


Hadirin yang berbahagia, 
Perkenankanlah saya rnenyatakan dengan sejujur-jujurnya bahwa 

hari ini, saya benar-benar rnerasa mendapat kehorrnatan yang besar 
dari Saudara Rektor Universitas Cenderawasih yang pada tanggal 21 
Pebruari 1989 menernui saya di DPR/MPR-RI dan kernudian di susul 
dengan surat beliau tanggal 10 Maret 1989, yang rneminta saya untuk 
berbicara dan rnenyampaikan ceramah dihadapan Civitas Akademika 
Universitas Cenderawasih. Ceramah ini saya beri judul "MPR dan DPR 
dalam Dernokrasi Pancasila" 

Saya percaya bahwa sebenarnya mengenai lembaga Majelis Per- 
musyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat maupun mengenai 
masalah Demokrasi Pancasila dan Demokrasi pada umumnya Saudara- 
saudara telah banyak mengetahui baik rnelalui media rnassa, seperti 
Surat Kabar, majalah dan lain-lain maupun mela!ui buku-buku yang 
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Sebagai hamba Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai insan Pancasila, 
maka tiada yang lebih bijaksana, kecuali pada kesempatan yang berba- 
hagia ini, kita panjatkan puji syukur kehadirat-Nya, karena hanya 
dengan ridho dan perkenan-Nyalah saya pada hari ini dapat berternu 
rnemenuhi permintaan Saudara Rektor Universitas Cenderawasih dan 
memberikan ceramah di hadapan Civitas Akademika Universitas 
Cenderawasih, sekaligus juga dalarn rangka upaya kita bersama untuk 
meningkatkan pengabdian kita dalam membangun jiwa dan raga, lahir 
dan bathin, materiil dan spiritual bagi seluruh bangsa Indonesia, 

Yang saya hormati: 
Saudara Rektor Universitas Cenderawasih, 
Saudara Gubemur /KDH Tingkat I Irian Jaya, dan 
Segenap Civitas Akademi Universitas Cenderawasih, 
Para Hadirin sekalian, 

Bab I 
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r 

48 
CF.RAMAH KETUA MPR/DPR-RI DI DEPAN CIVITAS 

AKADEMIKA UNIVERSITAS CENDERAWASIH 
"MPR DAN DPR DAI.AM DEMOKRASI PANCASILA" 

TANGGAL 23 APRIL 1989 



702 

Bab rv 

PENDAHULUAN 
DEMOKRASI PANCASUA BUKAN DEMOKRASI BARAT 
FUNGSI DAN PERANAN MPR & DPR SERTA :ME- 
KANISME .. KE~JANYA. 
PENUTUP 

Bab I. 
Bab II. 
Bab III 

berkaitan dengan ilmu politik, ilmu negara, ilmu Tata negara dan 
se bagainya. 

Namun karena desakan sikap ilmiah yang saudara-saudara miliki, 
saya percaya bahwa Saudara-saudara belum merasakan puas akan 
pengetahuan yang telah di dapat dari sumber-sumber tersebut tadi. 
Saudara-saudara masih merasa perlu untuk mengetahui secara lebih 
jauh tentang MPR dan DPR dan kaitannya dengan Demokrasi Pancasila 
serta demokrasi pada umumnya dari surnber atau nara sumber yang 
berkecimpung langsung pada lembaga-lembaga tersebut. 

Sikap ilmiah yang demikian ini sungguh sangat saya hargai clan 
patut didorong serta ditumbuhkan untuk bidang-bidang ilmu lainnya. 

Berkaitan dengan itu, sesuai dengan judul ceramah ini, maka saya 
tidak akan menguraikannya secara teoritis karena saya bukan Guru 
Besar, bukan Dosen dan juga bukan seorang pakar Dernokrasi Pan- 
casila; akan tetapi hanya sebagai seorang warga negara yang secara 
kebetulan saja memperoleh kesempatan sejarah terpilih sebagai Ketua 
MPR/DPR. 

Oleh karena itu dalam ceramah ini saya lebih banyak menyoroti 
praktek-praktek Demokrasi yang berlaku dan berjalan dalam Lembaga 
MPR dan DPR, dengan harapan bahwa mudah-mudahan ceramah ini 
membawa manfaat bagi Saudara-saudara khususnya para generasi 
penerus dalam usahanya untuk berperan serta melestarikan kehidupan 
Bangsa Indonesia di dalarn Wadah Negara Kesatuan Negara Republik 
Indonesia, yang tetap tegak-teguh, makin maju dan sejahtera sampai 
akhir zaman. 

Ceramah ini hanya akan mengungkapkan hal-hal yang penting 
saja, yang mendasari dan relevan dengan judul ceramah dimaksud; 

Untuk itu uraian ceramah "MPR & DPR dalam Demokrasi Pan- 
casila "disusun dengan sisternatika sebagai berikut: 



1. Pengertian Demokrasi Pancasila 
Bagi Bangsa Indonesia yang mempunyai falsafah dan pandangan 

hid up serta kepribadian yang khas yaitu Pancasila, makajelas demokrasi 
yang dianutnya adalah demokrasi yang sesuai dengan ke khasannva 
tersebut yaitu Demokrasi Pancasila dalam arti sistem pengorganisasian 
negara yang didasarkan kepada Pancasila dan bukan sistem pengorga- 
nisasian negara yang didasarkan kepada komunisrne, liberalisme, 
theokratisrne maupun paham-paham lainnya. 

Oleh sebab itu dalam pelaksanaannya harus lengkap mem- 
bawakan: 
Watah Pancasila, yaitu integratif (rnengutarnakan keutuhan, persatuan 
dan kesatuan bangsa), berkeseimbangan (mengutamakan keseimbang- 
an), berkeselarasan (mengutamakan harmoni dalam bergaul dan tata 
kehidupan yang dibentuk), dan berkekeluargaan (rnenyelesaikan per- 
masalahan bersama secara kekeluargaan, seperti diantara keluarga, 
yang tak · mengandung pertentangan). 

Dernokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikrnat 
kebijaksanaan dalam pennusyawaratan/perwakilan, yang ber-Ketuhan- 
an Yang Maha Esa; yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab, 
yang berpersatuan Indonesia dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh 
rakyat Indonesia. Di dalam pelaksanaan Demokrasi Pancasila maka 
harkat dan martabat Manusia Indonesia sebagai rnakhluk Tuhan Yang 
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Secara etimologis dernokrasi adalah pernerintahan (kratia) oleh 
rakyat (demos). Dengan demikian jelas bahwa sebagai suatu konsep 
ilmiah demokrasi adalah suatu sistem pengorganisasian negara yang 
dilakukan oleh rakyat sendiri atas persetujuan rakyat, karena kedaula- 
tan berada di tangan rakyat, dimana keluhuran harkat dan martabat 
manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata dan 
dijamin atas dasar gagasan kenegaraan tersebut, 

Demokrasi sebagai sistem pengorganisasian negara oleh rakyat 
sendiri, jelas dalarn rnanifestasinya akan menimbulkan berbagai paham 
atau persepsi yang beraneka ragam, Hal ini tidak lain karena pengaruh 
faktor kerohanian dari rnanusia itu sendiri serta faktor lingkungan 
yaitu antara lain keadaan geografis, sosio-kultural, sejarah dan se- 
bagainya 

Bab II 
DEMOKRASI PANCASILA BUKAN DEMOKRASI BARAT 
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Maha Esa didalam pengorganisasian negara, secara langsung atau tidak 
langsung diakui, ditata dan dijarnin atas dasar Ideologi Pancasila. 

Berkaitan dengan itu maka Dernokrasi sebagaimana diartikan di 
atas, secara implisit mengandung arti bahwa : kedaulatan berada di 
tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui musyawarah untuk mencapai 
mufakat; tidak ada diktator rnayoritas tapi suara minoritas wajib diper- 
hatikan; 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 kepada persatuan dan kesatuan bangsa; 
dan berkeadilan sosial. 

2 Aspek Demokrasi Pancasila 
Untuk memahami lebih lanjut makna serta hakekat Demokrasi 

Pancasila dapat dilihat dari berbagai aspek yaitu: 
a. Aspek Formal ( aspek wujudiah) 

Seperti telah dikernukakan bahwa Dernokrasi Pancasila adalah 
"Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam per- 
musyawaratanz'perwakilan'' yang berarti bahwa Dernokrasi Pan- 
casila adalah Demokrasi rnelalui perwakilan, ·dimana rakyat atau 
masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemerintah 
dengan melalui wakil-wakilnya. 

Aspek forum itu terutama yang menyangkut proses penun- 
jukkan wakil-wak.il rakyat melalui pemilihan umum. 

b. Aspek material ( aspek maknaunah) 
Aspek material Demokrasi Pancasila mengemukakan gambar- 

an manusia dan menjarnin terwujudnya masyarakat manusia sesuai 
dengan gambaran harkat dan rnartabat manusia tersebut, 

Manusia adalah mahluk Tuhan yang diperlengkapi dengan 
kesadaran keagamaan dan kesadaran akan norma-norma; ia 
bukanlah individu in abstracto melainkan ia hidup in relation, 
yaitu hidup dalam hubungan dengan sesama manusia, dengan 
rnasyarakat dan juga dengan Tuhan, Jadi manusia itu juga sebagai 
makhluk sosial. Demokrasi Pancasila subyek dan bukannya obyek 
sernata-mata. 

c. Aspek normal.if ( aspek kaidah) 
Aspek normatif Demokrasi Pancasila mengungkapkan sepe- 

rangkat norma-norrna yang harus dipatuhi dan dijunjung tinggi 
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3. Demokrasi Pancasila adalah Demokrasi Perwakilan 
a. Dernokrasi Pancasila mcrupakan dernokrasi rnelalui perwakilan 

yang ber ar ti rakyat ikut rnenentukan jalannya negara melalui 
Lembaga Perwakilan, Konsekwensi logis daripada itu ialah bahwa 

1). Tercapainya negara hukum sebagaimana dikehendaki oleh Un- 
clang-undang Dasar Negara. 

2). Terciptanya negara kesejahleraan, yaitu negara yang berke- 
wajiban menyelenggarakan kcsejahteraan clan kernakmuran 
scmua warga negaranya. 

3). Tercapainya negara kebudayaan, yaitu negara yang berke- 
wajiban membimbing, dan mengcmbangkan kebudayaan 
nasional dalarn Bhineka Tunggal lka, bimbingan kebudayaan 
ini berasas kepada kernan usiaan yang adil dan beradab. 

f. Aspek kejiwaan atau semangat 
Aspek kejiwaan Dernokrasi Pancasila adalah "semangat" se- 

perti yang dimaksud dalam penjelasan undang-undang Dasar 
1945, Urnum IV, dalam kalimat sebagai berikut : 

"Yang sangat penting dalarn pemcrintahan clan dalam ha! 
hjdup negara ialah semangat para penyelenggara negara, serna- 
ngat para pemimpin pernerintah" 

oleh rnanusia yang menjadi anggota pergaulan hidup bernegara, 
baik ia sebagai penyelenggara negara maupun ia sebagai warga 
negara biasa. Dengan dernikian seperangkat norma-norma itu 
rnerupakan aturan permainan dalam penyelenggaraan negara. 
Dalam Dernokrasi Pancasila beberapa norrna yang penting yang 
hams ditonjolkan disini ialah: 

l ). Gotong-royong. 
2). Persatuan dan Solidaritas 
3). Keadilan 
4). Kebenaran, 

d Aspek operatif ( aspek tujuan) 
Aspck operatif Demokrasi Pancasaila mempersoalkan orga- 

nisasi sebagai wadah pelaksanaan Demokrasi Pancasila, dimana 
wadah tersebut harus cocok dengan tujuan yang hendak dicapai. 
Adapun tujuan tersebut terwujudnya masyarakat adil makrnur ber- 
dasarkan Pancasila melalui: 
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1). MPR sebagai lembaga pemegang kedaulatan rakyat, 
2). DPR sebagai lembaga legislatif 
3). DPRD sebagai lembaga legislatif di daerah. 

b. Sebagai konsekwensi dernokrasi melalui perwakilan, rnaka rakyal/ 
kelompok-kelompok masyarakat diberi kesernpatan untuk memilih 
wakil-wakilnya dalam lembaga perwakilan. 

Wakil-wakil yang duduk dalam lembaga pcrwakilan terscbut 
diatur di dalam undang-undang. 
Undang-undang yang mengatur peran rakyat dalarn bernegara 
sebagai perwujudan aspek optatif dari Demokrasi Pancasila antara 
lain Undang-undang tentang Pemilihan Urnurn. 

Ditinjau dari aspek-aspek Demokrasi Pancasila Khususnya 
aspek formal, Pemilu inilah merupakan tahap awal dari peranan 
rakyat dalam menegaro. untuk menentukan dan memilih wakil-wa- · 
kilnya yang akan duduk/diberi mandat dalam Lembaga-lembaga 
perwakilan (DPR/MPR) untuk menyuarakan dan menyalurkan 
kehendak dan aspirasi sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang 
serta aturan perrnainan yang telah ditetapkan dalam Peraturan 
Tata Tertib Lembaga Perwakilan yang bersangkutan berlandaskan 
tata cara mekanisrne Dernokrasi Pancasila. 
Selanjutnya kalau kita berbicara tentang Demokrasi Pancasila di 
dalarn penyelenggaraan pemerintah negara; 

Lembaga Perwakilan itu berfungsi sebagai penyalur dari kehendak 
yang rakyat baik individu maupun kelompok masyarakat yang 
rnempunyai kesarnaan wawasan hidup tertentu serta yang bertern- 
pat tinggal diwilayah tertentu. Berkaitan dengan itu maka kepada 
kelompok-kelornpok masyarakat diberikan kesernpatan untuk 
rnemilih wakil-wakilnya dalam Lembaga Perwakilan. Bagi kelorn- 
pok-kelornpok yang karena suatu ha] tidak ada wakilnya dalam 
perwakilan maka dilakukanlah cara pengangkatan. Sekalipun 
Lernbaga Perwakilan Rakyat adalah penyalur dari aspirasi rakyat 
rnaka mengingat bahwa pada hakekatnya lembaga perwakilan 
tersebut merupakan wahana dari Dernokrasi Pancasila maka se- 
bagai konsekwensi logiknya, hanya kehendak dan aspirasi yang tidak 
bertentangan dengan Pancasilalon yang akan disuarak.an oleh. Lembaga- 
lembaga penoakilan. tersebui. 

Adapun lembaga-lembaga perwakilan yai:ig ada berdasarkan 
UUD 1945 adalah : 
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c. Kekuasaan Negara yang lertinggi dilangan MPR 
Kedaulatan Rakyat oleh suatu badan bernama Majelis Permusya- 

waratan Rakyat, sebagai peajelmaan seluruh rakyat Indonesia. Majelis 
ini menetapkan Undang-undang Dasar, merietapkan Garis-garis Besar 

b. Sistem Konstitusional 
Pemerintahan berdasarkan atas sistern konstitusi (hukum dasar) 

tidak bersifat absolutisrne (kekuatan yang tidak terbatas). 
Sistern ini memberikan ketegasan bahwa cara pengendaiian pe- 

merintahan dibatasi oleh ketentuan-ketentuan konstitusi, yang dengan 
sendirinya juga oleh ketentuan-ketentuan dan hukum lain yang rneru- 
pakan produk konstitusional seperti GBHN, Undang-undang dan lain- 
lain 

a. Indonesia ialan negara yang.berdasar atas hukum. (Renhtsstaet) 
Negara Indonesia berdasarkan atas hukurn (Rechtsstaat), tidak 

berdasarkan atas kekuasaan belaka (rnachtsstaat). 
Ini mengandung arti bahwa negara, termasuk didalamnya perne- 

rintah dan Lernbaga-lembaga Negara yang lain dalarn rnelaksanakan 
tindakan-tindakan apapun, harus dilandasi oleh hukum atau harus 
dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Tekanan pada hukurn 
(recht) disini dihadapkan sebagai lawan dari kekuasaan (macht). Prin- 
sip dari sistern ini disamping akan tampak dalam rumusan pasal- 
pasalnya, jelas sejalan dan merupakan pelaksanaan dari pokok-pokok 
pikiran yang terkandung dalarn Pe mbu kaan UUD l 945 yang 
diwujudkan oleh cita-cita hukum (rechtsidee) yang menjiwai UUD 

. 1945 dan hukurn dasar yang tidak tertulis. 

4. Tujuh kunci Sistem Pemerintahan 
Tujuh kunci pokok tentang sistern Pernerintahan Negara Indone- 

sia di jelaskan dengan terang dan sisternatis dalam penjelasan UUD 
1945, sebagai berikut: 

kiranya tidak lengkap kalau tidak menyinggung ten tang UUD 1945 
beserta penjelasannya yang telah mernberikan petunjuk-petunjuk 
pokok yang cukup padat, dinarnis, strategis dan rnendasar tentang 
kedudukan, tugas dan wewenang Lembaga-lembaga Negara serta 
Sistern Pernerintahan Negara, yang kita kenal dengan 7 (tujuh) 
kunci pokok. , 
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e. Presiden tidak bertanggungjawab kepada Dewan Peruiakilan Rakyat. 
Juga dijelaskan dalam penjelasan Undang-undang Dasar 1945 

sebagai berikut: 
"Disamping Presiden adalah Dewan Perwakilan Rakyat. 
Presiden harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk 
membentuk Undang-undang (Gesetzgebung) dao untuk menetapkan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Staatsbegrooting). 

Haluan Negara, dan mengangkat Kepala Negara (Presiden) clan Wakil 
Kepala Negara (Wakil Presiden). Majelis inilah yang memegang kekua- 
saan negara yang tertinggi, sedang Presiden harus rnenjalankan Haluan 
Negara menurut Caris-garis Besar yang telah ditetapkan oleh Majelis, 
Presiden yang diangkat oleh Majelis tunduk dan bertanggungjawab 
kepada Majelis. 

Ia ialah "Mandataris" dari Majelis, ia berwajib menjalankan pu- 
tusan-putusan Majelis. Presiden tidak "neben", akan tetapi "untergeord- 
net" kepada "Majelis", 

Demikian diuraikan dalam penjelasan UUD 1945. 
Disinilah terjehnanya pokok pikiran kedaulatan rakyat yang 

terkandung -. dalarn pembukaan UUD 1945. Sebagaimana badan meru- 
pakan penjelmaan dari seluruh rakyat, maka segala keputusan yang 
diambil haruslah mencerminkan ke inginan dan aspirasi seluruh 
r~kyat. 

d. Presiden ialah penyel.enggara pemeriruak negara yang tertin{sgi, dibasaati 
Majelis 
Penjelasan Undang-undang Dasar 1945 menyatakan : "Dibawah 

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden ialah penyelenggara Perne- 
rintah negara yang tertinggi. Dalam menjalankan pemerintahan ne- 
gara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah ditangan Presiden (con- 
centrationof power and responsibility upon the President). 

Sistem ini logis, karena Presiden diangkat oleh Majelis; Presiden 
bukan saja diangkat oleh Majelis tetapi dipercaya dan diberi tugas 
untuk melaksanakan kebijaksanaan rakyat yang berupa Caris-garis 
Besar Haluan Negara ataupun ketetapan lainnya. Oleh karena itu 
Presiden adalah Mandataris. 

Presidenlah yang memegang tanggungjawab atas jalannya peme- 
rintahan yang dipercayakan kepadanya dan tanggungjawab itu adalah 
kepada Majelis, bukan kepada badan lain. 
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g. Kekuasaan KBpala Negara tidak. terbatas 
Penjelasan Undang-undang Dasar 1945 menyatakan : 

"Meskipun Kepala Negara tidak bertanggungjawab kepada DPR, ia 
bukan "Diktator", artinya kekuasaan tidak terbatas". 

Diatas telah ditegaskan bahwa ia bertanggungjawab kepada Majelis 
Permusyawaratan Rakyat. Kecuali itu ia harus mernperhatikan sungguh- 
sungguh suara Dewan Perwakilan Rakyat. 

Kunci Sistern ini (kekuasaan Presiden tidak tak terbatas) 

f. Menteri Negara ialah pembantu Presiden Menteri Negara tidak ber- 
tanggungjawab kepada MPR 

Penjelasan Undang-undang Dasar 1945 menyatakan ; 
"Presiden mengangkat dan rnernberhentikan Menteri-menteri 
Negara. Menteri-rnenteri itu tidak bertanggungjawab kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat. Kedudukannya tidak tergantung dari 
Dewan, akan tetapi tergantung dari Presiden. Mereka ialah pem- 
bantu Presiden". 

Pengangkatan dan pernberhcntian merrteri-mcnteri 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- 
rnenteri Negara iru adalah pegawai tinggi biasa, oleh karena dengan 
petuajuk dan persetujuan Presiden, Menteri-rnenteri inilah yang pada 
kenyataannya menjalankan ke kuasaan Pemerintah dibidangnya ma- 
sing-masing, 
Inilah yang disebut Sistem Kahinet Presidenual /Presidensial. 

Oleh karena itu Presiden hams bekerja bersarna-sama dengan 
Dewan, akan tetapi Presiden tidak bertanggungjawab kepada Dewan, 
artinya kedudukan Presiden tidak tergantung dari Dewan". 

Menurut Sistem Pernerintahan Negara RI Presiden. tidak ber- 
langgungjawab kepada DPR Tetapi Presiden bekerjasama dengan Dewan. 
Dalam hal pembuatan Undang-undang dan rnenetapkan Anggaran 
Pen dapatan dan Belanja Negara Presiden harus mendapatkan 
persetujuan DPR. Psesiden. tidak dapat membubarkan DPR sepert: pada 
Sistem Paslemen; namun DPR-pun tidak dapat menjatuhkan. Presiden, karena 
Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR. 
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Menurut Undang-undang Dasar 1945 di Indonesia ada 2 (dua) 
badan perwakilan ditingkat pemerintahan pusat. 
Kedua badan perwakilan tersebut ialah MPR dan DPR. 

Namun perlu diketahui bahwa, walau ada 2 (dua)badan perwa- 
kilan, maksudnya bukan sebagaimana 2 (badan) perwakilan pada ne- 
gara-negara besar yaitu 2 karnar (bicameral); di Arnerika misalnya 
kamar yang pert.ama mewakili kepentingan seluruh rakyat negara 
(House of Representatives) dan kamar yang lainnya mewakili kepen- 
tingan negara bagian, (Senate). 

Dua kamar terebut didalam menjalankan tugas mereka mempu- 

A. MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 
1. Majelis Permusyawaratan Rakyat bukan Majelis Tinggi, 

Sctelah diuraikan secara pokok-pokok tentang Demokrasi Pan- 
casila, maka tibalah sekarang uraian fungsi dan peranan MPR dan DPR 
serta mekanisrne kerjanya. 

Bab III 
FUNGSI DAN PERANAN MPR DAN DPR 

SERTA MEKANISME KERJANYA 

ditekankan lagi disamping sudah tegas dalam kunci sistem yang kedua 
(sistem Pernerintahan konstitusional), bukan bersifat absolut dengan 
menunjukkan fungsi/peranan Dewan Perwakilan Rakyat dan fungsi/ 
peranan para menteri sebagai pernbantu Presiden, yang dapat 
mencegah kemungkinan kemerosotan kekuasaan pernerintah ditangan 
Presiden kearah kekuasaan mutlak (absolutisrne). 

Dari pokok-pokok uraian tersebut dimuka dijelaskan bahwa 
Demokrasi Pancasila bukanlah Dernokrasi Barat, dimana rerdapat 
oposisi terhadap Pemerintah. Disamping itu dalam praktek pengambi- 
lan keputusan didasarkan kepada aturan main voting; atau dengan kata 
lain: 

Demokrasi Barat (liberal) adalah Demokrasi setengah ditambah 
satu, karena dalam sistem voting kalau sudah memenuhi jumlah seten- 
gah dit.ambah satu dalam pengambilan keputusan, sudah cukup 
memenuhi aturan perrnainan mereka. Sedangkan Dernokrasi Pancasila 
terlebih dahulu diupayakan musyawarah untuk mufakat. Voting di- 
lakukan apabila musyawarah mufakat telah menernui jalan buntu. 
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2. Kedudukan MJ>R 
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah penjelmaan 

seluruh Rakyat Indonesia dan rnerupakan Lembaga Tertinggi Negara, 
petnegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan Rakyat. Kekuasaan 
ini tidak terbatas dan kekuasaan ini berasal dari Rakyat, karena Rakyat 

. yang mempunyai kedudukan yang tertinggi diantara Lembaga-lembaga 
Negara lainnya atau dengan pengertian lain ialah Lembaga-lembaga 

·Negara lainnya itu tidak sama kedudukannya dengan MPR akan tetapi 
berada dibawah MPR. 

nyai hak yang sama (equal right) 
Karnar-kamar atau badan-badan perwakilan ini rnasing-rnasing 

mernpunyai nama sendiri-sendiri, tetapi sebagai Kesatuan mereka itu 
pada umumnya disebut Parlemen (Congress). Contohnya seperti di 
Inggris, "Parliament" adalah narna kesatuan, yang merupakan gabung- 
an "House of Commons" dan "House of Lords", di Perancis nama 
kesatuannya disebut "Parlement" yang juga merupakan gabungan dari 
"Assemble Nationale" dan "Senat'', . .. 

Dengan demikian di Barat kita rnengenal ada dua karnar yaitu 
"Majelis Rendah • dan Majelis tinggi", 

Sedang MPR dan DPR disini merupakan dua badan Perwakilan 
yang berbeda dalam susunan serta kekuasaannya, Majelis Perrnusya- 
waratan Rakyat kekuasaannya jauh -Iebih besar bila dibandingkan 
dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Selain itu lapangan tugas dan 
wewenang MPR dan DPR sama selaki berbeda jauh, 

Dari uraian tersebut jelas bahwa lembaga MPR tidak dapat dis- 
amakan dengan Lembaga Majelis .Tinggi seperti halnya di negara- 
negara Barat; terlihat jelas bahwa MPR ternyata derajatnya lebih tinggi 
sebagaimana secara eksplisit ditegaskan pada pasal l ayat (2) UUD 
1945 yaitu "Majelis Permusyawaratan Rakyat melaksanakan sepenuhnya 
Kedaulatan Rakyat", dan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi se- r, 

bagai berikut "Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas Anggota- 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat di tambah dengan Utusan-utusan 
dari Daerah-daerah clan golongan-golongan menurut Undang-undang" 
Dan Pasal 3 UUD 1945 "Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan 
Undang-undang Dasar dan Garis-garis Besar Haluan Negara". 

Susunan yang dernikian ini juga menambah alasan bahwa De- 
mokrasi Pancasila tidak menganut Dernokrasi Baral. 
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5. Fraksifrahi MPR 
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 Anggota yang mencer- 
minkan konstelasi politik dan pengelompokan fungsional dalam 
masyarakat 

DaJam Majelis ada 5 Fraksi, yaitu: 

a. Fraksi Karya Pembangunan ; 
b. Fraksi ABRI; 

4. Susunan dan Komposisi Keanggotaan MPR 
Undang-undang Dasar Pasal 2 ayat ( 1) menyatakan bahwa "MPR 

terdiri dari atas Anggota-anggota DPR ditambah dengan Utusan-utusan 
dari Daerah dan Golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan 
dengan Undang-undang". 

Undang-ondang yang dimaksud adalah Undang-undang No. 16 
Tahon 1969 yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan 
Undang-undang No. 2 Tahon 1985 tentang Susunan dan Kedudukan 
MPR, DPR dan DPRD. 

Jumlah anggota MPR adaiah 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 Umurn dan 

· 100 orang diangkat dari kalangan ABRI. 
Dari 400 orang Anggota yang dipilih Golkar mernperoleh : 299 

kursi, Partai Persatuan Pembangunan : 61 kursi clan Partai Demokrasi 
Indonesia: 40 kursi. 

Dengan dernikian maka jumlah Anggota MPR adalah 1000 orang. 
500 orang Anggota Tambahan yaitu anggota MPR Non-DPR terdiri dari 
Utusan Daerah yang dipilih via DPRD Tk.I: 147 imbangan hasil Pemilu 
:202; Golongan Karya ABRI :51 (diangkat) dan Utusan Golongan: 100 
(diangkat). 

S. T"ft"U don Wewenang MPR 
MPR sebagai Lembaga tertinggi Negara mempunyai tugas/fungsi : 

a. Menetapkan Undang-undang Dasar; 
b. Menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara; 
c. Memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden 



7. Proses Pembuat4n Putusa» 
Proses pembuatan putusan oleh Majelis diatur dalam Peraturan 

Tata Tertib yaitu Ketetapan MPR No. l/MPR/1983 juncto TAP MPR 
No. I/MPR/1988. 

Dalarn Pasal 99 sampai dengan Pasal 103 Ketetapan MPR No. 1/ 
MPR/1988 antara Jain dinyatakan bahwa pembuatan putusan-putusan 
Majelis dilakukan melalui 4 tingkat pembicaraan, kecuali untuk Lapo- 
ran pertanggungjawaban Presiden/Mandataris dan hal-hal lain yang 
dianggap perlu oleh Majelis. 

Empat tingkatan pembicaraan tersebut adalah: 
a. Tingkat I : Pembahasan oleh Badan Pekerja Majelis 
b. Tingkat II : Pernbahasan oleh Rapat Paripurna 
c, Tingkat III : Pembahasan oleh Komisi/Panitia Ad Hoc 
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ad.b Badan Pekerja Majelis (BP-MPR) 
1). Badan pekerja Majelis terdiri dari 45 orang Anggota tetap dengan 

45 orang Anggota pengganti yang susunannya mencerminkan 
perimbangan jumlah Anggota Fraksi dalarn Majelis. 

2). BP Majelis ini rnempunyai -tugas: 

(a). Mernpersiapkan rancangan Acara dan Rancangan Putusan- 
putusan Sidang Umum atau Sidang Istimewa Majelis. 

(b). Memberi saran dan pertimbangan kepada Pirnpinan Majelis 
menjelang Sidang Umum atau Sidang Istimewa. 

( c). Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Majelis. 
( d). Membantu Pimpinan Majelis dalam rangka rnelaksanakan 

tugas-tugas Pimpinan Majelis. 

6. Al.at-al.at Kelengkapan MPR 
a. Pimpinan Majelis; 
b. Badan Pekerjaan Majelis; 
c. Komisi Maje!is; 
d. Panitia ad Hoc Majelis. 

c. Fraksi utusan Daerah; 
d. Fraksi Persaruan Pernbangunan 
e. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia; 

Menurut ketentuan Peraturan. Tata Tertib, tiap anggota wajib 
tergabung dalam salah satu Fraksi yang ada dalam Majelis. 
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Majelis 
d. Tingkat IV: Pengambilan Putusan oleh rapat Paripurna 

Majelis. 

Sebelum dilakukan Pembicaraan Tingkat II dan Tingkat III dapat 
didahului dengan rapat-rapat Fraksi. Fraksi berhak mengajukan usuly 
pendapat dalam pokok-pokok pikiran untuk bahan putusan yang 
mernpunyai kekuatan hukum men_gi~t ke luar dan ke daJarn Majelis, 
sedangkan keputusan Majelis adalah putusan yang mernpunyai kekuat- 
an hukum yang mengikat ke dalam Majelis saja. 

Dalam hubungan dengan pengambilan putusan Majelis tidak se- 
lalu diambil berdasarkan mufakat saja, tetapi dimungkinkan pula 
pengambilan putusan berdasarkan suara terbanyak. 

Sebagai contoh barangkali masih diingat oleh Saudara-saudara 
pada Sidang Umum 1978 tentang P4 dan beberapa Bagian dari GBHN 
yang harus ditempuh dengan pemungutan suara. 

Begitu pula dalam pembicaraan konsep GBHN 1983 dan tahun 
1988 tidak begitu saja berjalan dengan mulus, akan tetapi pada tahap 
pertama pembicaraan dalam Badan Pekerja terdapat crucial points, 
walaupun pada akhimya semua crucial points tersebut dapat dipecahkan 
dan diselesaikan secara memuaskarr sernua pihak. 

Memang bahwa pengambilan putusan berdasarkan pemungutan 
suara kita rasakan berat; oleh sebab itu Pirnpinan Rapat dan/atau peserta 
musyawarah diwajibkan untuk berdaya upaya agar rapat dapat berhasil 
rnencapai mufakat. 

Daya upaya inilah yang kita kenal- dengan LOBBYING atau perem- 
bugan di luar acara rapat resmi. 

Lobbying merupakan sa)ah satu upaya untuk memperlancar 
pengambilan keputusan dan .Lobbying inilah sebagai penernbus jalan 
buntu bagi pengambilan suatu putusan rapat. Umumnya upaya Lobby- 
ing ini akan lebih berhasil daripada dirundingkan/dibicarakan dalam 
suatu rapat formal karena pendekatan dari hati ke hati lebih. dihayati. 

Oleh sebab itulah upaya Lobbying selalu dijalankan walaupun 
tidak secara resmi diatur dalam suatu putusan Majelis/Dewan. Narnun 
harus kita sadari bahwa apabila dengan upaya yang dernikian pendirian 
satu sama lain dari peserta musyawarah tidak dapat juga didekatkan 
lagi dan karena faktor yang mendesak, maka terpaksa putusan dengan 
pemungutan suara dilaksanakan demi tanggungjawab kepada seluruh 
rakyat. 
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8. Rmu:angan GB'HN dan Sumbangan Pemiki.mn dari Presiden 
Menurut Penjelasan Pasal 3 UUD 194;5, dalam rangka menetapkan 

GBHN, Maje lis harus memperhatikan perkembangan dinarnika 
masyarakat berupa segala 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 dalam Ketetapan MPR No. l/MPR/1988, Badan Pekerja 
Majelis bertugas rnempersiapkan Rancangan-rancangan putusan MPR 
terrnasuk Rancangan Ketetapan MPR tentang GBHN. 

Rapat-rapat Badan Pekerja diselenggarakan segera setelah Badan 
Pekerja terbentuk untuk mempersiapkan bahan-bahan Sidang Umum 
Majelis. 

Jangka waktu dari saat terbentuknya dan waktu penyelenggaraan 
rapat-rapat Badan Pekerja hingga saat diselenggarakannya Sidang 
Umum itu, hanya sekitar 5 bulan (bulan Oktober s/d bulan Pebruari- 
tahun berikutnya) termasuk rnencetak dan pengiriman bahan hasil 
kerja BP-MPR kepada seluruh Anggota Majelis yang terse bar 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 sebelumnya Sidang Majelis itu diselenggarakan. 

Pengalaman membuktikan bahwa apa bila konsep Rancangan 
GBHN baru dipersiapkan dalam masa persidangan Badan Pekerja 
Majelis, dikhawatirkan Majelis akan gaga) dalam mernbuat GBHN 
seperti dialami dalam Sidang MPRS tahun 1968. 

Sehubungan dengan itu, maka Presiden/Pemerintah merasa ter- 
panggil untuk menyampaikan sumbangan pernikiran kepada Majelis 
sernata-mata hanya untuk memperlancar tugas Majelis karena Pemerin- 
tah yang rnenguasai perangkat keras dan lunaknya, data-data dan 
kernampuan untuk menyiapkan bahan yang lengkap dan mernadai 
sehingga diharapkan GBHN yang akan dihasilkan itu dapat mencakup 
kepentingan dan keinginan semua lapisan masyarakat. Narnun perlu 
saya tekankan disini bahwa sumbangan pernikiran yang berupa konsep 
GBHN yang disampaikan oleh Presiden kepada Majclis itu, tidak 
rnengurangi wewenang konstitusional Majelis; dan maksud Presiden 
bukan untuk menggurui atau mendikte Majelis. Presiden adalah 
Mandataris, dan pelaksana dari segala arnanat majelis. 



9. MPR mewamai &anggotaan Dewan Pertimbangan Agung. 
Sudah jauh sebelumnya, pembentuk Undang-undang Dasar1945 

memperhitungkan, betapa pentingnya seorang Presiden yang men- 
dapat kekuasaan yang demikian besar serta tanggungjawab yang berat 
sebagai Mandataris MPR, yang senanriasa sibuk dalam penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan. 

Sehubungan dengan itu maka pernbentuk Undang-undang Dasar 
1945 menyadari pula bahwa Presiden/Mandataris MPR perlu didam- 
pingi oleh suatu Dewan untuk memberi pertimbangan-pertimbangan 
yang obyektif dan bijaksana yang berdiri di luar Pemerintah, yang dina- 
makan Dewan Pertimbangan agung (Pasal 16 UU:I) 1945). 

Oleh karena itu DPA diberikan tugas dan wewenang berdasa~kan 
UUD 1945 maka badan konsultatif ini tidak le pas dari per- 
tanggungjawaban kepada masyarakat dan negara. 

Dengan demikian susunan keanggotaan DPA harus mencer- 
minkan seluruh aspirasi masyarakat yang hidup dengan titik berat 
kepada kebijaksanaan dan pengalamannya, Beranjak dari pemahaman 
itu dalam praktek ketatanegaraan, pengangkatan, penetapan dan 
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Presiden tetap berada dibawah Majelis; Presiden dengan me- 
nyampaikan sumbangan pemikiran berupa Rancangan GBHN itu ikut 
membantu kelancaran tugas Majelis dalam mengambil keputusan yang 
sangat penting itu. 

Praktek ketata negaraan /konvensiyhukum dasar yang tidak tertu- 
lis itu sampai sekarang sudah berkembang dan berlangsung 4 kali, yaitu 
pertama menjelang Sidang Umum Majelis tahun 1973; yang kedua 
rnenjelang Sidang Umum Majelis tahun 1978; dan yang ketiga 
menjelang Sidang Umurn tahun 1983 dan keempat menjelang Sidang 
Umum MPR tahun 1988 ini. 

Praktek Ketatanegaraan ini telah berkembang menjadi kebiasaan 
memperlancar pelaksanaan tugas-tugas MPR dalam melaksanakan 
wewenang menurut UUD 1945. Walaupun Majelis telah menerima 
sumbangan pemikiran dari Presiden /Mandataris, ternyata Majelis tidak 
begitu saja dapat menerima secara bulat. 

Konsep GBHN sumbangan pemikiran dari Presiden masih diteliti 
dan dikaji secara mendalam, diubah atau disempumakan oleh Alat-alat 
Kelengkapan Majelis (ditiap tingkat pernbicaraan I, II, III dan IV) 
khususnya dalam BP MPR maupun Komisi Majelis sebelum disahkan 
menjadi Ketetapan Majelis dalam Rapat Paripurna Majelis. 
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7 oPR - R1 ; B. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT. 
1. Kedudukan DPR. 
a. Sesuai dengan Ketctapan MPR No. III/MPR/1978 DPR adalah 

rnerupakan Lernbaga Tinggi yang merupakan suatu wahana untuk 
mclaksanakan Demokrasi Pancasila. Dan sesuai pula dengan 
Penjelasan 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 anggota DPR juga merupakan anggota MPR, oleh 
karenanya DPR dapat selalu mengawasi tindakan-rindakan 
Presiden dalam rangka pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan 
Negara (GBHN). 

c. Apabila DPR menganggap Presiden sungguh-sungguh mclanggar 
haluan Negara maka DPR menyampaikan memorandum untuk 
mengingatkan Presiden. 
Kernudian apabila dalam waktu tiga bulan Presiden tidak mern- 
perhatikan memorandum DPR tersebut, maka DPR menyarnpai- 
kan memorandum kedua, dan apabila dalarn waktu satu bulan 
memorandum kedua tidak diindahkan Presiden, rnaka DPR dapat 
merninta MPR untuk mengadakan Sidang Istirnewa untuk me- 
minta pertanggungjawaban Presiden, 

d. Untuk melaksanakan fungsinya sebagai dimaksud di dalam Un- 
dang-undang Dasar 1945, DPR dilengkapi dengan hak-hak sebagai 
berikut: 

pemberhenlian Anggola-anggota DPA yang oleh UUD 1945 tidak 
ditegaskan secara nyata maka Majelis Perrnusyawaratan Rakyat sebagai 
Lernbaga tertinggi Negara yang memegang kedaulatan rakyat mempu- 
nyai kewajiban untuk rnerealisasi kehendak UUD 1945 tersebut, 

Untuk itu sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Penjelasan 
Pasal 5 Undang-undang nomor 3 tahun 1967 Anggota-anggota Dewan 
Pertimbangan Agung diangkat oleh Presiden setelah mendengar saran 
dari Pimpinan MPR, Pimpinan DPR, Pirnpinan Partai-partai Politik, 
Pirnpinan Organisasi-organisasi Kekaryaan dan atau Pimpinan Orga- 
n isasi lainnya. 

Dalarn pelaksanaannya, Pimpinan MPR menyampaikan daftar 
nama-nama kepada Presiden yang diusulkan untuk penyusunan 
keanggotaan DPA. 
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b. Untuk kepenlingan pelaksanaan wcwenang dan tugasnya, DPR 
dapat mengadakan konsultasi dan kordinasi dengan Lembaga 
TingiP 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 
Undang-undang. DPR juga mempuyai hak inisiatif untuk 
mernbuat Undang-undang. 

2. Tugas clan wewenang DPR 
a. DPR, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 dan Peraturan 

Tat.a Tertib DPR, mempunyai wewenang dan tugas sebagai berikut: 
I) Bersama-sama dengan Presiden memben tuk U ndang-undang. 
2). Bersama-sarna dengan Presiden menetapkan anggaran Pen- 

dapatan dan Belanja Negara 
3). Melakukan pengawasan atas: 

a. Pelaksanaan Undang-undang. 
b. Pclaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

serta pengelolaan Keuangan Negara. 
c. Kebijaksanaan Pemerintah 

4) Membahas untuk meratifikasi clan atau memberikan 
persetujuan atas pernyataan perang, pernbuatan pcrdamaian 
dan perjanjian dengan negara lain yang dilakukan oleh 
Presidcn. 

5). Mcmbahas hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban Ke- 
uangan Negara yang diberitahukan oleh Badan Perneriksa ke- 
uangan. 

6). Melaksanakan hal-hal yang ditugaskan olch ketetapan-kete- 
tapan MPR kepada DPR. 

1). Hak meminta keterangan kepada Presiden, 
2). Hak mengadakan penyelidikan. 
3). Hak mengadakan perubahan ~tas RUU. 
4). Hak mengajukan pertanyaan pendapat. 
5). Hak mengajukan/mengatur seseorang jika ditentukan oleh . 

suatu peraturan perundang-undangan. 
6). Hak mengajukan RUU Usul inisiatif. 
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3. DPR Mewamai Keanggotaan di Badan Pemeriksa Keuangan dan 
Mahkamah Agung 
Dalarn hal-hal tertentu berdasarkan ketentuan Undang-undang, 

DPR memberikan saran atau usu] kepada Presiden dalam rangka 
pengisian/pengangkatan anggota-anggota Lembaga Tinggi Negara 
misalnya dalam hal pengangkat.an Anggota-anggota Badan Perneriksa 
keuangan dan pengangkatan para Hakim Agung. 

Perlu kami tekankan disini bahwa dengan ketentuan-ketentuan 
UNDANG-UNDANG tersebut diatas, berarti bahwa: 

Kekuasaan Presiden tidak "tak terbatas" sesuai dengan penjelasan 
Undang-undang Dasar. 

Kedudukan DPR kuat, karena hanya dari nama-narna calon yang 
dimajukan oleh DPR sajalah yang boleh diangkat dan ditetapkan oleh 
Presiden untuk duduk dilembaga-lembaga tersebut, 

2). Dalarn hat rnenetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara, maka RAPBN setiap tahunnya harus dibahas dan 
disetujui oleh DPR. 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 Pernerintah. 
Dalarn hal melakukan pengawasan tersebut, maka DPR selain 
mempunyai hak-hak sepe r ti disebutkan diatas, juga 
rnelakukan Rapat kerja dengan Menteri-menteri, rapat De- 
ngar Pendapat (hearing) dengan pejabat instansi Pemerintah 
eselon dibawah Menteri dan rapat Dengar Pendapat Umum 
(Public Hearing) dengan Swasta 

4). Setiap perjanjian (Treaty) 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 Perneriksaan 
Keuangan setiap tahun diserahkan kepada DPR untuk diba- 
has. 

6). Juga DPR harus rnelaksanakan hal-hal yang ditugaskan oleh 
Ketetapan-ketetapan MPR. 
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4. Melranisme Kerja DPR 
Tugas dan Wewenang DPR sesuai dengan UUD 1945 dan Pera- 

turan Tata tertib DPR yang utama ada tiga 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 at.as: 

I) Pelaksanaan Undang-undang 
2). Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta 

Pengelolaan Keuangan Negara. 
3). K.ebijaksanaan Pemerintah 
Mekanisme sebagai berikut: 

ad.a DPR bersama-sama dengan Presiden membentuk Undang-unang. 
Dalam Pasal 5 ayat (I) UUD 1945 disebutkan bahwa Presiden me- 
megang kekuasaan · membentuk Undang-undang dengan 
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (bukan sebaliknya DPR me- 
megang kekuasaan rnembentuk Undang-undang dengan 
persetujuan Pr:esiden). 
Rancangan Undang-undang dapat berasal dari Pemerin tah atau 
berupa usu) inisiatif dari DPR. 
Di samping itu Rancangan Undang-undang dapat pula berasal dari 
Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang dapat pula 
berasal dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang. 
Pasal 22 UUD 1945 yang menetapkan; 

Dalam hal ikhwal kegentingan yang mernaksa, Presiden ber- 
hak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti 
U ndang-undang. 
Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan DPR 
dalam persidangan yang berikut, 
Jika tidak mendapat persetujuan, maka Peraturan Pemerintah 
itu harus dicabut, 
Dalarn pasal 137 Peraturan Tata Tertib DPR ditentukan : 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dibicarakan 
oleh DPR pada kesempatan pertama setelah Peraturan Perne- 
rintah Pengganti Undang-undang terse but diundangkan dan 
disampaikan Presiden kepada MPR. 
Pembahasan dan penyelesaian Pe raturan Pemerintah 
Pengganti Undang-undang berlaku ketentuan seperti RUU 
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2. RAPBN dan Nota Keuangannya. 
Dalam tujuh hari pertama tiap perrnulaan Tahun Takwin 

Presiden menyampaikan pidato Pengantar tentang Anggaran 

yang berasal dari Pemerintah. 
ad.b DPR bersama-sama Presiden menetapkan Anggaran Pendapatan den 

Belanja Negara. 
Dalam rangka pelaksanaan wewenang dan tugas DPR tersebut, saya 
ingin menggambarkan siklus pernbicaraan Anggaran Negara secaa 
agak terinci dan kegiatan-kegiatan DPR sebagai berikut: 

1. Pembicaraan Pendahuluan 
Perlu saya tekankan bahwa di dalam Dernokrasi Barnt, tidak ada 
sistem pem.hicaraan pendahuluan. 
Semua persiapan suatu RUU tentang angganm sepenuhnya meru- 
pakan wewenang eksekutif, 
Parlemen dibarat hanya akan membahas bila RUU yang ber- 
sangkutan telah disampaikan ke Parlernen itu. 
Tempi sebagai konsekwensi dari prinsip kerja sarna yang tidak 
sating menjatuhkan antara DPR dengan Pernerintah maka kita 
mengenai "pembicaraan pendahuluan" terhadap Rancangan RUU 
APBN, 
Pelaksanaannya ialah: 
a. Pembicaraan Pendahuluan dalam rangka penyusunan Ran- 

cangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara d ilakukan oleh 
komisi-komisi dalam Rapat Kerja dengan Pemerintah, dalam 
Masa sidang pertama pada tiap tahun Persidangan (Masa 
Sidang Pertama sejak 16 Agustus sarnpai dengan bulan Sep- 
tember). 

Hasil Rapat Kerja tersebut disampaikan oleh Pirnpinan 
Komisi-komisi dalarn rapat dengan kornisi APBN, 
Rapat Kerja penyelesaian terakhir pernbicaraan Pen- 
dahuluan dilakukan oleh Kornisi APBN dengan Pernerin- 
tah. 

b. Pada bulan Nopernber Komisi APBN bersarna-sarna Menteri 
Keuangan rnembahas Laporan Semester I, per kiraan- 
perkiraan tentang Rancangan Tambahan dan Perubahan ter- 
hadap APBN yang sedang berjalan serta melanjutkan pembi- 
caraan Pendahuluan terhadap Rancangan APBN. 
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3. RUU tambahan clan Perubahan dan RUU Perhitungan Anggaran 
Negara. 
Pada bulan Mei dan Juni DPR membahas RUU Tambahan dan Pe- 
rubahan tentang APBN serta RUU tentang perhitungan Anggaran 
Negara. 
Demikian siklus pembicaraan Anggaran di DPR setiap tahunnya. 

Dari siklus tersebut jelas bahwa sejak tahap rancangan, DPR 
sudah ikut serta mernberikan arah terhadap RUU APBN yang 
hendak disusun oleh Pemerintah. 

ad.c DPR melakukan pengawasan. 
Dalam rnelaksanakan tugas dibidang pegawasan kegiatan DPR 

Pendapatan dan belanja Negara serta Nota Keuangannya dalam 
Rapat Paripurna. 
Apabila Presiden berhalangan, maka Pidato Pengantar tersebut 
disampaikan oleh Wakil Presiden: 

a. Komisi APBN segera membahas RUU APBN serta Nota 
Keuangan dimaksud, kemudian berupa pokok-pokok pikiran 
kepada Rapat Paripurna sebelum Pemandangan Umum para 
Anggota. 

b. Pembahasan dan penyelesaian RUU tentang APBN serta Nota 
Keuangannya dilakukan dengan prosedur biasa yaitu melalui 
4 tingkat pembicaraan dengan tambahan ketentuan sebagai 
berikut; 
1). Rapat kerja dengan Pernerintah diadakan oleh Komisi- 

kornisi. 
2). Komisi APBN mengadakan rapat dengan Pimpinan 

Komisi-kornisi untuk menampung saran dan pendapat 
komisi-kornisi. 

3). Rapat Kerja Penyelesaian terakhir RUU tentang APBN di- 
adakan oleh Komisi APBN dengan Pemerintah, dengan 
memperhatikan saran serta pendapat dari Pemandangan 
Umum para Anggota dan jawaban Pemerintah, Bamus, 
Komisi-komisi dan Fraksi-fraksi. 

4). Pernbahasan RUU tentang APBN dan Nota Keuangan 
tersebut harus selesai selambat-larnbatnya akhir bulan 
Pebruari atau sebulan sebelum Tahun Anggaran yang 
bersangkutan (sebelum tanggal 1 April) 
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dengan ujung tombak kornisi-kornisi adalah sbb: 
1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-un- 

. dang, terrnasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 
serta peraluran pelaksanaannya. 

2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Garis-garis 
Besar Haluan Negara (GBHN) yang terrnasuk dalam ruang 
lingkup tugasnya. 

3. Menampung suara rakyat termasuk menerima delegasi- 
delegasi, surat-surat masuk, mengenai hal yang termasuk 
dalarn ruang lingkup tugasnya. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kornisi dapat; 
a. Mcngadakan Ra pat Kerja dengan Presiden yang. diwakili oleh 

Menteri; 
b. Mengadakan rapat Dengar Pendapat dengan pejabat Perne- 

rintah yang mewakili instansinya; 
c. Mengadakan Rapat Dengar Pen dapat Umurn, baik atas, 

prakarsa 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 
alas k.eputusan Badan Musyawarah dilaporkan kepada Rapat 
Paripurna untuk ditentukan tindak lanjutnya; 

e. Mengikuti dengan scksarna serta mengumpulkan bahan 
mengenai peristiwa yang menyangkut kepe ntingan rakyat, 
yang terjadi baik di dalam maupun di luar negeri, yang ter- 
masuk dalarn lingkup tugasnya; 

f. Mengajukan pertanyaan, baik kepada Pemerintah maupun 
kepada pihak lain; 

g. Mengadakan Rapat Kerja dan Rapat Dcngar Pendapat apabila 
dipandang perlu dengan pejabat Pemerintah yang mewakili 
instansinya, yang tidak termasuk dalam ruang lingkup tugas 
kornisi yang bersangkutan; 

h. Mengadakan Rapat Gabungan Komisi apabila ada masalah 
yang menyangkut lebih dari satu Kornisi: · 

1. Membentuk Panitia Kerja; 
J· Melakukan tugas atas keputusan Rapat Paripurna dan/atau 

Badan Musyawarah; 
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5. Fraksi-Fraksi DPR. 
Di dalam DPR, dikenal pula Fraksi-fraksi yang rnerupakan pengc- 

lompokan Anggota DPR yang terdiri atas kekuatan-kekuatan sosial dan 
politik yang mencerminkan susunan golongan dalam masvarakat. 
a. Dewan ini mempunyai 4 Fraksi yaitu: 

1). Fraksi Karya Pembangunan ; 
2). Fraksi ABRI; 
3). Fraksi Persatuan Pembangunan; 
4). Fraksi Partai Dernokrasi Pernbangunan Indonesia; 

b. Adapun zugas Fraksi adalah; 
1). Meningkatkan kernampuan, efektivitas clan efcsiensi kerja 

para Anggotanya dalam melaksanakan tugas, yang tcrcerrnin 
dalam setiap kcgiatan DPR. 

2). Menentukan dan menbratur sepenuhnya segala sesuatu yang 
menyangkut urusan masing-masing Fraksi. 

6. Alat kelengkapan dewan: 
a. Pirnpinan Dewan. 
b. Kornisi 
Tugas Komisi dalam Dewan meliputi: 

l). Bidang Perundang-undangan: 
2). Bidang Anggaran; 
3). Bidang Pengawasan. 

c. Alat Kelengkapan Dewan lainnya 
Selain Pimpinan Dewan dan Komisi yang merupakan alat 
kelengkapan Dewan seperti tersebut di alas, Dewan mempu- 
nyai alat kelengkapan lain yaitu: 
1 ). Badan Musyawarah; 
2). Badan Urusan Rumah Tangga; 
3). Badan Kerjasama Antar Parlemen; 
4). Panitia, 

Apabila dipandang pcrlu DPR dan/atau Alat Kelengkapan 
DPR dapat mernbentuk Panitia yang bersifat scmentara yang 
berbentuk Paniua Khusus atau Panitia Kerja. 

k. Mengusulkan kepada Badan Musyawarah hal yang dipandang 
perlu untuk dimasukkan dalam acara DPR. 
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Suatu RUU yang sudah disetujui oleh DPR dikirimkan dengan 
surat Ketua DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang- 
undang. 

Apabila dipelajari tentang proses pembentukan putusan DPR, 
sepintas memang kelihatannya begitu mudah clan lancar, sehingga 
semua putusan DPR semestinya harus dapat diselesaikan da1am waktu 
yang singkat; namun dalam kenyataannya tidak selalu demikian. Hal ini 
tidak lain karena Dernokrasi Pancasila memang menjamin adanya 
perbedaan pendapat atau perbedaan peridirian; akan tetapi perbedaan 
tersebut harus tetap dalam kerangka kerakyatan yang dipimpin oleh 
hikrnat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan sesuai de- 
ngan cita-cita dan asas-asas Demokrasi Pancasila. 

Dalam hubungan ini rnaka pengambilan putusan Dewan selalu 
diusahakan berdasarkan rnufakat, namun dernikian dalam praktek 
pembahasan RUU oleh Dewan temyata tidak sernua berjalan lancar 
dan mulus, 

Barangk.ali Saudara-saudara masih ingat sewaktu Dewan mernbahas 
RUU Perkawinan yang diwarnai oleh gejolak sebagian dari rnasyarakat, 
RUU tentang KUHAP yang dibahas sampai memakan waktu hampir 
dua tahun, begitu pula RUU ten tang PEMlLU maupun tentang organi- 
sasi kernasyarakatan yang telah disetujui Dewan pada tahun · 1985. 

c. 
Tingkat II : 
Tingkat III: 

b. 

7. Proses pembuatan putusan di DPR. 
Proses pernbuatan putusan Dewan diatur dalam Keputusan DPR 

No. 14/DPR-RI/IV /78-79. No. 10/DPR-RI/III/82-83 ten tang Peraturan 
Tata Tertib DPR-Rl. 

Dalam DPR, proses pembuatan/pembahasan suatu RUU se- 
bagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR Pasal 125 sampai 
dengan Pasal 129. dilakukan melalui ernpat tingkat pembicaraan, ke- 
cuali apabila Badan Musyawarah menentukan pembahasan dengan 
prosedur singkat. 
Tingkat pernbicaraan yang dimaksud adalah: 
a. Tingkat I : Keterangan atau penjelasan dalam Rapat Pari- 

purna oleh Pemerintah (RUU berasal dari. Perne- 
rintah) atau Kornisi (RUU Usul Inisiatif), 
Pemandangan Umum. 
Pernbahasan dalam Komisi, Gabungan Komisi atau 
Panitia Khusus bersama Pemerintah. 

d. Tingkat IV : Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna, 
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a. Dilihat dari proses dan prosedur, maka RUU usul inisiatif DPR 
lebih kompleks daripada RUU usu] Pemerintah (dapat Saudara- 
saudara pelajari dari Tata Tertib DPR). 

b. Dilihat dari perangkat keras maupun lunaknya maka jelas pihak 
Pemerintab rnempunyai perangkat yang lebih lengkap dari DPR, 
sehingga kapabilitas Pemerintah lebih besar dari DPR dalam 
menyusun RUU. 

c. Dilihat dari segi penguasaan materi, rnaka pihak Eksekutif lebih 
mempunyai kemampuan karena ia sehari-hari terlibat secara 
langsung dalarn pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah dan 
Pembangunan. 

d. Presiden sebagai Mandataris MPR mempunyai posisi yang lebih 
baik untuk menilai peraturan perundang-undangan apa saja yang 
diperlukan untuk dapat melaksanakan mandatnya, yaitu mengim- 
plernentasikan GBHN dan melaksanakan, mengamankan serta 
menyukseskan pembangunan nasional. 

C. MASAIAH HUBUNGAN KEKUASAAN EKSEKUTIF (PRE.5IDEN) 
DENGAN KEKUASAAN LEGISLATIF (DPR). 
Dari uraian yang telah diungkapkan di muka tentang fungsi dan 

peranan MPR dan DPR serta mekanismenya, dewasa ini terdapat 
pandangan atau pendapat yang rnenyatakan babwa kekuasaan Lem- 
baga Kepresidenan (Eksekutif) lebih menonjol (excecutive heavy) 
daripada kekuasaan Lernbaga DPR (Legislatif) dan Lembaga-lembaga 
Tinggi lainnya. 
1. Pandangan yang ti.dak membenarlum adanya pendapat bahwa kekua- 

saan Lembaga Kepresidenan (Eksekutif) lebih menonjol daripada 

8. RUU Usul Inisiatif. 
Perlu diakui bahwa sejak tahun 1971 DPR belum pernah membuat 
RUU Usu] lnisiatif. 
Hal ini disebabkan karena: 

Dari 5 RUU bidang politik yang telah disetujui oleh Dewan ter- 
nyata pembahasan RUU tentang Pemilu merupakan pembahasan yang 
tersendat-sendat dan nyaris diternpuh dengan jalan pemungutan suara. 
Narnun berkat semangat Dernokrasi Pancasila yang telah menjiwai 
sernua fihak yang terlibat dalam pembahasan tersebut, akhirnya RUU 
termaksud dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal waktu yang dite- 
tapkan tanpa ditempuh dengan pemungutan suara, 



kekuasaan Lembaga DPR (Legislatif) mengemukakan argurnenta- 
sinya antara lain: 

a. Kekuasaan DPR adalah kuat. Dewan ini tidak bisa dibubarkan 
oleh Presiden. 

b. DPR dapat senantiasa mengawasi tindakan Presiden. jika DPR 
rnenganggap bahwa Presiden sungguh melanggar haluan 
negara yang telah ditetapkan oleh UUD atau MPR, maka MPR 
dapat diundang untuk persidangan Istimewa agar supaya bisa 
minta pertanggungan jawab kepada Presiden. 

c. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas (bukan diktator 
bukan bersifat absolut). 

d. Presiden harus mernperhatikan sungguh-sungguh suara DPR. 
e. Presiden harus bekerja bersama-sarna dengan Dewan. 
f. Dalam membentuk U ndang-undangharus dengan persetujuan 

DPR. 
g. Bahkan khusus dalam hal menetapkan APBN, kedudukan 

DPR adalah lebih kuat dari pada kedudukan Pernerintah 
(Penjelasan Pasal 23 UUD 1945). 

2. Sementara itu terdapat pandangan yang membenarkan hahwa 
kekuasaan eksekutif lebih menonjol daripada kekuasaan legeslatif 
antara lain: 
a. MPR adalah pemegang: dan .· pelaksana kedaulatan Rakyat, 

sedangkan Presiden adalah "Mandataris" MPR. 
b. Presiden ialah penyelenggara Pernerintahan negara yang 

tertinggi dibawah Majelis. 
c. Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR. 
d, UUD 1945 mencantumkan pengaturan tentang Presiden de- 

ngan 12 pasal secara Iebih tegas dan langsung dari pada hal-hal 
yang menyangkut pengaturan tentang DPA, DPR, BEPEKA, 
dan MA, bahkan lebih tegas dan terinci daripada pengaturan 
MPR sebagai Lernbaga Tertinggi Negara. 
Malahan boleh dikatakan seluruh Batang Tubuh UUD 1945 
mengatur tentang kepresidenan ini baik pemilihan, peng- 
angkatan, pemberhentian, tugasn dan wewenangnya; 
Sedang Lembaga-lembaga Tinggi Negara lainnya hanya diatur 
di dalam beberapa pasal bahkan BEPEKA hanya disinggung 
secara sepintas dalam satu ayat (Pasal 23 ayat (5) UUD 1945). 

e. Presiden memengang kekuasaan mernbentuk Undang-un- 
727 
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Dari uraian tersebut dimuka kiranya dapat kami simpulkan sebagai 
berikut: 

Bab IV 
PENUTUP 

dang dengan persetujuan DPR, Bukan sebaliknya DPR mern- 
ben tuk Undang-undang dengan persetujuan Presiden. 
Sebagai konsekwensi konstitusional daripada kekuasaan pem- 
ben tukan Undang-undang te rsebut, maka semua produksi 
hukurn (Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan 
Presiden) lebih tertumpuh dan lebih condong memihak 
Pemerintah. 

f. Hanya Lernbaga Presiden dan Wakil Presiden saja yang dipilih 
dan diangkat oleh MPR. 

g. Sudah rnenjadi fonomena umurn, .bahwa dalam negara- 
negara yang sedang membangun, diperlukan adanya Perne- 
rintah yang kuat. 

3. Lepas dari pandangan-pandangan tersebut tadi, sebagai bangsa 
yang ber-Pancasila, kita menempatkan faktor manusia yang "ber- 
budi peherti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral 
rakyat yang luhur", sebagai titik sentral, sebagaimana yang dican- 
tumkan dalam penjelasan UUD 1945, Selanjutnya dijelaskan pula, 
bahwa yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal 
hid up negara ialah semangat para penyelenggara negara semangat 
para pemimpin Pernermtah. 

Dikaitkan dengan Pancasila dan pasal 29 CUD'45, maka 
dalarn negara dan masyarakat _ Indonesia yang ber-Pancasila, 
ketaqwaan pada Yuhan Yang Maha Esa adalah sangat penting 
sekali, yang berarti bahwa bagi bangsa Indonesia tidak ada kekua- 
saan yang lebih besar dari pada kekuasaan Tuhan Yang Maha 
Kuasa, bahwa Tuhan adalah Maha mengetahui, Maha adil dan 
Maha Beasr. 
Para pendiri Negara RI, benar-benar menepatkan faktor yaitu 
manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagai titik 
sentral dalam memimpin Pemerintahan dan penyelenggara Ne- 
gara secara umurn, 
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I Demokrasi Pancasila telah memberikan isi kepada hakekat Orde 
Barn (yaitu kehendak untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 
1945 secara murni adan konsekuen) dengan tata laksana yang De- 
mokratis, konstitusional dan berdasarkan hukum, 

2. Dengan Dernokrasi Pancasila telah dimungkinkan berfungsinya 
- Lernbaga Tertinggi dan Tmggi Negara sesuai UUD 1945, dengan 

dernikian telah mernbuktikan peranannya yang sernakin mantap 
sebagai sarana untuk mewujudkan amanat penderitaan Rakyat. 

3. Prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat dalam Demokrasi Pan- 
casila memberi petunjuk, bahwa tidak ada dominasi dari pihak 
mayoritas karena suara rninoritaspun harus didengar. 

4. Sistem kelembagaan kitatidak sarna dengan sistem Baral (liberal), 
karena MPR tidak dapat disamakan dengan Majelis Tinggi; 
sedangkan DPR harus selalu kerjasarna dengan Pemerintah karena 
masing-masing tidak dapat saling rnenjatuhkan. 

5. Dalam praktek operasionalisasi sistem Dernokrasi 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, setelah melalui proses rnusyawarah untuk 
mencapai konsensus nasional, 

6. Pengisian keanggotaan pada lembaga-lembaga supra stuktur selain 
MPR/DPR, ditentukan atau dipengaruhi oleh keputusan dari 
Lernbaga MPR dan DPR yaitu bahwa: 

MPR : Memilih/mengangkat Pr eside n dan Wakil 
Presiden. 

Pemimpin MPR: Mengusahakan calon-calon anggota DPA. 
DPR : Mengusulkan calon-calon anggota yang akan 

duduk di Lembaga BEPEKA dan Mahkamah 
Agung. 

Dari segi ini kita melihat betapa pentingnya Pemilu, karena hasil 
Pernilu akan menentukan anggota-anggota yang duduk di Lembaga 
MPR/DPR: yang nantinya akan ikut mengambil keputusan, siapa yang 
harus duduk di lernbaga-lernbaga supra struktur selain MPR/DPR. 
Demikian uraian tentang MPR/DPR dalam Dernokrasi Pancasila yang 
tidak dapat disamakan dengan Dernokrasi Barat. 

Sekali lagi ingin saya tekankan bahwa saya bukan ahli tentang 
Demokrasi Pancasila dan Demokrasi Pancasila itu sendiri masih terus 
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mengalami penyempurnaan-penyempumaan dalam praktek operasio- 
nalnya. Oleh kareana itu pada saat menutup Sidang Paripurna MPR 
tanggal 11 Maret pagi, saya telah menyampaikan himbauan 1 untuk 
rnencari terus cara-cara baru yang lebih baik dan lebih mapan, sesuai 
dinamika rnasyarakat, agar supaya generasi penerus dapat mewarisinya, 
yang pada gilirannya akan mampu mernbangkitkan gairah, dan kobar- 
an semangat serta kesediaan berkorban yang lebih besar dalam rnenga- 
mankan memelihara dan melanjutkan pembangunan yang telah dirin- 
tis oleh para pendahulu-pendahulunya. 

Sekian, mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa selalu melim- 
pahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sek.alian. 
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49 
CERAMAH KETUA DPR RI M. KHARIS summ 

DI DEPAN PARA SANTRI PONDOK PESANTREN 
SABII.JL MUfHAQIN TAKERAN MAGETAN, 

TENTANG MPR DAN DPR 
DALAM DEMOKRASI PANCASllA, 

TANGGAL 27 MEI 1989. 





Hadirin yang berbahagia, 
Sebagai seorang yang dilahirkan di daerah ini; saya merasakan 

. akrabnya pertautan di dalam irnan Islam dengan Saudara-saudara, Saya 
juga rnerasakan rnesranya ikatan kesadaran dalam kebangsaan Indone- 
sia, sayapun merasakan geloranya semangat di dalarn perjuangan ber- 
sama, untuk rnernbentuk hari esok yang lebih baik di dalam Negara 
Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 
1945. 

Dengan dasar Pancasila antara lain kita kembangkan sikap horrnat 
menghormati, bekerjasama, saling .mcncintai, gernar melakukan 
kegiatan kemanusiaan, rela herkorban, rnendahulukan kepentingan 
umum, kegotong royongan; menjunjung keadilan dan kebenaran di- 

.samping itu juga mernupuk sikap senang bekerja keras dan sikap 
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Sebagai hamba Allah Subhanahu Wata'ala dan sebagai insan Pan- 
casila, maka tiada yang lebih bijaksana, pada kesempatan yang berba- 
hagia ini, kecuali kita memanjatkan puji clan syukur kc hadirat-Nya 
karena hanya dengan ridho dan perkenan-Nya-lah saya pada hari ini 
dapat berternu memenuhi perrnintaan saudara Pirnpinan Pesantren 
Sabilil Muthaqien untuk mernberikan ceramah dihadapan para santri, 
sekaligus juga dalarn rangka mernpererat tali silaturahmi untuk 
meningkatkan pengabdian kita dalam mcmbangun jiwa dan raga,. lahir 
dan bathin, material dan spiritual bagi seluruh bangsa Indonesia, 
dalarn rangka membangun manusia seutuhnva. 

Bab I 
PENDAHULUA."l' 

r: Assalamu'alaikum Wr. \Vb. 
Yarig ·Saya: hcrrnati: _ .. . . 

Saudara Pirnpinan Pesantren sclbilil Muthaqien; 
Saudara Bupati Kepala Daerah TK, II Magetan; 
Para santri dan hadirin sekalian yang berbahagia 

49 
c:ERAMAH: KETUA MPR/DPR-RI .•. 

. UI PESANI'REN .SAfHUL MU'n!AQIEN'Di:NGA.~( 
JUDUL "MPR-DPRDAIAM DEMOKRASI PANCi\SILA" 

TANGGAL 27 MEI 19S9 . . .. 
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Secara etimologis, dernokrasi adalah pemerintahan (kratia) oleh 
rakyat (demos). Dengan demikian jelas bahwa sebagai suatu konsep 
ilmiah demokrasi adalah suatu sistem pengorganisasian negara yang 
dilakukan oleh rakyat sendiri atau persetujuan rakyat, karena kedaulat- 
an berada di tangan rakyat, dirnana keluhuran harkat dan martabat 
manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata dan 

Bab II 
DEMOKRASI PANCASIIA BUKAN DEMOKRASI BARAT. 

Bab I, PENDAHULUAN 
Bab IL DEMOKRASI PANCASil.A BUKAN DEMOKRASI BARAT 
BAB III FUNGSI DAN PERANAN MPR& DPR SERTA MEKA- 
NISME KERJAiWA 
Bab IV PENUTUP 

l 

menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat untuk kemajuan 
dan kesejahteraan bersama. 

• Pancasila sebagai satu kesatuan yang bulat mengajarkan keyakinan 
kepada rakyat dan ba.ngsa Indonesia, bahwa kebahagiaan hidup akan 
tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik 
dalam hidup manusia sebagai pribadi, dalam hubungan manusia de- 
ngan alam, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya maupun 
dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohaniah. 

Dengan Pancasila segala warga negara bersamaan kedudukannya 
didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan 
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dengan Pancasila pula 
negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk merneluk 
agamanya masing-masing dan untuk beribadat rnenurut agama dan 
kepercayaannya itu. 

Sebagai orang yang memperoleh kesempatan sejarah, terpilih 
sebagai Ketua MPR-DPR tentunya ceramah saya ini akan berkisar pada 
Lembaga yang saya pimpin. 

Mudah-mudahan ceramah ini membawa manfaat bagi Saudara- 
saudara dalam memperluas cakrawala terhadap kehidupan berbangsa 
dan bemegara. 

