Demokrasi Pancasila telah dimungkinkan berfungsinya 
Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara sesuai UCD 1945, dengan 

, dernikian kelak membuktikan peranannya yang sernakin man tap 
sebagai sarana untuk mewujudkan amanat penderitaan rakyat. 

3. Prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat dalam praktek penye- 
lenggaraan negara berarti bahwa tidak ada dominasi dari pihak 
rnayoritas karena suara minoritaspun hams didengar. 

4. Sistem kelernbagaan kita tidak sama dengan sistem Barat (liberal), 
karena MPR tidak dapat disamakan dengan Majelis Tinggi; 
sedangkan DPR harus selalu kerjasama dengan Pemerintah karena 
masing-masing tidak dapat saling menjatuhkan. 

5. Dalam praktek operasionalisasi sistem Demokrasi Pancasila masih 
perlu penyempurnaan-penyernpurnaan sesuai dengan nilai-nilai 
ideologinya dan kehendak serta aspirasi masyarakat yang selalu 
berkembang. Pengembangan itu dapat berarti mengganti hal-hal 
yang tidak relevan lagi dengan hal-hal baru yang lebih relevan. 
la juga dapat berarti meneruskan proses perwujudan dirinya 
sesuai dengan yang dicita-citakan oleh ideologi dan konstitusi yang 
kelak disepakati bersama, 

6. Pengisian keanggotaan pada lembaga-lembaga supra struktur se- 
lain MPR/DPR, ditentukan atau dipengaruhi oleh keputusan dari 
Lembaga MPR dan DPR yaitu bahwa : 
MPR memilih/mengangkat Presiden dan Wakil 

Presiden. 
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M. KHARIS SUHUD 

ttd, 

Jakarta, 25 Juli 1988 
KETUA DPR/MPR-RI 

Sekian, Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh. 

pemimpin pernerintah. 
Dikaitkan dengan Pancasila dan pasal 29 UUD 45, maka dalarn 
negara dan masyarak.at Indonesia yang ber-Pancasila, ketaqwaan 
pada Tuhan Yang Maha Esa adalah sernangat penting sekali, yang 
berarti bahwa bagi bangsa Indonesia tidak ada kekuasaan yang 
lebih besar daripada kekuasaan Yang Maha Kuasa, bahwa Tuhan 
adalah Maha Mengetahui, Maha Adil, dan Maha Besar. Para 
pendiri negara R.I. benar-benar menernpatkan faktor rnanusia 
yaitu rnanusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, se- 
bagai titik sentral daiam memirnpin pemerintahan dan penye- 
lenggaraan Negara secara Urnurn. 
Dernikian uraian tentaog MPR/DPR sebagai lembaga pembeda 

Dernokrasi Pancasila dari Dernokrasi Barat. Sekali lagi ingin saya 
tekankan bahwa saya bukan ahli tentang Demokrasi Pancasila dan 
Demokrasi Pancasila itu sendiri masih terus mengalami penyempur- 
naan-penyempurnaan dalam praktek operasionalnya, 

Oleh karena itu pada saat rnenutup Sidang Paripurna MPR tanggal 
11 Maret pagi, saya telah menyampaikan himbauan untuk mencari 
terus cara-cara baru yang lebih baik dan lebih baik dan lebih mapan, 
sesuai dinarnika rnasyarakat, agar supaya generasi penerus dapat 
mewarisinya, yang pada gilirannya akan mampu membangkitkan 
gairah, dan korban semangat serta kesediaan berkorban yang lebih 
besar dalam mengamankan, mernelihara dan melanjutkan pemba- 
ngunan yang telah dirintis oleh para pendahulu-pendahulunva. 
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44 
SAMBUTAN KETUA DPR PADA 

KONPERENSI SOUDARITAS RAKYAT 
INTERNASIONAL lJNTUK AFGANISTAN , 

TANGGAL 24 AGUSTUS 1988 





Hadirin yang kami horrnati, 
Saya sungguh sangat menghargai upaya Komite Setiakawan Rakyat 

Indonesia - Afganistan untuk menyelenggarakan konperensi ini, karena 
mengenai masalah-rnasalah internasional oleh para pendiri Negara 
Republik tercinta ini secara arif telah dirurnuskan aspirasi-aspirasi 
Bangsa Indonesia secara gamblang clan rinci Aspirasi Bangsa yang 
d irurnuskan oleh para pe nd ir i Negara Republik in i, didalam 
rnukadirnah UUD 1945 mengamanatkan kepada kita suatu pandangan 
dan sikap yang sangat jelas. 

Kalimat pertama pembukaan Undang-Undang Dasar kira menegas- 
kan bahwa "Kemerdekaan adalah hak segala Bangsa dan oleh karena 
itu penjajahan di alas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai 
dengan perikemanusiaan dan perikeadilan", 

Namun Pernbukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya 
berhenti sarnpai disitu saja, di bagian lain dari Pembukaan Undang- 
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Dalam suasana kebahagian dan keikhlasan ini, perkenankanlah 
saya mengajak Saudara-saudara yang hadir pada pertemuan ini untuk 
memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala karena 
hanya atas perkerian dan ridho-Nya-lah Konperensi Solidaritas Rakyat 
Internasional untuk Afganistan i·ni dapat terselenggara dengan penuh 
semangat solidaritas perdarnaian antar bangsa-bangsa di dunia. 

Assalarnu'alaikurn Warohmatullahi Wabarokatuh, 
Saya merasa berbahagia sekali dapat rnemenuhi perrnintaan 

Komite Setiakawan Rakyat Indonesia - Afganistan untuk memberikan 
sambutan pada Konperensi Solidaritas Rakyat Internasional untuk 
Afganistan. 

Yang kami horrnati : 
Saudara Ketua Organizing Committe, 
Para Undangan, dan 
Hadirin sekalian. 

44 
SAMBUTAN KETUA MPR/DPR-RI 

PADA KONPERENSI SOLIDARITAS RAKYAT 
INTERNASIONAL UNTUK AFGANISTAN 

TANGGAL 24 AGUSTUS 1988 
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Para peserta Konperensi yang kami horrnati, 
Dewasa ini Bangsa Indonesia sedang berjuang keras rnelaksanakan 

Undang Dasar 1945 mengamanatkan pula agar kita ikut serta melak- 
sanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 
abadi dan keadilan sosial. 

Pandangan kita yang didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila 
memang menekankan pada kekuatan moral, sama sekali bukan pada 
kekuasaan, 

Siapapun yang hadir di sini tentu akan menyetujui bahwa kerner- 
dekaan adalah hak segala bangsa dan bahwa penjajahan itu bertentang- 
an dengan perikemanusiaan dan peri keadilan, sehingga oleh kare- 
nanya harus dihapuskan dari atas dunia. 

Beranjak dari prinsip-prinsip yang telah tertuang secara gamblang 
dan rinci dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 maka se- 
waktu kemerdekaan Bangsa Indonesia belum genap berusia 10 tahun 
yaitu tepatnya pada bulan April 1955, kita telah menyelenggarakan 
Konperensi Asia Afrika. 

Konperensi ini telah menghasilkan prinsip-prinsip yang telah kita 
kenal bersama sebagai "DASA SILA BANDUNG" atau "SEMAN GA T 
BANDUNG" yang te1ah diakui oleh dunia internasional sebagai suatu 
kekuatan moral yang sangat ampuh bagi kemerdekaan Bangsa - Bangsa 
Afrika dan Asia dari belenggu kolonialisme, 

Demikian pula dilandasi oleh amanat Pernbukaan Undang-Un- 
dang Dasar 1945, Bangsa Indonesia bersarna-sarna dengan Bangsa- 
Bangsa lainnya ikut serta berperan di dalam gerakan Non Blok, bahkan 
Indonesia adalah salah satu pendiri Non Blok. 

Selanjutnya di dorong oleh ;prinsip-prinsip yang sarna i;naka Indo- 
nesia telah bersedia menjadi tuan rumah Pertemuan Informal Jakarta 
dari tanggal 25 s/ d 28 Juli 1988 yang lalu; meskipun perternuan terse- 
but baru merupakan langkah awal, namun kesempatan tersebut adalah 
merupakan langkah awal, namun kesernpatan tersebut adalah meru- 
pakan suatu momen yang historis, karena pihak-pihak yang berbeda 
pandangan telah mau berdialog dalam suasana saling hormat meng- 
hormati, Mudah-mudahan hal tersebut dapat ikut serta merintis jalan 
bagi penyelesaian masalah Kamboja secara menyeluruh serta dapat 
mengembangkan suasana damai di kawasan ini yang pada gilirannya 
akan merupakan modal untuk menuju terwujudnya kawasan Asia 
Tenggara yang damai, bebas dan netral, 



Hadirin yang karni hormati, 
Beranjak dari prinsip-prinsip yang tertuang dalarn Pernbukaan 

Undang-Undang Dasar 1945 maka apabila Komite setia kawan Rakyat 
Indonesia-Afganistan pada hari ini rnenyelenggarakan Konperensi 
Solidaritas Rakyat Intemasional untuk Afganistan, hal irii sangat sejalan 
dengan politik luar negeri Indonesia yang selalu menyerukan dan 
mengarnbil langkah-langkah untuk mernperkuat perdarnaian dunia; 
apalagi kalau di ingat, bahwa Afganistan termasuk salah satu dari 
kelompok negara - negara anggota PBB yang pertarna-tama mengakui 
kernerdekaan Republik Indonesia, dan bersama-sarna pula rnenjadi 
pendukung gerakan Non-Blok. 

Demikian pula jika kita meminta penarikan mundur pasukan asing 
dari negara-negara merdeka agar rakyat dapat menentukan nasibnya 
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pembangunan Nasional sebagai pengalaman Pancasila, Melalui pem- 
bangunan nasional mi, Bangsa Indonesia berusaha memberi sumbang- 
an yang sebesar-besarnya kepada umat manusia untuk menikmati 
kehidupan tenteram, yang lebih maju dan lebih sejahtera dari pada 
yang dirasakan sampai sekarang. Namun pernbangunan nasional hanya 
dapat dilaksanakan di dalam suasana damai dan stabil. Oleh karena 
itu kita selalu mendorong terciptanya suasana ke arah terwujudnya 
perdamaian yang berdasarkan atas kemerdekaan nasional, penghorrna- 
tan kedaulatan dan saling hormat menghorrnati serta kerja sarna yang 
sali~g rnenguntungkan. 

Dalarn kaitan inilah maka kita rnenyambut gembira persetujuan 
Arnerika Serikat dan Uni Soviet tentang pengurangan senjata muklir 
yang diharapkan dapat menuju kearah penghentian perlombaan 
persenjataan dan terciptanya suasana damai di dunia, 

Dernikian pula kita juga menyambu t gembira dirnulainya gencetan 
senjata dalam perang Iran-Irak, menyarnbut gembira keputusan Kuba 
dan Afrika Selatan untuk menarik pasukannya dar i Namibia, menyam- 
but gembira janji Vietnam untuk menarik pasukannya dari Kamboja 
tahun 1990 serta keputusan Uni Soviet u ntuk menarik pasukannya dari 
Afganistan, 

Mudah-rnudahan kesemuanya itu rnerupakan tanda-tanda yang 
positif untuk menuju kearah penyelesaian masalah Atganistan yang 
sudah berjalan cukup lama, dan telah mendatangkan penderitaan 
yang berkepanjangan pada rakyat Afganistan, sehingga banyak yang 
terpaksa mengungsi ke Pakistan dan negara-negara lain. 



Hadirin yang kami hormati, 
Tugas-tugas sebagaimana saya uraikan tadi merupakan panggilan 

hati nurani' kita semua, karena tugas-tugas tersebut ini merupakan 
tugas kemanusiaan. Oleh karena itu kami percaya bahwa para undang- 
an yang berkumpul untuk mengikuti konperensi ini, tentu akan - 
mengambil langkah-langkah yang bijaksana di dalam menyerukan 
kepada dunia internasional untuk membantu rakyai Afganistan di 
dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang rnereka hadapi seka- 
~ang. 

Mudah-mudahan niat baik Saudara-saudara peserta konperensi 
Solidaritas Internasional untuk Afganistan, akan selalu mendapat rakh- 
mat, taufik dan hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa. 
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sendiri, maka hal tersebut juga merupakan pelaksanaan dari Amanat 
Pembukaan UUD 1945 clan prinsip-prinsip Dasa Sila Bandung. 

Dengan ditariknya pasukan asing, maka konflik-konflik di antara 
rakyat Afganistan yang saling berbeda pandangan, pada waktunya nan ti 
akan dapat diselesaikan melalui jalan musyawarah di rneja perunding- 
an, atas dasar persamaan dan saling hormat menghormati satu sama 
lain demi pembangunan Afganistan dan kebahagian rakyatnya. Jalan 
kekerasan, apalagi kekerasan yang menggunakan senjata, selamanya 
bukan merupakan penyelesaian yang baik karena ha) tersebut malahan 
akan makin mempertajam pertentangan - pertentangan. Dan apabila 
suasana damai sudah terlaksana, maka yang paling meresakan untung 
adalah rakyat. 

Rakyat Afganistan akan dapat memusatkan segenap dana, tenaga 
dan terutama seluruh perhatiannya kepada tujtian - tujuan yang lebih 
mulia yaitu pembangunan nasional. Melalui pembangunan nasional, 
khususnya pernbangunan bidang ekonomi maka secara bertahap tetapi 
pasti, rakyat akan dapat berperan serta secara aktif di dalam upaya 
untuk memerangi kemiskinan, kebodohan dan segala bentuk keterbe- 
lakangan lainnya. 

Melalui pembangunan nasionalnya, pada gilirannya tentu rakyat 
Afganistan akan memperkuat barisan rakyat-rakyat dari negara-negara 
yang sedang mernbangun lainnya dalam forum kerjasama Selatan-Sela- 
tan dan bahkan lebih dari itu mereka akan dapat pula mernperkuat 
rakyat dari negara-negara yang sedang membangun lainnya di dalam 
dialog Utara-Selatan, menuju terwujudnya suatu Tata Ekonomi Ounia 
Baru. 
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Jakarta, 24 Agustus l 988 

KETUA MPR I DPR - RI 

ttd. 

Sekian, Wassalarnu'alaikum Wr. Wb. 
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45 
CERAMAH KETUA MPR/DPR RI PADA 

PERTEMUAN NASIONAL KE-3 WORD ECO- 
NOMIC FORUM TENTANG 

MPR DAN PERANANNYA 
DALAM MASA DEPAN INDONESIA 





Sebagaimana makhluk ciptaan dan binaan Tuhan Yang Maha Esa, 
maka pertarna-tama kita mernanjarkan puji dan syukur kehadirat 
Tuhan Yang Maha Esa atas segala rakhmat dan karunia-Nya kepada kita 
sekalian, sehingga pada hari ini kita telah memasuki hari terakhir dari 
PERTEMUA.l~ NASIONAL yang ke -3 ini. 

Atas nama Majelis dan atas nama Pimpinan Majelis, saya menyam- 
paikan ucapan tcrima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya 
atas undangan yang disampaikan kepada saya untuk rnenghadiri dan 
sekaligus diminta mernberikan cerarnah tentang : 

"MPR DAi"\1' PERANAl'\INYA DALAi\1 MASA DEPA.."l\T INDONESIA" 
Se belurn saya menyampaikan ceramah sebagairnana yang 

dirnaksudkan, terlebih dahulu saya menyampaikan rasa kegernbiraan 
dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada WORLD ECO- 
NOMIC FORUM atas perhatian yang sedemikian besarnya kepada 
Indonesia, sehingga PERTEMUAN NASIONAL ini adalah pertemuan 
yang ketiga kalinya diadakan khusus mengenai Indonesia, bahkan 
penyelenggaraan perternuan ini dilaksanakan di Indonesia sendiri, di 
Hotel Mandarin ini, 

Kegembiraan dan penghargaan saya kepada WORD ECONOMIC 
FORUM ini di dorong oleh kesadaran bahwa, sungguh telah di 
rasakan pentingnya saling keterhubungan clan saling ketergantungan 
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I. PENDAHULUA.'!\J 
Yang saya hormati : 

Pimpinan World Economic Forum; 
Para Anggota World Economic Forum; 
Para Penyelenggara Pertemuan Nasional ke-S, dan 
Para lJndangan. 

45 
MPR DAN PERANANNYA 

DAI.AM MASA DEPAN INDONESIA 
CERAMAH PADA PERTEMUAN NASIONAL KE-3 

WORLD ECONOMIC FORUM 
M.KHARISSUHUD 

KETUA MPR-RI 
Jakart:a:, 27 Oktober 1988 
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II. PANDANGAN PANCASIIA TERHADAP HAKEKAT MANUSIA 
Pada waktu para pendiri Negara Republik Indonesia merumuskan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, persoalan yang 
pertama-tama digumuli dan dibicarakan secara sungguh-sungguh 
adalah soal "DASAR NEGARA". 

Persoalan itu adalah : "di atas dasar apa Negara Indonesia itu 
didirikan ?" Hal ini menyangkut bidang falsafah yaitu Pandangan 
Hidup, Di alas pandangan hidup itulah Negara Indonesia akan didiri- 
kan. 

Pada saat para pendiri Negara tersebut berusaha menjawab per- 
tanyaan yang falsafatih itu, dunia sudah lama terpecah dalarn dua pola 
pandangan hidup yang sating bertentangan yaitu dunia Barat yang 
menitik beratkan pandangannya pada individualisme dan dunia Timur 
yang sedang ditumbuhi oleh pandangan kolektivisme atau komunikasi. 
Ditengah pertentangan kedua faham itu, para pendiri negara me- 
nyadari sungguh-sungguh bahwa kedua faham yang sedang mernbelah 
dunia. 

Itulah sebabnya para pendiri Negara, berketetapan hati untuk 

satu sama lain, baik sebagai individu maupun sebagai bangsa, yang 
memang telah menjadi hakekat yang kodrati sebagai manusia maupun 
sebagai bangsa yang tidak sempurna dan mempunyai karunia-karunia 
yang· berbeda-beda. Atas dasar hakekat yang kodrati yang tidak sern- 
purna dan karunia-karunia yang berbeda-beda itulah, rnaka manusia 
sebagai individu maupun sebagai bangsa saling mernbutuhkan, se- 
hingga terjadi]ah .hubungan-hubungan yang timbal balik dalam rangka 
membangun dirinya untuk mencapai tujuan nasionalnya masing- 
masing. 

Dalam keadaan yang demikian itulah, maka diperlukan saling 
perkenalan, saling pengertian secara mendasar dan mendalam, se- 
hingga dapatlah dibina hubungan kerjasarna di dalam segala aspek 
kehidupan bernegara. Oleh karena itulah, maka permintaan kepada 
saya selaku Ketua MPR untuk memberikan ceramah tentang "MPR 
DAN PERANA.l\JNYA DALAM MASA DEPAN INDONESIA", sungguh 
sangat tepat, sebab secara konstitusional, MPR adalah pemegang .dan 
pelaku sepenuhnya kedaulatan Rakyat, pemegang kekuasaan tertinggi 
Negara dan penyelenggara tertinggi Negara, sehingga oleh karenanya 
MPR adalah penentu dan pengarah rnasa depan kehidupan Bangsa 
dan Negara Republik Indonesia. 
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IIL MPR LEMBAGA TERTINGGI NEGARA 
Sesuai dengan pandangan Pancasila terhadap hakekat manusia 

yaitu manusia sebagai rnakhluk Tuhan Yang Maha Esa, manusia se- 
bagai makhluk Sosial dan manusia makhluk individu, maka apabila 
MPR dipandang sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, se- 
hingga MPR terdiri dari : 

Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat(DPR) ditambah de- 
ngan 
U tusan Daerah-daerah, dan 
Utusan Golongan-golongan. 

Berdasarkan susunan tersebut maka, aspek individu diwujudkan 

menggali dari alam BUJ!AYA Bangsa Indonesia sendiri apa yang akan 
dijadikan Dasar Negara .. DaJam menggali budaya alam budaya Bangsa 
Indonesia itulah, maka ditemukan apa yang disebut PANCASILA yaitu 
lima dasar yang diatasnya akan ·" didirikan Negara Indonesia. 

Pancasila sebagai pandangan hidup sungguh diyakini sesuai de- 
ngan hakekat manusia Indonesia yaitu : 

Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. yang mengakui, 
bahwa rnanusia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. 
Pandangan ini mengakui dan menepatkan Tuhan Yang Maha Esa 
itu sebagai sumber dan pengatur hidup manusia. Itulah sebabnya; 
maka Ketuhanan Yang Maha Esa ditempatkan sebagai sila per- 
tarna. 
Manusia sebagai makhluk Sosial, artinya "manusia itu selalu dalam 
hubungannya dengan manusia-manusia lainnva, sehingga perlu 
membentuk satu kelornpok atau masyarakat didalam hubungan- 
hubungan kemasyarakatan". Sebab itu mariusia sating mernbu- 
tuhkan untuk mernenuhi kebutuhan hidupnya. 
Manusia sebagai makhluk individu atau perorangan. Pancasila 
mengakui bahwa tiap-tiap ind ividu mempunyai kekhususan- 
khususan, dan kekhususan inilah yang menjadikan adanya perbe- 
daan-perbedaan tiap-tiap individu. Namun dernikian, juga diyakini 
bahwa betapapun banyaknya perbedaan-perbedaan tetapi pasti ada 
juga persamaan-persamaarmya. Perbedaan-perbedaan dan persa- 
maan-persamaan itu harus disadari oleh rnasing-masing individu 
dalam mernbina kehidupan bersama dalam masyarakat. 
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melalui Pemilihan Umurn, Rakyat secara individu menyatakan kehen- 
dakya sendiri. Aspek Sosialnya dinyatakan dalam wujud Utusan Daerah 
dan Utusan Golongan.Dengan demikian, masa susunan keanggotaan 
MPR telah mewujudkan aspek individu dan aspek sosial dari hakekat 
manusia, sedang aspek sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, 
diwujudkan dalam pengambilan putusan Majelis yaitu bahwa di dalam 
bermusyawarah para peserta musyawarah selalu memohon hikrnah dari 
Tuhan Yang Maha Esa yang diyakini sebagai sumber dan pengatur 
hidup manusia, baik sebagai individu maupun sebagai manusia yang 
bernegara. Itulah sebabnya rnaka para pendiri Negara mencantumkan 
keyakinan itu dalam alinea ketiga Pernbukaan l.IUD 1945 dengan kata- 
kata: 

"Atas berkat dan Rahrnat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan 
didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan 
kebangsaan yang bebas, rnaka rakyat Indonesia menyatakan 
dengan ini kernerdekaannya". 

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya peranan yang menen- 
tukan dari Allah Yang Maha Kuasa, sehingga kemerdekaan dipandang 
sebagai berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa. 

Disamping itu, segala putusan yang diambil oleh MPR dipandang 
sebagai hikmat dari Tuhan Yang Maha Esa, tertuang di dalarn sila 
keempat: 

"Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam per- 
musyawaratan/perwakilan''. 

Oleh karena MPR mewujudkan dalarn dirinya ketiga aspek hakekat 
rnanusia tersebut, rnaka MPR dinyatakan sebagai penjelrnaan seluruh 
rakyat Indonesia. Atas dasar itulah maka Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945 
menegaskan bahwa : 

"Kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh 
Majelis Permusyawaratan Rakyat". 

Berhubungan itu, rnaka MPR adalah PENYELENGGARAAN 
TERTINGGI NEGARA. 

Berdasarkan penegasan-penegasan UUD 1945 tersebut, maka MPR 
dinyatakan sebagai LEMBAGA TERTINGGI NEGARA sebagaimana 
ditetapkan dalam Ketetapan MPR No. IIl/MPR/1978, sehingga dengan 
demikian, MPR mempunyai kedudukan yang tertinggi dan membawahi 
Lembaga-lembaga Tinggi Negara yaitu Lembaga Kepresidenan, Dewan 



651 

IV.TUGAS WEWENANG MPR 
Dari uraian yang telah dikernukakan, ditegaskan bahwa MPR 

adalah PENYE.LENGCARA TERTINGG[ NEGARA. Atas dasar itulah, 
maka menurut ketentuan UUD 1945, MPR bertugas untuk : 

menetapkan Undang-undang Dasar (UUD); 
mengangkat Presiden, dan 
mengangkat Wakil Presiden, 

Selain itu MPR mempunyai wewenang antara lain untuk mene- 
tapkan perubahan UUD. 
Pen etapan tugas-tugas dan wewenang tersebut, dirnaksudkan untuk 
dapat mewujudkan Haluan Negara yaitu masyarakat adil dan makmur. 
Dibedakan antara tugas clan wewenang MPR. Togas adalah sesuatu 
yang harus dilaksanakan, sedang wewenang itu tergantung pada 
kemauan MPR .sendiri, artinya jika ada kesepakatan untuk mcrubah 
UUD, barulah MPR melaksanakan wewcnang. Jadi pe laksanaan 
wcwenang untuk rnerubah Undang-undang Dasar, bukanlah sesuatu 
yang bersifat rutin, melainkan tergantung pada kapan putusan untuk 
merubah UUD. 

Tugas MPR dapat dibedakan dalam 2 hal, yaitu tugas yang rutin, 
yang harus dilakukan dalam setiap disclenggarakannya Sidang Umurn 
MPR. tugas rutii;i itu adalah tugas untuk : 

rnenetapkan GBHN; 
mengangkat Presiden, dan 
mengangkat Wakil Presiden. 

Sedang tugas yang tidak rutin, adalah tugas untuk menctapkan 
UUD, yang 'hanya dilakukan sekali saja ( einmalig). 
Ini berarti bahwa setelah Undang-undang Dasar itu ditetapkan, maka 
selanjutnya hanya mungkin dilakukan perubahan terhadapnya, dan 
perubahan itu adalah wewenang MPR. 
MPR menetapkan UUD, berarti bahwa MPR-lah yang membagi-bagi 
tugas kepada'Lernbaga-lembaga kenegaraan, yaitu Presiden, DPR, DPA, 
BPK dan MA. 

Perietapan GBHN sebagai perwujudan asplrasi rakyat yang 
berkembang selarna lirna tahun sebelumnya, dimaksudkan sebagai 

l 

Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, 
dan Dewan Pertimbangan Agung. 
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V. PENGAMBILAN PUTUSAN DAIAM MPR 
Undang-undang Dasar yang biasanya disebut "Batang Tubuh UUD 

1945" adalah penjabaran secara garis besar dari pokok-pokok pikiran 
yang tertuang di dalarn Pembukaan UUD 1945 yang pada hakekatnya 
adalah Pancasila, 

Intisari dari Pancasila adalah semangat kekeluargaan yang biasanya 
disebut kegotong-royongan. Kekeluargaan tidak menitik-beratkan pcr- 
hatiannya kepada kepentingan individu dalam keluarga, rnelainkan 
menitik beratkan perhatiannya kepada 'kepcntingan keluarga secara 
keseluruhan, artinya kepentingan bersamalah yang harus didahulukan 
dan diutamakan. Itulah sebabnya, maka Undang-undang Dasar me- 
nekankan bahwa kepentingan negara atau kepentingan bersama, 
mengatasi, kepentingan golongan dan kepentingan individu, Dan itu- · 
lah pula scbabnya maka kepentingan bersama yaitu kepentingan 
negara harus didahulukan dan diutamakan, kare na dcngan ter- 
wujudnya kepentingan bersama, dengan sendirinya sudah rnencakup 
kepentingan golongan dan kepentingan individu. 

Dalam hubungan itulah rnaka Ketetapan MPR No. Il/MPR/1978 
tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila menegas- 
kan, bahwa yang terpenting dalarn mengarnalkan Pancasila adalah 
"Pengendalian din", itulah sebabnya rnaka manusia Pancasila harus 
rnempunyai sikap hidup sebagai berikut : 

penentu garis kebijaksanaan pembangunan kehidupan bernegara 
untuk rnasa lima tahun kedepan, 

Untuk dapat mewujudkan garis kebijaksanaan sebagai aspirasi 
rakyat itu, maka MPR rnengangkat Presiden selaku Mandataris. 
Presiden selaku Mandataris yang ditugaskan rnelaksanakan aspirasi 
tersebut, harus mempertanggungjawabkannya kepada MPR. Oleh 
karena itu Presiden dalam kualitasnya selaku Mandataris, memikul 
beban yang sangat berat, Dalam . melaksanakan tugasnya, Presiden 
diawasi oleh DPR, di samping bekerja sama dalam hal penyusunan UU, 
termasuk penyusunan APBN. 

Dewan Pertimbangan Agung bertugas untuk rnernberikan nasihat 
kepada Presiden, baik diminta maupun tidak diminta. Badan Pe- 
rneriksa keuangan (BPK) bertugas untuk memeriksa penggunaan 
keuangan negara, sedang Mahkamah Agung (MA) bertugas dalarn 
menegakan hukum. 
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VJ. PERANAN MPR DAI.AM MASA. DEPAN INDONESIA 
Telah diuraikan tadi tugas dan wewenang MPR selaku penye- 

lenggara Tertinggi Negara. Untuk menyelenggarakan Pembangunan 
Bangsa dan Negara menuju cita-cita msyarakat adil dan makrnur, maka 
pertama-tarna MPR menetapkan UUD, sebagai norma-norrna dasar 
dalam menye1enggarakan kehidupan negara. Berdasarkan Undang- 
undang Dasar maka MPR secara rutin setiap 5 (Iima) tahun harus 
menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai kebijak- 
sanaan pokok bagai pembangunan kehidupan negara secara bertahap 
menuju tercapainya masyarakat adil dan makmur, 

Untuk melaksanakan GBHN terscbut, maka MPR rnengangkat 
Presiden dan Wak.il Presiden sebagai pembantunya, yang dianggap 
sebagai putra-putri terbaik Bangsa yang dipandang sanggup melak- 
sanakan GBHN sebagai perwujudan kehendak rakyat. Dalam melak- 
sanakan GBHN itu, maka Presiden rnenyusun Rencana Pembangunan 

l 

kepentingan pribadinya tetap diletakan dalam kerangka kesadaran 
kewajibannya sebagai makhluk sosial dalam kehidupan masya- 
rakatnya. 
kewajiban terhadap rnasyarakat dirasakan lebih besar dari 
kepentingan pribadinya. 

Oleh karena kepentingan bersama harus didahulukan dan diuta- 
makan, maka dalam hal pengambilan putusan terhadap sesuatu hal, 
selalu harus diusahakan agar putusan itu dapat mencakup kepentingan 
seluruh masyarakat. 

Itulah sebabnya, rnaka untuk mengambil suatu putusan yang dapat 
mencakup seluruh atau setidak-tidaknya bagian terbesar dari kepen- 
tingan masyarakat perlu diadakan rnusyawarah. Data~ musyawarah itu 
semua pihak harus mengemukakan pendapatnya dengan argumentasi- 
argumentasi yang mendasar, sekaligus juga' berusaha agar pendapatnya 
itu sudah mencakup pendapat orang lain, artinya pendapatnya itu 
diterima orang lain. 

Atas dasar itulah rnaka peraturan Tata Tertib MPR menetapkan 
bahwa dalam mengambil putusan terhadap sesuatu hal, pertarna-tama 
harus diusahakan agar musyawarah itu dapat menghasilkan mufakat 
artinya disetujui oleh sernua pihak dan apabila tidak tercapai mufakat, 
rnaka pada akhirnya dilakukan pengambilan putusan berdasarkan 
pemungutan suara (voting). 
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M. Kharis Suhud 

ttd. 