Ceramah yang saya beri judul "MPR DAN DPR DALAM DE- 
MOK.RASI PANCASILA" saya uraikan pokok-pokoknya saja dan disusun 
dengan sistirnatika sebagai berikut : 
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1. Pengertian Demokrasi Pancasila 
Bagi Bangsa Indonesia yang mernpunyai falsafah dan pandangan 

hidup serta kepribadian yang khas yaitu Pancasila, maka jelas de- 
mokrasi yang dianutnya adalah demokrasi yang sesuai dengan ke 
khasannya tersebut yaitu Dernok.rasi Pancasila dalam arti sistern pcngor- 
ganisasian negara yang didasarkan kepada Pancasila dan bukan sistem 
pengorganisasian negara yang didasarkan kepada komunisme, lebe- 
ralisme, theokratisme, maupun paham-paharn lainnya. 

Oleh sebab itu dalarn pelaksanaannya harus lengkap mern- 
bawakan: 
Watak Pancasila, yaitu integratif (rnengutamakan keutuhan, persatuan 
dan kesatuan bangsa), berkeseimbangan (mcngutamakan keseimbang- 
an), berkeselarasan (mengutamakan harmoni dalam bergaul clan tata 
kehidupan yang dibentuk); dan berkeluargaan (menyelesaikan per- 
masalahan bersama secara kekeluargaan, seperti diantara keluarga, 
yang menentang pertentangan). 

Demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikrnat 
kebijaksanaan dalam perrnusyawaratan/perwakilan, yang ber-Ketuhan- 
an Yang Maha Esa; yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab, 
yang berpersatuan Indonesia dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh 
rakyat Indonesia. Di dalam pelaksanaan Demokrasi Pancasila maka 
harkat dan martabat Manusia Indonesia sebagai mahluk Tuhan Yang 
Maha Esa di dalam 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 mencapai 
mufakat; tidak ada diktator mayoritas tapi suara minoritas wajib diper- 
hatikan; tidak dikenal adanya lembaga oposisi; bermanfaat bagi rakyat 
banyak; yang penggunaannya dipertanggungjawabkan kepada Tuhan- 

dijamin atas dasar gagasan kenegaraan tersebut. 
Demokrasi sebagai sistern pengorganisasian negara oleh rakyat 

sendiri, jelas dalam rnanifestasinya akan menimbulkan berbagai paharn 
atau persepsi yang beraneka ragam. Hal ini tidak lain karena pengaruh 
faktor kerohanian dari manusia itu sendiri serta faktor lingkungan 
yaitu antara lain keadaan geografis, sosio-kultural, sejarah dan se- 

! bagainya. 
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c. Aspek normatif ( aspek kaidah) 
Aspek normatif Demokrasi Pancasila mengungkapkan seperangkat 

norma-norrna yang harus dipatuhi dan dijunjung tinggi oleh manusia 
·yang menjadi anggota pergaulan hidup bernegara, baik ia sebagai 
penyelenggara negara maupun ia sebagai warga negara biasa. Dengan 
demikian seperangkat norma-norma itu merupakan aturan permainan 
dalam penyelenggaraan negara. Dalarn Demokrasi Pancasila beberapa 
norma yang penting dan harus ditonjolkan disini ialah: 

b. Aspek material ( aspek maknawiah) 
Aspek material Demokrasi Pancasila mengemukakan gambaran 

manusia, dan mengakui harkat dan martabat manusia dan menjamin 
terwujudnya masyarakat manusia sesuai dengan gambaran harkat dan 
rnartabat manusia tersebut. 

Manusia adalah mahluk Tuhan yang diperlengkapi dengan ke- 
sadaran keagamaan dan kesadaran akan norma-norma; ia bukanlah in- 
dividu in abstracto melainkan ia hidup in relatio, yaitu hidup dalam 
hubungan dengan Tuhan. Jadi manusia itu juga sebagai rnahluk sosial. 
Dernokrasi Pancasila mengemukakan gambaran manusia (menschen- 
bild) sebagai subyek dan bukan obyek sernata-mata. 

2. Aspek Demokrasi Pancasila 
Untuk memahami lebih lanjut makna serta hakekat Demokrasi Pan- 

casila dapat dilihat dari berbagai aspek yaitu : 

a. Aspek formal ( aspek wujudiah) 
Seperti telah dikernukakan bahwa Demokrasi Pancasila adalah 

"Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam per- 
musyawaratan/perwakilan" yang berarti bahwa Demokrasi Pancasila 
adalah Demokrasi melalui perwakilan, dimana rakyat atau masyarakat 
berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pemerintahan dengan melalui 
wakil-wakilnya. Aspek formal itu terutama yang menyangkut proses 
penunjukkan wakil-wakil rakyat melalui pemilihan umum. 

Yang Maha Esa; yang dilandasi oleh budi pekerti kemanusiaan yang 
luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur; yang 
pelaksanaannya selalu menuju kepada persatuan dan kesatuan bangsa; 
dan berkeadilan sosial. 
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3. Demokrasi Pancasila adalah. Demokrasi melalui perwakilan 
a. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi melalui perwakilan 

yang berarti rakyat ikut menentukan jalannya negara melalui 
Lembaga Perwakilan, Konsekwensi logis daripada itu ialah bahwa 
Lernbaga Perwakilan itu berfungsi sebagai penyalur dari kehendak 
rakyat baik individu maupun kelompok masyarakat diberikan 
kesernpatan untuk mernilih wakil-wakilnva dalam Lembaga Perwa- 

f. Aspek kewajiban atau semangat 
Aspek kewajiban Demokrasi Pancasila adalah "semangat" seperti 

yang dirnaksud dalam Penjelasan Undang-undang Dasar 1945, Urnum 
IV, dalam kalimat sebagai berikut: 

"Yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidup 
negara ialah semangat para penyelenggara negara, scmangat para 
pernirnpin pemerin tahan ", 

e. Aspek organisasi 
Aspek organisasi Demokrasi Pancasila mempcrsoalkan organisasi 

sebagai wadah pelaksanaan Demokrasi Pancasils, dimana wadah tersebut 
harus cocok dengan tujuan yang nendak dicapai. 

d. Aspek oplalif ( aspek tujuan) 
Aspek optatif Dernokrasi Pancasila, mengetengahkan tujuan atau 

keinginan yang hendak dicapai. Adapun tujuan tersebut adalah ter- 
wujudnya masyarakat adil makrnur berdasarkan Pancasila, rnelalui : 
1). Terciptanya negara hukum sebagaimana dikehcndaki oleh Un- 

dang-undang Dasar Negara. 
2). Terciptanya negara kesejahteraan, yaitu ncgara yang berkewajiban 

menyelenggarakan kesejahteraan, dan kemakmuran sernua warga 
negara. 

3). Terciptanya negara kebudayaan, yaitu ncgara yang bcrkcwajiban 
mernbimbing, dan mengembangkan kebudayaan nasional dalam 
Bhinneka Tunggal lka, Bimbingan kebudayaan ini berasas kepada 
kemanusiaan yang adil dan beradab. 

1). Gotong-royong 
2). Persatuan dan Solidaritas, 
3). Keadilan 
4). Kebenaran 
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kilan. Bagi kelompok-kelornpok yang karena sesuatu hal tidak ada 
wakilnya dalam perwakilan maka dilakukanlah cara pengangkatan. 
Sekalipun Lembaga Perwakilan Rakyat adalah penyalur dari aspi- 
rasi rakyat maka mengingat bahwa hakekatoya lembaga perwa- 
kilan tersebut merupakan wahana dari Demokrasi Pancasila maka 
sebagai konsekwensi logiknya, hanya kehendak dan aspirasi yang 
bertentangan dengan Pancasilalah yang akan disuarakan oleh lembaga- 
lembaia perwakilan tersebut. 

Adapun lembaga-lembaga perwakilan yang ada berdasarkan 
lJUO 1945 adalah : 

1 ). MPR sebagai lembaga pemegang kedaulatan rakyat 
2). DPR sebagai lembaga legislatif 
3). DPRD sebagai lembaga legislatif di daerah 

b. Scbagai konsekwensi demokrasi melalui perwakilan, maka rakyat/ 
ke lo mpok-ke lo mpok masyarakat diberi kesempatan untuk 
memilih wakil-wakilnya dalam lembaga perwakilan. 
Wakil-wakil yang duduk dalam lembaga perwakilan tersebut di- 
atur didalam Undang-undang. 

Undang Undang yang mengatur pcran rakyat dalam berne- 
gara sebagai perwujudan aspek optatif dari Demokrasi Pancasila 
antara lain Undang-uodang tentang Pemilihan Umurn, 

Ditinjau dari aspek-aspek Dcmokrasi Pancasila khususnya 
aspek formal, Pemilu inilah merupakan tahap awal dari peranan 
rakyat dalam menegara untuk rnenentukan dan memilih wakil-wakil- 
nya yang akan duduk/diberi mandat dalam Lembaga-lembaga per- 
wakilan (DPR/MPR) untuk menyuarakan dan menyalurkan 
kehendak dan aspirasi sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang 
serta aturan permainan yang telah ditetapkan dalam Peraturan 
Tata tertib Lembaga Perwakilan yang bersangkutan berlandaskan 
t.ata cara mekanisrne Demokrasi Pancasila, 

Selanjutnya kalau kita berbicara tentang Demokrasi Pancasila 
di dalam penyelenggaraan- pemerintah negara; kiranya tidak 
lengkap kalau tidak menyinggung tentang UUD l 945 beserta 
penjelasannya yang telah memberikan petunjuk-petunjuk pokok 
yang cukup padat, dinamis, strategis dan mendasar tentang 
kedudukan, tugas dan wewenang Lembaga-lernbaga Negara scrta. 
Sistem Pemerintahan Negara, yang kita kenal dengan 7 (tujuh) 
kunci pokok. 
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c. Kekuasaan Negara yang tertinggi di tangan MPR 
Kedaulatan Rakyat dipegang oleh suatu badan bernama Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, 
Majelis ini menetapkan Undang-undang Dasar, menetapkan Garis-garis 
Besar Haluan Negara, dan mengangkat Kepala Negara (Prcsiden) dan 
Wakil Kepala Negara (Wakil Presiden). Majelis inilah yang mcmegang 
kekuasaan negara yang tertinggi, sedangkan Presiden harus menja- 
lankan Haluan Negara menurut Garis-garis Besar yang telah ditetapkan 
oleh Majelis. Presiden yang diangkat oleh Majelis tunduk dan ber- 
tanggungjawab kepada Majelis. 

Ia ialah "Mandataris" dari Majelis, ia berwajib rnenjalankan pu- 
tusan-putusan Majelis. Presiden tidak "neben", akan tetapi "untergeord- 
net" kepada "Majelis''. 

b, Sistem Konstitusional 
Pemerintahan berdasarkan atas sistern konstitusi (hukum dasar) 

tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). 
Sistem ini memberikan ketegasan bahwa cara pengen<lalian pc- 

merintahan dibatasi oleh ketentuan-ketentuan kontitusi, yang .Jengan 
sendirinya juga oleh ketentuan-ketentuan dan hukum lain yang meru- 
pakan prnduk konstitusional seperti GBHN, Undang-undang dan Iain- 
lain. 

a. Indonesia ialah Negara berdasarkan atas Hukum (Rechtsstaat) 
Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat), tidak 

berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat). 
Ini mengandung arti bahwa negara, tcrrnasuk didalamnya perne- 

rintah dan Lembaga-lembaga Negara yang lain dalarn rnelaksanakan 
tindakan-tindakan apapun, harus dilan dasi oleh hukurn arau harus 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukurn. Tekanan pada hukum 
(r ccht) disini dihadapkan sebagai lawan dar i kekuasaan (macht). Pr in- 
sip dari sistem ini disamping akan tampak dalam rumusan Pasal- 
pasalnya, jclas sejalan dan merupakan pelaksanaan dari pokok-pokok 
pikiran yang terkandung dalam Pe rnbu kaa n UUD 1945 yang 
diwuju dkan oleh cita-cita hukum dasar yang tidak tertuli.s. 

4. Tujuh Kunci Pokok Sistem Pemerintahan 
Tujuan kunci pokok tentang sistem Pernerintahan Negara Indone- 

sia dijelaskan dengan terang dan sistematis dalam penjelasan UUD 
1945, sebagai berikut: 
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e. Presiden tidak bertanggungjawab kepada Dewan Penoakilau Rakyat. 
Juga dijelaskan dalam penjelasan Undang Undang Dasar 1945 

sebagai berikut : 
"Disamping Presiden adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden 

harm; mendapat pcrsetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk mcm- 
bcntuk Undang-Undang (Gesetzgebung) dan menctapkan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Staatsbegrooting). Oleh l.arena itu 
Presidcn h arus bekerja bersarna-sarna dengan Dewan, akan tetapi 
Presidcn tidak bertanggungjawab kepada Dewan, artinya kedudukan 
Presidcn tidak tergantung dari Dewan" 

Menurut sistem pemerintahan Negara RI Presiden tidak Ber- 
tanggungjawab _kepada DPR Tetapi Presiden bekerjasama dengon Dewan. 
Dalam ha! pembuatan Undang-undang dan menetapkan Anggaran 
Pen<lapatan clan Belanja Negara Presiden harus mendapatkan 
persetujuan DPR. Presiden tidak dapat membubarkan DPR sepetti pada 
Sistem Parlementer; namun DPR-pun tidak dapat menjatuhkan Presiden, 
karena Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR. 

Dernikian diuraikan dalam penjelasan UUD I 945. 
Disinilah terjelmanya pokok pikiran kedaulatan rakyat yang 

terkandung dalam pernbukaan UUD 1945. Sebagai badan yang meru- 
pakan pcnjelmaan dari seluruh rakyat, maka segala keputusan yang 
diambil haruslah mencerminkan ke inginan dan aspirasi seluruh 
rakyat. 

d. Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di 
bawah Majelis 
Penjelasan Undang-undang Dasar 1945 menyatakan: "Dibawah 

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden ialah penyelenggara Perne- 
rintah negara yang tertinggi. Dalam menjalankan pemerintahan ne- 
gara, kekuasaan dan tanggungjawab adalah ditangan Presiden (concen- 
tration of power and responsibility upon the President) 

Sistcm ini Iogis, karena Presiden diangkat oleh Majelis; Presidcn 
bukan saja diangkat oleh Majelis tetapi ia dipercaya dan diberi tugas 
untuk Garis-garis Besar Haluan Negara ataupun ketetapan Iain nya. 
Oleh karena itu Presidcn adalah Mandataris. 

Presidenlah yang memegang tanggungjawab atas jalannya perne- 
rintahan yang dipercayakan kepadanya dan tanggungjawab itu adalah 
Majelis, bukan badan lain. 
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f. Menteri Negara ialah pembantu Presiden, Menteri Negara tUlak Ber- 
tanggungjawab kepada DPR- 
Penjelasan undang-undang Dasar 1945 menyatakan : 

"Presiden mengangkat dan mernberhentikan Menteri-menteri Negara. 
Menteri-menteri itu tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat. Kedudukannya: tidak tergantung dari Dewan, akan tetapi ter- 
gantung dari Presiden. Mereka ialah pembantu Presiden". 

Pengangkatan dan pernberhentian Menteri-menteri negara adalah 
sepenuhnya wewenang Presiden. Menteri-menteri tersebut tidak ber- 
tanggungjawa b kepada DPR, tetapi bertanggungjawab kepada 
Presiden. Oleh karenanya status mereka adalah sebagai pembantu 
Presiden. Meskipun dernikian tidak dapat dikatakan bahwa Menteri- · 
menteri Negara itu adalah pegawai tinggi biasa, oleh karena dengan 
petunjuk dan persetujuan Presiden, Menteri-menteri inilah yang pada 
kenyataannya mcnjalankan kekuasaan Pemerintah dibidangnya ma- 
sing-masing. 
Inilah yang disebut Sistern Kabinet Presidentaly Presidensial. 

g. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak ierbatas, 
Penjelasan Undang-undang Dasar 1945 rnenyatakan: 

"Meskipun Kcpala Negara tidak bertanggungjawab kepada DPR, ia 
bukan "Diktator", artinya kekuasaan tidak tak terbatas 

Diatas tclah ditegaskan bahwa ia bertanggungjawab kepada Majelis 
Perrnusyawaratan rakyat. Kecuali itu ia harus rnemperhatikan sungguh- 
sungguh suara Dewan Perwakilan rakyat, 

Kunci sistern in i (kekuasaan Presiden tidak ta k ter batas) 
ditekankan lagi disamping sudah tegas dalam kunci sistern yang kedua 
(sistern Pernerintahan Konstitusional), bukan bersifat absolut dengan 
rnenunjukkan fungsi/peranan Dewan Perwakilan rakyat dan fungsi/ 
peranan para me n ter i sebagai pernban tu Presiden, yang dapat 
rnencegah kernungkinan kernerosotan kekuasaan pemerintahan di- 
tangan Presiden kearah kekuasaan mutlak (absolutisrne). 

Dari pokok-pokok uraian tersebut dimuka dijelaskan bahwa 
Demokrasi Pancasila bukanlah Dernokrasi Barat. dimana terdapat 
oposisi terhadap Pemerintah, Disamping itu dalarn praktek pengambil- 
an keputusan didasarkan kepada aturan main voting; atau dengan kata 
lain: 

Dernokrasi barat (liberal) adalah Demokrasi setengah ditambah 
satu, karena dalam sistem voting kalau sudah mernenuhi jumlah sete- 
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A. MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 
1. Majelis Permusyuoaraian rakyat bukan Majelis Tinggi 

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia ada 2 (dua) 
badan perwakilan ditingkat pernerintahan Pusat, 
Kedua badari perwakilan tersebut adalah MPR dan DPR. 
Namun pcrlu dikctahui bahwa, walau ada 2 (dua) badan pcrwakilan, 
maksudnya bukan sebagaimana 2 (hadan) pcrwakilan pada negara- 
negara barat yaitu 2 kamar (bicameral); di Amerika misalnya kamar 
yang pertama mewakili kepcntingan seluruh rakyat negara (House of 
Representatives) dan kamar Jainnya mewakili kcpentingan ncgara 
bagian, (Senate) . 

Dua kamar tersebut didalam rncnjalankan tugas mcreka rncrnpu- 
nyai hak yang sama (equal right). 

Kamar-kamar atau Badan-badan perwakilan in i masing-masing 
mempunyai narna sendiri-sendiri, tetapi sebagai kesatuan mercka itu 
pada umumnya disebut parlemen (Congress). Contohnya seperti di 
Inggris, Parliament" adalah narna kesatuan yang merupakan gabungan 
"House of Commons" dan "House of Lords", di Perancis nama kesatu- 
annya disebut "Parlernent" yang juga merupakan gabungan dari As- 
semble Nationale" dan "Senar", 

Sedang MPR dan DPR disini merupakan dua badan Perwakilan 
yang berbcda dalam susunan serta kekuasaannya. Majelis Perrnusya- 
waratan Rakyat kekuasaannya jauh lebih besar bila dibandingkan 
dengan Dewan Perwakilan rakyat. Selain itu lapangan tugas dan 
wewenang MPR dan DPR sama sekali berbeda jauh. 

Setelah diuraikan sccara pokok-pokok tentang Dcrnokrasi Pan- 
casila, maka tibalah sckar ang uraian fungsi dan peranan MPR dan DPR 
serta mekanisme kerjanya. 

Bab III 
FUNGSI DA..."l' PERANAN MPR DAN DPR SERTA 

MEKANISME KERJANYA 

ngah ditarnbah satu dalam pegambilan keputusan, sudah cukup me- 
mcnuhi aturan permainan mer eka. Sedangkan Dernokrasi Pancasila 
terlebih dahulu diupayakan musyawarah untuk mufakat, Voting adalah 
merupakan jalan akhir kalau semua jalan dalam rangka musyawarah 
mufakat telah menemui jalan bun tu. 
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4. Susunan dan Komposisi Keanggotaan MPR 
Undang-undang Dasar Pasal 2 ayat ( 1) rnenyatakan bahwa "MPR 

terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan Utusan-utusan dari 
Daerah dan Goiongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan 

" dengan Undang-undang". 
Undarig-undang yang dirnaksud adalah Cndang-undang No.16 

Tahun 1969 yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan 
Undang-undang No. 2 Tahun 1985 tentang Susunan dan kedudukan 
MPR, DPR dan DPRD. 

3. Tugas dan Wewenang MPR 
MPR sebagai Lembaga tertinggi Negara mernpunyai tugas/fungsi 

a. Menetapkan Undang-undang Dasar; 
b. Menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara; 
c. Memilih dan mengangkat Presiden dan Wak.il Presiden 

, 

2. Kedudukan i\1PR 
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah penjelmaan 

seluruh Rakyat Indonesia dan merupakan Lembaga Tertinggi Negara, 
pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan Rakyat. Kekuasaan 
ini tidak terbatas dan kekuasaan ini berasal dari Rakyat, karena rakyat 
yang mempunyai kedaulatan itu di daiarn negeri. Dengan demikian 
MPR mempunyai kedudukan yang tertinggi diantara Lembaga-lembaga 
Negara lainnya atau dengan pengertian lain ialah Lembaga-lembaga _ 
Negara lainnya itu tidak sama kedudukannya dengan MPR akan tetapi 
berada di bawah MPR. 

Dari uraian tersebut jelas bahwa lembaga MPR tidak dapat di- 
sarnakan dengan lembaga Majelis Tinggi sebagaimana secara eksplisit 
ditegaskan pada Pasal l ayat (2) UU d 1945 yaitu "Majelis Permusya- 
waratan Rakyat", dan pasal 2 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi sebagai 
berikut " Majelis Perrnusyawaratan Rakyat terdiri atas Anggota-anggota 
Dewan Perwakilan rakvat ditarnbah dengan Utusan-utusan dari Daerah- 
daerah dan golongan-golongan menurut Undang-undang". 

Dan Pasal 3 UUD 1945 bahwa "Majelis Perrnusyawaratan Rakyat 
rnenetapkan Undang-undang Dasar dan Garis-garis Besar Haluan 
Negara". 
Susunan yang demikian ini juga menarnbah alasan bahwa Dernokrasi 
Pancasila tidak menganut sistem Dernokrasi Barat. 
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6. Alat-alai Kelengkapan MPR 
a. Pimpinan Majelis; 
b. Badan Pekerja Majelis; 
c. Komisi Majelis ; 
d. Panitia ad Hoc Majelis. 
Badan Pekerja Majelis (BP-MPR) 
1. Badan Pekerja Majelis rerdiri dari 45 orang Anggota tetap 

dengan 45 orang Anggota Pengganti yang susunannya 
mcncorrninkan perimbangan jumlah Anggola Fraksi dalam 
Majelis. 

5. Fraksi-fraksi MPR. 
Untuk meningkatkan daya guna kerja \lajclis dan Anggota dalam 

melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat dibentuklah Fraksi, Akan 
tetapi Fraksi-frak si Majelis bu kan alat kelengkapan Majelis, 

Fraksi Majelis adalah pengc!ompokan Anggota yang rne ncer- 
minkan konstelasi politik dan pengclompokan fuogsio11al .d a lam 
masyarakar, 
Dalam Majelis ada 5 Fraksi, yaitu: 
a. Fraksi Karya Pernhangunan. 
b. Fraksi ABRI; 
c. Fraksi Ctusan Daerah 
d. Fraksi Persatuan Pernbangunan: 
e. Fraksi Partai Dcmokrasi Indonesia; 

Meriurut ketentuan Peraturan Tata Tertib, tiap Anggota wajib ter- 
gabung dalam salah satu Fraksi yang ada dalam Majclis 

Jumlah Anggota MPR adalah dua kali lipat jumlah Anggota DPR. 
Jumlah Anggota DPR hasil Pernilihan Umum 1987 diterapkan sebanyak 
500 orang yang terdiri atas 400 orang yang dipilih dalam Pemilihan 
Umurn dan 100 orang diangkat dari kalangan ABRI. 

Dari 400 orang Anggota yang dipilih Golkar mernperoleh: 299 
kursi, Partai Persatuan Pernbangunan: 61 kursi dan Partai Demokrasi 
Indonesia: 40 kursi. 

Dengan dernikian maka jumlah Anggota '.v1PR adalah 100 orang. 
500 orang Anggota Tambahan yaitu Anggota \IPR ~on DPR tcrdiri 
dari Utusan Daerah yang dipilih via DPRD Tk. I: 147; Irnhangan basil 
Pcmilu: 202; Golongan Karya ABRI: 51 (diangkat) dan Utusan Golong- 
an: 100 ( diangkat). 
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2. BP Majehs ini mernpunyai tugas : 
(a). Mempersiapkan Rancangan Acara dan Rancangan pu- 

tusan Sidang Umurn atau Sidang Istirnewa 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 Majdis. 

7. Proses Pembuaum Putusan. 
Proses pembuatan putusan oleh Majelis diatur dalam Peraturan 

Tata Tertib yaius Ketetapan MPR No.I/MPR/1983 an tara lain 
dinyatakan bahwa pernbuatan putusan-putusan Majefis dilakukan 
melalui 4 tingkat pernbicaraan, kecuali untuk Lapor an per- 
tanggungjawaban Presiden/Mandataris dan hal-hal lain yang dianggap 
perlu oleh Majelis. 
Ernpat tingkat pernbicaraan tersebut adalah: 
a. Tingkat I : Pernbahasan oleh Badan Pekerja Majelis 
b. Tingkat II : Pernbahasan oleh Rapat Paripurna 
c. Tingkat III : Pernbahasan oleh Komisi/Panitia Ad Hoc Majelis. 
d. Tingkat IV : Pengarnbilan Putusan oleh rapat Paripurna Majelis. 

Sebclum dilakukan Pembicaraan Tingkat lI dan tingkat III dapat 
didahului dengan rapat-rapat Fraksi. Fraksi berhak mengajukan usu!/ 
pendapat dalam pokok-pokok pikiran untuk bahan putusan Majelis 
didalam Tingkat Pernbicaraan I, II dan III. 

Bentuk putusan Majelis adalah Ketetapan atau Keputusan majelis, 
ketetapan Majelis adalah putusan yang mernpunyai kekuatan hukum 
mengikat ke luar dan kc dalam Majelis, sedangkan keputusan Majelis 
adalah putusan y.mg mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ke 
dalam Majelis saja . 

. Dalam hubungan dengan pengambilan putusan Majelis tidak se- 
Ialu diarnbil berdasarkan mufakat saja, tetapi dimungkinkan pula 
pengarnbilan putusan berdasarkan suara terbanyak. 

Sebagai contoh barangkali masih diingat oleh Saudara-saudara 
pada Sidang Umum 1978 tentang P4 dan beberapa Bagian dari GBHN 
yang harus ditempuh dengan pemungutan suara. 

Begitu pula dalam pembicaraan konsep GBHN 1983 dan tahun 
1988 tidak begitu saja berjalan dengan mulus, akan tetapi pada tahap 
pertama pernbicaraan dalarn Badan Pekerja terdapat crucial points, 
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8. Rancangan GBHN dan Sumbangan Pemikiran dari Presiden. 
Menurut Penjelasan Pasal 3 UUD 1945, dalam rangka menetapkan 

GBHN, Majelis harus memperhatikan perkembangan dinamika masya- 
rakat berupa segala yang tcrjadi clan scgala aliran-aliran pada waktu itu 
dan menentukan haluan-haluan apa yang hendaknya di pakai dikcmu- " 
dian hari. 

Untuk itulah, maka sesuai dengan peraturan Tata tertib yang ter- 
tuang dalarn Ketetapan MPR No. l/MPR/l983jo. Kctetapan MPR No. 
l/MPR/ 1988, Badan Pekerja Majelis bertugas rnernpersiapkan Ran- 
cangan-rancangan putusan MPR terrnasuk Rancangan Ketetapan MPR 
tentang GBHN. 

Rapat-rapat Badan Pckerja diselenggarakan segera setelah Badan 
Pekerja terbentuk unruk mernpersiapkan bahan-bahan Sidang Umum 
Majelis. 

Jangka waktu dari saat terbentuknya dan waktu penyelenggaraan 
rapat-rapat Badan Pekerja hingga saat diselenggarakannya Sidang 
Umum itu, hanya sekitar 5 bulan (bulan Oktober s/d bulan Pebruari 
tahun berikutnya) terrnasuk mencetak dan pengiriman bahan hasil 

walaupun pada akhirnya semua crucial points tersebut dapat dipe- 
cahkan dan diselesaikan secara memuaskan oleh sernua pihak. Me- 
mang bahwa pengarnbilan 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 dan upaya inilah yang kita kenal dengan LOBBYING atau 
perembugan di luar acara rapal resmi. 

LOBBYING rnerupakan salah satu upaya untuk mempcrlancar 
pengambilan keputusan lobbying inilah sebagai penebus jalan bun tu 
bagi pcngambilan suatu putusan rapat. Umumnya upaya lobbying ini 
akan lebih berhasil daripada dirundingkan/dibicarakan dalam suatu 
rapat formal karena pendekatan dari hati ke hati akan lebih dihayati. 

Oleh sebab itulah usaha lobbying selalu dijalankan walaupun tidak 
secara resmi diatur dalam suatu putusan Majelis/Dewan. Namun harus 
kita sadari bahwa apabila dengan upaya yang dernikian pendirian satu 
sarna lain dari peserta musyawarah tidak dapat juga didekatkan lagi 
karena faktor waktu yang mendesak, maka terpaksa putusan dengan 
pemungutan suara dilaksanakan demi tanggungjawabnya kepada 
seluruh rakyat. 
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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 dalarn mernpersiapkan konsep GBHN, perlu diper- 
siapkan jauh-jauh sebelun Sidang Majelis diselenggarakan. · 

Pengalaman rnembuktikan bahwa apabila konsep Rancangan 
GBHN baru mernpersiapkan dalam masa persidangan Badan Pekerja 
Majelis, dikhawatirkan Majelis akan gagal dalarn membuat GBHN 
seperti dialarni dalarn Sidang MPRS tahun 1986. 

Sehubungan dengan itu, maka Presiden /Pemerintah rnerasa ter- 
panggil untuk rnerryampaikan sumbangan pemikiran kepada Mejelis 
semata-rnata hanya untuk memperlancar tugas Majelis karena Peme- 
rintah yang menguasai perangkat keras dan lunaknya, data-data dan 
kemarnpuan untuk menyiapkan bahan-bahan yang lengkap dan merna- 
dai sehingga diharapkan GBHN yang akan dihasilkan itu dapat men- 
cakup kepentingan dan keinginan semua lapisan masyarakat. Namun 
perlu saya tekankan disini bahwa sumbangan pemikiran yang berupa 
konsep GBHN yang disarnpaikan oleh Presiden kepada Majelis itu, 
tidak mengurangi wewenang konstitusional Majelis; dan maksud 
Presiden bukan untuk rnenggurui atau mendikte Majelis. Presiden 
adalah Mandataris dan pelaksana dari segala amanat Majelis. 

Presiden tetap berada dibawah Majelis. Presiden dengan menyam- 
paikan sumbangan pernikiran berupa rancangan GBHN itu ikut 
membantu kelancaran tugas Majelis dalam mengarnbil Keputusan yang 
sangat penting itu, 

Praktek K.etatanegaraan/konvensi/hukum dasar yang tidak tertulis 
itu sa.mpai sekarang sudah berkernbang dan berlangsung 4 kali, yaitu 
pertama menjelang Sidang Umum majelis tahun 1973; yang kedua 
inenjelang Sidang Umum tahun 1078; dan yang ketiga menjelang 
Sidang Umum Majelis 1983 dan keempat menjelang Sidang Umum 
MPR tahun 1988 ini. 

Praktek Ketatanegaraan ini telah berkembang menjadi kebiasaan 
yang mernperlancar pelaksanaan tugas-tugas MPR dalam melaksanak.an 
wewenang menurut UUD 1945. Walaupun Majelis telah menerima 
sumbangan pernikiran dari PresidenyMandataris, ternyata Majelis tidak 
begitu saja dapat menerima secara bulat. 

Konsep GBHN sumbangan pikiran dari Presiden rnasih diteliti dan 
dikaji secara mendalam, diubah atau disempurnakan oleh alat-alat 



B. DEWAN PERWAKil.AN RAKYAT 
I. Kedudukan DPR 
a. Sesuai dengan Ketetaparr MPR No. Jil/MPR/ 1978 DPR · adalah 
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9.' . MPR .meuiarnai keanggotaan Dewan Pertimbangan Agilng , 
· · Sudah jauh-jauh sebelumnya, · pernbentuk Undang-undang Dasar 

1945 telah mernperhitungkan, betapa pentingnya seorang Presidcn 
·yang mendapat kekuasaan demikian besar tanggungjawab yang berat 
sebagai Mandataris MPR, yang senantiasa sibuk dalam penyelenggaraan 

·pemerintahan dan pembangunan. 
Sehubungan dengan itu maka pernbentuk Undang-undang Dasar 

1945 menyadari pula bahwa Presideriz'Mandataris MPR perlu didarn- 
pingi oleh suatu Dewan untuk mernberi pertirnbangari-pcrtimbangan 
yang obyektif dan bijaksana yang berdiri di luar pemerintah, yang 
dinamakan Dewan Pertimbangan Agung (Pasal 16 i.uo 1945). 

Oleh kareria DPA diberikan· tugas dan wcwerrang ber dasarkau 
UUD 1945 maka badan konsultasi ini tidak lepas dari pertang- 
gungjawaban kepada masyarakat dan negara. 

Dengan demikian susunan keanggoLaaan DPA bar us rnencer- 
minkan seluruh aspirasi rnasyarakar yang hidup dcngan titik berat 

.kepada kebijaksanaan dan pengalamannya. Beranjak dari pernahaman 
itu dalam praktek ketatanegaraan, pcngangkatan, pcrictapan dan 
pemberhentian AnggoLa-anggota DPA yang olch CUD 1945 tidak dite- 
gaskan secara nyata maka Majelis Permusyawaratan Rakyat scbagai 
Lcmbaga Tertinggi Negara yang memegang kcdaulatan rakyat mcmpu- 
nyai kewajiban untuk merealisasi kchcndak UUD 1945 tersebut, 

Untuk itu sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pcnjelasan 
Pasal 5 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1967 Anggota-anggota Dewan 
Pertimbangan Agung diangkat oleh Presiden setelah mendengar saran 
dari Pimpinan MPR, Pimpinan DPR, Pimpinan Partai-partai Politik, 
Pimpinan Organisasi-organisasi Kekaryaan dan atau Pimpinan organi- 

. · sasi lainnya. 
Dalam pelaksanaannya, Pimpinan MPR menyarnpaikan daftar 

narna-nama kepada Presiden yang diusulkan un tuk pcnyusunan 
keanggotaan DPA. 

;.> .. :..,·.· 

Kelengkapan Majelis (di tiap tingkat pembicaraan I, II, III_dan IV) 
· 'khususnya- dalarn JlP "Mf>R rnaupun Kornisi Majelis seb~lufu !disahkan 
menjadi Ketet.apan Majelis dalam Rapat Paripurna Majelis. · 
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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). Bersarna-sama dengan Presiden menetapkan Anggaran Pen- 

dapatan dan Belanja Negara. 
3). Melakukan pengawasan atas: 

a.). Pelaksanaan Undang-undang. 

merupakan Lembaga Tinggi yang merupakan suatu wahana untuk 
rnelaksanakan Demokrasi Pancasila . Dan sesuai pula dengan 
Penjelasan Undang-undang Dasar 1945 kedudukan DPR berada di 
samping Presiden, 

b. DPR mempunyai kedudukan yang kuat karena DPR tidak bisa 
dibubarkan oleh Presiden. 
Disarnping itu anggota-anggota DPR merupakan anggota MPR, 
oleh karenanya DPR dapat selalu mengawasi tindakan-tindakan 
Presiden dalam rangka pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan: Ne- 
gara (GBHN) 

c. Apabila DPR menganggap Presiden sungguh-sungguh melanggar 
haluan Negara maka DPR menyarnpaikan memorandum untuk 
mengingatkan Presiden. 
Kemudian apabila dalam waktu tiga bulan Presiden tidak memper- 
hatikan memorandum DPR tersebut, maka DPR rnenyampaikan 
memorandum kedua, Dan apabila dalam waktu memorandum 
kedua tidak diindahkan Presiden, maka DPR dapat merninta MPR 
untuk mengadakan Sidang Istimewa untuk meminta per- 
tanggungjawaban Presiden. 

d. Untuk melaksanakan fungsinya sebagai dimaksud di dalam Un- 
dang-undang Dasar 1945, DPR dilengkapi dengan hak-hak sebagai 
berikut : 
1). Hak meminta keterangan kepada Presiden. 
2). Hak mengadakan penyelidikan. 
3). Hak mengadakan perubahan atas RUU. 
4). Hak mengajukan pertanyaan pendapat. 
5). Hak rnengajukan/menganjurkan seseorang jika ditentukan 

oleh suatu peraturan perundang-undangan. 
6). Hak mengajukan RUU Usu! Inisiatif. 

l 
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b). Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
serta pengelolaan Keuangan Negara. 

c). Kebijaksanaan Pemerintah. 
4). Membahas untuk meratifikasi dan atau memberikan per- 

setujuan atas pertanyaan perang, pembuatan perdamaian dan 
perjanjian dengan negara lain yang dilakukan oleh Presiden. 

5). Membahas basil perneriksaan atas pertanggungjawaban 
Keuangan Negara yang diberitahukan oleh Badan Pemeriksa 
Keuangan. 

6). Melaksanakan hal-hal yang ditugaskan oleh Ketetapan-kete- 
tapan 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 tersebut diatas maka: 
1). Setiap Rancangan Undang-undang dari Pemerintah harus di- 

bahas dan disetujui oleh DPR sebelum disahkan menjadi Un- 
dang-undang. DPR juga mempunyai hak inisiatif untuk 
membuat Rancangan Undang-undang. 

2). Dalam menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Ne- 
gara, maka RAPBN setiap tahunnya harus dibahas dan 
disetujui oleh 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 Pemerintah. 
Dalatn hal melakukan pengawasan tersebut, maka DPR selain 
mempunyai hak-hak seperti disebutkan diatas, juga 
melakukan Rapat Kerja dengan Menteri-menteri, Rapat Dengar 
Pendapat .. (hearing) dengan pejabat Instansi Pemerintah eselon 
dibawah Menteri clan Rapat Dengar Pendapat Umum (Public 
Hearing) dengan Swasta. 

4). Setiap perjanjian (Treaty) yang dilakukan oleh Pemerintah 
dengan negara-negara lain harus dibahas dan disetujui oleh 
DPR. . 

5). Hasil Perneriksaan Tahunan (HAPTAH) atas Pertanggung-. 
jawaban Keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan 
setiap tahun diserahkan kepada DPR untuk dibahas. 
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4. Mekanisme Kerja DPR 
Tugas dan wewenang DPR sesuai dengan UUD 1945 dan Per- 

aturan Tata Tertib DPR yang ada tiga hal yaitu : 

a. DPR bersama-sama dengan Presiden memhentuk Undang-undang 
Dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa Presiden me- 
megang ke kuasaan mernbentuk Undang-undang dengan 
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, (bukan sebaliknya DPR rne- 
megang kekuasaan rnembentuk Undang-undang dengan per- 
setujuan Presiden). 
Rancangan Undang-undang dapat berasal dari Pernerintah atau 
berupa usu) inisiatif dari DPR. Disamping itu Rancangan Undang- 
undang dapat pula berasal dari Peraturan Pernerintah Pengganti 
U ndang-undang. 
Pasal 22 UUD 1945 menetapkan : 

Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden ber- 
hak rnenetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti 
Undang-undang. 
Peraturan Pernerintah itu harus mendapat persetujuan DPR 
dalam masa persidangan yang berikut. 
Jik.a tidak rnendapat persetujuan, maka Peraturan Pemerintah 

3. DPR metoarnai keanggolaan di Baden Pemenksa Keuangan dan Mahka- 
mah Agung. 
Dalam hal-hal tertentu berdasarkan ketentuan Undang-undang, 

DPR mernberikan saran atau usul kepada Presiden dalam rangka 
pengisian/pengangkatan anggota-anggota Lembaga Tinggi Negara 
misalnya dalam ha! pengangkatan Anggota-anggota Badan Pemeriksa 
Keuangan dan pengangkatan para Hakim Agung. 

Perlu kami tekankan di sini bahwa dengan ketentuan-ketentuan 
Undang-undang tersebut diatas, berarti bahwa: 

Kekuasaan Presiden tidak "tak terbatas" sesuai dengan penjelasan 
Unda:ng-undang Dasar 
Kedudukan DPR kuat, karena hanya dari nama-nama calon yang 
dimajukan oleh DPR sajalah yang boleh diangkat dan ditetapkan 
oleh Presiden untuk duduk dilembaga-lembaga tersebut. 

6). Juga DPR harus melaksanakan hal-hal yang ditugaskan oleh 
Ketetapan-ketetapan MPR. 
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b. DPR bersama-sama Presiden menetapkan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara. 
Dalarn rangka pelaksanaan wewenang dan tugas DPR tersebut, saya 

ingin menggambarkan siklus pembicaraan Anggaran Negara secara 
agak terinci dan kcgiatan-kegiatan DPR sebagai berikut: 
1. Pembicaraan pendahuluan 

Perlu saya tekankan bahwa rli dalam Demokrasi Baral, tidak ada 
sistem pembicaraan pendahuluan: 
Semua persiapan suatu RUU tentang anggaran sepenuhnya meru- 
pakan wewenang eksekutif. 
Parlemen dibarat hanya akan membahas bila RUlI yang ber- 
sangkutan telah disampaikan ke Parlemcn itu. 
Tetapi sebagai konsekwensi dari prinsip kerja sarna dan tidak sa- 
ling mcnjatuhkan an tara DPR dengan Pernerintah maka kita 
mengenal "pembicaraan pcndahuluan" terhadap Rancangan RUU 
APBN, 
Pelaksanaannya ialah: 
a. Pembicaraan Pendahuluan dalam rangka penyusunan Ran- 

cangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dilakukan oleh 
Komisi-komisi dalam Rapat Kerja dengan Pemerintah, dalam 
Masa Sidang pert.ama pada tiap Tahun Pcrsidangan (Masa 
Sidang Pertama sejak 16 Agustus sampai dengan September) 
Basil Rapat Kerja tersebut disampaikan oleh Pimpinan 
Komjsi-kornisi dalam rapat dengan Komisi APBN. 
Rapat Kerja penyelesaian terakhir pembicaraan Pendahuluan 
dilakukan oleh Komisi APBN dengan Pemerintah. · 

b. Pada bulan Nopember Komisi APBN bersama-sama Menteri 
Keuangan membahas laporan Semester ], perkiraan-perkiraan 
tentang Rancangan Tambahan dan perubahan terhadap 

itu harus dicabut, Dalam Pasal 137 Peraturan Tata Tertib DPR 
ditentukan: 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dibicara- 
kan oleh DPR pada kesempatan pertama setelah Peraturan 
Pemerintah 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. 
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2. RAPBN dan Nota Kcuangannya. 
Dalarn tujuh hari pertarna tiap perrnulaan Tahun Takwin 

Presiden menyampaikan pidato Pengantar tentang Anggaran Pen- 
dapatan dan Belanja Negara serta Nora Keuangan dalam Rapat 
Paripuma. 
Apabila Presiden berhalangan, maka Pidato Pengantar terse but 
disarnpaikan oleh Wakil Presiden ; 
a. Komisi APBN segera mernbahas RUU tentang APBN serta 

Nota Keuangannya dirnaksud, kemudian menyampaikan hasil 
pembahasan tersebut berupa pokok-pokok pikiran kepada 
RapatParipurna sebelurn Pemandangan Umum para Anggota 

b. Pernbahasan dan penyelesaian RUU ten tang APBN serta Not.a 
Keuangannya drlakukan dengan prosedur bia sa yaitu 
melalui 4 tingkat pembicaraan dengan tambahan ketentuan 
sebagai berikut: 
1). Rapat Kerja dengan Pernerintah diadakan oleh Komisi- 

komisi 
2). Kornisi APBN mengadakan rapat dengan Pimp in an 

Komisi-komisi untuk menampung saran dan pendapat 
Komisi-kornisi 

3). Rapat Kcrja Penyelesaian terakhir RUU tentang APBN 
oleh Kornisi APBN dcngan Pemerintah, dengan mcmper- 
hatikan saran serta pendapat dari Pemandangan Umum 
para Anggota 'dan jawaban Pernerintah, Bamus, Kornisi- 
komisi dan Fraksi-fraksi. 

4). Pernbahasan RUU tentang Al'BN dan Nota Keuangannya 
tersebut harus selesai selarnat-lambatnya akhir bulan 
Pebruari atau sebulan sebelurn Tahun Anggaran yang 
bersangkutan (sebelum tanggal I April). 

3. RUU Tambahan dan Perubahan dan RUU Perhilungan Anggaran 
Negara. 
Pada bulan Mei clan Juni DPR mernbahas RUU Tambahan dan 

Perubahan tentang APBN serta RUU tentang perhitungan Anggaran 
Negara. 
Demikian siklus pernbicaraan Anggaran di DPR setiap tahunnya. 

APBN yang sedang berjalan serta rnelanjutkan pernbicaraan 
Pendahuluan terhadap Rancangan APBN. 
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Dari siklus pembicaraan tersebut jelas bahwa sejak tahap rancanga~ 
DPR sudah ikut serta mernberikan arah terhadap RUlJ APBN yang 
hendak disusun oleh pemerintah. 

c. DPR rnelaksanakan tugas dibidang pengawasan, kegiat.an DPR 
dengan ujung tombak Komisi-kornisi adalah sbb: 
l. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang- 

undang, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara, serta peraturan pelaksanaannya 

2. Mclakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Garis-garis 
Besar Haluan Negara (GBHN) yang termasuk dalam 
ruang lingkup tugasnya; 

3. Menampung suara rakyat termasuk menerima delegasi- 
delegasi, surat-surat masuk, mcngenai hal yang termasuk 
dalam ruang lingkup tugasnya. · 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Komisi 
dapat: 
a. Mengadakan Rapat Kerja dengan Prcsidcn yang drwakili 

oleh Menteri; 
b. Mengadakan Rapat Dengar Pendapat Urnurn, baik atas 

prakarsa Kornisi maupun atas pcrmintaan pihak. lain; 
d. Mcngadakan kunjungan kerja, termasuk rnelakukan study 

pcrbandingan yang dipandang perlu, dalam rnasa rescs 
atau apabila dipandang perlu dalam rnasa Sidang, yang 
hasilnya atas putusan Radan Musyawarah dilaporkan 
kcpada Rapat Paripurna u n tu k ditentukan t.iri d a k 
lanjutnya; • 

e. Mengikuti dengan seksarna serta mengumpulkan bahan 
mengenai peristiwa yang menyangkut kepen tingan 
Rakyat, yang terjadi baik di dalam maupun di luar negeri, 
yang terrnasuk dalam ruangan lingkup tugasnya; 

f. Mengajukan pertanyaan, baik kcpada Pcmerintah 
maupun kepada pihak lain; 

g. Mcngadakan rapat kerja dan rapat Dengar Pendapat apa- 
bila dipandang perlu dengan pejabat Pemerint.ah yang 
mewakili instansinya, yang tidak termasuk dalam ruang 
lingkup tugas kornisi yang bersangkutan; 

h. Mengadakan Rapat Gabungan Komisi apabila ada 
masalah yang menyangkut lebih dari satu Komisi; 

1. Mernbentuk Panitia Kerja; 
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j. Melakukan tugas atas keputusan Rapat Paripurna dan/ 
atau Badan Musyawarah; 

k. Mengusulkan kepada Badan Musyawarah ha) yang dipan- 
dang perlu untuk dimasukkan dalam acara DPR. 

5. Fraksi-fraks: DPR 
Di dalarn DPR, dikenal pula Fraksi-fraksi yang merupakan Anggota 

DPR yang terdiri atas kekuatan-kekuatan sosial dan politik yang 
mencerminkan susunan golongan dalam masyarakat, 
a. Dewan ini mempunyai 4 Fraksi yaitu 

I). Fraksi karya Pembangunan; 
2) Fraksi ABRI; 
3). Fraksi Partai Persatuan Pembangunan; 
4) Fraksi Partai Dernokrasi Indonesia; 

b. Adapun tugas Fraksi adalah : 
1). Meningkatkan kernampuan, cfektivitas dan efesiensi kerja 

para Anggotanya dalam rnelaksanakan tugas, yang tercermin 
dalam setiap kegiatan DPR. 

2). Menentukan dan mengatur sepenuhnya segala sesuatu yang 
menyangkut urusan masing-rnasing Fraksi. 

6. Alai Kelengkapan Dewan: 
a. Pimpinan Dewan 
b. Komisi 

Tugas Komisi dalam Dewan rneliputi: 
I). Bidang Perundang-undangan; 
2). Bidang Anggaran; 
3). Bidang Pengawasan : 

c. A.lat Kclengkapan Dewan lainnya 
Selain Pirnpi nan Dewan dan Komisi yang merupakan alat 
kelengkapan Dewan seperti tersebut diatas, Dewan mempunyai 
alat kelengkapan lain yaitu: 
I). Badan Musyawarah; 
2). Badan Urusan Rumah Tangga; 
3). Badan Kerjasama Antar Parlemen; 
4). Panitia. 

Apabila dipandang perlu DPR dan/alau Alar Kelengkapan DPR 
dapat mernbentuk Panitia yang bersifat sernentara yang berbentuk 
Panitia Khusus atau Panitia Kerja. 
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b. Tingkat II 
c. Tingkat III 

a. Tingkat I Keterangan atau penjelasan dalarn Rapat Paripurna 
oleh Pemerintah (RUU berasal dari Pemerintah) 
atau Komisi (RUU Usul Inisiatif) 
Pemandangan Umum 
Pembahasan dalam Komisi, Gabungan Komisi atau 
Panitia Khusus bersama Pemerintah. 

d. Tingkat IV Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna 
Suatu RUU yang sudah disetujui oleh MPR dikirimkan dengan 

surat Ketua DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang- 
undang. 

Apabila dipelajari tentang proses pembentukan putusan DPR, 
sepintas memang kelihatannya begitu mudah dan lancar, sehingga 
semua putusan DPR .semestinya harus dapat diselesaikan dalam waktu 
yang singkat; narnun dalam kenyataannya tidak selalu dernikian. 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 permusyawaratan/perwakilan sesuai de- 
ngan cita-cita dan asas-asas Dernokrasi Pancasila. 

Dalarn hubungan ini maka pengambilan putusan Dewan selalu 
diusahakan berdasarkan mufakat, namun demikian dalam praktek 
pembahasan RUU oleh Dewan ternyata tidak semua berjalan dengan 
lancar dan mulus, 

Barangkali saudara-saudara masih ingat sewaktu Dewan mernbahas 
RUU Perkawinan yang diwamai oleh gejolak sebagian dari masyarakat, 
RUU tentang KUHP yang dibahas sampai memakan waktu hampir dua 
tahun, begitu pula RUU tentang PEMILU maupun tentang organisasi 
kerr-asyarakatan yang telah di setujui Dewan pada tahun 1985. 

7. Proses pembuatan putusan di DPR 
Proses pembuatan putusan Dewan diatur dalam ke Keputusan 

DPR No. 14/DPR-RI/IV /78-79 jo. NO. 10/DPR-Rl/IIl/82-83. tentang 
Peraturan Tata Tertib DPR-RI. 

Dalam DPR, proses pembuatan/pembahasan suatu RUU sebagai- 
mana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR Pasal 125 sampai de- 
ngan Pasal 129 dilakukan melalui empat tingkat pernbicaraan, kecuali 
apabila Badan Musyawarah menentukan pembahasan dengan prosedur 
singkat, 

Tingkat pembicaraan yang dimaksud adalah: 
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Dari uraian yang telah diungkapkan dimuka tentang fungsi dan 
peranan MPR dan DPR serta mekanismenya, dewasa ini terdapat 
pandangan atau pendapat yang menyatakan bahwa kekuasaan Lem· 
baga Kepresidenan (Eksekutif) Jebih menonjol ( excecutif heavy) dari 
pada kekuasaan Lembaga DPR (Legislatif) dan Lembaga-lernbaga 
Tinggi lainnya. 

C. MASALAH HUBUNGAN KEKUASAAN EKSEKUTIF (PRE- 
SIDEN) DENGAN KEKUASAAN LEGISI.ATIF (DPR) 

Dari 5 RUU bidang politik yang telah disetujui oleh Dewan, ter- 
nyata pembahasan RUU tentang Pemilu rnerupakan pernbahasan yang 
tersendat-tersendat dan nyaris ditempuh dengan jalan pernungutan 
suara. Namun berkat semangat Dernokrasi Pancasila yang telah men· 
jiwai semua pihak yang terlibat dalam pernbahasan tersebut, akhirnya 
RUU tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal waktu yang dite- 
tapkan tanpa ditempuh dengan pemungutan suara. 

8. RUU Usu[ Inisiati] 
Perlu diakui bahwa scjak tahun 1971 DPR belurn pern.ah membuat 

RUU Usul lnisiati]: 
Hal ini disebabkan karena: 
a. Dilihat dari proses dan prosedur, maka RUC Usu! Inisiatif DPR 

lebih kornpleks daripada RUU usul Pemerintah (dapat Saudara- 
saudara pelajari dari Tata Tertib DPR) 

b. Dilihat dari perangkat keras maupun lunaknya maka jelas pihak 
Pernerintah mcmpunyai perangkat yang lebih lengkap dari DPR, 
sehingga kapahilitas Pemerintah lebih besar dari DPR dalam 
menyusun RUU. 

c, Dilihat dari segi penguasaan materi, maka pihak Eksekutif lebih 
mcmpunyai kemampuan karena ia sehari-hari terlibat secara 
langsung dalam pelaksanaan pcnyelenggaraan Pemcrintah clan 
Pembangunan. 

d. Presiden sebagai Mandataris MPR mempunyai posisi yang lebih 
baik untuk menilai pcraturan perundang-undangan apa saja yang 
diperlukan untuk dapat melaksanakan rnandatnya, yaitu mcngim- 
plementasikan GBHN dan rnelaksanakan, mengamankan serta 
rnenyukseskan pernbangunan nasional, 
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2. Sementara itu terdapat pandangan yang membenarkan bahwa 
kekuasaan eksekutif lebih menonjol daripada kekuasaan legeslatif 
antara lain: 

a. MPR adalah pcmcgang dan p e la ksa n a kedaulatan Rakyat, 
sedangkan Presiden adalah "Mandataris'' MPR. 

b. Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi 
dibawah Majelis. 

c. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. 
d. UUD 1945 mcncantumkan pengaturan tentang Presiden dengan 

12 pasal secara lebih tegas clan langsung daripada hal-hal yang me- 
nyangku t 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 UUD 1945 
mengatur tentang kepresidenan ini baik pemilihan, peng- 
angkatan, pemberhentian, tugas dan wewenangnya; 
Sedang Lembaga-lembaga Tinggi Negara lainnya hanya diatur di 

1. Pandangan yang tidak membenarkan adanya pendapat bahwa kekua- 
saan Lembaga Kepresidenan (Eksekutif) lebih menonjol dari pada 
kekuasaan Lembaga DPR (Legislatif) mengemukakan argumentasinya 
antara lain: 
a. Kedudukan DPR adalah kuat, Dewan ini tidak bisa dibubarkan 

oleh Presiden. 
b. DPR dapat senantiasa mengawasi tindakan Presiden; jika DPR 

menganggap bahwa Presiden sungguh melanggar haluan negara 
yang telah ditetapkan oleh UUD atau MPR, maka MPR dapat 
diundang untuk persidangan Istirnewa agar supaya bisa minta 
pertanggung jawaban kepada Presiden. 

c. Kekuasaan Kcpala Negara tidak tak terbatas (bukan diktator bukan 
bersifat absolut), 

d. Presiden harus memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR. 
e. Presiden harus bekerja bersarna-sarna dengan Dewan 
f. Dalam membentuk Undang-undang harus dengan persetujuan 

DPR. 
g. Bahkan khusus dalam hal menetapkan APBN, kedudukan DPR 

adalah lebih kuat daripada kedudukan Pemerintah (Penjelasan 
Pasal 23 UUD 1945). 
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Dari Uraian tersebut dirnuka kiranya dapat karni simpulkan se- 
bagai berikut : 

Bab IV 
PENUI'UP 

3. Lepas dari pandangan-pandangan tersebut tadi, sebagai bangsa 
yang berpancasila, kita menempatkan faktor manusia yang "berbudi 
pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh: cita-cita moral rahyal 
yang luhur", sehagai titik sentral, sebagaimana yang dicantumkan 
dalarn penjelasan UUD I 945, Selanjutnya dijelaslcan pula, bahwa yang 
sangat penting dalam pemerintah dan dalam ha] hidup negara ialah 
semangat para pemimpin Pemerintah. 

Dikatakan dengan Pancasila dan Pasal 29 UUD'45 maka dalam 
negara dan masyarakat Indonesia yang ber-Pancasila, ketaqwaan pada 
Tuhan Yang Maha Esa adalah sangat pen ting sekali, yang berarti bahwa 
bagi bangsa Indonesia tidak ada kekuasaan yang lebih besar daripada 
Kekuasaan Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa Tuhan adalah Maha 
mengetahui, Maha adil, Maha Besar. 

Para pendiri Negara RI, be nar-benar menempatkan faktor 
rnanusia yaitu manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
sebagai titik sentral dalam memimpin Pemerintahan dan penyelengga· 
raan Negara secara umum. 

dalam beberapa pasal bahkan BEPEKA hanya disinggung secara 
sepintas dalasn satu ayat (Pasal 23 ayat (5) UUD 1945). 

e. Presiden mem~gang kekuasaan membentuk Undang-undang 
dengan persetujuan DPR; Bukan sebaliknya DPR mernbentuk 
Undang-undang dengan persetujuan Presiden. 
Sebagai konsekwensi konstitusional daripada kekuasaan pernben- 
tukan Undang-undang tersebut, maka produk hukurn (Undang- 
undang, Peraturan Pernerintah, Keputusan Presiden) lebih ter- 
turnpu dan lebih condong memihak Pemerintah. 

f. Hanya Lernbaga Presiden dan Wakil Presiden saja yang dipilih dan 
diangkat oleh MPR. 

g. Sudah menjadi fenomena umum, bahwa dalam negara-negara 
yang sedang membangun, diperlukan adanya Pernerintah yang 
kuat. 
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Pimpinan MPR 
DPR 

MPR : Memilih/mengangkat Presiden dan Wakil 
Presiden. 

: Mengusulkan calon-calon anggota DPA. 
: Mengusulkan calon-calon anggota yang akan 

duduk di lembaga BEPEKA dan Mahkamah 
Agung. · 

Dari segi ini kita rnelihat betapa pentingnya Pernilu; karena hasil 
Pemilu akan menentukan anggota-anggota yang duduk di Lernbaga 
MPR/DPR : yang nantinya akan ikut mengambil keputusan, siapa yang 
harus duduk di lembaga-lembaga supra sturktur selain MPR/DPR 
dalam Demokrasi Pancasila yang tidak dapat disamakan dengan De- 
mokrasi Baral. Dalam hal ini ingin, saya tekankan bahwa saya bukan 
ahli tentang Demokrasi Pancasila dan Dernokrasi Pancasila sendiri 
masih terus mengalami penyempurnaan-penyempurnaan dalam 

1. Demokrasi Pancasila telah mernberikan isi kepada hakekat kepada 
Orde Baru (yaitu kehendak untuk rnelaksanakan Pancasila dan UUD 
1945 secara rnurni dan konsekuen) dengan tata laksana yang De- 
mokratis, konstitusional dan berdasarkan hukum. 
2. Dengan Dernokrasi Pancasila telah dimungkinkan berfungsinya 
Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara sesuai UUD 1945, dengan 
dernikian telah mernbuktikan peranannya yang sernakin mantap se- 
bagai sarana untuk mewujudkan amanat penderitaan rakyat. 
3. Prinsip-prinsip musyawarah untuk rnufakat dalam Dernokrasi Pan- 
casila memberi petunjuk, bahwa tidak ada dominasi dari pihak rnayori- 
tas karena suara minoritaspun harus didengar. 
4. Sistern kelembagaan kita tidak sama dengan sistem Baral (liberal), 
karena MPR tidak dapat disamakan dengan Majelis Tinggi sedangkan 
DPR harus selalu kerjasama dengan Pemerintah karena masing-masing 
tidak dapat sa)ing menjatuhkan. 
5. Dalarn praktek operasional sistem Dernokrasi Pancasila masih 
perlu penyempurnaan-pcnyempurnaan sesuai dengan nilai-nilai ideolo- 
ginya dan kehendak serta aspirasi rnasyarakat yang selalu berkembang. 
Pengembangan itu dapat berarti mengganli hal-hal yang tidak relevan 
lagi dengan hal-hal baru yang lebih relevan, setelah melalui proses 
musyawarah untuk mencapai konsensus nasional. 
6. Pengisian keanggotaan pada lembaga-lembaga supra struktur se- 
lain MPR/DPR, ditentukan atau dipengaruhi oleh kcputusan dari 
Lembaga :YlPR dan DPR yaitu bahwa: 
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:VL KHARIS SUHUD 

ud 

Magetan, 27 Mei 1989 
KETUA MPR/DPR 

L 

praktek operasionalnya, Oleh karena itu pada saat rnenutup Sidang 
Paripurna MPR tanggal 1] Maret pagi, saya telah menyampaikan 
himbauan untuk mencari terus cara-cara baru yang lebih baik dan 
lebih mapan, sesuai dengan dinamika masyarakat, agar supaya generasi 
penerus dapat mewarisinya, yang pada gilirannya akan mampu mem- 
bangkitkan gairah, dan kobaran semangat serta kesediaan berkorban 
yang lebih besar dalam mengamankan, mernelihara dan melanjutkan 
pernbangunan yang telah dirintis oleh para pendahulu-pendahulunya, 

Sekian, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wata'ala selalu melim- 
pahkan rahrnat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sebagaimana 
firman Allah mengatakan: 

"Barang siapa berbuat yang membawa kebaikan rnaka ia akan 
mernperoleh (balasan) yang lebih baik dari padanya, sedang mereka 
itu adalah orang-orang yang aman tenteram dari kejutan yang dahsyat 
pada hari itu" (Q.S. An Nam! (semut) : 89) 

• 
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• 



763 

Ceramah Ketua DPR-RI, M. Kharis Suhud 
di depan Peserta Kursus Reguler Angkatan XXII 

(KRA-XXII) Lembaga Pertahanan Nasional 
Tahun 1989, tanggal 21 Juni 1989 

di Jakarta, tentang Pelaksanaan Sistem 
Politik Demokrasi Pancasila. 

r 



J 



Sesuai perrnintaan Lembaga, maka Bab IV dan Bab V khusus akan 
diuraikan tenting "Dewan Perwakilan Rakyat" dan upaya-upaya untuk 
rneningkatkan peranannya. 

Pancasila yang para pendiri Negara RI. telah ditetapkan menjadi 
dasar negara dan pandangan hid up bangsa Indonesia, digali dari upaya 
dan bumi Indonesia. Pancasila yang tercantum didalam Pernbukaan 
UUD 1945, telah menjiwai batang tubuh atau pasal-pasal daripada 
UUD 1945 berikut penjelasannya. 

Sila kerakya.tan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan perwakilan, merupakan dasar utama sistern De- 
mokrasi Pancasila, yang dijabarkan lebih lanjut dalam batang tubuh 
WD~ . 

Sistem Demokrasi Pancasila sebagai suatu sistem Demokrasi, ber- 
sumber dari falsafah dan sumber kehidupan sosial budaya bangsa Indo- 
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,. Bab VI. 

Bab III 
Bab IV 
Bab V 

Pendahuluan. 
Sistem Politik Demokrasi Pancasila sebagaimana 
dirnaksud UUD 1945 
Penerapan Sistern Politik Demokrasi Pancasila 
Hak-hak DPR dan pelaksanaannya. 
Upaya peningkatan peranan DPR dalam mendukung 
suksesnya Pembangunan Jangka Panjang II. 
Penutup: Kesimpulan. 

Bab I 
Bab II 

Sistem Demokrasi Pancasila sebagai suatu sistern, pada hakekatnya 
meliputi pelbagai aspek kehidupan masyarakat yang cukup luas, baik 
dibidang politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam, 
Namun dernikian di dalarn uraian-uraian berikut ini, ruang lingkup 
hanya karni batasi pada bidang politik, sesuai judul yang diminta. 
Oleh karena itu sisternatika didalarn uraian tersusun sebagai berikut: 

BAB I 
PENDAHULUAN 

50 
PELAK.SANAAN SISTEM POLmK DEMOKRASI PANCASl!.A 

01.EH M. KHARIS SUHUD, KETUA MPR/DPR-RI 
DI DEPAN PARA PESERTA KURSUS REGULER LEMHANNAS 

ANGKATAN XXII 
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Kalau kita mengkaji kepada lJUD 1945, baik di dalam Pernbukaan, 
Batang Tubuh maupun Penjelasannya, maka Dernokrasi Pancasila 
sebagai suatu sistern, yang berkaitan dengan pengorganisasian negara 
yang didasarkan kepada Pancasila dan hukan didasarkan kepada 
komunisme, liberalisrne, theokratisme, maupun paham-paham lain. 

Secara implisit dari UUD 1945 tersebut, rnaka sistem pengorga- 
nisasian negara dalam wujud nyata adalah scbagai berikut: 
1. Kcdaulatan berada ditangan rakyat. 
2. Kedaulatan tersebut dilaksanakan melalui perwakilan serta didasar- 

kan kepada asas musyawarah untuk mencapai mufakat. 
3. Dengan asas musyawarah mufakat berarti dalam Demokrasi Pan- 

casila tidak ada "diktaktor" mayoritas atau "tirani" minoritas. 

BAB II 
SISTEM POLITIK DEMOKRASI PANCASIIA SEBAGAIMANA 

DIMA.KSUD UUD 1945. 

nesia, merupakan sistem yang hidup secara dinamis, yang turnbuh dan 
berkernbang secara berlanjut di dalam perjuangan dan perjalanan 
sejarah Bangsa. 

Demokrasi Pancasila adalah Kerakyatan, yang di.pimpin oleh 
hikmat kebijaksanaan. yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, yang 
berkernanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indone- 
sia dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Di dalam perkembangan sejarah Bangsa, Dernokrasi Pancasila, 
telah menghadapi pelbagai ancaman, tantangan, hambatan dan 
gangguan antara lain telah mengarah kepada Demokrasi Liberal de- 
ngan penerapan sistern Parlernenter, kemudian berubah kepada De- 
mokrasi Terpimpin, setelah gagalnya Konstituante melaksanakan tugas 
yaitu menetapkan dasar negara kita, yang kemudian lahirlah Dekrit 
Presiden 5 Juli 1958. 

Sctelah G 30 S/PKI meletus dan kernudian dapat digagalkan, 
lahirlah kemudian Orde Baru yang merupakan titik tolak sejarah 
Bangsa Indonesia untuk kernbali kepada kcmurnian Pancasila clan 
UUD 1945, dimana pelaksanaan Dernokrasi Terpimpin yang telah 
ditetapkan dengan TAP MPRS No. VIII/MPRS/1965 diganti De- 
mokrasi Pancasila yang telah dipedornani dengan Ketetapan MPR No. 
XXXVII/MPRS/1968 
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4. Dengan Dernokrasi Pancasila tidak kenal _adanya lembaga oposisi. 
5. Dernokrasi bukan merupakan tujuan, tetapi alat untuk mcncapai 

tujuan. 
6. Kenyataan atas dasar hikrnah kebijaksanaan dalam pelaksanaannya _ 

harus didasarkan kepada kernanfaaran bagi rakyat banyak. 
7. Dengan Dernokrasi Pancasila tidak dikenal pemisahan kekuasaan, 

yang ada dalam pembagian kekuasaan (distribution of powers) 
atas 5 jenis kekuasaan yang_masing-masing berada dibawah MPR. 
Dengan pembagian kekuasaan dimungkinkan adanya hubungan 
kerja atau kerjasarna antara Jembaga-lernbaga negara dalam rnelak- 
sanakan tugas-Lugas/fungsi-fungsinya. · 

8. Fungsi-fungsi kenegaraan yang dicrnban dan dijalankan oleh un- 
sur-unsur lembaga negara tersebut, pada hakekatnya merupakan 
"Kepernimpinan Nasional" yang diatur sebagai berikut : 
a. Lembaga MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara, yang 

melaksanakan fungsinya "pemegang dan pelaksana sepe- 
nuhnya kedaulatan rakyat" 

b. Lembaga DPR rnernegang fungsi "legislatif' atau perundang- 
undangan bersarna dengan Presiden, dan mernegang fungsi 
pengawasan. 

c. Lcmbaga Kepresidenan, mcmegang fungsi eksekutif. 
d. Lembaga DPA rnemegang fungsi konsultatif/Pertimbangan. 
c Lcmbaga Badan Perneriksa Keuangan menyelenggarakan 

hmgsi auditauf a tau perneriksaan. 
f Lembaga M.A. melaksanakan fongsi yudikatif atau peradilan. 
Di dalam sistem politik Dernokrasi Pancasila sesuai UUO 45, maka 

mekanisme kehidupan bernegara dilandaskan kepada Tujuh Kunci 
pokok Sistern Pemerintahan Negara, yaitu : 
1. Negara Indonesia ber dasarkan atas hukum (rechtstaat), tidak ber- 

dasar kekuasaan (rnachtsstaat). 
2. Pemerintahan berdasar atas siste rn konstitusi (hukurn dasar), tidak 

bcrsilat absolu t. 
3. Kekuasaan tertinggi ditangan MPR : 

a. MPR rnenetapkan UCD, Garia-garis Besar I--Ialuan Negara, 
memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden. 

b. Presiden tunduk dan bcrtanggungjawab kepada Majeiis, 
menjalankan haluan negara menurut Caris-garis besar yang 
telah ditetapkan oleh Majelis dan wajib menjalankan ketetap- 
an-ketetapan Majelis. 
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4. Presiden ialah penyelenggara Pemerintah Negara yang 
tertinggi dibawah Majelis. 

5. Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR Presiden harus 
bekerjasama dengan DPR, Presiden harus mendapat 
persetujuan DPRdalammembuat UU dan menetapkan APBN. 

6. Menteri negara ialah pembantu Presiden; Menteri Negara 
tidak bertanggungjawab kepada DPR. 

7. Kekuasaan Kepala Negara tidak terbatas. Kedudukan DPR 
kuat, karena tidak dapat dibubarkan oleh Presiden, Anggota 
DPR semuanya merangkap menjadi Anggota MPR dan DPR 
dapat senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden dan 
bila DPR menganggap Presiden melanggar haluan negara 
yang ditctapkan oleh MPR, maka Majelis dapat diundang 
untuk persidangan istimewa agar bisa meminta per- 
tanggungjawaban kepada Presiden. 
Penjabaran lebih lanjut dari tujuh kunci pokok ini tetuang di 
dalam pasal-pasal UUD 1945, yaitu: 
1. MPR memegang kedaulatan rakyat, 
2. Negara menyelenggarakan kepentingan urnum, bukan 

kepentingan golongan atau perorangan, yang dikris- 
talisasikan pada negara kesatuan yang berbentuk Re- 
publik. 

3. Negara berdasarkan sistem perwakilan yang dijalankan 
oleh MPR dan DPR. 

4. Negara melindungi harkat ma rtaba t manusia dcngan 
suatu sistern hak dan kewajiban warga ncgara, dan pen- 
duduk Indonesia. 

5. Presiden adalah Mandataris MPR. 
6. Negara berdasarkan atas hukum dan bukan atas dasar 

kekuasaan. 
7. Pernerintahan berdasar sistem konstitusi (bukan absolut). 
8. Kelembagaan Negara atas dasar interelasi antar Lembaga 

Tertinggi dan Tinggi Negara. 
9. __ Ada mekanisme pelestarian demokrasi serta ideologi 

dalam bentuk tata cara yang tidak mernudahkan peruba- 
han hukurn dasar. 

Dari uraian-uraian tersebut, nampak jelas, bahwa sistem politik 
Dernokrasi Pancasila adalah suatu sistem pengorganisasian negara yang 
pada hakekatnya merupakan pelaksanaan demokrasi yaitu kedaulatan 
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a. Penerangan sistem politik Demokrasi Pancasila sejak tahun 1945 
sampai dengan tahun 1965, clan dari tahun 1965 sampai dcngan seka- 
rang ini rnengalami pasang surut di dalam pelaksanaannya, bahkan 
pernah rnenyimpang dan tidak berjalan sesuai dengan Pancasila dan 
UUD 45 clan penyimpangan ini rnencapai puncaknya pada peristiwa- 
C 30 S PKJ tahun 1965. 

Sejak Orde Baru, secara bertahap dan terus menerus diupayakan 
untuk diterapkan dcngan sebaik-baiknya sesuai dengan tekad Onie 
Baru untuk memurnikan Pancasila dan UUD 45 sec.ara konsekuen. 

Sesuai dengan tekad Orde Barn tcrsebut, rnaka penerapan De- 
mokrasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan 
bernegara harus dapat menciptakan suatu orientasi, sikap dan tingkah 
laku politik sebagai pencerrninan amalan-arnalan Pancasila dan UUD 
1945, dan harus dapat mewujudkan suatu struktur politik, budaya poli- 
tik, proses politik partisipasi politik dan komunikasi politik yang sesuai 
pula dengan nilai-nilai Pancasila dan UCD 1945. 

Pada saat Bangsa Indonesia memasuki PELITA V, dan akan ber- 
siap-siap menyongsong Pambangunan Nasional Jangka Panjang tahap 
ke dua, maka perlu diciptakan suatu keadaan di bidang ideologi dan 
politik sebagai berikut: 

1. Pancasila yang telah ditetapkan menjadi satu-satunya asas rnelalui 
Ketetapan MPR No. II/MPR/1983 dan dijabarkan lebih Janjut 
melalui Undang-undang No. 3 tahun 1985 dan Undang-undang 

... 

BAB III 
PENERAPAN SISTEM POLITIK DEMOKRASI PA.N"CASIIA 

rakyat yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, dalarn kehidupan ber- 
masyarakat, berbangsa dan bemegara. 

Dengan dernikian Dernokrasi Pancasila bersifat in tegralistik, 
dimana pada dirinya diakui adanya hak dan tanggungjawab individu di 
dalarn kehidupan berrnasyarakat, berbangsa dan bernegara, dalarn 
batas-batas yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Oleh 
karena itu pelaksanaan sistern pengorganisasian negara berdasarkan 
dernokrasi Pancasila hams dilandasi oleh asas kekeluargaan, gotong- 
royong clan kebersamaan sebagai pancaran dari kesadaran budi pekerti 
dan hati nurani yang luhur sebagai makhluk. individu maupun sebagai 
makhluk sosial. 
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.. b. Peranan Demokrasi Pancasila pada era tinggal Jandas. 
Pada era tinggal landas kita akan menghadapi kondisi politik dan 

kemasyarakatan dengan tantang-tantangan dan perrnasalahan-per- 
masalahannya yang berbeda dengan kondisi politik clan kemasyarakat- 

No. 8 tahun 1985 harus benar-benar climantapkan clalam 
kehidupan bermasvarakat berbangsa dan bernegara. Dengan telah 
clitetapkannya Pancasila menjadi satu-satunya asas maka ideologi 
tidak lagi perlu dipertentangkan ataupun dipermasalahkan, 

2. Pembangunan politik melalui perididikan politik harus dapat 
mcmbangkitkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya 
sebagai warga negara dan mampu untuk menumbuhkan partisi- 
pasi masyarakat dalam pembangunan bangsa. 

3. Kehidupan konstitusional clan dernokrasi berjalan dengan baik. 
4. Dapat diciptakan satu sistem hukum nasional yang mantap yang 

mengabdi kepada kcpentingan nasional. 
5. Mekanisme kepemimpinan nasional bcrjalan dengan baik dan 

man tap. 
6. Persatuan dan kesatuan nasional berjalan dengan kokoh dalam 

menunjang Pcmbangunan Nasional. 
7. Pemillhan umum yang "Iuber" sebagai perwujudan kcadulatan 

rakyat berlangsung dengan mantap. 
8. Lembaga politik berfungsi dengan baik. Organisasi kekuatan sosial 

politik dapat mandiri, berkualitas dan berkernampuan. 
9. Lembaga perwakilan rakyat berfungsi dengan baik sesuai dengan 

tatanan kehidupan bermasyarakat clan berncgara sebagaimana 
diatur oleh perundang-undangan. 

10. Lembaga-lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara dapat rnelak- 
sanakan tugas dan fungsinya dengan rnantap. 

11. Mekanisrne komunikasi antara masyarakat dengan lcmbaga-lem- 
baga perwakilan, antara masyarakat dengan Pernerintah, antara 
lembaga perwakilan dan Pemerintah, antara organisasi kekuatan 
sosial politik dengan masyarakat ataupun dengan Pernerintah, 
bcrjalan dengan baik, dan dapat diciptakan saling keterbukaan. 

12. Ormas-ormas sesuai profesinya masing-masing dapat mancliri, 
berkualitas clan berkernampuan. 

I 3. Dapat diciptakan Aparatur negara yang bersih, berkemampuan 
dan berwibawa serta mampu melaksanakan tugas-tugas pernerin- 
tahan clan pembangunan clengan sebaik-baiknya. 
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c. Unsur-unsur pokok sistem Demokrasi Pancasila. 

r 

I .... 

an pada masa kini, sebab kondisi kemasyarakatannya jelas akan menga- 
lami berbagai perubahan dan kemajuan sebagai akibat dari perubahan 
lingkungan global, regional dan nasional yang mempengaruhinya. 

Perwujudan Demokrasi Pancasila, harus dapat mengantisipasikan 
perkembangan dan kondisi politik yang diharapkan terjadi pada era 
tinggal landas . 

Usaha untuk mernantapkan kesadaran politik rakyat akan hak dan 
kewajibannya sebagai warga negara dan sekaligus untuk memelihara 
dan memantapkan stabilitas politik, merupakan tangungjawab seluruh 
rakyat, karena itu harus dimungkinkan adanya partisipasl rakyat yang 
seluas-luasnva. ' . 

Partai-partai politik dan Golongan Karya, dan organisasi kemasya- 
rakatan harus berperan aktif baik melalui wadah supra maupun infra 
struktur politik, ' 

Struktur politik ini harus berfungsi dan memainkan peranan se- 
cara aktif dalam menunjang Pembangunan Nasional. 
Oleh karena itu lembaga supra maupun infra struktur politik, harus 
berkualitas, berkernampuan dan rnandiri. 
Berkualitas artinya dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam 
keh idu pan internalnya dan dalam kehidupan kernasyarakatan, 
kebangsaan dan kenegaraan. 

Berkemampuan artinya sanggup rnelaksanakan fungsi-Iungsinya 
sesuai dengan Undang-undang. 

Mandiri artinya mampu mencetuskan gagasan-gagasan yang kreatif 
untuk dituangkan ke dalam rencana atau program-program dan 
mampu untuk melaksanakannya atas dasar kernarnpuan sendiri, 

Di samping itu, sesuai dengan perkembangan kehidupan atau 
kegiatan kencgaraan, maka sistern Demokrasi Pancasila harus mampu 
melestarikan dan mernantapkan siklus kalender ketatanegaraan lima 
tahunan atau lazim disebut "Mekanisme kepernimpinan lima tahunan". 

Dengan kondisi-kondisi tersebut di atas, maka pernbangunan poli- 
tik harus diarahkan untuk mewujudkan sistern Demokrasi Pancasila 
yang penerapannya akan dapat mernantapkan wawasan kebangsaan 
yang intinya persatuan dan kesatuan, mengaktualisasikan nilai-nilai 
luhur Pancasila dan UUD 1945, menciptakan stabilitas politik yang 
sehat dan dinarnis, memandirikan wadah-wadah pengembangan partisi- 
pasi masyarakat dan rnelestarikan mekanisme lima tahunan, 

( 
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1. Supra struktur politik 

Yang dimaksud dengan supra politik adalah MPR, DPR, Presiden, 
BEPEKA, DPA, MAHKAMAH AGUNG dan Pemerintah Daerah, yang 
secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam kelompok fungsional 
(MPR, Presiden, DPR, BEPEKA, DPA, MA), dan kelornpok teritorial 
(Pemda). 

Scbagai tadi telah kami uraikan, bahwa untuk mcnciptakan kon- 
disi politik pada tahap tinggal landas, yaitu adanya stabilitas nasional 
yang tinggi yang berintikan stabilitas politik yang mantap, diperlukan 
adanya supra struktur politik yang berkualitas, berkernampuan dan 
mandiri, yang sanggup memainkan peranan sesuai dengan tugas dan 
fungsinya sebagaimana diatur oleh peraturan perundangan. 

Oleh karena itu agar sistem Demokrasi Pancasila dapat diterapkan 
dengan sebaik-baiknya, rnaka: 
1. Hubungan tata kerja di antara lembaga Tinggi l\egara dengan/ 

atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara masih perlu diman- 
tapkan dan disempurnakan, sehingga TAP III/MPR/ 1978 perlu 
ditata lebih lanjut. 

2. Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara perlu lebih mampu menum- 
buhkan partisipasi rakyat, yaitu partisipan yang utuh dan 
menycluruh dalam mcndukung tinggal landas Pembangunan 
Nasional. 

3. Perlu ditumbuhkan suasana ketcrbukaan dalam proses politik atas 
dasar semangat kekeluargaan dan kebersarnaan di dalam dan di 
an tara Lembaga Teringgi dan Lernbaga-lembaga Tinggi Negara 
lainnya, dengan memahami fungsi dan tugas masing-masing. 
Sebagai suatu bangsa yang relatif masih rnuda clan scdang me- 
masuki masa pcralihan dari suasana tradisional kc suasana yang 
lebih maju, sering nampak bahwa pcranan Pernerintah sernakin 
dominan dan sangat mempengaruhi sikap, 'perilaku dan perkern- 
bangan kehidupan kernasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan. 
Kenyataan in harus dimbangi dengan kemampuan dan kualitas 
lembaga clan anggota lembaga. 

4. Penerapan sistem Demokrasi Pancasila harus lebih mampu untuk 
mendemokrasikan sistem Pemerintahan Negara dengan 
meningkatkan partisipasi seluas-luasnya dari Lembaga Tertinggi 
dan Tinggi Negara. 

5. Suasana kondusif perlu diciptakan khususnya oleh Pemerintah. 



2. Infra Struktur politik. 
Organisasi kekuatan sosial politik (OKSP). 

Unsur utama pada infra struktur politik yaitu Partai-partai Politik 
Golongan Karya telah diatur secara jelas di dalarn UU No. 3 t:ahun 
1975, dan terakhir telah diubahz'disernpurnakan dengan UU No. 8 
tahun 1985. 

Terwujudnya organisasi kekuatan sosial politik yang mandiri, 
berkemampuan, berkualitas dan dernokratis di dalam dirinya, tidak 
semata-mata tergantung pada Pemerintah, melainkan ditentukan oleh 
infra struktur politik itu sendiri. 

Banyak kelernahan dari organisasi-organisasi kekuatan sosial poli- 
tik khususnya partai-partai politik, karena organisasinya kurang rapi, 
kurangnya disiplin baik di kalangan Pimpinannya maupun para 
Anggotanya, Pimpinan yang kurang demokratis dan rnasih banyak 
permasalahan-perrnasalahan internal yang belum dapat diselesaikan 
dengan tuntas, · di sarnping adanya faktor-faktor eksternal. Dengan 
kondisi sernacam ini, diperlukan peningkatan kemampuan dari partai- 
partai politik dan Colongan Karya di dalam mernbawakan peranannya. 

Hal ini berarti bahwa langkah-langkah pembinaan perlu dipro- 
gramkan sedernikian rupa sehingga benar-benar berfungsi sebagai 
wadah penghimpun dan penyalur aspirasi dan kepentingan rakyat yang 
efektif. 

Dengan telah diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya asas, 
rnaka iklim persatuan diharapkan makin nyata, sebab tidak ada lagi 
faktor kecurigaan, dan kepada rnereka diberi kesernpatan yang sarna 
urrtuk rnemperjuangkan program-programnya dan sekaligus 
mewujudkannya. 

Faktor penting dalam upaya menumbuh kernbangkan ketiga or- 
ganisasi kekuatan pohtik agar mandiri, berkemampuan dan berkualitas 

agar.lernbaga supra struktur Iainnya ataupun infra struktur politik 
dapat berperanan lebih mantap, 

6. Peranan dan kedudukan DPRD yang telah diatur dalam UU No. 5 
tahun 1974 tentang "Pokok-pokok Pernerintahan di Daerah", 
diharapkan mampu menjalankan fungsinya dengan sebaik-baiknya 
selaku partner dari Pemerintah Daerah, di mana Kepala Daerah 
mempunyai wewenang di bidang eksekutif dan DPRD di bidang 
legisJatif, di mana DPRD berfungsi pula untuk rnenyalurkan aspi- 
rasi masyarakat di: wilayahnya. 
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Media Mas!a 
Untuk mengembangkan motivasi masyarakat untuk berpartisipasi 

dalam pembangunan, rnaka perlu diciptakan sikap mental yang 
membuat masyarakat ikut bertanggungjawab terhadap jalannya dan 
suksesnya pembangunan. Untuk itu rakyat harus mernahami prinsip- 
prinsip dan kebijaksanaan pembangunan. Oleh karena itu pembinaan 
kornunikasi terrnasuk media massa rnenjadi sangat penting. 

Media Massa dapat menciptakan iklim pembaharuan dan pemba- 
ngunan, dapat mengatasi dampak negatif sebagai akibat pembaharuan 
dan pembangunan, dapat rnemberikan inforrnasi yang seluas-luasnya 
kepada masyarakat, dapat menyalurkan pendapat rnasyarakat yang 
konstruktif. Tetapi sebaliknya media massa dapat pula menjadi sumber 
keresahan, yang berakibat merusak persatuan dan kesatuan bangsa, 

Organisasi MQMQ (Ormas) 
Organisasi massa sebagai unsur lain dari infra struktur politik, 

telah diatur melalui Undang-undang No. 8 tahun 1985. 
Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat, orrnas-ormas 

ini sesuai dengan profesi dan kegiatannya, perlu ditingkatkan peranan-. 
nya untuk dapat menjadi saluran dalam memberikan dukungan ter- 
hadap sistern politik secara keseluruhan, atas dasar wawasan yang sama 
dalam menciptakan persatuan dan kesatuan, Apabila dapat diciptakan 
orrnas-ormas yang berkemampuan dan berkualitas, maka sistem politik 
Dernokrasi Pancasila akan mendapat dukungan kerangka infra struktur 
politik yang benar-benar kuat, 

adalah terciptanya kondisi politik yang menunjang, sikap Pemerintah 
yang terbuka, serta didasari kepada semangat persatuan dan kesatuan 
dalam bersarna-sama mengemban pencapaian tujuan nasional dan 
adanya sikap saling bertoleransi, keselarasan pandangan dan sikap 
musyawarah untuk mufakat di dalam memperjuangkan aspirasinya, 

Keberadaan ke tiga organisasi kekuatan sosial politik, sesuai de- 
ngan konsensus nasional, harus dapat terus dipertahankan, dan di- 
cegah kemungkinan terjadinya proses penyederhanaan lebih · lanjut, 
apalagi sampai menjadi sistem mono partai yang tidak sejalan dengan 
sistem Demokrasi Pancasila, 

Pola interaksi kompetitif yang sehat dan dinamis di antara orga- 
nisasi-organisasi kekuatan sosial politik harus ditumbuh kembangkan 
untuk mendukung perwujudan Dernokrasi Pancasila. 
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2. Proses Po1itik 
, Unsur lain dalarn pelaksanaanz'penerapan Dernokrasi Pancasila 

adalah proses politik. 
Yang dimaksud dengan proses politik antara lain: 

a. Proses pernbentukan lembaga-lembaga permusyawaratan/perwa- 
kilan rakyat melalui Pemilu yang dilaksanakan 5 tahun sekali 
dengan asas langsung, umum, bebas dan rahasia (LUBER). 
Dengan Pemilu rnaka akan terbentuk sistern kekuasaan negara 
yang berkedaulatan rakyat atas dasar perrnusyawaratan perwa- 
kilan, sebagaimana digariskan oleh UUD 45. 
Kekuasaan negara lahir melalui Pernilu, adalah kekuasaan negara 
yang lahir rnenurut kehendak rakyat, Undang-undang yang meng- 
atur tentang Pemilu yaitu Undang-undang Nomor 15 tahun 1969, 
yang mengalami bebera.pa kali perubahan, terakhir dengan Un- 
dang-undang Nomor l tahun 1985. 

b, Pengambilan keputusan, adalah suatu proses penyelesaian sesuatu 
masalah yang diarnbil dalam rapat-rapat Dewan ataupun rapat- 
rapat Majelis. 

apabila peranannya sebagai media komunikasi tidak didukung oleh 
tanggungjawab kepada kepentingan nasional, 

Itulah sebabnva, di Indonesia yang menitik beratkan kepada nilai- 
nilai luhur Pancasila, maka media massa diberi predikat "bebas, ber- 
tanggungjawab dan mernperhatikan stabilitas'', Ini berarti bahwa di 
dalam kebebasannya tetap bertanggungjawab kepada kepentingan 
nasional, mendahulukan kepantingan nasional dan stabilitas nasional, 
Inilah ciri media massa yang akan dikembangkan di dalam proses 
pembangunan politik di dalam Demokrasi Pancasila. 

Di sini, media massa diharapkan mampu bersifat aktif, dinamis, 
kreatif, edukatif, informatif, rnampu mernperjuangkan kebenaran dan 
keadilan atas dasar kebebasan yang bertanggungjawab, rnernbirra per- 
satuan dan kesatuan bangsa dan mampu ikut menciptakan stabilitas 
nasional yang dinarnis. 

Media Massa har us mampu mempertebal keyakinan dan 
ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempertinggi rasa 
kernanusiaan, mernperkokoh persatuan rnusyawarah, menumbuhkan 
rasa keadilan, menggelorakan semangat pengabdiao dan disiplin na- 
sional. 
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3. Budaya politik. 
Budaya politik Demokrasi Pancasila bersurnber kepada nilai-nilai 

Dari berbagai ketentuan-ketentuan dan khususnya diatur oleh 
Peraturan Tata Tertib DPR dan MPR, pengambilan keputusan di- 
lakukan dengan dua bentuk, yaitu musyawarah mufakat dan 
dengan suara terbanyak (voting). Oleh karena pada hakekatnya 
Demokrasi Pancasila tidak mengenal "oposisi'' tetapi tetap dibenar- 
kan adanya perbedaan pendapat, maka diupayakan penyelesaian 
perbedaan pendapat ini melalui musyawarah mufakat, dan apabila 
ternyata musyawarah mufak.at tidak tercapai maka keputusan diam- 
bil dengan suara terbanyak (voting) 
Pengambilan keputusan melalui voting ini dibenarkan oleh Per- 
aturan Perundang-undangan. Namun demikian dalarn penerapan 
sistem Demokrasi Pancasila sebaiknya keputusan-keputusan yang 
menyangkut keselamatan negara, kelangsungan hidup bangsa dan 
negara, serta persatuan dan kesatuan bangsa, yang tidak berten- 
tangan dengan kepentingan rakyat dan tidak bertentangan dengan 
dasar negara, sebaiknya diarnbil dengan musyawarah mufakat. 

c. Masih di dalarn kaitan dengan proses politik ini adalah masalah 
kepemirnpinan nasional. Kepemimpinan nasional dapat diartikan 
sebagai pelaksanaan secara konsekuen fungsi-fungsi kenegaraan 
dari Lembaga-lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara sebagai supra 
struktur poliuk maupun fungsi-fungsi dari organisasi kekuat.an 
sosial politik sebagai infra struktur politik. 
Kepemimpinan nasiorial dipengaruhi oleh suasana huburigan 
antara supra struktur politik, infra struktur politik, proses pernben- 
tukan dan berfungsinya lembaga-lembaga tersebut sorta masalah 
suksesi kepernirnpinan nasional. 
Masalah suksesi lapisan kepemimpinan nasiorial, ak.an meliputi 
Pimpinan dari Lcmbaga-lembaga Terringgi dan Tinggi i\'egara, 
dan bahk.an pimpinan organisasi-organisasi kekuatan sosial politik. 
Untuk menjamin dinamika, kreativa dan kepekaan kepemimpinan 
nasional dan pengambil keputusan srtategis serta sernakin tum- 
buhnya kehidupan politik dan berhasilnya pembangunan, maka 
sudah seyogyanya lapisan kepemimpinan nasional dan pengambil 
keputusan strategis ini ada pembatasan masa jabatannya, sesuai 
hukum alam yang senantiasa menghendaki perubahan dan pere- 
majaan. 



5. Partisipasi politik. 
Partisipasi politik adalah ke iku tser taan nya seseorang, atau 

sekelornpak orang secara aktif dalam kehidupan politik negara baik 
secara langsung atau tidak langsung, baik melalui Pemilu, rnaupun 
keikutsertaan mengambil bagian dalam kegiatan pcmcrintahan dan 
pembangunan dan lain-lain. 

Wadah partisipasi politik antara lain dua partai politik dan Colong- 
an Karya, Organisasi Massa, dan melalui Lembaga Masyarakat Desa, 
Dalam cakupan kehidupan k.ebangsaan dan kenegaraan, maka corak 
dan kadar partisipasi rakvat dalarn penbangunan nasional akan tercer- 
min terutama dalam keikutsertaan rakyat di dalam Pemi1u. Tolak ukur 
suksesnya Pamilu dapat dilihat dalam 2 aspek, yaitu tinggi rendahnya 
jurnlah rakyat yang ikut Pernilu dan aspek pelaksanaan Pemilu yang 
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4. Komunlkas] politlk, 
Kornunikasi plitik dikernbangkan dalam rangka mernantapkan 

pertumbuhan sistern Demo krasi Pancasila, sehingga berkembang 
komunikasi politik timbal batik antara masyarakat, antara masyarakat 
dan lembaga-lembaga negara terrnasuk DPR dan Pemerintah. 

Komunikasi timbal balik hanya dapat tumbuh bila berkembang 
sikap terbuka, responsif dan akomoditif dari para pcnyelenggara ne- 
gara terhadap aspirasi masyarakat. 

Pancasila yang mempengaruhi orientasi sikap dan tingkah laku seluruh 
anggota masyarakat, 

Oleh karena itu budaya politik yang akan dibentuk dalam sistern 
Dernokrasi Pancasila adalah budaya politik yang berdasarkan Pancasila. 
Hal ini berarti ada keyakinan politik bahwa Pancasila rnerupakan 
surnber inspirasi , rnotivasi dan sikap serta tingkah laku politik setiap 
warga negara dalam kehidupan berrnasyarakat, berbangsa dan berrie- 
gara. 

Sasanti "Bhinneka Tunggal Ika" cara pandang bangsa Indonesia 
dan lingkungannya yang terumus dalam Wawasan Nusantara, dan di- 
terimanya Pancasila sebagai satu-satunya asas, merupakan nilai-nilai 
esensial yang mernantapkan dan memadukan budaya politik dalam 
pelaksanaan sistern politik Demokrasi Pancasila, Ini sernua dipadukan 
<lengan ciri-ciri kekeluargaan, gotong royong, musyawarah, cinta 
kernerdekaan, cinta tanah air, dan semangat solidaritas, cinta persatuan 
dan kesatuan, 
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B. Pelaksanaanya. 
Apabila kita simak satu persatu mengenai pelaksanaan dari pada 

hak-hak tersebut di atas maka semenjak DPR hasil dari Pemilu 1971 
sampai sekarang sebagian besar hak-hak tersebut sudah dilaksanakan 
dengan baik. Untuk jelasnya di bawah ini saya berikan contoh-contoh 
pelaksanaan dari hak-hak tersebut: 

Hak meminta keterangan kepada Presiden. 

A. Hak-hak Dewan Perwak.ilan Rakyat. 
Berdasarkan Undang-undang No. 16 tahun 1969 tentang Susunan 

dan Kedudukan MPR, DPR, DPRD sebagaimana telah ditarnbah dan 
dirubah berturut-turut dengan Undang-undang No. 5 tahun 1975 dan 
dengan Undang-undang No. 2 tahun 1985 serta Keputusan DPR No. 
10/DPR-Rl/III/1982-1983 tentang Peraturan Tata Tertib, hak-hak DPR 
adalah sebagai berikut: 
a. hak meminta keterangan kepada Presiden; 
b. hak mengadakan penyelidikan; 
c. hak mengadakan perubahan atas Rancangan Undang-undang; 
d. hak mengajukan pernyataan pendapat; 
c. hak mengajukan/menganjurkan seseorang jika ditentukan oleh 

suatu peraturan perundang-undangan; 
f. hak mengajukan Rancangan Undang-undang Usul lnisiatif 

Di samping itu Anggota DPR juga mempunyai hak: 
mengajukan pertanyaan; 
hak protokoler dan hak keuangan/administratif. 

BAB IV 
HAK-HAK DPR DAN PEIAKSANAANNYA 

benar-benar LUBER. 
Dari penjelasan-penjelasan tersebut di atas, jelas bahwa penerang- 

an Dernokrasi Pancasila merupakan suatu rangkaian perwujudan 
struktur politik, budaya politik, proses politik, kornunikasi politik dan 
partisipasi politik di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara. 
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Hak mengajukan pemyataan pendapat. 
Anta.ra lain dapat diberikan beberapa contoh sebagai berikut: 
1. Memorandum tentang penetapan harga gula hasil penen 1972 

Antara lain dapat diberikan beberapa contoh sebagai berikut: 

1. Pertanyaan 7 Anggota DPR dari Fraksi PDI pada Presiden tanggal 
27 Pebruari 1980 mengcnai kasus GIA. Atas percanyaan tersebut 
Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Riset dan Teknologi DR. B. 

J. HABIBIE rnenjawab dalam Rapat Paripurna tanggal 30 Juni 
1980. 

2. Pertanyaan 7 Anggota DPR dari Fraksi Karya Pembangunan 
mengenai Pertamina. 
Pada pertengahan Pebruari 1980 7 orang Anggota dari FKP meng- 
ajukan pertanyaan kepada Presiden rnengenai rnasalah Pertamina, 
dan jawaban Pernerintah disarnpaikan oleh Menter! Sekretaris 
Negara dalam Rapat Parrpurna tanggal 21 Mei 1980. 

3. Pcrtanyaan ]9 Anggota DPR mengenai pernyataan keprihatinan. 
J\tas per tanyaan tersebut Pemerintah mcrnberikan secara tertulis 
dalam berituk surat Presiden Rl pada Ketua DPR-RI dengan 
nomor surat B-Pres/7/1980 tcrtanggal 31 Juli 1980. 

Hak mengadakan Perubahan atas Rancangan Undang-undang. 
Apabila kita mau mengamati secara seksarna, maka RUU yang 

berasal dari Pernerintah, oleh Komisi atau Panitya Khusus yang diberi 
rnandat untuk mernbahas Rancangan tersebut, selalu diadakan peruba- 
han-perubahan. Dengan dernikian pada saat RUU tersebut dibawa ke 
Rapat Paripurna Tingkat IV {pengambi!an keputusan DPR), yang dira- 
warkan oleh Pimpinan Rapat kcpada para Anggota adalah naskah RUU 
yang telah mengalami perubahan (amandemen). 

Masyarakat awam yang melihat di Televisi yang mendengar suara 
"setuju" dari para anggota mengira anggota DPR hanya meng "iya" kan 
saja naskah dari Pernerintah, dan mereka menganggap, kalau dernikian 
DPR itu hanya sekedar stempel saja. 

Padahal apabila Saudara mempelajari rnisalnya saja RUU KUHAP 
dengan KCHAP yang sekarang berlaku, boleh dikatakan setiap bab, 
setiap pasal bahkan setiap ayat dirubah total selama pernbahasan di 
DPR. Demikian DPR pula berlaku pada pembahasan-pernbahasan 
RUU-RUU lainnya, seper ti RUU tentang Pendidikan Nasional, RUU 
tentang Perpajakan dan lain-lain. 
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Hak mengajukan pertanyaan. 
Hak ini yang sering dipakai khususnya dalam kait.annya dengan pclak- 
sanaan tugas bi.dang pengawasan. 
Pengajuan pert.anyaan dari para anggota dapat berlangsung di Rapat 
Kerja, Rapat Dengar Pendapat, ataupun Rapat Dengar Pendapat 
Umum. 

clan Rencana Ekspor Gula tahun 1974 yang diajukan oleh 31 
Anggota DPR-RI (Drs. C. J. Simandjuntak dan kawan-kawan). 
Memorandum ini adalah sehubungan dengan telah diberikan 
keterangan oleh Pemerintah kepada Rapat Kerja Gabungan 
Kornisi IV, VII dan APBN DPR-RI dcngan Menteri Pertanian dan 
Menteri Perdagangan pada tanggal 13 Mei 1972. Keterangan 
Pemerintah itu ialah mengenai Penetapan Barga Gula Hasil 
Perren 1972 dan Rencana Ekspor Gula tahun 1974. 

2. Memorandum OPR-RI tentang Masalah Beras, yaitu sehubungan 
dengan Keterangan Pemerintah menganai rnasalah beras yang 
disarnpaikan di depan Sidang Pleno DPR-RI tanggal 14 Desember 
1972. 

3. Memorandum DPR-RI rnengenai masalah Proyek Miniatur Indo- 
nesia "Indonesia Indah" dan Bari Depan Generasi Muda. 

4. Usul Pernyataan Pendapat tentang Proses Dekolonisasi Timor Por- 
tugis yang diajukan oleh 45 orang (Widyapranata dan kawan-ka- 
wan). 

Hak mengajukan/menganjurkan seseorang jika ditentukan oleh 
suatu peraturan perundang-undangan. 

Berdasarkan ketentuan undang-undang DPR memberikan usu! 
kcpada Presidcn dalam rangka pengisian/pengangkatan anggota 
Badan Pemeriksa Keuangan dan para Hakim Agung. 

Selama ini, ketentuan Undang-undang rersebut telah berkali-kali 
dilaksanakan oleh DPR dengan baik. bahkan kalau kita rnau menyimak 
labih dalam semangat yang terkandung da lam ketcntuan ini, k ira akan 
dapat mcnarik kesimpulan bahwa: 

Kekuasaan Presiden tidak "Tak terbatas" scsuai dengan penjelasan 
DUD. 
Kcdu dukan DPR kuat, karena hanya dari nama-nama calon dirna- 
jukan oleh DPR sajalah yang bolch diangkat dan ditetapkan oleh 
PRESIDEN untuk duduk di Lembaga-lcmbaga Tinggi Negara 
terse but. 
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Fraksi PDI 

Fraksi P.P 

1. Hak mengadakan penyelidikan. 
Mengenai hak ini ada undang-undang yang mengaturnya yaitu 

' Undang-undang No. 6 tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket 
Dewan Perwakilan Rakyat. 

Hak ini sebenarnya dilandasi oleh pola pikir liberal, yaitu: Apabila 
DPR selesai mengadakan suatu penyelidikan (angket) biasanya terns 
diikuti oleh pemyataan tidak pcrcaya (mosi tidak percaya) kepada 
pernerintah, akibatnya pernerintah bubar. Padahal rnenurut Undang- 
Undang Dasar 1945 DPR tidak bisa rnenjatuhkan Presiden, dan se- 
baliknya Presiden tidak bisa mernbubarkan DPR. 

Dengan dernikian, dalam Dernokrasi Pancasila, rnau tidak mau 
harus ada kcrjasama antara eksckutif dan lcgislatif. 

Sejak. DPR periodc 1971 s/d sekarang hak ini pernah akan 
digunakan oleh DPR. Adapun masalahnya sebagai berikut: 

Pada awal Juli 1980 Pimpinan DPR telah menerima surat dari 32 
Anggot:a DPR dari Fraksi FPDI clan FPP yang dit:anda tangani oleh 
Santoso Dono Saputro dan HM Sarkawi Basri alas narna kawan-kawan, 
Surat terse but mcngusulkan agar DPR mengadakan penyelidikan 
rnengcnai PN-Pcrtarnina. 

Setelah mengalami beberapa kali pernbahasan, maka basil Rapat 
Badan Musyawarah tanggal 13 Nopernber 1980, keernpat Fraksi telah 
menyampaikan pcndapatnya sebagai berikut: 

Fraksi .-\BRJ : mcnyetujui apa yang telah dicapai dalarn lobbying 
t:anggal 3 Nopernber, yaitu dipentingkannya rnasalah 
angket ini, sarnpai ada perkembangan barn. 

Fraksi KP. Setuju rnasalah ini ditanggungkan dulu pernbicaraan- 
nya. 
Sambil menunggu perkcrnbangan baru dari pihak 
Pengusul, maka Fraksi Persatuan belum bisa mernberi- 
kan tanggapan. 
Fraksi ini mengusulkan agar Pirnpinan mernberi- 
tahukan mengenai hal ini kepada para Pengusul. 
Mengusulkan diadakan lobbying kembali antara Pim- 
pinan DPR dengan Pirnpinan Fraksi-fraksi, mungkin di 
dalam Lobbying tersebut ada perkernbangan-perkern- 
bangan baru ke arah penyelesaian bersama. 

Adapun hak yang belum pemah dilaksanakan adalah 
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2- Hak mengajukan RUU Usul Inisiatif', 
Hak ini semenjak DPR 1971 juga belum dilaksanakan, mengingat: 
1). Dilihat dari proses dan prosedur, rnaka RUU Csul Inisiatif DPR 

lcbih kornpleks daripada RUU Usul Pemerintah (dapat Saudara- 
saudara pelajari dari Tata Terlib DPR). 

2). Dilihat dari perangkat keras maupun lunaknya maka jclas pihak 
Pernerintah mempunyai perangkar yang Jebih Jengkap dari DPR, 
sehingga kapabilitas Perner intah lebih besar dari DPR dalam 
menyusun RCU. 

3). Dilihat dari segi penguasaan rnateri, maka pihak Eksekutif le bih 
mempunyai kemampuan kare na ia sehari-hari terlibat secara 
langsung dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah clan 
Pem bangunan. 

4). Dilihat dari peraturan perundangan (pasal 5 uUD 1945), kekua- 
saan mernbentuk Undang-undang ada di tangan Presiden. 
"Presiden rnemegang kekuasaan mernbentuk Undang-undang 
dengan persetujuan DPR" 
Dari ketentuan inijelas, bahwa insiatif untuk menyiapkan Undang- 

undang lebih banyak di tangan Presiden, lebih-lebih bila dilihat, bahwa 
Presiden selaku mandataris MPR yang ditugasi untuk melaksanakan 
pernbangunan yang paling tahu peraturan-peraturan mana yang sangat 
diperlukan untuk mensukseskan pembangunan khususnya dalam 
Repelita V. 

Rapat Badan Musyawarah tanggal 13 Nopember 1980 akhirnya 
mernutuskan: 
1. Pimpinan akan menyampaikan hasil lobbying kepada paraPeng- 

usul. 
2. Sesudah ada respons dari Pengusul (misalnya apakah akan di- 

teruskan usulnya), baru Pirnpinan akan melobbykan kembali, 
dengan harapan Fraksi-fraksi mempunyai pernikiran untuk mem- 
perternukan pendapat antar Fraksi-fraksi. 

Akhirnya Usul untuk mengadakan Angket rnengenai Pertamina 
oleh Santoso Dono Saputro dan kawan-kawan tidak diproses lebih 
lanjut oleh DPR-RI dalam periode yang bersangkutan, karena tcrnyata 
hasil Lobbying, tidak mengusulkan untuk diteruskan usulnya, sehingga 
dengan dernikian Alat-alat Kelengkapan Dewan tidak mernbahasnya 
lebih lanjur. 
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Kita semua menyadari bahwa di dalarn upaya mewujudk.an arnanat 
konsitusi yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan 
Pancasila harus rnelalui perjuangan dan kerja keras yang tidak henti- 
hentinya dengan melaksanakan Pembangunan Nasional yang beren- 
cana, bertahap dan berkesinarnbungan. 

Kesadaran ini perlu kita rniliki agar kita tidak kehilangan arah, 
agar kita mengetahui set.iap tahapan apa yang mungkin dan apa yang 
tidak mungkin untuk. dicapai. 

Dewasa ini kita sedang berusaha merampungkan tahapan Pernba- 
ngunan Jangka Panjang 25 tahun Pertarna dan pada akhir REPELITA 
V kita berusaha agar kerangka landasan yang kokoh bagi rnasyarakat 
yang kita cita-citakan dapat kita selesaikan dengan baik sehingga pada 
REPELITA VI kita akan mampu mernasuki proses tinggal landas, 

Dalam Pembangunanjangka Panjang tahap ke [I yang akan dimu- 
lai pada REPELITA VI nanti, diharapkan kita dapat memacu pernba- 
ngunan dengan kemampuan dan kekuatan kita sen diri yang telah 
rnakin besar menuju masvarakat yang kita cita-citakan. 

Oleh karenanya dalam Pembangunan Jangka Panjang tahap II 
yang meliputi kurun waktu 1993-2013 seluruh sernangat, arah dan 
gerak Pembangunan Nasional harus makin manampilk.an wujud pem- 
bangunan sebagai pengamalan Pancasila dengan . peningkatan terus- 
menerus dari kualitas manusia dan kualitas rnasyarakat Indonesia. 

Namun betapapun tuntutan tersebut meningkat sesuai dengan 
kernajuan jaman, pembangunan kita hams tetap bertumpu pada Tri- 
logi Pembangunan yaitu pernerataan pembangunan clan hasil-hasilnya, 
pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta stabilitas nasional yang 
rnantap dan dinarnis, 

Sebagai hasil pembangunan jangka panjang tahap pertarna maka 
kondisi rakyat Indonesia dalarn pembangunan jangka panjang tahap 
kedua sudah sernakin rnakmur dan semakin cerdas, rnasyarakat yang 
rnakin makmur dan makin cerdas tuntutan-tuntutannya akan semakin 
meningkat. Kalau semula yang dibutuhkan hanya kebutuhan-kebu- 
tuhan primer saja seperti misalnya kebutuhan akan sandang, pangan 

BABV 
UPAYA PENINGKATAN PERAN DPR 
DAIAM MENDUKUNG SUKSESNYA 

PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHAP KE II 
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3. Peranan dalam rangka melaksanakan fWlgsi pengawasa.n. 
Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan maka DPR bisa 

bertindak lebih aktif lagi mengingat adanya keterbukaan yang lebih 
luas di semua pihak. 
Hal itu semua bisa dilaksanakan dengan baik apabila: 
1). Adanya peningkatan keterbukaan dari sernua pihak di dalarn 

2. Peranan dalam fnngsinya sebagai legislator. 
Dalarn kaitan ini DPR diharapkan sudah akan mampu mengajukan 

Rancangan Undang-Undang Inisiatif mengingat para wakil-wakil rakyat 
yang akan duduk di DPR kemampuannya juga sudah semakin 
meningkat, demikian pula peningkatan peran dalam rangka pelak- 
sanaan hak budget. 

1. Peran dalam fungsinya sebagai lembaga perwakilan 
Dalarn kaitan ini para anggota DPR harus semakin mampu 

menyerap aspirasi rakvat dan selanjutnya mengolah dan memper- 
juangkan aspirasi-aspirasi yang berkembang dari rakyat, Narnun dalam 
hal ini perlu saya ingatkan bahwa tidak semua aspirasi rakyat harus 
diperjuangkan oleh anggota DPR. Aspirasi-aspirasi yang sesuai dengan 
Pancasila clan UUD 1945 yang perlu diperjuangkan, sebaliknya aspirasi- 
aspirasi yang jelas tidak sesuai Zbertentangan dengan Pancasila dan 
UUD 1945 tidak perlu diproses. 

Agar supaya mampu membawakan hal ini, para anggota dituntut 
untuk rneningkatkan kepekaan politik sehingga sebagai wakil rakyat ia 
akan selalu tanggap terhadap segala sesuatu yang timbul dan berkem- 
bang dalam masyarakat Untuk itu faktor pencalonan menjadi sangat 
penting. Ini menjadi 1ugas DPP masing-masing organisasi kekuatan 
sosial politik agar benar-benar menempatkan calon-calon yang terbaik 
sesuai dengan tuntutan pembangunan yang akan diajukan dalam 
pcrnilu dan selanjutnya akan menduduki kursi di DPR. 

dan papan, maka dengan kondisi yang makin makmur dan cerdas 
tuntutan untuk berpartisipasi da]am segaJa ha] terrnasuk dalam bidang 
politik juga semakin meningkat. 

Apabila hasil pembangunan tersebut dikaitkan dengan fungsi 
Dewan Perwakilan Rakyat, dengan fungsi-fungsinya sebagai lembaga 
perwakilan, legislatif maupun pengawasan rnaka upaya peningkatan 
peran DPR tersebut kiranya dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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mandang setiap masalah yang dihadapi bersama sebagai 
masalah bangsa dan negara sehingga mampu menetralisir hasrat- 
hasrat subjektif dari masing-masing pihak. Adu argumentasi yang 
sehat di dalarn usaha menernukan konsensus di kalangan fraksi- 
fraksi yang berbeda pendapat tentang suatu topik yang dibahas, 
hendaknya dapat dikembangkan rnelalui suatu mekanisrne yang 
rasional berdasarkan asas musyawarah untuk mufakat, 

2). Mernantapkan mekanisme musyawarah untuk mufakat dalam 
setiap pengambilan keputusan dan benar-benar rnencerrninkan se- 
mangat kekeluargaan dan gotong royong. Sikap emosional dan 
egoisme fraksi harus mampu ditekan dan disalurkan secara sehat 
di dalam forum musyawarah. Pengambilan keputusan dengan 
suara terbanvak (voting) bukan hal yang tabu, karena dijamin oleh 
Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian cara tersebut 
hanya merupakan jalan keluar terakhir apabila upaya musyawarah 
untuk mufakat tidak membawa hasil, 

3). Memantapkan rnekanisme hubungan dan tata kerja antara Lem- 
baga Tertinggi Negara dengan Lembaga-lembaga Tinggi Negara 
dan an tar Lembaga-lembaga Tinggi Negara, sehingga jel~s fungsi 
dan tanggungjawab masing-masing sebagai penjabaran Undang- 
Undang Dasar. Pemantapan mekarrisme ini perlu ditetapkan 
dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, karena MPR 
adalah sebagai satu-satunya Lembaga Tertinggi Negara, yang 
rnerupakan penjelmaan Kedaulatan Rakyat. Ketetapan MPR No. 
Jil/.MPR/1987 sebenarnya sudah mcngatur mengenai hal ini, te- 
tapi narnpaknya masih perlu ditata lebih lanjut, 

4). Meningkatkan semangat kekeluargaan dan kebersamaan antara 
DPR dan Pemerintah, dengan menumbuhkan rasa saling meng- 
hargai dan menghormati terhadap kedudukan, tugas dan fungsi 
masing-masing, dan rnenumbuhkan pendekatan integralistik 
dalam operasinya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 
1945. 

5). Meningkatkan budaya keterbukaan di dalarn DPR dan antara DPR 
dengan Lembaga-lembaga Tinggi Negara lainnya dengan lebih 
rnenurnbuhkan-kembangkan budaya dialog. 

6). Menyempumakan mekanisrne kerja DPR khususnya dalam hu- 
bungan dengan Pernerintah. · 

7). Meningkatkan sarana untuk dapat menunjang pelaksanaan tugas 
dan fungsi DPR secara menyeluruh. 
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ttd 

Jakarta, 21 Juni 1989. 
KETUA MPR/DPR-RI 

1. Sistem Politik Dernokrasi Pancasila adalah suatu sistem pengorga- 
nisasian negara yang pada hakekatnya rnerupakan pelaksanaan 
demokrasi, yaitu kedaulatan rakyat yang dijiwai oleh nilai-nilai Pan- 
casila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

2. Pelaksanaan sistern pengorganisasian negara berdasarkan De- 
mokrasi Pancasila, harus dilandasi oleh asas kekeluargaan, gotong 
royong dan kebersamaan sebagai pancaran dari kesadaran budi 
pekerti dan hati nurani yang luhur sebagai makhluk individu dan 
sebagai makhluk sosial, 

3. Bila diteliti secara mendalam, sebenarnya selarna ini DPR telah 
melaksanakan tugasnya dengan baik dengan rnenggunakan se- 
bagian besar hak-hak yang ada pada Lembaga Perwakilan ini. 

4. Dalam Pembangunan Jangka Panjang tahap II kondisi masyarakat 
akai{ sernakin makmur dan cerdas sehingga tuntutannya akan 
semakin meningkat. 

' DPR dalam hal ini harus marnpu mengakomodasikan tuntutan- 
tun tutan masyarakat tersebut sesuai dengan lajunya Pembangunan 
Nasional. 

5. Untuk itu perlu diusahakan kcterbukaan oleh semua pihak, se- 
hingga bukan hanya DPR yang diminta untuk meningkatkan per- 
anannya melainkan Lembaga-lembaga lain baik Supra maupun 
Infra Struktur politik juga harus meningkatkan keterbukaan dan 
mengembangkan dialog-dialog dengan tetap memperhatikan Tri- 
logi Pembangunan Nasional. 

BAB VI 
KESIMPULAN 

8). Meningkatkan peranan media massa dalam memasyarakatkan 
kegiatan-kegiatan DPR. 
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Jawaban ketua DPR-RI, M. Kharis Suhud 
atas pertanyaan peserta KRA XXII 

LEMHANAS tentang pelaksanaan sistem 
politik demokrasi Pancasila 
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JAWABAN: 
Masalah "massa mcn.gembang11 berkaitan. erat dengan pendidikan polilik 

sebagaimana diamanahkan oleh GBHN I 988 yang bahwa "perlunya 
pendidikan politik lebih ditingkatkan agar rakyat makin sadar akan hak dan 
kewajibannya sebagai warganegara sehingga makin mampu iku! berperan 
secara ak.tif dan berlanggung jawab dalam luhidupan bermassarakat, berbangsa 
dan bernegara.serta untuk lebih memperkokoh persatuan dan kesatuan 
bangsa. 11 

Pengalaman dalam pemilu-pemilu yang lalu menunjukkan penkotakan di 
desa tanpa pendidikan. politik yang mapan cenderung menimbulkan 
~bringasan yang sekaligus mengancam persatuan dan kesatuaa bangsa. 
pendUlikan politik rakyal desa dilakukan ol.ih pemerintah dengan peruuaran- 
penataran. Okh karena itu unluk denade tertentu "massa mengembang" masik 
diperlukan sampai terwujudnya kesadaran. politik yang mapan. 

Untuk menyalurhan setiap aspirasi rakyat dipandang tidak. ada ha- 
langannya baik melalui infrakstruktur politik atau langsung kepada s upra- 
strukiur politik bersangkulan. 

Dengan pelaksanaan pendUlikan politik diharapkan setiap organi.sasi 
hekuatan sosial politilt dapat mandiri, sehingga nantinya "massa mengam- 
bang" ditentulr.an oleh ralcyoJ sendiri yang ada didesa. 

~·· 

1. partisipasi rakyat dalam pernbangunan nasional umumnya dan 
pembangunan politik khususnya sanggat diperlukan peranan- 
nya. Dengan massa mengembang apakah partisipasi biasa kita 
peroleh ? 
Mengingat aspirasi dan tuntutan rnasyarakat tidak bisa secara ter- 
salurpada jalur OKSP yang notabane rnerupakan Iraksi-fraksi DPR. 

2. Dengan telah disetujui pancasila sebagai satu-satunya asas bagi 
I oksp, apakah tidak waktunya rnulai melonggarkan massa rnengam- 

bang ini ? 

I. PERTANYAAN ABDUL KADIR (peserta no.L) 

51 
JAWABAN KETIJA DPR-RI, BAPAK M. KHARIS SUHUD ATAS 

PERT.AlWAAN-PERTANYAAN PESERTA KRA XXII LEMJIANAS 
MENGENAI SISTEM DEMOKRASI PANCAsILA 
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I. Apakah slogan amanat penderitaan rakyat masih sesuai untuk 
dipakai, mengingat slogan tersebut seolah-olah ada (berbau) slo- 
gan kornunis, kami kira lahirnya pada zaman komunis berpe- 
ngaruh di Indonesia. Usul diganti dengan slogan "Amanat Ha- 
rapan Bangsa". 

2. Gotong royong adalah salah satu landasan Dernokrasi Pancasila, 
Dikaitkan dengan lainnya, yaitu "kebersamaan ".sebenamya kedua 
landasan tersebut sudah sangat ampuh untuk mewujudkan De- 
rnokrasi Ekonomi atau Sistem Ekonorni Pancasila sesuai pasal 33 
UUD 1945 di mana koperasi merupakan salah satu tulang 
punggung ekonorni, Tetapi dalam kenyat.aannya koperasi sulit 
berkembang. Hal ini mungk.in disebabkan oleh landasan "gotong 
royong" yang sudah tidak cocok Iagi. Pengertian gototig royong 
tradisional tidak mungkin dijadikan landasan, untuk itu perlu 
usaha pemasyarakatan arti gotong royong yang modern. 

3. PERTANYAAN A. MULYADI (peserta no.3) 

JAWABAN.: 
Penyarnpaian petisi dari berbagai utusan rnasyarakat harus dilihat 

sebagai bagian dari penyaluran aspirasi rakyat: Dalam hal yang de- 
mikian DPR berkewajiban untuk menampungnya. Pada pihak lain hal 
tersebut merupakan dari kultur politik, sehingga kebiasaan yang 
demikian sangat tergantung dari dinamika masyarakat yang selalu 
berkernbang. 

Pada setiap periode di waktu-wakru yang lalu dalam rangka penen- 
tuan calon Presiden, pimpinan DPR selalu menerima utusan-utusan 
dari masyarakat yang mengajukan petisi kebulatan tekad untuk me- 
nyampaikan kehendak menentukan calon presiden. 

Menurut undang-undang tentunya masalah ini tidak melanggar 
undang-undang, namun bagaimana menurut pendapat Bapak, apakah 
kebiasaan demikian rnerupakan kebiasaan yang sehat yang perlu diles- 
tarikan dimasa yang akan datang ? 

2. PERTANYAAN AHMAD FUAD (peserta no.2) 
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JAWABAN: 
1. MPR dalam kedudukannya sebagai "lembaga" pad.a saat ini jelas tidak 

berwenang lagi membicarakan suksesi Presiden dan Wakil presiden, 
karena MPR dalam sidang bulan maret 1988 yang lalu telaii memilih 
Presiden dan Wakil Presiden (k£tetapan MPR No. Vl/i'rfPR/1988) untuk 
periode 11 Maret 1988 sampai dengan 11 Maret 1993. 
Sebaliknya organisasi kekualan sosial poli.tik yang ada kini, bebas untuk 
membicarakan masalah suksesi Presiden dan Wakil Presiden dengan 
maksud mempersiapkan calon-calonnya pada pemilihan Presiden dan 
Wakil presiden pada sidang Umum tahun 1993 melalui masing'masing 
fraksinya yang ada d2 MPR. 

1. Ada pertanyaan bahwa MPR sekarang tidak berwenang rnernbica- 
rakan suksesi president. secara akademis hukurn apakah per- 
nyataan itu benar ? 
Tan pa me1ihat siapa yang rne njad i Presiden 1, bagaimana 
kemungkinannya sidang MPR tidak hanya bersidang satu kali 
dalam 5 tahun (sesuai UUD 1945) misalnya sidang Istirnewa, 

2. Terdapat pula opini masyarakat lewat rnassa media yang pada 
pokoknya rnenilai adanya kelernahan sistern pernilu yang sekarang 
beriaku sebagai bagian dari sistem kepernirnpinan lima tahun, 
Opini tersebut menyarankan sistem Distrik dalam pemilu sudah 
waktunya dilaksanakan. · 

4. PERTANYAA..1'l' E.ENTENG AMIN [peserta no 4) 

JAWABAN: 
Slogan A.manat Penderitaan Rakyat mat ini maupun mesa mendatang 

masili releoan. mengingat lahiinya Republik Indonesia akibat dari amanat 
penderuaan rakyat penjajahan Belanda yang berabad-abad lamanya ditambah 
dengan penjajahan Jepang. 

Asas gotong ruyong dan kebersamaon yang merupakan salan satu cui 
positif dari Demokrasi Ekonomi sangat diperlukan dalam rangka pemba- 
ngunan Ekonomi Jangka Panjang guna menghindarkan cin negatif dalam 
Demokrasi Ekonomi yaitu adanya sistem free fight liberalism, etatisme dan 
monopoli ynag merugikan masyarakal. Apabila dalam kenyataannya koperasi 
sulit berhembang, ada berbagai Jaktor yang masih dominan berpengaruh. pada 
perkembangan koperasi, tet-ulama faktor manusianya, kesadaran terhadap 
pentingnya koperasi belum tumbuh subur dikalangan anggotanya. 
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JAWABAN: 
1. Faktor usia tidak dapat dijadikan tolok ukur kualitas anggota DPR. 

Sebagai /,embaga politik b~1-bagai [aktor. menjadi penimbangan untuk 
calon anggola DPR 
Kuabfikasi sebagai putra bangsa terbaik untuk menempati posisi anggota 

I. Terdapat kesan bahwa fungsi dan posisi Duta Besar dan anggota 
DPR-RI diduduki oleh figur-figur yang tidak digunakan lagi di 
eksekutif. Bahkan dimaksudkan memperpanjang masa aktif. Ka- 
rena di DPR tidak terbatas usia. Hal ini mempengaruhi kualitas 
pen;eorangan anggota DPR. Padahal anggota DPR rnendapat 
julukan sebagai pu tra bangsa yang terbaik kare na dipilih oleh 
rakyat kita, ternyata kualitas perseorangan DPR kurang, maka 
mungkin mckanisme pemilihannya yang perlu ditinjau. Mungkin 
sistemnya tidak perlu diubah menjadi sistem distrik misalnya. 
Tetapi penempatan vote getter hendaknya menjadi calon jadi. 
Schingga putra terbaik itu benar-benar menjadi anggota DPR. 
mohon tanggapan. 

2. DPRD tentunya inventarisasi permasalahan yang cukup di 
daerahnya rnasing-masing. Apakah DPR-RI juga pada waktu reses 
mengadakan dengar pendapat DPRD tersebut ? 
Apakah mekanisme seperti ini dibenarkan menurut Undang- 
Undang? 

5. PERTANYAAN Drs. AMIDHAN (peserta no.5) 

sidang islimewa MPR,sesuai dengan bunyi penjelasan UUD 1945 hanya 
dimungkinkan dalam hal ada dugaan yang kuat bahwa mandatans telah. 
dengan sungguh-sungguh melanggar haluan negara. Melalui proses 
pengiriman memorandum oleh DPR kepada presiden, DPR dapat 
mengundang anggota MPR untuk mengadakan sidang istimewa khusus 
meminta pertanggungjawaban presiden/mandataris. 

2. Sistem pemilu yang sekarang dianut dalam empat kali pemilu 
(1971, 1977, 1982 dan 1987) adalah gabungan dari sistem proporsional 
dengan sistem disrtik atau disebu: juga sistem "perwakilan berimbang 
dengan steisel daftar "setelah mengkaji bahwa penggunaan salah satu 
sistem saja (proporsional atau distrik saja) mengandung kelemahan-kele- 
mahan mencolok mengi,ngat Jaktor geografi, dan demografi disamping 
harus mempertimbangkan Wawasan Nusantara. 
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1. Seingat karni, dalam kurun waktu Ordc Baru DPR pernah meng- 
ajukan RUU Usul Inisiatif Jubaidah Muchtar dan kawan-kawan 
tentang pergantian pp.2 /1959 tetapi dengan alasan praktis, RUU 

7. PERTANYAAN 'WIDJONARKO (peserta no.57) 

JAWABAN: 
Bobot anggota-anggota DPR tentu merupakan gambaran dan bobot rakyat · 

sendiri, sebab anggota DPR adalah pilihan dan berasal dari rakyat. Oleh. 
karma keanggotaan suaiu. orkesospol adalah sukarela, maka tentu orkesospol 
tidak bisa menghimpun ahli-ahli yang dskehendakinya. 

Usul penanya memang baik sekali. dan hal itu memang sudan dilasukan 
oleh orkesospol masing-masing seperti di ABRI diadakan seleksi dan kemudian 
ditatar. 

Dari ceramah Bapak, anggota DPR kurang berrnutu karena hanyak 
ahli bekerja di ekseku tif, Untuk mengetahui hal ini bagaimana .kalau 
kepada calon-calon anggota DPR sebaiknya di pilih/dicalonkan yang 
betul-betul ahli (politik dan ilmiah). 

kemudian diadakan pendidikan khusus calon anggota DPR seperti 
KRA Lemhanas ini, Dengan dernikian anggota DPR menjadi berbobot 
dan dapat menggunakan fungsi pengawasan eksekutif dengan baik. 

I 6. PERTA.l'INAA.7'1 Drs. BAMBANG T. (peserta no. 7) 

DPR terpulang kepaAl,a masing-masing orgamsasi kekuatan sosial politik, 
memiliki hak untuk mencalonkan anggota-anggotanya. 
Oleh sebab au [aktor pendidikan politik kader-kader organisasi kekuatan 
sosial politik sangat ditekankan. GBHN 1988. 

2. Anggota DPR-Rl ketika menjalani masa reses memanfaatkan kesempatan 
tersebut untuk mengadakan peninjauan keberbagai daerah u ntuk dengar 
pendapat dengan pejabat-pejabat teknis didaeran guna mendapatkan 
masukan yang nanlinya menjadi bahan dalam Raker dengan: Menteri 
terkait. 
Tidak ada masalahnya DPR mengadakan dengar pendapat dengan 
DPRD, pada saat dilakukan kunjungan kerja ke daerah. dalam rangka 
tugas dewan di bidang pengawasan untuh masukan dari mana saja, 
termasuk dari DPRD dapat dibenarkan. 
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JAWABAN: 
l. Ada kecendrunga» sekarang ini,bahwa nampak peran dan bobot DPR 

ditentukan oleh ada ti.daknya penggunaan hak DPR, termasuk hak irusi- 
atif. Padahal sebenamya penggunaan hak-hak tersebut khususnya hak 
inisiatif bukanlah satu-satunya cara untuk menilai bobot peranan DPR 
kalau kita melihat pasal 5 ayat 1 UuV 45 wewenang membentuk Un- 
dang-Undang ada pada presi.den dengan persetujuan DPR 
Dan sini jelas, bahwa tiLik beratnsa adalah presiden. Namuri demikian, 
RUU lnisatif ini juga dijamin oleh. UUD (pasal 21 ayat 1) maka sudah 
selayaknya kalau hal ini dapat dimanf aatkan. Dis amping pertimbangan 
tersebu; ada pertimbangan -pertimbangan lain, yaitu antara lain Jaktor 
[asilitas dan lain -lain sehagaimana disebutkan tadi, dan disamping 
fa.ktor [asiluas, yang menentukan adanya usul inisiatif adalah kemauan 
politilt dari orkesospol (induk organisasi). Konstelasi struktur DPR seka- 
rang titik beratnya terletak pada DPP orkesospol. Anggota tenka: pada 
frah.si, sedang fraksi terikal pada induknya (DPP). Seperti sekarang DPR 
mempunyai mayiritas FKP, sedang habinet sekarang ini adalan kabinet 
yang didukung oleh Colker, jadi kalau ada keperluan Golkar untuk 
mengadakan Usul Lnisiatif, tentu FKP, akan memilih apakah lewat 
kabinet (pemerintah} atau lewat FKP di DPR Oleh karena pertimbangan 
bahwa pemerintah mempunyai [asilitas dan tenaga ahli, maka mungkin 
FKP lebih cenderung memilili leuat pemerintah. 

tersebut gagal disahkan menjadi UU. Lalu sejak saat itu tidak 
pernah lagi ada RUU Usul Inisiatif dengan alasan pemerintah 
lebih mampu, DPR · tidak punya biaya clan tak punya data dan lain 
sebagainya, . 
Adanya penjelasan Bapak bahwa pada PJPT. II nanti DPR harus 
lebih mampu, apakah pada masa-rnasa yang akan datang masih 
ada kemungkinan RUU. Usul Inisiatif? 
Hal-ini mengingat DPR merupakan salah satu supra struktur yang 
berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat. Tentang 
peningkatan kemampuan DPR tadi, apakah kemungkinan nanti- 
nya DPR memiliki semacarn staf ahli? 

2. Dulu pernah ada tindakan "Walk out" salah satu fraksi dalam pem- 
bahasan suatu RUU. Bagaimana rumusannya dalam Demokrasi 
Pancasila. Dengan sebagai satu-satunya asas tentu "Waik out" 
sudah tidak akan terjadi? 
Mohon pendapat. "4 C>' 
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}AWABAN: 
1. Banyaknya pengaduaa rakyat kepada DPR memberi gambaran bahua per- 

masalahan yang ada di masyarakat tidak terselesaikar: oleh instansi yang 
beruenang, atau putusan aparat dianggap tidak adil okh rakyat. Sehagai 
lembaga j1erwakilan rakyat DPR tidak pernah. menghamba: rakyal uniuk 
datang ke DPR. 
Untuk datang ke DPR sudab: tentu harus ditempuh. prosedur yang ada 
mengingat berbagai kegiaian pimpinan DPR dan Jwmisi-komisi yang telah. 
terjadi. 

1. Dalam beberapa tahun terakhir ini banyak rakyat yang datang ke 
DPR untuk rninta perlindungan atau mengadukan masalah 
mereka. DPR nampak cukup memberikan perhatian yang besar, 
Yang kami ingin tanyakan adalah timbulnya sikap spontan rakyat 
terse but merupakan gejaia-gejala apa. Apakah kalau ini pengaduan 
oleh rakyat ke DPR berkurang kerena memang sengaja diharnbat, 
baik oleh DPR sendiri maupun oleh aparat. · 

2. Dari acara dengar pendapat yang pemah kami ikuti di DPR, acara 
terse but berlangsung sangat monoton dan tidak efektif, karena. tidak 
terjadi debat untuk rnencapai keserasian pendapat, Apakah cara 
seperti ini cocok dengan sistern Dernokrasi Pancasila, Apakah 
debar seperti di kongres tersebut tidak cocok dengan sistern 
Demokrasi Pancasila? 

8. PERTANYAAN M. RUSTAM EFFENDY (peserta no.33) 

Mengenai slaf ahli teniu. tergantung sepenuhnya kepada fraksi masing- 
masing. Apakah dibutuhltan dan apakah frkasi mampu membiayai. 
Tentu staf ahli tidak disediakan oleh. pemenntob. karena yang memerlukan 
adalab jraksi. · atau DPP-nya. Seperti di negara-negara lain, sta] ahli 
dibentuJr. olen partai yang diperbantukan kepada anggota-anggotanyri di 
parlemen. 

2. Tindakan Walk out yang dilakukan oleh: salah salu Jraksi dulu bukan 
ternadap RUU te~api terhadap salah. satu Rancangan Ketetapar: (RAN- 
TAP) MPR pada sidang Umum tahun 1978. Demokrasi pancasila tidak 
mengenat tmdakan tersebut karena bentuk pengambilan putusan yang 
dikenal dalam Tata tertib MPR adalah musyaioarak mufakat atau ber- 
dasarkan suara terbanyak. Jadi disini yang f>enling dalam Demokrasi 
Pancasila adalah pemahaman tentang "decision making" 
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JAWABAN: 
I. Permintaan anggola DPR terhadap menten agar mengajukan RUU yang 

berkaitan denga tugas Menteri yang bersangkutan. 
Permintaan tersebut lebih. merupakan himbauan aiau anjuran yang tidak 
mengi>.at dan tanpa sanksi jika menien yang bersangkutan tidak me- 
menuhi himhauan tersebu: didasarlf.an pada pertimbangan bahwa menten 
sebagai pembantu Presiden, memiliki kemampuan, sarana dan data 
untuk dapat mengajukan suatu RUU yang diperlukan dalam men- 
dukung pembicaraan dibidangnya. 
DPR tetap.berpegang pada lrelenluan konstuusional bahwa menteri tidak 
bertanggung jawab kepada DPR. 

2. Dengan lelah berlangsungnya 4 kali sidang Umum MPR lerhitung sejalt 
tahun 197J s.d 1988 menunjukan bahwa mekanisme konstitusional 5 

I. Dalam dengar pendapat antara pemerintah dengan DPR, anggota 
DPR menyarankan agar menteri yang bersangkutan mangajukan 
suatu RUU. Dengan beberapa alasan menteri yang bersangkut- 
an belum memenuhinya. Bagaimana sikap DPR terhadap hal ter- 
sebut ? 

2. Dengan telah terjadinya alih generasi dan akan berlanju t pada 
rnasa yang akan datang ditambah lagi dengan situasi sidang MPR 
yang lalu, diperkirakan sidang MPR yang akan datang akan lebih 
panas. 
Bagaimana sikap DPR/MPR menghadapi kemungkinan tersebut ? 
Apakah dengan memperlengkapi tata tertib atau pengaturan 
lanjutannya ? 

9. PERTANYAAN RAMl.AM ZUBIR (peserta no.32) 

2. Dalam acara dengar pendapat di komisi-komisi Tata tertib DPR setiap 
anggvta bebas untuk bertanya dan mmgemultakan pendapatnya, sehingga 
kemungltinan untult berbeda pendapat selalu ada yang dimanifestasikan 
dalam bentuk perdebatan. Perdebatan yang terjadi di DPR tidalt dapat 
diperbandingkan dengan perdebatan. di negara-negara liberal atau komu- 
nis, Aarena musyawarah untult mencapai mufakat itu l,ebih dibebankan 
pada kemampuan masing-masing pihak untuk memberi dan menenma 
pendapat pihak lain, dengan kala lain berusaha untuk bertemu pada satu 
titik. Perdebaum di negara-negara liberal lebih ditilik-beratkan unluk 
menggvalltan ltehendaknya dan mengalahkan kehendak pihak lain. 
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JAWABAN: 
1. Beberapa prinsip yang dianut dalam melaksanakan Demokrasi Pancastla 

merupakan. bagian dari upaya unluk menghindarP.an lerjadinya voting 
yang menimbulkan. kesan tidak menguntungkan, karena dalam. peldk- 
sanaan Demokrasi Pancasila bukan masalah menang atau kalah. Prin-. 
sip.prinsip yang selama ini dianut aniara lain tidah dili.enalnya "dikuuor 
mayontas" maupun 11 tirani minontas" dalam setiap pemecahan masalah, 

Nilai utarna Dernokrasi pancasila adalah rasa kebersamaan, ke- 
keluargaan dan kegotongroyongan. Di dalam pcngcmbangan salah 
satu fungsi DPR yaitu menarnpung aspirasi rakyat yang kernudian harus 
diolah clan diwujudkan dalam bentuk Undang-Undang, tidak mustahil 
harus dilakukan voting bilamana musyawarah/mufakat tidak dapat 
dicapai. 

Di sini bagaimanapun akan tampak adanya fraksi yang "merien- 
tukan" dan fr aks i yang kccil je las-jelas tidak mungkin dapat 
memenangkan aspirasi masyarakat yang diernbannya. 

Kcadaan semacam ini wajar terjadi dalam/negara yang berpaham 
liberalisme. Apakah hal ini tidak menimbulkan perasaan "underdog" 

Bagi kelompok tersebut meskipun dalam suasana kebcrsamaan 
dan kekeluargaan ? 

Bagaimana sebenarnya rnekanisrne Dernokrasi pancasila yang di- 
laksanakan di DPR ? mohom penjelasan 

10. PERTANYAAN WIDJOJO AMUJI (peserta no.56) 

tahunan. Lelah berlangsung dengan baik: 
Pada pihak lain, perangftal lunak maupun pera.ngkat keras dalam meng- 
hadapi setiap sidang Umum .WR selahi dipersiapkan dengan baik. ltu- 
lah sebabnya, maka setiap sidang Umum, kegiatan pertama adalah 
menetapkan peraturan Tata tertib yang akan menjadi pedoman me- 
kanisme musyawarah. 
Oleh. sebab itu, prediksi bahtua sidang Umum MPR yang akan. datang 
( 1992/ l 993) akan l.ebih "panes" akan dapat ditangkal dengan baik. 
Apalagi jika diinga: bahuia pemahaman Demokrasi pancasila sudah. l.ebih 
mantap disamping telah diterimanya pancasila sebagai salu-satunya asas. 
Sehingga diharapkan setiap anggota AfPR dan seliap fraksi di MPR l.ebih 
dapat menahan diri betapapun panasnya situasi demi persaiuan dan 
kesatuan bangsa. · 
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yang demikian. Berkenaan dengan hal tersebut, apakah tidak 
mungkin bahwa MPR melaksanakan fungsi/tugas untuk dapat 

1. Berdasarkan penjelasan yang dapat saya tangkap, seolah-olah MPR 
hanya bekerja satu periode selam 5 tahun, 'yaitu antara lain mene- 
rapkan GBHN, memilih presiden/wakil presiden. Anggapan ini 
menimbulkan pertanyaan bahwa usaha untuk niembentuk MPR 
sungguh mcmerlukan waktu, tenaga, pikiran besar. Namun dilain 
pihak ternyata hanya sekali Iima · 

11. PERTAJ\'YAAN HARSQNO (peserta no.16) 

demiltian juga asas kebersamaan, Jcekeluargaan dan gotong royong. Pada 
pihak lain dengan diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya asas oleh 
semua kekuatan sosial politik di DPR yang berarti fraksijraksi juga telah 
memiliki asas yang sama, maka setiap aspirasi masyarakat ditampung 
dan dimusyawarahkan untuk memperoleh kata mufakat. 