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 
REPUBUK INDONESIA 

Ketua, 

Jakarta, 27 Oktober 1988 

vu, PENlJTUP· 
Dernikianlah ceramah saya tentang "MPR DAN PERANANNYA 

DAI.AM MASA DEPAN INDONESIA", untuk memenuhi perrnintaan 
Penyelenggaraan Pertemuan Nasional yang ketiga ini. 
Semoga ada manfaatnya bagi pertemuan bagi ini, khususnya bagi 
World Economic Forum. 

Semoga Tuhan selalu membimbing kita. 

Lima Tahun (REPELITA} dan selanjutnya setiap tahun pelaksanaannya 
dirinci dalarn bentuk Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (RAPBN) oleh Presiden bersama DPR. Pelaksanaan RAPBN 
setiap tahun, itulah yang sesungguhnya menentukan hidupnya negara 
yang merupakan perwujudan-perwujudan dari aspirasi Rakyat yang 
dirurnuskan oleh MPR dalarn bentuk GBHN. 

Dari rangkaian perwujudan aspirasi rakyat yang diprakarsai oleh 
MPR sebagaimana telah diuraikan, mernberikan kejelasan betapa per- 
anan MPR dalam penentuan arah masa depan kehidupan Bangsa 
Indonesia. 
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46 
SAMBUTAN KETUA MPR DPR RI 

PADA HUT PDI KE XVI DI YOGYAKARTA, 
PADA TANGGAL 9 JANUARI 1989 



J 

l 
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Saudara-saudara sekalian, 
Pada acara ini, saya kurang sependapat apabila menggunakan isti- 

lah pengarahan, sava lebih senang me namakannya sambutan atau 
ceramah saja, karena rasanya kok lebih "Sreg", 

YTH. SDR. GUBERNUR/KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYA 
KART A, 

YfH. SDR. MUSPIDA DAERAH ISTIMEWA YOCYAKARTA, 
Yl'H. SDR. PIMPINAN ORGANISASI KEKUATAN SOSIAL DAN 

TOKOH-TOKOH MASYARAKAT YOGYAKARTA 
YfH. SOR. KETUA UMUM, PENGURUS DAN PARA SEGENAP 

WARGAPDI, 
Hadirin yang terhormat, 

Assalamu' alaikum Wr. Wb. 
Pertama-tama saya sampaikan terima kasih dan penghargaan atas 

undangan untuk menghadiri acara HUT PDI XVI di Yogyakarta, dan 
sekaligus kepada saya minta untuk memberikan pengarahan dalarn 
forum yang berbahagia ini. 

Dalam kesempatan yang baik ini, saya iku t bersyukur clan menyam .. 
paikan ucapan "Selamat Ulang Tahun" kepada pimpinan Partai De- 
mokrasi Indonesia beserta segenap jajarannya. Mudah-mudahan de- 
ngan ulang tahunnya yang ke X\1 ini, PDI akan sernakin dewasa man- 
diri dan sukses dalarn ikut serta mengambil bagian dalam pernba- 
ngunan · bangsa, dan mampu untuk menghadapi tantangan-tantangan 
rnasa depan yang selalu menghadang dihadapan kita. 

Dalam HUTnya ini PDI telah menetapkan tema : 

"Peningkatan konsolidasi partai untuk mernantapkan empat man- 
tap PDI menyongsong PELITA V menuju era tinggal landas pern- 
bangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila". 

Saya pandang terna ini cukup baik, sebab peningkatan konsolidasi 
partai inilah yang perlu saya garis bawahi, untuk benar-benar dapat 
dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab. 

46 
SAMBUTAN/CERAMAH KETUA MPR/DPR 

PADA HUT PDI XVI DI YOGYAKARTA 
TANGGAL 9 JANUARI 1989. 
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I. PENDAHULUAN. 

II HUBUNGAN INFRA DAN SUPRA STRUKTUR POLITIK DALAt\1 
PEMBANGUNAN NASIONAL. 

III KEBERADAAN DAN PERANAN PARTAI DEMOKRASI INDONE- 
SIA DAI.AM PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DALAM ME- j 

MANTAPKAN DEMOKRASI PA.l'\JCASILA. 

IV. PENDAHULUA.l'\J • KESIMPUIA'\J 

Dalam rangka hari ulang tahun Partai Dernokrasi Indonesia ke 
XVI inilah sesuai permintaan Dewan Pimpinan Pusat PDI, saya men- 
coba untuk urun rembug tcntang peranan infra struktur politik dalam 
pembangunan nasional clan dalam memantapkan Demokrasi Pancasila, 

,khususnya peranan partai Demokrasi Indonesia dalam memberikan 
andil bagi pembangunan politik di Indonesia. 

Untuk itulah mencoba menuangkan dalam sistimatika sebagai 
berikut : 

A. Partai Persatuan Pernbangunan; 
B. Partai Dernokrasi Indonesia; 
C. Golongan Karya. 

1. PENDAHULUAN 
Organisasi kekuatan sosial politik yang merupakan hal yang me- 

narik untuk dibicarakan, karena organisasi kekuatan sosial politik ini 
merupakan komponen utama infra struktur politik yang sangat berpe- 
ngaruh terhadap perkernbangan sistem politik di Indonesia. 

Sesuai dengan UU No 3 tahun 1975 yang telah dipengaruhi 
dengan UU No. 3 tahun 1985 teritang Partai Politik dan Golongan 
Karya, rnaka yang dimaksud dengan organisasi kekuatan sosial politik 
adalah : 

Ceramah/sarnbutan ini saya beri judul : 

"Peranan Infra Struktur Politik. dalarn Pembangunan Nasional dan 
dalam mernantapkan Demokrasi Pancasila". 
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Garis-garis Besar Haluan Negara mengamanatkan, bahwa partai- 
partai politik dan Golongan Karya merupakan Modal Dasar Pernba- 
ngunan Nasional, bersifat potensial clan produktif. 

Apabila kita menengok kebelakang, sejak kelahirannya diawal 
kernerdekaan, kondisi, keberadaan dan peran organisasi kekuatan 
sosial politik dalam pembangunan bangsa, telah melalui suatu proses 
panjang dengan segala pasang surutnya. 

Proses tersebut menggambarkan gerak perturnbuhan atau di- 
narnika perkembangan kehidupan sosial politik di Indonesia, sesuai 
dengan situasi dan kondisi rnasyarakat Indonesia pada suatu waktu. 

Sampai saat ini sistem kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara sesuai Pancasila clan UUD 1945 rnasih terus berkembang. 

Keberadaan dan peran infra struktur politik masih dalarn proses 
pembenahan secara terus menerus, 

Sejak lahirnva Orde Baru yang didahului dengan meletusnya 
pemberotakan G. 30.S/PKI, maka kehidupan ketata-negaraan harus 
ditata kembali, demikian pula peranan kekuatan sosial politik. 
Kekuatan sosial politik yang merupakan bagian dari struktur politik 
berrnasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berasaskan Pancasila. 

Berlandaskan kepada ketetapan MPRS No. XXII/MPRS/ 1966 
tentang pernbaharuan dan penyederhanaan kehidupan kepartaian, 
menghasilkan penyederhanaan kehidupan kepartaian melalui fusi yang 
diputuskan secara Demokratis serta melalui proses Legislatif, yang 
kemudian dipertegas dengan ketetapan MPR No. IV /MPR/1973. 
Penyederhanaan sistern kepartaian tersebut menghasilkan pengelom- 
pokan kekuatan sosia'J politik kedalarn 3 (tiga) kekuatan sebagaimana 
yang kita kenal sekarang ini. 

Yang jelas, bahwa Partai Demokrasi Indonesia merupakan fusi dari 
PNI, Partai Kristen (Parkindo), Partai Katholik, Partai IPKI dan Partai 
Murba. 
Dengan fusi tersebut dimaksudkan unruk melarutkan identitas/ciri 

~ masing-masing kelompok yang berfungsi. 
Penyederhanaan kepartaian ini kemudian dituangkan kedalam UU Ko. 
3 tahun 1975 tentang Parpol dan Golkar. 

Dengan UU No. 3 tahun 1975, memang masih dibenarkan adanya 
asas ciri masing-rnasing Parpol dan Golkar tersebut, disamping - 

II HUBUNGAN INFRA DAN SUPRA STRUKTUR POLITIK 
DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL 
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asas Pancasila. 
Ternyata dalam perjalanannya maka ciri/asas masing-masing 

.inilah yang lebih ditonjolkan, dari pada asas Pancasila. . 
· Maka demi untuk menjamin persatuan dan kesatuan bangsa, dan 

tekad Or-ha untuk rnelaksanakan Pancasila dan Undang-undang Dasar 
1945 secara murni dan konsekuen serta untuk melestarikan Pancasila 
dalarn kehidupan bermasvarakat, berbangsa dan bernegara, dengan 
didahului ketetapan MPR No. ll/MPR/1983, lahirlah kemudian UU 
No. 3 tahun 1985 sebagai penyempurnaan terhadap UU No. 3 tahun 
1975 tentang Parpol dan Golkar. 

UU ini mengatur bahwa organisasi kekuatan sosial pilitik hanya 
berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Dengan UU ini maka 
asas cici-ciri masing-masing dari kekuatan sosial politik sudah tidak ada 
lagi. 

Dalarn rangka melaksanakan pembangunan sebagai pengamalan 
Pancasila inilah maka infra struktur politik, dalam hal ini. Organisasi- 
organisasi kekuatan sosial politik harus bertindak komunikatif dan 
melakukan interaksi, baik dengan sesarna organisasi kekuatan sosial 
politik, dengan supra struktur politik maupun dengan rakyat/massa 
pendukungnya. 

Dalam mewujudkan pembangunan nasional khususnya .remba- 
ngunan bidang politik inilah rnaka infra struktur politik mempunyai 
peranan untuk : 

A. Ikut melaksanakan pendidikan politik rakyat yang berdasarkan 
Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Artinya mampu untuk 
membangkitkan semangat rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam 
kehidupan politik bangsa dan memberikan kesadaran kepada 
rakvat akan hak clan kewajiban selaku warga· negara. 

B. Memperternukan berbagai kepentingan di dalam masyarakat dan 
menyalurkan segala aspirasi rakyat kepada lembaga supra struktur 
politik, dalam hal ini melalui lembaga perwakilan yang ada, baik di 
pusat maupun di daerah, maupun kepada Pernerintah sebagai 
manifestasi dari keikut sertaan organisasi kekuatan sosial politik 
dalam proses pembangunan. 

C. Menjadi wadah bagi pengkaderan kepernimpinan, yaitu wadah 
untuk rnembentuk kader-kader kepemimpinan baik un tuk Parpol 
dan Golkar sendiri, maupun kader kepemimpinan bangsa. 

D. Merupakan media komunikasi politik yaitu menghubungkan 
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PENCIPTAAN HUBUNGAN YANG SERASI .ANTARA INFRA SUPRA 
STRUKTUR POLITIK. 

Supra Struktur politik yang komponen-komponennya ter diri dari 
MPR, Lembaga Kepresidenan, DPA, MA, DPR, dan BEPEKA, bersarna- 
sa.ma Infra Struktur politik mengemban tugas untuk mensukseskan 
pembangunan nasional, memantapkan sistem politik berdasarkan 
Demokrasi Pancasila dan UUD 1945. 

Dalam kaitan dengan cerarnah ini, .maka Supra Struktur politik 
saya batasi kepada badan-badan permusyawaratan/lembaga-lembaga 
perwakilan pusat, lembaga kepresidenan dan DPRD selaku Badan- 
badan Perwakilan di daerah, 

Saya mintakan perhatian, bahwa didalam pembangunan 
keterkaitan antara supra struktur politik dan infra struktur merupakan 
ha! yang mutlak diperlukan, sebab kalau kita amati dengan seksarna 
maka Partai-partai politik dan Golongan Karya ini harus mewujudkan 
fungsi-fungsi utama yaitu : 

A. Sebagai sarana kornunikasi politik, artinya harus mampu menam- 
pung aspirasi dari bawah ( dari masyarakat) , mengolah dan 
meneruskannya kepada lembaga Supra Struktur Politik di tingkat 
pusat dan Lernbaga DPRD dan Lembaga Eksekutif untuk tingkat 
daerah. 
Sebaliknya, dari supra struktur politik dimana untuk lembaga- 
lernbaga perwakilan /Badan-badan Perrnusyawaratan.organisasi 
kekuatan sosial politik merniliki anggota-anggot.a yang duduk di 
dalamnya dan sekaligus memiliki Fraksi-fraksi yang merupakan 

pikiran politik yang hidup dalam lingkup infra struktur dengan 
lingkup supra struktur politik. 

Dengan peranan-peranan itulah maka saya mengharapkan agar 
organisasi kekuatan sosial politik khususnya Partai Dernokrasi Indone- 
sia yang hari ini berulang tahun akan mencapai satu kesatuan pandang- 
an dalarn mengembangkan kehidupan yang berdasarkan Pancasila, 
secara bulat dan utuh, rnendarma baktikan dirinya bagi pembangunan 
nasional dengan memperoleh kesernpatan dan tanggung jawab yang 
sama dalam membangun masyarakat Pancasila. 

Un tuk itulah diperlukan peningkatan kwalitas, kemarnpuan dan 
kernandirian dari organisasi-organisasi kekuatan sosial politik untuk 
melaksanakan peran terscbu t dalam kehidupan politik. 
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tangan-tangan kanan DPP-nya, Produk-procluk yang telah 
dihasilkannya diteruskan kepada rnasyarakat melalui organisasi- 
organisasi ini. 
Dalam komunikasi politik ini, Orpol clan Golkar dapat berperan 
sebagai lernbaga pengawas, artinya apabila mekanisrne pelaksanaan 
Demokrasi Pancasila menyimpang dari pranata-pranata yang telah 
ditetapkan, maka melalui wakil-wakil mereka yang duduk dalam 
lembaga-lembaga perwakilan inilah yang akan rnenyuarakannya. 
Untuk mewujudkan itu perlu senantiasa ditumbuhkan budaya 
musyawarah mufakat, semangat mendahulukan kepentingan ber- 
sama dari kepentingan pribadi atau golongan. 

B. Sebagai sarana sosialisasi politik artinya penterjemah kebijaksanaan- 
kebijaksanaan pernerintah kepada rakyat, memberikan pendidikan 
politik agar rakyat dapat menyadari akan hak dan kewajibannya 
selaku warga negara. 

C. Sebagai sarana pembentukan kader politik bangsa, yang menckankan 
segi kualitas, bukan kuantitas, sebab organisasi kekuatan Sospol 
bukan lagi organisasi massa, tapi organisasi kader, yang ber- 
tanggung jawab membina anggotanya menjadi kader rnasa depan 
bangsa, yang berwawasan kebangsaan dan bermoral Pancasila, 

D. Sebagai sarana untuk mengatur konjlik/mereclakan ketengangan, 
artinya melalui Porpol clan Golkar inilah yang akan rnengolah 
perbedaan-perbedaan persepsi terhadap suatu masalah, menvele- 
saikannya secara konstitusional atas dasar perinsip tok:ransi dan 
kebersamaan, mcningkatkan kepentingan nasional clan dan rneng- 
hormati nilai-nilai pcrsatuan yang telah membudaya. 

Dalam kaitan dcngan upaya pembangunan politik yang telah dilak- 
sanakan sejak awal kelahiran ordc Baru, terletak kepada pembangunan 
atau penataan supra dan infra struktur politik, yang dilet:akkan kepada 
pelaksanaan secara murni Pancasila dan UUD 1945, artinya selain 
ditata wadahnya/pelembagaannya, maka perlu ditata perilaku 
kehidupannya, semangat dan ideologinya at.au kulturalnya, 

Untuk itu rnaka langkah-langkah telah ditempuh untuk infra 
struktur politik : 
1. Dengan penyederhanaan kepartaian (UU No. 3 tahun 1975). 
2. · Dengan penet.apan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi partai- 

partai politik dan Golongan Karya dalam kehidupan bermasya- 
rakat, berbangsa dan bernegara (UU No. 3 Tahun 1985). 