2. Untulr. mengetahui dan memahami pelaksanaan Demokrasi pancasila di 
DPR dapat diilr.uli rapat komisi-komisi DPR dalam membahas setiap RUU 
alau yang disebut juga dengan istilah pembicaraan Tingkat III. Dalam 
pembicaraan di komisi-komisi DPR setiap materi yang dianggap " crusial 
point " dengan segala daya diupayakan memecahkannya melalui musya- 
warah muf akal. 
Suatu permasalahan diperdebatkan dengan membutuhkan waktu cukup 
lama (misalnya RUU KUHAP 2 tahun), namun tetap dalam batas yang 
terjadwal. Dari sisi lain dilihal bahwa setiap RUU yang dibahas di DPR 
selalu. mendapatkan amandemen dari anggota-anggota/fraksi-Jraksi DPR 
hal dilihat dari jumlah pasal yang selalu tidak sama ketika RUU masuk 
DPR dibandingkan setelah "stemmotiueering" pada rapat pleno pe- 
ngesahan RUU menjadi UU. 
Bagi DPR dan MPR Demokrasi Pancasila sudali lama menjadi meka- 
nis me dalam rapat-rapat, terutama dari rapatr-rapat komisi- 
komisi,setidak-tidaknya sejak Orde Barn yang dimantapkan dengan 
adanya PEDOMAN PELAKSANAAN DEMOKRASI PANCAS!LA 
DALAM ketetapan MPRS no.XXXVIII/ MPRS/ 1968 yang kemudian 
dikukuhkan dalam ketetapan MPR no.l/MPR/1973 dan dalam keteta- 
pan MPR no.I/1978 dan terakhir dalam ketetapan MPR no.l/A1PR/ 
1983 yang kemudian dilakukan PERUBAHAN DAN TAMBAHAN 
dalam ketetapan MPR No. I/ 1988. 
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Pada · waktu akhir-akhir ini rnasalah yang hangat dibicarakan 
adalah suksesi kepernimpinan nasional. Bahkan Bapak presiden 
sudah menyarnpaikan pendapat bahwa masalah suksesi kepernimpinan 

12. PERTANYAAN HERMAN M. (peserta no.22) 

JAWABAN: 
I. MPR sejak Orde Baru sampai saat ini melaksanakan tugas, fungsi dan 

wewenangnya berdasarkan ketentuan-ketentuan konstitusional sebagai- 
mana terdapat dalam UUD 45 dan k£tetapan-k£telapan MPR no. I/ 
MPR/1988. UUD 45 menetapkan bahuia MPR, karena jumlahnya yang 
besar, bersidang sedihitnya sekali dalam 5 tahun di Ibukota negara. 
Sedikitnya, berani kalau perlu dalam 5 tahun tentu boleh bersidang l.ebih. 
dari sekali, dengan mengadakan persidangan istimeuia. 
Kemungkinan diadakannya sidang istimeuia menurut penjelasan UUD 
1945 adalali karene kemungkinan DPR untuk meminta pertanggung 
jawaban Presiden jika dewan menganggap bahwa Presiden sungguh 
ml!langgar haluan negara yang telah. ditelapkan. 
Di samping itu, menu rut k£tetapan MPR no. Vll/MPR/ 197 3 etas permin- 
taon Presiden/atau DPR sidang Istimeuia MPR dapat diadakan khusus 
unluk memilih dan menganglr.at Wakil Presiden dalam hal Wakil Presiden 
berhalangan tetap (mangkat, berhenti atau tidak dopa: menjalankan ke- 
wajiban dalam masa jabatan). 
Ketentuan ini terdapat dalam ki!tetapan MPR no.Ill/MPR/1978 (pasal 
6). 

2. Pengenia» peningkatan bobot DPR harus diartikan dapat dilaksanakan- 
nya fungsi pokok DPR yaitu : 

Fungsi menetapltan UU pemerintah termasuk menetaphan APBN: 
Fungsi mengawasi tindakan Presiden dalam melaksanakan haluan 
negara. 

rnengisi kokosongan, walaupun ada DPR ? 
2. Berbicara .tentang kernarnpuan DPR (sebagai institusi maupun 

perorangan), kami berpendapat bahwa hal tersebut sangat diper- 
lukan untuk ditingkatkan dengan maksud agar dapat "mengirn- 
bangi" pernerintah dalam melakukan pernbicaraan atas berbagai 
rnasalah. Selain itu, kemarnpuan tersebut diperlukan u ntuk 
meningkatkan "bobot" DPR yang saat ini banyak meridapat 
sorotan, 
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1. Baru-baru ini tersebar issue tentang suksesi, banyak tokoh-tokoh 
kita yang terlibat' ikut meramaikan issue terse but. Orang akan ber- 
pendapat seolah-olah issue tersebut memang boleh/benar me- 

13. PERTANYAAN SUGENG ZAINAL (peserta no.47) 

JAWABAN: 
Persoalan pokok dalam membicarakan suksesi kepemimpinan nasional 

menyangkut suksesi kepemimpinan semua suprastrukiur politik yang ada seka- 
rang ini, yaitu MPR, Presulen (Presiden dan Wakil Presiden), DPR, BPK, 
DPA, dan MA. 

Khusus yang menyangkut pencalonan Presider: dan Wakil Presidea untuk 
periode yang a.Aan datang ( 1992) sudah jelas menjadi wewenang sekaligus 
k.ewajiban 1\1PR yang akan datang yang akan memilih dan mengangkatnya 
karena tugas MPR yang sekarang ( 1987-l 992)sudah selesai sampai sidang 
Umum MPR tanggal 11 Maret yang lalu. 

Proses suksesi kepemimpinan Nasional yang menyangkut pencalonan 
Presiden dan Wakil Presiden cukup dengan mempergunakan ketentuan yang 
sudah ada, yaitu ketetapan MPR no.lll/MPR/J.973 tentang TATA CARA 
PEMJUHAN PRF.SIDEN DAN WAKIL PRESIDE.I>./. Tata cara terse/mt sampai 
saat ini dapat berjalan dengan baik tanpa menimbulkan ekses yang negatif. 

Tentang timbulny~ 2 orang calon pada sidang Umum MPR 1988 
kemungt<inan terse/mt sudah diakomodir dalam Tap MPR no.lll/MPR/ 1973 
dengcn demikian jik.a nanti . muncul lebd; dan satu orang calon Presiden dan 
atau Wahil Presiden maka ketetapan MPR no.lll/MPR/ 1973 tetap valid dan 
releuan. 

adalah masalah MPR yang akan datang dan bahwa suksesi kepernimpin- 
an bukan hanya soal Presiden dan Wakil Presiden tetapi menyangkut 
seluruh kepemimpinan Nasional. MPR kita pernah mengalami hal 
yang "tidak terduga" dengan munculnya 2 hal yang dihadapi yaitu rasa 
rik.uh/sungkan bila mernbicarakan calon pemimpin yang akan datang 
dan sebaliknya bila ada hal yang tidak terduga kita belum siap meng- 
hadapinya. 

Bagaimana menurut Bapak sebaiknya proses suksesi kepemimpin- 
an nasional (arti sempit) pencalonan presiden dan wakil presiden yang 
akan datang apakah perlu diberi cukup waktu untuk mengetahui calon 
atau tetap berjalan seperti yang lalu yang menuru: karni banyak kera- 
wanan dan kelemahan dilihat dari semangat persatuan dan kesatukn 
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JAWABAN: 
1. Ketidak tepatan membenkan penjelasan mengenai sesuatu permasalahan 

mengakibatkan penjelasan yang diberikan menjadi issue politik yang 
merugikan. Pada pihak lain kurangnya penguasaan materi yang dilontar- 
kan dapat membeniuk opini publik yang keliru. 
Misalnya masalah suksesi kepemimpinan Nasional, jika yang dimaksud 
adalah suksesi presiden dan wakil presiden "aturan mainnya" Lelah dite- 
tapkan dalam ketetapan MPR no.ll/MPR/ J 973. Adalah lebih. bijaksana 
jika yang r}.ijelaskan adalah isi materi kewtapan tersebut. 

2. Surat yang disampaikan R.Soepraplo, wakil ketua MPR Utusan 
Daeroh yang menyangkut masalah RUU Peradilan Agama semata- 
mata surat pribadi yang bersangkutan sebagai warganegara. 
Penggunaan lwp MPR hanyalah kesalahan teknis sekretaruu jenderal 
MPR yang semula mengira surat tersebut dalam kedudukan sebagai 
waitil ketua MPR 
lsi surat tersebu: dianggap seoagai masukan. bagi DPR dalam mem- 
bahas RUU Peradilon Agama. · 

L 

nurut ketentuan yang berlaku, Untungnya berkat kenegarawanan 
Bapak presiden Soeharto, beliau telah mengeluarkan pernyataan 
bahwa hal itu adalah keliru menurut Dernokrasi Pancasila, 
Hal-hal seperti ini rnenurut pendapat/ingatan karni sering terjadi 
dan sekian kali pula akhimya ..... yang meluruskan adalah Bapak 
presiden. 
Pertanyaan kali ini adalah mengapa kita selalu dernikian, mengapa 
para pimpinan lain yang berkornpetan tidak mengeluarkan 
penjelasan yang bisa dijalani. . 
Baru-baru ini tersiar tentang surat Bapak R.Soeprapto kepada 
ketua MPR/DPR tentang RUU PA. 
PERTAATYAAN : 

Apakah bcnar surat tersebut menggunakan kop MPR (berarti 
beliau selaku wakil ketua MPR). 
Apakah hal tersebut tidak menyalahi peraturan ? 
Terlepas dari beliau sebagai wakil ketua MPR atau pribadi 
apakah hal terse but sudah bisa dikatakan mengoreksi kebijak- 
sanaan presiden? 

2. 



1. Kalau kita amati kondisi kekuatan sosial politik, khususnya orga- 
nisasi politik PPP dan PDI masih belurn mantap yang ditandai 
masih terdapatnya pertentangan dan kemelut intern sebagai akibat 
logis dan fungsi beberapa partai politik. 
Upaya pemerintah dalarn memantapkan kehidupan politik yaitu 
dengan dikeluarkannya S paket UU pengaturan kehidupan politik. 
Kondisi partai politik yang demikian jelas tidak mampu dan tidak 
akan mendapat kepercayaan sebagai penyalur aspirasi rakyat. Kami 

802- 

15. PERTANYAAN Drs, SJACHRIEL MRHAN (peserta no.51) 

JAWABAN: 
Kenyataan-kenyataan seperti tersebut diatas merupakan manifestasi kultur 

politik rakyat Indonesia yang disalurkan melalui kekuatan sosial politik yaitu 
Parpol dan Golkar. 

Perubahan dapat terjadi dengan berkembangnya dinamika masyarakat 
yang sangat tergantung dari kemandirian kekuatan sosial politik dan sistem 
penyiapan kader yang tangguh untuk calon pimpinan Nasional. 

Pencalonan Presiden. oleh masyarakat perlu disesuaikan dengan aluran 
konstitusional. Mekanisme dalam UUD 1945 mengenai pelaksanaan tugas 
MPR adalah pertama-tama MPR menelapkan dahulu CBHN, kemudian 
mencari orang yang dipandang tepat untuk melaksanakan GBHN itu. Dalam 
peraturan. Tata tertib 1WPR diatur bahwa yang mengajukan calon presiden 
dan walcil presiden uu. adalahfraksi-fraksi. Dilihac dari ketentuan mekanssme 
tersebut, dapat dilarik kesimpulan bahwa pencalonan Presiden/Wakil Presiden 
o/.eh masyarakat sesungguhnya tidak sesuai dengan mekanisme termaksud. 

.. 

Didalam pengembangan budaya politik terlihat adanya beberapa 
masalah misalnya : 
a) Adanya vote getter yang terdiri dari pimpinan Nasional yang pada 

saatnya nanti mengundurkan diri sebagai calon anggota DPR. 
b) Adanya pernyataan pencalonan presiden oleh masyarakat jauh 

sebelurn sidang MPR. . 
Kenyataan-kenyataan tersebut diatas yang telah berlangsung selama ini 
apakah merupakan kebiasaan yang perlu dilanjutkan untuk masa-rnasa 
yang akan datang atau perlu dilakukan perbaikan dalam pelaksa- 
naannya. 

14. PERTANYAAN SUROSO (pe.serta no.50) 



JAWABAN: 
1. Sejak sidang Umum MPR 1983 partai polilik dan Golkar termasuk se- 

bagai salah sai« modal dasar pembangunan Nasional. Oleh. karma itu 
peranannya didalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bemegara 
sangat penting. 
Dengan di.legaskannya Pancasila sebagai satu-salunya asas maka parlai 
politik dan Golkar harus meningkatkan kemandirum, kualitas dan 
kemampuannya untuk berperan dalam kehidupan politik. 
Berdasarkan sikap yang yang demikian bagi, parpol lidak ada alasan 
untuk tidak mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai wadah pe- 
nyalur aspirasi rakyat. 
Permasalahannsa ini lergantung kepoda parpo] itu sendiri uruuk 
meningkatkan kemandiriannya, kualilasnya dan kemampu.annsa serta 
kesadaren berorganisasi para pimpinannya didalam masyarakat. Keper- 
cayaan masyarakai lerhadap parpol jelas akan mundur jika kenyataan- 
nya menunjukkan bahwa para tokoh. parpol hanya sibuk dengan perelnu- 
an kursi pimpinan partai. Sebaliknya parpol akan mendapatkan simpati 
apa masalah. -masalab intern parpol dapat teratasi dan konsentrasi parpol 
pada penyuguhan program yang menarik (program oriented). Kita lihat 
PD/ masa pemilu 1982 merebui kursi DPR lebih banyak dari yang 
dipmirakan. 

2. Pedoman pelaksanaan Demokrasi pancasila sejak tahun 1988 tel.ah dite- 
laphan dalam hetetapan MPR no.XXXVI!/MPR/1968 yang kini menjadi 
pasal 87 sampai dengan 97 ketetapan MPR no.l/MPR/ 1983 se- 
hagaimana diru.bah dan ditambah oleh. Mletapan MPR no.l/MPR/1988 
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khawatir kalau keadaannya terus menerus demikian tidak ada 
pemecahannya, maka dalam pernilu terus merosot, dan kekuatan 
Golkar akan menjadi dominan yang kuat rnakin kuat, yang lernah 
rnakin lernah. 
Mohon penjelasan Bapak. · 

2. Dernokrasi Pancasila sebagai sesuatu sistern politik apakah telah 
memperoleh ciri dan bentuk yang baku dan apakah telah dite- 
tapkan pedoman pelaksanaan Demokrasi pancasila. 
Apabila hal ini rnasih belum ada kejelasan rnaka akan mengham- 
bat pengembangan budaya politik yang sehat dalam mendukung 
berkembangnya kehidupan politik yang sehat dan dinarnis, 
Mohon penjelasan karena di Indonesia irii sering berubah-ubah, 
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l. Proses politik dalam Dernokrasi Pancasila diselenggarakan dalam 
musyawarah sebagai cara baru diambil voting bila tidak diperoleh 
musyawarah dan mufakat, Yang penting dijelaskan adalah me- 
ngapa harus diusahakan musyawarah atau mufakat yang makan 
waktu oerhari-hari dengan menyerap tenaga sekian besar bila 
melalui voting saja, putusan sudah dapat diambil. 
Pertanyaan ini diajukan mengingat budaya voting itu sudah 
berakar dimasyarakat rnulai dari tingkat yang paling bawah sc- 
hingga dalam hal ini cara voting itu tidak perlu di nomor duakan. 
Budaya voting yang sudah berakar dapat dilihat antara dalam 
pernilihan kepala Desa yang sudah selama ini nyatanya tidak 
menirnbulkan kesulitan sama sekali. 

2. Ditunjukan bahwa DPR hampir tidak pemah menggunakan hak 
RUU inisiatif dengan alasan : 

a. Tidak merniliki pakar ; 
b. Tidak ada dana, terutama untuk study ; 
c. Tidak memiliki penguasaan materi ; 
d. Kedudukan presiden selaku mandataris MPR. 

Alasan-alasan di atas sesungguhnya memperlihatkan kelernahan 
utama dari lembaga perwakilan rakyat dan dari gambaran yang 
lebih besar akan dapat menernpatkan kekuasaan sangat besar di 
tangan presiden untuk membuat CU. 
Sarnpai beberapa jauh pola seperti ini bisa dijelaskan. Kalau DPR 
tidak memiliki pakar, tidak memiliki dana, tidak memiliki pengua- 
saan materi, apakah ini bukan disebabkan oleh kualitas manusia 
yang menjadi anggota DPR yang nota-bene adalah hasil saringan 
yang dilakukan oleh pihak eksekutif sebelum seseorang di- 
calonkan menjadi anggota DPR. Apabila persepsi ini benar 
bagaimana sebaiknya mengisi DPR dengan manusia yang berkuali- 
tas sebagai pakar, menguasai materi dan mampu mengajukan 
dana yang diperlukan untuk kemungkinan menjalankan hak- 
haknya atau mengajukan RUU inisiatif. 

16. PERTANYAAN H.R GARNADI (peserta no.15) 

untuk diketahui bahuia LEMHANNAS telah menerbitkan naskah. 
mengenai Demokrasi pancasila. 
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Aspirasi yang merupakan aspirasi bersama itu dan itulah mufakat. 
Putusan berdasatkan voting sudali tentu tidak merupakan perpaduan as- 
pirasi, telapi adalah aspirasi segolongan yang dipaksakan dengan adu 
jumlah suara. 
Di dalam musyatoarah: untuk mufaka: harus diutamakan tercapainya 
putusan yang dapa! memperkuat persatuan dan kesatuan, bahkan asal 
golongan saya yang menang. Dalam bermusyawarah kua harus selalu 
juga mempertimbangkan aspirasi orang lain. Karena itu kita harus selalu 
menilai kembali pendapat, apabila pemikiran kita sudab bisa diterima 
orang lain, atau apakah kepentingan orang lain sudah. tercakup dalam 
kepenlingan saya alau golongan saya t. 

2. Dalam hal membentuk. UU, memang presiden mempunyai kekuasaan yang 
lebih besar, hal ini dilegaskan oleh UUD 1945 pasal 5 Ayat ( 1) yang 
berbunyi : 

"Presiden memegang kekeuasaan membeniuk Undang-Undang 
dengan persetujuan DPR ". 

Ten.tang 1malitas anggota DPR tergantung kepada partai politik den 
Golkar yang mencalonkannya di dalam PEMJLU, karma calon tersebut 
telah melalui seleksi oleh. organisasi yang bersangkutan karena dianggap 
paling mengetahuinya. 

JAWABAN: 
I . . Demokrasi pancasila seperti yang Lelah ditetapkan dalam keketapan MPR 

no.I/MPR/1983 yang kemudian dirubah. dan ditambah oleh. keletapan 
MPR no.I/MPR/ 1988 adalah merupakan konsensus nasional yang hams 
duaati oleh. semua pihak. Dengan demikian tidak ada pihak yang akan 
meruiahulukan voting dalam pengambilan putusan karena akan 
melanggar konsensus nasumal. 
Pada pihak lain seandainya semua pihak setuju unluk merubah. konsen- 
sus nasumal dengan mendahulukan voting maka pasti setiap putusan 
akan dimenangkan. old: golongan terbesar dalam DPR/MPR yaitu Gol- 
kar, belum lagi ditambah dengan suara ABRJ, ini berarti menciptakan 11 

diktator · mayorilas " yang sebenarnya Lidak diingini. 
Pancasila yang salab: satu pokokn)'a adalah heheluargaan yang berarti 
kebersamaan, dan kegotong-royongan, pada hakekatnya menginginkan 
agar semua aspirasi anggota keluarga itu dapat ditampung, dipaduhan 
sedemikian rupa sehingga menjadi aspirasi bersama. Untuk dapat me- 
nemukan perpaduan aspirasi yang akan menjadi aspirasi bersama itu, 
perlu musyauarah. Musyawarah itu. 
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JAWABAN: 
Pendidikan polilik pada hakekalnya adalah. meningkalkan kesadaran 

rakyat akan hak dan kewajibannya dengan saran agar rakyal semakin 
mampu berperan aklif dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermassa- 
rakat, berbangsa, bernegara dan dapal memperlwkoh persatuan dan kesatuan 
bangsa serta mensukseskan pembangunan Nasional. 

Pendidikan politik yang merupakan bagian dari pembangunan politik 
pada perspektif pembangunan jangka panjang Ta.hap kedua telah diperca- 
yakan pelaksanaannya kepada infra slruktur politik, khususnya partai-parlai 
politik dan golongan karya sebagai salah satu modal dasar pembangunan 
Nasional. 

Oleh karena itu dalam kaitan ini dengan ditegaskannya Pancasila se- 
bagai saiu-satunsa asas bagi segenap organisasi kekuatan sosial 

Politik, maka pastai-partai politik dan golongan karya dituniut untuk. 
meningkatkan kemandirian kualitas dan kemampuannya agar dapat melak- 
sanakan missi pendidikan politik dalam rangtw mempersiapkan kader yang 
tangguh dan berkualitas seperti ditegaskan oleh UU no. 3/1 985 ( UU parpol 
Golkar), untuk pada saatnya nanti dapat menerima dengan baik peralihan 
longkat estafe: kepemirnfrinan Nasional yang merupakan bagian inlepal dari 
mekanisme Demokrasi Pancasila. 

Pemantapan sistem Dernokrasi Pancasila akan menyangkut pernan- 
tapan supra struktur politik dan infra struktur politik, Dcngan mcmpcr- 
hatikan bahwa proses seleksi 'kepernimpinan akan berrnula dari infra 
struktur politik maka menurut pcndapar kami infra struktur rncrnpu- 
nyai peranan dominan dalam pembe ntukan kepernirnpinan scsuai 
mekanisme politik Dernokrasi Pancasila 

Partisipasi rakyat di bidang politik berkaitan dcngan Lingkat kccer- 
dasan rakyat dan intensitas pendidikan politik rakyat. 

Sejauh mana pcndidikan politik rakyat dapat dilaksanakan dalam 
sistern politik Dernokrasi Pancasila bila d ikaitkan dcngan pcrspektif PJP 
tahun kedua. 

17. PERTM"'YAAN Drs. MONO KEIANA (peserta no. 25) 

Tentunsa kita dapat mengaharapkan agar calon-calon yang diusulkan 
yang akan duduk di dalam MPR/DPR adalah orang-orang yang cukup 
berkualiias termasuk para pakar dari pelbagai disiplin ilmu dan yang 
mampu memperjuangkan aspirasi orkesospol dan aspirasi rakyat. 
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1. Sampai pada pernilu yang lalu kita masih mengembangkan rnassa 
(floating-mass) dengan maksud agar masyarakat tidak terkotak- 
kotak kc dalam 3 OKSP. 
Pertauyaan yang kami ajukan adalah : 
a. Apakah mungkin "floating-mass" diperbcsar untuk yang akan 

datang dengan rnengatur mckanisrnenya agar tidak timbul 
kerawanan. 

b. Apakah sistem "floating-mass" pcr lu dihilangkan bila akan 
mcnimbulkan keutuhan persatuan. 

2. Bagaimana mekanisme pener irnaan aspirasi rakyat dikaitkan de- 
ngan penman dan fungsi DPR. 
Contoh : Adanya kotak pos 5000, unjuk rasa mahasiswa dan se 

bagainya. 
Selama ini aspirasi tersebut ditampung oleh pihak eksekutif, lalu 
bagairnana langkah DPR. Selain hak tanya pada pernerintah ba- 
rangkali ada rnekanisme yang langsung dapat ditampung oleh 
DPR. 

19. PERTA.."""NAAN Drs. RUKMAN S. (peserta no.34) 

JAWABAN: 
Pada prinsipnya DPR menenma aspirasi rakyat dari mana saja, di 

samping itu pada pihak lain, wadah penyalur aspirasi rakyat di daerah dapat 
dilakuk.an melalui DPRD Tingkat II maupun Tingkat /. 

Peninjauan anggota-ang_~ola DPR ke dareah-daerah. (propinsi) adalali 
dalam rangka menampung aspirasi daerah, 

Seperti dikernukakan dalam menyongsong PJPT II akan berusaha 
scbanvak-banvaknva mcnampung aspirasi rnasyarakat untuk dapat di- 
akomodasikan dalam produk hukurn pembangunan nasional (GBHN 
dst.). Pembangunan nasional dengan trilogi (dalam hal pemerataan 
pembangunan) maka prinsip desentralisasi akan sangat diperlukan di 
27 propinsi Indonesia. Sejalan dengan itu supaya peningkatan rneka- 
nisme hubungan kerja DPR sejogjanya DPR perlu lcbih banyak me- 
megang aspirasi dari propinsi-propinsi dan bukari hanya dari pandang- 
an perncrintah pusat (Departernental). 

18. PERTANYAAN SYAMSUDIN DAWAS (peserta no. 52) 
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Pada akhir-akhir ini banyak kasus pidana maupun perdata serta 
kasus-kasus lainnya yang dilaporkan secara langsung oleh rakyat kepada 
DPR pusat, pada hal sesungguhnya kasus tersebut dapat deselesaikan 
oleh aparat yang berkepentingan, DPRD Tingkat I. 

Dari indikasi tersebut terlihatnya aparat yang berkepentingan 
maupun DPRD Tingkat I dan II seolah-olah tidak dipercaya lagi oleh 
rakyat (erosi kepemimpinan). 

Mengapa hal ini bisa terjadi. Dan apa tanggapan atau aksi DPR 

20. PERTANYAAN F.X MURDJIJO (peserta no.27) 

JAWABAN: 
1. Sebagaimana diketahui PEMJLU hanyalah sebagai salah satu sarana 

. (tools) untuk menetapkan anggota-anggota Badon permusyawaralan dan 
badan perwakilan baik di tingkat pusat MPR/DPR maupun di tinglr.at 
daerab (DPRD I dan II). Berdasatkai: pengalaman pada PEMILU sebe- 
lum Orde Bani ( 1955) rakyat menjadi korban pengkotak-k.otakan peserta 
pemilu. Akibatnya persatuan dan kesatuan langsung terancam. Pengko- 
tak-kotakan tersebut jika dibiarkan terus akan menjadi bahaya laten bagi 
persatuan dan kesatuan, apalagi jika dikaitkan dengan kemajemukan 
masyarakat Indonesia. 
Dengan pengalaman itu mulai PEMILU 1971 dianggap tepat uniuk 
dalam rangka dekade terteniu. m.enganut sistem "floating-mass" sampai 
tiba saatnya nanti setelah. melalui suatu pendidikan politik rakyat di- 
anggap cukup deuiasa menerima penghapusan "floating-mass". (lihat 
juga jawaban no. l hal 1). 

· 2. DPR walaupun fungsi pokoknya sebenarnya adalah : 
Bersama-sama pemerintah menyusun Undang-Undang dan mene- 
.tapkan APBN: 
Melaksanakan fungsi pengawasan; 

Namun sebagai lembaga perwakilan rakyat menerima berbagai pengaduan 
rakyat selama ini dengan baik dan DPR berupaya seoptimal mungkin 
menyelesaikan pengaduan tersebut, kasus demi kasus sesuai dengan 
wewenang yang dimiliki DPR Perlu diketahui bahwa penyelesaian ter- 
akhir alas kasus-kasus tersebui ada ditangan eksekutif 
Selain hak tanya DPR ada beberapa hak lainnya yang dimiliki DPR dan 
harus diakui ada beberapa hak DPR yang belum dipergunakan oleh 
anggota DPR yang semata-mata didasarkan pada pertimbangan effisiensi, 
dan belum adanya kebuiuhan. untuk mempergunakannya. 
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)AWABATV: 
l. Sesuai dengan lnmyi pasal 4 ayat (2) UUG 1945 yang menentukan. 

bahuia "Dalam melakukan llewajibannya presiden dibantu oleh satu orang 
wakil presiden", maka MPR dapat dibantu oleh. salah saiu orang Wakil 

1. Presiden clan Wakil Presiden dipilih oleh MPR secara terpisah, 
Apakah ada ketetapan yang mengatur peranan dan tugas Presiden 
dan Wakil Presiden 

2. Jika Wakil Presiden tidak dapat melaksanakan tugasnya (misalnya 
karena meninggal), apakah Wakil Presiden juga segera akan di- 
ganti dengan mengadakan pcrnilihan Wakil Presiden rnelalui 
sidang Istimewa MPR. 

3. Dikalangan masyarakat sering beredar pendapat bahwa dimasa 
depan sebaiknya masajabatan seorang presiden dibatasi, rnisal dua 
kali masa jabatan. Hal mi dilatar belakangi oleh beberapa alasan 
antara lain dari studi kasus di negara lain apa akibatnya, jika 
seorang Pr esiden memangku jabatannya terlalu lama. 
Apakah hal mi, juga sudah pernah dikaji dilingkungan MPR, 
bagaimana baiknya masa jabatan tersebut dimasa depan, 

4. Pernilihan sistern distrik, bagaimana kemungkinannya di Indonesia. 

21. PERTANYAAN PITANTOYO (peserta no.31) 

JAWABAN: 
Memang beiul bahua DPR banyak menerima laparan/pengaduan baik 

kasus pidana maupun perdata, baik yang disampaikan melalui Jraksijraksi, 
komisi-komisi maupun p;.mpinan DPR. 

Alas pengaduan kasus yang demikian DPR mem.ang menganjurJr.an 
kepada yang bersangkutan untuk lebih. dahulu mencari penyewsaian melalui 
DPRD Tingkat IJ atau DPRD Tingak: !. 

Namun demikian DPR tidak pemah menolak pengaduan tersebut, tanpa 
mempersoalkan apakah masalahnya sudah atau belum disampaikan kepada 
aparal yang lain. Prngaduan langsung ke DPR teruu itu adalah akibai 
pengalaman mereka selama ini, alau. karena tidak ada penyelesaian penangan- 
an oleh DPRD Tingkat 1 atau DPIW Tingkat II. 
(peri.ksa juga jawaban terdahuhi mengenai materi yang sama). 

pusat terhadap laporan-Iaporan langsung seperti yang disebutkan 
diatas? 
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Presiden", maka MPR dalam ketetapan no.ll/;MPR/1978 
cukup menegaskan : 

"Hubunga» kerja antara Presulen dan Wakil Presiden diatur dan 
ditenlukan oleh. presiden dibantu. oleh. Wakil Presiden ''. 

Dengan demikian MPR menganggap bahwa huln.tngan kerja anlara 
presidea dengan Wakil Presiden bersif at intern karena UUD 194 5 hanya 
mengenal lembaga Presiden sebagai salah satu supra strukiur 
politik artinya lidak dikenal lembaga Wakil Presiden yang berdiri sendiri. 

2. Pengertian yang baku istilah "Berh alangan tetap" adalah 
mangkat,berhenti atau tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa 
jabatannya. 
"Pengaluran mengenai penggantian (suksesi) Wakil Presideri dalam hal 

Wakil Presiden berhalangan tetap diatur dalam keadaan ketetapan MPR 
no. VII/MPR/1973 yang menetapkan bahwa : 

"Dolom hal wakil presiden berhalangan tetap, maka MPR meng- 
adokan sidang Istimeuia khususnya untuk memilih dan mengangkat 
Wakil Presiden apabilaPresiden dan/atau DPR memiruanya". 

· Ketentuar: yang sama kemudian ditegaskan lagi dalam ketetapan MPR 
no./l/MPR/ 1978 (pas al 6) dengan kalimat yang sedikit agak berbeda 
tetapi dengan maksud semanga; yang sama sebagai benkut: 

11 Apabila Wakii Presiden berhalangan !£tap, maka Presiden dan/alau 
DPR dapat meminta majelis mengdakan sidang Istimeum untuk 
memilih Wakil Presiden. ", 

Dari ketentuan. tersebut dapal disimpulkan bahwa sidang Istimeioa untuk 
mengadakan pemilihan Wakil Presiden yang berhalangan letap sangat tergan- 
tung pada permintaan Presiden dan/atau DPR. · 

Dalam praktek ketatanegaraan Indonesia, MPRS pada tahun 1966 per- 
nah -rnemtapkan : "tidak mengadakan pemilihan Wakil Presider; • (lutetapan 
MPRS No. N/MPRS/1966) .. 
3. Mengenai masa jabatan Presiden, maka tetap berpegang pada kelenluan 

konstitusional sebagimana tertera dalam pasal 7 UUD 1945 yang bet- 
bunyi : 

"Presiden dan Wakil Preside» memegang jabatannya selama masa 
Lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembalz". 

Namun apabila MPR menghendaki, itu; bisa saja diadakan pembatasan. 
4. Penggunaan sistem distrik di Indonesia bukan merupakan jaminan 

(garansi) bahwa supra strukiur politilr. DPR akan lebih kuat dari 
ekselt.utif, bahkan ltualitas perOTangan cenderung dapat lebih. merosot 
mengingat sistem distrik membagi wilayah Indonesia alas distrik.<J.istrik 



JAWABAN: 
Pelaksanaan Demokrasi Pancasila pada hakekalnya adalah pelaksanaan 

prinsi~prinsip "Kerakyatan yang dipimpin oleh. Hikmal Kebijaksanaan Dalam 
Permusyawaratan/Perwakilan ". 

Pada tahu n 1968 rkngan ketetapan MPRS No. XXXVII/MPRS/1968 
telah ditetapkan PEDOMAN PELAKSANAAN DEMO.KRAS! PANCASlLA 
yang sekaligus mengganti prinsip-prinrip musyawarah mu/air.at dalam De- 
mokrasi Terpimpin. 

Materi tentang pedoman pelaksanaan Demokrasi Pancasila kemudian 
secara uluh dimasukan dalam ketetapan MPR No. I/MPR/1973 

Dan secara berturut-turu; dalam ketetapan MPRNo.1/ 1978 dan terakhir 
dalam ketetapan MPR No. l/MPR/1983 khususnya pada pasal-pasal 87 
s.d. 97, serta penyempumaannya melalui keletapan MPR No. I/MPR/1988. 
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Bapak telah menjelaskan bahwa pencrapan sistern Dernokrasi 
Pancasila merupakan perwujudan stru k tur politik, proses politik, 
budaya politik dan partisipasi politik dirnana rakyat yang menjadi 
subjek dan objeknya, 

Dengan demikian karni berpendapat bahwa untuk penerapan sis-- 
tern Dcmokrasi Pancasila diperlukan : 
1. Konsepsi sistern Dernokrasi Pancasila yang telah baku yang telah 

mendapatkan permufakatan secara Nasional; 
2. Pemahaman oleh seluruh rakyat baik pada tingkat supra struktur 

maupun pada infra struktur; 
3. Lembaga tersendiri yang terus menerus mengkaji dan mengem- 

bangkan sistem Demokrasi Pancasila (seperti misalnya ada lem- 
baga BP 7). 

Mohan tanggapan atas pendapat tersebut di atas: 
Sampai sejauh mana pemerintah RI menyiapkan konsepsi, 
sistem Demokrasi Pancasila yang mengarah pembakuan. 

22. PERTANYAAN KOL.POLDrs. A.A SOEGIYO (peserta no.41) 

sebanyalr. kursi badan perwalcilan/permusyawaratan dan setiap distrik 
memilih wakil-wakil distrik. Wa.hil-waki.l distrik. akan menampilkan lokoh 
regional dan alamiah yang benaauiasan. sekloral. 
Untuk dekade yang sekarang penggunaan sistem distrik, telati] lebih. 
banyak ke/.emahannya, terutama jika ditinjau dari segi persatuan dan 
kesatuan serta wawasan (kebangsaan/wawasan nusantara). 
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JAWABAN: 
Dikenal 2 cara pengambilan keputusan dalam Demokrasi Pancasila yaitu: 
a. Pengambilan keputusan berdasasken musyawarah muf akal; 
b. Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak; 

Secara teoruas pada setiap pengambilar: keputusan dengan suara terba- 
nyak (voling) sudah pasti organisasi mayorilas (Colkar) yang akan selalu 
menang. 

Tetapi oleh karena kiia tidak "absolut masotiias" maka setiap per- 
masalahan yang memerlukan pengambilan keputusan selalu diutamakan 
mufakal. Apabila musyawarah mufakal telah diputuskan dengan sungguh- 
sungguh tetapi tidak berhasil juga maka karena 2 Jaklor yaitu: 

a. adanya perbedaan pendapal yang tajam yang tidak mungkin 
didekatkan lagi dan 

b. waktu yang sudah sangat mendesak, maka alternatif pengambilan 
putusar: berdasarhan suara terbanyak (voting) terpaksa ditempuh. 

Dalam sidang Umum MPR bulan Maret 1988 yang lalu, komisi A 
(GBHN) dan komisi B (Non GBHN) karena 2 faktoT tersebut di alas terpaksa 
mengambil keputusan berdasatkan suara terbanyak (voling) dengan hasil 4 
Fraksi (FKP, ABRI, F. VD dan F.PDI) menerima rancangan ketetapan Ran- 
cangan MPR produk komisi A dan komisi B sedangkan Fraksi PPP menolak: 
Demikian juga pada Sidang Umum MPR tahun 1978 terhadap Rancangan 
ketetapan MPR tentang P4 (EKAPRASETIA PANCAKARSA) putusan 
diambil berdasarkan suara teThanyak dalam tingka: komisi ]HPR, namun 
demikian ditingha! Paripurna pengambilan keputusan tetap dilaksanakan alas 
dasar musyawarah mufakat. 

23. PERTANYAAN MUZANI SYUKUR (peserta no. 29) 

Di dalarn Demokrasi Pancasila tidak dikenal istilah oposisi karena 
pengambilan keputusan dititik beratkan pada rnusyawarah untuk 
mufakat. Namun demikian demi melihat adanya salah satu OKSP yang 

co 
mempunyai kekuatan mayoritas (melebihi jurnlah gabungan OKSP 
lainnya) dapat menjurus pada pengambilan keputusan mclalui voting, 
karena dalarn mengambil keputusan terhadap satu masalah yang 
menyangkut OKSP yang mayoritas bila tidak ada kesernpatan akan 
mengarah pada voting. 
Di samping itu peranan ABRI sebagai stabilisator dan dinamisator 
menjadi tidak berfungsi. 
Mohon penjelasan terhadap pendapat lain. 
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JAWABAN: 
1. DPR menerima dari selurub. nusaniara aspirasi rakyal melalui berbagai 

jalur, baik yang langsung mengadakan kurifungan ke DPR maupun 
melalui pengadua'n dengan surat di samping hasil k.unjungan kerja 
komisi DPR ke daerah-daearh. 
Antara DPR-RI dengan DPRD Ting*.at I dan ll tidak terdapai hubungan 

, kerja fungsional. 
2. Keterbukaan polilik yang merupakan bagian integral dari pembangunon 

politik mempunyai wawasan ke depan, sehingga merupakan suatu kebu- 
tuhan yang mutlak ddaksanakan terulama untuk masa-masa mendalang. 
Oleh karena itu keterfntkaan politik harus direkayasa sejak kini tidak saja 
oleh DPR tetapi juga oleh: semua pihak terutama dimulai olelv supra 
struktur politik yang dilaksanakan secara bijaksana dan arif, didasari 
itikad baik dan sating mempercayai, sehingga menghindari dari 
kemaceum komunikasi politik. 
DPR selama ini melaksanakan keterbukaan politik melalui Jorumjorum 
rapat yang terbuka untuk Umum, disamping terbuka untuk menenma 
berbagai pengaduan sebagai beniuh; penyaluran aspirasi rakyat dan yang 
terpenting keterbukaan. dalam dialog yang dikembangkan bersama pe- 
merintah, 

. 
1. Sebagai lembaga perwakilan rakyat DPR rnerupakan wadah pe- 

nyalur aspirasi rakyat yang dilakukan melalui mekanisrne rapat 
kerja, dengar pendapat, dialog, kunjungan dan lain-lain. Bila hal 
ini dilaksanakan secara murni meliputi segenap aspirasi rakyat 
cukup berat bagi DPR sernentara itu terdapat DPRD TK I dan II 
yang kurang. Lebih mempunyai fungsi dan peranan yang sama. 
Apakah ada rnekanisme kerja tertentu dalam mendapatkan 
masukan aspirasi rakyat terutama di daerah. 
Bagaimana hubungan wewenang dan fungsi antara DPR dan 
DPRD I/II atau mungkin hirarki kerjanya. 

2. Akhir-akhir ini "keterbukaan" menjadi topik isu politik. 
mohon penjelasan yang dimaksud dengan keterbukaan politik 
tentang sikap tcrbuka pada peraturan politik dalarn Dernokrasi 
pancasila dan bagaimana pelaksanaan keterbukaan politik di- 
lingkungan DPR 

24. PERTANYAAN BA\fBANG SUNARYATNO (peserta no.8) 
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}AWABAN: 
I. Upaya pimpinan terus menerus melakukan dialog dalam rangka 

pemi/ihan calon. presiden/wakil presiden tiada lain merupakan bagian 
dari upaya uruuk mencapai mufakat. Namun pengambilan putusan 
secara voling, memang ada persamaaannya dengan demokrasi liberal, 
namun voting ilu dilakukan jika mufaka! tidak lercapai,sedangkan 
demokrasi liberal tidak mengutamakan muf akat .. Kalau terjadi mufakat 
dalam demokrasi liberal itu hanya kebetulan, bukan tujuan utama seperti 
yang dimaksud Demokrasi Pancasda 

2. Fungsi Dewan secara formal tenka; pada peraiuran Tata tertib. Pelaks, 
naan Jungsi Dewan dipengaruhi oleh f aktorfaktor ekstern. misalnya Jaktor 
keterbukaan politik, sistem yang dianut dan "political will" dari infra 
struktur politik di luar Dewan. Pemilu sekarang menganul sistem ga- 
bungan antara proposional dan distrik berdasarkan pertimbangan ber- 
bagai Jaktor. Penggantian sistem PEIVIJLU dapat saja dilakukan tetapi 
tidak menjamin akan. lebih baik. 

3. DPRD I dan II leruiama berfungsi sebagi" pembua: peraturan daerah 
bersam kepala Daerah. Di samping itu DPRD I dan II memiliki fungsi 
pengawasan di wi.layahnya masing-masing. 
Perkembangan Demokrasi Pancasila tidak hanya tergantung kepada 

Mengenai pernilihan Presiden /Wakil Presiden. Menurut rneka- 
nisme yang berlaku maka sebenarnya tiap frak~i bisa mengeluarkan 
satu calon, dengan demikian akan bisa keluar lima calon. 

Selama ini yang sudah berjalan adalah bahwa pimpinan MPR 
secara terus menerus melakukan dialog sehingga akhimya ke luar satu 
calon saja. 

Kalau demikian halnya dapat disimpulkan bahwa dalam Demokrasi 
pancasila itu proses pemilihan Presiden/Wakil Presiden sudah selesai 
pada tahap penentuan calon oleh ketua MPR/wakil-wakil ketua. 
1. Apakah hal tersebut tidak terkesan rnerupakan penyimpangan ter- 

hadap UUD 1945. 
2. Andaikata ada lebih dari satu calon sebenarnya apakah kesulitan 

akan timbul sehingga sangat di usahakan dihindari dan bagaimana 
mekanisrne pernilihan tersebut. 
Sebab selama ini belum pernah dilaksanakan. 

25. PERTANYAAN KOL BURHANUDDIN SIREGAR (peserta no.10) 
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1. Kalau disebutkan sebagai suatu sistern, rnaka apa saja yang menjadi 
sub-sistern dari sistern Dernokrasi Pancasila? 
Demikian pula apa raw-input-nya dan apa pula outputnya 

2. Anggota DPR yang tidak hadir pada Sidang Paripurna, apa ada 
sanksinya? 

3. Bagaimana pendapat Bapak tentang timbul isue-isue politik 
mengenai : 

28. PERTANYAAN' D. BUDIPRAYITNO (peserta no.13) 

JAWABAN: 
1. Pnnsip musyawarah mujakat justru tidal: mengenal istilah menang atau 

kalah, karena semua pendapat yang diajukan disertai argumenlasi diba- 
has bersama. 
Dalam setiap rapat komisi-komisi DPR atau dalam setiap rapai pantia Ad 
HOC Badan pekerja MPR hal terse/rut dapat dibuktikan. Dalam kaitan 
inilah dijauhi kemungkinan "dikuuor masoruas", 

2. Proses kadensasi penyiapan suksesi kepemimpinan nasional seperti yang 
dikatakan. GBHN pelaksanaan sepenuhnya diserahkan lr.epall.a infra 
strukiur polilik. Oleb. sebab itu kemandinan Parpol dan GolJ;.ar sangal 
penting guna mengall.akan pendidikan po!itik dan pembinaan kader. 

1. Sesuai UU No. 3 tahun 1985 teniang OKSP, maka ke-3 OKSP harus 
dipertahankan dan jangan sampai terjadi mono partai. Namun dalam 
kenyataannya kelihalan parpol relatif kecil sekal.i dibanding Golkar se- 
hingga wajar dalam dialog musyauiarali untuk mufakat dapal dipastikan 
suara Golkar yang pasti menang. Untuk menjadi a.gar tidak terjadi sikap 
masa bodob atau apatis dari kekualan kecil, apahah tidak mungltin 

-diupayakan agar dapat diciptakan. perimbangan kekuatan dari ketiga 
OKSP tertentu. 

2. Dalam rangka pelaksanaaa suhsesi kepemimpinan yang akan do.tang 
sampai sejauh mana proses kaderisasi yang telah: dilaksanakan dan 
bagaimana penyiapan kader tetsebut dihubungkon dengan tugas dan 
fungsi DPR/lvfPR yang Bapak pimpin sekarang. 

27. PERTANYAAN M. JACOB DASTO (peserta no. 59) 

DP~nya tetapi menjadi tan,ggung jawab semua lapisan . masyarakat 
baik supra strukiur maupun infra struhlur polilik. 
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Telah dijelaskan bahwa pemerintah yang bersih dan berwibawa 
sangat sulit dilaksanakan sedang menurut peridapat saya kondisi terse- 
but apabila dapat dilaksanakan merupakan salah satu · kunci untuk 
keberhasilan pelaksanaan pembangunan jangka panjang tahap II. 

Kecenderungan yang dirasakan dan makin parah adalah pelak- 
sanaan tertib hukum di Indonesia munculnya istilah bersih dan ber- 
wibawa menurut saya adalah upaya yang terus menerus .ditegakkannya 

29. PERTANYAAN EKO SUMARYO (peserta no. 14) 

JAWABAN: 
1. Demokrasi Pancasila adalah suatu sistem sedangftan infra dan supra 

struktur atau llel.emhagaan polilik musyawarah mufakal, dan voting 
(dalam pengambilan keputusan) adalah sub sistemnya. 
Sedangkan raw-inpulnya adalah aspirasi rakyat yang disalurkan melalui 
infra struklur. Dari input tersebut kemudian mengolami proses (through- 
put) yang kemudian . menghasilkan decision making berup« putusan-pu- 
tusan (lutetapan-lieletapan MPR atau UU) sebagai output-nya. 

2. Bagi anggota DPR yang tidak hadir dalam Sidang Paripuma atau 
Sidang-sidang lainnya (komisi dan pansus) sanksi administratif sudah 
tidak ada lagi. Sedangkan yang mmyangkut sanksi disiplin dimonitor 
oleh: masing-masing fraksinya. 

3. Issue polilik yang m£nyangkut suksesi kepemimpinan menyangkul suksesi 
semua supra struklur politik di Indonesia yaitu suksesi kepemimpinan 
yang menyangkut MPR, Presiden, DPR, BPKDPA dan MA. (periksa juga 
[atoaban terdahulu mengenai suksesi). 
RUU Perad.ilan Agama merupakan bagian dari pembangunan hukum di 
Indonesia dalam bentuk penyusunan peraturan perundangan baru, 
unifikasi atau kodifikasi. Setiap analisis atau polenuk tentang RUU terse- 
but dianggap sebagai masukan oleh. DPR guna dijadikan bahan. pemba- 
hasan RUU Peradilan Agama. 
Dalam pemilu yang akan datang sistem campuran antara proporsional 
dan distrik dianggap cukup sesuai untub: dekade ini. Sebab dapat mengu- 
rangi kelemahan. yang timbul dengan sistem proporsional atau distrik. 

a. Masalah suksesi yang akan datang (1993). 
b. Masalah RUU Peradilan Agama. 
c. Pemilu yang akan datang ada yang ingin tetap sistern pro- 

porsional ada yang ingin sistem distrik. 
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JAWABAN: 
Demokrasi Pancasila sejak semula memang mengenal adanya perbedaan 

pendapat karena adanya kebhinekaan kalau tidak. ada perbedaan pendapal 
berarti tidak ada musyawarah, juslru adanya perbedaan inilah maka timbul 

Di dalam Dernokrasi Pancasila tidak dikenal oposisi, namun diakui 
adanya perbedaan pendapat, Di pihak lain adanya petunjuk untuk 
menghidupkan budaya dialog, berati ada beda pendapat yang radikal · 
("oposisi"). Mungkin kata-kata oposisi agak keras, mungkin dapat 
diperlunak tetapi ha] ini perli, karean kalau "oposisi" ini tidak ada, 
apakah tidak akan menirnbulkan apatisme dan sinisrne dikalangan 
masyarakat, 

selain daripada itu juga tidak ada koreksi atas kebijaksanaan 
pernerintah yang menyimpang atau keliru. 

30. PERTANYAAN ffiFAND CHAMRA (peserta no. 23) 

Upaya yang dilakuhan pemerintah saat ini adalati dengan mening- 
katkan disiplin kerja dalam rangka "Disiplin Nasional". Kemudian yang 
paling akhir adalak upaya melaksanakan Pengauiasan Mel.eh.at (WASKA 1) 
yang kini sedang gial diadakan penataran-penatamn. Di sampi.ng itu dikam- 
panyekan pula sikap kesetiakauanan sosial untuk menghindarkan rasa ke- 
cemburuan sosial. 

Pada pihak lain berbagai peraturan peruruiang-uruiangan telah dikeluar- 
kan yang dimaksud tioda lain adalab untuk men.ciptakan aparat yang bersih 
dan berunbatoa, dimulai dengan peraturan. pemerintah yang mengatur tentang 
Disiplin pegawai negeri sipil. Sementara itu UU Tindak pidana korupsi telab. 
l.ebih dahulu ada. Adanya UV lenlang Peradilan Tata Usaha Negara akan 
menjadi)t.an aparat lebih. berhatt-hati dalam bertindak. 

JAWABAN: 

hukum di Indonesia, buatlah hukurn yang sesuai nilai Pancasila mulai 
level supra dan infra kalau sernua rnernatuhi hukurn. 

Mohon penjelasan apakah upaya intensip pemerintah untuk tertib 
hukum di Indonesia agar merubah budaya bangsa sehingga sernua · 
Iapisan bersih dan berwibawa mendukung pembangunan nasional 
secara berlanjut sesuai Dernokrasi Pancasila. 
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Secora konstitusional Sidang Istimewa hanya dimungkinkan dalam hal : 
1). DPR menganggap bahusa Presiden telah sungguh-sungguh melanggar 

haluan negara (Penjelasan UUD 1945 dan TapMPRNo. IJMPR/1983, 
atau 

2). fika Wakil Presiden berhalangan telap. (Ketetapan MPR No. VJI/MPRJ 
1973 jo. Keletapan MPR No. lll/fv!PR/1978. 

JAWABAN: 

Di dalam Dernokrasi Pancasila DPR adalah kuat, kareria tidak 
dapat dibubarkan oleh Presiden (Pemerintah) dan Pemcrintah juga 
kuat karena tidak dapat dijatuhkan oleh DPR. 
Keadaan ini nampaknya tidak tercennin dalam realitanya. 
Karena DPR menganggap dirinya lemah dan tidak menyadari hak- 
haknya, sehingga DPR terasa tidak dewasa. . 
Keadaan ini akan menyebabkan dampak adanya DPR jalanan dan hal 

'ini tentunya tidak diingini kita bersama. MPR angotanya adalah se- 
tengah dari anggota DPR-RI, yang jika tidak menyetujui kebijaksanaan 
Pemerintah atau Presiden sungguh melanggar UUD dapat rneng- 
undang Presiden, untuk diminta pertanggungjawaban di muka Sidang 
Istimewa MPR, bukan seperti yang terjadi sekarang menunggu sampai 
habisnya masa 5 tahun dari jabatan Presiden. 

31. PERTANYAAN SOEDJONO (peserta no.40) 

upaya musyawarah dan di dalam pelaksanaannya sebelum suatu per- 
masalahan menjadi keputusam. sering didahului dengan perbedaan pendapat. 
Perbedaan pendapa: yang demikian dalam masalah apapun sudah. dianggap 
biasa baik dalam DPR maupun MPR 

Namun perbedaan pendapal terseinu sejauh mungkin dimusyawarahkan 
agar terdapat mufakat. Upaya musyawarah yang dilakukan terns meneros 
secara optimal merupakan cin Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila 
tidak menfiri.ai oposisi karena konotasi oposisi mengarah pada segi.-segi. negatif 
yaitu pertentangan sesudali tercapainya putusan (voting). 
Oposisi mengandung asti yang kalah (dalam voting) ah.an tetap menentang 
yang menang, sehingga bisa mengarah kepada perpecahan yang mengancam 
persacuan dan kesatuan. 



]AWABAN: 
1. Yang disebut situasi demokratis tidak diientunan pada imbangan ke- 

kuatan politik atau besar kecilnya jum:'lh anggota masing-niasing fraflsi 
lelapi pada "Semangat" setiap anggota di DPR dalam setiap permusya- 
uiaratan untuk dapal menghasilkan su.atu. putusan yang mencakup 
semua aspirasi secara mendasar. 

2. Lobbying dan konsensus merupakan bagian dari semangat Demokrasi 
pancasila, oleh. sebab itu upaya untuk mencapai mufakat harus di- 
lakukan dengan sungguh-sungguh dan se-optimal mungkin. Pada 
sidang Umu nc M. PR 1988 ketika muncul 2 orang calon wakil presiden 
asas-asas Demokrasi Pancasda telah diupayakan secara semahsimal un- 
tuk mendapatkan sats: colon saja. Pada pihak lain persiapan-persiapan 
untuk mengambil keputusan berdasaskar: suara telah sio.p untuk dilak- 
sanakan setiap saat seandainya upaya musvaioarah. sud.ah ti.dak munt;Rin 
diusahakan yang disebabkan tidak mungkin didekatkannya lagi pendirum 
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1. Walaupun dengan setengah bergurau disebutkan bahwa DPR 
(anggota-anggotanya tidak lebih dari rakyat, 
Mohon maaf kalau mungkin saat ini ada yang seperti itu namun 
kami tidak setuju dengan pernyataan iersebut karena pada 
dasarnya. 
Proses sistern politik kita yang melalui pemilu adaiah untuk mern- 
bentuk struktur politik yang terbaik sehingga apapun yang di- 
lakukan rnaupun dalam memilih Presiden danWakil Presiden yang 
terbaik, 
Kalau mengikuti logika maka pilihan MPR yang lalu tidak terbaik 
dan tentunya ini tidak. 

2. Untuk mendapatkan situasi yang benar-benar dernokratis imbang- 
an kekuatan politik yang bagaimana yang ada di DPR dan masing- 
masing Orpol./Colkar. 

3. Mengambil contoh pertanyaan peserta yang melihat hasil sidang 
MPR yang lalu dimana ada 2 calon Wakil Presiden dan Bapak 
mengatakan harus diadakan konse, .. us/lobby yang menghabiskan 
tenaga dan energi untuk menentukan I (satu) calon. 
Mengapa untuk itu tidak diadakan pemilihan suara di MPR karena 
di UUD 1945 bahwa mekanisme MPR adalah suara terbanyak 
bukan lobby /konsensus. 

32. PERTANYAAN SUGIARtO (peserta no.48) • 
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JAWABAN: · 
Pemahaman saya tentang suksesi kepemimpinan adalah menyangkul 

suk.sesi pimpinan semua supra strukiur politik, yaitu MPR, Presiden, DPA, 
BPKA, dan MA, jadi tidak terbatas pada Presiden dan Wakil Presiden saja. 

Mengenai suksesi salah salu kepemimpinan Nasional seperti Presiden dan 
atau Wakil Presiden saya tetap berpegang pada kelentuan konstitusional yaitu: 
I ) . Pas al 2 7 inm 1945 yang menegaskan : 

"presi:den dan wakil presiden memegang jabatannya selama 5 tahun, dan 
sesudahnsa dapat dipilih kembali"; jadi tergantung kepada MPR selaku. 
pemegang kekuasaan lertinggi., apakah masih percaya k£mampuan 
presiden yang sudah. selesai masa jabalannya untuh dipilih kembali. 

2). Ketetapcn MPR No. VII/MPR/1973 yang konsiderans menimbang ber- 
bunyi sebagai benku: : 
"bahsoa manusia sebagai insan h'!mba Tuhan secara kodrtui tiada luput 
dari hambatan dan. ujian hid.up, yang antara lain dapal berupa suatu 
halangan yang disebabkan oleh hal-hal yang ada diluar kemampuannya, 
sehingga tidalc dapat nunjalankan dharma karya dan kewajibannya 
dalam kehidupannya sehari-hari baik secara tetap maupun untult semen- 
tara wq.lttu ". 

Menghadapi masalah suksesi, yang hangat pada saat-saat terakhir 
ini, Bapak antara lain mengatakan bahwa : " ..... dengan rnemperhati- 
kan hukurn alarn, rnaka adalah kewajaran apabila dilaksanakan 
penggantian, bahwa segala sesuatu harus ada batasnya, untuk 
memungkinkan munculnya pemimpin yang lebih muda yang lebih 
rnenyegarkan ''. 

Dengan pernyataan tersebut, apakah sebenarnya secara prinsip 
bahwa Bapak SETUJU agar pemimpin Nasional (presiden ) dibatasi 
masa jabatannya, umpamanya maksimum dua atau tiga kali, Mohon 
penjelasan/komentar Bapak. 

33. PERTANYAAN THEO SYAFEI (peserta no. 54) 

. 
peserta dan atau karena Jaktur wahtu y_ang mentksah. Putusan mufakat 
pasti memperkuat persatuan dan kesatuan, sebalilmya voting dapal 
mengancam -persatuan dan kesanum. bangsa. 
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Salah satu ciri Dernokrasi pancasila dijelaskan bahwa dernokrasi 
adalah untuk rnencapai tujuan. 

Ada pula pendapat yang mengatakan dalam teori Dernokrasi 
dewasa ini pementingan alat (cara atau prosedur) dalarn kehidupan 
yang dernokratis didasarkan pada kesadaran bahwa tujuan tidak dapat 
dipisahkan dari alat tetapi rnerupakan perpanjangan atau persambung- 
an dari alat tersebut, 

Di negara kornunis seperti Uni Soviet yang rnenurut rnereka juga 
memiliki sistem sosialis demokratis (dalam konotasi kelas proletor) 
bahwa alat betul-betul dipisahkan dengan tujuan dengan prinsip dapat 
menghalalkan segala cara/prosedur atau alat untuk mencapai tujuan, 

p 

35. PERTANYAAN PESERTA N0.37 (Tanpa Nama) 

JAWABAN: 
Secora konstuusional berdasarkan penjelasan UUV J 94 5 Jungsi penga- 

wasan DPR yang dimaksud adalah. : mengawasi haluan negara oleh presiden 
sebagai Mandataris MPR DPR dalam T ala lertibnya men_jabarkan fungsi 
pengawasan yang dimiliki DPR Dengan melakukan pengawasan alas : 
1). Pelaksanaan UU, 
2). Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta penge- 

lolahan keuangan negara, 
3). &bijaksanaan pemerintah. 

Jadi tugas DPR dalam bidang pengaiuasan bukan mencari temuan- 
temuan, karena hal tersebut merupakan wewenang pihak lain (BEPEKA se- · 
ba!fai lembaga [ungsional, BPKP dan sebagainya). 

Dijelaskan bahwa ada peranan DPR dalam pengawasan pernba- 
ngunan antara Iain meliputi kunjungan dan rapat kerja. Dalam ke- 
nyataan pengawasan yang dilakukan DPR itu, kalau anggota DPR 
langsung merneriksa pelaksanaan di lapangan, pemeriksaan itu tidak · 
secara SIDAK (Inspeksi mendadak) tetapi sudah diprogramkan, Se- 

,lanjutnya apabila DPR mengadakan rapat lagi dengan pemerintah, 
telah disarnpaikan dahulu suatu daftar pertanyaan tersebut sudah 
cukup efektif dalarn arti DPR bisa mendapatkan "ternuan-temuan" yang 
bisa dipakai sebagai dasar untuk memperbaiki jalannya pembangunan. 

34. PERTANYAAN SOUCHIN (peserta no.45) 
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JAWABAN: 
1. Dalam ketetapan MPR sudah sejak tahun 1978 ditetapkan tentang per- 

syaratan unlu dapat menjadi anggota MPR dengan syarat pendidikan 

l. Apakah mungkin dalam era PJPT II yang akan datang Undang- 
Undang dapat menetapkan persyaratan kualitas formal calon 
anggota DPR agar dapar berfungsi sesuai dengan kualitas yang di 
rniliki (misalnya bahwa calon anggota DPR latar belakang minimal 
SMP ditambah pendidikan 3 tahun). 

2. Masalah crusial yang Bapak hadapi dalarn mengadakan kerjasama 
dengan pihak pemerintah. Apakah Bapak harapkan agar ker- 
jasama DPR/Pemerintah dapat ditingkatkan mutu ataupun inten- 
sitasnya. 

3. Lepas dari masalah biaya, kami kira organisasi DPR perlu 
dilengkapi dengan sekelornpok pemikir yang dapat menyampai- 
kan alternatif pemikiran bagi DPR. 

4. Mangapa setelah " suksesi " dipergunakan dalam kaitan rnernbahas 
penggantian pimpinan Nasional. 
Istilah suksesi ini seakan ada koreksi penggantian berkenaan 
dengan adanya suatu ikatan. 

36. PERTANYAAN N0.42 (Narna tak terbaca} 

JAWABAN: 
Demokrasi Pancasila sebagai suatu sistem dan berfungsi .~ebagai alat 

berkaitan langsung dengan tujuan yang hen.dak dicapai yaitu masyarakai adil 
dan makmur. · 

Untuk mencapai tujuan negara mustahil dapat diwujudkan tanpa suatu 
alal untuk mencapainya. Untuk itu alat yang dianggap paling tepat adalah 
Demokrasi pancasila karma Demokrasi Pancasila pada hakekatnya berasaskati 
pada kerakyatan yang dipimpin oleh. hikmat kehijaksanaan dalam permusya- 
waratan/perwakilan. 

Dengan demikian-Demokrasi. Pancasda berbeda dengan Demokrasi yang 
dianut dinegam-negara blok Timur maupun negara-negara Baral yang meng- 
halalkan segala cara unluk mencapai tujuan. 

Bagaimana penjelasan lebih lanjut tentang ciri tersebut diatas atau 
bagaimana kaitan antara alat dengan tujuan rnenurut Demokrasi pan- 
casila. 
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L Hak-hak DPR sebagaimana UUD 1945 belum secara optimal 
dimanfaatkan. Bapak menjelaskan bahwa sepertinya sengaja, ka- 
rena bobot Iebih diutamakan pada pemerintah, 
Dalam suatu sistern politik, di mana salah satu elemen supra 
strukturnya lemah, apakah justru ha) tersebut tidak di inginkan 
(pincang). Mohon penjelasan. 

2. Untuk mewujudkan ketahanan Nasional salah satu disyaratkan 
oleh kornposisi yang berimbang kekuatan parpol di DPR. 

37. PERTANYAAN I GDE AR1JANA (peserta no.21) 

serendah-rendahmya sekolah. menengah. pertama atau yang berpenge- 
tahuan sederaja; dengan pengalaman di bidang kemasyarakatan dan 
alau kenegaratm (ketetapan 1\!PR No. l/.MPR/ 1983 Pasal 6 (I) huru] B, 
Undang-Undan.g Tenumg Wud.ukan MPR,DPR dan DPRD, terakhir 
dengan UU no.2 Tahun 1985). 

2. Antara DPR dengan Pemeruuak sebenamsa tidak ada a.pa yang disebu: 
"crusial", karena setiap permasalahan yang timbul yang m1Jnyangkut 
bubungan dengan pemerintab: selalu diselesaika« dengan cata musya- 
umrah. untuk. muf akat. Kerjasama antara DPR dengan pemerintah: dapal 
dilingkatkan mutunya melalui dialog keterbu.kaan yang akhir-ak/Ur ini 
dibicarakan. 
Antara DPR dengan pemerintah satu sama lain merupakan partner 
dalam melaksanakan tugas yang didasarkari pada hol-hal sebagai 
benkut: 

(1). DPR yang selurub anggtanya adalah anggota MPR bcrkewajiban 
untuk senantiasa mengawasi tindakan-tindakan. presiden dalam 
rangka pelaksanaan haluan. ·negara. 

(2). Presiden bersama-sama DPR membentuk UU termasuk menetapkan. 
UU Anggaran Pendapatar: dan &lanja Negara. 

( 3). Presiden dengan persetujuan DPR mensatakan perang, membuat 
perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. 

(4). Presider: harus memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR 
3. Bagi DPR dana merupakan kendala untuk dapa! melengkapi din dengan 

pakar berbagai bidang dalam rangka melaksanakan tugas DPR secara 
optimal. 

4. "Suhsesi" adalah. kata lain dasi "penggantian 11 yang diambil dari bahasa 
lnggris succession yang mengandung pengertian yang sama. 
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38. PERTAYAAN MURSIDI (peserta no.28) 
Narnun ada suara-suara yang menyatakan bahwa fungsi DPR seka- 

rang ini masih belurn efektif/belum sesuai tuntutan rakyat sebagai 
Lembaga Tinggi Negara yang dapat berperan sebagai " kontrol " dari 
pemerintah. Hal ini .barangkah disebabkan karena beberapa hak " 
DPR/khususnya hak inisiatif helum dilaksanakan dengan baik. Me- 
nurut pendapat saya, hak-hak DPR tersebut dapat digunakan untuk 
me nampung asprrasi rakyat yang tidak tertampung oleh Tata. 
kehidupan politik. Meskipun ada kendala dana dan sarana yang ku- 
rang, namun dengan kesungguhan yang berorientasi pada peng- 
abdian · rnaka aspirasi yang tidak tertampung tadi saya percaya dapat 
ditangkap clan diolah oleh DPR. 

Justru olahan DPR ini barangkali dapat dipakai sebagai "koreksi" 
terhadap tindakan pemerintah yang kurang pas. Ada agumentasi an- 
tara DPR dan pemerintah perlu dikomunikasikan secara terbuka 
melalui TVRI. 

JAWABAN: 
I. Siapa lidak m.enginginkan bobot DPR menjadi lemah. apapun alasannya, 

apalagi. Penjelasan UUD 194 5 menegaskan bahuia DPR tidak Unter- 
geordnel tapi neben dengan Presiden. 
Belum dipergunakan seluruh hak-hak DPR belum metupakan. tolok ukur 
untuk menyatakan bahioa DPR tidak berbobot atau lemah. 

2. Demikian juga masalah keiahanon nasional tidak dapat diukur dari. 
Komposisi imbangan kekuatan jumlah anggota Parpol dan Golkar di 
DPR. Demokrasi Pancasila tidak mengukur "kekuatan" dari segi. kuanti- 
tatif tapi kualitalif masing-masing anggota DPR 

3. Dalam Demokrasi pancasila mekanisme penyampaian aspirasi rakyat 
dapat dilakukan dengan berbagai jalur, baik melalui infra struktur 
Parpol, Golkar, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesional, mass- 
media dan sebagainya maupun langsung disampaikan kepada supra 
struktur DPR 

Beberapa % sebaiknya kornposisi kekuatan politik di DPR agar ter- 
wujudnya ketahanan politik dalam rangka ketahanan Nasional. 

3. Apakah te)ah ada mekanisme yang baku tata cara rakyat, massa 
yang ingin menyampaikan aspirasinva. 
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JAWABAN: 
1. Untuk dapat diangkal menjadi Anggota MPR satu-satunsa pertimbangan 

politik adalah sebagaimana telah. ditentukan persyaralan-persyaratan 
dalam ketetapan MPR no./I/MPR/1983, Mususnya Pasal 6. 
Peneniuan jumlizh anggvta MPR yaitu 2 kali jumlah anggvta DPR diten- 
tusan berdasasium UU tentang pemilihan A nggota Badan permusyawara- 
tan dan/atau perwakilan (UU No. 15 tahun 1969). 

1. Mengenai MPR sebagai lembaga tertinggi negara terdapar dua hal 
yang ingin saya dapatkan penjelasannya yang pertama mengenai 
jumlah anggota seluruhnya l 000 orang, hanya 350 orang saja yang 
dihasilkan dari PEMlLU dan selebihnya diangkat oleh presiden 
ber dasarkan UU. Dalam kaitan ini PEMILU yang merupakan 
sarana de mokrasi kurang terasa darnpaknya dalam susu na n 
anggota lembaga yang merupakan penjelrnaan kedaulatan rakyat 
terse but. Di samping itu jurnlah anggota yang cukup besar menirn- 
bulkan resiko pernbiayaan yang besar bila ada keinginan untuk 
mengadakan sidang-sidang diluar sidang U mum. Dalam rnenen- 
tukan jumlah dan kornposisi anggota MPR tersebut apakah ada 
pertimbangan-pertimbangan politik tertentu, Yang kedua terkait 
denga UU protokoler, bagaimana sebenarnya kebcradaan MPR 
sebagai Lembaga Tertinggi Negara, khususnya kalau tidak sidang 
Urnurn. Apakah dalarn menetapkan GBHN, MPR tidak mcrnbuat 
persiapan-persiapan yang intensif, 

2. Dalam masalah APBN, DPR mernpunyai kedudukan yang lebih 
kuat daripada pemerintah. Hal tersebut tidak tercermin dalam UU 
P /T yang baru lalu. Upaya apakah yang akan diternpuh untuk 
rnernperbaiki keadaan ini. 

39. PERTANYAAN SAMITO DIRDJO (peserta no.35) 

JAWABAN: 
Komunikasi aniara DPR dengan pemeriruah. selama ini berlangsung 

dengan berbagai cara, antara lain melalui forum dengar pendapat, forum 
pembahasan RuV (komisi/pansus) yang kesemuanya merupakan bagian dari 
pengembangan komunikasi politik antara supra struklur polilik. 

Komunikasi politik timbal balik aniara DPR dengan pemerintak selama 
ini dikomunikasikan kepada rakyat melalui media ekktroniJc dan media cetak 
(periksa jawaban terdahulu}. 
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I. Dalam menjelaskan mengapa DPR belum menggunakan hak inisi- 
atif, Bapak menyampaikan bahwa : 
a. DPR tidak memilki dana, tenaga penguasaan materi. 
b. Presiden sebagai mandataris : 

1) Merniliki kekuasaan membuat UU 
2) Hams lebih mengetahui UU apa yang diperlukan, 

c. DPR dapat meminta menteri-menteri menyusun RUU karena 

40. PERTANYAAN HARSONO TAROEPRA'IJEKA (peserta no.17) 

Sedangkan komposisi keanggvtaan sangat tergantung dari hasil. PEMILU 
bagi ketiga arganisasi kekuatan sosial politik. 

2. DPR periode tahun 1988-1993 lelah menyelesaikan tugasnya sebagai yang 
ditetapkan oleh. UUD 1945 antara lain menetapkan GBHN dan meng- 
angkat dan memilih presiden dan wakil presiden. · 
Namun dengan selesainya tugas-tugas tersebut tidak berasti lWPR bubar, 
keberadaan MPR dapat dilihat dari adanya pimpinan MPR yang me- 
rangkap menjadi pimpinan DPR kecuali wakil ketua Unsur utusan 
Daerak (R Soeprapto). · 
Di samping itu k.eberadaan MPR dapat pula diliha: dari keanggotaan 
MPR yang baru berakhir keanggotaannya.pada hari anggota MPR yang 
bani diambil sumpah/janji (tanggal 1 Oktober 1993). · 
Dalam menetapkan GBHN, misalnya GBHN 1988, MPR melakukan. 
persiapan yang intensif yang terbuk.ti dan adanya kegiatan-kegialan se- 
bagai benku; : 
a. Sesaat setelah anggota MPR/DPR diambil sumpahnya pada tanggal 

1 Okiober 1987 dibentuk Badan pekerja MPR 
b. Badan peserta ini bertugas antara lain : 

a). Mempersiapkan Rancangan Acara dan Rancangan putusan- 
putusan Sidang Umum atau Sidang Istimetoa MPR 

b). Memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan lHPR 
menjelang Sidang Umum atau Sidang Istimeuia. 

c). Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Majelis sebagaimana 
dimaksud huruf tersebut diatas. 

d). Membantu pimpinan Majelis dalam rangka melaksanaknn 
tugas-tugas pimpinan Majelis. 