III KEBERADAAN DAN PERAN PARTAI DEMOKRASI INDONESIA 
DAI.AM PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DALAM MEMAN- 
TAPKAN DEMOKRASI PANCASII.A. 
Untuk menunjang Pembangunan nasional dalarn menyongsong 

Pelita V menuju era tinggal Jandas, maka saya berpendapat, bahwa 
organisasi kekuatan sosial politik khususnya PDI akan mampu mem- 
berikan partisipasi yang maksimal, Apabila keberadaannya telah 
mapan, dan peranannya lebih mantap. 

Hal ini akan tewujud apabila konsolidasi di dalarn tubuh partai 
telah dilaksanakan dengan baik dan fusi telah dilaksanakan melalui UU 
No. 3 Tahun 1975 telah tuntas, akhirnya tidak ada persoalan lagi 
tentang fusi di dalarn tubuh partai. Tanpa ini, maka saya katakan sulit 
bagi PDI untuk dapat berk.embang menjadi satu kekuatan Politik yang 
dapat diandalkan keberadaannya. 

Dengan peranannya yang makin mantap, maka PDI akan menjadi 
organisasi kekuatan sosial politik yang mandiri, yang dapat tumbuh dan 
berkernbang sebagai sarana pendukung bagi pemantapan Dernokrasi 
Pancasila, 

Memang sering kita lihat bahwa organisasi kekuatan sosial politik 
khususnva partai-partai politik sering dihadapkan kepada posisi yang 
dilematis, artinya disatu pihak dituntut kernarnpuan untuk 
meningkatkan kernandirian, tapi dipihak lain ternyata masih belum 
mampu untuk rnenata dirinya dengan sebaik-baiknya, baik secara 
konseptual maupun secara organisasional karena adanya pelbagai 
keterbatasan-keterbatasan yang akhirnya menimbulkan permasalahan- 
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Untuk supra StrulUu.T Politik : 

A. Dengan ditetapkannya TAP MPR No. III/MPR/1978 tentang 
kedudukan dan hubungan tata kerja lembaga tertinggi dengan/ 
antar lembaga-lembaga tinggi negara. 

B. Dengan ditetapkannya TAP MPR No. II/MPR/1978 tentang P.4, 
yang merupakan penuntun dan pegangan hidup dalam kehidupan 
berrnasyarakat dan bemegara bagi setiap warga negara Indonesia, 
setiap penyelenggara negara atau setiap lembaga kenegaraan dan 
lembaga kemasyarakatan baik secara bulat dan utuh. 
Sudah sendirinya, ketetapan MPR No. Il/MPR/1978 ini diperun- 
tukan pula bagi kehidupan organisasi kekuatan sosial politik di 
dalam mengembankan tugas-tugasnya. 
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IV KESIMPULAN 
1. Dengan telah ditatanya semenjak Orde Baru Lembaga-lembaga 

Supra clan Infra Struktur Politik sesuai peraturan perundang- 
undangan baik yang berkaitan dengan kelembagaannya (Struk- 
tur) maupunjiwa, semangat dan isinya (Kultural), maka persoalan 
pokok yang menghadang di depan kita adalah bagaimana 
mewujudkan/mengimplementasikan peran lembaga-lembaga ini 
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa clan bernegara yang 
sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 dan sesuai dengan tun- 
tutan serta Amanat Penderitaan Rakyat. 

2. Bagi organisasi kekuatan s osial politik, pcrsoalan berikutnya 
adalah bagaimana dapat meningkatkan kemandiriannya dan 
kemampuannya untuk berperan maksirnal dalam kehidupan poli- 
tik, baik dalam rnemberikan pendidikan politik kepada rakyat 
maupun dalam membentuk kader-kader bangsa yang berwawasan 
nasional yang mengutamakan semangal persatuan dan kesatuan. 

3. Konsolidasi Partai hendaknya menjadi program utama bagi orga- 
nisasi kekuatan sosial politik agar perrnasalahan-perrnasalahan in- 
tern partai tidak sampai muncul diperrnukaan, yang ini akan dapat 
rnengganggu peran dan partisipasi partai dalam pembangunan na- 
sional dan bahkan dapat mengganggu stabilitas nasional, 

4. Hams diturnbuhkan secara terus menerus partisipasi politik masya- 
rakat, melalui peran infra struktur politik. 

5. Dengan telah diundangkannya UU No. 3. Tahun 1985 dan dite- 
rimanya Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

permasalahan. Disamping itu juga masih dirasakan adanya perbedaan 
persepsi diantara organisasi kekuatan sosial politik terhadap implemen- 
tasi dari peraturan-peraturan perundangan yang ada. 

Saya yakin, PDI yang menitik beratkan kepada kualitas bukan 
kuantitas akan mampu membendung atau rnenyelesaikan segala per- 
soalan-persoalan, apabila didukung oleh suatu tekad clan semangat 
untuk mengabdi kepada kepentingan bangsa dan negara, memegang 
teguh semangat persatuan dan kesatuan, 

Hal ini sudah sesuai dengan tekad PDI yang dicetuskan dalam 
salah satu sikap PDI yaitu menyatakan diri terpanggil untuk memberi- 
kan partisipasi aktif dalam pembangunan nasional di sernua bidang 
clan dalam menjalankan peranannya akan tetap bersikap korektif-kon- 
struktif. 
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bernegara oleh organisasl-organisasi kekuatan sosial politik, maka 
partai-partai politik dan golongan Karya perlu meningkatkan 
kemandirian kualitas dan kernampuannya dalarn kehidupan poli- 
tik, dan untuk itu perlu didukung oleh iklim yang sehat bagi 
pelaksanaan Demokrasi Pancasila baik dalam organisasi-organisasi 
kekuatansosial politik yang bersangkutan rnaupun dari Pemerintah 
yang berwenang unruk mernbina dan mengatasi organisasi-orga- 
nisasi kekuatan politik. 

6. Apabila setelah diundangkannya pelbagai pcrundang-undangan di- 
bidang pembangunan politik, masih terasa disana sini adanya per• 
bedaan persepsi terhadap pelaksanaan peraturan perundangan 
tersebut, hal ini hanyalah sebagai akibat dari implernentasi yang 
kurang serasi yang telah ditunjukan oleh para pelaksana yang 
ditugasi untuk. menangani rnasalah-masalah ini, 
Oleh karena itu rnenjadi kewajiban kita semua untuk dapat 
meluruskannya dan menciptakan iklim yang benar-benar baik, se- 
hingga apa yang tersurat dalam peraturan perundangan dapat ter- 
wujud dengan nyata, sehingga dengan dernikian proses pelak- 
sanaan Dernokrasi Pancasila dapat berjalan dengan mantap. 

7. Dengan satu-satunya asas, maka organisasi kekuatan sosial politik 
akan makin terbuka, dan bersifat akomodatif terhadap aspirasi 
rnasyarakat, dernikian pula akan tercipta komunikasi timbal balik 
yang diwarnai oleh iklirn yang sehat antara Supra Struktur politik 
dan infra Struktur Politik, karena hilangnya kecurigaan diantara 
struktur politik yang bertugas mengemban Arnanat Penderitaan 
Rakyat. 

8. Tuntasnya Fusi dan hilangnya latar belakang unsur-unsur yang ada 
pada Parpol sehingga tercipta integrasi yang tuntas, yang akan 
menjadikan Orpol tersebut dapat menata dirinya dengan baik, 
berdisiplin dan terciptanya persatuan dan kesatuan dikalangan 
Pimpinan dan Anggota-anggotanya. · 
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M. KHARIS SUI-JUD. 

ttd. 

Jakarta, 9 Januari 1989. 
Ketua, 

Sekian dan terima kasih. 
Wassalamu' alaikum Wr. Wb. 

Demikianlah Saudara-saudara sekalian sambutan atau cerarnah 
dalam rangka ulang tahun PDI XVI. 
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CERAMAH KETUA MPR DPR RI, M. KHARIS 
SUHUD PADA SESPARLU ANGKATAN KE-XI, 

1. TENTANG DPR DAN POLITIK 
LUAR NEGERI RI, 

TANGGAL 25 JANUARI 1989 
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a. Umum: 
Kalirnat pertama di dalam pernbukaan Undang-undang dasar 1945 

yang rnenyatakan '' , rnaka penjajahan diatas dunia hams 
dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan 
perikeadilan", kemudian dalam alinea ke-I Pernbukaan Undang-un- 
dang dasar tersebut menyatakan pula " Melindungi segenap 
Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk 
memajukan kesejahteraan urnum, mencerdaskan kehidupan bangsa 
dan ikut melaksanakan keieniban dunia yang berdasatkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi dan keadilan sosial", sungguh merupakan kalirnat-kali- 
mat sakti dan Iuhur yang mengisyaratkan kepada kita bahwa kita semua 
dalam alam kemenlekaan mernikul tugas mulia bukan hanya men- 
cakup cita-cita mengenai masyarakat, bangsa dan negara kita sendiri, 
melainkan juga rnasyarakat dunia pada umumnya. 

Tekad yang telah terpahat kuat dalam kalimat Pembukaan Un- 
dang-undang Dasar tersebut diatas, merupakan amanah yang harus 
menjiwai, men-sernangati, rnendasari pola politik luar Negeri kita 
dalam mernbina persahabatan dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini, 

Politik luar ncgeri kita bebas aktif, yang juga erat hubungannya 
dengan pecahnya dunia dalam dua blok yang sating bertentangan 
mengandung arti disatu pihak kita sejak sernula tidak memihak kepada 
salah satu blok, tetapi tetap aktif mengarnbil sikap dan langkah dalarn 
rangka melaksanakan ketertiban dunia yang merdeka berdasarkan 
kernerdekaan, perdarnaian abadi dan keadilan sosial, 

Dalam dunia yang penuh dengan harapan dan ancaman itu ten- 
tunya kita harus pandai-pandai mengernudikan politik luar negeri kita 
dalam mengamankan tekad kita itu agar terns tetap mampu berjalan 
menuju tahapan pembangunan sebagaimana yang telah digariskan 
dalam Caris-garis Besar Haluan Negara kita .. 

I. PENDAHULUAN 

47 
CERAMAH/KUUAH KETUA MPR/DPR-RI TENTANG DPR 

DAN POLITIK LUAR NEGERI RI PADA SESPARLU ANGKATAN 
KE XI TANGGAL 25 JANUARI 1989 
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I. PENDAHULUA."1\1. 
IL FUNGSI DA.""J PERANAN MPR DAN DPR. 
III DPR DAN POLITIK LUAR NEGERJ R. I. 
IV KESIMPUlAN. 

e. Sistimatika. 
Berdasarkan ruang lingkup materi ceramah tersebut di alas, maka 

sistimatika ceramah ini disusun sebagai berikut : 

d. Methoda Pendekatan. 
Methoda Pendekatan yang digunakan dalam cerarnah ini ada!ah 

yuriditas -forrnal dalam arti bahwa uraian dari cerarnah ini dibatasi oleh 
ketentuan-ketentuan sebagaimana dimuat dalam UUD 1945, Tap-Tap 
MPR dan peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan 
disajikan secara deskriptif. 

c, Ruang Lingkup 
Ruang lingkup materi cerarnah ini akan berkisar pada : 

1. Fungsi dan p~ranan MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara y.rng 
menetapkan Undang-Undang Dasar sebagai sumber hukum 
tertinggi dan landasan konstitusional dari Pola Politik luar Negcri, 
dan menetapkan GBHN sebagai landasaa operasional kebijak- 
sanaan politik luar negeri yang harus dijalankan dalam kurun 
waktu 5 tahun. 

2. Ruang lingkup materi ceramah ini akan rnengungkapkan pula 
fungsi dan peranan DPR sebagai Lembaga Tinggi Negara yang 
mempunyai tugas dan wewenang dibidang pcrnbuatan Undang- 
undang, menetapkan APBN dan melakukan pengawasan terhadap 
pelaksanaan kebijaksanaan terrnasuk Politik Luar Negeri se- 
bagairnana yang telah diamanatkan di dalarn Undang-undang 
dasar maupun didalam GBHN. 

b. Maksud clan tujuan, 
Maksud dan tujuan cerarnah adalah memberikan gambaran 

kepada para peserta SESPARLU Angkatan ke~XI mengenai masalah- 
rnasalah DPR dan Politik Luar Negeri R.I. ,sehingga para peserta dalam 
melaksanakan tugasnya, mempunyai bekal pengetahuao mengenai ke- 
DPR-an dan kaitannya dengan Politik Luar Negeri R.l. 
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A. MAJEUS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR) 
1. Kedudukan MPR 

Maje lis Perrnusyawaratan Rakyat (MPR) adalah penjelmaan 
seluruh Rakyat Indonesia dan merupakan Lembaga Tertinggi Negara, 
pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Kekuasaannya 
tidak terbatas dan kekuasaan ini berasal dari rakyat, karena Rakyat yang 
mempunyai kedaulatan di dalam negara. Dengan dernikian MPR 
mempunyai kedudukan yang terunggi, diantara Lembaga-lembaga 
Negara Jainnya atau dengan pengertian lain ialah Lernbaga-lembaga 
Negara lainnya itu tidak sama kedudukannya dengan MPR akan tetapi 
berada di bawah MPR. 

Perlu diketahui bahwa sistern ketata-negaraan Indonesia tidak 
menganut sistem pemisahan kekuasaan seperti teorinya Montesquieu 
secara murrri, rnelainkan pemhagian kekuasaan (Distribution of power) 

. atas lima bagian masing-masing berada dibawah MPR" Pembagian 
kekuasaan disini dimaksud hanyalah pernbedaan kekuasaan dalam arti 
bahwa dalam hal-hal tertentu di mungkinkan adanya hubungan kerja 
atau kerja sarna antar Lembaga-lembaga Negara tersebut di dalam 
melaksanakan tugasnya, ini bukan berarti campur tangan atau saling 
mernpengaruhi antara satu Lembaga Tinggi Negara dengan Lembaga 
Tinggi Negara Iainnya, tetapi justru disinilah letaknya salah satu ciri 
khas dari Demokrasi Pancasila yang berlaku di Indonesia" 
Kelima Lembaga Tinggi Negara itu adalah : 

Presiden, yang melaksanakan tugas Pemerintahan atau eksekutif; 
Dewan Perwakilan Rakyat, yang melaksanakan tugas-tugas legeslatif 
bersama-sama dengan Presiden, penentu Anggaran Belanja ber- 
sarna-sama dengan Presiden, dan Pengawasan terhadap eksekutif; 
Dewan Pertimbangan Agung, yaitu Badan yang mernberi Pertirn- 
bangan-pertimbangan kenegaraan kepada Presiden; 
Badan Perneriksa Keuangan, yaitu Badan yang bertugas meng- 
adakan perneriksaan atas pengelaan keuangan Negara; 
Mahkamah Agung, yaitu Badan yang bertugas melaksanakan per· 
adilan, dan kekuasaan kehakiman. 

yang bertugas sernuanya itu wajib tunduk dan rnelaksanakan ketetapan 
MPR sebagai pemengang kedaulatan Rakyat" 

II. FUNGSI DAl'l PERANAN MPR DAN DPR 



3. Susunan MPR 
Susunan MPR IJmlasarlcan l!U No. 16/1969 jo. No. 5/1975 jo. No. 2/ 

1985. 
Undang-undang Dasar pasal 2 ayat ( l) menyatakan bahwa "MPR 

terdiri atas Anggota-anggota DPR ditambah dengan Utusan-utusan dari 
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2. Tugas dan Wewenang MPR. 
MPR sebagai Lembaga ·Tertinggi Negara mempunyai tugas/fungsi 

dan wewenang sebagai berikut : 

a). Tugas/fungsi : 

l). Menetapkan Ungang-undang Dasar; 
2). Menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara yang pelak- 1 

sanaannya kepada Presiden /Mandataris. 
3). Memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden. 

b). Wewenang adalah: 

1). Membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh 
Lembaga lain, termasuk penentu Garis-garis Besar Haluan 
Negara yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Presiden/ 
Mandataris. 

2). Memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap 
putusan-putusan Majelis. 

3). Menyelesaikan pemilihan dan selanjutnya mengangkat 
Presiden dan Wakil Presiden. 

4). Meminta pertanggung-jawaban Presiden/Mandataris me- 
ngenai pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara dan 
menilai pertanggungjawaban tersebut. 

5). Mencabut mandat dan memberhentikan Presiden dalam masa 
jabatannya apabila Presiden/Mandataris sungguh-sungguh 
melanggar Haluan Negara dan/atau Undang-undang Dasar. 

6), Mengubah Undang-undang Dasar. 
7). Memberikan Rekornendasi terhadap Keanggotaan DPA. 
8). Menga<iakan Peraturan internal : 

(a). Menetapkan Peraturan Tata Tertib; 
(b). Menetapkan Pimpinan Majelis yang dipilih dari dan oleh 

Anggota; 
(c). Mengambil/memberi keputusan terhadap Anggota yang 

melanggar sumpah/janji Anggota. 
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1. Kedudukan DPR 
a. Sesuai dengan ketetapan MPR No. III/MPR/ 1978, DPR adalah 

mer upakan Lembaga Tinggi Negara yang rnerupakan suatu 
wahana untuk melaksanakan Demokrasi Pancasila, Dan sesuai pula 
dengan Penjelasan Undang-undang Dasar 1945 kedudukan DPR 
disamping Presiden, ·· 

b. DPR mernpunyai kedudukan yang kuat, karena DPR tidak bisa 
dibubarkan oleh Presiden, Disamping itu Anggota-anggota DPR 
juga merupakan Anggota-anggota MPR, oleh karenanya DPR 

B. DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT (DPR) 

Daerah dan Golongan golongan menurut yang ditetapkan dengan 
Undang-undang". 

Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-undang no. 16 
Tahun 1969 yang telah diubah dengan Undang-undang No, 5 Tahun 
1975 yang terakhir diubah dengan Undang-undang No. 2 Tahun 1985 
tentang Susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD. 

Dalam penjelasan Undang-undang No. 16 tersebut dinyatakan 
bahwa "Susunan MPR, DPR, dan DPRD terbe ntuk atas dasar 
kerakyatan yang dipirnpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusya- 
waratan/Perwakilan. 

Oleh karena itu Susunan Badan Permusyawaratan/Perwakilan 
rakyat tersebut harus mencerrninkan azas Demokrasi Pancasila. 

Disusunnya badan-badan ini bukan untuk rnenyusun dan rnern- 
bentuk atau mendirikan negara baru dan juga bukan merubah 
Undang-undang Dasar 1945, tetapi untuk menengakan, memper- 
tahankan, mengarnankan dan mengamalkan Pancasila dan Undang- 
undang dasar 1945 sebagai yang diperjuangkan oleh Orde Baru, 
Dalarn pasal 1 Undang-undang No. 16 Tahun 1969 (yang telah diubah 
dengan UU No. 5 tahun 1975 dan terakhir diubah dengan UU No. 2 
Tahun 1985) dinyatakan bahwa : "MPR terdiri dari Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat ditarnbah dengan utusan-utusan dari daerah, terdiri 
dari Anggota-anggota Golongan Politik dan Golongan Karya''. 

Jumlah Anggota MPR adalah dua kali lipatjum]ah Anggota DPR, 
sedangkan jumlah Anggota DPR menurut UU No. 2 Tahun 1985 dite- 
tapkan sebanyak 500 orang yang terdiri dari atas 400 orang yang 
dipilih dalam Pemilihan Umum dan 100 orang yang diangkat, dengan 
dcmikian maka jumlah Anggota MPR adalah 1000 orang. 
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2. Tugas dan Wewenang DPR 
a. DPR, sesuai dengan UUD 1945 dan Peraturan Tata Tertib DPR 

mempunyai wewenang dan tugas sebagai berikut : 

1. Bersama-sama dengan Presiden Membentuk UU; 
2. Bersama-sama dengan Presiden menetapkan APBN; 
3. Melakukan pengawasan atas : 

a) Pelaksanaan Undang-undang; 
b) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

serta Pengelolaan Keuangan Negara; 
c) Kebijaksanaan Pemerintah. 

4. Membahas untuk meratifikasi dan atau memberikan 
persetujuan atas pemyataan perang, pembuatan perdamaian 

dapat selalu mengawasi tindakan-tindakan Presiden dalam rangka 
pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). 

c. Apabila DPR menganggap Presiden sungguh-sungguh melanggar 
haluan negara, maka DPR menyampaikan memorandum untuk 
mengingatkan Presiden. Kemudian apabila dalarn waktu 3 bulan 
Presiden tidak memperhatikan memorandum tersebut, maka DPR 
menyampaikan memorandum kedua. Dan apabila dalam waktu 1 
bulan memorandum kedua tidak diindahkan Presiden, maka DPR 
dapat meminta MPR untuk mengadakan Sidang Istimewa untuk 
meminta pertanggunganjawab Presiden. 

d. Untuk melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam 
DUD 1945, DPR mempunyai hak-hak sebagai berikut: 

I. Hak merninta keterangan kepada Presiden; 
2. Hak mengadakan penyelidikan; 
3. Hak mengadakan perubahan atas Rancangan Undang- 

undang; 
4. Hak mengajukan pernyataan pendapat; 
5. Hak rnengajukan/menganjurk.an seseorang jika ditentukan 

oleh suatu peraturan perundang-undangan; 
6. Hak mengajukan RUU U sul Inisiatif. 
Disamping hak-hak DPR seperti tersebut diatas, Anggota DPRjuga 

mempunyai hak mengajukan pertanyaan, hak protokoler, hak ke- 
uangan/administratif, dan hak kekebalan atas pertanyaan yang 
dikemukakan dalam rapat-rapat DPR. 
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3. Susunan DPR: 
a. Susunan DPR berdasarkan UU No. 16/1969 jo No. 5/1975 : 

dan perjanjian dengan negara lain yang dilakukan oleh 
Presiden: 

5. Mernbahas hasil pemeriksaan atas pertanggung-jawaban 
keuangan negara yang diberitahukan oleh Badan Perneriksa 
Keuangan; · 

6. Melaksanakan hal-hal yang ditugaskan oleh ketetapan-kete- 
tapan MPR kepada DPR. 

b. Untuk kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenang DPR dapat 
mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan Lembaga Tinggi 
Negara lainnya. 

c. Jadi dengan wewenang dan tugasnya tersebut diatas rnaka : 

1. Setiap RUU dari Pernerintah harus dibahas dan disetujui oleh 
DPR sebelum disahkan menjadi Undang-undang. DPR juga 
mcmpunyai hak inisiatif untuk mernbuat Rancangan Undang- 
undang, 

2. Dalam hal menetap~an APBN maka RAPBN setiap tahunnya 
harus dibahas dan disetujui oleh DPR. 
Apabila RAPBN tersebut tidak disetujui oleh DPR, rnaka Pe- 
merintah harus melaksanakan APBN tahun sebelumnya. 

3. DPR mengadakan pengawasan atas pelaksanaan-pelaksanaan 
UU, APBN dan Pengelolaan K.euangan Negara serta kebijak- 
sanaan Pemerintah. 
Dalam ha! melakukan pengawasan tersebut, maka DPR selain 
mempunyai hak-hak seperti kami sebutkan diatas, juga 
melakukan rapat kerja dengan Menteri-menteri, dan dengar 
pendapat (hearing) dengan Pejabat Instansi Pemerintah 
Eselon dibawah Menteri, dan dengar pendapat umum (public 
hearing) dengan swasta. 

4. Setiap perjanjian yang dilakukan oleh Pemerintah dengan 
negara-negara lain harus dibahas dan disetujui oleh DPR. 

5. Hasil perneriksaan tahunan atas pertanggung-jawaban keuang- 
an negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan setiap tahun dise- 
rahkan kepada DPR untuk dibahas, 

6. Juga harus rnelaksanakan hal-hal yang ditugaskan oleh keteta- 
pan-ketetapan MPR. 

• 
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1). Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam UU no.16/1969 yang 
telah diubah dengan UU No. 5/1975, Anggota DPR terdiri dari : 
a) Golongan Politik; 
b) Golongan Karya. 

2). Pengisian keanggotan DPR dilakukan dengan cara Pemilihan 
umum dan Pengangkatan. 

3). Jumlah Anggota DPR ditetapkan sebanyak 460 orang, terdiri dari 
360 orang dipilih dalam Pemilihan Um um dan 100 orang di- 
.angkat. 
Oleh karena dalam Pernilihan Umum 198_2 Propensi Timor-Timur 
turut juga dalam Pemilihan Umum untuk wakil-wakil anggotanya 
di DPR maka yang dipilih menjadi 364 dan yang diangkat sebanyak 
96 orang. 

4). Anggota DPR yang diangkat terdiri dari : 
a) Golongan Karya Angkat.an Bersenjata yang pengangkatannya 

ditetapkan dengan keputusan Presiden atas usul Menteri Per- 
tahanan keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata. 

b) Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata diangkat oleh 
Presiden baik atas usul organisa.si yang bersangkutan maupun 
atas prakarsa Presiden, 

5). Jumlah anggota Golongan Karya ABRI clan bukan ABRl yang di- • 
angkat tersebut ditetapkan oleh Presiden. 

6). Untuk dapat menjadi Anggota DPR harus memenuhi syarat-syarat 
yang telah ditetapkan dalam Undang-undang dan harus berternpat 
tinggal di wi)ayah Indonesia, serta diresrnikan dengan keputusan 
Presiden, 

7). Masa keanggotaan DPR adalah 5(lima) tahun, mereka berhenti 
bersama-sama setelah masa keanggotaan berakhir. 

8). Data Keanggotaan DPR HASIL PEMILU 1982 sebagai berikut: 
a. Partai Persatuan Pembangunan memperoleh :20.871.880 

suara atau 27,98 % 
b. Partai Demokrasi Indonesia memperoleh ; 5.919.702 suara 

at.au 7,94% 
c. Golongan Karya memperoleh 48.334. 74 suara atau 64,08 %. _ 

Dari basil Pemilihan Umum Mei 1982 dengan perhitungan 
setiap 4000.000 orang penduduk, mempunyai seorang wakil 
dalam DPR, maka : 

Anggota yang terpilih duduk dalam DPR sejumlah 364 
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Organisasi peserta Pemilu; 
Golongan Karya ABRI. 

2. Pengisian Keanggotaan DPR dilakukan dengan cara Pemilu 
dan pengangkatan. 

3. Jumlah Anggota DPR ditetapkan sebanyak 500 (lima ratus) 
orang terclliri 400 (empat ratus) orang dipilih dalarn Pemilu, 
dan 100 (seratus) orang diangkat. 

4. Anggota DPR yang diangkat sebanyak 100 (seratus) orang, 
tersebut diambilkan dari Golongan Karya ABRJ dan peng- 

. angkatannya ditetapkan oleh Presiden atas usul Panglima 
Angkatan Bersenjata. 

Dalarn Pernilihan Umum 1982 Fraksi Karya Pembangunan 
mcmperoleh 246 kursi, tetapi 21 orang Karya bukan ABRI yang di· 
angkat menggabungkan diri pada Fraksi Karya Pembangunan 
sehingga jumlah menjadi 267 orang. 
Adapun susunan keanggotan Fraksi-fraksi dalam DPR sekarang 
adalah sebagai berikut : 

1. Fraksi ABRl :100 orang (20 %) 
2. Fraksi Karya Pembangunan : 299 orang (59,8 %) 
3. Fraksi ·POI : 40 orang ( 8 %) 
4. Fraksi Persatuan Pembangunan : 61 orang (12,2 %) 

b. Susunan DPR berdasarkan UU no. 2/ l 985 adalah berikut : 

1. DPR terdiri atas wakil-wakil dari : 

1. Fraksi ABRI 75 orang (18,30 %) 
2. Fraksi Karya Pernbangunan : 267 orang (58,04 %) 
3. Fraksi PDI : 24 orang ( 5,04 %) 
4. Fraksi Pcrsatuan Pembangunan : 94 orang (20,44 %) 

orang (79, 13 %). 
Anggota DPR yang diangkat sebanyak 96 orang (20, 87 
% ) terdiri dari 75 ABRI dari 21 orang Karya bukan ABRI. 

Semua Anggota tersebut mengelompokkan diri dalarn Fraksi- 
fraksi, 
Susunan keanggotan Fraksi-fraksi dalam DPR 1982·1987 adalah 
sebagai berikut : 
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C. TATA KERJA MPR DAN DPR 
Tibalah gilirannya saya untuk menguraikan secara singkat 

bagaimana para anggota Badan Permusyawaratarr/Perwakilan Rakyat 
ini melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. 

Untuk meningkatkan daya guna kerja Majelis dan Anggota dalam 
melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat dibentuklah fraksi, 

Fraksi Majelis adalah pengelornpokkan anggota mencerrninkan 
politik dan pengelompokkan fungsional dalam masyarakat. 

Dalam Majelis ada 5 fraksi, yaitu : 

a. Fraksi ABRI; 
b. Fraksi Karya Pembangunan; 
c. Fraksi Partai Dernokrasi Indonesia; 
d. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan; 
e. Fraksi Utusan Daerah, 

Menurut ketentuan Peraturan Tata Tertib tiap anggota wajib ter- 
gabung dalam salah satu fraksi yang ada dalarn Majelis. 

Dalam DPR dikenal pula fraksi yang merupakan pengelompokan 
anggota DPR yang terdiri atas kekuatan-kekuatan sosial dan politik 
yang rnencerminkan susunan golongan dalarn masyarakat. 

Dewan ini mempunyai 4 fraksi yaitu : 

a. Fraksi ABRI; 
b. Fraksi Karya Pembangunan; 
c. Fraksi partai Demokrasi Indonesia; 
d. Fraksi Persatuan Pembangunan. 

Ada pun tugas fraksi adalah : 

Meningkatkan kemampuan, efektifitas dan efisiensi kerja para 
anggotanya dalam melaksanakan tugas, yang tercermin dalam 
setiap kegiatan DPR. 
Menentukan dan mengatur sepenuhnya segala sesuatu yang me- 
nyangkut urusan masing-masing fraksi. 

Mengenai komisi dalam Majelis dan dalam Dewan terhadap sifat 
yang berbeda. Komisi-komisi Majelis dibentuk sesuai dengan jurnlah 
pengelompokan materi rapat-rapat selarna berlarigsungnya Sidang 
Umum/Sidang Istimewa, sedangkan Komisi dalam Dewan dibentuk 
oleh Dewan dan bersifat tetap. 

Adapun tugas Komisi dalam Majelis adalah memusyawarahkan dan 
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mengambiJ putusan hal-hal yang menjadi acara Sidang, sedang tugas 
Komisi Dewan rneliputi : 
1. Di bidang perundang-undangan : 

Mengadakan pernbahasan, persiapan serta penyernpurnaan materi 
dan perumusan Rancangan undang-undang yang termasuk ruang 
lingkup tugasnya. 

2. Di bidang Anggaran : 

a. Mengadakan pernbicaraan pendahuluan mengenai penyusun- 
an RAPBN bersama dengan Pemerintah; 

b. Mengadakan pembahasan dan usu! penycmpurnaan RAPBN 
bersama dengan Pemerintah; 

c. Mengadakan pernbahasan atas laporan keuangan negara dan 
pelaksanaan APBN. 

d. Memberikan bahan pernikiran kepada Komisi APBN tcntang 
basil pernbicaraan pendahuluan. 

3. Di bidang pengawasan : 

a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang- 
undang dan termasuk APBN serta peraturan pelaksanaannya. 

b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksana GBHN yang ter- 
masuk ruang lingkup tugasnya, 

c. .Menampung su ara rakyat termasuk su ara-su ara masuk 
mengenai ha) yang terrnasuk ruang lingkup tugasnya. 