3. Kuat tidaknya DPR tidak dapat dilihat/diukur dari UU APBN walaupun 
sebenamya DPR dapat menolak uniuk menyetujui RUU APBN berdasar- 
kan Pasal 23 UUD 1945. 
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1. Di dalam ERA TINGGAL 1.ANDAS diperlukan pra kondisi yang 
man lap dari aspek-aspek Panca Gatra maupun Tri gatra. kcnyataan 
saat ini banyak terjadi kerancuan dalam pelaksanaan dernokrasi 
dan Pernbangunan Nasional, khususnya ketidak serasian antara 
UUD 1945 dan UU, PP, dan peraturan pelaksanaannya. Kami 
menganggap DPR perlu lebih aktif dalam regulasi/deregulasi 
peraturan dan pelaksanaan Law Enfrocement-nya. 
Dalam hal ini DPR perlu rnenambah salah satu kornisinva. 

2. Kekuasaan presiden bukan tak terbatas (tidak tak terbat.as). 

41. PERTANYAAN IR. HENDARSIN S.SP (peserta no.19) 

JAWABAN: 
I. Faktor-faktcn dana, tidak dimiliknya pakar dan penguasaan materi meru- 

pakan kendala yang objeklif. 
Praktek ketalanegaraan selama ini memang kurang menguntungkan 
DPR, walaupun teoritis DPR mempunyai hak menentukan anggaran. 

2. Sistem distrik dalam PEMlLU memiliki kelemaium. yang cukup mencolok 
karena tokoh/kader yang muncul tidak mustahil tokoh yang terbaik secara 
regional tapi belum benuauiasan nasional. 
Dari sisi lain PEMJLU tetap akan memilih tanda gambar Parpol atau 
Golkar, bukan orang yang diingininya. 

1) Berkaitan langsung dengan hal teknisnya. 
2) Memiliki kelengkapan yang memudahkan penyusunan. 

Saya berpendapat bahwa alasan b) dan c), sangat tepat setuju. 
Alasan a) tidak tepat/ tidak selayaknya dijadikan alasan, karena 
demi kepentingan rakyat, kekurangan-kekurangan dalam butirra) 
harus diatasi lebih dahulu: toh DPR punya hak untuk rnenentukan 
anggaran (walaupun alasan yang bijaksana rnengenai efektifitas 
penggunaan saran c) menampung keperluan itu). 
Oleh karena alasan a) hendaknya tidak perlu dikernukakan, ka- 
rena tidak "Valid". 
Mohan alasan, 

2. Ada perrdapat-pendapat yang mengemukakan pemilihan wakil- 
wakil rakyat dengan sistem distrik. Dengan mengingat kondisi 
dewasa ini, mohon berkenaan memberikan penjelasan mengenai 
baik buruknya sistem serta dampak.nya bila dilaksanakan. 
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1. Pengesahan suatu RUU menjadi UU tentunya sudah melalui suatu 
pembahasan yang panjang dan mendalam, baik di forum DPR 
sendiri maupun forum dengar pendapat antara DPR dengan pe- 
merintah. 
Khusus dalam hal pengesahan UU APBN yang terakhir dalarn haJ 
kasus kenaikan tarif listrik, bagaimana dapat terjadi DPR dapat 
"kecolongan" sehingga tidak mengetahui adanya rencana kenaik- 
an tarif tersebut selama perubahan RUU APBN-J\'YA ? 
Cukup detail sehingga tidak terlihat adanya rencana kenaikan tarif 
listrik ? 

2. Dalam usaha DPR untuk meningkatkan kualitas anggotanya maka 
ditingkat infra struktur politik perlu diternpuh langkah-langkah 

42. PERTANYAAN (peserta no. 55) 

l. Wewenang untuk membuai suatu peratura» pelaksanaan Undanp-Un» 
dang, misal Peraturan Pemenntan alau Kepususan Presiden, demikian 
juga mengenai peraturan deregulasi dan pe!aksanaan The Law Enfroce- 
ment. Perlu diketahui bahwa halt untuk menguji peraturan-peraturan 
dibawah UU ada ditangan Mahkamah Agung, bukan DPR (TAP MPR 
no. III/MPR/1978). jumlah komisi-komisi DPR ditentukan berdasarkan. 
peraturan Tata Tertih DPR (keputusan DPR-Rl no:Ol/DPR-Rl/lll/82- 
83) yang terdiri atas komisi I s.d komisi X dan komisi APBN. Semua per- 
masalahan yang ada ditampung dan diselesaikan oleh komisi-komisi yang 
ada sesuai dengan bidangnya, oleh: karena itu DPR memandang jumlah 
komisi-komisi yang ada cukup memadai. 

2. Sejak Orde Bani ( 1966) s.d sekarang ini tidak ada pelunjuk bahuia 
penggunaan kekuasaan Presiden TTUilebihi batas wewenangnya. Berdasar- 
kan ketetapan MPR No. IV/MPR/1988 masa bakii Presiden Soeharto 
untuk periode 1983 s/d 1988 pertanggungjawaban pada MPR. 
Sedang untuk periods yang akan datang (masa bakti 1988-1993) akan 
dipertanggungjawabkan pada MPR tahun 1993. 

}AWABAN: 

Apakah pernah terjadi praktek ini selama periode DPR/MPR Orde 
Baru. 
Mahon salah satu. contoh kasus yang pernah terjadi dapat dijelas 
kan. 
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Sehubungan dengan ceramah Bapak ketua DPR mohon penjelas- 
an bagaimana persetujuan dan penetapan anggaran yang diajukan 
pernerintah yang di dalamnya terrnasuk anggaran pendapatan pernba- 
ngunan pembangunan bersurnber dari pinjarnan luar negeri, apakah 
telah diperhitungkan bahwa pinjaman yang disetujui DPR tersebut 
tidak akan mernbuat beban masyarakat pada saat jatuh tempo pem- 
bayarannya. 

Selanjutnya mohon penjelasan apakah hutang ke luar negeri yang 
tidak melalui APBN harus mendapat persettujuan DPR. 

43. PERTANYAAN OMON R. (peserta no.30) 

JAWABAN: 
I . Untuk mengataka« bahuia DPR 11 kecolongan 11 dalam hal ini /umaikan 

tarif listrik adalah tidak adil, mengingat selama pembahasan RUU 
APBN, pihak pemmntah yang duoakili oleh: Menteri keuangon sama 
sekali tidak mengemukakan masalah kenaikan tarif listrik. Demihum juga 
dalam anglta-angka yang terdapat dalam RUU sama sekali tidak tergam- 
bar adanya kenaikan. tarif listnk. Oleh sebab itu timbul reaksi keras dari 
DPR (terutama FKP), walaupu:n akhirnya pemerintah tetap pnda 
sikapnya. 

2. Masalah peningkalan kualitas ditingkat infra strukiur politik sepenuhnya 
tergantung pada dinamika masing-masing infra struhiur politik baik 
Parpol,Golkar, oraganisasi kemasyarakatan maupun organisasi profesi. 
Sehubungan dengan ilu GBHN telah menegaskan bahwa dengan ditegas- 
kannya Pancasila sebagai satu-satunsa asas bagi. segenap organisasi 
sosial politik, maka Parpol dan Golkar perlu meningkatkan kemandman 
kualitas dan kemampuannya sesuai dengan UU No. 3 tahun 1985 Ten- 
lang Parpol dan (;,olkar. 
Memang semangat disayangkan bahwa dalam tubub PPP dan PD! masih 
saja terjadi kemelut intern di mana sepanjang tidak mengganggu stabdi- 
tas nasional pemerintah tidak iku! campur. 

agar organisasi-organisasi kekuatan sosial politik dapat lebih 
mandiri, berkualitas dan berkemampuan. · 
Untuk Golkar kiranya hal ini tidak merupakan persoalan. 
Bagaimana dengan PPP dan POI dimana di dalarnnya selalu ter- 
jadi kernelut kepernimpinan. Mohan tanggapan. 
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JAWABAN: 
Saya bcrgembira bahwa saudara cukup objektif menilai anggola DPR 

(berkualilas). Dalam bidang pembangunan hukum memang negara kila M- 
tinggalan, namun upaya pembaharuan hull.um yang merupakan bagian dari 
pembangunan hukum, dalam RE.PEL/TA V telah ditetapkan dan dilak- 
sanakan secara terpadu antara lain dengan lr.odifikasi dan unifikasi dalam 
bidang hukum tertentu sepeni ~mbaharuan KUH Pidana, KUH Perdata, 
KUH Acara Perdata dan sebagainya. Dengan upaya itu diharapkan dapat 

Kami kurang sependapat dengan keterangan Bapak bahwa 
anggota DPR kualitasnya kurang dipandang rakyat, menurut pendapat 
kami bahwa sebaliknya, karena banyak seminar-seminar ABRI dan 
minimal informasi kader dari masyarakat yang mewakili Parpolnya yang 
meajadi anggota lembaga tinggi DPR negara kita ini. 

Oleh karena itu kami mengharap anggota DPR agar lebih sering 
menggunakan hak inisiatifnya terutama terhadap hal-hal yang sensitif 
terjadi sehari-hari dan memerlukan dasar hukurn yang kuat berupa 
Undang-Undang antara lain kita lihat sehari-hari korban kecelakaan 
lalu lintas cukup besar, kurang lebih 10.000/tahun mati di jalan raya 
dan puluhan ribu yang luka-luka berat ringan. 

Hal ini sebetulnya dapat dikurangi jika ada RUU tentang ke- 
wajiban mernakai helm bagi pengemudi sepeda motor dan kewajiban 
rnemakai sefety belt pada rnobil. . 

Kalau kita mernbandingkan dengan negara-negara maju, kita "' 
sudah tert.inggal lebih kurang antara 10 - 20 tahun. 

Di samping itu KUHAP warisan Perancis ke Bclanda dan diwarisi 
oleh kita sudah waktunya direvisi oleh DPR kita dan disesuaikan de- 
ngan alam demokrasi dan hukum kita karena sudah banyak sekali yang 
tidak sesuai lagi. 

44. PERTANYAAN Drs. Z. BAZAR (peserta no.60) 

JAWABAN: 
Dalam hulrungan dengan masalah f>injaman luar negm diperr;unakan 

prinsip bahwa pinjaman luar negm berfungsi sebagai unsur pelengkap bagai 
dana pembanfrUnan dengan persyaratan-persyaratan : tidak ada ikatan politik, 
tidak memberaikan dan dalam batas kemampuan untuk membayar kembali, 
penggunaannya ditujukan untuk pruyek-pruyek yang diberi prioritas, produktif 
dan bermanf aal bagi masyarakat dan mgara. 



JAWABAN: 
1. Dalam ketetapan MPR no.Il/MPR/1988 tentang GBHN di-pergunakan 
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1. Untuk pengertian tahap tinggal landas digunakan berbagai istilah 
dimana Bapak menggunakan era tinggal landas di sisi lain 
digunakan proses tinggal landas awal proses tinggal landas yang 
menurut karni rnernpunyai konotasi pengertian yang berbeda. 
Bagaimana persepsi DPR mengenai ini dan seyogyanya pengertian 
ini menjadi pengertian yang menyeluruh. 

2. Dari segi kedudukan hukurn (UUD 1945) DPR kuat kare na tak 
bisa dibubarkan oleh presiden, tapi dalam pelaksanaan fungsi 
timbul persepsi bahwa pemerintah lebih kuat (dengan alasan-ala- 
san yang telah Bapak utarakan): 
Dari sekian upaya yang dilaksanakan menurut pendapat karni di 
samping kualitas anggota diperlukan sarana untuk kuat sehingga 
perlu kelengkapan DPR. Apakah ada kemungkinan urrtuk mern- 
bentuk "board" semacam CRS mengingat "bulk" intekeltual yang 
yang ada dan dikaitkan dengan kondisi yang ada, di samping 
kepustakaan yang lengkap. 

3. Saran. 
Penayangan TVRI seyogyanya jangan memuat anggota yang "ter- 
tidur" karena bisa lebih mengurangi "Performance" DPR tapi 
banyak memperlihatkan dinamika mekanisme untuk memper- 
lihatkan kehidupan situasi DPR. 
Mohon penjelasan Bapak. 

45. PERTANYAAN DR. DJAIIANI (peserta no.12) 

ditinglcatkan kesadaran hukum rakyat, menjamin penegakkan, pelayanan dan 
kepaslian hukum. 

Jawaban unluk semua itu tidak selahi harus dilakukan dengan usul- 
inisiatif, karena penggunaan usul inisiatif dirasakan kurang praktis karena 
melalui jalan yang cuJc.up panjang, sehingga relati] akan lebih. lama. Hal lain 
yang mungkin terjadi dengan penggunaan usul inisiatif adalah kemungkinan 
timbul konflik antara DPR dengan pemerintah. yang akan berakhir dengan 
tidak disetujui usul inisiatif oleh. Pemermtali/Presiden. Oleh sebab itu [alan 
keluarnya adalah dengan meminta Menteri terkait untuk menyusun VU yang 
diperlukan rakyat dengan menggunakan prosedur INPRES No. 15 Tahun 
1974. 
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JAWAB.AN: 
1. a. Pada saat ini kekuatan sosial polilik, khususnya Parpol dan Golkar 

sudah ditetapkan sebagai modal dasar pembangunan nasional. 01,eh 
karena itu peranannya menjadi penting dalam kehidupan her- 

Mohon penjelasan tentang : 
I. Proyeksi kernantapan, sistem Demokrasi pancasila kini memasuki 

PJPT dan upaya untuk memacu bagi terciptanya tingkat kernanta- 
pan yang memadai sehubungan hal sebagai berukut : 
a. Keadaan infra struktur. 

Masih terjadi pertentangan dan kemelut internal dalam 
Parpol clan pcrnerintah selalu ikut campur dalarn penye- 
lesaiannya. 
Kualitas anggota DPR yang pada umumnya dianggap 
masih perlu ditingkatkan. 

b. Iklim tidak mendorong motivasi anggota DPR untuk berjuang ~ 
optimal bagi yang berasal dari Parpol kurang motivasi karena 
sudah ada prasangka penyelesaiannya. 

2. Pendapat tentang tujuan tercapainya keadaan stabilitas politik 
yang sehat clan dinamis yang cenderung mcnciptakan iklim 
keadaan statis rnengurangi gairah dalam kehidupan politik. 

3. Bagairnana peran serta masyarakat tcrasing dalam kehidupan po- 
litik, apakah pada PJPT II sudah dapat melaksanakan peran serta 
dalam PEMU.U sebagaimana halnya masyarakat di tempat Jain. 

46. PERTANYAAN SUNANTO (peserta no.49) 

istilah. "proses linggal landas" unluk pemgertian pembangunan jangka 
panjang 25 tahun kedua yang tentunya seharusnya merupakan penger- 
tian yang menyeluruh. 

2. Posisi kedudukan DPR saat ini dulasarkan pada UUD 1945 (Pasal 19 
s. d 22), ketetapan MPR No. JII/MPR/ 1978 teniang kedudukan dan 
hubungan. Tata kerja Lembaga Tertinggi. Negara dengan/atau antar 
Lembaga-Lembaga Tinggi Negara dan peraturan Tata Tenib DPR dan 
uV no. 2 tahun 1985. 
Pembentukan "baden" baru harus terlebih. dahulu menyempumakan pera- 
turan Tata Tertib DPR 

3. Kebijaksanaan perlanyaan kegiatan DPR oleh TVRJ merupakan 
wewenang 1YRI sepenuhnya, DPR tidak dapat mencampurinxa. 
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JAWABAN: 
1. Budaya "eusuh. paketouh" harus diakui masih ada di masyarakat kila, oleh 

sebab itu DPR yang anggvtanya juga berasal dari rakyal tidak dapat 
dengan begitu saja menghilangkan budaya itu. karena budaya "euruh 
pakeiouh" memang sudah berakar. Namun diharapkon secata berangsur- 
angsur akan berkurang. 

2. Sesuai dengan wewenang dan tugas DPR upaya mengurangi korupsi 

1. Kurangnya penggunaan Hak menyatakan pendapat dan hak-hak 
lain di DPR dan adanya budaya "ewuh pakewuh" menberikan gam- 
baran atau diartikan o\eh banyak orang/ rakyat seolah-olah DPR 
tidak teguh dalam meneruskan aspirasi rakyat (misal kenaikan tarif 
Jistrik 25 %). "Bila budaya" te rse bu t terus berlarut, maka 
kemungkinan anggapan rakyat tersebut akan semakin besar jum- 
lahnya. 
Mohon penjelasan. 

2. Mohon penjelasan upaya konkrit dari , DPR ten tang perrnasalahan 
korupsi di negara kita ini. 

47. PERTANYAAN HARYONO (peserta no. 18) 

masyarakai, berbangsa dan bernegara. 
Sangat disayangkan bahwa sampai saat ini masih terjadi kemelut 
intern Parpol kurang baik. 
Ikut sertanya pemerintah dalam penyel,esaian kemelu; Parpol karena 
pemerintah merasa berkepentingan agar Parpol menjadi kuat dan 
mandiri yang tenlu. berkaitan dengan stabilitas nasional. 

b. Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi 
segenap kekualan sosial politik maka iklim politik dan bertentangan 
karena ideologi bagi anggota DPR yang berasal dari Parpol se- 
harusnya tidak ada lagi. Yang perlu diperjuangfl.an saat ini adalali 
mengadu keampuhan masing-masing program. 

2. Sesuai dengan Trilogi Pembag;unan maka stabilitas nasional yang sehat 
dan dinamis merupakan. persyaratan untuk berhasilnya pembangunan 
nasional. Dengaa terciptanya stabilitas tidak akan mengurangi gairah 
masyarakat untuk berpatisipasi dalam pembangunan. · 

3. Selalu. diupayakan untuk iku: sertanya masyarakat terosing dalam setiap 
PEMILU, sudah teniu dengan upaya mengurangi berbagai kendala seperti 
komunikasi transportasi dan tingkat kesadaran politik. 



JAWABAN: 
Di samping alasan seperti yang pernah disampaikan masih ada alasan 

lain yaitu prosedur pengajuan usul inisiatif cukup pelik dan memerlukan 
waktu yang relatif lebih. panjang dibanding jika RUU datang dari Pemermtah, 
prosedur RUU Usul lnisiauf : 
a. RUU Usul Jnisiatif diajukan sekurang-kurangnya oleh. 20 orang anggota 

Dewan yang terdiri tidak hanya satu fraksi. 
b. RUU Usul Inisiatif berikut penjelasannya disampaikan secara tertulis 

kepada pimpinan DPR daftar nama dan tanda tangan pengusul dari 
fraksinya. 

c. RUU Usul Ini daftar diberitahukan kepada ketua rapat kepada rapat 
Paripuma. 

d: Para pengusul diberikan kesempatan mensampaikan penjelasannya dalam 
rapat BAMUS (Badon Musyawarah) yang diadakan unt11k meneniukan 
waktu pembicaraan RUU Usul Jnisiatif. 

e. Pengusul membenkat: penjelasan kepada fraksi{raksi. 
f Pengambilan keputusan dalam rapat paripuma untuk menentukan 
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Kami tertarik atas ceramah Bapak tentang hak-hak DPR, di mana 
hak DPR untuk mengajukan RUU inisiatif sejak Orde Baru belu per- 
nah dipergunakan karena beberapa alasan anatara lain, biaya yang 
tidak cukup, dan terbatasnya (tidak ada) pakar-pakar dalam bidang 
tersebut di sampi ng tidak/kurang memiliki penguasaan materinya. 
Ketiga alasan tersebut menurut hemat kami dapat diatasi dengan 
mudah melihat kedudukan lembaga DPR di dalam stratifikasi kepe- 
mimpinan Nasional. 
(penyediaan/pengadaan materi, dana dan pakar). 
Mahon penjelasan yang lebih rinci atas kesulitan tersebut diatas. 

48. PERTANYAAN SUNARYO .Y. 

dilaksanakan antara lain dengan melakukan pengawasan atas 
penggunaan Anggaran dan Belanja Negara serta pengelolahan keuangan 
negara, disamping itu DPR dapat melakukan pembahasan hasil pe- 
meriksaaa alas pertanggungjawaban Keuangan Negara yang diberi- 
tahukan oleh BP K. 
Melalui rapat kerja dengan Mentcri yang dianggap ada kaitan dengan 
permasalahan yang diduga terjadi penyimpangan dalam penggunaan 
anggaran merupaka« cara lain untuk menanggulangi korupsi. 



JAWABAN: 
Pelaksanaan sistem Demokrasi Pancasiln pada hakekalnya adalah bagian dari 
pelaksanaan pembangunan politik di Indonesia. 
Upaya yang sudah ditempuh DPR dalam pelaksanaan Demokrasi Pancasila 
antara lain dengan dilahirkannya 5 UU di bidang politik yaitu: 
UV tentang pemilu anggota-anggota MPR/DPR (UU No. 1 tahun 1985). 
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Dalam pe laksanaan sistern politik Dernokrasi Pancasila sarnpai 
dewasa ini, masih merupakan proses penyempurnaan, baik struktur, 
proses, budaya. Komunikasi clan partisipasi poliiik dalarn rnenciptakan 
orientasi sikap dan tingkah Jaku politik, yang mcnccrruinkan nilai-nilai 
Pancasila. Dihadapkan. pada perkernbangan polit.ik ncgara-negara di 
dunia, terutarna situasi RRC dewasa ini, Uni Soviet dengan glassnot dan 
perestroika Gorbachev, jatuhnya/meninggalnya Iman Khornaini se- 
bagai figur revolusi Islam 

Iran, tidak mustahil akan mempengaruhi cara dan pola berpikir 
para wak.il rakyat, 

Upaya-upaya yang sudah ditempuh DPR agar proses perjalanan 
sistern politik Dernokrasi Pancasila dapat berjalan rnulus menuju 
pembangunan bangsa Indonesia. 
Mohon penjelasan. 

49. PERTANYAAN KOL. ART. SOEBAGIO. 

apakah RUU Usul lnisiatif secara pnnsip menjadi RUU Usul Inisiatif 
DPR 

g. Setelah Usul RUU Inisiatif diputuskan menjadi RliV Inisiatif DPR, maka 
kepada komisi, rapat gabungan komisi atau pansus (panilia khusus) 
ditugaskan untuk membahas dan menyempumakan RUU Usu! Inisiatif 
bersama pemerintah. 

h. RUU Usul Inisiati] DPR dibagikan kepada para anggota dan oleh. pi.m- 
pinan DPR disampaikan kepada Presiden. dengan permintaan agar 
menunjuakn menteri yang akan meuiakili pemerintali dalam membahas 
RUU tersebut bersama DPR 

i. Kemudian baru memasuki 4 tingkat pembicaraan. (Tingkat I s/d IV). 
Jika RUU berasal dari pemerintah maka pembicaraan langsung masuk 
Ting/wt I (penjelasan pemerinlah dalam rapat paripurna), Tingkal JI 
(pemandangan Umum fraksi-fraksi), Tingkat III (pembahosan dalam 
rapat-rapat komisi/pansus) dan Tingkat IV Rapat Paripurna. 
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JAWABAN: 
Mengahadapi proses linggal landas dan Pf PT II sama sekali tidak tergan- 

tung pada dipergunakan atau tidaknya halt inisiatif DPR., mengingal DPR 
sendiri dalam menghadapi acara pembahasan RUU dari pemerintah. cukup 

Mc nur ut Ba pak, DPR belum menjalankan hak in isiatifnya 
menyusun RCC antara lain karena kurangnya perangkat keras dan 
lunak, dan pihak pemcrintah dianggap lebih maju dan lc bih mengua- 
sai pcrmasalahan. Me nu rut hemat >aya, k ondisi scpcrti in i tidak 
dapal k.ita tolcrir lama, terutama dalam mengghadapi tinggal landas 
dan PJPT IL bukan saja untuk penyusunan RLT Inisiatif, akan tetapi 
terutarna untuk pembahasan RCL' yang diajukan oleh pernerintah dan 
untuk pelaksanaan hak-hak DPR lainnya. 

RUL: diajukan oleh pemerintah pada umumnya mengandung dua 
kelernahan : 
I. Kccenr:lerungan berbau sektoral kompartcmcn tal, karena disusun 

oleh instansi teknis yang bersangkutan walaupun pernah dibahas 
secara interdeparternental ; 

2. Kecenderungan berbau teknis untuk menjamin pelaksanaan ope- 
rasionalnya, sering belum mengakomodasikan aspirasi rakyat dan 
masvarakat Umurn. 
DPR seyogyanya mempunyai wawasan yang lebih lu as dari 

eksekutif dan lebih mcnangkap aspirasi rakyat/rnasyarakat, dan perlu 
mampu melihat konsistcnsi RL'L' dengan L'L' lainnya. Untuk itu DPR 
perlu memiliki kemampuan dan perangkat keras/lunak yang rnernadai, 
Dalam hal ini DPR dapat mempergunakan hak budgetnya, asal DPR 
sendiri sudah mempunyai program yang jelas. 
Mohan tanggapan. 

50. PERTANYAAN DR. PAYAMAN S. (peserta no.36) 

UU teniang .msunan dan keduduknn iWPR, DPU dan DPRJ) (UU No. 2 
tahun 1985), CU tentang Parpol dan Golkar (UU :Vo. 3 tahun 1985), UU 
tentang referendum (UU No. 5 tahun 1985) dan UU tentang Ormas (UU 
No. 8 lahun 1985). 

Disamping itu dengan telah diletapkannya pancasila sebagai satu- 
salunya asas dan adanya TAP MPR no. II MPR I 1978 tentang P-4 maka 
diharapkan cara berpikir para anggota DPR tidak terpengaruh oleb. terjadinya 
berbagai hal di luar Indonesia. 
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sibuk; conteh. dalam masa bha>.ti /982-1987 tidak kurang dari 46 RUU yang 
telah. dibahas menjadi VU. 

Kelemahan-kelemahan yang disebutkan (seandainya ada) dapat diku- 
rangi dengan adanya amandemen-amandemen dari para anggota DPR, teru- 
tama dalam perdebatan di lingkal komisi dan kenyalaannya banyak amande- 
men yang dilakukan. Namun demikian. suatu RUU sebelum. masuk DPR sesuai 
dengan INPRES No. 15 tahun. J 974 ielah. melalui proses yang cukup panjang 
k.arena dilakukannya berbagai tinjauan termasuk tinjauan akademis oleh 
Departemen Kehakiman (cq. BPllN). 

Program DPR disinkronkan dengan tugas dan wewenang sebagai diatur 
baik dalam UUD 1945 (Pasal 19 s/d 22), Ketelapan-ketetapan MPR (TAP 
No. 111/MPR. 1978) dnri peraturari Tata Tertib DPR ( Keputusari DPR-Rl 
No. 10/DPR-IU/III/82-83). 
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52 
Sambutan Ketua DPR-RI, pada Peresmian 

Anggota Keanggotaan Group-group Kerja sama 
Bilateral DPR-RI dan HUT IPU ke-100, 

tanggal 29 Juli 1989 
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Hadirin yang terhormat, 
Dalam rangka menggalang, membina, mengolah dan mengem- 

bangkan hubungan persahabatan dan kerjasama DPR-RI dengan Parle- 
men-parlemen negara-negara Jain, sebagai mana diatur oleh Peraturan 
Tata Tertib DPR-RI, rnaka dengan Surat Keputusan Pirnpinan DPR-RI 
beberapa waktu yang lalu, telah dibentuk group-group kerjasama bila 
teral DPR-RI dengan Parlernen-parlemen Republik Feredasi Jerman, 
Parlemen Republik Korea, Banglades, Austeralia, Turki, Jepang, Selan- 
dia Baru, Mexico dan Italia. Adapun suasana keanggotaan group-group 
kerja sarna bilateral ini malah adalah sebagaimana telah kita dengar 
bersama. 

Saudara-saudara sekalian, Pimpinan Dewan berpendapat, bahwa 
pembentukan group-group kerjasama bilateral ini sangat besar man- 
faatnya, sebab dengan terbentuknya wadah group kerjasama bilateral 

Hari ini merupakan hari yang membawa rasa kebahagiaan bagi 
karni, khususnya bagi para Anggota Dewan, karena bersama-sama 
undangan lainnya kita bertemu di tempat ini untuk menghadiri dua 
peristiwa secara sekaligus yaitu : 
1. Peresmian keanggotaan group kerja sama bilateral DPR RI dengan 

parlernan-parlemen negeri sahabat yang telah dibentuk beberapa 
yang lalu. 

2. Upacara dalarn rangka peringatan 100 tahun berdirinya the Inter- 
Parlementary Union/IPU. 

Yang terhorrnat, 
Saudara para Wak.li Ketua 
Saudara Menteri Luar Negeri 
Saudara Pinpinan F:raksi 
Saudara Pirnpinan Alat Kelengkapan DPR RI 
Yang Mulia para Duta Besar/Kepala Perwakilan Negeri Sahabat 
Para undangan, hadirin yang kami hormati, 

Assalarnu'alaikum Wr. Wb. 

52 
SAMBUTAN KETUA DPR RI 

PADA PERESMIAN ANGGOTA KEANGGOTAAN 
GROUP-GROUP 

BEKERJASAMA BILATERAL DPR RI 
DAN HUT IPU KE-I 00 ... 
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Hadirin yang terhormat, 
Hari ini merupakan hari yang istirnewa, setidak-tidaknya bagi para 

anggota parlemen dan Lembaga parlcmen itu diseluruh dunia, sebab 
pada hari itu IPU (the lnter-Parlimentary Union) tepat berusia 100 
tahun. 

IPU adalah salah satu organisasi internasional tertua yang meng- 
himpun anggota parlemen rnelalui Parlemcn-parlemcn nasional dar i 
seluruh dunia tanpa memandang perbedaan sistern politik dan ideo- 
logi. Kalau pada tahun 1989 saat kelahirannya ditaridai dcngan penye- 
lenggaraan Konperensi IPU yang pertama yang hanya dihadiri oleh 
delegasi parlemen 9 (serrrbilari) negara dari 3 ( tiga) be nua, rnaka 
dewasa ini menjelang konperensinya yang ke-82 IPU telah mernpunyai 
anggota tidak kurang dari 110 parlernen nasional. 

Kemampuan IPU untuk dapat bertahan selarna 100 tahun melalui, 
bermacam perang konflik terbuka ataupun tertutup, Iokal maupun 
regional, merupakan satu petunjuk bahwa IPU ada saja satu organisasi 
yang dibutuhkan dan diakui peranannya. Hal itu tidak terlepas dari 
tujuan kehadiran IPU itu sendiri. 

Sejak berdirinya IPU bertujuan mendorong komunikasi yang in- 
tensif antara anggota palemen seluruh d un ia adalah rangka mern- 
perkokoh fungsi dan peranan Lembaga-lembaga Perwakilan Rakyat 
serta memajukan kerjasama dan perdamaian Internasional. Di.sinilah 
letaknya kunci keberhasilan IPU bukan saja mempertahankan eksiten- 
sinya tetapi juga da)am meningkatkan pcranannya. 

Konsistensi lPU di dalam mcrnpcrjuangkan kcrjasama dan per- 

ini jelas rnerupakan bukti manifestasi hasrat DPR-Rl untuk memberi- 
kan saham yang sebesar-besarnya dalam mewujudkan pembangunan 
dalam segala bidang khususnya dalam bidang hubungan Interna- 
siorial. Sebagaimana tercantum dalan UUD 1945, maka salah satu 
tujuan nasional kita adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia 
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dan · 
untuk mewujudkan tersebut, maka pelaksanaan hubungan antara 
bangsa, merupakan satu harusan mengingat bahwa hubungan antara 
bangsa pada hakekatnya diselenggarakan rnelalui 3 jalur, yakni. jalur 
pemerintah, jalur Parlemen atau jalur swasta. Oleh karena itu kami 
menghimbau kepada para anggota Dewan ataupun kepada parlemen 
negara-negara sahabat, melalui yang rnulia para Duta Besar untuk 
dapat memanfaatkan wadah itu dengan sebaik-baiknva, 
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damaian Internasional diantara beraneka ragam bangsa dengan sistem 
politik ideologinya yang berbeda - beda merupakan identitas dan 
sekaligus hak hidup IPU. Didalarn setiap forum IPU, wakil-wakil rakyat 
dari berbagai negara dat.ang mernperkenalkan dan memperjuangkan 
kepentingan nasionalnya masing-masing yang bukan saja kadang-ka- 
dang bcrbcda tetapi tidak jarang juga bcrtentangan satu sama lain. 
dalam forun-forum semacam itu, berdebatan yang paling keras sering 
mewarnai arena persidangan, nama demikian prinsip penyelesaian 
permasalahan rnelalui pendekatan, diskusi, dialog, tetapi dapat diper- 
tahankan sebagai ciri IPlJ. Memang terdapat masalah-masalah yang 
belum juga terselesaikan sebagai puluhan tahun disusul dengan mun- 
culnya rnasalah-masalah baru. 

Dunia tidak kunjung damai, perang lokal dan regional masih 
berkecamuk disana-sini, Tetapi pada sisi lain tidak dapat dipungkiri 
bahwa terdapat cukup banvak masalah yang berhasil diselesaikan 
dengan cara perdekatan-perdekatan dan kegiatan parlemen melalui 
IPlJ. 

Oleh karena itu tepat sckali tehma HCT IPlJ yang ke-100 ini, yaitu 
100 tahun IPU untuk perdamaian". Seratus tahun IPU telah bekerja 
untuk perdarnaian, tetapi tugas belurn usia. malahan masalah-rnasalah 
yang lebih besar nampaknya mengt_iadang didepan. 

Sejak scrnula tugas rncmperjuangkan perdarnaian diartikan bukan 
sebagai tujuan akhir karena usaha-usaha tersebut memang dilak- 
sanakan bersama dengan usaha memperjuangkan dan kesejahteraan 
rakyat, Dalam dunia yang paling kompleks, tugas mewujudkan per- 
damaian harus disertai dengan perjuangan mempertahankan kerner- 
de kaan nasional bangsa-bangsa, mewujudkan keadilan sosiaJ. 
kesejahtraan rakyat dan hidup dernokraus agar dunia yang makin tua 
ini makin menjadi ternpat berdiam dan hidup yang baik serta lebih 
berrnaksud lagi umat manusia. 

Makin bertambah usia, bumi rnakin berbatas sumber-sumber daya 
yang dapat dimanfaatkan, makin kompleks kebutuhan manusia, makin 
perlu usaha-usaha untuk meningkatkan kwalitas manusia dan kwalitas 
kehidupannya. hal-hal seper ti itulah yang kita hadapi diwaktu-waktu 
yang akan datang. 

Dalam hubungan itu, kita sungguh besar hari karena DPR-RI sejak 
tahun 1959 menjadi anggota IPU dan terus menerus secara aktif 
melibatkan diri dan berperan dalam setiap forum dan kegiatan !PC. 
Disamping sebagai salah satu sarana yang dimanfaatkan untuk rnem- 



844 

M. KHARIS SCHDD 

Ltd 

KE TUA, 

.Jakarta, 21.J uli 1989 

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh . 

Hadirin yang kami muliakan. 
Demikianlah sambutan kami dalam rangka rangka peresrnian 

keanggotaan group-group kerjasama bilateral dan dalam rangka HUT 
IPU yang ke 100. 

Dengan peristiwa ini, kami mcnyatakan bahwa keanggotaan group- 
grqup kerjasama bilateral resrni berbentuk, dan kepada angg-ota kami 
ucapkan selarnat bertugas. 

Atas segala kehadiran dan pcrhatian karni ucapkan tcrirna kasih, 
Sekian. 

perkenalkan Indonesia, rakyat, budaya, perjuangan dan proses pemba- 
ngunan nasionalnya dewasa ini, IPU juga telah dapat dimanfaatkan 
oleh DPR-RI didalarn memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Pan- 
dangan-pandangan yang keliru tentang Indonesia ataupun yang me- 
rnandang issu negatif memang kadang-kadang muncul, selalu rnenjadi 
tugas DPR-RI untuk menangkal dan rneluruskannya. 

DPR-RI bersama-sama dengan parlernen nasional negara-negara 
Iainnya senantiasa ikut secara aktif mendorong usaha-usaha memper- 
tahan kan perdamaian dan meningkatkan kerjasama inter nasional 
melalui kegiatan parlementer. Oleh karena itu sungguh tepat apabila 
pada hari ini DPK-Rl turut memperingati I 00 tahun IPU. Peringatan 
yang sederhana ini sekaligus menegaskan komite DPR-RI terhadap rnisi 
dan cita-cita IPU serta tekad DPR-Rl untuk bekerja sarna dengan par- 
lemen-parlemen lain dalam forum IPU untuk rneningkatkan usaha- 
usahanya menghadapi tugas yang lebih berai diwaktu mendatang. 
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Sambutan Ketua DPR-RI, pada Penutupan 
rangkaian kegiatan HUT IPU ke-100, 

tanggal 16 Agustus 1989. / 
di jakarta. 
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Saudara-saudara sekalian , 
Terna yang telah ditetapkan untuk memperingati HUT IPU 

adalah: "100 TAHUN IPU UNTUK PERDAMAIN ". Suatu terna yang 
kami anggap tepat sekali, scbab sejak berdirinva IPU bertujuan untuk 
mendorong komunikasi Intensif diantara sesarna anggotanya, dalam 
rangka memperkokoh peranan lembaga-lembaga Perwakilan rakyat, 
serta senantiasa berupaya untuk memajukan kerja sama clan per- 
damaian dunia. 

Dengan tema ini, bergambarlah oleh kita bahwa seluruh umat 
rnanusia manusia di dunia ini senantiasa dan terus menerus mendam- 
bakan suatu perdarnaian, Keinginan ini diwujudkan antara lain melalui 
upaya-upaya diplomasi dan juga dialog-dialog rnelalui berbagai orga- 
nisasi Internasional. 

Assalarnu'alaikurn wr. wrb. 
The Inter Parliamentary Union yaitu suatu organisasi lnterna- 

sional tertua yang rnenghimpun anggota-anggota Parlemcn melalui 
parlernen nasional masing-masing, tahun ini genap berusia J 00 tahun, 
tanggal 29 J uni 1989 yang baru lalu. 

Suatu usia yang cukup tua, bahkan lebih tua dari pada Perseri- 
katan Bangsa-bangsa, kalau kita lihat kepada sejarah kelahirannya, IPU 
dapat dikatakan scbagai perintis bagi lahirnya organisasi-organisasi 
Internasional. Langkah yang dirintis oleh !PU inilah yang diperkirakan 
memberikan inpirasi bagi lahirnya organisasi-organisasi Intcrnasional 
yang tumbuh kemudian di dunia. 

Para Wak.11 ketua MPR/DPR -RI Kctua-ketua Fraksi Pimpinan BKSAP, 
Kornisi-komisi dan BURT, Para anggota BKSAP dan, Tim Pelaksana 
HL"T IPU ke 100, Dewan juri, para Pernenang sayembara, saudara 
Sekertaris Jendral dan Staf. 
Hadirin yang terhormat 

Yang terhorrnat, 

53 
SAMBUTAN KETUA DPR RI 

PADA PENUTUPAN RANGKAIAN KEGIATAN 
HUT IPU KE 100 DPR-RI 
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"PERANAN KEGIATAN-KEGIATAN PARLEYIENTER DALAM 
MEWUJUDKAN USAHA-USAHA PERDAMAIAi'\ DUNIA". 

Dari kegiatan ini sebenarnya DPR-RI ingin mclihat sampai sejauh 
maria lembaga perwakiian rakyat kita ini dengan segenap fungsi, peran 
dan kiprahnya didalami dan dihayati oleh masyarakat luas. Ini terbukti 
dari banyaknya naskah-naskah yang masuk, tidak kurang dari 44 buah, 
walaupun waktu yang diberikan relatif sangat singkat, dan saya bergem- 
bira lagi, sebab bcrdasarkan penjelasan saudara Theo b. Sambung, 
hampir semua daerah mewakili, Aceh, Riau, Sumatra Utara, Kaliman- 
tan selatan, Ujung Pandang bahkan Ambon, Irian Jaya dan Timor 
Timur. 

Dan kegcmbiraan sava bertambah lagi, sebab para pcserta sayem- 
bara ternyata adalah para intelcktual, pengarang yang telah mcnyele- 
saikan pcndidikan tinggi, baiknya pcmcnang pertarnanva saya dengar, 
seorang doktcr yang lebih mcmpcroleh pcndidikan di State University 
of New York. 

Ini benar-bcnar rnenggcmbirakan, sebab DPR-Rl yang akhir-akhir 
ini selalu mendapatkan sorotan tajam yang berkaitan dengan pelak- 
sanaan fungsi dan wewenangnya, ternyata mernang telah memasya- 
rakat. 

Ini sudah indikasi bahwa kita dituntut untuk senantiasa bekerja 
lebih baik lagi, tidak hanya dalam forum-forum nasional tetapi dituntut 
untuk berbicara dalam forum-forum internasional sebagaimana harap- 
an-harapan yang disampaikan oleh para peserta sayembara rnengarang. 
Kepada para pemenang karni ucapkan selamat. 
Kami seperidapat dengan saudara koordinator pelaksana, bahwa nas- 
kah karangan dari pemenang pertama akan kami, berjemaahkan ke- 
dalam bahasa Inggris, mudah-rnudahan memenuhi syarat un tu k 
dirnuat dalam Bulelin IPU. 
Naskah ini kiranya dapat dibawa oleh Delegasi IPC beserta perangko 
yang akan diberikan dalam beberapa hari ini. Adapun pemenang 
berikutnya, naskah karangannya saya harap dapat dimuat dimajalah 
Parlementaria secara bertahap agar bisa dapat dibaca oleh para 

Indonesia dalam hat ini DPR-RI sebagai salah satu dian tara 112 
Anggota ]PU berketetapan untuk menyelenggarakan peringatan 100 
tahun IPU ini, dengan berbagai kegiatan scbagai mana telah disampai- 
kan oleh koordinator Tim Pelaksana Peringatan, saudara Theo. Sam- 
buaga. 
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M. KHARIS SUI-IUD. 

Ltd 

DEW/\:\ PERWAKIL\~ RAKYAT 
REPUBUK I!\DO~ESIA 

Jakarta, 16 Agustus 1989 

Sekian Wass.Wr.Wrb 

Saudara-saudara sekalian, 
Dengan selesainya upacara pcnycrahan hadiah kepada para pcme- 

n ang saycrnbara mengarang siang in i, maka sclesailah seluruh 
rangkaian kegiatan HL"T IPU yang telah dilaksanakan sejak 29 juni 
1989 yang baru lalu. Atas narna pimpinan Dewan· kami ucapkan terirna 
kasih kepada semua pihak yang telah mernbantu khususnya Departe- 
men Pariwisata Pos dan T clckornunikasi, Departemen Penerangan, 
Kepada panitia pelaksana, 

Kepada pimpinan BKSAP selaku Penanggungjawab, kepada Dewan 
juri dan kepada sa u d a r a Sekjen berserta jajarannya, yang 
memungkinkan ber'hasilnva semua kegiatan sebagaimana yang telah 
direncanakan. Dengan dernikian, Izinkanlah kami menutup secara 
resmi rangkaian hari ulang iahun kt·-100 JPC. 

Anggota Dewan. 



... 
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54 
CERAMAH KETUA DPR RI, 

M. KHARIS SUHUD DI DEPAN PESERTA 
SUSREG ANGKATAN XVI 

SESKO ABRI DI MABES ABRI, 
TANGGAL 9 OKTOBER 1989 



..... 
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Saudara-saudara Sekalian, 
Apabila kita selusuri alur sejarah tentang dwi fungsi ABRI sejak 

kelahiran pada tahun 1945 dan sejak tahun 1966 ketika dikembangkan 
dalam realitas kehidupan berbangsa dan bernegara, baik ditinjau dari 
kedudukan , peranan dan kepribadian ABRI seperti yang kita perankan 
seperti sekarang ini, ABRI telah melewati titik-utik kritis, rnelewati 
perjuangan yang berliku-liku penuh onak dan duri, penuh pengorban- 
an dan penderitaan, bergulat dengan romantika perjuangan sampai- 
sarnpai nyaris kehilangan jati dirinya. 

Syukurlah kini telah mampu kita wujudkan semhoyan ABRI 
sebagai "Prajura Pejuang" sekaligus "Pejuang Prajuru ;, dalam arti secara 
simultan mampu mewujudkan kridanya sebagai kekuatan Hank.am 
dan kekuatan sosial - politik. Kita sernua mcnyadari bahwa ABRI bukan 
sekedar tentara reguler atau tentara tentara profesional semata-rnata, 

Sungguh merupakan suatu kehormatan dan sekaligus kebahagiaan 
bagi saya, karena atas perkenan dan ridho Tuhan Yang Maha Esa saya 
dapat bertatap rnuka dengan pasis Susreg Angkatan XVI Sesko ABRI 
untuk saling memadu cipta, rasa, karsa dan karya kita sebagai prajurit 
ABRI. 

Mudah-rnudahan ceramah ini berrnanfaat bagi Saudara-saudara 
sebagai bekal tarnbahan pengetahuan dalam rangka memantapkan 
fungsi dan peran sosial Politik ABRI. 

Berkaitan de nga n itu sesuai dengan permintaan sa u d a r a 
Kepala Star Sosia! Poliuk ABRI, saya akan mcmbcrikan cerarnah 
singkat dengan judul "Pemantapan Fungsi Peran dan Langkah SOSPOL 
ABRI Dalam Perjalanow Sejarah BANGSA lllfDONESIA 11• 

Pilihanjudul ini saya pandang sangat tepal mengingat fungsi ABRI 
disamping sebagai kekuatan Hankarn juga tidak kalah pen ringnya 
sebagai kekuatan sosial politik dalarn mengemban misi sebagai stabili- 
sator dan dinamisator politik Negara dalam era pembangunan saal ini, 
sebab tanpa stabilitas Nasional, kita scbagai bangsa tidak mungkin 
dapat memenuhi amanat penderitaan rakyat. 

54 
CERA.MAH KETUA MPR/DPR RI 

PADA 
SUSREG ANGKATAN XVI SESKO ABRI 

TANGGAI..9 OKTOBER 1989 



Saudara-saudara sekalian, 
Tanpa minta dipuji clan tanpa maksud untuk menonjolkan jasa 

ABRI dalam rnelaksanakan dwi fungsi khususnya di dalam rangka 
mengernban misi sosial politiknya, terbukti setelah 44 tahun kita mer- 
deka dan secara khusus sete]ah kita mulai melaksanakan pelita 1 tahun 
1969 hingga berakhirnya Repelita IV, profesionalisme ABRI dalam 
bidang sosial politik telah ikut bahkan menjadi ujung tombak di dalam 
menata kembali, mengembangkan dan meningkatkan kualitas 
kehidupan manusia Indonesia di berbagai bidang. 
Keberhasilan semua ini adalah berkat manunggalnya ABRI dalam 
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akan tetapi prajurit dengan ketrampilan profesional yang berjiwa 
perang demi amanat penderitaan rakyat, karena ABRI memang di- 
lahirkan oleh rakyat, karena itu berkarya clan berjuang untuk rakyat, 
ABRI adalah tentara Negara dan tentara rakyat, karenanya 
kemanunggalan ABRI Rakyat harus dipelihara, dimantapkan dan diles- 
tarikan untuk selama-Jamanya. 

ABRI bukan kelornpok militer yang terasing dari rakyat, yang 
terpisah dari rakyat sehingga tidak mau tahu aspirasi dan tuntutan 
rakyat, oleh karena itu ABRI mutlak merupakan bagian yang tak 
terpisahkan dari tubuh bangsa Indonesia yang sejak kelahiran Orde 
Barn bersama-sarna dengan rakyat melaksanakan pembangunan di 
segala bidang, baik bidang politik, ekonomi sosial budaya maupun 
Hankam secara terpadu, berkesinambungan, bertahap dan berencana 
mewujudkan Amanat Penderitaan Rakyat. 

Sebagai kekuatan sosial politik, ABRI bersama-sama dengan 
segenap lapisan masyarakat secara aktif mampu rnelaksanakan kegi- 
atan-kegiatan pembangunan yang telah menjadi idam-idaman seiuruh 
rakyat Indonesia baik sejak perjuangan merebut dan mempertahankan 
Kemerdekaan maupun dalam proses mengisi kernerdekaan. 

Sejarah telah membuktikan pula bahwa ABRI dengan tradisi 
perjuangannya dengan menciptakan stabilitas yang dinamis sesuai 
dengan tuntutan pembangunan, dan menciptakan dinamika masyara- 
kat dalam upaya menumbuhkembangkan pada diri serrdir i dan 
prakarsa dalam pembangunan. . 

Dengan kesetiaan kepada Pancasila, UUD 1945, Sapta Marga dan 
Sumpah Prajurit, ABRI telah berhasil mengatasi tantangan masa lam- 
pau dan menunaikan tugasnya sebagai stabilisator dan dinamisator 
bagi kemajuan bangsa dan negaranya. 



Saudara-saudara sekalian, 
Beranjak dari kenyataan yang dernikian itu, seluruh j~jaran ABRI 

dituntut untuk : 
1. Lebih tekun mernpelajari doktrin serta prinsip-prinsip Dwi fungsi 

ABRI, yang intisarinya adalah pengabdian untuk mewujudkan 
Amanat Perideritaan Rakyat, dan selanjutnya senantiasa berusaha 
keras untuk mengimplementasikannya. 
Dwi fungsi ABRI, khususnya fungsi sospol-nya akan hilang, 
manakala ABRI sendiri tidak melaksanakan atau salah mene- 
rapkannya. Kiranya tidak boleh kita lupakan , selalu ada saja 
golongan-goloogan yang tidak mengendaki adanya Dwi fungsi 
ABRI. 

2. Kemanunggalan ABRI- Rakyat perlu dihayati dan pelaksanaannya 
selalu harus dikaji ulang untuk mengetahui kekurangan-keku- 
rangannya. Dalam hal ini yang pen ting adalah jiwa dan semangat 
kemanunggalan itu, bukan sekedar keberadaan ABRI secara fisik 
di tengah-tengah masyarakat rakyat adalah kesejahteraan ABRI 
pula. 

3. Sebagai kekuatan sospol, ABRI harus bisa menampung dan me- 
nyalurkan aspirasi rakyat, dan sebagai stabilisator dan dinamisator, 
ABRI harus berdiri paling depan di dalam mengamankan dan 
menyukseskan pembangunan nasional. Karena pembangunan 
nasional adalah pernbangunan Pancasila. 
Dalarn ha! ini ABRI dituntut untuk secara bijaksana menciptakan 
keseimbangan antara kepentingan orang per orang atau kelompok 
kecil kepentingan rakyat banyak, sehingga stabilitas nasional 
dapat se lalu te rpelihara, Stab ilitas nasional yang dinamis 
mensyaratkan adanya kesempatan yang !uas bagi rakyat untuk ber- 
perakarsa dan mengembangkan kreatifitasnya, adanya keberanian 
untuk mengemukakan pendapat, adanya keterbukaan, akan tetapi 
tetap dalam batas-batas ketertiban. 

4. Pernbinaan terhadap karyawan ABRI perlu ditingkatkan, karena 
mereka adalah pembawa panji-panji ABRI dilingkungan masya- 
rakat sipil, baik yang ditugaskan dilingkungan pernerintahan, DPR 
, DPA, ,SEBEKA, MA maupun dilingkungan organisasi-orga-nisasi 
kernasyarakatan. Kehadiran mereka dilingkungan non Hankam 
har us membawa dampak yang positif pada lembaga dan 
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rnengemban misi sosial politiknya, 
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M. HARIS SUHUD 

ttd. 

Ketua MPR/DPR-RI 

Jakarta 9 Oktober 1989 

Sekian dan terima kasih, 

sekitarnya, paling tidak harus membawa perbaikan, peningkatkan 
dan penyernpurnaan dalam pe laksanaan lugas perlu te rus- 
menerus ditekankan kepada mereka arti pengabdian dimana 
sudah terrnasuk kcsediaan berkorban untuk kepentingan seluruh 
rakyat dan negara Indonesia dan bukan untuk kepentingan 
pribadi atau golongan. 

5. Sebagai negara Arckipelago terbesar di seluruh Dunia," dengan 
budaya rakyatnya yang sangat heterogen. Indonesia menghadapi 
problem yang sangat kornpleks yang tidak ada bandingannya di 
Dunia. Menghadapi problem yang demikian berat itu, adanya ke- 
terpaduan antara ABRI dan dunia Universitas sangat diperlukan. 
Demikianlah secara garis besar telah saya uraikan ten tang "Pernan- 
tapan Fungsi, peran dan langkah sospol ABRI dan dalam perjalan- 
an sejarah bangsa Indonesia". Khususnya salam perjuangkan un- 
tuk menyukseskan pelaksanaan Repelita V yang merupakan kurun 
waktu yang sangat menentukan dalam upaya menjemput tekad 
untuk tinggal landas dalam Repelita VI nanti. 
Sebagai penutup dari ceramah ini, sava ingin mengingatkan bahwa 
pada akhirnya faktor manusialah yang menentukan berhasil ti- 
daknya penyelenggaraan fungsi dan peran sosial politik ABRI. 

Oleh karena itu tekad dan semangat pengabdian ABRI yang meru- 
pakan ciri dan indentitas kepribadian ABRI yang sudah ada dan 
melekat pada tubuh dan jiwa pejuang jauh sebelum pembentukan 
ABRI itu sendiri senantiasa harus dibina dan ditingkatkan secara 
harpiah dan batiniah bagi pejuangan ABRI untuk mewujudkan 
cita-cita tujuan nsional. 
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Ceramah Ketua DPR-RI, M. Kharis Suhud 
di depan Seminar IKAL LEMHANNAS, tentang 
Pembinaan sistem Sosial Budaya Indonesia 

dalam Kehidupan Berbangsa dan bernegara 
dalam Strategi Pembangunan Jangka Panjang Kedua, 

tanggal 18 Oktoher 1989 di Jakarta. 
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Pembaugunan jangka panja11g kcriua adalah mcru pakan k1 la11j111- 
an pcningkatan, pcrluasau dan pcmbaharuan ser ra menvempu r nakan 
pernbangunan jan!{ka pa njang pertama d eng an saran 1m111k t rr 
( 1rtanva kualiias manusra sekaligus kualitas rnasvarakat I11dum·,1<1 va11g 
rnaju. Dalam mcnrapai tujuan terscbut bangsa dai\.ncgara drhadapan 
k cpada ancka pcrmasalahan dalarn bcruuk arnaman,n..i-1ta11J..;a11_ ham- 
batan da n ganggua11 sdiaga1 konvekwcnsr posisi Indonesia v<.111g tvrle- 
tak dipcrsirnpangan dua samudra (Hi n dia dan Pasifik) dan dua bcrrua 
(Asia dan Australia) disamping berbagai Iaktor dominan yang bc-r- 
pengaruh sepcrti kernajemukan penduduk, agama, budaya dan e tnis. 

Mcnghadapi keadaan seperti tersebut adalah merupakan suatu 
"conditio sine qua non" , atau satu hal yang rnutlak, untuk rnenata 
secara strategis sistern sosial budaya bangsa agar tidak terjadi bcnturan- 
benturan nilai terhadap kenvataan hidup, baik karena tuntutan yang- 
rnendasar maupun yang disebabkan oleh pengcrlian terhadap per- 
ubahan-perubahan, akibat berlangsungnya pcmbangunan rnaupun 
karena ketauladanan pola hidup yang masih belum mampu . 

Menghadapi permasalahan seperti yang diuraikan diatas maka 
mater] makalah ini disusun dengan cara pendekatan khusus yaitu 
difokuskan pada satu kepatuhan pentaatan hukurn yang berlaku yang 
harus dilakukan oleh sernua pihak. Karena hanya dcngan ketaatan re r- 
hadap hukum yang berlaku, sistcm sosial dalam budaya da la m 
kehidupan berbangsa dan bcrncgara akan dapat dibina dcngan scbaik- 

BAB [ 
PENDAHULUAN 

CERAMAH KETUA MPR/DPR-RI 
M. KHARIS SUHUD 

TENTANG PEMBINAAN SISTEM SOSIAL BUDAYA 
INDONESIA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA 

DAN BERNEGARA DALAM STRATEGI PEMBANGUNAN 
JANGKA PANJANG KE DUA 

25 TAHUN KEDUA PADA 
SEMINAR IKAL LEMHA.i"IAS 18 OIITOBER 1989 
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Berbicara tentang sosial budaya berarti berbicara tentang suatu 
masyarakat yang bagi bangsa Indonesia pada saat ini sedang berkern- 
bang atau mengalami suatu proses transisi. 

Dalam masyarakat transisi tidak dapat dipungkiri bahwa kini 
sedang terjadi suatu proses perubahan nilai-nilai sebagai akibat terjadi- 
nya mordeinisasi karena penggunaan teknologi maju. Perubahan-pe- 
rubahan yang terjadi dalam rnasyarakat Indonesia saat ini harus diakui 
masih terlalu dibayangi oleh kebudayaan dan nilai-nilai feodal dan 
paternalistik, warisan dari masa lampau, sehingga perubahan masyara- 
kat itu tidak mungkin dapat "rnelompati bayangannya sendiri". Namun 

. pada sisi lain nilai-nilai feodalistik dan paternalistik itu, dalam periode 
perubahan masyarakat harus dapat sekaligus dipadu dan dimanfaatkan 
untuk menghapushan nilai-nilai tersebut, sehingga pada dekade pem- 
bangunan jangka panjang 25 Tahun kedua, nilai-nilai tersebut akan 
sudah terkikis habis dan pada gilirannya nanti hak-hak dasar rakyat 
harus dihorrnati. Kebudayaan Indonesia adalah kebudayaan yang pa- 
ling unik di dunia, karena sifatnya yang majemuk baik disebabkan oleh 
geografis, suku bangsa agama maupun etnis, Tetapi justru kebhinekaan 
kebudayaan .itulah yang menjadi tali pengikat persatuan bangsa Indo- 
nesia. Berdasarkan kenyataan itu, sangat diperlukan satu metode 
pendekatan yang tepat dalarn menghadapi kelompok-kelornpok sosial 
budaya yang beragama dan sedang mengalami perubahan. 

Bab II 
MASAIAH SOSIAL BUDAYA DAN PERUBAHAN 

MASYARAKAT 

baiknya, karena tanpa pentaatan hukum manusia akan menjadi buas, 
"homo homini lupus " dan pada akhirnya hanya yang kuatlah yang 
akan dapat hidup, "bellum omhium contra omnus". Jika pentaatan 
hukum dapat dilaksanakan secara langgeng maka akan tercipta suatu 
situasi "budaya taat hukum" yang merupakan bagian dari budaya 
bangsa. pentaatan hukurn adalah merupakan alternatif satu-satunya 
yang harus dilakukan mengingat penjelasan UUD 1945 dengan tegas 
telah menetapkan bahwa Indonesia pada kekuatan. Penegasan UUD 
1945 tersebut memberikan petunjuk kepada kita bahwa Indonesia 
ialah negara yang berdiri diatas hukurn yang menjalin keadilan kepada 
warganya. Oleh karena itu tiada pilihan Jain bahwa hukum mutlak 
harus ditegakkan tanpa memandang siapapun orangnya. 
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Dinamika kebudayaan dalam penjelasan UUD 1945 tersebut kernudian 
tertuang dalam GBHN yang penyempurnan dan pernbaharuannya 
dilakukan dalam setiap 5 tahun perubahan sosial budaya sebagai akibat 
dinamika masyarakat ditampung dalam GBHN yang cperasional ter- 
hitung dalarn REPELIT A-REPELIT A. 

Hal ini dapat dibaca dari penjelasan pasal 3 UCD 1945 yang 
bebunyi : 

........................ mengingat dinamika masyarakat, sekali dalam 5 
tahun Majelis mernperbaiki segala yang terjadi dan segala aliran- 
aliran pada waktu itu dan menentukan hal-hal apa yang hendak di 
pakai untuk kernudian hari", 

Dari perubahan sosia! budaya itu yang diperlukan adalah mene- 
mukan suatu pola masyarakat yang sesuai dan dapat menguasai kerna- 
juan telmologi dengan rnenghindari banyak degradasi martabat 
manusia, karena kernajuan teknologi dapat rnerubah pola hidup 
manusia dan pola struktur sosial rnasyarakat secara keseluruhan. 

Dengan kata Jain, dengan perubahan sosial-budaya manusia akibat 
kemajuan teknologi, penilaian terhadap diri manusia tidak hilang, yang 
kita cari sekarang adalah suatu "technological civilization". 

Jadi kini rnanusia harus berusaha mengikuti perubahan teknologi 
dengan menghindarkan kemunduran peradaban manusia demi kerna- 

.. 

Pada sisi lain pembangunan menginginkan peningkatan rnartabat 
dan kualitas manusia Indonesia. Salah satu cara dari sekian banyak cara 
untuk meningkatkan martabat dan kualitan manusia Indonesia 
adalah dengan meningkatkan kecerdasan bangsa mengingat bahwa 
seluruh rencana pembangunan diarahkan kepada "''the mobilization of 
human being for human benefit". 

Adalah sangat menarik kecerrnatan para "founding fathers", 
Bapak-bapak kita para menyusun UUD 1945, dalam melihat dinamika 
kebudayaan masyarakat, seperti tersurat dalam penjelasan UUDI945 
yang berbunyi : 

"Kita harus senantiasa ingat kepada dinamika kebudayaan rnasya- 
rakat Negara Indonesia. Masyarakat dan Negara Indonesia tum- 
buh, zaman berubah, terutarna zaman revolusi lahir batin seka- 
rang ini oleh karena itu, kita hams hidup dengan secara dinarnis, 
hams melihat segala gerak-gerik kehidupan masyarakat dan Ne- 
gara Indonesia", 
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CBI-[\'. tahun 1988 scbagai produk Sidang Crnum \IPR bul.m Marc: 
1988 menyadari akan pentingnya faktor manusia dalam pernbangunan 
Oleh sebab itu berdasarkan basil pembangunan dan belajar dari pe- 

BAB III 
KUALITAS MANUSIA DAN PENDIDIKAN POLITIK 

juan rnanusia itu sendiri, Dengan dcmikian pcrubahan sosial budava 
masyarakat berintikan pada perubahan norma-norma dalam masva- 
r a kat, dalam kaitan upaya masyarakat mempenahankan dan 
mcningkatkan kehidupannya. Sebagai akibat logis dari perubahan so- 
sial budava itu, dipcrlukan kebersamaan untuk meningkatkan berbagai 
peri-laku sosial budaya yang sudah _tidak sesuai lagi dcngan nilai-nilai 
Pancasila, anrara lain seperti pengayauan kepala arau pernotongan jari 
tangan di Irian Jaya dan lain-lain. 

Perubahan masyarakal tcrjadi disebabkan faklor pcnvesuaian diri 
pada keadaan sekelilingnya, karena perubahan rnasyarakat adalah hasil 
intcraksi berbagai faktor. Oleh sebab itu suatu perubahan ridak saja 
tc1jadi pada bidang sosial budaya lclapi juga dalarn bidang lainnva 
sepert] bidang hukum dan poluik _ 

Kemajuan teknologi selalu lcbih cepat dari pada pcrubahan sosial 
karena perubahan sosial budaya rnerupakan perubahan mental. se- 
baliknya perubahan leknologi tidak selalu rncmcrlukan mental lcbih 
dulu. Oleh karena itu agar perubahan masyarakat dapat membcrikan 
kemajuan maka perubahan mental perlu dilakukan. Sebaqai contoh 
dapat dikernukakan disini perubahan yang terjadi pada pe r ioclc tahu n 
l 945 - an dapat dianggap sebagai awal dari pro~<'s pe-r ubahan masva- 
rakat, yaitu bahwa kernerdekaan mcmbawa konsekweusi bahwa Indone- 
sia harus berani menve lesaikan se udir i perubahan rnasva rukatnva vang 
ti ba-tiba dipercepat oleh Pr oklamasi Kernerdcka.m I 7 \gu-;1 us l ~H_-, 

Sering dilupakan orang bahwa suatu kemajuan teknologi mempu- 
nvai darnpak terhadap masvarakat dan ~d:.aligus terhadap hidup 
manusia clan yang perlu dihindarkan adalah bahwa akibat tcknologi 
manusia ccnderung menjadi obyek teknik bukan subvek lag1. Akibatnva 
manusia tenggelam dalam alarn yang dibenruk scndiri kar ena udak 
berdaya sehingga manusia tidak mengetahui lagi tujuan hidupnva clan 
fungsinya dalam masyarakat, fungsinya sebagai mahluk Tuhan sorta 
kehilangan seni hidupnya scndiri. 



ngalaman selarna ini, Pembangunan Jangka Panjang Kedua yang rneru- 
pakan kelanjutan, peningkatan, peluasan dan membaharuan Pemba- 
ngunan Jangka Panjang 25 tahun kedua adalah terciptanya kualitas 
manusia Indonesia dan kualitas masyarakat Indonesia yang maju dalam 
suasana tentram, sejahtera, lahir dan batin dalam tata kehidupan 
rnasyarakat, bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila. 

Untuk itu pada akhir pelita kelima sekarang ini harus tercipta 
landasan yang kuat sehingga dalam pelita keenarn yang merupakan 
awal dari Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun kedua, Indonesia 
telah siap memasuki· era proses tinggal landas guna mernacu pernba- 
ngunan dengan kekuatan sendiri. 

Dalam rangka itu oleh karena rnanusia rnerupakan suatu kekuatan 
utarna pembangunan adalah rnutlak perlu untuk meningkatkan kuali- 
tas manusia sebagai surnber daya insani. 

Sejalan dengan itu dalam REPELITA V ini dikernbangkan suasana 
yang semakin memungkinkan peranan yang aktif dan dinamis dart 
setiap manusia Indonesia dalam pembangunan. 

Dala.m upaya meningkatkan kualitas manusia dan kehidupan 
masyarakat Indonesia problematik terletak pada sektor pendidikan 
yang rnerupakan proses budaya untuk meningkatkan harkat dan rnarta- 
bat rnanusia. Oleh sebab itu pelaksana pendidikan perlu dilakukan 
secara terpadu dan serasi, disesuaikan dengan perkembangan tuntutan 
pembangunan. pada sisi lain pendidikan formal berkaitan langsung 
dengan pendidikan politik yang kita butu hkan dalam rangka 
meningkatkan kualitas kehidupan politik. Dengan pendidikan politik 
yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 rakyat semakin sadar akan 
hak-haknya yang meridasar dan kewajiban-kewajibannya terhadap 
bangsa dan negara sehingga mampu berperan aktif dan bertanggung 
jawab dalarn kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
Pendidikan politik dapat di ibaratkan sebagai pisau yang bermata dua 
yang jika dipergunakan kedua sisinya dapat sekaligus menyayat. 

Pada sisi yang satu, pendidikan politik rakyat akan menjadikan 
rakyat semakin mampu dan berani mengemukakan pendapat dan 
aspriasinya sesuai dengan hak-hak yang dirnilikinya yang merupakan 
bagian dari pelaksanaan hak-hak dasar yang terdapat dalam UUD 1945 
dan pada mata pisau yang lainnya pcndidikan politik dapat mcnjadi 
pengekang terhadap aparat untuk berhati-hati agar terhindar dari 
penyalahgunaan hak, atau "abus de droit", dengan pendidikan melak- 
sanakan hak-hak politiknya yang tercantum da!am pasal-pasal UUD 
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1945-yang sebelumnya masih merupakan dambaan. 
GBHN telah menetapkan bahwa tujuan pendidikan pada REPE- 

LITA V adalah meningkatkan kualitas manusia yang beriman dan ber- 
taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pe ke rti Iuhur, 
berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, tangguh bertanggungjawab, 
mandiri, cerdas dan terampil serta sehat jasmani dan rohani, menum- 
buhkan dan memperdalam rasa cinta Tanah Air mempertebal serna- 
ngat kebangsaan dan rasa kesetiakawanan sosial. 

Pembangunan pendidikan adalah merupakan bagian integral dari 
pembangunan nasional. Oleh karena hanya dengan sistern pendidikan 
yang baik dan bermutu dalam keseluruhan unsur, jenis dan 
jenjangnya, serta berlandaskan tata nilai dan pokok-pokok kebijak- 
sanaan sebagaimana diamanatkan oleh GBHN 1988 diharapkan dapat 
dihasilkan manusia-rnanusia yang menjiwai dan mengamalkan Pan- 
casila dan UUD 1945 serta memiliki kecakapan untuk melaksanakan 
pembangunan secara berkelanjutan. Untuk itu UU tentang sistem 
Pendidikan Nasional (UU No. 2 tahun 1989) yang telah dihasilkan 
DPR kiranya dapat dijadikan landasan dalam pembangunan Jangka 
Panjang 25 Tahun Kedua agar dapat menghasilkan manusia Indonesia 
berkualitas tinggi secara intelektual proporsional, bermoral dan ber- 
iman serta bertaqwa, berbudi luhur, berdisiplin, cerdas, trampil dan 
bertanggungjawab. 

Kesadaran rakyat akan hak-hak politiknya membawa konsekwensi 
bahwa pada semua tingkat supra struktur harus ada keterbukaan agar 
tidak timbul kemacetan dalam komunikasi politik , Pelaksanaan keter- 
bukaan disini harus diartikan sebagai keterbukaan yang disertai nilai- 
nilai etika moralitas secara tatakrama sebagai bangsa yang Pancasilais. 

Pernbangunan Nasional yang kita jalani sekarang adalah pemba- 
ngunan yang bebudaya oleh karena itu harus terus-rnenerus suasana 
yang mendorong tubuh dan berkembangnya, tenggang rasa, berwa- 
wasan masa depan, kerja keras, jujur dan kesatria, hemat, cermat, 
sederhana, tertib menghargai waktu, serta penuh pengabdian. De- 
miJtian juga perlu dikembangtumbuhkan sikap budaya yang men- 
dukung upaya pembaharuan termasuk pengembangan ilmu penge- 
tahuan dan teknologi. Sebagai konsekwensinya, dalam REPELITA V ini 
sudah harus dicipta kembangkan pranata-pranata sosial yang dapat 
mendukung proses pemantapan budaya bangsa guna menyongsong 
arus kemajuan teknologi yang dapat mengakibatkan perubahan rnasya- 
rakat. GBHN 1988 memasukkan scktor ilmu pcngetahuan, teknologi 
864 



Berbagai kendala sosial budaya diprediksi akan dijurnpai dalarn 
Pembangunan Jangka Panjang Kedua nanti antara lain belum adanya 
keterpaduan antara pengungkapan dan penanaman nilai-nilai sosial- 
budaya dalam berbagai segi kehidupan. 

Dernikian juga rnasalah tanggungjawab sosial, kesetiakawanan 
sosial, disiplin nasional dalam kehidupan sosial budaya, belum dapat 
berkembang. Khusus dibidang tanggungjawab dan kesetiakawanan 
sosial tampak kecenderungan egoisme dikalangan masyarakat perko- 
taan yang akhirnya mengarah kepada pengelornpokan masyarakat ber- 
dasarkan status ekonomi. Kondisi yang dernikian bukan saja akan 
mengganggu keseimbangan pembinaan sistern sosial politik tetapi seka- 
ligus akan merongrong program pembangunan yang sedang dilak- 
sanakan, 

Untuk itu rnutlak dikembangkan strategi nilai-nilai budaya baru 
yang sesuai dengan tuntutan perkembangan ma.syarakat, kemajuan 
ilmu dan tehnologi serta perubahan lingkungan, pengungkapan dan 
pemaharnan nilai-nilai budaya lama dan pengembangan serta peman- 
tapan nilai-nilai budaya baru yang tidak bertentangan dengan Pan- 
casila dan UUD 1945 yang dirnaksudkan untuk lebih mengembangkan 
pranata-pranata dan lembaga-lembaga sosial, 

Sistem sosial budaya mempunyai kedudukan dan peranan penting 
didalam kehidupan manusia. Para individu sejak kecil telah diresapi 
oleh n ilai-rrilai budaya yang hidup dalam masyarakat sehingga 
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BAB IV 
PERANAN KETAATAN HUKUM DAIAM 
PJEMBINAAN SISTEM SOSIAL BUDAYA 

dan penelitian, ke dalam Bidang Sosial Budaya berdasarkan alasan 
bahwa pembangunan ilmu penget.ahuan dan teknologi dapat mernper- 
cepat proses pernbaharuan menuju terciptanya masyarakat yang maju 
dan sejahtera dalam rangka meningkatkan harkat dan rnartabat 
manusia. 

Hal ini 'sejalan dengan upaya untuk mengembangkan budaya 
keilrnuan sendiri mungkin dan secara berkelanjutan, 
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· konsepsi-konsepsi itu sejak lama telah berakar dalam alam jiwa mereka. 
Itulah sebabnya nilai-nilai budaya sukar diganti dengan nilai-nilai 
budaya lain dalam waktu singkat. Sistem sosial budaya mencakup suatu 
sistem tujuan nilai-nilai, artinya kebudayaan merupakan suatu "blue 
print of behavior" yang memberikan pedoman-pedornan tentang apa 
yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan, dan apa yang di- 
larang. Nilai-nilai sosial budaya tersebut perperanan sebagai pedoman 
clan pendorong bagi kelakuan manusia di dalam proses interaksi sosial 
sehingga dalam konkretisasinya berpungsi sebagai suatu sistiem tata 
kelakukan.Jadi kaidah-kaidah sebenarnya berakar pada nilai-nilai sosial 
dan budaya, oleh karena pedoman-pedornan perihal tingkah laku 
rnanusia didasarkan pada konsepsi-konsepsi yang abstrak tentang apa 
yang baik dan apa yang buruk. Hukum merupakan konkretisasi dari 
nilai-nilai yang terbentuk dari kebudayaan suatu masyarakat, oleh 
karena setiap masyarakat selalu menghasilkan kebudayaan, maka 
hukum selalu ada disetiap masyarakat, 

Hukum memang tak dapat terlepaskan dari kebudayaan sebab 
hukum salah satu aspek dari hasil kcbudayaan . Setiap bangsa 
mengemba_ngkan sendiri kebiasaan hukurnnya sebagaimana mereka 
mempunyai bahasanya sendiri juga. Tidak ada hukum dari suatu 
negara tertentu dapat dipakai untuk bangsa dan ncgara lain, karena 
hukum itu merupakan pencerrninan "Volksgest", jiwa rakyat, yang 
tidak mudah untuk diterjemahkan hanya melalui pembuatan hukum. 

Bagi suatu masyarakat yang sedang membangun dan mengalami 
perubahan sosial-budaya ketaatan pada norma-norma hukum menjadi 
suatu yang esensial, mengingat hukum mengatur hampir setiap tingkah 
laku manusia. Untuk bertindak dan bertingkah laku sesuai dengan 
ketentuan hukum diperlukan kesadaran hukum rnasyarakat. 

Pembanguanan nasional yang menepati posisi utama di negara ini 
menghendaki agar hukum ditaati untuk dapat dijadikan sandaran 
kerangka mendukung pembangunan itu sen diri. Dengan ketaatan 
masyarakat pada norma-norma hukum menjadikan hukum sebagai 
budaya masyarakat sehingga pada akhirnya hukum yang dijalankan 
dalam masyarakat ditentukan oleh nilai-nilai dan sekaligus pandangan- 
pandangan yang telah dihayati oleh setiap anggota masyarakat. 

Dalam setiap upaya untuk merealisasikan tujuan Pembangunan 
maka keberadaan hukum itu memainkan peranan sebagai pendukung 
clan penunjangnya. Suatu ketaatan hukum yang tidak efektif ten tu akan 
menghambat terealisasinya tujuan yang ingin dicapai. Hukum dapat 
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dikatakan efekit bila perilaku-perilaku manusia didalam masyarakat 
sesuai dengan apa yang telah di tentukan didalam aturan-aturan 
hukurn yang berlaku. Dalarn hubungan ini ada lima syarat yang hams 
dipenuhi dalarn mengefektifkan ketaatan hukum yaitu : 
(1) Mudah tidaknya maka aturan-aturan hukum itu untuk ditangkap- 

dan dipahami ; 
(2) Luas tidaknya kalangan didalam rnasyarakat yang rnengetahui isi 

aturan-aturan hukurn yang bersangkutan ; 
(3) Efisien dan ekfetif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum' 
(4) Adanya mekanisrne penyelesaikan sengketa yang tidak hanya 

hams mudah bagi setiap warga masyarakat, akan tetapi juga harus 
cukup efektif ; 

(5) Adanya anggapan dan pengakuan yang merata dikalangan warga 
masyarakat bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata dan hukum 
itu memang sesungguhnya berdaya kemampuan yang efektif. 

Menjadi pertanyaan bagi kita mengapa didalam me ncoba 
menetapkan strategi pembinaan sosial-budaya diperlukan ketaatan 
hukum masyarakat, Tidak lain mengingat negara kita adalah negara 
berdasarkan atas hukum (Rechstaat) bukan atas kekuasaan (Machstaat) 
seperti ditegaskan dalam penjelasan UUD 1945. Sebagai konsekuensi 
Iogis adalah bahwa setiap peraturan perundangan yang dilahirkan oleh 
badan-badan negara wajib ditaati oleh masvarakat, 

Dengan dernik.ian akan tercipta dalam masyarakat suatu budaya 
taat hukum yang identik dengan penegakan hukurn. Penegakan 
hukum pada dasamya bertujuan untuk mengamankan hasil-hasil pem- 
bangunan serta meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam 
masyarakat, yang her keadilan berdasarkan Pancasila dcin UUD 1945 
sehingga rakyat merasa diayorni clan dilindungi hak-haknya. 

Sebagai negara hukurn dan negara yang berkedaulatan rakyat 
sebagaimana ditegaskan pasal I ayat 2 UUD 1945 perkataan "rakyat" 
mengandung pengertian bahwa segala kekuasaan itu ada pada rakyat 
sehingga kedudukan dan posisi apapun yang kita miliki, baik dalam 
lembaga supra struktur politik maupun infra struktur, adalah semata- 
semata karena rakvat. 

Sehubungan dengan itu hendaknya selalu diberikan perhatian 
secara khusus ( dan harus efektif dua kali) setiap kali kita berhadapan 
dengan rakyat. Hal itu dimaksudkan untuk mencegah jangan sampai 
kita berada Iebih tinggi daripada rakyat, Karena itulah sangat rnenarik 
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M . Kl IARIS SCHUD 

ttd. 

Ketua MPR/DPR-RI 

.Jakarta, 18 Oktober I 989 

Bahwa dengan adanya budaya taat hukum, dilaksanakannya 
kctcrbukaan dan ditingkatkannya pendidikan politik oleh sernua pihak 
pada setiap lapisan masyarakat, maka perubahan sosial-sosial masya- 
rakat yang disebabkan oleh perangkat teknologi maju akan lebih diper- 
cepat. 

Untuk menjawab tanLangan perccpatan perubahan sosial-budava 
masyarakat itu, mutlak diperlukan penataan ( managemen ) secara 
cermat dan akurat suatu sistern pernbinaan sosial budaya secara ter- 
padu dan strategis agar dapat disusun suatu kerangka landasan sosial 
budaya yang mengarah pada pcncapaian kualitas manusia Indonesia 
yang setara dengan kebutuhan pernbangunan .Jangka Panjang 25 
tahun t.ahap Kedua. 

BAB V 
KESIMPUI.AN 

clan perlu kita semua perhatikan statement Bapak Presiden ketika 
menyampaikan amanatnya kepada jajaran ABRl dimana bcliau me- 
negaskan bahwa : "Tanpa rakyat ABRI bukan apa-apa dst", dan 
memang benar bangsa k.ita telah memperoleh kemerdekaan, karena 
perjuangan rakyat yang bersifat scrncsta. 
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56 
CERAMAH KETUA DPR RI, 

M. KHARIS SUHUD PADA MAHASISWA 
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN 

BANDUNG TENTANG PERANAN 
MPR DAI.AM MEMBERIKAN BOBOT MATER! 

MUATAN UNDANG-UNDANG 
TANGGAL 30 NOPEMBER 1989 
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B. Maksud dan Tujuan. 
Ma ks ud dan tujuan ccrarnah adalah membcrikan garnbaran 

Dalam pcnjelasan ULJD 1945 tentang sistern Pcmcrintahan Negara 
ditegaskan bahwa : "Negara Indonesia bcrdasarkan atas hukurn - 
(Rcchtsiaat) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machtstaat) ." De- 
ngan dcrnikian jelaslah bahwa tidak satupun kchidupan supra struktur 
dan atau inlra-struktur dapat bertindak di luar hukurn, bahkan tidak 
satu pun warga masyarakat yang bertindak di luar hukum !anpa sanksi 
hukum. Berkaitan dengan itu dalam pasal 27 Ayat (l) UUD l 945 dite- 
gaskan bahwa: "Segala warga negara bersarnaan kcdudukkannya di 
dalarn hukum dan Pernerintahan dan Wajib rncnjunjung hukum dan 
Pernerinrahan itu dengan tidak ada kccualinya.", Pasal tersebut pada 
hakekatnya rnenjunjung adanya azas dernokrasi dalarn hukum yang 
berkaitan dengan prinsip "Equality before the law". Dcngan dernikian 
hukurn harus menjarnin bahwa asas ini tcrwujud dalam kenyaraannya, 
tanpa rncrn bcdakan asal-usul kcturunan status sosial, kedudukan dan 
kckuasaan. 

Dalam rangka itu MPR sebagai lembaga tertinggi negara dcngan 
produk hukurn berupa Ketctapan MPR, menampung aspirasi rakyat 
melalui wakil-wakilnya yang kemudian mclahirkan garis-garis besar 
daripada haluan ncgara siklus 5 tahunan. Sedangkan DPR sebagai 
lcmbaga tinggi negara mcnampung aspirasi rakyat dan mcnuangkan- 
nya dalarn bentuk Undang-undang. Aras dasar pelaksanaan UU yang 
dihasilkannya itu DPR merierima umpan balik melalui suatu sistern 
pengawasan, menjadi bahan masukan juga bagi MPR. 

A. Umum 

1. PENDAHULUAN 

56 
CERAMAH 

KETUA MPR I DPR M. KHARIS SUHUD 
TENTANG PERANAN MPR DAlAM MEMBERIKAN 

BOBOT MATERl MUATAN UNDANG-UNDANG 
PADA MAHASJSWA FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS PASUNDAN B A N D U N G 
Jakarta, 30 Nopernber 1989 
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D. Metoda Pendekatan, 
Metoda pendekatan yang digunakan da1am ceramah ini adalah 

juridis-formal dalam arti bahwa uraian ceramah ini dibatasi oleh keten- 
tuan-ketentuan sebagaimana dimuat dalam UlJD 1945, Tap-tap MPR 
dan Peraturan-peraturan perundangan yang berlaku. 

2. Disamping itu materi ceramah ini akan mengungkapkan pula 
Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja DPR sebagai Lembaga Tinggi 
Negara yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang pernbuat- 
an Undang-undang menetapkan APBN dan melakukan peng- 
awasan atas pelaksanaan kebijaksanaan yang telah diarnanahkan 
oleh Undang-Undang Dasar maupun Gl3HN. 

3. Sebagai puncak ceramah ini ditutup dengan uraian mengenai pe- 
ranan MPR dengan Ketetapan-ketetapan MPR-nya dalam mern- 
berikan bobot materi muatan Undang-undang yang garis besar 
mernbcrikan gambaran Ketetepan-ketctapan MPR yang secar a 
langsung mernerlukan Undang-undang pelaksanaannya dan seka- 
ligus berfungsi sebagai rnateri rnuatannya. 

C. Ruang Lingkup. 

Ruang lingkup materi ceramah ini berkisar pada 

1. Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja MPR sebagai Lembaga Ter- 
tinggi Negara yang mcnetapkan Undang-Undang Dasar, sebagai 
sumber hukum tertinggi, dan landasan konstitusional pemba- 
ngunan hukum nasional, dan menetapkan GBHN sebagai landasan 
Operasional Kebijaksanaan pembangunan yang harus dijalankan 
oleh Mandataris, 

K.epada para Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan menge- 
nai peranan MPR dalam memberikan materi muatan UU yang akan di- 
awali dengan mengetengahkan fungsi, wewenang dan tata kerja MPR/ 
DPR sebagai Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara sebagaimana dite- 
tapkan baik dalam Pcraturan Tata Tertib MPR (Ketetapan MPR No. 
I tahun 1983 jo, Ketetapan MPR No. I tahun 1988) maupun dalam Per- 
aturan Tata Tcrtib DPR (Keputusan DPR No. 10/DPR-RI/ II I 82-83) 
dengan harapan .semoga para peserta ceramah dalam melaksanakan 
tugasnya mernpunyai bekal pengetahuan tentang MPR/DPR 
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Kelima Lembaga Tinggi Negara itu adalah: 

Presiden, yang melaksanakan tugas pernerintahan atau eksekutif; 

Dewan Perwakilan Rakyat, yang melaksanakan tugas-tugas legislatif 

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah penjelmaan 
seluruh Rakyat Indonesia dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. 
Kckuasaannya tidak terbatas dan kckuasaan ini berasal dari rakyat, 
Karena rakyatlah yang mempunyai kedaulatan didalarn negara. Dcngan 
dernikian MPR mempunyai Kedudukan yang tertinggi di antara Lem- 
baga-lembaga Negara lainnya atau dengan pengertian lain Lembaga- 
lembaga Negara lainnya Lidak sama kedudukannya dengan MPR akan 
tetapi berada di bawah MPR. 

Perlu diketahui bahwa sistern ketatanegaraan Indonesia tidak 
menganut sistern pemisahan kekuasaan scperti teorinya Montesquieu 
secara murni, melainkan pembagian kekuasaan (Distribution of 
power) atas Iima bagian yang masing-masing berada dibawah MPR. 
Pembagian Kekuasaan di sini dimaksudkan hanyalah pcrnbedaan 
kekuasaan dalam arti bahwa dalam hal-hal tertentu dimungkinkan 
adanya hubungan kerja atau kerja sama antara Lembaga-lembaga 
Negara tersebut di dalam rnelaksanakan tugasnya, ini bukan berarti 
campur tangan atau saling mempengaruhi antara satu Lembaga Tinggi 
Negara dengan Lembaga Tinggi Negara lainnva, tetapi justru di sinilah 
salah satu cir i kh as dari Demokrasi Pancasila yang berlaku di 
Indonesia. 

1. Kedudukan MPR. 

A. Majelis Permusyauiaratan Rakyat ( lv!PR ). 

II. RJNGSI WEWENANG DAN TATA KERJA MPR DAN DPR. 

I. PENDAHULUAN. 
II. FUNGSI, \VE\VENANG DAN TATA KE~A MPR DAi'\i DPR 
III. KETETAPAN MPR DAN MATERI MUATAN UNDANG- 

UNDANG. 

E. SISTEMA TIKA 
Berdasarkan ruang lingkup materi cerarnah tersebut diatas, rnaka 

sisternatika cerarnah ini disusun sebagai berikut: 
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2. Tu.gas dan wewenang MPR. 
MPR Sebagai Lembaga Tertinggi Negara mernpunyai tugas, fungsi 

dan wewenang sehagai berikut ; 

a. Tugas/Fungsi : 
1). Menetapkan Undang-Undang Dasar ; 
2). Menetapkan garis-garis besar daripada haluan n egara; 
3). Memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden 

b. Wewenangnya adalah : 
I). Membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh 

Lernbaga Negara yang lain, termasuk menetapkan garis-garis 
besar daripada haluan negara yang pelaksanaannya ditugas- 
kan kepada Presiden/Mandataris; 

2). Memberikan Penjelasan yang bcrsifat penafsiran te rhadap 
putusan-putusan Majelis; 

3). Menyelesaikan pemilihan dan selanjutnya mengangkat 
Presiden dan Wakil Presiden ; 

4). Mernin ta Pertanggungjawaban dari Presiden /Mandataris 
mengenai pelaksanaan Garis-garis Besar daripada haluan 
negara dan menilai pertanggungjawaban tersebut ; 

5). Mencabut mandat dan memberhentikan Pr esidcn dalam 
masa jabatannya apabila Presiden/Mandataris sungguh- 
sungguh melanggar Caris-garis besar daripada Haluan Negara 
dan/atau Undang-Undang Dasar. 

bersama-sarna dengan Presiden, menetapkan Anggaran Belanja 
be rsama-sarna dengan Presiden, dan Pengawasan terhadap 
eksekutif; 

Dewan Pertimbangan Agung, yaitu badan yang memberikan per- 
timbangan-pertimbangan Kenegaraan kepada Presiden; 
Badan Pemeriksa Kcuangan, yaitu badan yang bertugas meng- 
adakan pemeriksaan atas Pengelolaan Keuangan l\cgara; 
Mahkamah Agung, yaitu Badan yang bertugas melaksanakan per- 
adilan, dan kekuasaan kehakiman. 
Yang Kesemuanya itu wajib tunduk dan melaksanakan Ketetapan 
MPR sebagai pemegang Kedaulatan Rakyat. 
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3. Susunan MPR 

Susunan MPR berdasarkan Undang-undang No. 2 Tahun 1985. 

Undang-Undang Dasar Pasal 2 ayat ( l) rncnyatakan bahwa "MPR 
tcrdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan-urusan dari 
daerah-daerah clan golongan-golongan menurut aturan yang dirctap- 
kan dengan undang-undang". 

Pelaksanaan pasal tersebut terLUang dalam Undang-undang ?\'o.16 
Tahun 1969 sebagairnana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 
tah un 1975 yang terakhir diubah dcngan 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 terbentuk atas dasar kerakvatan 
yang dipimpin oleh hikmat kcbijaksanaan dalam permusyawaratan/ 
perwakilan". 

Oleh karena itu maka susu nan Badan Musyawarah/Perwakilan 
Rakyat tersebut harus mencerminkan azas Demokrasi Pancasila. 

Disusunannya badan-badan ini bukan untuk menyusun dan 
membentuk atau mendirikan negara baru dan juga bukan un tuk 
merubah Undang-Uridang Dasar J 945, tetapi u ntuk _ mencgakkan, 
mempertahankan, mcngarnankan dan rnengamalkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana yang diperjuangkan olch 
Orde Barn. Da]am Pasal 1 Undang-undang No. 16 tahun 1969 (yang 
telah diubah dcngan UU No. 5 tahu n 1975 da n te rakh ir diubah 
dcngan UU No. 2 tahun 1985) dinyatakan bahwa: "MPR terdiri atas 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di t.ambah dengan Utusan-utusan 
dari Daerah, Colongan Politik dan Golongan Karya, scdang DPR, ter- 
diri dari Anggota-anggota Golongan Politik dan Golongan Karya", 

Jurnlah Anggota MPR adalah dua kali lipat jumlah anggota DPR, 
yaitu sebanyak 1000 orang yang terdiri dari anggota DPR scbanyak 500 

6). Mengubah Undang-Undang Dasar; 
7). Mengadakan Pcngaturan internal: 

a). Menetapkan Peraturan Tata Tertib; 

b). Menetapkan Pimpinan Majelis yang dipilih dari dan oleh 
Anggota; 

c). Mengambil/mcmberi keputusan terhadap Anggota yang 
melanggar sumpah/janji Anggota. 
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4. Tata Ketja MPR. 
Untuk meningkatkan daya guna kerja Majelis dan Anggota dalam 

melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat dibentuklah fraksi. 
Fraksi Majelis adalah pcngelompokan anggota yang rnencermin- 

kan konstelasi politik pengclompokan fungsional dalam masyarakat. 

Dalam Majclis ada 5 Fraksi, yaitu 

a. Fraksi ABRI; 
b. Fraksi Karya Pembangunan; 

c. Fraksi Partai Dernokrasi Indonesia; 
d. Fraksi Persatuan Pembangunan; 

e, Fraksi Utusan Daerah; 

Mcnurut Ketentuan Peraturan Tata tertib tiap anggota Majelis 
wajib bergabung dalam salah satu fraksi yang ada dalam Majclis. 

Komisi-kornisi Majelis dibentuk sesuai dengan jumlah pengelorn- 
pokan materi rapat-rapat selama berlangsungnya Sidang lJmum/ 
Sidang lstirnewa. 

· Fraksi Utusan Daerah 

Kornposisi Keanggotaan 
FKP 
FABR.1 

MPR saat ini adalah: 
548 anggota 
151 anggota 
147 anggota 
93 anggota 
61 anggota 

Fraksi Persatuan Pcm bangunan 
Fraksi Demokrasi Indonesia 

orang dan Anggota Tambahan MPR sebanyak 500 orang. Orang-orang 
tersebut terdiri dari : 
a. Anggota Tambahan MPR Utusan Daerah sebanyak 14 7 orang 
b. Anggota Tarnbahan MPR Utusan Organisasi Peserta Pernilu dan 

Utusan golongan karya AilRI sebanyak 253 orang dite tapkan ber- 
dasarkan imbangan susunan Anggota DPR. 

c. Anggota Tambahan MPR Utusan golongan-golongan ditetapkan 
sebanyak 100 orang yang terdiri dari golongan Pcrnuda/olahraga- 
wan \.Vanita, Petani/Nelayan, Pekerja, Karyawan/Korpri, 
Cendikiawan, Rohaniawan, Usahawanz'Koperasi, Seniman Veter- 
an/Purnawirawan/Wredatama, Wartawan, Mass Media dan 
Pendidik/Budayawan. 
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B. Deuxm Penaakilati Rakyat (DPR) 

1. Kedudukan DPR 

a. Sesuai dengan Ketetapan MPR No. lll/MPR/1978, DPR adalah 
merupakan Lembaga tinggi Negara dan scbagai suatu wahana 
untuk rnelaksanakan Dernokrasi Pancasila, Dan sesuai pula de- 

Pa da setiap rapat Majelis pengambilan putusan pada asasnya 
diusahakan scjauh mungkin dcngan rnusvawarah untuk mencapai 
rnufakat dan apabila ha! ini tidak mungkin maka putusan diarnbil 
berdasarkan suara terbanyak. Puiusan dengan suara terbanyak baru 
dilakukan apabila putusan bcrdasarkan mufakat sudah tidak mungkin 
diusahakan ·karcna adanya pendirian dari sebagian peserta musya- 
warah yang tidak dapat didckatkan lagi atau karena faktor waktu yang 
sudah sangat mendesak. 

Badan Pekcrja Majclis yang merupakan salah satu alat kelcngkapan 
Majelis bcrtugas: 
a. Mcrnpersiapkan Rancangan Acara dan Ranc:angan Pu tusan-pu- 

tusan Urnum arau Sidang Istirnewa Majelis, 
b. Memberi saran· dan pertimbangan kepada Pimpinan Majelis 

menjclang Sidang Umum atau Sidang Istimewa. 
c. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Maje lis se- 

bagairnana dirnaksud huruf a dan b pasal ini. 

d. Mernbantu Pimpinan Majclis dalam rangka melaksanakan tugas- 
tugas Pimpinan Majclis. Badan Pekcrja Majelis te rdir i dari 45 
orang Anggota letap dengan 45 orang Anggota Pengganli yang 
susunannva mcncerminkan perimbangan jumlah Anggota Fraksi 
<lalam Majelis. 

Ada pun tvgas Komisi dalam Majelis adalah mernusyawarahkan 
dan mengambil putusan mengenai hal-hal yang menjadi acara sidang. 
Majelis mernpunyai Alat-alat Kelengkapan sebagai berikut : 

a. Pirnpinan Majelis; 
b. Badan Pekerja Majelis: 
c. Kornisi Majelis; 

d. Panitia ad Hoc Majelis. 
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2. Tuga..~ dan Wewenang DPR 

a. DPR, sesuai dengan LJUD 1945 dan Peraturan Tata Terub DPR 
mernpunyai wcwenang dan tugas sebagai berikut : 

1). Bcrsarna-sama dengan Presid en membcntuk UU; 
2). Bersama-sarna dengan Presidcn menetapkan APB~; 

ngan Penjelasan Undang-Undang Dasar 194.5 kedudukan DPR 
bcrada di samping Presiden. 

b. DPR mcmpunyai kedudukan yang kuat, karena DPR tidak bisa 
dibubarkan olch Presiden. Di samping itu Anggota-anggota DPR 
juga merupakan Anggota MPR, oleh karenanya DPR dapat sclalu 
rncngawasi tindakan-tindakan Presiden dalam rangka pelaksanaan 
gari~aris besar daripada haluan ncgara. 

c. Apabila DPR menganggap Presiden sungguh-sungguh melanggar 
haluan negara, maka DPR mcnyampaikan Memorandum u ntuk 
mengingatkan Presiden. Kemudian apabila dalam waktu 3 bulan 
Presiden tidak memperhatikan Memorandum DPR tersebut, rnaka 
DPR menyarnpaikan Memorandum kedua, dan apabila dalam 
waktu 1 bulan Memorandum kedua tidak diindahkan Prcsiden, 
maka DPR dapat rnernin ta MPR untuk mengadakan Sidang 
Istirnewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden. 

d. Untuk melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam 
ULJD 1945, DPR rnempunyai hak-hak sebagai berikut : 

1 ). Hak merninta keterangan kepada Presiden: 
2). Hak mcngadakan Penyelidikan; 

3). Ha k mengadakan Perubahan atas Rancangan Undang- 
Undang; 

4). Hak rnengajukan pemyataan pendapat; 
SL Ha k mengajukan/menganjurkan scscorang jika ditenlukan 

oleh suatu peraturan perundang-undangan; 
6). Mak niengajukan RUU Usu! Inisiatif. 

Di samping hak-hak DPR seperti tersebut di atas, Anggota-anggot:a 
DPR juga rncrnpunyai hak rnengajukan pertanyaan, hak pro- 
tokoler, hak keuangan/administratif, dan hak kekebalan atas per- 
nyataan yang dikemukakan dalarn rapat-rapat DPR. 
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3). Melakukan pengawasan atas: 
a). Pelaksanaan Undang-undang; 
b). Pelaksanaan A~ggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

serta Pengelolaan Keuangan Negara; 
c). Kebqaksanaan Pemerintah. 

4). Me m bahas un tuk meratifikasi d a n atau memberikan 
persetujuan atas pernyataan perang, pernbuatan pcrdamaian 
clan 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 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 di atas rnaka: 

1). Setiap RUU dari Pemerintah harus dibahas dan disetujui oleh 
DPR sebelum disahkan menjadi Undang-undang. DPR juga 
mempunyai hak inisiatif untuk rnernbuat Rancangan Undang- 
undang; 

2) Dalam ha] menetapkan APBN dan RAPBN setiap tahunnya 
harus dibahas dan disetujui oleh DPR; Apabila RAPilN terse- 
but tidak disetujui DPR, maka Pemerintah harus melak- 
sanakan APBN tahun sebelurnnya; 

3). DPR mengadakan perigawasan atas pelaksanaan-pelaksanaan 
UU, APBN dan pengelolaan keuangan Negara serta kebijak- 
sanaan Pemerintah ; 

Dalam hal melakukan pengawasan tersebut, maka DPR selain 
mempunyai hak-hak seperti karn i sebutkan diatas, juga 
melakukan rapat kerja dengan Menteri-rnenteri, dengar pen- 
dapat (hearing) dengan Pejabat Instansi Pemerintah Eselon 
di bawah menteri, dan dengar pendapat Umum (public hea- 
ring) dengan swasta; 
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Susunan DPR berdasarkan UU No. 2/1985 adalah sebagai berikut: 

a. DPR terdiri atas wakil-wakil dari : 
Organisasi peserta Pemilu; 
Golongan Karya ABRl. 

b. Pengisian Keanggotaan yang diangkat DPR dilakukan dcngan car a 
Pemilu clan pengangkatan. 

c. Jumlah Anggota DPR ditetapkan sebanvak 500 (lima ratus) orang 
terdiri 400 (empat ratus) orang yang dipilih dalam Pcmilu, dan 
I 00 (seratus) orang diangkat. 

d, · Anggota DPR yang diangkat sebanyak I 00 (seratus) orang tcr dir i 
· dari : 

1). Golongan Karya Angkatan Bersenjata yang pengangkatannya 
ditetapkan alas Usu) Mcntcri Perta hanan dan Keamanan/ 
Panglirna Angkatan Bersenjata dan diresmikan dengan Kepu- 
tusan Presiden; ditetapkan oleh Presidcn atas usu! Panglirna 
Angkat.an Bersenjata. 

2). Colongan Karya hukan Angkatan Bcrsenjata cfomgkal olch 
Presidc-n baik atas usul organisasi yang bcrsangkutan maupun 
aras p[akarsa Presiden. 

e. lJntuk··~l11pal rnencapai Anggola DPR harus rnerncnuhi syaral- 
syarat yang tclah ditetapkan dalam Undang-un<lang dan harus 
bcrtempat tinggal di wilayah Indonesia. 
Adapun susunan keanggotaan Fraksi-fraksi dalam DPR sekarang 
adalah sebagai berikut : 
I). Fraksi ABRI I 00 orang (20 % ) 
2). Fraksi Karya Pembangunan 299 orang (59,8 %) 

s. Susunan DPR.. 

4). Setiap perjanjian yang dilakukan oleh Pcmerintah dcngan 
negara-negara lain harus dibahas dan disetujui oleh DPR; 

5). Hasil perncr iksaan tahunan ataa pertanggung:jawaban keuang- 
an negara oleh Ba<lan Pemeriksa Kcuangan setiap tahun di- 
serahkan kepada DPR untuk dibahas; 

6). Juga DPR harus melaksanakan hal-hal yang ditugaskan ole h 
ketetapan-ketetapan MPR; 
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.. 
4. Tata Kerja DPR 

Dalam DPR dikenal pula fraksi vang mcrupakan pengelompokan 
anggota DPR yang tcrdiri atas kckuatan-kckuaian sosial dan politik 
yang menccrminkan susu nan golongan dalam rnasyarakat. 

Dewan ini mernpunyai 4 Fraksi, yaitu 

a. Fraksi ABRI; 
b. Fraksi Karya Pcmbangunan; 
c. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia; 
d Fraksi Pcrsatuan Pembangunan 

Adapun rugas Fraksi adalah : 

I) Meningkatkan kemampuan, efek tifitas dan efisiensi kerja 
para anggotanya dalam mclaksanakan tugas, yang tercerrnin 
dalam sctiap kcgiatan DPR. 

2). Menc ntukan dan mcngatur scpenuhnya segala scsuatu·yang 
mcnyangkut urusan masing-masing fraksi. 
Dalam DPR dikenal pula Komisi yang dibentuk oleh Dewan 
dan bersifat tetap. 

Adapun tugas Komisi Dewan meliputi: 

a. Di bidang pcrnndang-undangan: 
\1cngadakan pcrnbahasan, pcrsiapan sorta pcnyempur- 
naan matcri dan perurnusan Rancangan Undang-undang 
yt1ng terrnasuk ruang lingkup tugasnya. 

b. Di bidang Anggaran : 
1 ). Mcngadakan pernbicaraan pendahuluan mcngcnai 

pcnyusunan RAPB::\ bersama-sarna dengan Perncrin- 
rah. 

2). Mengadakan pernbahasan dan usul penyempurnaan 
APBN bersarna dcngan perncrintah: 

3). Mengadakan pembahasan alas laporan keuangan 
ncgara dan pelaksanaan APBN; 

4) Mernberikan bahan pemikiran kepada Kornisi APBN 
tentang hasil pembicaraan pendahuluan . 

40 orang ( 8 %) 
61 orang (12,2 %) 

;~). Fraksi PDI 
4). Fraksi Persatuan Pcmbangunan 



c. Di bidang pengawasan: 
I). melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Un- 

dang-undang termasuk APBN serta peraturan pelak- 
sanaannya; 

2). Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 
GBHN yang termasuk ruang lingkup tugasnya: 

3). Menampung suara rakyat Lermasuk surat-surat 
masuk mengenai hal yang terrnasuk ruang lingku p 
tugasnya. 

d. Alat-alat Kelengkapan Dewan terdiri dari: 
l). Pimpinan; 
2). Komisi I s/d X, APBN; 
3). BAMUS (Badan Musyawarah); 
4). BURT (Badan Urusan Rumah Tangga); 
5). BKSAP (Badan Kerja Sama Antar Parlemen). 

e. Badan Musyawarah bertugas: 
1). Menetapkan acara DPR dan menctapkan ancer- 

ancer waktu penyelesaian suatu masalah; 
2). Memberikan pendapat ke pada Pimpinan DPR, 

dalam menentukan garis kebijaksanaan yang me- 
nyangkut pelaksanaan wewenang dan tugas DPR, 
kerumahtanggaan dan anggaran belanja DPR, kerja- 
sama antar Parle men scrta melaksanakan hal-hal 
yang oleh rapat paripurna diserahkan kepada Badan 
Musyawarah. 

f. Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) bertugas : 
Membantu Pimpinan DPR dalam Menentukan kebijak- 
sanaan kerurnah-tanggaan DPR dan lain-lainnya. 

g. Badan K.erja Sama Antara Parlemen (BKSAP) bertugas 
antara lain : 

1). Mengalang, membina dan mengolah hubungan per- 
sahabatan dan kerja sama antara DPR dengan Par- 
lemen Negara lain; 

2). Mempersiapkan keberangkatan delegasi DPR keluar 
negeri serta mempersiapkan kunjungan delegasi Par- 
lemen Negara lain yang menjadi tamu DPR; 

882 
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Kebijaksanaan pernbangunan hukurn sebagai bagian dari pernba- 
ngunan nasional yang rnerupakan pengamalan Pancasila, berlandaskan 
pada salah satu kunci pokok yang terdapat dalam Penjelasan UUD 
1945, yaitu bahwa Indonesia adalah ncgara yang berdasar alas hukum 
(rechtstaar) yang tidak berdasar atas kck uasaan belaka (machtstaat), 

Dalarn rangka pclaksanaan kebijaksanaan pembangunan hukurn 
itu, sedikitnya ada tiga ha! yang periting yang per lu mendapatkan 
perhatian, karena merupakan pilar-pilar yang esensial bagi kehidupan 
suatu bangsa. Ketiga ha] penting itu ialah perangkat hukum itu 
scndjri, aparatur penengak hukurn, dan kesadaran hukurn masyarakat. 
Oleh karena itu upaya menegakkan hukurn tidak dapat dilakukan 
hanya dcngan mcningkatkan kemampuan aparatur pcnegak hukum 
t.anpa memperdulikan kondisi perangkat hu kurn itu scndiri. Schab bila 
hukumnya tidak sesuai lagi dengan kcbutuhan hukurn dalam rnasya- 
rakat tidak responsif lagi terhadap perubahan-perubahan yang ter- 
jadi, maka aparatur penegak hukum akan menegakkan hukurn yang 
tidak cocok lagi dengan keadaan nyata dalarn rnasvarakat. Dernikian 
pula dalarn usaha meningkatkan kcsad aran hukurn masyarakat apabila 
didasarkan pada hukum yang telah ketinggalan zarnan schingga 
kcsadaran parla h u kurn yang dibina rncnjadi u nsu r penopang dari 
kchidupan hukum yang riil. Sehubungan dcngan itu adalah mutlak 
perlu diadakan pernbaharuan hukum agar hukum dapat memenuhi 
tuntutan pembangunan dan serasi dengan laju perkembangan masya- 
rakat. Kebijaksanaan pembangunan hukurn itu tertuang secara rinci 
dalam Ketctapan MPR no. II/MPR/1988 tentang GBHN untuk kurun 
waktu 5 tahun. Pcmbangunan hukurn ini mempunyai arti yang khusus 
dan strategis karcna merupakan tahap akhir pernbangunan Jangka 
Panjang 25 tahun Pertarna, dan sekaligus rnerintis serta mempcr- 
siapkan tahap Pembangunanjangka Panjang tahun kedua yang meru- 
pakan tahap proses tingg~l landas. 

A. Kebijoksonaan pembangunan hukum dalam GBHN 1988 

III KETETAPAN MPR DAl~ MATER! MUATAN UNDANG-UNDANG 

3). Mernberikan saran dan usu! ten tang masalah kerja 
sama antara parlernen serta rnenghimpun data dan 
informasi segala sesuatu yang berhubungan dcngan 
Parlernen negara lain. 
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1. Pcrnbangunan hukum diarahkan untuk meningkatkan kesadaran 
hukurn, rnenjarnin pcncgakkan hukum dan pelayanan hukurn, 
kepastian hukurn dan mcwujudkan tata hukurn nasional yang 
rnengabdi kepada kcpcntingan nasioal, 

2. Tujuan pembangunan hukurn adalah : 

a. Menciptakan kondisi yang lebih rnantap sehingga setiap 
anggota masyarakar dapat menikrnati iklim kcpastian hukum 
dan ketertiban hukum. 

h. Mcmantapkan dan mengamankan pc laksa naan pcmba- 
ngunan dan hasil-hasilnya. 

c. Mcmbcri dukungan tcrhadap upaya kernakmuran yang adil 
dan mc rata ser ta menumbuhkan dau mcngembangkan 
disip liu nasiorial dan rasa pcnuh tanggung jawab sosial 
kcpada setiap anggota masyarakat. 

3. Hukurn harus menjadi pengayom masyarakat, mernberi rasa aman 
dan tentrarn, menciptakan lingkungan dan iklim yang rncndorong 
krcativitas dan parusipasi masyarakat dalam pcmbangunan scrta 
mcndukung stabilitas nasional yang sehat dan dinarnis. 

4. Upaya pcningkatanpcmbaharuan hukum secara terarah dan tcr- 
padu antara lain dengan mcngadakan kondikasi d a n un ifikasi 
bidang-bidang hukum tertcntu, serta rncnyusun pcrundang- 
undangan barn yang sangat dihutuhkan untuk dapat rneridukung 
tuntutan pembangunan. 

5. Pe manrapan kcdudukan dan pcranan badan-badan penegak 
hukum, sesuai tugas dan wewenangnya masing-rnasing. 

6. Peningkatan kemampuan clan kewibawaan badan-badan penegak 
hukum, pernbinaan sikap, perilaku dan keteladanan pcnegak 
hukurn scbagai pengayom masyarakat yangjujur, bersih, togas dan 
adil. 

7. Pcmaruapan penyuluhan hukum untuk rnencapai kadar kcsada- 
ran hukum yang tinggi dalam masyarakat, schingga setiap anggota 
masyarakat menyadari hak dan kcwajibannya sebagai warga negara 

Adapun kcbijaksanaan pcmbangunan hukum yang telah dite- 
tapkan dalam Ketetapan MPR No. ll/MPR/1988 adalah sebagai 
berikut : 
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MPR sebagai Lernbaga Tertinggi >iegara melalui produk hukum 
Ketetapan MPR No. ll/.MPR/ 1988 tersebut diatas telah 'mcnctapkan 
arah kebijaksanaan pembaugunan hukum, yang penjabarannya di 
tuangkan dalam REPEUT1\ V dalam be ntuk program-program pem- 
bangunan huku m. · 

Selanjutnya sc bagai ti ndakan opcrasional REPELITA V ad ala h 
menyusun perangkat hu k urn pokok da n sektoral dalam bcrrtuk 
Undang-undang yang dilakukan oleh badan Pemer iutah scbagaimana 
ditetapkan Pasal 5 a.yat ] l.JCD 1945. 

Dalarn rangka penyusunan UU, pendekatan yang dilakukan tidak 
dapat Jagi sernata-mara rnempergunakan metoda sosio-legal atau yuridi- 
tas-dogrnatis tctapi juga harus bersifat futurologis disarnping rnctoda 
in terdisi pliner agar suatu U U yang dihasilkan benar-bcnar marnpu 
memenuhi kebutuhan hukurn rnasyarakat pada Repclita-Repefita yang 
akan dat.ang. Hal ini berkaitan dengan fungsi hukum dalarn kerangka 
Pembangunan nasional yang tidak hanya tcrbatas pada ketertiban dan 
kepastian hukum saja, tetapi hukum itu juga diharapkan mampu se- 
bagai alat untuk mengubah masyarakat (law as a tools of social engi- 
neering). 

Program pembaharuan hukurn dalarn REPELI'fA V meliputi 
perancangan peraturan perundangan yang ditunjang oleh kegiatan 
penelitian clan pengkajian hukum serta dokumentasi hukum. Dalam 
kaitan ini dalam REiPELITA V akan dilakukan langkah-langkah untuk 

B. Penyusunan pemngkat hukum polwk dan perangkat hukum sektoral. 

dalam rangka tegaknya hukum, keadilan dan perlind ungan ter- 
hada P harkat dan martabat rnanusia. 

8. Mengupayakan agar proses peradilan menjadi lebih sederhana, 
ccpat dan Lepat dengan biaya yang terjangkau oleh semua lapisan 
masyarakat agar terwujud pernerataan mernperolch keadilan dan 
perlindungan hukum. 

9. Bagi lapisan masyarakat yang kurang mampu perlu dirnantapkan 
penyelenggaraan pemberian bantuan hukum dan konstultasi 
huku rn , 

JO. Peningkatan langkah-langkah pengembangan dan pencgakkan 
sccara serasi hak dan kewajiban atas warga negara dalam rangka 
mcngamalkan Pancasrla dan UUD 1945. 
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C. Ketetapan MPR memberikan bobot materi muatnn UU. 

Pembahasan hukum yang merupakan sub-sistern dari pcm ba- 
ngunan hukum sebagaimana ditetapkan GBHN 1988, dilaksanakan 
antara lain dengan melakukan kondifikasi dan unifikasi bidang-bidang 
hukum tertentu serta penyusunan perundang-undangan baru yang 
sangat dibutuhkan. Untuk melaksanakan kebijaksanaan umurn GBHN 
itu maka dalam REPELITA V secara rinci telah diprogramkan per- 
angkat hukum yang akan dirampungkan untuk kurun waktu 5 tahun 
yang akan datang, khususnya dalam menyongsong era tinggal landas. 

Dengan merujuk pada GBHN dan REPELITA V, mejadi jelas 
bahwa pada dasarnya pembentukan tata hukum baru untuk masa kini 
dan mendatang dianut faham melalui pembentukan hukum tertulis, di 
samping diberikan tempat yang cukup bagi cara pernbentukan hukum 
yang lain seperti yurisprudensi, konvensi dan adat istiadat. 

Sikap tersebut adalah tepat, terutama apabila dikaitkan dengan 
masalah kepastian hukum (reschtszekerheid) dalarn masyarakat. De- 
ngan bentuk yang tertulis itu, lebih-lebihjika dirumuskan dengan baik, 
maka hukum akan menjadi jelas dan pasti bagi setiap orang, karena 

memantapkan rencana kegiatan legislatif nasional yang dilakukan 
secara berkesinambungan melalui mekanisme koordinasi berdasarkan 
penajaman penetapan prioritas. 

Perangkat hukum pokok yang menjadi perhatian utama dalam 
REPELITA V antara lain menyelesaikan RUU Hukum Pidana, Hukurn 
Perdata, Hukum Dagang, Hukum Perdata internasional, Hukum Acara 
Perdata, dan lain-lain. 
Di samping itu akan dilanjutkan pula upaya penyusunan peraturan 
perundangan mengenal hukum laut, hukum udara dan angkasa serta 
hukum pertahanan, sernentara itu penyusunan RUu tentang Keten- 
tuan Umum Perundang-undangan sebagai pengganti Algemeene 
Bapalingen Van Wetgeving (A. B) di teruskan. 

Di bidang perangkat hukum sektoral perhatian utama dilet.akkan 
pada upaya penyempurnaan dan pembaharuan atau penyusunan baru 
di bidang ke imigrasian, pemasyarakatan, alih teknologi, perumahan 
dan pemukiman, tata guna tanah dan industri kecil. Perangkat hukum 
sektoral lainnya yang akan disusun dalam REPELIT A V ini meliputi 
administrasi pernerintahan, perairan nusantara dan landas kontingen 
Indonesia. 
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rnerujuk kepada hukum tertulis dengan sendirinya akan lebih mudah 
dari pada kepada hukum tak tertulis. 

Pembangunan · hukum Orde Baru dimulai ketika Sidang um um 
MPRS tahun 1966-yaitu· 4 bulan sesudah lahirnya Surat Perintah 11 
Maret l 966 - menghasilkan 24 Ketetapan MPRS yang telah meletakkan 
dasar berpijak bagi pembangunan hukum yang dicita-citakan yang 
sebelumnya telah diporak-porandakan Orde Lama. Konsep pernba- 
ngunan hukum pada hakekatnya mengandung dua pengertian pokok, 
yaitu adanya suatu sistern hukum yang hendak dicapai (Das Sellen) dan 
pada pihak lain adanya penilaian bahwa hukum yang berlaku (Das 
Sein), rnempunyai kelemahan dan kekurangan yang perlu diperbaiki 
dan diperbaharui rnengingat adanya dinamika masyarakat. 

Untuk itu sidang Umum MPRS 1966 mengemban rnissi untuk me- 
nyalurkan berbagai aspirasi Baru yang kemudian dimanifestasikan da- 
lam 24 Ketetapan MPRS yang bertujuan untuk mengadakan perbaikan 
kehidupan supra struktur dan infra struktur serta kultural politik, 

Dari 24 Ketetapan MPRS yang di hasilkan Sidang Umum MPRS, 
sebagian diantaranya adalah Ketetapan MPRS yang menyangkut per- 
baikan di bidang lembaga kepernimpinan nasional, diantaranya Kete- 
tapan MPRS No. IX/MPRS/1966 tentang Pengukuhan SP 11 Maret, 
Ketetapan MPRS No. XIIl/MPRS/1966 tentang Kabinet Ampera, 
Ketetapan MPRS No. XV /MPRS/1966 tentang Pemilihan dan Penun- 
jukan Wakil Presiden dan Tata cara Pengangkatan Pejabat Presiden, 
Ketetapan MPRS No. XVI/MPRS/1066 tentang Mandataris MPRS, 
Ketetapan MPRS No. XVUl/MPRS/1966 tenang Peninjauan Kembali 
Pengangkatan Presiden Seumur Hidup. 

Disamping itu inengingat telah jauh menyimpangnya pelaksanaan 
cita-cita politik selarna Orde Lama maka Sidang Umum MPRS 1966 
menetapkan pula pembangunan politik Orde Barn seperti tercanturn 
dalarn Ke tetapan MPRS No. Xl/MPRS/ 1966 ten tang Pemilihan 
Urnurn, yang kemudian menjadi rnateri muatan UU No. 10 tahun 1966 
yang mengatur tentang Kedudukan MPRS dan DPRGR. Untuk dapat 
segera megakhiri ekses penyimpangan jiwa UUD 1945 di samping 
upaya agar terdapat kepastian hukum dan keserasian hukum serta 
kesatuan, tafsiran mengenai Pancasila dan pelaksanaan UUD 1945, 
diperlukan perincian dan penengasan mengenai surnber tertib hukurn 

· dan tata urutan peraturan RI rnaka dikeluarkan Ketetapan MPRS no. 
XX/MPRS/1966 yang antara lain menyebutkan hirarki peraturan 
perundangan RI sebagai berikut : 
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Sifat hirarkis dari peraturan perundangan yang disebutkan dalam 
Ketetapan MPR No. XX/MPR/ L 966 terscbut rnengandung pcngertian 
bahwa peraturan perundangan yang d i se bu tk an Jcbih dah ul u, 
tingkatannya lebih tinggi daripada peraturan perundangan yang dise- 
butkan dikemudian, dengan konsekuensi bahwa peraturan perundang- 
an yang lebih rendah matcri muatannya tidak boleh bertentangan 
dcngan yang lcbih tinggi. Ketctapan MPR terscbut yang saat ini rnasih 
berlaku menegaskan, bahwa Kctetapan MPR yang memuat garis besar 
dalarn bidang legeslatif dilaksanakan dengan UU, sedangkan Keteta- 
pan MPR yang memuat garis besar dalam bidang cksekutif dilak- 
sanakan dengan Keputusan Presiden. 

Ketetapan lainnya dibidang politik adalah Ketetapan '.vIPRS no. 
XII /MPRS/ 1966 ten tang Pencgasan Kcrnbali Landasan Politik Luar 
Negeri Indonesia, Kctctapan \IPRS No, XXll/MPRS/1966 tcntang 
Kepartaian, Keorrnasan dan Kckaryaan, dan Ke tetapan MPRS No. 
XXV /MPRS/ 1966 ten tang Pernbubaran PK! dan Larangan Menycbar- 
kan atau Mengembangkan faham Kornunisrnc/Marxisme. 

Dernikian juga bidang-bidang lain sepcrti bidang Ekonomi dan 
Keuangan dalarn Kctetapan MPRS No. XXIIl/.\lPRS/1966, scdangkan 
bidang pcrtahanan kcamanan ditctapkan dalam Ketetapan MPRS No. 
XXIV /MPRS/ 1966. Dan dalam bidang Kesra, termuat dalarn Kete- 
tapan MPRS No. XXVII/MPRS/ 1966 dan Ketetapan MPRS No. 
XXVIII/MPRS/1966. 

Ketetapan MPRS No. X/MPRS/1966 tentang Keduclukan Lernba- 
ga-lernbaga Negara yang menjadi materi muatan antara lain !-JU No. 3 
tahun 1967 yang mengatur kcdudukan DPA, 

Situasi konflik yang semakin memuncak mengharuskan MPRS 
mengadakan Sidang lstimewa tahunl967 guna menyelamatkan tern- 

r. UUD 1945. 
2. Ketetapan MPR 
3. UU /PP Pengganti UL 
4. Peraturan Pernerintah 
5. Keputusan Presiden 
6. Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya seperti 

Peraturan Menteri 
Instruksi Presiden 
Dan lain-lain. 
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baga kepernimpinan nasional. Sidang Istirnewa MPRS 1967 sesuai 
dengan bunyi Penjelasan UUD 1945 yang meyebutkan bahwa : 

" .... .jika Dewan mcnganggap bahwa Prcsiden sungguh-sungguh me- 
langgar baluan ncgara yang telah ditctapkan oleh UUD ata u ole h 
:VlPR, maka Majr lis dapat diundang uruuk persidangan istirnewa agar 
supaya bisa min ta pcrtanggung jawaban kepada Presiden" telah rneng- 
hasilkan putusan yang pcnting yaitu Ketetapan MPRS No. XXXI1I/ 
MPRS/ 1967 ten tang pencabutan Kekuasaan Negara dari Presiden 
Sockar no. l.ahirnya Ketetapan tersebut berrnula dari tidak diterirnanya 
pcrtanggungjawaban konstitusional Presiden Soekarno yang d isusul 
oleh Resolusi dan Memorandum DPRGR tanggal 9 dan 23 Pehruari 
1967. 

Tiga Kctetapan MPRS lainnya dari Sidang Umum MFRS iahun 
1967 berisi pencabutan atas Ketetapan No. JI ,vIPRS/ I 960, Ketctapan 

1\IPRS No. XVII/MPRS/1966 dan Kctctapan MPRS No. XXVI/MPRS/ 
1966 

Ke tc ta pan :\'IPRS ten tang Pen ca bu tan kekuasaan ?\. cgara dari 
Presiden Sockarno sekaligus menctapkan pcngcmban Ketetapan MPRS 
No, lX/:\.fPRS/1966 Let. Jen Soehano scbagai Pcjabat Prcsiden guna 
mcnghindarkan kekosorigan lern baga kcpemirnpinan nasional. 

Pad a tahun 1968 Kembali Si dang U mum MPRS berlangsung 
dcngan rncnghasilkan 8 (delapan) Kctctapan MPRS. Dalam bidang 
kmbaga kcpernirnpinan nasional, Sidang Umurn MPRS rncng hasilkan' 
putusan pe11ting berupa Ketetapan \WRS No, XLIV /MPRS/ 1968 yang 
rncne tapka n pengangkatan Jcndcral Socharto, yang scmula sabagai 
Pcjabat Prcsideri, mcnjadi Presiden definitif sarnpai Pernilu yang akan 
da\ang. 

Se lain itu ditctapkan pula Tugas Pokok Kabinet Pernbangunan 
antara lain untuk mclaksanakan Pern ilu sebagairnana Lelah diruba h 
wakt.unva mcnjadi sclarnbat-lambatnva tanggal S Juli 1971. 

I . I \ <.~ 

Pemilihan U mum bu Ian Juli 197 ! yang didasarkan pada UlJ No. 
I:) dan No. 16 tahun 1969 yaitu masing-masing ten tang Pcrnilihan 
urnun Anggota Badan Perrnusyawaratan/Pcrwakilan Rakyat dan ten- 
tang Susunan Anggota MPR/DPR/DPRD diikuti oleh Golkar bersarna 
9 Parpol yang matcri muatannya adalah dari Ketetapan MPR No. XU!/ 
MPRS/1968. 

Serncntara itu tentang kcanggotaau Lcmbaga Tertinggi Negara 
MPR dan Lcmbaga Tinggi Negara DPR tclah dicapai konsensus na- 
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. sional yang antara lain menghasilkan Paket Persetujuan pengang- 
katan l /3 jumlah anggota MPR dan 100 orang anggota DPR. 

Sidang Umurn MPR tahun I 973 sebagai hasil Pemilihan Umurn 
tahun 1971 yang menghasilkan 11 (sebelas) Ketetapan MPR telah 
mencoba menerapkan rnekanisme kalender-konstitusi dengan siklus 5 
tahunan. Di bidang pembangunan nasional 5 tahun telah dihasilkan 
GBHN (Ketetapan MPR No. IV /MPR/1973), sedangkan dibidang 
pendidikan politik dihasilkan putusan tenta.ng Pernilu (Ketetapan MPR 
No. VII/MPR/1973). Di samping itu dengan pemilihan dan peng- 
angkatan Pr esiden (Ketetapan MPR No. IX/MPR/ I 973) diberikan 
perlirnpahan wewenang kepada Mandataris untuk mengambil langkah- 
Jangkah dalam rangka pengamanan pembangunan nasional. (Kete- 
tapan MPR No. X/MPR/1973). Untuk -Pertarna kali sejak Orde Baru 
MPR memilih dan mengangkat Wakil Presiden (Ketc-tapan :\-f PR '\lo. 
Xl/MPR/1973) untuk membantu Presiden. 

Putusan yang cukup penting dari Sidang Umurn MPR tahun 1973 ...,. 
adalah tentang Tata Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 
(Ketetapan MPR No. IIl/MPR/ 1973) yang sarnpai saat ini rnasih 
mempunyai kekuatan hukum berlaku, yang dikenal dengan tata cara 
suksesi kepemimpinan nasional. 
Seusai Sidang Urnum MPR tahun 1973, Lernbaga Tinggi Negara DPR 
telah merampungkan UU Partai Politik clan Golongan Karya (Ul.J No . 

. 3 tahun 1975) sebagai tindak lanjut dari upaya penyedcrhanaan partai- 
partai politik yang sudah dirintis sejak tahun 1970. Di samping itu UU 
No. 15 tahun 1969 tcntang Pemilihan Urnurn bagi anggot.a Badan 
Permusyawaratan/Perwakilan mengalami penyempurnaan seperlunya 
disesuaikan dengan kebutu han, rncnjadi UL" No. 4 tahun 197.5, de- 
rnikian pula UU No. 16 tahun 1969 yang mcngatur tentang Susunan 
MPR, DPR dan DPRD diubah menjadi UU No. 5 tahun 1975. 

Lima tahun kemudian ketika Pemilu tahun 1977 menghasilkan 
MPR yang baru, maka Sidang Urnurn MPR tahun 1978 telah meng- 
hasilkan pucusan yang sudah mulai menjadi baku yang merupakan 
mekanisme siklus 5 tahunan yaitu Ketetapan MPR tentang GBHN 
(Ketetapan MPR No. IV /MPR/1978), ten tang Pelirnpahan Tugas dan 
Wewenang kepada Presiden/mandataris (Ketet.apan MPR No. VIII/ 
MPR/1978 dan tentang pengangkatan Wakil Pr.esiden (Ketetapan 
MPR No. XI/MPR/1978. 

Putusan yang terpenting yang dihasilkan Sidang Umum MPR 1978 
adalah Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang P-4 yang me- 
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nyangkut masalah kultur politik bangsa Indonesia. 
Dengan Ketetapan No. II/MPR/1978 memberikan dasar hukum 

formal penghayatan dan pengamalan Pancasila untuk seluruh lapisan 
masyarakat. 

Putusan lain yai!lg lerpenting adalah Ketetapan MPR No. Vl/MPR/ 
1978 yang memberikan pengukuhan bagi penyatuan wilayah Timor- 
Timur. Ketetapan ini merupakan tindak lanjut dari UU No. 7 tahun 
1976 yang telah lebih dulu menerima penyatuan Timor Timur yang 
bermula didasarkan pada Proklarnasi Rakyat Timor Timur pada 
tanggal 30 Nopember 1975 dan Petisi Rakyat dan Pemerintah Semen- . 
tara RI pada Tanggal 31 Mei 1976. 

Sementara itu dalam upaya melakukan pembaharuan hukum. 
bidang perangkat hukum pokok, DPR telah menghasilkan UU No. 8 · 
tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang 
sebelumnya merupakan produk kolonial (HIR stbl, No. 44 tahun 
1941). Dengan, lahimya KUHAP maka DPR telah menghasilkan satu- 
satunya karya agung dalarn usianya yang 16 tahun sejak lahirnya DPR 
basil Pemilihan Urnum tahun 1971. Sedangkan perundangan Jainnya 
yang dihasilkan DPR yang merupakan perangkat hukum sektoral guna 
memenuhi kebutuhan pembangunan antara lain adalah UU No. 20 
tahun 1983 tentang pokok Pertahanan dan Keamanan Nasional yang 
materi muatannya dari Ketetapan MPR No. IV /MPR/1978. . 

Dari Ketetapan MPR tahun 1983 yang dihasilkan Sidang Umum 
MPR 1983 temyata 7 Ketetapan merupakan pengulangan dari Ketetap- 
an MPR 1978 dengan pengertian bahwa isi materi ketetapan yang 
diulang disesuaikan dengan kebutuhan yang berkembang. Hal ini 
menunjukan bahwa mekanisme konstitusional siklus 5 tahunan yang 
dirintis sejak Sidang Umum MPR tahun 1973 telah berjalan. 
Satu-satunya putusan MPR 1983 yang 'rnerupakan hal baru adalah 
Ketetapan MPR tentang Referendum (Ketetapan MPR No. lll/MPR/ 
1983). Dengan Materi muatan Ketetapan tersebut maka DPR meng- 
hasilkan UU No. 5 Tahun 1985 tentang Referendum. 
Sementara itu DPR telah mengadakan perubahan atas UU Pemilu dan 
UU tentang Susunan MPR, DPR dan DPRD menjadi UU No. I tahun 
1985 dan UU No. 2 tahun 1985, sebagai pelaksanaan rnateri muatan 
Ketetapan MPR No. IV /MPR/1983 demikian juga UU tentang Partai 
Politik dan Golongan Karya (UU No. 3 tahun 1979) menjadi UU No. 
3 tahun 1985, merupakan pelaksanaan materi muatan Ketetapn MPR 
No. II/MPR/19~3. 



M. KHARIS SUHUD 

Jakarta, 30 Nopember 1989 
Ketua MPR/DPR-RI, 

ud 

892 

Sekian dan terima kasih. 

Sidang Umum MPR tahuri 1988 yang merupakan Sidang Umum 
terakhir dari kurun waktu Pembangunan Jangka Panjang Pcrtama 
telah menghasilkan tujuh Ketetapan MPR, dirnana cnam diantaranya 
merupakan pcngulangan dari hasil Sidang U mum MPR tahun 1983, 
sedangkan satu kctetapan yaitu ketetapan l\1PR No. I/MPR/ j 988 ten- 
tang Perubahan Tata Tertib MPR merupakan pcnycrnpurnaan. 

Dalam Sidang Umum MPR 1988 ada ha! lain yang pcrlu dicatat 
sebagai suatu president barn dalam pernilihan Wakil Presiden, yaitu 
dengan adanya 2 (dua) orang calon Wakil Presiden, yang walaupun 
akhirnya dicapai mufakat dengan ditariknya salah satu calon Wakil 
Presiden oleh fraksinya (FPP), narnun jelas bahwa Ketetapan .MPR No. 
Il/MPR/1973 tentang Tata Cara Pemilihan Prcsiden clan Wakil 
Presiden dengan cara pengambilan keputusan berdasarkan suara tcr- 
banyak (voting) harnpir terjadi. 

Dengan Tujuh Ketetapan MPR Sidang Urnum MPR tahun 1988, 
maka MPR (MPRS) sejak Orde Baru telah rnenghasilkan scbanyak 73 
ketetapan dengan pengertian di antara ketetapan-ketetapan itu ada 
yang tidak berlaku lagi, baik karena secara tegas telah dicabut maupun 
karena sifatnya yang "einrnahlig" sement.ara itu ada yang masih berlaku 
termasuk ketetapan MPR tahun 1988 tentunya. 

Sedangkan UU yang dihasilkan sebagai produk badan lcgislatif 
DPR sejak Orde Baru telah berjumlah 252 UU dengan UU Paten (UU 
No. 6 tahun 1989) sebagai produk DPR yang paling akhir. 

Hasil yang dicapai MPR dan DPR dengan Produk kctctapan dan 
UU memberikan gambaran yang jelas bahwa sejak Orde Baru, MPR 
memegang peranan yang strategis dalam mernberikan bobot rnateri 
muatan bagi pembentukan UU. 



LAMP IRAN 

> 1966-1968 -> 36 Ketetapan MPRS 

> 1973 --> 11 ktetapan MPR 

MPR(S) I > 1978 --> ll Ketetapan MPR .~ 73 Ketetapan 

> 1983 --> 8 Ketetapan MPR 

·> 1988 --> 7 Ketetapan MPR 

.V. 
Kctctapan MPR (S) 
dan Undang-undang 
sejak Orde Baru 

\ 
> 1966-I!m! ->102 Undang-undang 

·> 197~1977 -> ~ Undang-undang 

DPR (GR) I-> 1978-1982 -> 55 Undang-undang ~·c-: ~ 252 Undang-Undang 
'>-' 

> 198S-987 --> 46 Undang-irndang 

> 1988-1989 --> 13 Undang-undang 

ao 
"° (Sudah tennasult UU Paten-UV No. 6 taboo 1989) tlO 
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• 

Ceramah Wakil Ketua MPR Rl/Koordinator Bidang 
Politik, Saiful Sulun pada SESPARLU Angkatan XII 

tanggal fl Januari 1990 di Jakarta, tentang DPR 
dan Politik Loar Negeri RI 
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Kalimat pertama di dalam pernbukaan Undang-undang 
Dasar 1945 menyatakan " , maka penjajahan di atas dunia 
harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikernanusiaan dan 
perikeadilan", kemudian dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-un- 
dang Dasar tersebut menyatakan pula " Melindungi 
segenap Bangsa lndonesia dan seluruh turnpah darah Indonesia clan 
untuk mernajukan kesehjahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 
bangsa dan iku: melak.sanakan ketertihan dunia yang herdasarkan Kemer- 
dekaan, perdamasan abadi dan keadilan · sosial" merupakan kalirnat- 
kalimat sakti dan luhur yang mengisyaratkan kepada kita bahwa kita 
semua da]am alam kernerdekaan mernikul tugas rnulia bukan hanya 
rnen cakup cita-cita mengenai rnasyarakat, bangsa dan negara 
kita sendiri, rnelainkan juga mengenai masyarakat dunia pada umurn- 
nya. 

Tekad yang telah rerpatri dengan kuat dalam kalimat Pernbukaan 
Undang-Undang Dasar tersebut, merupakan amanah yang harus 
menjiwai, meri-semangati, mendasari Pola Politik Luar Negeri kita, 
yang juga merupakan sumber motivasi dan insipirasi bagi kita dalarn 
rnembina persahabatan dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini 

Politik Luar Negeri kita yang bebas aktif, yangjuga erat hubungan- 
nya dengan perpecahan dunia dalam dua blok, tetapi tetap aktif 
mengambil sikap dan langkah dalam rangka melaksanakan ketertiban 
dunia yang merdeka dan berdasarkan kernerdekaan, perdamaian 
abadi dan keadilan sosial. 

Dalam dunia yang penuh dan dengan harapan dan ancaman itu 
tentunya kita harus pandai-pandai mengemudikan politik luar negeri 
kita dalarn mengamankan tekad kita itu agar terus tetap mampu ber- 
jalan menuju tahapan pembangunan sebagaimana yang kita telah 
digariskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara kita, 

I. PENDAHULUAN 
a. Umum : 

57 
CERAMAH WAKIL KETUA MPR/DPR-RI 

TENTANG DPR DAN POUTIK LUAR NEGERI RI. 
PADA SESPARLU ANGKATAN KE-XII '· 

TANGGAL 11 JANUARI 1990 



898 

I. PENDAHULUAN 
11. FUNGSl DAN PERA.NAN MPR DAN DPR 
III. DPR DAN POLITIK LUAR NEGERI R.I 
IV. KESIMPUlAN 

e, Sistiematika. 
Berdasarkan ruang lingkupan materi cerarnah tersebut diatas, 

maka sisternatika ceramah ini disusun sebagai berikut : 

d. Metode Pendekatan 
Metode pendekatan yang digunakan dalam ceramah ini adalah 

yuridis- formal dalam arti bahwa uraian dalam ceramah dibatasi oleh 
ketentuan-ketentuan sebagaimana yang dimuat dalam UUD 1945, TAP- 
TAP MPR dan peraturan-peraturan perundangan yang berlaku da·n 
disajikan secara deskriptif. 

c. Ruang Linglwp 
Ruang Lingkup ceramah ini akan berkisar pada : 
I. Fungsi peranan MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara yang 

menetapkan Undang-undang Dasar sebagai sumber hukum 
tertinggi dan landasan konsitusional Pola Politik Luar Negeri, dan 
menetapkan GBHN sebagai 1andasan operasional kebijaksanaan 
politik luar negeri yang harus dijalankan dalam kurun waktu 5 
(lima) tahunan, 

2. Fungsi dan peran DPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara yang 
mernpunyai tugas dan wewenang dibidang pembuatan Undang- 
undang, menetapkan ABPN dan melakukan pengawasan terhadap 
pelaksanaan kebijaksanaan termasuk Politik Luar Negeri se- 
bagaimana yang telah diamanahkan di dalam Undang-undang 
Dasar maupun di dalam GBHN. 

b. Maksud don tujuan 
Maksud dan ceramah adalah memberikan gambaran kepada para 

peserta SESPARLU Angkatan ke-XII mengenai masalah-masalah DPR 
dan Politik Luar Negeri R.I. sehingga para peserta dalam melaksanakan 
tugasnya, mempunyai bekal pengetahuan mengenai ke-DPR-an dan 
kaitannya dengan Politik dan Luar Negeri R.I 
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Majelis Perrnusyawaratan Rakyat {MPR) adalah penjelmaan 
seluruh Rakyat Indonesia dan merupakan Lembaga Tertinggi Negara, 
pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Kekuasaan 
tidak terbatas dan kekuasaan ini berasal dari rakyat, karena rakyat yang 
mempunyai kedaulatan di dalam negara. Dengan dernikian MPR 
rnempunyai kedudukan yang tertinggi diantara Lembaga-lembaga 
Negara lainnya itu tidak sama kedudukarmya dengan MPR akan tetapi 
berada di bawah MPR. 

Pcrlu diketahui bahwa sistern ketata-negaraan Indonesia tidak 
menganut sistern pemisahan kekuatan seperti teorinya Montesquieu se- 
cara murni, rnelainkan pembagian kekuasaan (Distributon of power) 
atau lima bagian yang masing-masing berada di bawah MPR. Pern- 
bagian kekuasaan disini dirnaksudkan hanyalah pernbedaan kekuasaan 
dalarn arti bahwa dalarn hal-hal tertentu dimungkinkan adanya hubun- 
gan kerja atau kerjasama antar Lembaga-lembaga Negara tersebut di 
dalarn melaksanakan tugasnya ini bukan berarti campur tangan atau 
saling rnempengaruhi an tara satu Lem bag a Tinggi Negara dengan 
Lembaga Tinggi Negara lainya, tetapi justru disinilah Ietaknya salah 
satu ciri khas dari Demokrasi Pancasila yang berlaku di Indonesia. 
Kelima Lembaga Tinggi Negara itu adalah : 

Presiden, yang rnelaksanakan tugas pemerintahan atau ekse- 
kutif; 
Dewan Perwakilan Rakyat, yang melaksanakan tugas-tugas legislatif 
bersarna-sama dengan Presiden, menentukan Anggaran Pen- 
dapatan dan Pclanja Negara bersarna-sama dengan Presiden, dan 
melaksanakan tugas pengawasan terhadap eksekutif 
Dewan Pertimbangan Agung, Badan yang memberikan pertim- 
bangan-pertimhangan kenegaraan kepada Presiden; 
Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu Badan yang bertugas meng- 
adakan perneriksaan atas pengelolaan keuangan Negara; 
Mahkarnah Agung, yaitu Badan yang bertugas melaksanakan per- 
adilan, dan kekuasaan kehakiman. 

1. &duduka.n M!'R 

A. MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR) 

II. FUNGSI DAN PERANAN MPR DAN DPR 
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3. Susunan MPR 
Susunan MPR berdasaakan. UU No. 2 tahun 1985. 
Undang-undang Dasar pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa ''MPR 

terdiri dari Anggota-anggota DPR ditarnbah dengan Utusan-utusan 

2. Tugas clan Wewenang MPR 
MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara mernpunyai tugas/fungsi 

dan wewenang sebagai berikut : 
a). Tugas/Fungsi : 

1). Menetapkan Undang-undang Dasar ; 
2). Menetapkan garis-garis besar daripada haluan Negara ; 
3). Memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden. 

b). Wewenangnya adalah : 
1). Membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh 

Lembaga yang lain, terrnasuk Pen etapan Garis-garis Besar 
Haluan Negara yang pelaksanaannya ditugaskan kepada 
Presiden/Mandararis. 

2). Memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap 
putusan-putusan Majelis. 

3). Mcnyelesaikan pemilihan dan selanjutnya mengangkat 
Presiden dan Wakli Presiden . 

4). Meminta Pertanggung-jawaban dari Presiden/Mandataris 
mengenai pelaksanaan garis-garis besar haluan ncgara dan 
menilai pertanggungjawaban tersebut. 

5). Mencabut rnandat dan mernberhen tikan Prcsiden dalarn 
masa jabatarinya apabila Prcsi<len/Mandataris sungguh- 
sungguh melanggar Haluan Negara dan /atau Undang-un- 
dang Dasar. · 

6). Mcngubah Undang-undang dasar. 
7). Mcngadakan pengaturan internal. 