Selain Komisi yang merupakan alat kelengkapan Dewan seperti 
tersebut diatas, Dewan mempunyai alat Kelengkapan lain yaitu : 
1. Badan Musyawarah, yang bertugas : 

a. Menetapkan acara DPR dan rnenetapkan ancer-ancer waktu 
penyelesaian suatu masalah. 

b. Mernberikan pendapat kepada pemimpin DPR, dalam me- 
nentukan garis kebijaksanaan yang rnenyangkut pelaksanaan 
wewenang dan tugas DPR, kerurnah tanggaan dan anggaran 
belanja DPR, kerja sama antara Parlernen serta pelaksanaan 
hal-hal yang oleh rapat paripurna diserahkan kepada Badan 
Musyawarah. 

2. Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) yang bertugas : 
Membantu Pimpinan DPR dalam menentukan kebijaksanaan 
kerumah tanggaan DPR dan lain-lainnya. 

Selain itu dalarn rangka mernbina antar Parlemen, maka DPR- 
RI mcmiliki alat satu kelengkapan yaitu Badan Kcrja Sama Antar 
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III. DPR DAN POLITIK LUAR NEGERI R.I. 
Setelah diuraikan mengenai fungsi dan pemerataan MPR serta 

DPR, akan saya jelaskan lebih jauh mengenai peranan MPR dan pula 
Peranan DPR dalam kaitannya dengan politik Luar Negeri R.I, yang 
semuanya ini merupakan mekanisme ke-Pemimpinan Nasional 
khususnya mengenai supra strukturnya : 

manusia adalah pcmbawa/pegemban dari gagasan ide. 
manusia Indonesia yang duduk dalam badan-badan Perwakilan 
membuat rumusan/keputusan politik yaitu berupa GBHN. Jadi 
GBHN sebenarnya merupakan penjabaran untuk merealisir ide- 
ide dibidang pembangunan idiologi, politik, ekonomi, sosial, 
budaya, pertahanan keamanan nasional, yang semuanya ini meru- 
pakan pengamalan Pancasila. 
Untuk jelasnya baiklah akan saya uraikan lebih Ian jut : 

1. Tugas menetapkan CBHN oleh. MPR 
Sebagaimana tadi dikemukakan, salah satu tugas MPR sebagai 

pemegang kedaulatan Rakyat yang setengah anggota-anggotanya 
adalah anggota DPR, adalah menetapkan Garis-garis Besar Haluan 
Negara (GBHN). Hal ini tertuang di dalam UUD pasal 3. 

Dalam penjelasan pasal 3 dari UUD 45 tersebut dikemukakan 
........... mengingat dinamika masyarakat sekali dalam 5 tahun, Majelis 
memperhatikan segala yang terjadi dan segala aliran pada waktu itu 
dan menentukan haluan-haluan apa yang hendaknya dipakai untuk 
dikemudian hari", 

Dengan ketentuan ini jelas, bahwa setiap lima tahun sekali GBHN 
tersebut ditinjau kernbali oleh MPR, dan kemudian MPR melalui 

Parlemen (BKSAP) yang bertugas antara lain : 
a. Menggalang, membina dan mengolah hubungan per- 

sahabatan dan kerja sama antara J?PR dengan Parlemen 
Negara lain; 

b. Mernpersiapkan keberangkatan delegasi DPR ke luar negeri 
serta mernpersiapkan kunjungan delegasi Parlcmen Negara 
lain yang menjadi tamu DPR; 

c. Memberikan saran dan usul tentang masalah kerja-sama antar 
Parlemen serta menghimpun data dan informasi mengenai 
segala sesuatu yang berhubungan dengan Parlemen negara 
lain. 



2. Kebijaksanaan Politik Luar Negeri Dalam GBHN 1983. 
· GBHN yang sekarang ini dilaksanakan oleh Presiden/Mandataris 

MPR, adalah GBHN hasil Sidang Umum MPR tahun 1983. Kebijak- 
sanaan Politik Luar Ncgeri RI serta hubungan 'RI dengan negara-ne- 
gara lain dirumuskan dcngan jelas di dalam naskah GBHN tahun 1983 
sbb : 
a. Dalam Bab J (PENDAHULUA.:.'J, A. PENGERTIAN A...~GKA 3: 

" Tujuan Nasional seperti terrnaksud didalarn Pembukaan 
UUD 1945 yaitu mclindungi segcnap Bangsa Indonesia clan 
seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan 
umurn, mencerdaskan kehidupan bangsa dan iku: melaksanakan 
ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi, kemerdekaan dan 
keadilan sosial 

b. Dalam Bab H POLA DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL, A. 
TUJUAN PEMBANGUNA.i."\I NASIONAL : 
" dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram 
tertib dan dinamis sera dalam lingkungan pergaulan dunia yang mer- 
deka, bersahabat, tertib dan damai ". 

c. Dalam Bab III POLA UMUM PEMBANGUNAN JANGK!\ PAN- 
JANG, B. ARAH PEMBAGUNAN JANGKJ\ PANJANG angka H: 
"Pernbangunan Nasional memerlukan investasi dalam jurnlah yang 
besar, yang pclaksanaannya harus bcrlandaskan kernampuan 
sendiri, sedangkan bantuan luar negeri merupakan pelengkap. 
Oleh karena itu diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk 
menggerakan dana-dana investasi yang bersumber pada tabungan 
masyarakat, tabungan Pemerintah serta penerirnaan devisa yang 
berasal dari ekspor dan jasa-jasa. 
Pengerahan dari dana-dana investasi tersebut harus ditingkatkan 
dengan cepat sehingga peranan banluan luar negeri yang merupakan 
pelengkap tersebut semakin berkurang dan pada akhirnya mampu 
membiayai sendiri seluruh pembangunan" dan C Bidang Politik: 
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sidang Urnurn-nya menetapkan kembali GBHN yang baru, disesuaikan 
dengan perkembangan dinarnika masyarakat, perkembangan pernba- 
ngunan, dan disesuaikan dengan perkembangan kehidupan rakyat dan 
bangsa Indonesia. 

Garis-garis Besar Haluan Negara yang telah ditetapkan oleh 
._ Majelis Perrnusyawaratan Rakyat, dilaksanakan oleh Presiden sebagai 

Mandataris MPR. 
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" dalam bidang politik luar negeri yang bebas dan aktif diusahakan 
agar Indonesia dapat terus menerus meningkatkan peranannya 
dalam memberikan sumbangannya untuk turut serta menciptakan 
perdamaian dunia yang abadi, adil dan sejahtera", 

d. Dalam Bab IV POLA UMUM PELITA KEEMPAT, huruf D 
mengenai ARAH, DAN KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN, 
UMUM angka 6 disebutkan : 
"Pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif dilaksana- 
kan secara konsekwen dan diabadikan untuk kepentingan na- 
sional, terutama untuk kepentingan pembangunan di segala 
bidang. Sesuai dengan kemampuan, Indonesia aka n 
meningkatkan usahanya dalam turut serta rnelaksanakan keterti- 
ban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, 
keadilan sosial, melalui forum-forum kerja-sarna bilateral, regional- 
dan internasional seperti organisasi negara-negara non blok, 
Organisasi Konperensi Islam, Perserikatan Bangsa-bangsadan se- 
bagainya. 
Dalam rangka ini dan demi terwujudnya tatanan dunia baru, ter- 
u tama tata ekonomi dunia baru, maka Indonesia akan 
meningkatkan usahanya dalam mcnggalang dan rnernupuk soli- 
daritas dan kesatuan sikap serta meningkatkan kerja sama diantara 
negara-negara yang sedang berkembang khususnya di wilayah Asia 
Tenggara kerjasama antara negara-negara Anggota ASEAN akan 
terus diperluas dan ditingkatkan dalam rangka memperkokoh 
ketahanan nasional masing-masing negara anggotanya serta mern- 
perkuat ketahanan regional, menuju terwujudnya kawasan Asia 
Tenggara yang damai, bebas, netral dan sejahtera'', 

e. Selanjutnya dalam POlA UMUM PELITA KEEMPAT paragraf 
POLITIK APARATUR PEMERINTAH, HUKUM PENERANG- 
AN DAN MEDIA MASSA, HUBUNGA.l\/ LUAR NEGERI angka 5 
Hubungan luar Negeri disebutkan sebagai berikut : - 
1). Pelaksanaan Politik Luar Negeri yang be bas dan aktif dilak- 

sanakan secara konsekwen dan diabadikan untuk kepentingan 
pembangunan disegala bidang. 

2). Usaha dan peranan Indonesia dalarn melaksanakan ketertiban 
dunia yang berdasarkan kernerdekaan, perdamaian abadi clan 
keadilan sosial melalui forum-forum dan kerjasama interna- 
sional, regional dan bilateral perlu terus ditingkatkan sesuai 
dengan kemampuan nasional. 



3). Dalam rangka itu perlu dilanjutkan dan ditingkatkan usaha- 
usaha serta peran Indonesia dalam ikut serta menyelesaikan 
persoalan-persoalan dunia rnengancam perdamaian dan 
bertentangan dengan rasa keadilan dan kemanusiaan, 

4). Kerja-sama diantara negara-negara dikawasan Asia Tenggara 
dan Pasifik Barat Daya perlu rnakin ditingkatkan. Khususnya 
kerjasama diantara negara-negara anggota ASEAN akan terus 
dikernbangkan dan diperluas dalam rangka mernperkokoh 
ketahanan nasional masing-masing negara anggotanya serta 
rnemperkuat ketahanan regional, menuju terwujudnya ka- 
wasan Asia Tenggara yang damai, be bas, netral dan 
kesejateraan. 

5). Dalarn rangka kerja sama ASEAN perlu makin ditingkatkan 
kerja-sama- kerja-sarna dibidang ekonomi sosial dan 
kebudayaan, baik antar Pemerintah maupun antar masya- 
rakat. 

6). Peranan Indonesia didunia Internasional dalam membina 
dan memperat persahabatan dan kerja-sarna yang saling ber- 
m an faa t antara bangsa-bangsa perlu diper luas dan 
ditingkatkan. Demikian pula perlu ditingkatkan perjuangan 
Indonesia di dunia internasional mengenai hal-hal yang 
menyangkut kepentingan nasional, seperti upaya mernan- 
tapkan pelaksanaan Wawasan Nusantara, upaya mernperluas 
pasaran ekspor Indonesia danrn sebagainya. 

7). Dalam rangka perjuangkan mewujudkan tatanan dunia baru, 
yang berdasarkan kernerdekaan, perdamaian abadi dan keadi- 
lan sosial, perlu ditingkatkan usaha-usaha penggalangan dan 
pernupukan solidaritas dan kesatuan sikap, serta kerja-sarna 
diantara negara-negara yang sedang berkembang, dengan 
memanfaatkan forum-forum seperti organisasi negara-negara 
non blok, Organisasi Konperensi Islam, Perserikatan Bangsa- 
bangsa dan lain-lain. 

8). Khususnya dalam rangka mewujudkan Tata Ekonomi Dunia 
Baru perlu dilanjutkan langkah-langkah, bersama-sarna negara 
berkembang lainnya, untuk mernpercepat terwujudnya per- 
janjian internasional mengenai komoditi, melenyapkan ham- 
batan serta pernbatasan yang dilakukan oleh negara-negara 
industri terhadap ekspor negara-negara berkembang, serta 
meningkatkan kerja-sama ekonomi dan teknik antar negara 
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a. Pelaksanaan Politik luar negeri yang bebas dan aktif secara 
eksplisit ditegaskan hams dilaksanakan secara konsekwen. 

b. Dalam meningkatkan usaha untuk ikut serta melaksanakan kete»: 
tiban dunia harus sesuai dengan kemampuan melalui forum-forum 
kerjasama bilateral, regional dan intemasional. 

Apabila rurnusan-rumusan tersebut kita bandingkan dengan 
GBHN yang dituangkan dalam TAP MPR No. IV/MPR/1978, maka 
nampaklah bahwa rumusan-rumusan mengandung berbagai 
penegasan-penegasan dalam melaksanakan hubungan luar negeri dan 
politik luar negeri sebagai berikut : 

f. Yang terakhir, masih dalam kaitan dengan pola politik luar 
Negeri kita adalah rnasalah PERTAHANAN KEAMANAN, angka 4, 
menyatakan "Pertahanan Keamanan Negara diselenggarak~n 
melalui upaya pertahanan dan upaya keamanan untuk menjamin 
tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber- 
dasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan melindunginya terhadap 
setiap ancarnan baik dari luar maupun dari dalam negeri ". 

Selanjutnya pada angka 14 dinyatakan pula bahwa "Bangsa In- 
donesia mencintai perdamaian, tetapi terlebih lagi mencintai 
kemerdekaan dan kedaulatannya. Perang sebagaijalan pemecahan 
terakhir hanya dilakukan hanya dalam keadaan terpaksa oleh 
Bangsa Indonesia. Oleh karena itu, daya upaya untuk rnenciptakan 
dan mempertahankan keadaan aman dan damai harus selalu 
diusahakan". 

berkembang, disamping usaha-usaha lainnya. 
9). Setiap perkembangan dan kemungkinan gejolak dunia, baik 

politik maupun ekonomi harus diikuti secara seksama agar 
dapat diketahui pada waktunya kernungkinan-kemungkinan 
yang dapat mempengaruhi st.abilitas nasional dan mengham- 
bat pelaksanaan pembangunan, sehingga dengan demikian 
dapat diambil langkah-langkah yang tepat untuk Iheng- 
amankannya. Dalam pada itu perkembangan dunia yang 
mengandung kesempatan untuk mempercepat pelaksanaan 
pembangunan perlu dirnanfaatkan sebesar-besarnya bagi 
kepentingan nasional. 
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3. Politik Luar Negeri RI sejak Ode Baro : 
Bagairnana pandangan dan sikap kita sebagai salah satu Negara 

yang telah bertekad melaksanakan Hakekat Orde Baru, yaitu suatu 
Orde yang hendak melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara 
murni dan konsekuen serta mengadakan kor eksi total atas segala 
penyelewengan politik Luar Negeri yang bersifat bebas aktif itu. 

Dalam kaitan ini memang ada benarnya pemeo popu\er yang 
menyatakan bahwa politik Luar Negeri suatu negara senantiasa 
mencerrninkan keadaan politik Dalarn Negerinya. kalau keadaan 
politik dalam negeri berubah maka politik Luar Negerinya juga pada 
gilirannya berubah baik isinya, gayanya, arahnya atau segi-segi lainnya. 

Sebagai contoh misalnya Indonesia sendiri dalam dasa warsa 80-an 
sangat berbeda daripada yang pernah dialarni pada dasa warsa 60-an 
menjelang kebangkitan Orde Barn. 

Untuk lebih jelas baiklah kita menengok kebelakang, rnaka politik 
Luar Negeri RI jaman Orde lama (sebelum peristiwa G. 30 S/PKI) 
penuh dengan ilusi, dikarenakan makin tajamnya situasi politik Dalam 
Negeri yang rnakin menguntungkan PK!. Presiden Soeharto pada 
waktu itu memberikan pengertian berlebihan-lebihan terhadap 
pengertian "Bebas dan aktif", sebab pada masa itu dengan keinginan 
untuk melahirkan kekuatan baru "new emerging forces", menjadikan 
Indonesia terpencil dari blok Baral, blok Timur, dan negara-negara 
netral, yang akhirnya mendorong Indonesia masuk ke dalam suatu 
poros dengan Peking, yang kita kenal dengan Jakarta - Hanoi - Peking 
Pyongyang. Penciptaan suatu porns pada dasarnya mempunyai sifat 
eksklutif, yang tidak memungkinkan negara-negara lain diluar partner 
poros ikut serta dalarn kontak bilateral. 