(a) Menetapkan Peraturan Tata Tcrtib ; 
(b). Menetapkan Pimpinan Majelis yang dipilih oleh 

Anggota; 
(c). Mengambil/membcri keputusan terhadap Anggota yang 

mclanggar sumpah/janji anggota. 

Kesemua lembaga-lembaga tinggi negara itu wajib tunduk dan 
melaksanakan Ketetapan MPR sebagai pemegang kedaulacan rakyat. 
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a. Sesuai dengan Ketentuan MPR No. IH/MPR/1978, DPR adalah 
merupakan Lembaga Tinggi Negara yang merupakaan suatu 
wahana untuk melaksanakan Dernokrasi Pancasila, Dan sesuai 
pula dengan Penjelasan Undang-undang Dasar 1945 kedudukan 
DPR berada disamping Presiden. · 

I. Kedudukan 

B. DEWAN PERWAKIIAN RAKYAT (DPR) 

dari Daerah dan Golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan 
dalarn Undang-undang". 

Undang-undang yang rnaksud 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 terbentuk atas dasar kerakyatan 
yang dipimpin oleh hikrnat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / 
perwakilan, 

Oleh karena itu maka susunan Badan Permusyawaratan/Perwakil- 
an Rakyat tersebut harus mencerrninkan azas Dernokrasi Pancasila, 

Disusunnya badan-badan ini bukan untuk menyusun clan mem- 
bentuk atau mendirikan negara barn dan juga bukan untuk mcrubah 
Undang-undang Dasar 1945, tetapi untuk rnenegakkan, mempertahan- 
kan dan mengamalkan Pancasila clan Undang-undang Dasar 1945 
sebagai yang diperjuangkan oleh Orde Baru. Dalam pasal l Undang- 
undang No. 16 Tahun I 969 (yang telah diubah dengan UU No. 5 
Tahun 1975 dan terakhir diubah dengan UU No. 2 Tahun 1985 
dinyatakan bahwa: "MPR terdiri atas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
ditambah dengan Utusan-utusan dari Dacrah, Golongan Politik dan 
Golongan Karya, sedang DPR, terdiri dari Anggota-anggota Golongan 
Politik clan Golongan Karya". 

Jumlah Anggota MPR adalah dua kali lipatjumlah Anggota DPR, 
scdangkan jumlah Anggota DPR rnenurut UU No. 2 Tahun 1985 
ditetapkan sebanyak 500 orang yang terdiri dari alas 400 orang yang 
dipilih dalam pernilihan Umurn dan 100 orang diangkat, dengan 
demikian maka jumlah Anggota MPR adalah 1.000 orang. 
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2. Tugas dan Wewenang DPR : 

a. DPR, sesuai dengan UUD I 945 dan Peraturan Tata Tertib DPR 
mempunyai wewenang dan tugas sebagai berikut : 
1. Bersama-sama dengan Presiden membentuk UU; 
2. Bersama-sarna 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. 

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 
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 dalam waktu 3 bulan 
Presiden tidak memperhatikan memorandum tersebut, maka DPR 
menyampaikan memorandum kedua, Dan apabila dalam waktu 1 
bulan memorandum kedua tidak diiridahkan Presiden, maka DPR 
meminta MPR untuk mengadakan sidang lstimewa untuk me- 
minta pertanggungan jawaban Presiden, 

d. untuk m e laksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam 
UUD 1945, DPR mempunyai hak-hak sebagai berikut 
1. Hak meminta keterangan kepada Presiden, 
2. Hak mengadakan penyelidikan, 
3. Hak mengadakan perubahan atas Rancangan Undang- 

undang; 
4. Hak mengajukan pernyataan pendapat; 
5. Hak mengajukan/menganjurkan seseorang jika ditentukan 

oleh suatu peraturan perundang-undang; 
6. Hak mengajukan RUU Usul Inisiatif. 

Disamping itu hak-hak DPR seperti tersebut diatas, DPR juga 
mempunyai hak mengajukan pertanyaan, hak protokoler, hak 
keuangan/administratif, dan hak kekebalan atas pernyataan 
yang dikemukakan dalam rapat-rapat DPR. 
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4. Membahas untuk meratifikasi dan atau memherikan pertun- 
jukkan atas pernyataan perang, pembuatan perdamaian dan 
perjanjian dengan negara lain yang dilakukan oleh Presiden; 

5. Mernbahas hasil pemeriksaan atas pertanggung-jawaban 
keuangan negara yang diberikan oleh Badan Pemeriksa 
Keuangan; 

6. Melaksanakan hal-hal yang ditugaskan oleh ketetapan-ketetap- 
an MPR kepada DPR. 

b. U ntuk kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenangnya, DPR 
dapat mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan Lembaga 
Tinggi Negara lainnya. 

c, Jadi dengan wewenang dan tugasnya tersebut diatas rnaka : 

l. Setiap RUU dari Pemerintah harm; dibahas dan setujui oleh 
DPR sebelurn disahkan menjadi Undang-undang. DPR juga 
mempunyai hak inisiatif untuk membuat Rancangan Undang- 
undang. 

2. Dalam hal menetapkan APBN maka RAPBN setiap tahunnya 
harus dibahas dan disetujui oleh DPR. 
Apabila RAPBN tersebut tidak disejutui oleh DPR, maka 
Pernerintah harus melaksanakan APBN tahun sebelumnya. 

3. DPR mengadakan pengawasan atas pelaksanaan-pelaksanaan 
UU, APBN dan pengelolaan Keuangan Negara scr ta 
kebijaksanaan Pernerintah, 
Dalam hal rnelakukan pengawasan tersebut, maka DPR selain 
mempunyai hak-hak seperti karni sebutkan diatas, juga 
melakukan rapat kerja dengan Menteri-meriteri, dengar 
pendapat (hearing) dengan pejabat instansi Perncrintah 
eselon dibawah Menteri, dan dengar pendapat umum (public 
hearing) dengan swasta. 

4. Setiap perjanjian yang dilakukan oleh Pernerintah dengan 
negara-negara lain harus dibahas dan disetujui oleh DPR. 

5. Hasil perneriksaan tahunan atas pertanggungjawaban ke- 
uangan negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan setiap tahun 
diserahkan kepada DPR untuk dibahas. 

6. Juga DPR harus melaksanakan hal-hal yang ditugaskan oleh 
Ketetapan-ketetapan MPR. 
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C. TATA KERJA MPR DAN DPR 
Tibalah giliran saya untuk menguraikan secara singkat bagaimana 

para Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat ini melak- 
sanakan tugasnya sebagai wakil masyarakat. 

Untuk · meningkatkan daya guna kerja Majelis dan anggotanya 
dalarn melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat dibentuklah 
Fraksi. 

Fraksi Majelis adalah pengelompokkan anggota yang mencer- 
minkan konstelasi politik dan pengelompokkan fungsional dalam 
masyarakat, 
Dalam Majelis ada 5 fraksi, yaitu : 
a. Farksi ABRI 
b. Fraksi Karya Pembangunan; 
c. Fraksi Partai Demokrasi 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 dalam Majelis. 

1. Fraksi Karya Pembangunan 299 orang 
2. Fraksi ABRI 100 orang 
3. Fraksi Persatuan Pembangunan 61 orang 
4. Fraksi FDI 40 orang 

3. Susunan DPR berdasarkan UU no. 2/1985 adalah sebagai berikut : 

1. DPR terdiri atas wakil-wakil dari 
Organisasi peserta pemilu; 
Golongan Karya ABRI. 

2. Pengisian keanggotaan DPR dilaksanakan dengan cara pemilu 
dan pengangkatan. 

3. Jumlah Anggota DPR ditetapkan sebanyak 500 (lima ratus) orang 
terdiri 400 (empat ratus) orang dipilih dalam pernilu, dan 100 
(seratus) orang diangkat. 

4. Anggota DPR yang diangkat sebanyak 100 (seratus) orang tersebut 
diarnbilkan dari Golongan Karya ABRI dan pengangkatannya oleh 
Presiden atas usu) Panglima Angkatan Bcrsenjata. 

Adapun susunan keangotaan DPR hasil Pemilu 1987 rnerrurut Fraksi- 
fraksi dalam DPR sekarang adalah sebagai berikut : 

/ 
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Dalam DPR dikenal pula fraksi yang merupakan pengelompokan 
anggota DPR yang terdiri atas kekuatan-kekuatan sosial dan politik 
yang mencerminkan suasana golongan dalam masyarakat. 

Dewan ini rnernpunvai 4 fraksi yaitu 
a. Fraksi ABRI; 
b. Fraksi Karya Pembangunan 
c, Fraksi Partai Dernokrasi Indonesia 
d. Fraksi Persatuan Pembangunan. 

Adapun tugas fraksi adalah : 
Meningkatkan kemampuan, efektifitas dan efisiensi kerja para 
anggotanya dalam rnelaksanakan tugas yang tercermin dalam 
setiap kegiatan DPR. 
Menentukan dan mengatur sepenuhnya segala sesuatu yang 
menyangkut urusan masing-masing fraksi, 

Mengenai kornisi dalam Majelis dan dalarn Dewan terdapat sifat 
yang berbeda. Komisi-kornisi Majelis dibentuk sesuai dengan jumlah 
pengelornpokan materi rapat-rapat selama berlangsungnya sidang 
Umum/Sidang Istimewa, sedangkan Kornisi dalam Dewan dibentuk 
dalam Dewan dan bersifat tetap. 

Adapun tugas Komisi dalam Majelis adalah memusyawarahkan 
dan mengambil keputusan mengenai hal-hal yang menjadi acara 
sidang, sedang =s= Kornisi Dewan rneliputi : 
1. Di bidang perundangan-undangan : 

Mengadakan pernbahasan, persiapan serta penyernpumaan materi 
dan perurnusan Rancangan Undang-undang yang terrnasuk ruang 
lingkup tugasnya. 

2. Di bidang Anggaran 
a. Mengadakan pembicaraan pendahuluaan rnengenai penyu- 

sunan APBN bersama dengan Pernerintah: 
b. Mengadakan pernbahasan dan usul penyempurnaan RAPBN 

bersama dengan Pernerintah: 
c. Mengadakan pembahasan atas laporan keuangan negara dan 

pelaksanaan APBN 
d. Memberikan bahan pemikiran kepada Kornisi APBN tentang 

hasil pernbicaran pendahuluan. 
3. Dibidang Pengawasan : 

a. Me1akukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-un- 
dang dan tennasuk APBN serta peraturan pelaksanaarmya. 
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J. K.ebijaksanaan Politik Luar Negeri dalam GBHN 1988. 
GBHN yang sekarang ini dilaksanakan oleh Presiden/Mandataris 

III. DPR DAN POI.lTIK LU.AR NEGERI R.I. 

a. Menggalang, membina dan mengolah hubungan per- 
sahabatan dan kerja sama antara DPR dengan Parlemen 
Negara lain; 

b. Mempersiapkan keberangkatan delegasi DPR ke luar 
negeri serta mempersiapkan kunjungan delegasi Parle- 
men Negara lain yang menjadi tamu DPR; 

c. Mernberikan saran dan usul tentang rnasalah kerja sama 
antar Parlemen serta menghimpun data dan inforrnasi 
mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan 
Parlemen negara lain. 

b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan GBHN yang 
. termasuk ruang lingkup tugasnya. 

c. Menampung suara rakyat termasuk surat-su rat masuk 
mengenai hal yang termasuk ruang lingkup tugasnya. 

Selain Komlsi yang merupakan alat kelengkapan Dewan seperti 
tersebut diatas, Dewan mempunyai alat kelengkapan lain yaitu: 

I. Badan Musyawarah, yang bertugas : 
a. Menetapkan acara DPR dan menetapkan ancer-ancer 

wak.tu menyelesaikan suatu masalah. 
b. Memberikan pendapat kepada Pimpinan DPR, dalarn 

menentukan garis kebijaksanaan yang menyangkut pelak- 
sanaan wewenang dan tugas DPR, kerja sarna antar Parle- 
men serta melaksanakan hal-hal yang oleh rapat pari- 
purna diserahkan kepada Badan Musyawarah. 

2. Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) yang bertugas: 
Membantu Pimpinan DPR dalam menentukan kebijaksanaan 
kerurnah-tanggaan DPR dan lain-lain. 
Selain itu dalam rangka membina hubungan antara Parle- 
men, rnaka DPR RI rnemiliki suatu kelengkapan, yaitu Badan 
Kerja Sama Antar Parlernen (BKSAP) yang bertugas antara 
lain : 



c. Dalarn Bab III UMUM PEMBA.i."'\IGUNA.l"'\I jA:i"'\IGKA PANJANG, B. 
ARAH PEMBA.1'l'GUNAN JANGKA PANJANG ang\(a 11 dinyatakan 
bahwa: 
"Pembangunan Nasional memerlukan investasi dalam jumlah yang 
besar, yang pelaksanaannya harus berlandaskan kemampuan 
sendiri, sedangkan banluan luar negeri meru.paltan pe!mgh.ap". 
Oleh karena itu diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk 
mengerahkan 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 bantuan luar negeri yang meru- 
pakan pelengkap tersebut semakin berkurang dan pada akhirnya 
mampu membi.ayai sendiri seluruh pernbangunan", dan C Bidang 
Politik : 
" ...•••. dalam bidang polililt luar mgm yang bebas dan alttif diusahakan 
agar Indonesia dapat terus meningkatkan peranarmya dalam 
mernberikan sumbangan untuk turut serta menciptakan per- 
damaian dunia yang abadi, adil dan sejahtera", 

d. Dalam Bab IV POI.A UMUM PELITA KELIMA, huruf D mengenai 
ARAH DAN KEBIJAKSA.'NAAN PEMBANGUNAN, UMUM angka 7 
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b. Dalam Bab II POLA DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL, A. 
TUJAN PEMBANGUNAN NASIONAL dinyatakan bahwa: 
" .. : .. dalam suasana perkehidupan bangsa yang aman, tentram 
tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang mer- 
<hka, bwsahabal, tertib dan damai ~ 

MPR, adalah GBh"N Sidang Umum MPR tahun 1988. Kebijaksanaan 
Luar Negeri R.l serta hubungan R.I dengan negara-negara lain 
dirurnuskan dengan jelas di dalam naskah GBHN tahun 1988 sbb: 

a. Dalam Bab I POLA DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL, A. 
TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL dinyatakan bahwa : 
" Tujuan Nasional seperti termaksud didalarn Pernbukaan 
UUD 1945 yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan 
seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan ke- 
sejahteraan urnurn, mencerdaskan kehidupan bangsa dan iku; 
melaksanukan. ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi 
kemerdekaan dan lceadilan sosial. · 
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e. Selanjutnya dalam POLA UMUM PELITA KELIMA Paragraf 
POLITIK APARATUR PEMERINTAH, HUKUM, PENERAl"IGAN 
DAN MEDIA MASSA, HUBUNGAN LUAR NEGERI angka 5 di- 
tegaskan bahwa : 

Hubungan Luar Negeri disebutkan sebagai berikut: 
a. Hubungan luar negeri dilandasi prinsip politik luar negeri yang 

bebas dan aktif yang diabadikan kepada kepentingan nasional, 
terutarna untuk kepentingan pernbangunan di segala bidang, 
dalam rangka ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar- 
kan kernerdekaan, perdamaian ahadi dan keadilan sosial, 

b. Pengembangan hubungan luar negeri ditujukan. pada pe- 
ningkatan persahabatan dan kerja sama internasional dan regional 
melalui berbagai forum, baik multilateral maupun bilateral sesuai 
dengan kepentingan dan kemampuan nasional, DaJam hubungan 
ini perlu dikembangkan citra Indonesia yang positif di luar negeri 
antara lain melalui pengenalan kebudayaan. 

c. Peranan Indonesia dalam usaha menyelesaikan berbagai masalah 
dunia, khususnya yang mengancam perdamaian dan yang berten- 

disebutkan : "Politik luar negeri yang bebas dan aktif dilaksanakan 
secara konsekuen dan diabadikan untuk kepentingan nasional, 
terutama untuk kepentingan pembangunan di segala bidang. 
Sehubungan dengan itu dan sesuai dengan kemampuan nasional, 
perlu terus ditingkatkan usaha untuk ikut melaksanakan keter- 
tiban dunia yang berdasarkan kernerdekaan, perdamaian abadi 
dan keadilan sosial, melalui kerja sama di berbagai forum, baik bi- 
lateral, regional maupun in ternasional seperti Perserikatan 
Bangsa-bangsa, ASEAN, Gerakan Nonblok, Organisasi Konferensi 
Islam dan sebagainya. Dalam rangka mewujudkan .tatanan dunia 
baru, tcrutama Tata Ekonomi Dunia Baru, perlu terus di- 
tingkatkan usaha untuk menggalang dan memupuk solidaritas 
dan kesatuan sikap serta kerja sama antara negara-negara berkem- 
bang guna rneningkatkan kemandirian bersarna negara-negara 
tersebut. Khususnya di wilayah Asia Tenggara, kerjasama antara 
negara-negara anggota ASEAN perlu terus diperluas dan 
ditingkatkan dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional 
masing-masing negara anggotanya serta memperkuat ketahanan 
regional, menuju terwujudnya kawasan Asia Tenggara yang damai, 
bebas, netral dan sejahtera. 



909 

tangan dengan rasa keadilan dan kernanusiaan, perlu dilanjut.kan 
dan ditingkatkan sesuai dengan semangat Dasasila Bandung. 

: d. Setiap perkembangan, perubahan dan gejolak dunia, perlu 
0terus 

diikuti dengan seksama agar dapat diketahui sedini mungkin 
setiap kcmungkinan dan dampak yang dapat mempengaruhi sta- 
bilitas nasional dan menghambat pelaksanaan pernbangunan, 
sehingga dapat diarnbil langkah-langkah yang tepat untuk meng- 
arnan kannya. Selanjutnya, perkernbangan dunia yang mengan- 
dung peluang yang dapat menunjang serta mempercepat pelak- 
sanaan pembangunan perlu selalu dimanfaat.kan sebesar-besarnya 
bagi kepentingan nasional, 

e. Peranan Indonesia di dunia internasional dalam mernbina dan 
memperat persahabatan dan kerja sama yang saling bermanfaat 
anrara bangsa-bangsa perlu diperluas dan ditingkatkan, Dcmikian 
pula perlu di tingkatkan perjuangan Indonesia di dunia interna- 
sional mengenai hal-hal yang menyangkut kepentingan nasional, 
seperti upaya lebih mernantapkan pelaksanaan Wawasan Nusan- 
tara serta mernperluas pada ekspor Indonesia. 

f. Dalarn usaha mempcrjuang.kan terwujudnya tatanan dunia baru, 
yang bcrdasarkan kernerdekaan, pcrdamaian abadi sorta keadilan 
sosial, pcrlu ditingkatkan upaya penggalangan dan pemupukan 
solidaritas dan kesatuan sikap, serta kcrja sama di antara negara- 
negara yang scdang berkernbang, dengan memanfaatkan forum- 
foru m sepcr ti Perserikatan Bangsa-bangsa, ASEAN, Gerakan 
Nonblok, Organisasi Konfercnsi Islam dan sebagainya. 

g. Khususnya dalam rangka mewujudkan Tata Ekonomi Dunia Baru 
per lu dilanjutkan langkah-langkah, be rsarna negara-negara 
berkembang lainnya, untuk mempcrcepat terwujudnya perjanjian 
intcrnasional mengenai kornoditi, melenyapkan hambatan serta 
pernbatasan yang di lakukan oleh negara-negara industri terhadap 
ekspor negara-ncgara bcrkembang, serta meningkatkan kerja sarna 
ekonomi rlan teknik antar negara berkembang, di samping usaha- 
usaha lainnya, Demikian pula terus di usahakan terwujudnya Tata 
Inforrnasi dan Kornunikasi Dunia Baru, 

h. Kerja sama antar negara-negara anggota ASEAN, baik pernerintah 
maupun an tar rnasyarakat, terutarna di bidang ekonomi, sosial dan 
kebudayaan, perlu terus ditingkatkan dalam rangka rnemperkokoh 
ketahanan nasional masing-masing negara anggotanya serta rnern- 
perkuat ketahanan regional, menuju terwujudnya kawasan Asia 
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2. Politik Luar Negeri R.I. st'jak Orde Baru : 
Bagaimana pandangan dan sikap kita sebagai saJah satu Negara 

yang telah bertekad melaksanakan prinsip Onie Baro, yaitu suatu Orde 
yang hendak melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan 
konsekwen serta rnengadakan koreksi total atas segala penyelewengan 
yang telah dilakukan oleh Orde Lama terhadap pelaksanaan politik 
Luar Negeri yang bersifat bebas aktif itu. 

Tenggara yang damai, bebas, netral dan sejahtera. Selanjutnya 
perlu ditingkatkan pula kerja sama di anzara negara-negara di 
kawasan Asia T enggara dan Pasifik Baral Daya. 

t. Yang terakhir, masih dalam kaitan dengan pola Politik Luar Negeri 
kita adalah masalah PERTAHANAN KEAMANAN angka 1, ditegas- 
kan bahwa : "Pembangunan pertahanan keamanan sebagai bagian 
integral dari pembangunan nasional diarahkan pada pengem- 
bangan kemampuan bangsa dan negara untuk menghadapi segala 
ancaman baik dari daJam negeri maupun dari Juar negeri melalui 
upaya pertahanan dan upaya kemanan dalam rangka inenjamin 
tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 
Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, dan menjamin ke- 
langsungan pembangunan nasional serta mengamankan hasil- 
hasilnya. 

Apabila rumusan-rumusan tersebut kita bandingkan dengan GBHN 
yang dituangkan dalam TAP MPR No. IV /MPR/1978, maka narn- 
paklah bahwa rurnusan-rumusannya mengandung berbagai penegasan- 
penegasan dalam pelaksanaan hubungan luar negeri dan politik luar 
negeri sebagai berikut : 

a. Pelaksanaan Politik luar negeri yang bebas dan akitf secara 
eksplisit ditegaskan harus dilaksanakan secara konsekuen. 

b. Dalam meningkatkan usaha untuk ikut serta melaksanakan luterti- 
ban dunia harus sesuai dengan ltemam.puan, melalui forum-forum 
kerjasama bilateral, regional dan internasional. 

c. Dalam rangka perwujudan tata ekonomi dunia baru, di utamakan 
peningkatan kerja sama dengan negara-negara sedang berkembang. 

d. Khusus kerjasama dengan negara-negara ASEAN diarahkan unluk 
lerwujudnya lr.awasan Asia Tenggara yang damai, bebas, netral dan 
sejahtera. 
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Sedangkan si.fat politik luar negeri R.I. · yaitu : 
1. Bebas-aktif, anti imperialisme dan kolonialisme dalam scgala 

bentuk manifestasinya dan ikut serta melaksanakan ketertiban 

Dalarn kaitan ini memang ada benarnya pemeo populer yang 
menyatakan bahwa politik Luar Negeri suatu negara senantiasa 
mencerminkan keadaan politik dalam negerinya. Kalau keadaan poli- 
tik Dalam Negeri berubah baik isinya, gayanya, arahnya atau segi-segi 
lainnya. . 

Sebagai contoh misalnya Indonesia sendiri dalarn dasa warsa 80-an 
sangat berbeda daripada yang pernah di alami pada dasa warsa 60-an 
menjelang kebangkitan Orde Baru. 

Untuk lebihjelas baiklah kita menengok kebelakang, maka politik 
Luar Negeri R.I. jaman Orde Lama (sebelum peristiwa G.30 S/PKI) 
penuh dengan ilusi, dikarenakan makin tajamnya situasi politik Dalam 
Negeri yang makin rnenguntungkan PKI. Presiden Soekarno pada 
waktu itu mernberikan pengertian berlebih-lebihan terhadap penger- 
tian "Bebas dan aktif", sebab pada masa itu dengan keinginan untuk 
rnelahirkan kekuatanbaru "new emerging forces", menjadikan lndone- 

. sia terpencil dari blok Barat, blok Timur, dan negara-negara Netral, 
yang akhirnya mendorong Indonesia masuk ke dalarn suatu paras 
Peking, yang kita kenal dengan poros Jakarta - Hanoi - Peking - Pyong- 
yang. 
Penciptaan suatu poros pada dasamya mempunyai sifat ekslusif, yang 
tidak memungkinkan ncgara-negara lain diluar partner poros ikut serta 
dalam kontak bilateral. 
Dengan Politik Luar Negeri yang menyimpang ini, maka ORDE BARU 
merasa terpanggil untuk mengembalikannya sesuai dengan ideologi 
Pancasila, 
Pada Sidang Umum MPRS tahun 1966 dengan Ketetapan MPRS No. 
XIl/MPRS/1966 telah ditetapkan Penegasan Kernbali Landasan Ke- 
bijaksanaan Politik Luar Negeri R.I .. yang mencakup Landasan, Sifat, 
Tujuan dan Pedoman Perjuangan Politik Luar Negeri R.I. 
Dalam Ketetapan MPRS tersebut lebih jauh dirinci dasar-dasar yang 
menjadi landasan polilik luar negeri Orde Baru yaitu : 
1. Pancasila sebagai dasar idiil, sebagaimana perumusannya jelas 

nampak dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945; 
2. Undang-undang Dasar 1945, sebagai Dasar Konstitusional struk- 

tural. 
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dunia yang berdasarkan kernerdekaan, perdamaian abadi dan 
keadilan sosial. 

2. Mengabdi kepada kepentingan Nasional dan Amanat Penderitaan 
Rakyat. 

3. Yang menjadi lujuan polilik luar negeri bebas aktif adalah : 
Mernpertahankan kebebasan Indonesia terhadap imperialisme 
dan kolonialisrne dalam segala bentuk dan manifestasinya dan 
menegakkan ketiga segi kerangka tujuan Revolusi, yaitu : 

I. Pembentukan satu Negara Republik Indonesia yang berben- 
tuk Negara Kesatuan dan Negara Kebangsaan yang Dernokra- 
tis, dengan wilayah kekuasaan dar i Sabang sampai ke 
Merauke; 

2. Pembentukan satu rnasyarakat yang adil dan makmur materiil 
dan spiritual dalam wadah Negara Kesatuaan Republik Indo- 
nesia itu. 

3. Pembentukan satu persahabatan yang baik antara Republik 
Indonesia dan semua Negara didunia, terutama sekali dengan 
Negara-negara Afrika dan Asia atas dasar kerjasama mernben- 
tuk satu Dunia Baru yang bersih dari imperialisme dan kolo- 
nialisme menuju kepada Perdamaian Dunia yang sempurna. 

4. Pedoman perjuangan politik Luar Negeri didasarkan atas : 
l. Dasa-sila Bandung yang mencerminkan soli<laritas Ne- 

gara-negara Afrika dan Asia, perjuangan melawan irnpc- 
rialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan mani- 
festasinya .serta mengandung sifat non itervensi; 

2. Prinsip bahwa masalah Asia hendaknya dipecahkan oleh 
bangsa Asia sendiri secara Asia, dan kerjasama regional; 

3. Pemulihan kembali kepercayaan Ncgara-negara/Bangsa- 
bangsa lain terhadap rnaksud dan tujuan Revolusi Indo- 
nesia dengan cara memperbanyak kawan daripada lawan, 
menjauhkan kontradiksi dengan mencari keser asian 
sesuai dengan falsafah Pancasila; 

4. Pe laksan aan dilakukan dengan keluwesan dalam 
pendekatan dan penariggapan, sehingga pengarahannya ...t 
harus untuk kepentingan Nasional tcrutama peng-am- 
beg-parama-artaan kepentingan ekonomi Rakyat. 

Koreksi-koreksi arah yang dengan hati-hati diiakukan MPRS dalam 
politik Luar Negeri bertujuan untuk menunjang usaha-usaha pernerin- 



rah mernperoleh bantuan ekonomi dan modal dengan perumusan 
baru prinsip Politik Luar Negeri, yang tidak mengejutkan Dunia Barat. 

Politik Luar Negeri yang baru yang dibangun o]eh MPRS dan 
direalisir oleh Menlu Adam Malik, dikembangkan lebih lanjut pada 
tahun-tahun berikutnya, di mana kembali dilancarkan kritik tajam 
terhadap tafsiran Presiden Soekarno yang berlebih-lebihan mengenai 
pengertian "bebas dan aktif". Presiden Soekarno dikritik, sebab mernu- 
lai dan mendukung sekuat tenaga suatu Politik Luar Negeri yang telah 
membuat Indonesia menjadi terpencil dari Baral, Timur dan Negara- 
negara Netral dan akhimya 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 me- 
nyatukan semua kekuatan progesif di bumi dalam suatu front interna- 
sional demi kernerdekaan dan perdamaian rnenentang imperialisme 
dan kolonialisme, tentu saja ditolak keras oleh Pemerintah dan MPRS 
yang merasa terikat kepada asas-asas Pancasila. Kritik terhadap 
Presiden Soekarno rnencapai puncaknya dalam tuduhan bahwa Ia 
dengan politiknya ingin rnenjadikan Indonesia menjadi "mercu suar" 
bagi semua bangsa yang bersikap anti imperialisme dan anti kolonialis- 
me, di mana Ia tidak mau menerima bahwa klaim eksklusivismenya 
dinilai oleh rekan-rekannya dari negara-negara Asia-Afrika scbagai 
tidak realistis. 

Jelasnya, setelah bangkitnya Orde Baru sebagaimana kita maklumi 
bertekad rnelaksanakan Pancasila dan UUD I 945 secara rnurni dan 
konsekuen, serta koreksi total terhadap penyelewengan-penyelewengan 
sebelumnya, maka terjadilah pergeseran orientasi politik luar negeri 
yang semula agaknya berkiblat ke arah negara-negara sosialis (Blok 
Timur) diluruskan kembali sesuai dengan hakekal Orde Barn. 

Kalau dulu ada pemeo "Politik sebagai panglima" maka setelah 
bangkitnya Orde Barn rnuncul pemeo "Ekonomi (pernbangunan) 
adalah panglima". Ekspor dan neraca pembayarannya jauh lebih kuat. 
Beberapa indikator sosial seperti pemerataan dan kualitas hidup sudah 
lebih maju. Penataan kernbali sistem politik luar negeri pun baik dari 
segi ekonmni maupun segi politiknya makin rnendekati kepada sasaran- 
sasaran yang diidam-idarnkan. 

Gaya politik luar negeri berangsur-angsur lebih berpartisipasi 
dalam dimensi yang lebih luas. Indonesia adalah negara besar dalam 
ukuran jumlah penduduk, negara menengah dalam ukuran pe- 
ngaruhnya di dunia internasional. Negara yang melandaskan diri pada 
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politik Luar Negari yang bebas aktif berdasarkan Pancasila dan UUD 
1945 clan diabdikan untuk kepentingan Nasional. 

Kepentingan nasional dalam hal ini tidak kita artikan secara 
sempit. Kepentingan nasional tidak perlu kita pertentangkan dengan 
kepentingan internasional. Kita bahkan ikut bertanggung jawab ter- 
hadap perkembangan internasional, sebab keadaan internasional yang 
baik ikut mcnjamin kepentingan nasional kita .. 

Pembukaan Undang-Undang Dasar sebagaimana yang telah saya 
sebut di muka telah memberi amanat kepada kita untuk ikut melak- 
sanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kernerdekaan, perdamaian 
abadi dan keadilan sosial. Hal itu mernperkuat pandangan kita bahwa 
kepentingan nasional tadi harus kita pahami secara Juas. Dalam rangka 
mewujudkan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar itu dengan 
berazaskan kepada Pancasila, kita Iaksanakan.poliuk luar negeri yang 
bebas aktif. Karenanya amanat Pernbukaan Undang-Undang Dasar 
1945 dan Pancasila itulah yang menjadi pedoman dan arah sikap serta 
dalam menilai perkernbangan dunia sehingga kita mendukung apa 
yang sejiwa dengan Pancasila dan sebaliknya kita tidak mendukung hal- 
hal yang bertentangan dengan jiwa Pancasila dan amanat Pembukaan 
Undang-Undang Dasar 1945. 

Berbagai ketegangan dan krisis yang selama tahun-tahun terakhir 
tidak henti-hentinya melanda dunia ini bersumber pada tatanan lama 
yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkem bangan dan tidak 
menjamin keadilan. Karena itu tepat sekali petunjuk GBHN tahun 
1988, agar kita memperkuat pcrjuangan untuk mewujudkan tatanan 
dunia baru, terutarna Tata Ekonomi Dunia Baru. 

Beberapa negara industri maju mengira bahwa pancaroba 
perekonomian dunia sekarang akan bisa diatasi oleh mereka sendiri, 
dalam arti, perekonomian dunia akan kembali bangkit jika ckonomi 
negara-negara industri maju dapat diperbaiki. 

Sebaliknya, kita bersama-sarna negara-negara yang sedang memba- 
ngun lainnya yakin bahwa perbaikan ekonomi dunia hanya akan ter- 
wujud jika ditangani bersama-sama oleh semua bangsa dan semua 
negara: yang kaya maupun yang miskin, yang maju indusrrinya maupun 
yang sedang membangun, yang besar rnaupun yang kecil, 

Alasannya sangat jelas: karena sekarang peranan negara-negara 
yang sedang membangun sudah bertambah besar dalam kehidupan 
perekonomian dunia clan percaturan dunia Jainnya. 
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Justru untuk rnelaksanakan pembangunannya, negara-negara yang 
s~dang membangun rnemerlukan modal dan peralatan yang dihasilkan 
oleh negara industri maju. Pada gilirannya, hal ini akan rnem- 
bangkitkan ekonorni negara industri maju. 

Agar dapat membeli · peralatan, rnaka negara-negara yang sedang 
membangun harus memiliki devisa yang besar, yang hanya dapat diper- 
oleh dengan menaikkan ekspor. Padahal ekspor dari negara-negara 
yang sedang membangun itu sekarang mengalami kesulitan karena 
perekonomian negara-negara industri maju. 

Kesulitan bertambah, karena negara-negara industri maju mema- 
sang berbagai paga:r dan hambatan yang tidak perlu. Di samping itu, 
aliran modal dari negara-negara industri maju ke negara-negara yang 
sedang mernbangun juga mengalami keseretan, baik karena negara- 
negar.a industri maju mencoba jnengatasi kesulitan mereka secara 
sendiri-sendiri dan lebih-lebih karena pengeluaran mereka yang luar 
biasa besarnya untuk petlombaar: senjata. 

Karena itu perbaikan perekonomian dunia secara bersama-sarna 
dangan membentuk Tata Ek.onomi Dunia Baru merupakan keharusan. 
Hal ini bukan hanya merupakan kepentingan negara-negara yang 
sedang membangun saja, melainkan juga kepentingan negara-negara 
industri maju. Kepentingan sernua bangsa, semua negara dan seluruh 
umat manusia. 

Tata Ekonomi 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, 
bilarnana negara-negara maju, dengan negara-negara berkembang 
(baik yang mempunyai sumber daya alam maupun yang tidak) me- 
nyadari pentingnya reorient.asi dalam haluan pembangunan dan re- 
organisasi pada kelembagaan tata ekonomi intcrnasional. 

Prasyarat yang harus dipenuhi demi terlaksananya reorientasi 
dalam haluan pembangunan dan reorientasi pada kelembagaan tata 
ekonomi internasional, ialah perlu adanya kebulatan teka.d dan kehen- 
dak politik semua negara untuk menjelmakan di dalam kenyataan. 
Untuk dapat menanggulangi masalah-rnasalah pokok dalam pereko- 
nomian dunia, terdapat beberapa pernikiran dan saran yang mempu- 
nyai relevansi dengan menegakkan "Tata Ekonomi Dunia Baru" itu 
antara lain dengan: 
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3. Penman DPR RI dan Politik Luar Negeri RI. 
Dari uraian dalam Bab-bab terdahulu, maka marilah kita kaji lebih 

jauh, bagaimana peranan DPR dalam kairannya dengan Polirik Luar 
Negeri. 

Dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagairnana yang 
dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, Bangsa dan segenap rakyat 
Indonesia melalui wakil-wakilnya dalam Badan Pcrmusyawaratan telah 
beritikad untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang 
kehidupan secara bertahap, terpadu 'dan berkesinambungan. 

Untuk itu sebagaimana kita ketahui mulai tanggal 1 April 1989 
kita berada dalam tahun pertama PELITA V. 

1. Pengaturan Kelembagaan Ekonorni lnternasional. 
2. Penanggulangan Masalah Pangan. 
3. Penanggulangan Pengangguran, Perluasan Lapangan Kerja dan 

Industrialisasi, 
4. Pengaturan internasional tentang Energi, Bahan Mentah, Peng- 

olahan Sumber Daya Alam dan Tata Llngkungan. 
5. Alih Teknologi. 
6. Pengaturan Perdagangan Internasional, 
7. Pembaharuan Sistern Moneter dan Pemindahan Dana Pemba- 

ngunan. 
8. Transnational Corporations, dan lain-lain. 

Walaupun berkat pelaksanaan pernbangunan yang kita lakukan 
dengan penuh kesungguhan telah mernbawa bangsa kita pada tingkat 
bangsa yang berpenghasilan menengah, namun kesadaran kita 
mengenai perlunya membangun dunia 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 miskin. Tanggung jawab itu 
pula, yang mendorong kita, memberikan bantuan teknik kepada se- 
sama negara yang sedang membangun, sesuai dengan kernampuan 
terbatas yang ada pada kita, 

· Dengan rasa tanggung jawab itu, kita akan terus melanjutkan 
perjuangan Tatanan Dunia Baru di sernua forum yang tersedia sejalan 
dengan arah yang telah ditentukan olch GBHN. 
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Pada PELIT A IV yang baru saja kita lewati telah be rhasil 
diciptakan kerangka landasan pembangunan, yang kini kita mantapkan 
dalam PELITA V, sehingga pada PELITA IV akhir abad ke-20 ini, 
Bangsa dan rakyat Indonesia siap tinggal landas mcnuju cita-cita 
kemerdekaan sebagaimana diamanahkan di dalarn Pernbukaan UUD 
1945. 

Penciptaan kerangka landasan ini sudah tentu meliputi pula 
penciptaan kerangka landasan di bidang politik luar negeri kita, 
yang secara jelas dan konkrit tclah digariskan oleh MPR dalam GBHN 
tahun ]983, sebagai ·upaya perwujudan amanah Parnbukaan UUD 
]945. . . 

Lembaga DPR, yang merupakan Badan Legislatif di negara kita 
yang notabene rnerupakan wahana untuk melaksanakan Dernokrasi 
Pancasila, harus konsekueri dengan arnanah yang diciptakan sendiri 
melalui Sidang-sidang Umum MPR, yaitu harus mendukung kebijak- 
sanaan Politik Luar Negeri sebagaimana yang telah ditetapkan dalam 
CBHN. 

Sesuai dengan tugas dan wewenangnya maka hal-hal yang telah 
dilaksanakan oleh DPR RI dalam turut scrta mendukung Politik Luar 
Negeri R.I. antara lain: 
l. Me mbahas dan selanjutnya mer atifikasi pelbagai perjanjian 

penting yang dilakukan Perncrintah R.L dengan negara-negara 
lain. 

Semangat yang terkandung dibalik ratifikasi terhadap per- 
janjian internasional ialah bahwa kita menganut azas kedaulatan 
rakyat, dengan demikian maka rakyat harus mengetahui setiap 
kegiatan Presiden yang dilakukan dengan negara lain karena 
dapat berakibat langsung terhadap kehidupan rakyat banyak. 
Oleh karena itu, rakyat melalui wakil-wakilnya yang duduk di DPR 
harus mengetahui, apakah pcrjanjian yang dibuat Pemeriotah 
akan mengun tungkan rakyat atau tidak. 
Dalarn kaitan dengan ratifikasi ini pasal l l Undang-Undang Dasar 
1945 menyatakan sebagai berikut: "Presiden dengan persetujuan 
Dewan Perwakilan Rakyat, menyatakan perang, mernbuat per- 
damaian dan perjanjian dengan negara lain". 
Sebagai pelaksanaan tersebut, dalarn praktek ketatanegaraan kita 
mengenal Surat Presiden ketua DPR-GR tanggal 22 Agustus 1960 
no.: 2826/HK/1960, yang membedakan antara: 
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II. 3 Undang-undang yang berkaitan dengan Ekstradisi yaitu : 
- UU no. 9 tahun 1974 tentang : Pengesahan perjanjian 
antara R.I. dan pemerint.ah Malaysia mengenai ekstradisi. 

- UU no. 10 tahun 1976 tentang : Pengesahan perjanjian 
ekstradisi antara R.I. 'dan Republik Pilipina serta protokol. 

I. 3 Undang-undang yang berkaitan dengan Tapal Batas Negara 
yaitu 
- UU no. 2 tahun 1971 tentang : Perjanjian antara R.I. clan 

Malaysia tentang penetapan Garis Batas Laut Wilayah kcdua 
negara di Selat Malaka, 

- UU no. 6 tahun 1973 tentang : perjanjian antara R.l. dan 
Australia mengenai Garis-garis Batas tertentu antara Indone- 
sia· dan Papua New Guinea. 

- UU no. 7 tahun 1973 tentang : perjanjian antara R.I. 
dan Republik Singapura mengenai penetapan Garis Batas 
Laut Wilayah ke dua negara di Selat Singapura. 

l. Perjanjian internasional yang memuat materi penting 
(Treaty), dan 

2. Perjanjian internasional yang mengandung materi yang ku- 
rang pen ting (agreement). 

Yang termasuk kategori kesatu adalah: 
a. Soal-soal politik dan soal-soal yang dapat mempengaruhi 

haluan politik luar negeri Negara, seperti perjanjian per- 
sahabatan, persekutuan, perubahan-perubahan wilayah pene- 
tapan tapal batas, 

b. Ikatan-ikatan yang sedemikian rupa sifatnya, sehingga rnern- 
pengaruhi haluan politik luar negeri. 

c. Soal-soal yang rnenurut UUD 1945 atau sistem perundang- 
undangan kita hanya diatur dalarn Undang-undang. Misalnya 
soal kewarganegaraan. · 

Dari keterangan itu maka perjanjian di luar ketiga kategori terse- 
but dianggap sebagai perjanjian yang kurang penting. 
Sejak Orde Baru DPR bersama-sama dengan pemerintah telah 
menghasiJkan 252 undang-undang diantaranya 21 yang rneru- 
pakan undang-undang ratifikasi; dari ke-21 undang-undang rati- 
fikasi tersebut antara lain : 
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2. . Menjelaskan kepada pelbagai delegasi parlernen Luar Negeri 
yang menjadi tamu DPR RI mengenai program-program pem- 
bangu nan yang sedang dilaksanakan di Indonesia, dan 
khususnya mengenai politik Luar Negeri Republik Indonesia 
yang bebas ak.lif, dan konsekwen diabadikan untuk kepen- 
tingan nasional. 

3. Mernbcrikan bekal kepada delegasi-delegasi DPR Rl yang 
akan menghadari konperensi-konperensi tekrris, delegasi 
rnuhibah DPR RI ke negara-negara sahabat, delegasi DPR RI 
yang menjadi penasehat pada delegasi R.l. ke forum-forum 
internasional seperti PBB,KTT Gerakan Nonblok, KIT OKI, 
atapun kepada para Duta Besar R.l. yang baru dilantik yang 
segera menernpati posnya yang berkunjung pada pimpinan 
DPR RI, mengenai prinsip-prinsip perjuangan Indonesia dan 
memberikan penekanan-penekanan terhadap masalah- 
rnasalah sebagai berikut : 

a. Dalarn rangka kerja sama ASE.Ai'J, perlu peningkatan 
kerja sama di bidang politik, ekonorni.sosial.budaya baik 
antar pemerintah, antar Lembaga/parl.emen, maupun antar 
masyarakat. 

IIL 5 Undang-undang yang berkaitan dengan persahabatan yaitu: 
- UU no. 1 tahun 1971 tentang : Perjanjian persahabatan 

antara R.I. dan Malaysia. 
- UU no. 9 tahun 1971 tentang : Perjanjian persahabatan 

antara R.I. dan kerajaan Saudi Arabia. 
• UU no. 6 tahun 1976 tentang : Pengesahan perjanjian 

persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara. 
- UU no. 2 tahun 1987 tentang : Perjanjian Indonesia - 

Papua New Guinea (Pengesahan 'Treaty of Mutual Respect 
Friendship and Cooperation between the Republic of Indo- 
nesia and The Independent state of Papua New Guinea). 

- UU no. 4 tahun 1988 : Pengesahan "Protocol 
amending the treaty of amity and cooperation in south East 
Asia". 

- UU no. 2 tahun 1978 tentang Pangesahan perjanjian 
antara pernerintah R.I. dan pemerintah kerajaan Thailand 
tentang ekstradisi. 
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.. 

b. Peningkatan perjuangan Indonesia di dunia Interna- 
sional, khususnya pemantapan wawasan nusantara. 

c. Dalam perwujudan tata ekomoni dunia baru, perlu diam- 
bil langkah-langkah untuk mempercepat terwujudnya 
perjanjian internasional mengenai komoditi, mele- 
nyapkan hambatan serta pambatasan yang dilakukan oleh 
negara-negara industri terhadap ekspor negara-negara 
berkernbang, serta meningkatkan kerjasama ekonorni 
dan teknik antar negara berkembang. 

d. Pemanfaatan sebesar-besarnya bagi kcpcntingan nasional 
setiap kesempatan yang ada dalam perkembangan dunia. 
Bertitik tolak dari penekanan-penekanan tersebut di atas 
yang intinya tidak bisa lain hams berkiblat kepada 
amanah GBHN, rnaka DPR RI melalui Alat kelengkapan- 
nya, yaitu pimpinan DPR RI bersama-sama Badan kerja 
sama Antar parlemen (BKSAP) telah menetapkan pel- 
bagai kebijaksanaan yang berkaitan dengan kerjasama 
an tar parlemen dalam rangka kerjasama inter nasional. 

Selanjutnya dalam rangka peningkatan hubungan antar DPR RI 
dengan parlemen Negara-negara sahabat, juga di bentuk grup-grup 
kerjasama bilateral. Dalam kaitan ini, misalnya telah d ibentuk grup 
kerjasarna bilateral antara DPR RI dengan parlernen-parlemen : Jer- 
man Baral, Perancis, Korea selatan, Bangladesh, Turki, Jepang, Selan- 
dia Baru dan Meksiko. 

Sudah sejak beberapa lama DPR RI telah menjadi anggota 
dari: 
1. ASEAl'1 Inter parliamentary Organization (AIPO) yaitu organisasi 

parlernen negara-negara Anggota ASEAN yang terdiri dari parle- 
men Indonesia, Malaysia, Pilipina, Thailand dan Singapura. 
Dalam kaitannya dengan AIPO kiranya perlu disebutkan secara 
khusus adanya dialog yang teratur antara AIPO dengan parlemen 
Eropa dan AIPO dengan parJemen Australia. 

Dialog antar AIPO dengan parlemen Eropa. 
Hubungan antar AIPO dengan parlemen Eropa dimulai dari 
pihak parlernen Eropa yakni dengan adanya kunjungan resmi 
presiden parlemen Eropa, George spinale ke negara-negara 
Anggota ASEAN dengan mernimpin rornbongan sebanyak 12 
orang. 
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Kunjungan ke Indonesia diadakan dari tanggal 28 Juli sampai 
dengan 3 Agustus 1975. 
Parlemen Eropa rnerasa puas terhadap kunjungan tersebut 
dan mengeluarkan resolusi yang antara lain menyatakan akan 
rnengundang satu delegasi parlemen yang berasal dari ncgara- 
negara ASEAN sebagai kunjungan balasan. Kunjungan balas- 
an atau dialog baru dapat diwujudkan dari tanggal 19 sarnpai 
dengan 3] Oktober 1979 setelah sidang Umum AIPO ke-2 
berlangsung. 
Dialog-dialog selanjutnya berlangsung berganti-gantian se- 
bagai berikut : 
Dialog ke-2 : 13 sampai dengan 14 April 198 I di Jakarta; 
Dialog ke-3 : 15 sarnpai dengan 23 Nopernber 1982 di 

Brussel dan Strassbourg; 
Dialog kc-4 : 9 sampai dengan I 0 Pebruari I 984 di Phuket, 

Thailand; 
Dialog ke-5 : 9 sampai dengan 10 Juli 1985 di Brussel dan 

Luxemburg; Dialog ke-6 : 27 sampai dengan - 
29 Januari 1988 di Kuala Lumpur. 

Adapun rnasalah-masalah yang dibicarakan meliputi : 
Kerjasarna yang telah terjalin antara ASE.Al"1-MEE dalarn her- 
bagai bidang; 

Masalah pengungsi 
Masalah Kamboja; 
Masalah PTA (preferensial Trading Arranggement); 
Masalah Narkotika: 
Masalah proteksi; 
Masalah hak-hak azasi rnanusia; 
Masalah Apartheid; 
Masalah Asia Barat; 
Masalah Afganistan, dan lain-lain. 

Pada setiap pertemuan masing-masing pihak ber usaha 
rnenjelaskan pendiriannya dan dernikian pula berusaha 
memaklumi sikap dan situasi masing-masing negara. 
Banvak perrnasalahan, pertanyaan dan kendala yang dikete- 
ngahkan dan banyak pula harapan-harapan serta keinginan- 
keinginan yang disampaikan pada dialog-dialog tersebut. 



Karenanya ke dua belah pihak sama-sarna menginginkan agar 
hubungan AIPO dengan parlemen Eropa per lu dikem- 
bangkan. 
Dialog AIPO dengan parlemen Australia. 
Kunjungan AIPO ke parlemen Australia adalah atas prakarsa 
parlernen Australia. Sebelum diadakan sidang Umum AIPO 
ke-2 di Bangkok, Thailand, parlemen Australia mengundang 
AIPO dan undang ini baru dibahas pada sidang Umum 
AIPO ke-2. 
Dalam sidang tersebut diputuskan agar undangan parlemen 
Australia dapat diterirna dan kunjungan AIPO ke Australia 

· yang pertama dilaksanakan pada tahun 1980. 
Kunjungan delegasi AJPO ke parlemen 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 perternuan kunjungan AIPO ke Australia adalah se- 
bagai berikut: 

- Mengadakan kunjungan kehormatan kepada Gubernur 
Jenderal, Perdana Menter] dan Mentcri-mcnteri scrta pim- 
pinan partai. 

- Kunjungan kc proyek-proyek industri, kcmanusiaan pertarn- 
bangan, pertanian, peternakan, pelabuhan, pembangkit 
tenaga listrik dan lain-lain. 

Dalam pertemuan-pertemuan dibahas hal-hal yang me- 
nyangkut: 
- Kerjasama yang telah tcrjalin antara ASEA1~-Australia dalarn 

berbagai bidang; 
- Masalah pengungsi; 
- Masalah Kamboja; 
- Masalah Afganistan; 
- Masalah Asia Barat; 
- Masalah Narkotika; 
- Masalah hubungan kerjasama AIPO dengan parlernen Aus- 

tralia; 
- Masalah lingkungan hidup, 

922 
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2. Inter-parliamentary Union (IPU), yaitu organisasi parlernen 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 Asean pasific parliamen- 
tarians Union (APPU) sebab berdasarkan Anggaran Dasar Organisasi 
tersebut, APPU menganut paham anti kornunis. Hal ini bertentangan 
dengan politik luar negeri kita. 

Demikian pula sctclah USA menjalin hubungan diplomatik 
dengan RRC mcnyesuaikan diri dengan perobahan keadaan tersebut, 
Indonesia tetap tidak menggabungkan diri dengan APPU. 

Dalarn rangka pengendalian pelaksanaan politik luar ncgeri R.I ., 
agar dapat sesuai dengan amanah CBI-IN, maka rapat-rapat kerja 
komisi I DPR dengan rnenteri Luar Negeri R.L ataupun rapat dengar 
pendapat: dengan para pejabat Departemen Luar Negeri, senantiasa 
dirnanfaatkan sebaik-baiknya oleh DPR RI untuk bertukar pikiran 
khususnya sebagai pelaksanaan lcbih lanjut dari tugas DPR dibidang 
pengawasan. 

Melalui tugas-tugas konstitusional tersebut, baik dibidang per- 
undang-undangan, pcnetapan APBN maupun dibidang pengawasan 
dan melalui pelbagai delegasi tehrris untuk menghadiri konperensi- 
konperensi internasional seperti tergabung dalarn AIPO maupun IPU 
tersebut di atas, maupun rnelalui delegasi-delegasi muhibah ke pel- 
bagai negara, ataupun delegasi parlemen Luar Negeri yang menjadi 
tarnu DPR RI, maka kebijaksanaan politik luar Negeri R.I. sebagaimana 
tertuang dalam CBHN selalu menjadi pedoman dari semua kebijak- 
sanaan internasional dan harus diabdikan kepada kepentingan na- 
sional yaitu kepentingan negara kita yang sedang membangun. 

Kunjungan delegasi AJPO ke Australia merniliki manfaat bagi 
kedua be lah pihak guna membuka, melanjutkan dan 
meningkatkan komumkasi dan pengertian antara lembaga- 
lembaga perwakilan rakyat dan para anggotanya dalam 
rangka sal ing rne mah arni pandangan-pandangan dan 
pendirian politik, ekonomi dan kebudayaan masing-masing, 

. mengenal sistern politik dan cara hidup bangsa-bangsa yang 
bersangkutan kearah hubungan persahabatan yang didasar- 
kan atas sikap saling menghormati. 
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Jakarta, 11 Januari 1990 
Wakil Ketua/KORPOL, 

ttd 
SAIFUL SULUN 

V. PENUfUP: 
Demikianlah selayang pandang ceramah kami yang berjudul ''DPR 

dan Politik Luar Negeri." 
Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk bekal pengetahuan bagi 

Saudara-saudara dalam mengembangkan konsepsi "Polirik Luar Ne- 
geri" kita yang pada hakekatnya mengandung kesadaran akan 
pentingnya kerjasama antar bangsa secara saling menguntungkan. 

Sekian dan terima kasih, 
Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh. 

I. Politik Luar Negeri merupakan alat perjuangan bangsa dan Ne- 
gara dalam rangka mewujudkan tujuan nasional, yang irnplenta- 
sinya didasarkan atas pola pembangunan yang dituangkan dalarn 
GBHN, dan ditentukan MPRselaku pemegang kedaulatan rakyat, 
yang setengah dari anggotanya adalah anggota DPR. 

2. DPR dengan tugas-tugas konstitusional ikut berperan dalarn mern- 
perkenalkan Politik Luar Negeri R.I di forum-forum Interna- 
sioanal melalui Organisasi-organisasi Parlemen, baik melalui AIPO 

. maupun IPU, maupun delegasi rnuhibah DPR RI ke pelbagai 
negara dan delegasi parlernen negara lain yang berkunjung ke 
Indonesia. 

3. Melalui pelbagai Alat Kelengkapannya dan sesuai dengan tugas 
dan wewenangnya, maka pelaksanaan pelbagai kebijaksanaan po- 
litik luar negeri R.I., di bahas dan dimatangkan dalam forum 
rapat-rapat antara DPR RI dengan Pemerintah. 

4. Pembinaan pelaksanaan poltik 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 dimanahkan GBH~, harus 
secara sungguh-sungguh memperhatikan dan mendengar saran 
dari DPR. 

IV. K E S I M P U LA N : 
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Ceramah Waikil Ketua DPR-RI/Korclinator Bidang 
Industri dan Pembangunan, R. soekardi di depan 

Mahasiswa IAIN "Syarif Hidayatulah" Jakarta, 
tanggal 5 Pebruari 1990 di Jakarta, tentang Proses 
Pembentukan Perundang-undangan di Indonesia. 
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a. Umum 
Negara Indonesia adalah negara h ukurn, Pemerintah berdasar 

atas sistern konstitusi. 
Demikian pokok-pokok pikiran, baik yang terkandung di dalarn 

Pembukaan UUD 1945, batang tubuh maupun penjelasannya. 
Atas dasar pokok-pokok pikiran tersebut, rnaka terbentuknya pel- 

bagai peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah merupakan 
hal yang mutlak didalarn mernberi landasan kehidupan bernegara di 
tanah air kita. 

Kalau kita teliti bunyi pasal-pasal Undang-undang Dasar I 945, 
maka kekuasaan rnembentuk undang-undang ada ditangan Presiden, 
dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Artinya tidak ada satu 
Undang-undang tanpa melalui pembahasan dan persetujuan DPR. 

Sebaliknya, DPR pun berhak rnengajukan Rancangan undang- 
undang. 

Dengan dernikian, kekuasaan dalarn hal pembentukan Undang- 
undang ada di tangan Legislatif dan Eksekutif atau DPR dan Presiden 
secara bersama-sama. 

Sejak Orde Barn lebih dari 255 Undang-undang telah dihasilkan 
oleh DPR bersarna Pernerintah. 

Walaupun dernikian, DPR merasa jumlah ini masih jauh dari yang 
diharapkan, Iebih-lebih kalau kita melihat didalarn pembangunan kita 
yang rneningkat, menghadapi tahap pemantapan dalam PELITA V 
dan memasuki tahap tinggal landas dalam PELJTA VI yaitu tahap awal 
pembangunan jangka panjang yang kedua, maka kebutuhan di bidang 
perundang-undangan ini sangat dirasakan, baik yang berkaitan dengan 
perangkat hukum pokok maupun perangkat hukum sektoral. 

Hal ini rnerupakan tantangan bagi DPR dan juga Pemerintah 
untuk dapat mewujudkannya. 

I PENDAHULUAN 

58 
PROSES PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN 

DI INDONESIA OLEH R. SOEKARDI, 
WAKIL KETUA MPR/DPR RI DI DEPAN MAHASISWA I A I N 

SY.ARIF HIDAYATUILAH 
JAKARTA, 5 PEBRUARI 1990 
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d. Metode pendekatan 
Metode pendekatan dalam materi ceramah ini adalah juriditas 

formal, dalam arti disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ber- 
laku, baik itu peraturan yang diatur oleh Eksekutif maupun peraturan 
yang dibuat oleh DPR dalam wujud tata tertib, dan materi ceramah ini 
disajikan secara diskriptif 

c. Ruang lingkup 
Ruang lingkup materi cerarnah ini rneliputi 
1. Peranan, tugas dan wewenang DPR sebagai salah satu Lcmbaga 

Tinggi Negara yang salah satu tugas pokoknya adalah me mbcntuk 
Undang-undang disamping tugas-tugas lainnya. 

2. Peranan dan kegiatan lembaga Eksekutif dalarn mernpersiapkan 
perundang-undangan di Indonesia. 

b, Maksud dan tujuan. 
Maksud dan tujuan ceramah ini adalah memberikan garnbaran 

dan kejelasan kepada para rnahasiswa, bagairnana proses pembentukan 
perundang-undangan di Indonesia dengan segala permasalahannya 
dan gambaran bagaimana DPR berperan didalam menghasilkan pro- 
duk Perundang-undangan tersebut 

0 

Dalam kaitan inilah maka apabila kita akan menyimak bagaimana 
proses pernbentukan perundang-undangan di Indonesia, bagaimana 
tat.a cara mernpersiapkan rancangan Undang-undang oleh Pemerintah 
masalah ke DPR-an, tugas-tugas dan wewenangnya serta mekanisme 
kerja dalam membahas sesuatu rancangan undang-undang berikut 
praktek-praktek yang ada dan selalu dijumpai dalam melaksanakan 
tugas-tugas pokoknya, semuanya ini harus pula diketahui, 

Oleh karena itulah sistematika ceramah disusun dengan urutan- 
urutan sebagai berikut : 

I. Pendahuluan, 
II. DPR Rl, peranan, tugas dan wewenangnya. 
III. Proses pembentukan perundang-undangan di Indonesia. 
IV. Kesirnpulan. 
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: 299 orang. 
: 100 orang 

61 orang 
: 40 orang. 

1. Kedudukan DPR. 
a. Sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor Ill/MPR/1978, DPR 

merupakan salah satu Lembaga Tinggi Negara. 
Adapun Lernbaga-lembaga Tinggi Negara yang lain adalah : 

Presiden 
Dewan Pertimbangan Agung 
Badan Pemeriksa Keuangan 
Mahkarnah Agung 

b. Kedudukan DPR kuat, karena DPR tidak dapat dibubarkan 
oleh Presiden (Penjelasan UUD 1945 angka VlI). 

c. Dapat mengawasi tindakan-tindakan Presiden dalam rangka 
pelaksanaan Caris-garis Besar Haluan Negara. 

2. Anggota DPR (periode 1987 - 1992). 
Didasarkan kepada hasil Pernilu 23 April l98i: 
Undang-undang yang rnendasarinya ialah Undang-undang ten- 
tang Pemilu yang telah berkali-kali mengalami perubahan, diubah 
menjadi Undang-undang Nomor I Tahun 1985. 
Pengisian keanggaotaan melalui : 
a. Pernilu 
b. Pengangkatan. 

Jumlah Anggota 500 orang, terbagi : 
400 orang melalui Pernilu (GOLKAR, PDI, PPP).] 
100 orang diangkat (dari unsur ABRI). 

Komposisi Keanggotaan : . 
I. Fraksi Karya Pembangunan 
2. Fraksi ABRI 
3. Fraksi Persatuan Pembangunan 
4. Fraksi Dernokrasi Indonesia 

Sebagaimana dijelaskan dalam Bab Pendahukuan, untuk menge- 
tahui lebih dalarn mengenai proses pernbentukan perundang-un- 
dangan di Indonesia, maka harm diketahui lebih dahulu apa itu DPR, 
bagaimana pcranannya, apa saja tugas dan wewcnangnya. Marilah kita 
dalami satu persatu, 

II. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, 
PERA.NAN, TUGAS DAN WEWENA.i~GNYA. 
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-. 

4. Tugas dan wewenangnya. 
Pasal 4 Tata Tertib DPR mengatur : 
1) Tugas dan wewenang DPR adalah : 

a. Bersarna-sama Presiden mernbentuk Undang-undang. 
b. Bersarna-sama Presiden menetapkan Anggaran Pen- 

dapatan dan Belanja Negara (APBN). 
c. Melakukan pengawasan atas : 

(1) Pelaksanaan Undang-undang. 
(2) Pelaksanaan Anggaran Pcndapatan dan Belanja 

Negara (APBN) serta pcngelolaan keuangan Ne 
gara. 

(3) Kebijaksanaan Pemerintah, sesuai dengan jiwa 
UUD 1945 dan Ketetapan-ketetapan Majelis Perrnu- 
syawaratan Rakyat Republik Indonesia. 

Wewenang clan tugas a, b, c, di atas yaitu: 
Membentuk Undang-undang, 
Menetapkan APBN, 
Melakukan pengawasan, ~ 

adalah jelas diatur di dalam UUD I 945 dan ke tetapari- 
ketetapan MPR. 

d. Mernbahas untuk meratifikasi dan atau memberikan 
persetujuan atas pernyataan perang, pernbuatan per- 
damaian dan perjanjian dengan negara lain yang d~- 
lakukan oleh Presiden, 

e. Mernbahas basil perneriksaan atas pertanggungjawaban 
keuangan negara yang diberitahukan oleh Badan Pe- 
meriksa Keuangan. 

f. Melaksanakan hal-hal yang ditugaskan oleh Ketetapan- 
ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat kepada DPR. 1 

2. Untuk kepentingan pelaksanaan wewenang dan tugasnya, DPR 
dapat mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan Lembaga 
Tinggi Negara lainnya. 

3. Fraksi 
500 orang anggota tersebut harus mengelompokan diri ke dalam 
F raksi-fraksi, 
Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPR yang terdiri atas 
kekuatan-kekuatan sosial dan politik dan mencerminkan susunan 
golongan dalam masyarakat . 
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Untuk dapat melaksanakan pelbagai wewenang dan tugas 
DPR tersebut, maka peraturan perundang-undangan dan Tata 
Tertib DPR mengatur tentang Hak-hak yang dipunyai DPR dan 
Hak-hak Anggota DPR. 
Yang dirnaksud dengan Hak DPR adalah hak yang melekat pada 
DPR sebagai suatu lembaga. · 
Untuk melaksanakan hak pelbagai DPR tersebut, rnaka diatur 
secara runci di dalam Tata Tertib DPR. 
Untuk dapat mewujudkan pelbagai hak tersebut, hams disetujui 
oleh Rapat Paripurna DPR, yang merupakan instansi tertinggi dari 
Lembaga ini. 
Sedangkan hak Anggota ialah hak yang melekat pada masing- 
masing Anggota Anggota seperti hak bertanya, hak adrninistrasi, 
hak keuangan, dan sebagainya. 

6). 

3). 

orang. 
orang. : 33 

: 67 

1) Pimpinan DPR terdiri dari : 1 orang Ketua, dan 4 orang Wakil 
Ketua. 
Masing-masing Wakil Ketua mengkoordinir dan membidangi : 

Politik dan Luar Negeri (Kornisi I, II, III, dim BKSAP). 
Industri dan Pembangunan (Komisi IV, V, Vl, dan BURT). 
Ekonomi dan Keuangan (Komisi VII dan APBN). 
Kesejahteraan Rakyat (Komisi VIII, IX, X). 

2). Badan Musyawarah. 
Mempunyai Anggota tetap 
Anggota Pengganti 
BURT (Badan Urusan Rumah Tangga) 
Mernpunyai Anggota : 33 orang 
Anggota Pengganti : 17 orang 

4). BKSAP (Badan Kerja Sama Antara Parlemen) 
Mempunyai Anggota tetap : 35 orang 

5). Komisi-komisi 
Komiai I, II, III, IV, V, VI, VII, VHI, IX, X, dan APBN. 
Mempunyai Anggota tetap rata-rata : 44 orang 
Panitia Khusus (PANSUS) 
mempunyai Anggota tetap dan Anggota Pengganti. 

7). Hak DPR dan Hak Anggota DPR. 

5. Alat-a1at Kelengkapan DPR. 
Untuk melaksanakan wewenang dan tugas-tugas tersebut, maka 

DPR merniliki pelbagai Alat Kelengkapan, yaitu : 
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1. Umum 
Untuk menghasilkan suatu produk perundang-undangan di Indo- 

nesia dilakukan melalui suatu proses yang cukup panjang. Untuk itu 
memang telah di siapkan suatu aturan-aturannya. 

Sebagaimana tertuang di dalam ketentuan UUD 1945 yaitu pasal 5 
ayat (I) dan pasal 21 ayat (Ij, rnaka suatu rancangan Undang-undang 
dapat datang dari : 
l. Pemerintah (pasal 5 ayat (1) UUD 1945). 
2. DPR (pasal 21 ayat (1) UUD 1945). 

Rancangan Undang-undang yang datang dari DPR disebut Ran- 
cangan Undang'-undang Usul Inisiatif, sedang Rancangan undang- 
undang yang datang dari Pemerintah disebut dengan Rancangan 
Undang-undang. 

Baik Rancangan Undang-undang (dari Pemerintah) maupun 
Rancangan Undang-undang Usul lnisiatif (dari DPR) untuk menjadi 
Undang-undang ditempuh melalui tahap-tahap : 
1. Pembahasan di DPR (melalui 4 tingkat pembicaraan) 
2. Di setujui oleh DPR 
3. Ditetapkan Preseden 
4. Diundangkan (menjadi Undang-undang) 
Itu semua adalah tahap proses pembentukan Undang-undang, sedang 
perundang-undangan yang lain seperti UUD, Ketetapan MPR, Per- 
aturan Pemerintah, dan lain-lain melalui proses yang berbeda. 

III. PROSES PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN DI 
INDONESIA 

Hak-hak DPR tersebut adalah sebagai berikut : 
a. Hak meminta keterangan kepada Presiden: 
b. Hak mengadakan penyelidikan; 
c. Hak mengadakan perubahan atas Rancangan Undang-un- 

dang; 
d. Hak mengajukan pernyataan pendapat; 
e. Hak mengajukan/menganjurkan seseorang jika ditcntukan 

oleh suatu peraturan perundang-undangan; 
f. Hak mengajukan Rancangan Undang-undang usu! inisiatif, 

Dalarn kaitan dengan judul ceramah ini, rnaka hak DPR yang 
ketiga, yaitu hak mengadakan perubahan alas Rancangan undang- 
undang, inilah yang akan dijelaskan dalam Bab-bab berikut. 
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2. Penyi,apan suatu Ranc:ongan Undang-undang oleh Pemeri.ntah. 
Bagaimana Presiden/Pemerintah mernpersiapkan suatu Ran- 

cangan Undang-undang sebelum disampaikan kepada DPR dengan 
Amanat Presiden. 

Dalam ceramah ini, saya hanya akan membatasi~-~~ kepada proses 
pernbentukan Undang-undang di Indonesia, dimana seperti saya 
katakan dimuka, DPR terlibat di dalamnya . 

Namun dernikian supaya tidak rancu, baiklah akan saya gambar- 
kan ringkasan tentang susunan/tata urutan perundang-undangan di 
Indonesia. 

Sesuai dengan Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 yaitu 
ketetapan MPRS tentang Memorandum DPR GR mengenai sumber 
Tertib Hukurn Republik Indonesia, pada angka II disebutkan bahwa 
bentuk-bentuk peraturan penmdangan Republik Indonesia berturut- 
turut sebagai berikut : 
1. UUD 1945. 
2 Ketetapan MPR 
3. Undang-undang (Peraturan Pemcrintah Penganti Undang-un- 

r dang) 
4. Peraturan Pemerintah. 
5. Keputusan Presiden. 
6. Peraturan-peraturan lainnya. 

Ketet.apan MPRS ini sampai sekarang masih berlaku. Seorang 
pakar hukum Ketatanegaraan di Indonesia Prof. Padmo Wahyono, S.H. 
berpendapat, bahwa Ketetapan MPR mengandung aturan Dasar, tetapi 
dibandingkan dengan aturan Dasar yang ada pada batang Tubuh 
UUD 1945, tingkatnya lebih rendah, meskipun keduanya berada dalam 
satu lapisan aturan Dasar. 

Baik UUD 1945 maupun Ketetapan MPR akan melahirkan Un- 
dang-undang sebagai jabaran lebih lanjut. 

Bagaimana proses pembentukan Undang-undang Dasar? 
Sesuai pasal 3 UUD 1945, yang memproses dan yang menyiapkannya 
adalah faunding fathers kita yang duduk di dalam panitia Presidapan 
Kernerdekaan Indonesia. 

Untuk Ketetapan-ketetapan MPR, jelas yang memprosesnya adalah 
MPR melalui Sidang-sidang Umumnya yang diadakan 5 tahun sekali 
atau rnelalui Sidang Istimewa, 
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Para Menteri/Pimpinan LembagaPemerintah yang erat 
hubungannya dengan materi yang diatur dalam Rancangan 

Rancangan Undang-undang dan Rancangan Peraturan Pernerin- 
tah sebagai hasil Panitia tersebut pada Pasal 2 lnstruksi Presiden 
ini, sebelum diajukan kepada Presiden, harus disampaikan/ 
diedarkan terlebih dahulu kepada : 
1) 

Pa.sal 3. 
(1) 

Pasal 2. 
(1) Dengan persetujuan Presiden, Menteri yang bersangkutan 

melakukan langkah-langkah seperlunya untuk menyusun Ran- 
cangan Undang-undang/Rancangan Peraturan Pemerintah yang 
penyusunannya dapat diselenggarakan dengan mengadakan suatu 
Panitia, 

(2) Panitia tersebut pada ayat (1) Pasal ini dapat berbentuk suatu 
Panitia Interdepartemen atau suatu Panitia Intern di lingkungan 
Departemen/Lembaga yang bersangkutan, sesuai dengan petun- 
juk Presiden. 