Dengan Politik Luar Negeri yang menyimpang ini, MPRS merasa 
terpanggil untuk mengembalikannya sesuai dengan ideologi Pancasila 
kita, 

Tahun 1966, MPRS menetapkan posisi yang azasi terhadap Politik 

c. Dalam rangka perwujudan tata ekonorni dunia baru, diutamakan 
peningkatan kerjasama dengan negara-negara yang sedang berkem- 
bang 

d. Khusus kerjasama dengan negara-negara ASEAN diarahkan untult 
terwujudnya katoasan Asia Tenggara yang damai, bebas, netral dan 
sejatera. 
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Luar Negeri "bebas aktif' yang dikembalikan sesuai dengan Pancasila 
dan Undang-undang Dasar 1945. 

Pada tahun 1966 awal Orde Baru ini, MPRS menetapkan bahwa 
Politik Luar Negeri yang bebas aktif dalarn situasi manapun harus 
berarti perjuangan menentang kolonialisme dan imperialisme, dimana 
tugas Indonesia terletak dalam usaha menciptakan solidaritas diantara 
negara-negara Asia Afrika dan dengan mereka memperkokoh per- 
juangan menentang imperialisme dalam pernyataan-pernyataan lainnya 
dari Orde Baru menjadi nyata kontinuitas asasi dalam program Politik 
Luar Negeri sepanjang program itu berdasar pada asas-asas Pancasila. 
MPRS juga menjelaskan bahwa kepercayaan pada diri sendiri yang 
diinginkan oleh rakyat Indonesia demi menciptakan suatu tempat 
tersendiri sebagai negara yang berdaulat ke dalam dan ke luar diantara 
bangsa-bangsa, adalah benar-benar prinsip yang terdapat dalam jantung 
Pancasila. Percaya pada diri sendiri dari tahun 1966 harus mengem- 
bangkan kepentingan nasional jangka panjang, suatu perspektif dari 
depan yang realistis, di rnana di atas segalanya harus diperhatikan 
kepentingan ekonomi negeri dan penduduk. Dengan kata lain ini 
berarti, bahwa politik Luar Negeri Indonesia harus rnencerminkan 
percaya pada kekuatan nasional sendiri, narnun dalam pada itu ia tidak 
boleh mengabaikan realitas-realitas politik intemasional. 

Penetapan posisi yang asasi ini oleh MPRS dengan demikian dapat 
diikhtisarkan sebagai seruan kepada Pemerintah untuk rnengusahakan 
pengamanan kedaulatan Indonesia, dengan mempertahankan kebebas- 
an rnutlak untuk mengadakan persekutuan, perluasan hubungan 
dagang Luar Negeri, semaksimal mungkin bagi proses penyehatan dari 
Politik Luar Negeri Indonesia yang fleksibel. 

Prioritas pembangunan ekonorni Indonesia ini hanya dapat di- 
realisir, apabila Pemerintah rnernbuka pintu untuk suatu Politik Luar 
Negeri .dan politik perdangangan yang bersahabat dengan negara- 
negara industri, setelah pengalaman dengan bantuan pembangunan 
dari Blok Timur menunjukan ketidak-rnampuannya untuk me- 
mecahkan perekonomian yang khas Asia Tenggara dengan tuntutan- 
tuntutan nasionalnya waktu itu . Di sini tarnpak suatu dilema asasi bagi 
Politik Luar Negeri Orde Baru. 

Pada satu pihak perurnusan baru Politik Luar Negeri itu hams me- 
nunjukkan suatu kontinuitas dengan prinsip pancasila, pada lain pihak 
dunia Barat yang pada jaman Soekarno dicaci-maki sebagai imperial is 
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dan neokolonialis, harnpir tidak dapat diharapkan bersedia memberi 
bantuan modal dan bantuan ekonomi yang amat diperlukan dengan 
kondisi-kondisi ini, Dengan mernperhatikan dilema Politik Luar Negeri 
ini, rnaka peninjauan kembali (yang dapat dirasakan dalam posisi yang 
ditentukan oleh MPRS itu) rurnus politik "tanpa fakta" yang dipropa- 
gandakan pada tahun 50-an mendapat dimensi baru. Koreksi-koreksi 
arah yang dengan hati-hati dilakukan MPRS dalam politik Luar Negeri 
bertujuan untuk menunjang usaha-usaha pemerintah mernperoleh 
bantuan ekonomi dan modal dengan perumusan baru prinsip Politik 
Luar Ncgeri, yang tidak mengejutkan dunia Barat, 

Politik Luar Negeri yang baru yang dibangun oleh MPRS dan 
direalisir oleh Adam Malik, dikembangkan lebih lanjut pada tahun- 
tahun berikutnya, dimana kembali dilancarkan kritik tajam terhadap 
tafsiran Soekarno yang berlebih lebihan mengenai pengertian "bebas 
dan aktif". Soekarno dikritik sebab mulai dan mendukung sekuat te- 
naga suatu Politik Luar Negeri yang telah rnembuat Indonesia menjadi 
terpencil dari Barat, Timur dan Negara-negara Netral dan akhirnya 
mendorong Indonesia masuk ke dalam suatu poros seperti yang saya 
sebutkan di muka. 

Politik Luar Negeri seperti itu dari suatu negara seperti Indonesia, 
yang hendak menyatukan semua kekuatan progresif di bumi dalam 
suatu front internasional demi kemerdekaan dan perdamaian rnenen- 
tang imperialisme dan kolonialisme, tentu saja ditolak keras oleh 
Pernerintah dan MPRS yang merasa terikat kepada asas-asas Pancasila, 
Kritik terhadap Soekarno mencapai puncaknya dalam tuduhan bahwa 
ia dengan politiknya ingin menjadikan Indonesia menjadi "mercu suar" 
bagi semua bangsa yang bersikap anti imperialis dan anti kolonialis, 
dimana ia tidak mau menerirna bahwa klaim eksklusivismenya dinilai 
oleh rekan-rekannya dari negara-negara Asia-Afrika sebagai tidak reali- 
tis. 

Jelasnya setelah bangkitnya Orde Barn sebagaimana kita maksud 
bertekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan 
konsukuen, serta koreksi total terhadap penyelewengan-penyelewengan 
sebelumnya, maka terjadilah pergeseran orientasi politik liar negeri 
yang semula agalmya berakibat ke arah negara-negara sosialis (Blok 
Timur) kita diluruskan kembali sesuai dengan hake/tat Orde Barn. 

Kalau dulu ada pemeo "Politik sebagai pangliam" rnaka setelah 
bangkitnya Orde Baru muncul perneo "Ekonomi (pembangunan) 
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adalah panglima". Kalau dulu keadaan ekonomi parah dan pendapatan 
per kapita rendah, maka sekarang Indonesia sudah tergolong negara 
berpendapatan menengah. Ekspor dan neraca pembayarannya jauh 
lebih kuat. Beberapa indikator sosial seperti pernerataan dan pem- 
bangunan memantapkan Orde Baru untuk lebih meningkatkan 
kesejahteraan Rakyat. 

Perubahan-perubahan yang dilakukan Orde Barn dengan ber- 
pedoman kepada Pancasila dan UUD 45 telah mendapatkan keper- 
cayaan dunia sehingga kita mendukung apa yang sejiwa dengan Pan- 
casila dan sebaliknya kita tidak mendukung hal-hal yang bertentangan 
dengan jiwa Pancasila dan amanat Pembukaan Undang-undang Dasar 
1945. 

Berbagai ketegangan dan krisis yang selarna tahun-tahun ter- 
akhir tidak henti-hentinya melanda dunia ini bersumber pada 
tatanan lama yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan 
tidak menjamin keadilan. Karena itu tepat sekali petunjuk GBHN 
tahun 1983, agar kita memperkuat perjuangan untuk mewujudkan 
tatanan dunia baru, terutama Tata Ekonomi dunia Baru. 

Beberapa negara industri maju mengira bahwa pancaroba 
perekonomian dunia sekarang akan hisa diatasi oleh mereka sendiri, 
dalam arti, perekonomian dunia akan kembali bangkit jika ckonomi 
negara-negara industri maju dapat diperbaiki. 

Sebaliknya, kita bersama-sama negara-negara yang sedang mem- 
bangun lainnya yakin bahwa perbaikan ekonomi dunia hanya akan 
terwujud jika ditangani bersama-sama oleh semua bangsa dan semua 
negara: yang kaya maupun yang miskin, yang maju industrinya mau- 
pun yang sedang membangun, yang besar maupun yang kecil. Alasan- 
nya sangat jelas: karena sekarang peranan negara-negara yang sedang 
membangun sudah bertarnbah besar dalam kehidupan perekonomian 
dunia dan percaturan dunia lainnya. 

Justru untuk rnelaksanakan pembangunannya, negara-negara yang 
sedang memhangun memerlukan modal dan peralatan yang dihasilkan 
oleh negara industri maju. Pada gilirannya, hal ini akan mem- 
bangkitkan ekonomi negara industri maju. 

Agar dapat membeli peralatan, maka negara-negara sedang 
membangun harus memiliki devisa yang besar, yang hanya dapat diper- 
oleh dengan rnenailcan ekspor, Padahal ekspor dari negara-negara yang 
sedang membangun itu sekarang mengalami kesulitan karena pereko- 
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1. Pengaturan Kelembagaan Ekonorni Internasional. 
2. Penanggulangan masalah Pangan 
3. Penanggulangan Pengangguran, Perluasan Lapangan Kerja dan 

• Industrialisasi, 
4. Pengaturan internasional tentang Energi, Bahan Mentah, Penge- 

lolahan Sumber Daya alam dan Tata Lingkungan. 

nomian negara-negara industri maju. 
Kesulitan bertambah, karena negara-negara industri rnaju mema- 

sang berbagai pagar dan harnbatan yang tidak perlu, Disamping itu, 
aliran modal dari negara industri maju kenegara-negara yang sedang 
mernbangun juga rnengalami keseratan, baik karena negara-negara 
industri maju rnencoba mengatasi kesulitan mereka secara sendiri- 
sendiri dan lebih-lebih lagi karena pengeluaran mereka yang luar biasa 
besarnya untuk pedombaan senjata. 

Karena itu perbaikan perekonomian dunia secara bersama-sama 
dengan membentuk Tata Ekonorni Dunia Baru merupakan keharusan. 
Hal ini bukan hanya rnerupakan kepentingan negara-negara yang 
sedang membangun saja, rnelairikan juga kepentingan negara-negara 
iridustri maju. Kepentingan sernua bangsa, semua negara dan seluruh 
umat manusia. 

Tata Ekonorni Dunia Baru dimaksudkan untuk menanggulangi 
serangkaian masalah pokok dalam ekonomi dunia yang dianggap telah 
membawa akibat-akibat negatif bagi kesejahteraan manusia. 

Penataan baru dalam ekonomi dunia akan dapat diwujudkan, 
· bilamana negara-negara maju, dengan negara-negara berkembang 

(baik yang mempunyai sumber daya alam rnaupun maupun yang tidak) 
menyadari pentingnya reorientasi dalam haluan pembangunan dan 
reorganisasi pada kelembagaan tata ekonomi internasional, 

Prasyarat yang harus dipenuhi demi terlaksananya reorientasi 
da]am haluan pembangunan dan reorientasi pada kelembagaan tat.a 
ekonomi internasional, ialah adanya kebulatan tekad dan kehendak po- 
litik sernua negara untuk menjelmakannya dalam kenyataan. 

Untuk dapat menanggulangi masalah-rnasalah pokok dalam 
perekonomian dunia, terdapat beberapa pemikiran dan saran yang 
mempunyai relevansi dengan menegakkan " Tata Ekonomi Dunia 
Baru" itu ant.ara lain : 
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4. Peranan DPR-RI dan Politik Luar Negeri RI 
Dari uraian dalam Bab-bab terdahulu, maka marilah kita kaji lebih 

jauh, bagaimana peranan DPR dalam kaitannya dengan Politik Luar 
Negeri. 

Dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang 
dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, Bangsa dan segenap Rakyat 
Indonesia rnelalui wakil-wakilnya dalam badan Permusyawaratan telah 
beritikad untuk melaksanakan pembangunan disegala bidang 
kehidupan secara bertahap, terpadu dan berkesinambungan, Untuk itu 
sebagaimana kita ketahui sampai dengan 31 Maret 1989 yang akan 
datang kita berada dalam tahun terakhir Pelita IV. Pada Pelita IV iniJah 
akan diciptakan kerangka landasan pembangunan, yang akan diman- 
tapkan dalam Pelita V, sehingga pada Pelita VI akhir abad ke-20 ini, 
Bangsa dan Rakyat Indonesia siap tinggal landas menuju cita-cita 
kemerdekaan sebagaimana diarnanatkan di dalam UUD 1945. 

Penciptaan kerangka landasan ini sudah tentu meliputi pula pen- 

5. Pemindahan Teknologi 
6. Pengaturan Perdagangan lntemasional. 
7. Pembaharuan Sistem Moneter dan Pemindahan Dana Pemba- 

ngunan. 
8. Transnational Corporations. 
9. Dan lain-lain. 

Walaupun berkat pelaksanaan pembangunan yang kita lakukan 
dengan penuh kesungguhan telah membawa bangsa kita pada tingkat 
bangsa yang berpenghasilan menengah namun, kesadaran kita 
mengenai perlunya membangun dunia yang tertib berdasarkan kerner- 
dekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial mendorong tanggung 
jawab kita untuk menyerukan kepada negara-negara industri maju agar 
rnenaruh perhatian yang sungguh-sungguh untuk mengulurkan tangan 
membantu negara-negara yang sangat rniskin. Tanggung Jawab itu 
pula, yang mendorong kita, memberikan bantuan teknik kepada se- -t 

sama negara yang sedang membangun, sesuai dengan kemampuan 
terbatas yang ada pada kita. 

Dengan rasa tanggung jawab itu, kita akan terus melanjutkan 
perjuangan pembangunan Tatanan Dunia Baru di semua Forum yang 
tersedia sejalan dengan arah yang telah ditentukan oleh GBHN. 
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1). Perjanjian Internasional yang mernuat materi pen ting 
(Treaty), dan 

2). Perjanjian internasional yang rrrengandung rnateri yang ku- 
rang penting (agreement). 

Yang termasuk kategori kesatu adalah: 
a. Soal-soal politik soal-soal yang dapat mempengaruhi 

haluan politik Luar negeri Negara, seperti perjanjian per- 

ciptaan kerangka landasan dibidang politik luar negeri kita, yang se- 
cara jelas dan konkrit telah digariskan oleh MPR dalarn GBHN tahun 
1983, sebagai upaya penvujudan amanat Pembukaan UUD 1945. 

Lembaga DPR, merupakan Badan Legislatif di negara kita yang 
notabene merupakan wahana untuk rnelaksanakan Dernokrasi Pan- 
casila, harus konsekuen dengan amanah yang diciptakannya sendiri 
melalui Sidang-sidang MPR, yaitu harus mendukung kebijaksanaan 
Politik Luar Negeri sebagaimana yang telah ditetapkan dalam GBHN. 

Sesuai dengan tugas dan wewenangnya maka hal-hal yang telah 
dilaksanakan oleh DPR-RI dalam turut serta rnendukung Politik Luar 
Negeri RI antara lain sebagai berikut : 
1. Mernbahas dan selanjutnya rnemberikan persetujuan terhadap pel- 

bagai RUU ratifikasi yang telah dilaksanakan oleh Pcmcrintah RI 
dengan negara-negara lain. 
Semangat yang terkandung dibalik Ratifikasi terhadap perjanjian 
Internasional ialah bahwa kita menganut azas kedaulatan rakyat; 
dengan dernikian maka rakyat harus mengetahui setiap kegiatan 
presiden yang dilakukan dengan negara lain kar ena dapat 
berakibat langsung terhadap kehidupan rakyat banyak. Oleh ka- 
rena itu rakyat meialui wakil-wakilnya yang duduk di DPR harus 
mengetahui, apakah perjanjian yang dibuat Pemerintah akan 
menguntungkan rakyat atau tidak. 

Dalam kaitan dengan ratifikasi ini pasal 11 Undang-undang 
Dasar 1945 menyatakan sebagai berikut 
"Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, me- 
nyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan 
negara lain", · 

Sebagai pelaksanaan dari pasal tersebut, dalam praktek keta- 
tanegaraan kita rnengenal Surat Presiden kepada Ketua DPR-GR 
tanggal 22 agustus 1960 no. : 2826/HK/1960, yang mernbedakan 
antara lain : 
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llL 5 Undang-undang yang berkaitan dengan persahabatan yaitu : 
UU no. 1 tahun 1971 tentang : Perjanjian persahabatan antara RI 
dan Malaysia. 
UU no. 9 tahun 1971 tentang : Perjanjian persahabatan antara RI 
dan Kerajaan Saudi Arabia. 

II. 3 Undang-undang yang berkaitan dengan Ekstradisi yaitu : 
UU no. 9 tahun 1974 tentang: Pengesahan perjanjian antara RI 
dan Pemerintah Malaysia mengenai ekstrad RI dan Republik Kera- 
jaan Thailand tentang ekstradisi, 
UU no. 10 tahun 1976 tentang: Pengesahan perjanjian ekstradisi 
antara RI dan Republik Pilipina serta Protokol. 
UU no. 2 tahun 1978 tentang: Pengesahan perjanjian antara pe- 
merintah RI dan Pemerintah K.erajaan Thailand tentang ekstra- 
disi, 

I. 3 Undang-undang yang berkaitan dengan Tapal Batas Negara yaitu: 
UU no. 2 tahun 1971 tentang : Perjanjian antara RI dan Malaysia 
tentang penetapan Garis Batas Laut Wilayah ke dua negara di Selat 
Malaka 
UU no. 6 tahun 1973 tentang : Perjanjian antara RI dan Australia 
mengenai Garis-garis Batas tertentu antara Indonesia dan Papua 
New Guinea. 
UU no. 7 tahun 1973 tentang: Perjanjian antara R1 dan Republik 
Singapura rnengenai penetapan Garis Batas Laut Wilayah ke dua 
negara di Selat Singapura. 

sahabatan, persekutuan, perobahan-perobahan wilayah 
penetapan tapal batas. 

b. Ikatan-ikatan yang sedemikian rupa sifatnya, sehingga 
mempengaruhi haluan politik luar negeri negara. 

c. Soal-soal yang menurut UUD 1945 atau sistem per- 
undang-undangan kita hanya diatur dengan undang- 
undang. Misalnya soal kewarganegaraan. 

Dari keterangan itu maka perjanjian di luar ketiga katagori terse- 
but dianggap sebagai perjanjian yang kurang penting. Sejak ada Orde 
Baru DPR bersama-sama dengan diantaranya ~1 yang merupakan 
undang-undang Ratifikasi, dari ke 31 undang-undang Ratifikasi terse- 
but antara lain : 
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UU no. 6 tahun 1976 tentang: Pe ngesahan Perjanjian Per· 
sahabatan dan kerjasarna di Asia Tenggara. 
VU no. 2 tahun 1987 tentang : Perjanjian Indonesia - Papua New 
Guinea (Pengesahan "Treaty of Mutual Respect, Frienship and 
Cooperation between the Republic of indonesia and The Inde- 
pendent state of Papua New Guinea) 
UU no.4 tahun 1988 tentang : Pengesahan "Protokol amending 
the treaty of amity and cooperation in East asia". 

2. Menjelaskan kepada pelbagai delegasi Parlernen Luar Negeri yang 
menjadi tamu DPR-RI mengenai program-program pernbangunan 
yang sedang dilaksanakan di Indonesia, dan khususnya mengenai 
politik luar negeri Republik Indonesia yang bebas aktif, dan kon- 
sekuen di abadikan untuk kepentingan nasional, 

3. Mernberi bakal kepada delegasi-delegasi DPR-RI yang akan meng- 
hadiri konperensi-konperensi teknis, delegasi muhibah DPR-RI ke 
negara-negara sahabat, delegasi DPR-Ri yang rnenjadi penasehat 
pada delegasi RI ke forum-forum interriasional seperti PBB, KTT 
Gerakan Non Blok, KTT OKI, ataupun kepada Duta Besar Rl yang 
baru dilanfik yang berkunjung pada Pimpinan DPR-RI mengenai 
prinsip-prinsip perjuangan Indonesia dan mernberikan penekan- 
an-penekanan sebagai berikut : 
a. Dalam rangka kerjasama ASEAN, perlu peningkatan kerja 

sama di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya baik antar Pe- 
menntah, antar kmbaga/parkmen, maupun asuara ma.rya-rakat. 

b, Peningkatan perjuangan Indonesia di dunia internasional, 
khususnya pernantapan wawasan nusantara. 

c. Dalam perwujudan tata ekonomi dunia baru, perlu diambil 
langkah-langkah untuk mernpercepat terwujudnya perjanjian 
internasional mengenai kornoditi, meleriyapkan hambatan 
serta pernbatasan yang dilakukan oleh negara-negar.a berkern- 
bang, serta meningkatkan kerjasama ekonorni dan teknik 
antara negara berkembang. 

d. Pemanfaatan sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional 
setiap kesempatan yang ada dalarn perkembangan dunia, 

Bertitik tolak dari penekanan-penekanan tersebut diatas yang inti- 
. nya tidak bisa lain hams berkiblat kepada amanah GBHN, maka DPR- 

RI melalui Alat Kelengkapannya, yaitu Pimpinan DPR-RI bersama-sama 
Badan Kerja Sama Antar Parlemen telah menetapkan pelbagai kebi- 
jaksanaan yang berkaitan dengan kerja sama antara dalam rangka ker- 
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jasama intemasional. . 
Selanjutnya dalam rangka meningkatkan hubungan ar:itara DPR-RI 

dengan Parlernen Negara-negara Sahabat, juga dibentuk grup-grup 
Jterjasama bilateral. Dalam kaitan ini, misalnya telah dibentuk grup 
kerja sama bilateral antara DPR-RI dengan Parlernen-parlemen :Jerman 
Barat, Perancis, Korea Selatan, Bangladesh, Turki, Jepang, Selandia 
Baru dan Meksiko, 

Untuk saat ini DPR -RI telah menjadi anggota dari : 
1. ASE.At'J Inter Parliamentary Organization (AIPO) yaitu Organisasi 

Parlemen negara-negara Anggota ASEAN yang terdiri dari Parle- 
men Indonesia, Malaysia, Philipina, Thailand dan Singapura. 
Dalarri kaitannya · dengan AIPO kiranya perlu disebutkan secara 
khusus adanya dialog yang teratur antara AIPO dengan Parlemen 
Eropa dan AIPO dengan Parlemen Eropa di mulai dari pihak 
Parlemen Eropa yakni dengan adanya kunjungan resmi Presiden 
Parlemen Eropa, George Spinale ke negara-negara ASEAN dengan 
memimpin rombongan sebanyak 12 orang. • 
Kunjungan ke Indonesia diadakan dari tanggal 28 Juli sarnpai 
dengan 3 Agustus 1975, 
parlemen Eropa merasa puas terhadap kunjungan tersebut dan 
rnengeluarkan resolusi yang antara lain menyatakan akan meng- 
undang satu delegasi Parlemen yang berasal dari negara-negara 
ASE.AN sebagai kunjungan balasan. Kunjungan balasan atau dialog 
baru diwujudkan dari tanggal 19 sarnpai dengan 31 Oktobcr 1979 
setelah Sidang Umum AIPO ke-2 berlangsung. 
Dialog-dialog selanjutnya berlangsung b~rganti-ganti sbb : 

Dialog ke-2 13 sampai dengan 14 April 1981 di Jakarta; 
Dialog ke-S 15 sampai dengan 23 Nopernber 1982 di Brussel 

dan Strassbourg; 
Dialog ke-t 9 sampai dengan 10 Pebruari 1984 di Phuket, 

Thiland; 
Dialog ke-5 8 sampai dengan 10 Juli 1985 di Brussel "dan 

Luxemburg; 
Dialog ke-6 sampai dengan 29 Januari 1988 di Kuala Lumpur. 

Adapun masalah-masalah yang dibicarakan meliputi : 
Kerjasama yang telah terjalin antara ASE.At'J-MEE dalam ber- 
bagai bidang; 
Masalah pengungsi; 
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Masalah Kamboja; 
Masalah PTA (Preferensial Trading Arangement); 
Masalah narkotika; 
Masalah proteksi; 
Masalah hak-hak azasi manusia; 
Masalah Apartheid; 
Masalah Asia Barat; 
Masalah Afganistan; 
Masalah KTI Reagan-Gorbachev 
dll. 

Pada setiap pertemuan masing-masing pihak berusaha menjelas- 
kan pendiriannya clan dernikian pula berusaha rnernaklumi sikap dan 
situasi rnasing-rnasing negara. 

Banyaknya perrnasalahan, pertanyaan, kesulitan-kesulitan dan 
perubahan-perubahan yang diketengahkan dan banyak pula harapan- 
harapan serta keinginan-keinginan yang disarnpaikan pada dialog terse- 
but. 

Karenanya ke dua belah pihak sarna-sama menginginkan agar 
hubungan A1PO dengan Parlemen Eropa perlu dikernbangkan. 

Dialog AIPO dengan Parlemen Australia. 
Kunjungan AIPO ke Parlernen Australia adalah atas prakarsa Par- 
lernen Australia. Sebelum diadakan Sidang Umum AIPO ke 2 di 
Bangkok, Thailand, Parlemen Australia mengundang AIPO dan 
hubungan ini di bahas pada Sidang Umum AIPO ke-2. 
Dalam Sidang tersebut diputuskan agar undangan Parlernen Aus- 
tralia dapat diterima dan kunjungan AIPO ke Australia yang per- 
tama dilaksanakan pada tahun 1980. 
Kunjungan Delegasi AIPO ke Parle men Australia dilaksanakan 
dari tanggal 17 sampai dengan 29 Maret 1980 yang dipimpin oleh 
pihak Thailand. 
Kunjungan berikutnya dilaksanakan setiap dua tahun sekali yang 
terakhir adalah kunjungan ke-4 tahun 1987. 
Obyek pertemuan kunjungan AIPO ke Australia adalah sebagai 
berikut: 

Mengadakan kunjungan kehorrnatan kepada Gubernur 
Jenderal, Perdana Menteri dan Menteri-menteri serta Pimpin- 
an partai. 
Kunjungan keproyek-proyek industri, kemanusiaan, pertam-: 
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2. Inter-Parliamentary Union (1PU), vaitu organisasi Parlemen se- 
dunia, yang jumlah anggotanya sebanyak 107 parlemen. 
Sesuai dengan politik luar negeri kita yang bebas aktif maka DPR- 
Ri menolak untuk duduk sebagai anggota Asian Pasific Parliamen- 
tarian Union (APPU) sebab berdasarkan anggaran dasar Orga- 
nisasi tersebut, APPU menganut anti komunis, Hal ini berten- 
tangan dengan politik luar negeri kita. 

Demikian pula setelah USA menjalin hubungan diplomatik 
dengan RRC dan APPU menyesuaikan diri dengan perobahan 
keadaan tersebut, Indonesia tetap tidak menggabungkan diri 
dengan APPU. 
Dalam rangka pengendalian pelaksanaan politik luar negeri RI, 
agar sesuai dengan arnanah CBI-IN, maka rapat-rapat kerja Komisi 
I DPR- dengan Menteri Luar Negeri R. I. ataupun rapat Dengar 
Pendapat dengan para Pejabat Departemen Luar Negeri, senan- 
tiasa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh DPR-RI untuk bertukar 

bangan, pertanian, peternakan, pelabuhan, pembangkit tc- 
naga listrik dan lain-lain. 

Dalam pertemuan-pertemuan di bahas hal-hal yang menyangkut: 
Kerjasama yang telah terjalin antara ASEAl'\!-Australia dalarn ber- 
bagai bidang; 

Masalah pengungsi, 
Masalah Kamboja, 
Masalah afganistan, 
Masalah Asia Baral, 
Masalah Narkotika, 
Masalah hubungan kerjasama AIPO dengan Parlernen Austra- 
lia; 
Masalah lingkungan hidup; 
Kunjungan Delegasi AIPO ke Australia rnerniliki manfaat bagi 

ke dua bclah pihak guna membuka, melanjutkan dan mening- 
katkan kornunikasi dan pengertian antara lembaga-lembaga per- 
wakilan rakyat dan para anggotanya dalam rangka saling mema- 
harni pandangan-pandangan dan pendirian politik, ekonorni dan 
kebudayaan masing-masing, mengenal sistem politik dan cara 
hidup bangsa-bangsa yang bersangkutan kearah hubungan per- 
sahabatan yang didasarkan atas sikap sating menghormati. 
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IV. KESIMPUlAN 
1. Politik Luar Negeri merupakan alat perjuangan bangsa dan Ne- 

. gara dalarn rangka mewujudkan tu juan nasional, yang irnplemen- 
tasinya didasarkan atas pola Pembangunan yang dituangkan dalarn 
GBHN, dan ditentukan oleh MPR selaku pernegang kedaulatan 
rakyat, yang setengah dari anggotanya adalah anggota DPR. 

2. DPR dengan tugas-tugas konstitusional ikut berperan dalam mern- 
perkenalkan Politik Luar Negeri R.I. di forum-forum Internasional 
melalui Organisasi-organisasi Parlemen, baik melalui AJPO 
maupun IPU, maupun delegasi muhibah DPR-Rl ke pelbagai ne- 
gara dan de!egasi parlemen negara lain yang berkunjung ke Indo- 
nesia. 

3. Melalui Pelbagai Alat Kelengkapan-nya dan sesuai dengan tugas 
dan wewenangnya, maka pelaksanaan pelbagai kebijaksanaan poli- 
tik luar negeri R.I., dibahas dan dimatangkan dalarn forum rapat- 
rapat antar DPR-RI dengan Pemerintah, 

4. Pernbinaan pelaksanaan politik luar negeri menyangkut pelbagai 
aspek yaitu aspek perundang-undangan {legislatif), aspek pelak- 
sana (eksekutif), yang harus dilakukan secara terpadu demi ter- 
wujudnya tujuan nasional. 

5. Presiden selaku Mandataris MPR dalam melaksanakan kebijak- 
sanaan Politik Luar Negeri sebagaimana diarnanahkan GBHN, 
hams secara sungguh-sungguh mernperhatikan dan mendengar 
saran dari DPR. 

PR- 

pikiran khusus sebagai pelaksana lebih lanjut dari tugas DPR di 
bidang pengawasan. 

Melalui tugas-tugas konstitusional tersebut, baik bidang perun- 
dang-undangan, penetapan APBN qiaupun dibidang pengawasan 
dan rnelalui pelbagai delegasi tehnis untuk menghadiri konpe- 
rensi-konperensi in ternasional seperti tergabung dalam AIPO 
maupun IPU tersebut diatas, maupun melalui delegasi-delegasi 
muhibah ke pelbagai negara, ataupun delegasi parlernen luar 

. negeri yang menjadi tamu DPR-RI, maka kebijaksanaan politik 
luar negeri R.I. sebagaimana tertuang dalam GBf::IN selalu menjadi 
pedornan dari sernua kebijaksanaan internasional dan harus dia- 
badikan kepada kepentingan nasional yaitu kepentingan negara 
kita yang sedang membangun. 
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M. KHARIS SUHUD 

ttd. 

Jakarta, 25 Januari 1989 
KE TUA, . 

Sekian dan terima kasih. 
Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh. 

V. PENUTUP 
Demikian selayang padang ceramah kami yang berjudul "DPR 

kaitannya dan Politik Luar Negeri". Mudah-mudahan ada manfaatnya 
untuk bekal pengetahuan bagi Saudara-saudara dalam mengem- 
bangkan konsepsi "Politik Luar Negeri" kita yang pada hakekatnya 
mengandung kesadaran akan pentingnya kerja sama antara bangsa 
secara saling menguntungkan. 
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