Posa.I 1. 
(1) Masing-masing Departemen dan Lembaga dapar mengambil 

prakarsa untuk mernpersiapkan Rancangan Undang-undang dan 
Racangan Peraturan Pernerintah sepanjang yang menyangkut 
bidang tugasnya. 

(2) Prakarsa tersebut dengan penjelasan pokok-pokok materi serta 
urgensinya supaya terlebih dulu dilaporkan kepada Presiden sebe- 
lum dilaksanakan persiapan-persiapan penyusunannya. 

Untuk ini, rnaka Presiden telah rnengeluarkan suatu instruksi, 
yaitu lnstruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1970 
tentang Tata Cara Mernpersiapkan Rancangan Undang-undang dan 
Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. 
lnstruksi ini ditujukan kepada para Menteri dan Pimpinan Lembaga 
Pemerintah Non Departemen. 

Apa yang diatur di dalarn Instruksi ini, dijadikan pedornan dalam 
pelaksanaan tugas mernpersiapkan Rancangan Undang-undang sebe- 
lum disampaikan .: kepada DPR atau mempersiapkan Rancangan Per- 
aturan Pemerintah. 
Adapun pedoman tersebut selengkapnya sebagai berikut: 
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3. Proses Pembahasan Ranco.ngan Undang-undang di DPR (RUU yang 
dat.ang dari Pemerintah) 
Apabila Presiden sudah menyetujui suatu konsep Rancangan 

Undang-undang yang disiapkan oleh Menteri, maka Presiden segera 
menyampaikannya ke DPR dengan Amanat Presiden. 

Amanat Presiden ini mernuat Rancangan Undang-undang, dan 
menunjuk Menteri yang ditugasi untuk membahasnya bersama DPR. 

Dalam proses penyiapan ini sampai k.eluarnya Amanat Presiden 
sehagai pengantar Rancangan Undang-undang, maka peranan Sekre- 
tariat Kabinet sangat menentukan. 

yang bersangkutan, untuk mendapatkan tanggapan dan 
pertimbangan. 

2) Menteri Kehakiman untuk memperoleh tanggapan seper- 
lunya dari segi hukum. 

3) Sekertaris Kabinet untuk persiapan penyelesaian Rancangan 
tersebut selanjutnya. 

(2) Tanggapan dan pertimbangan sebagaimana yang dirnaksud pada 
ayat (I) Pasal ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya harus 
disampaikan oleh para Menteri dan Pirnpinan Lembaga Pernerin- 
tah kepada Departemen/Lembaga yang meyiapkan Rancangan 
Undang-undang dan Rancangan Peraturan Pernerintah yang ber- 
sangkutan. 

Pasal 4 
Untuk mengolah tanggapan dan pertimbangan yang diajukan 

oleh masing-masing Departernen dan Lernbaga Pernerintah tersebut 
ayat (2) Pasal 3 Instruksi Preside n ini, Departemen/Lembaga Pc- 
merintah yang menyiapkan Rancangan Undang-undang dan Ran- 
cangan Peraturan Pernerintah tersebut dapat mengadakan pertemuan- 
pertemuan konsultasi dan koordinasi dengan Departernen dan Lem- 
baga Pemerintah yang bersangkutan. 

Pasal 5. 
Basil terakhir sebagai kebulata pcrrdapat aras materi sesuatu 

Rancangan Undang-undang dan rancangan Peraturan Pemerintah, 
disarnpaikan kepada Presiden disertai penjelasan-penjelasan oleh 
Menteri /Pimpinan Lembaga yang bersangkutan, tentang pokok-pokok 
materi dari Rancangan serta proses penggarapannya. 
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Dalarn praktek nampaknya seringkali konsep-konsep Rancangan 
Undang-undang dari para Menteri "antri" di Sekertariat kabinet, 
namun karena belum sempurnanya Rancangan Undang-undang terse- 
but baik dari segi materi maupun dari segi hukurn, rnaka seringkali 
konsep tersebut dikernbalikan lagi untuk disempurnakan. 

Dengan demikian, setiap Rancangan Undang-undang yang disarn- 
paikan ke DPR dengan Amanat Presiden tersebut adalah Rancangan 
Undang-undang yang memang sudah siap untuk dibahas. 

Rancangan Undang-undang yang sudah disampaikan dengan 
Amanat Presiden kepada DPR, oleh DPR kernudian dibahas rnelalui 4 
tingkat pembicaraan sebagaimana yang ditetapkan oleh Peraturan Tata 
Tcrtib DPR. 

Sebelum dilakukan tingkat-tingkat pernbicaraan ini, didahului 
dengan pemberitahuan kepada para Anggota Dewan mengenai 
masulmya Rancangan Undang-undang tersebut selanjutnya Badan 
Musyawarah DPR RI menetapkan pengacaraannya. 
4 Tingkat pembicaraan yang dirnaksud adalah: 

Tingkat I Rapat Paripurna DPR. 
Disini hadir Pernerintah (Menteri yang ditunjuk), untuk 
mernberikan keterangan Pemerintah. 

Tingakat II: a. Rapat Paripurna DPR. 
Disini Fraksi-fraksi me(alui juru bicaranya mernberi- 
kan pemandangan urnurn atas RUU tersebut, 

b. Beberapa hari kemudian, Rapat Paripurna (masih 
dalarn Tingkat II) Pemerintah memberi jawaban atas 
pemandangan urnurn para Anggota Dewan yang 
membawakan suara Fraksi-fraksinya tersebut, 

Tingkat III : Forumnya bukan lagi Rapat Paripurna, tetapi Rapat-rapat 
Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus yang bertugas 
untuk membahas RUU tersebut bersarna Pemerintah. 
Mengenai Komisi mana yang menangani pernbicaraan 
Tingkat III ini, Komisi atau Gabungan Komisi atau Pani- 
tia Khusus, yang menetapkannya ada1ah Badan Musya- 
warah. 
Kalau materinya menyangkut beberapa Komisi, atau 
materinya dianggap cukup berat dan harus segera disele- 
saikan, maka biasanya diserahkan pembahasannya kepa- 
da Panitia Khusus. 
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Catatan : 
Sebelum memasuki pernbicaraan tingkat II, III. dan IV diadakan 

pembahasan lebih dahulu di Fraksi-fraksi, 
Dengan selesainya pernbahasan di DPR melalui 4 tingkat pernbi- 

caran tadi, dan disetujuinya oleh DPR RUU tersebut untuk disahkan 
menjadi Undang-undang, rnaka tinggallah kernudian Presiden menan- 
datangani dan mengundangkannya. 

Sernentara itu ada suatu RUU yang pembahasannya tidak melalui 
4 tingkat pernbicaraan. Biasanya RUU yang bersifat Ratifikasi, RUU TP 
APBN (Tambahan dan Perubahan atas APBN), ataupun RUU PAN 
(Perhitungan Anggaran Neagara), ditetapkan oleh Tata Tertib, pernba- 
hasannya rnelalui prosedur singkat (Short cut), artinya tidak melalui 
Tingkat II (Pemandangan Umum para Anggota Dewan dan Jawaban 
Pernerintah), Jadi dari Tingkat I langsung Tingkat III dan kemudian 
Tingkat IV. 

Kalau kita meneliti dengan seksarna dan mengikuti dengan tekun 
pernbahasan RUU-RUU ini, maka nampak bahwa Hak DPR yaitu Hak 
mengadakan perubahan atas Rancangan Undang-undang, d ilak- 
sanakan dengan sungguh-sungguh, 

Mulai dari judul RUU, konsiderans, batang tubuh dan penjelasan- 
nva, semuanya tidak luput dari pembahasan. Dalam praktek, sering 
sekali ada materi-rnateri yang dibahas sangat "alot", sebagai contoh 
untuk RUU Hukum Acara Pidana dibahas harnpir 2 tahun. 

Mengapa demikian? 
Karena biasanya Rapat-rapat Panitia Khusus lebih efisien 
dan produktif karena tidan diganggu oleh tugas rutin se- 
bagaimana kalau dibahas oleh Komisi-komisi, sebab 
Komisi-kornisi DPR ini selain bertugas di bidang perun- 
dang-undangan, juga melakukan tuga:Hugas pengawasan. 

Tingkat IV : Rapat Paripurna untuk perngambilan keputusan, 
Sebelurn Dewan mengambil keputusan dan persetujuan- 
nya atas RUU ini untuk disahkan rnenjadi Undang-un- 
dang, rnaka didahului dengan pcndapat akhir Fraksi- 
fraksi, 
Apabila keernpat Fraksi sudah setuju, maka Pimpinan 
Sidang meminta persetujuan Anggota Dewan. Biasanya 
persetujuan diberikan secara aklamasi, tahap beriku tnya 
adalah Sambutan Pemerintah. 
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4 Proses/prosedur pembahasa.n Rancangan Undang-undang tentang APBN 
Khusus untuk Rancangan Undang-undang tentang APBN proses 

pembahasannya agak berbeda dengan RUU-RUU sebagaimana saya 
sebut dimuka. 

Walaupun tetap melalui 4 tingkat pembicaraan, tetapi khusus 
untuk RUU ABPN, maka pembahasan dilakukan dengan 2 tahap, yaitu: 
1) Pembahasan yang bersifat kualitatif, yaitu pernbicaraan pen- 

dahuluan RAPBN yang dilakukan 3-4 bulan sebelurn RUU APBN 
disampaikan Presiden kepada DPR pada awal Januari. 
Semua Komisi dilibatkan dalam pembicaraan pendahuluan ini. 
Komisi-komisi mengadakan rapat dengan masing-masing pasang- 
an kerjanya. Hasilnya disarnpaikan kepada Kornisi APBN yang 
mcmbahasnya dengan Menteri Keuangan. 

RUV tentang PemiJu, RUU Partai Politik dan Golongan Karya, 
RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan, RUU tentang Sistem 
Pendidikan Nasional, RUU tentang Peradilan Agama, dan rnasih ba- 
nyak Rt:U-RUU Iain yang bemilai srategis dibahas dengan cukup serius 
dan alot. 

Sering sekali ada "Crucial point" yang benar-benar harus diselesai- 
kan dengan musyawarah mufakat. 
Tidak jarang terjadi debat keras apabila sampai kepada prinsip. 
Kalau sudah demikian, maka lobby-lobby (pertemuan-perternuan infor- 
mal) sangat diperlukan dalam rangka menemukan perrdekatan- 
pendekatan. - 

Tidak jarang, pernecahan dilakukan rnelalui lobby "tingkat tinggi", 
art.inya permasalahannya ditarik keatas kepada Pimpinan DPR, dan 
Pimpinan melobbykannya dengan Pimpinan Fraksi atau dengan Pe- 
merintah dan kalau perlu dengan Presiden. 

Karena DPR tidak menghendaki pengambilan keputusan di- 
lakukan dengan suara terbanyak, dan ini sesuai dengan prinsip-prinsip 
Demokrasi Pancasila, maka forum lobby ini sangat berperan di dalarn 
mempertemukan keinginan/kepen ting an masing-masing. 

Dan hal ini hanya dapat berhasil, apabila semua pihak beritikad 
bahwa kepentingan nasional dan kepentingan rakyat dinornorsatukan 
sehingga egoisme golongan/kepentingan masing-masing pihak dapat 
ditekan. 

Dalam praktek, ha! ini memang narnpak sekali. lnilah ciri De- 
mokrasi Pancasila yang diterapkan di Lembaga Perwakilan ini. 
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5. Proses/prosedur pembahsan Rancangan Undang-undang usul lnisiatif. 
Rancangan Undang-undang usul Inisiatif ini dapat menjadi Un- 

dang-undang prosesnya jauh lebih panjang apabila dibandingkan 
dengan proses pernbahasan RUU yang datang dari Pernerintah. 
Mengapa demikian? 

Sebab RUU usu! Inisiatif ini sebelurn menjadi RUU usul inisiatif 
DPR, harus dipenuhi langkah-langkah/tahap-tahap sebagai berikut : 
l) Oleh pengusul sekurang-kurangnya 20 orang dan lebih dari satu 

Fraksi, usulannya disampaikan kepada Pimpinan DPR. 
2) Pimpinan DPR selanjutnya mengacarakannya di dalarn Rapat 

Badan Musyawarah, dimana dalam rapat ini para pengusul mern- 
beri penjelasan atas usul-usulnya dan kemudian dilakukan tanya 
jawab. 

3). Dari sini apabila Badan Musyawarah menyetujuinya, selanjutnya 
dibawa ke dalam Rapat Paripurna untuk diambil keputusan, di- 
terima atau tidak, 

Ini biasanya drlakukan pada bulan September - Oktober, sebagai 
suatu masukan bagi Pemerintah dalan rangka menyusun RUU 
APBN. 
Pernbahasan yang bersifat kuantitatif dilaksanakan pada bulan 
Jan uari-Pe bruari. 
Pembahasan ini juga melibatkan semua komisi, sebelurn akhimya 
Komisi APBN membahasnya dengan Menteri Keuangan. Di sini 
berlaku 4 tingkat pembicaraan sebagaimana RUU-RUC lain. 
Keterangan Pemerintah pada Pembicaraan Tingkat I tidak diberi- 
kan oleh Menteri, tetapi langsung disampaikan oleh Presiden. 
Sebelum dilakukan pembicaraan Tingkat II (Pemandangan 
Umurn), Komisi APBN lebih dahulu menyampaikan pokok-pokok 
pikiran Komisi APBN, yang memuat tentang hasil-hasil pembi- 
caraan pendahuluan APBN serta pikiran-pikiran Komisi APBN 
atas RUU APBN. . 
Pembicaraan Tingkat III dengan Menteri Keuangan dilakukan 
oleh Komisi APBN dengan menampung hasil-hasil pembahasan 
Kornisi-komisi dalam rapat-rapat kerja dengan pasangan kerja 
masing-masing tentang RAPBN. 
Pernbahasan RUU APBN ini harus selesai selambat-lambatnya satu 
bulan sebelum tanggal 1 April Tahun Anggaran yang berjalan. 

2) 
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6) Tingkat III dan JV melalui proses yang sama 
Walaupun prosedur RUU Usul Inisiatif ini cukup panjang (jauh 
melebihi waktu pernbahasan RUU yang datang dari Pernerintah), 
hal ini bukan rnerupakan satu-satunya alasan rnengapa DPR selama 
ini tidak pernah mengeluarkan RUU usul Inisiatif, 
Kita ketahui pada dasarnya kekuasaan membentuk Undang- 
undang ini ada pada Presiden(pasal 5 ayat (a) UUD 1945), de- 
ngan persetujuan DPR. 
Dari sini nampak bahwa inisiatif tentu saja banyak dari Presiden/ 
Pemerintah, lebih-lebih kalau kita rnelihat Presiden selaku Manda- 
taris, akan mengetahui lebih persis perundang-undangan yang 
sangat diperlukan oleh rakyat dalam melanjutk.an pembangunan. 
Disamping itu Pemerintah memiliki perangkat keras, perangkat 
lunak dan data-data yang cukup, 
Saya kira ini merupakan jawaban utama atas banyaknya pertanya- 
an masyarakat tentang tidak/belum adanya RUU Usul Inisiatif 
DPR. 

Apabila prosedur ini telah dilampaui, maka mulailah pernbi- 
caraan dilakukan dalam 4 tingkat pernbicaraan sebagaimana 
tingkat-tingkat pembicaraan RUU-RUU lain. 
Dalam pembicaraan tingkat I (Paripurna DPR) penjelasan 
tidak diberikan oleh Menteri, tctapi oleh Komisi/Gabungan 
Komisi/Panitia Khusus yang ditunjuk. 
Dalam pcmbicaraan tingkat JI melalui tahap-tahap : 
a. Pemandangan Urnum Anggota Dewan. 

· b. Tanggapan Pemerintah. 
c. Jawaban Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus. 

rm. 

4) Apabila RUU usul Inisiatif ini diterima dan diputuskan oleh 
Rapat Paripurna, sebagai RUU usul Inisiatif DPR, maka Komisi, 
Gabungan Kornisi atau Panitia Khusus ditunjuk oleh DPR untuk 
rnembahasnya. 

5) Langkah berikutnya RUU usul lnisiatif ini disarnpaikan kepada 
Pr eside n dengan permintaan agar Presiden dapat mcnujuk 
Menteri untuk rnewakili Pernerintah membahas RUU usu I lnisiatif 
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R.SOEKARDI 

Jakarta, 5 Pebruari 1990 
WAKIL KETUA MPR/DPR RI, 

ttd 

V PENUTUP. 
Demikian ceramah saya, mudah-mudahan ada rnanfaatnya di- 

dalam menambah wawasan para Mahasiswa. 
Sekian 

IV. KESIMPULAN 
Dari Uraian-uraian sebagaiman tersebut diatas, dapatlah diambil 

kesirnpulan sebagai berikut : 

1 Negara Indonesia adalah negara Hukurn, maka adanya peraturan- 
peraturan perundangan rnerupakan hal yang mutlak didalam 
membangun kehidupan bernegara dan bermasyarakat. 

2. Proses pembentukan perundang-undangan di Indonesia 
khususnya pembentukan Undang-undang, harus dilakukan oleh 
DPR dengan Presiden/Pemerintah secara bersarna-sama. 

3. Kerjasama yang serasi, saling menghormati kedudukan dan fungsi 
masing-rnasing didalam pernbahasan pelbagai Rancangan undang- 
undang, akan memperlancar jalannya pernbahasan dan pada g1li- 
rannya akan menghasilkan suatu produk perundang-undangan 
yang dapat mernuaskan semua pihak. 

4. Pelbagai produk perundang-undangan yang dihasilkan DPR dan 
Pemerintah yang te lah dibahas dengan susah payah, harus 
dilengkapi dengan peraturan-peraturan Pernerintah sebagai pelak- 
sanaan lebih lanjut dari U ndang-undang tersebut, agar dapat 
dirasakan rnanfaat dan keberadaannya dan agar dapat berlaku 
secara efektif, berdayaguna dan berhasilguna. 



; 

I 

I 
j 
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Sambutan Ketua DPR-RI, M. Kharis Suhud 
pada Acara Harl Ulang Tahun 

Fraksi Karya Pernbangunan DPR-RI ke-22, 
tanggal 13 Pebruari 1990 
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Hadirin yang berbahagia, 
Mariiah kesernpatan memperingati Hari Ulang Tahun FKP ini kita 

mernanfaatkan sejenak untuk mengadakan renungan ulang. Sehingga 
pada saat-saat seperti ini, kita akan melihat kernbali darimana kita 
berasal, dimana posisi kita sekarang berada dan kernana kita harus 
melangkah. 

Oleh karena itu kiranya tidak berlebihan apabila pada kesempatan 
malam ini saya mengajak para warga FKP untuk hening sejenak dan 
memanjatkan doa kehadirat Tuhan Yang Maha Esa agar arwah para 
pahlawan bangsa yang telah rnendirikan pilar-pilar Republik tercinta 
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Assalarnu' alaikum warahrnatullahi wabarakatuh, 
Pertarna-tama perkenankanlah saya mengajak para hadirin untuk 

bersama-sarna memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subha- 
nahu wata' ala, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada 
kita sekalian, sehingga pada malarn hari ini kita semua dapat bersama- 
sama berkumpul disini untuk memperingati hari ulang tahun Fraksi 
Karya Pembangunan yang kedua puluh dua. 

Pada kesempatan yang sangat baik ini, atas nama Pimpinan DPR 
saya menyampaikan ucapan "DIRGAHA YU" kepada seluruh Pimpinan 
dan Anggota Fraksi Karya Pembangunan. Harapan kita semoga FKP 
sebagai Fraksi terbesar di D'PR akan terus meningkatkan pengabdiaan- 
nya, dalam mengemban tugas-tugas luhur sebagai penampung dan 
penyalur aspirasi rakyat, serta sernakin peka didalam mendengar 
bisikan suara hati nurani rakyat. Dengan dernikian para kader Golkar 
yang dipercaya untuk duduk di FKP dapat selalu menjadi pelopor 
pembaharuan khususnya dalam ikut serta mempersiapkan bangsa kita 
mernasuki era tinggal landas. 

Saudara Pimpinan Golongan Karya yang terhorrnat, 
Saudara-saudara Pirnpinan dan Anggota Fraksi Karya Pernba- 
ngunan, 
Para undangan dan hadirin yang berbahagia. 

r 

59 
SAMBUTAN KETUA DPR-RI 

PADA Ac.ARA H.U.T. F. K.P. DPR-RI KE-22 
TANGGAL 13' PEBRUARI 1990 
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Hadirin yang berbahagia, j 
Sebagai konsekuensi logis dari Fraksi yang ter sebar di DPR 

maupun MPR, maka tumpuan dan harapan rakyat terutarna mereka 
yang masih hidup dibawah garis kerniskinan tertuju kepada Fraksi 
Karya Pembangunan. terlebih-lebih setelah semakin genjarnya per- 
saingan antara modal-modal besar/raksasa maka peranan Fraksi Karya 
Pembangunan di dalarn rnemperjuangkan nasib rakyat sungguh meng- 
hadapi ujian dan tantangan. Oleh karena pada permulaan sambutan 
tadi saya menghimbau agar para Anggota FKP selalu peka terhadap 
suara-suara rakyat; tidak bersikap acuh tak acuh terhadap keluhan 
maupun pengaduan yang datang dari rakyat, namun pada saat yang 
sama para Anggota juga dituntut kewaspadaannya untuk benar-benar 
mampu menepis masalah-rnasalah tersebut dengan sebaik-baiknya, 
bahwa pengaduan-pengaduan tersebut memang perlu didukung oleh 
data yang benar, sehingga perrnasalahan yang dihadapi oleh rakyat 
dapat diperjuangkan sesuai dengan peraturan perundangan yang 
berlaku. Dengan sikap yang demikian itu Fraksi Karya Pembangunan 
akan selalu dapat menernpatkan dirinya secara konsisten dan pro- 
porsional di dalam memperjuangkan nasib rakyat. Apalagi kalau di 
ingat bahwa rnasih banyak U ndang-undang yang berasal dari zaman 

. kolonial dan belum sempat disesuaikan dengan UUD 1945. Posisi 
seperti ini tidaklah mudah untuk dilaksanakan, narnun dengan me- 
nguasai semua aturan permainan di DPR, ini, Saudara-saudara akan 
dapat bersikap lebih arif dan makin matang di dalarn rnengemban 
tugas-luhur yang dipercayakan rakyat di pundak Saudara masing- 
masing. 

ini diberi tempat yang sebaik-baiknya disisi Tuhan. Amin. hal ini kami 
anggap perlu, karena tanpa mereka tidak mungkin berdiri Republik 
tercinta ini, dan ini berarti pula bahwa tanpa mereka tidak mungkin 
Saudara-saudara dapat rnenduduki jabatan yang terhormat sebagai 
Wakil-wakil Rakyat sekarang ini, 

Selanjutnya dalam kesernpatan yang sama pula, saat-saat seperti ini 
dapat kita manfaatkan untuk menyegarkan kembali tekad dan serna- 
ngat kita guna rneneruskan perjuangan para pahlawan bangsa daJam 
memerangi kerniskinan, kebodohan dan segala bentuk keterbelakang- 
an dengan melaksanakan pembangunan nasional demi tercapainya 
Amanat Penderitaan Rakyat yaitu terwujudnya suatu masyarakat yang 
adil dan makmur berdasarkan Pancasila. 
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M. KHARIS SUHUD, 

Jakarta, 13 Fepruari 1990 
KETUA DPR-Rl 

ttd 

Sekian, Wassaiamu' alaikum Wr. Wb. 

Hadirin yang kami hormati 
Keadaan seperti ini yang karni gambarkan tadi menuntut per- 

hatian kita untuk bekerja lebih tekun clan lebih keras lagi, karena 
selarna kurun waktu Repelita V memang masih banyak sekali pekerjaan 
rurnah yang harus kita selesaikan, agar pemantapan kerangka landasan 
pembangunan dapat berhasil dengan baik dan pada gilirannya proses 
untuk tingal landas dapat berjalan tepat pada waktunya. 

Selanjutnya sehubungan dengan perkembangan barn di dunia 
internasional akhir-akhir ini, hendaknya FKP pandai-pandai membaca 
pertanda zarnan dan menarik hikrnah dari peristiwa-peristiwa tersebut, 
demi kelangsungan dan kejayaan Negara Pancasila. 

Didalam melaksanakan tugas-tugas besar dan mulia tersebut, 
Fraksi Karya Pernbangunan sebagai Fraksi terbesar memegang peran 
yang besar pula, khususnya didalarn upaya untuk merealisasikan 
penghayatan clan pengamalan Pancasila serta pelaksanaan UUD 1945 
secara murni dan konsekuen, 

Kami percaya bahwa sebagai kader-kader Golkar yang mendapat 
kepercayaan untuk menduduki jabatan terhormat ini, para Anggota 
FKP akan terns bekerja keras dengan penuh kesadaran dan dedikasi 
untuk melanjutkan pembangunan Negara Republik tercinta yang 
merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur dan lestari berdasarkan 
Pancasila, 

Scmoga Tuhan Yang Maha Esa selalu rnemberikan segala taufik 
dan hidayah-Nya kepada kita semua. 

r 



l 
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Ceramah Wakil Ketua DPR-RI/Koordinator 
Bidang Industri dan Pembangunan, R. Soekardi 

di depan Study Coperatif Jawa - Bali 
Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 

Muslim Indonesia Ujung Pandang, 
tanggal 12 Maret 1990 di Jakarta, Tentang 

Proses Pembentukan Perundang-undangan 
di Indonesia. 

~ 

' ' 

I 





I. PENDAHULUAN 
a. Umum 

Negara Indonesia adalah negara hukurn, Pemerintahan be rdasar- 
kan atas sistcm konstitusi, 

Oernikian pokok-pokok pikiran, baik yang terkandung didalarn 
pcmbukaan UUD 1945, batang tubuh rnaupun penjelasannya. 

Atas dasar pokok-pokok pikiran tersebut, rnaka terbcntuknya pel- 
bagai peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah merupakan 
ha] yang mutlak di dalam memberi landasan kehidupan kenegaraan di 
tanah air kita. 

Kalau kita teliti bunyi pasal-pasal Undang-undang Dasar 1945, 
maka kekuasaan membentuk undang-undang ada ditangan Presiden, 
dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Artinya tidak ada satu 
Undang-undangpun di tanah air kita yang diajukan oleh Pemerintah 
clan m enjad i Uridang-un da ng t.anpa melalui pembahasan d an 
persetujuan DPR. 

Sebaliknya, DPR pun berhak mengajukan Rancangan U ndang- 
undang. 

Dengan demikian, kekuasaan dalam hal pembentukan Undang- 
undang ada ditangan Legeslatif dan Eksekutif atau DPR dan Presiden 
secara bersama-sama. 

Sejak Orde Barn lebih dari 255 Undang-undang telah dihasilkan . 
oleh DPR bersarna Pernerinrah. 

Walaupun dernikian, DPR merasa jumlah ini masih jauh dari yang 
diharapkan, lebih-lebih kalau kita melihat didalam pembangunan kita 
yang makin meningkat, menghadapi tahap pemantapan dalam PELITA 
V clan memasuki tahap tinggal landas dalam PELITA VI yaitu tahap 
awal pembangunan jangka panjang yang kedua, maka kebutuhan di 
bidang perundang-undangan ini sangat dirasakan, baik yang berkaitan 
<lengan perangkat hukurn pokok maupun perangkat hukum sektoral, 
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d. Metode pendeko.tan. 
Metode pendekatan dalam materi ceramah ini adalah juridis for- 
mal, dalarn arti disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang 
berlaku, baik itu peraturan yang diatur oleh Eksekutif maupun 
peraturan yang dibuat oleh DPR dalam wujud tata tertib, dan 
materi ceramah ini disajikan secara diskriptit. 

c Ruang 'lingkup 
Ruang lingkup materi ceramah ini meliputi : 
1. Peranan, tugas clan wewenang DPR sebagai salah satu Lembaga 

Tinggi Negara yang salah satu tugas pokoknya adalah membentuk 
Undang-undang disamping tugas-tugas lainnya. 

2. Peranan dan kegiatan lembaga eksekutif dalam mempersiapkan 
Perundang-undangan di Indonesia. 

b Mak.sud dan tujuan 
Maksud dan tujuan ceramah ini adalah memberikan gambaran 

dan kejelasan kepada para Mahasiswa, bagaimana proses pembentukan 
perundang-undangan di Indonesia dengan segala permasalahannya dan 
gambaran bagaimana DPR berperan didalam menghasilkan produk 
perundang-undangan tersebut. 

Hal ini merupakan tantangan bagi DPR dan juga Pemerintah 
untuk dapat mewujudkannya. 

Dalam kaitan inilah rnaka apabila kit.a akan menyimak bagaimana 
proses pembentukan perundang-undangan di Indonesia, sebagaimana 
judul yang telah dipilih, selain harus diketahui bagaimana tata cara 
mernpersiapkan rancangan undang-undang oleh Pernerintah maka 
masalah ke DPR-an, tugas-tugas dan wewenangnya serta mekanisme 
kerja dalarn membahas sesuatu rancangan undang-undang berikut 
praktek-praktek yang ada dan selalu dijumpai dalam melaksanakan 
tugas-tugas pokoknya, sernua ini harus pula diketahui, 

Oleh karena itulah sistematika ceramah ini disusun dengan urut- 
an-urutan sebagai berikut : 
I. Pendahuluan 
II. DPR RI, peranan, tugas dan wewenangnya. 
III Proses pembentukan penindang-undangan di Indonesia 
IV. Kesimpulan. 
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orang : 40 

orang 
orang 

orang : 299 
: 100 
: 61 

2. Anggota DPR (periode 1987-1992). 
Didasarkan kepada hasil Pemilu 23 April 1987. 

Undang-undang yang mendasarinya ialah Undang-undang tentang 
Pemilu yang telah berkali-kali mengalami perubahan, terakhir diubah 
menjadi Undang-undang Nornor 1 Tahun I 985. 
Pengisian keanggotaan melalui : 
a; Pemilu 
b. Pengangkatan 
Jumlah Anggota. 500 orang, terbagi : 

400 orang melalui Pernilu (GOLK.AR, PDI,PPP). 
100 orang diangkat (dari unsur ABRI). 

Kornposisi Keanggotaan : 
1. Fraksi Karya Pembangunan 
2. Fraksi ABRI 
3. Fraksi Persatuan Pembangunan 
4. Fraksi Partai Dernokrasi Indonesia 

c. 

Kedudukan DPR kuat, kareria DPR tidak dapat dibubarkan oleh 
Presiden (Penjelasan UUD 1945 angka VI[). 
Dapat mengawasi tindakan-tindakan Presiden dalam rangka pelak- 
sanaan Garis-garis Besar Haluan Negara. 

b. 

Sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor III /MPR/ 178, DPR rneru- 
pakan salah satu Lembaga Tinggi Negara. 
Adapun Lernbaga-lembaga Tinggi Negara yang Iain adalah : 

Presiden 
Dewan Pertimbangan Agung 
Badan Pemeriksa Keuangan 
Mahkamah Agung 

a. 
Keduduhan DPR 1. 

Sebagaimana dijelaskan dalarn Bab Pendahuluan, untuk rnenge- 
tahui lebih dalam mengenai proses pernbentukan perundang-undang- 
an di Indonesia, maka hams diketahui lebih dahulu apa itu DPR., 
bagaimana peranarmya, apa saja tugas-tugas dan wewenangnya. 
Marilah kita dalarni satu persatu, 

II. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, PE- 
RANAN, TUGAS DAN WEWENANGNYA. 
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Tugas dan Wewenang DPR adalah : 
a. Bersama-sama Presiden membentuk Undang-undang. 
b. Bersama-sarna Presiden menetapkan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (APBN). 
c. Melakukan pengawasan atas : 

(I). Pelaksanaan U ndang-undang 
(2). Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) serta pengelolaan keuangan Negara. 
(3). Kebijaksanaan Pemerintah, sesuai denganjiwa UUD 1945 

dan Ketetapan-ketetapan majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia. 

Wewenang dan tugas a, b, c, diatas yaitu : 
Membentuk Undang-undang, 
Menetapkan APBN, 
Melakukan pengawasan, 

Adalah jelas diatur didalarn UUD l 945 dan Ketetapan-ketetap- 
an MPR. 

d. Membahas untuk meratifikasi dan atau memberikan 
persetujuan atas pernyataan perang, pembuatan perdamaian 
dan perjanjian dengan negara lain yang dilakukan oleh 
Presiden. 

e. Membahas hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban 
keuangan negara yang diberitahukan oleh Badan Perneriksa 
Keuangan. 

f. Melaksanakan hal-hal yang ditugaskan oleh ketetapan-ketetap- 
an Majelis Permusyawaratan Rakyat kepada DPR. 

Untuk kepentingan pelaksanaan wewenang dan tugasnya, DPR 
dapat mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan Lembaga 
Tinggi Negara lainnya. 

2). 

4 Tugas dan wewenanr;nya. 
Pasal 4 tata Tertib DPR mengatur : 
1) 

3. Fraksi 
500 orang anggota tersebut harus mengelompokkan diri ke dalam 
Fraksi -fraksi, 
Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPR yang terdiri atas kekuatan- 
kekuatan sosial dan politik dan rnencerminkan susunan golongan 
dalam masyarakat, 
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5. Alat-alat Kelengkapan DPR. 
Untuk dapat rnelaksanakan wewenang dan tugas-tugas tersebut, maka 
DPR memiliki pelbagai Alat Kelengkapan, yaitu : 
I) Pimpinan DPR terdiri dari : I orang Ketua, dan 4 orang Wakil 

Ketua, 
Masing-masing Wakil Ketua mengkoordinir dan membidangi: 

Politik dan Luar Negeri (Kornisi I, II, III, dan BKSAP) 
Industri dan Pembangunan (Kornisi IV, V, VI, dan 
BURT) 
Ekonomi dan Keuangan (Komisi VII dan APBN) 
Kesejahteraan Rakyat (Kornisi VIII, IX, X) 

2) Badan Musyawarah 
Mempurryai- Anggota tetap : 67 orang 
Anggota : 33 orang 

3) BURT (Badan Urusan Rumah Tangga) 
Mempunyai Anggota tetap : 33 orang 
Anggota Pengganti , : 17 or:ang 

4) BKSAP (Badan Kerja Sama Amara Parlemen) 
Mempunyai Anggota tetap : 35 orang 

5) Kornisi-komisi 
Komisi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, dan APBN. 
Mempunyai Anggota tetap rata-rata : 44 orang 

6}. Panitia Khusus (PANSUS) 
Mempunyai Anggota tetap dan Anggota pengganti 

7). Hak DPR dan Anggota DPR 
Untuk dapat rnelaksanakan pelbagai wewenang dan tugas DPR 
tersebut, maka peraturan perundangan dan Tata Tertib DPR 
mengatur ten tang Hak-hak yang dipunyai DPR dan hak-hak 
anggota DPR 
Yang dimaksud dengan Hak DPR adalah hak yang melekat pada 
DPR sebagai suatu lembaga. 
Untuk pelaksanaan pelbagai hak DPR tersebut, maka diatur secara 
rinci di dalarn Tata Tertib DPR. 
Untuk dapat mewujudkan pelbagai hak tersebut, harus disetujui 
oleh Rapat Paripurna DPR, yang merupakan instansi tertinggi dari 
Lembaga ini, 
Sedangkan hak Anggota ialah hak yang melekat pada rnasing- 
masing Anggota seperti hak bertanya, hak administratif, hak 
keuangan, dan sebagainya, 
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1. Umum 
Untuk menghasilkan suatu produk perund;mg-undangan di Indo- 

nesia dilakukan melalui suatu proses yang cukup panjang. Untuk itu 
memang telah disiapkan suatu aturan-aturannya. 

Sebagaimana tertuang di daJam ketentuan UUD 1945 yaitu pasal 
5 ayat (1) dan pasal 21 ayat ( 1), maka suatu Rancangan Undang- 
undang dapat datang dari : 
I. Pemerintah (pasal 5 ayat (1) UUD 1945) 
2. DPR (pasal 21 ayat (1) UUD 1945). 

Rancangan Undang-undang yang datang dari DPR disebut Ran- 
cangan Undang-undang Usul Inisiatif, sedang Rancangan Undang- 
undang yang datang dari Pemerintah disebut dengan Rancangan 
U ndang-undang. 

Baik Rancangan Undang-undang (dari Pemerintah) maupun Ran- 
cangan Undang-undang Usul lnisiatif (dari DPR) untuk menjadi 
Undang-undang ditempuh me]aJui tahap-tahap : 
1. Pembahasan di DPR (rnelalui 4 tingkat pembicaraan). 
2. Disetujui oleh DPR 
3. Ditetapkan Presiden 
4. Diundangkan (menjadi Undang-undang). 

III. PROSES PEMBENfUKAN PERUNDANG-UNDANGAN DI IN- 
DONESIA 

Hak-hak DPR tersebut adalah sebagai berikut : 
a. hak meminra keteiangan kepada Presiden 
b. hak mengadakan penyelidikan 
c. hak mengadakan perubahan atas Rancangan Undang-un- 

dang; 
d. hak mengajukan pernyataan pendapat, 
d. hak mengajukan/menganjurkan seseorang jika ditentukan 

oleh suatu peraturan perundang-undangan; 
f. hak mengajukan Rancangan Undang-undang usu! inisiatif. 

Dalam kaitan dengan judul ceramah ini, maka DPR yang ketiga, 
yaitu hak mengadakan perubahan atas Rancangan Undang-undang, 
inilah yang akan dijelaskan da]am Bab-bah berikut. 
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Itu sernua adalah tahap proses pembentukan Undang-undang, 
sedang perundang-undangan yang lain seperti UUD, Ketetapan MPR, 
Peraturan Pernerintah, dan Jain-Iain melalui proses yang berbeda, 

Dalam ceramah ini, saya hanya mernbatasi diri kepada proses 
pernbentukan Undang-undang di Indonesia, dirnana seperti saya 
katakan dimuka, DPR terlibat di dalamnya. 

Namun dernikian supaya tidak rancu, baiklah akan saya gambar- 
kan ringkas tentang susunan/tata urutan perundang-undangan di 
Indonesia. 

Sesuai dengan Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/ 1966 yaitu 
ketetapan MPRS tentang Memorandum DPR GR mengenai sumber 
Tertib Hukum Republik Indonesia dan tata Urutan Perundangan 
Republik Indonesia, maka angka II disebutkan bahwa bentuk-bentuk 
peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berturut-turut 
sebagai berikut : 
I. UUD 1945 ) / 
2. Ketetapan MPR 
3. Undang-undang (Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-un- 

dang) 
4. Peraturan Pemerintah 
5. Keputusan Presiden 
5. Peraturan-peraturan lainnya. 

Ketetapan MPRS ini sampai sekarang masih berlaku. 
Seorang pakar Hukurn Ketatanegaraan di Indonesia Prof. Padmo 
Wahyono, S.H. berpendapat, bahwa Ketetapan MPR mengandung 
aturan Dasar, tetapi dibandingkan dengan aturan Dasar yang ada pada 
Batang Tubuh UUD 1945, tingkatnya lebih rendah, meskipun 
keduanya berada dalam satu lapisan aturan Dasar. 

Baik UUD 1945 rnaupun Ketetapan MPR akan melahirkan 
Undang-undang sebagai jabaran lebih lanjut. 
Bagaimana proses pernbentukan Undang-undang Dasar? 

Sesuai pasal 3 UUD 1945, yang berhak menetapkannya adalah 
MPR. Jadi yang memprosesnya pun MPR. Untuk UUD 1945 yang 
mernproses dan menyiapkannya adalah founding fathers kita yang 
duduk di dalarn Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. 

Untuk Ketetapan-ketetapan MPR,jelas yang memprosesnya adalah 
MPR rnelalui Sidang-sidang Umumnya yang diadakan 5 tahun sekali 
atau melalui Sidang Istimewa. 
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2. Penyiapan suatu Rancanagan Undang-undang oleb Pernerintah 
Bagaimanakah Presiden/Pemerintah mempersiapkan suatu Ran- 

cangan Undang-undang sebelum disampaikan kepada DPR dengan 
Amanat Presiden? 

Untuk ini, rnaka Presiden telah mengeluarkan suatu instruksi yaitu 
instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1970 tentang 
Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang dan Rancangan 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. 

Instruksi ini ditunjukan kepada para Menteri dan Pimpinan 
Lernbaga Pemerintah Non Departemen. 

Apa yang diatur di dalam lnstruksi ini, dijadikan pedoman dalam 
pelaksanaan tugas mempersiapkan Rancangan Undang-undang sebe- 
tum disampaikan kepada DPR atau mempersiapkan Rancangan Per- 
aturan Pernerintah. 
Adapun pedoman tersebut selengkapnya sebagai berikut : 

Pasal 1 
(1) Masing-rnasing Departemen dan Lembaga dapat mengambil 

prakarsa untuk mempersiapkan Rancangan Undang-undang dan 
Rancangan Pcraturan Pernerintah sepanjang yang menyangkut 
bidang tugasnya. 

(2) Prakarsa tersebut dengan penjelasan pokok-pokok materi serta 
urgensinya supaya terlebih dulu dilaporkan kepada Presiden sebe- 
lum dilaksanakan persiapan-persiapan penyusunannya. 

Pasal 2 
(l) Dengan persetujuan Presiden, Menteri yang bersangkutan 

melakukan langkah-langkah seperlunya untuk rnenyusun Ran- 
cangan Undang-undang/Rancangan Peraturan Pernerintah yang 
penyusunannya dapat diselenggarakan dengan mengadakan suatu 
Panitia. 

(2) Panitia terse but pada ayat ( 1) Pasal ini dapat berbentuk suatu 
Panitia Interdepartemen atau suatu Panitia intern di lingkungan 
Departemen/ Lembaga yang bersangkutan, sesuai dengan petun- 
juk Presiden. 

Pasal J 
(l) Rancangan Undang-undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah 

Baiklah dalam penjelasan-penjelasan berikut akan saya gambarkan 
mengenai proses pernbentukan Undang-undang di Indonesia. 
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3. Proses Pembahason. Rancangan Undan~udang di DPR (RUU yang dalang 
dari Pemerintah}. 

Apabila Presiden sudah rnenyetujui suatu konsep Rancangan Un- 
dang-undang yang disiapkan oleh Menteri. maka Presiden segera 
menyampaikannya ke DPR dengan Amanat Presiden, 

Amanat Presiden ini memuat judul Rancangan Undang-undang, 

sebagai hasil Panitia tersebut pada Pasal 2 Instruksi Presiden ini, 
sebelum diajukan kepada Presiden, harus disampaikan /diedarkan 
terlebih dahulu kepada : 
l) Para Menteri-'Pimpinan Lembaga Pernerintah yang erat hu- 

bungannya dengan rnateri yang diatur dalam Rancangan yang 
bersangkutan, untuk mendapatkan tanggapan dan pertim- 
bangan. 

2) Menteri kehakiman urrtuk memperoleh tanggapan seper- 
lunya dari segi hukum, 

3) Sekretaris Kabinet untuk persiapan penyelesaian Rancangan 
tersebut selanjutnya. 

(2). Tanggapan dan pertimbangan sebagaimana drrnaksud pada ayat 
(1) Pasal ini dalarn waktu yang sesingkat-singkatnya harus disam- 
paikan oleh para Menteri dan Pimpinan Lembaga Pernerintah 
kepada Departernen z Lembaga yang menyiapkan Rancangan 
Undang-undang dan Rancagan Peraturan Pemerintah yang ber- 
sangkutan. 

Pasal 4 
Untuk mengolah tanggapan dan pertimbangan yang diajukan 

oleh masing-masing Departernen dan Lernbaga Pernerintah tersebut 
ayat {2) Pasal 3 instruksi Presiden ini, Departernen /Lembaga Perne- 
rintahan yang menyiapkan Rancangan Undang-undang dan Rancang- 
an Peraturan Pemerintah tersebut dapat mengadakan perternuan- 
perternuan konsultasi dan koordinasi dengan Departemen dan Lem- 
baga Pemerintah yang bersangkutan. 
Pasal 5. 

Hasil terakhir sebagai kebulatan pendapat atas materi sesuatu 
Rancangan Undang-undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah, 
disampaikan kepada Presiden disertai penjelasan-penjelasan oleh Men- 
teri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan, tentang pokok-pokok 
materi dari rancangan serta proses penggarapannya. 
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dan menunjuk Menteri yang ditugasi untuk mernbahasnya bersama 
DPR. 

Dalam proses penyiapan ini sampai keluarnya Amanat Presiden 
sebagai pengantar Rancangan Undang-undang, maka peranan Seker- 
tariat Kabinet sangat menentukan. 

Dalam praktek nampaknya seringkali konsep-konsep Rancangan 
Undang-undang dari para Menteri "antri" di Sekertariat Kabinet, 
narnun karena belum sempumanya Rancangan Undang-undang terse- 
but baik dari segi materi maupun dari segi hukurn, maka seringkali 
konsep tersebut dikembalikan lagi untuk disempurnakan. 

Dengan dernikian, setiap rancangan Undang-undang yang di- 
sarnpaikan ke DPR dengan Amanat Presiden tersebut adalah Ran- 
cangan Undang-undang yang memang sudah siap untuk dibahas. 

Rancangan Undang-undang yang sudah disarnpaikan dengan 
Arnanat Presiden kepada DPR, oleh DPR kemudian dibahas melalui 4 
tingkat pembicaraan sebagaimana yang ditetapkan oleh Peraturan Tata 
Tertib DPR. 

Sebelum di lakukan tingkat-tingkat pembicaraan ini, didahutui 
dengan pemberitahuan kepada para Anggota Dewan mengenai 
masuknya Rancangan Undang-undang tersebut dan selanjutnya Badan 
Musyawarah DPR RI menetapkan pengacaraannya. 
4 tingkat pembicaraan yang dimaksud adalah : 

Tingkat I : Rapat Paripurna DPR. 
Disini hadir Pernerintah (Menteri yang ditunjuk) , 
untuk mernberikan Keterangan Pernerintah. 

Tingkat II : a. Rapat Paripurna DPR 
Disini Fraksi-fraksi rnelalui juru bicaranya mern- 
berikan pemandangan umurn atas RUU tersebut. 

b. Beberapa hari kemudian, dalam Rapat Paripurna 
(masih dalam tingkat II) Pernermtah memberi 

jawaban atas pemandangan umum para Anggota 
Dewan yang membawakan suara Fraksi-fraksinya 
terse but. 

Tingkat Ill : Forum bukan Jagi Rapat Paripurna tetapi Rapat- 
rapat Komisi/Gabungan KomisiyPanitia Khusus 
yang bertugas untuk rnembahas RUU tersebut ber- 
sama Pernerintah. 
Mengenai Komisi mana yang menangani pembi- 
caraan Tingakat III, Kornisi atau Gabungan atau 



Panitia Khusus, yang menetapkannya adalah Musya- 
warah. 
Kalau materinya menyangkut beberapa Komisi, atau 
materinya dianggap cukup berat dan harus segera 
diselesaikan, maka biasanya diserahkan pernbahas- 
annya kepada Panitia Khusus. 
Mengapa demikian ? 
Karena biasanya rapat-rapat Panitia Khusus lebih 
efisien dan produktif karena tidak diganggu oleh 
tugas rutin sebagairnana kalau dibahas oleh Komisi- 
kornisi, sebab Kornisi-kornisi DPR ini selain bertugas 
di bidang perundang-undangan, juga mclakukan tu- 
gas-tugas pengawasan. 

Tingkat IV: Rapat Paripurna DPR untuk pengambilan kepu- 
tusan. Sebelum Dewan mengambil keputusan dan 
persetujuannya atas RUU ini untuk disahkan 
menjadi Undang-undang, maka didahului dengan 
pendapat akhir Fraksi-fraksi, 
Apabila keempat Fraksi sudah setuju, maka Pimpin- 
an Sidang merninta persetujuan Anggota Dewan. 
Biasanya persetujuan diberikan secara aklamasi. 
Tahap berikutnya adalah Sambutan Pemerintah. 

Catatan Sebelum mernasuki pernbicaraan tingkat II, III, dan 
IV diadakan pembahasan lebih dahulu di Fraksi- 
fraksi. 

Dengan Selesainya pembahasan di DPR rnelalui 4 tingkat pembi- 
caraan tadi, dan disetujuinya oleh DPR RUU tersebut untuk disahkan 
menjadi Undang-undang, maka tinggallah kemudian Presiden menan- 
datangani dan mengundangkannya. 

Sementara itu ada suatu RUU yang pernbahasannya tidak rnelalui 
4 tingkat pembicaraan. Biasanya RUU yang bersifat Ratifikasi, RUU TP 
APBN (Tambahan dan perubahan atas APBN), ataupun RUU 
(Perhitungan Anggaran Negara), ditetapkan oieh Tata Tertib, 
pembahasannya rnelalui prosedur singkatan (short cut), artinya tidak 
melalui Tingkat II (Pemandangan Umum para Anggota Dewan dan 
Jawaban Pemerintah). Jadi dari Tingkat I langsung Tingkat III clan 
kernudian Tingkat IV. 

Kalau kita rneneliti dengan seksama dan mengikuti dengan tekun 
pembahasan RUU-RUU ini, maka nampak bahwa Hak DPR yaitu Hak 
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4. Proses/prosedur pemhahasan Rancangan Undang-undang tentang APBN. 
Khusus untuk Rancangan Undang-undang tentang APBN proses 

pembahasannya agak berbeda dengan RUU-RUU sebagaimana saya 
sebut dirnuka. 

mengadakan perubahan atas Rancangan Undang-undang, dilak- 
sanakan dengan sungguh-sungguh. 

Mulai dari judul RUU, konsiderans, batang tubuh dan penjelasan- 
nya, semua tidak luput dari pernbahasan, 

Dalam praktek, sering sekali ada materi-rnateri yang dibahas 
sangat "alot'', sebagai contoh untuk RUU Hukurn Acara Pidana dibahas 
hampir 2 tahun. 

RUU tentang Pernilu, RUU tentang Partai Politik dan Golongan 
Karya, RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan, RUU tentang Sistem 
Pendidikan Nasional, RUU tentang Peradilan Agarna, dan masih ba- 
nyak RUU-RUU lain yang berrrilai strategis dibahas dengan cukup 
serius dan alot. 

Sering sekali ada "Crucial point" yang benar-benar hams diselesai- 
kan dengan musyawarah mufakat. 
Tidak jarang terjadi debat keras apabila sampai kepada prinsip. Kalau 
sudah demikian, rnaka lobby-lobby (pertemuan-pertemuan infor- 
mal) sangat diperlukan dalam rangka menemukan pendekatan-pen- 
dekatan, 

Lobby tersebut dapat berupa lobby antar Fraksi, lobby antara DPR 
dan Pernerintah. 

Tidak jarang, pemecahan dilakukan melalui lobby "tingkat tinggi", 
artinya pcrmasalahannya ditarik ke atas kepada Pimpinan Fraksi atau 
dengan Pemerintah dan kalau perlu dengan Presiden. 

Karena DPR tidak menghendaki pengambilan keputusan di- 
lakukan dengan suara terbanyak, clan ini sesuai dengan prinsip-prinsip 
Dernokrasi Pancasila, maka forum lobby ini sangat berperanan didalam 
mernpertemukan keinginan/kepentingan masing-masing. 

Dan hal ini hanya dapat berhasil, apabila semua pihak beritikad 
bahwa kepentingan nasional dan kepentingan rakyat dinornorsatukan 
sehingga egoisme golongan/kepentingan masing-rnasing pihak dapat 
ditekan. 

Dalam praktek, ha) ini rnemang nampak sekali. Inilah ciri khas 
Dernokrasi Pancasila yang diterapkan di Lembaga Perwakilan ini, · 
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5. Proses/prosedur pembahasan Rancangan Undang-undang usul Inisiatif. 
Rancangan Undang-undang usul Inisiatif ini untuk menjadi Un- 

dang-undang prosesnya jauh lebih panjang apabila dibandingkan 
dengan proses pernbahasan RUU yang datang dari Pemerintah, 
Mengapa dernikian? 

Walaupun tetap rnelalui 4 tingkat pembicaraan, tetapi khusus 
untuk RUU APBN, maka pernbahasan dilakukan dengan 2 tahap, 
yaitu: 
1) Pernbahasan yang bersifat kualitatif, yaitu pem bicaraan pen- 

dahuluan RAPBN yang dilakukan 3-4 bulan sebelum APBN disarn- 
paikan Presiden kepada DPR · pada awal bulan Januari. 
Sernua Kornisi dilibatkan dalam pernbicaraan peridahuluan ini. 
Komisi-kornisi mengadakan rapat dengan masing-masing pasangan 
kerjanya. · 
Hasil yang disampaikan kepada Kornisi APBN untuk ditampung 
dan selanjutnya Komisi APBN membahasnya dengan Menteri 
Keuangan. 
lni biasanya dilakukan pada bulan Septernber-Oktober , scbagai 
suatu rnasukan bagi Pemerintah dalarn rangka menyusun RUU 
APBN. 

2). Pernbahasan yang bersifat kuahtitatif dilaksanakan pada bulan 
Januari-Pebruari. 
Pembahasan ini juga melibatkan sernua Kornisi, sebelum akhirnya 
Komisi APBN mernbahasnya dengan Menteri Keuangan. Disini 
berlaku 4 tingkat pernbicaraan sebagaimana RUU-RUlJ lain. 
Keterangan Pernerintah dan pernbicaraan Tingkat I tidak diberi- 
kan oleh Menteri, tetapi langsung disarnpaikan oleh Presidcn. 
Sebelum dilakukan pernbicar aan Tingkat II (Pemandangan 
Umum) , Komisi APBN lebih dahulu menyampaikan pokok-pokok 
pikiran Kornisi APBN, yang memuat tentang hasil-hasil pernbi- 
caraan pendahuluan APBN serta pikrran-pikiran Kornisi APBN atas 
RUU APBN. 
Pembicaraan tingkat Ill dengan Menteri Keuangan dilakukan oleh 
Komisi APBN dengan menarnpung hasil-hasil pembahasan Komisi- 
komisi dalam rapat-rapat kerja dengan pasangan kerja masing- 
masing tentang RAPBN. 
Pernbahasan RUU APBN ini hams selesai selambat-larnbatnya satu 
bulan. sebelum tanggal 1 April Tahun Anggaran yang berjalan. 
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Sebab RUU usul Inisiatif ini sebelum menjadi RUU usu! Inisiatif 
DPR, harus dipenuhi langkah-langkah/tahap-tahap sebagai berikut : 
1) Oleh pengusul sekurang-kurangnya 20 orang dan lebih dari satu 

Fraksi, usulannya disampaikan kepada Pimpinan DPR. 
2) Pimpinan DPR selanjutnya mengacarakannya di dalam Rapat 

Badan Musyawarah, dimana dalam rapat ini para pengusul mem- 
beri penjelasan atas usuI-usulannya dan kernudian dilakukan tanya 
jawab. 

3) Dari sini apabila Badan Musyawarah menyetujuinya, selanjutnva 
dibawa ke dalam Rapat Paripurna untuk diambil keputusan, dite- 
rirna atau tidak, 

4) Apabila RUU usul Inisiatif ini diterima dan diputuskan oleh Rapat 
Paripuma, sebagai RUU usul Inisiatif DPR, maka Kornisi, Gabung- 
an Komisi atau Panitia Khusus ditunjuk oleh DPR untuk memba- 
hasnva. 

5) Langkah-langkah berikutnya RUU Inisiatif ini disampaikan kepada 
Presiden dengan permintaan agar Presiden dapat menunjuk 
Menteri untuk mewakili Pemerintahan mernbahas RUU usu) Inisi- 
atif ini. 

Apabila prosedur ini telah dilarnpaui, maka mulailah pernbi- 
caraan dilakukan dalam 4 tingkat pernbicaraan sebagaimana 
tingkat-tingkat pembicaraan RUU lain. 
Dalam pernbicaraan tingkat I (Paripurna DPR) penjelasannya 
tidak diberikan oleh Menteri, tetapi oleh Komisi/Gabungan 
Komisi/Panitia Khusus yang ditunjuk. 
Dalam Pembicaraan tingkat II melalui tahap-tahap : 
a. Pemandangan Umum Anggota Dewan. 
b. Tanggapan Pernerintah 
c. Jawaban Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus. 

6) Tingkat III dan IV melalui proses yang sama, 
Walaupun prosedur RUU Usu! Inisiatif ini cukup panjang (jauh 
melebihi waktu pembahasan RUU yang datang dari Pemerintah), 
hal ini bukan merupakan satu-satunya alasan mengapa DPR 
selarna ini tidak pernah mengeluarkan RUU Usu! Inisiatif. 
Kita mengetahui pada dasamya hak membentuk Undang-undang 
ini ada pada Presiden (pasal 5 ayat ( 1) UUD 1945), dengan 
persetujuan DPR. 
Dari sini nampak bahwa inisiatif tentu saja banyak dari Presiden/ 
Pemerintah, lebih-lebih kalau kita rnelihat Prsiden selaku Manda- 
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ttd 
R. SOEKARDI 

Jakarta, 12 Maret 1990 
WAKIL KETUA MPR/DPR RI, 

V. PENUfUP 
Demikian ceramah saya, mudah-rnudahan ada manfaatnya dalam 

rnenambah wawasan para Mahasiswa. 
Sekian 

IV KESIMPUI.AN 
Dari uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, dapatlah diarnbil 

kesimpulan ·sebagai berikut : 
I. Negara Indonesia adalah negara Hukum, maka adanya peraturan- 

peraturan perundangan merupakan ha! yang mutlak di dalam 
membangun kehidupan bernegara dan berrnasyarakat, 

2. Proses pembentukan perundang-undangan di Indonesia 
khususnya pembentukan Undang-undang, hams dilakukan oleh 
DPR dengan Presidenz'Pemerintah secara bersama-sama. 

3. Kerja sama yang serasi, saling menghormati kedudukan dan fungsi 
masing-masing didalam pernbahasan pelbagai Rancangan Undang- 
undang, akan memperlancar jalannya pembahasan dan pada gili- 
rannya akan menghasilkan suatu produk perundang-undangan 
yang dapat memuaskan sernua pihak. 

4. Pelbagai produk perundang-undangan yang dihasilkan DPR dan 
Pemerintah yang telah dibahas dengan susah payah, harus 
dilengkapi dengan peraturan-peraturan pemerintah sebagai pe- 
laksanaan lebih lanjut dari Undang-undang tersebut, agar dapat 
dirasakan manfaat dan keberadaannya dan agar dapat berlaku 
secara efektif, berdayaguna clan berhasilguna. 

taris, akan mengetahui dengan persis perundang-undangan yang 
sangat diperlukan oieh rakyat da!am melanjutk.an pembangunan. 
Disamping itu Pernerintah merniliki perangkat keras, pcrangkat 
lunak dan data-data yang cukup. 
Saya kira ini merupakan jawaban utama atas banyaknya pertanyaan 
masyarakat tentang tidak/belum adanya RUU Usul Inisiatif DPR. 
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DI DEPAN MAHASISWA PROGRAM 
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KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 
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SAIFULSULUN 

Jakarta, 25 J uni 1990 
WAKIL KETUA DPR RI, 

ttd 

Dengan segala senang hati hari ini saya menerima kchadiran 6 
Mahasiswa program studi Sldan D2jurusan IPS Fakultas keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Univcrsitas Lampung dalam rangka kuliah Kerja 
Lapangan, dengan didampingi 4 dosen pembimbing. 

Sebagaimana yang diminta oleh Panitia Pelaksana . Kuliah Kerja 
Lapangan (KKL), Pimpinan DPR RI diharapkan dapat memberi cc- 
rarnah ilmiah dengan judul : 

"FUNGSI DAi'J PERA.'!Ai'IJ' DPR RI UNTUK MEMBlJAf PJ:.:RUN- 
0A;"[('_,..UNDAl'<'Gk~ Di KAITKAN DENG~\J.'\l USAHA PEMERINTAl I 
DAIAM ME~Al'\iGCAPr INSPIRASJ (KEBUTUHAN) MASYARAKAT 
INDONESIA". 
Oalam kesernpatan ini saya akan uraikan tentang fungsi dan peranan 
DPR didalam proses pcmbentukan perundang-undangan di Indonesia 
dikaitk.an dengan upaya-upaya DPR di<lalam menampung inspirasi 
rnasyarakat. 
Jadi saya tidak berbicara tentarig u saha Pe mer intah didalam me- 
nanggapi aspirasi rnasyarakat sebagaimana yang saudara mint.a, sebab 
mengenai hal ini jelas menjadi tugas pernerintah untuk menjclaskan- 
nya, karena kami sebagai Pimpinan Lernbaga Legcslatif tidak berhak 
menjclaskan Lugas dan upaya-upaya apa yang dilakukan pihak Eksekuuf 
dalam rnenanggapi inspirasi rnasyarakat. 
Jadi disini kami mcndudukkan perrnasalahan scsuai dcngan porsi yang 
menjadi wcwenang DPR saja. 

Dengan dcmikian scdikit perubahan judul terscbut, rnaka saya 
harap para mahasiswa FKIP, calon-calon pendidik, sedikit banyak 
mengetahui apa dan bagaimana DPR dcngan segala fungsi, peranan,' 
dan kegiatannya. 

Akhirul kata, saya harap saudara dapat menelaahnya dengan se- 
baik-baiknya, · 

PENGANTAR 
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61 
Ceramah Wakil Ketua DPR-Rl/Koordinator 

Bidang Politik, Saiful Sulun di depan mahasiswa 
Program Kuliah Kerja Lapangan Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, 
tanggal 25 Juni 1990 di Jakarta, tentang 

Fungsi dan Peranan DPR didalam proses 
pembentukan perundang-undangan di Indonesia. 



I , 
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61 
FUNGSI DAN PERANA."'I" DPR DIDALAM PROSES 

PEMBENTUKAN .PERUNDANG-UNDANGAN INDONF.SIA 
OLEH SAIRJL SULUN, WAKIL KETUA DPR RI DI DEPAN 

MAHASISWA PROGRAM KULIAH KERJA IAPANGAN FAKULTAS 
KEGURUAN DA.i'IJ II.MU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG 

, JAKARTA, 25 JUNI 1990 

I PENDAHULUAN 
a. Umum 

Negara Indonesia adalah negara Hukurn, Pemerintahan berdasar 
atas sistern konstitusi, 
Dernikian pokok-pokok pikiran, baik yang terkandung di dalarn Pem- 
bukaan UUD 1945, batang tubuh maupun penjelasannya. 
Atas dasar pokok-pokok pikiran tersebut, maka terbentuklah pelbagai 
peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah merupakan hal 
yang mutlak didalam memberi landasan kehidupan kenegaraan di 
tanah air kita, 

Kalau kita teliti bunyi pasal-pasal Undang-undang Dasar 1945, 
maka kekuasaan mernbentuk Undang-undang ada ditangan Presiden, 
dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Artinya tidak ada satu 
Undang-undangpun di tanah air kita yang diajukan oleh Pemerintah 
dan menjadi Undang-undang tanpa melalui pernbahasan dan 
persetujuan DPR. Sebaliknya, DPR pun berhak mengajukan Rancang- 
an Undang-undang. 
Dengan dernikian, kekuasaan dalam hal pembentukan Undang-undang 
ada di tangan Legislatif dan Eksekutif atau DPR dan Presiden secara 
bersama-sama. 

Sejak Orde Barn Jebih dari 256 U ndang-undang telah dihasilkan 
oleh DPR bersama Pemerintah dan ditambah 10 (sepuluh) Rancangan 
Undang-undang yang sedang dibahas dan diharapkan dapat diselcsai- 
kan dalam tahun ini juga. 

Walaupun demikian, DPR merasa jumlah ini masih jauh dari 
yang diharapkan, lebih-lebih kalau kita melihat didalam pembangunan 
kita yang makin meningkat, menghadapi tahap pemantapan dalam 
PELITA V dan mernasuki ta.hap tinggal landas dalam PEUTA VI yaitu 
tahap awal pembangunanjangka panjang yang kedua, maka kebutuhan 
di bidang perundang-undangan ini sangat dirasakan, baik yang 
berkaitan dengan perangkat hukum pokok maupun perangkat hukum 
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sektoral. 
Hal ini rnerupakan tantangan bagi DPR dan juga Pernerintah 

untuk dapat mewujudkannya. 
Dalam kaitan inilah maka apabila kita akan menyimak bagaimana 

fungsi peranan DPR di dalam proses pembentukan perundang-undang- 
an di Indonesia, sebagaimana judul yang telah dipilih, selain harus 
diketahui bagaimana tata cara mernpersiapkan rancangan undang- 
undang oleh Pemerintah maka masalah ke DPR-an~ tugas-tugas dan 
wewenangnya serta mekanisme kerja dalam mernbahas sesuatu ran· 
cangan undang-undang berikut praktek-praktek yang ada dan selalu 
dijumpai dalam melaksanakan tugas-tugas pokoknya, semuanya ini 
harus pula diketahui. 

Oleh karena itulah sistematika ceramah ini disusun dengan urut- 
an-urutan sebagai berikut : 

I. Pendahuluan 
II. DPR RI, peranan, tugas dan wewenangnya. 
III. Proses pembentukan perundang-undangan di Indonesia 
IV. Upaya dalam menanggapi aspirasi masyarakaat Indonesia. 
V. Kesimpulan. 

b. Mak.sud dan tujuan 
Maksud dan tujuan ceramah ini adalah memberikan gambaran 

dan kejelasan kepada para mahasiswa, bagaimana fungsi dan pcranan 
DPR di dalam proses pembentukan perundang-undangan di Indonesia 
dengan segala permasalahannya dikaitkan dengan upaya-upaya dalarn 
menanggapi aspirasi masyarakat Indonesia. 

c. Ruang lingkup 
Ruang lingkup rnateri ceramah ini meliputi : 

Peranan dan tugas wewenang DPR sebagai salah satu Lembaga Tinggi 
Negara yang salah satu tugas pokok-nya adalah membentuk Undang- 
undang disamping tugas-tugas lainnya dan upaya-upaya dalam me- 
nanggapi aspirasi masyarakat Indonesia. 

d. Metod« pendekalan 
Metode pendekatan dalarn materi ceramah itu adalah juridis for- 

mal, dalam arti disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang berlaku, 
baik itu peraturan yang diatur oleh Eksekutif maupun peraturan yang 
dibuat oleh DPR dalam wujud tata tertib, dan materi ceramah ini 
disajikan secara diskriptif, 
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3. Fraksi Persatuan Pernbangunan 61 orang 
4. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia: 40 orang 

: 299 orang 
100 orang 

1. Fraksi karya pembangunan 
2. Fraksi ABRI 

2. Anggota DPR (periode 1987-1992). 
Didasarkan kepada hasil Pernilu 23 April I 987. 
Undang-undang yang mendasarinya ialah Undang-undang tentang 
Pemilu yang telah berkali-kali mengalami perubahan, terakhir 
diubah menjadi Undang-undang Nomor I Tahun 1985. 
Pengis.ian keanggotaan melalui : 
a. Pemilu, 
b, pengangkatan. 

Jumlah Angora 500 orang terbagi: 

400 orang rnelalui Pemilu (GOLKAR, POI, PPP). 
JOO orang diangkat (dari unsur ABRI). 
komposisi keanggotaan : 

1. Kedudukan DPR 
a. Sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor Ill/MPR/1978, DPR 

rnerupakan salah satu Lembaga Tinggi Negara. 
Adapun Lernbaga-lembaga Tinggi Negara yang lain adalah : 

Presiden 
Dewan Pertimbangan Agung 
Badan Perneriksa Keuangan 
Mahkamah Agung 

b. Kedudukan DPR kuat, karena DPR tidak dapat dibubarkan 
oleh Presiden (Penjelasan UUD 1945 angka VII). 

c. Dapat mengawasi tindakan-tindakan Presiden dalam rangka 
pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara. 

II. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. 
P:ERANAN, TUG.AS .DAN WEWENANGNYA. 
Sebagaimana dijelaskan dalarn Bab Pendahuluan, untuk rnenge- 

tahui lebih dalarn mengenai proses pernbentukan perundang-undang- 
an di Indonesia, maka harus diketahui lebih dahulu apa itu DPR, 
bagaimana peranannya, apa saja tugas-tugasnya dan wewenangnya. 
Marilah kita dalarni satu persatu, 
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4. Tugas wewenan{fnya. 
Pasal 4 Tata Tertib DPR mengatur : 
l) Tugas clan wewenang DPR adalah : 

a. ·Bersama-sama Presiden membentuk Undang-undang. 
b. Bersama-sarna Presiden menetapkan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (APBN). 
c. Melakukan pengawasan : 

(1) pelaksanaan Undang-undang 
(2) pelaksanaan Angaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) serta pengelolaan keuangan Negara. 
(3) Kebijaksanaan Pemerintah, sesuai denganjiwa UUD 1945 

dan Kere tapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia. 

Wewenang dan tugas a, b, c, dan diatas yaitu : 
Membentuk Undang-undang 
Menetapkan APBN 
Melakukan pengawasan. 

adalah jelas diatur di dalarn UUD I 945 dan Ketetapan-ketetapan 
MPR. 
d. Mernbahas untuk meratifikasi dan atau .. memberikan 

persetujuan atas pernyataan perang, pembuatan perdamaian 
dan perjanjian dengan negara lain yang dilakukan oleh 
Presiden. 

e, membah as hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban 
keuangan negara yang diberitahukan oleh Badan Perneriksa 
Keuangan. 

f. Melaksanakan hal-hal yang ditugaskan oleh Ketetapan-kete- J 
tapan Majelis Perrnusyawaratan Rakyat kepada DPR. 

2) Untuk kepentingan pelaksanaan wewenang dan tugasnya, DPR 
dapat mengadakan konsultasi dan Koordinasi dengan Lembaga 
Tinggi Negara lainnya. 

3. Fraksi 
500 orang anggota tersebut harus mengelompokkan diri dalam Fraksi- 

. fraksi 
Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPR yang terdiri atas kekuatan- 
kekuatan sosial dan politik dan mencerminkan susunan golongan 
dalam masyarakat 
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Sedangkan hak Anggota ialah hak yang melekat pada masing- 
rnasing Anggota seperti hak bertanya, hak adrninistratif hak keuangan, 
dan sebagainya, 

mi. 

6. Hak DPR dan Hak Anggota DPR 
Untuk dapat melaksanakan pelbagai wewenang dan tugas DPR 

tersebut, maka peraturan perundangan dan Tata tertib DPR mengatur 
tentang Hak-hak yang dipunyai DPR dan Hak-hak Anggota DPR. 
Yang dimaksud dengan Hak DPR adalah hak yang melekat pada DPR 
sebagai suatu lembaga, 
Untuk pelaksanaan pelbagai hak DPR tersebut, maka diatur secara 
rind di dalarn Tata Tertib DPR. 
Untuk dapat rnewujudkan pelbagai hak tersebut, harus disetujui oleh 
Rapat Paripurna DPR, yang mempakan instansi tertinggi dari Lembaga 

r 

5. Alat-alat Kelmgltapan DPR 
Untuk dapat melaksanakan wewenang dan tugas-tugas tersebut, 

maka DPR merniliki pelbagal Alar Kelengkapan, yaitu : 
l) Pim pin an DPR terdiri dari : 1 orang Ketua, dan 4 orang Wakil 

Ketua, 
Masing-masing wakil Ketua mengkoordinir dalarn membidangi : 

Politik dan Luar Negeri (Komisi I, II, II dan BKSAP). 
Industri clan Pembangunan (Kornisi JV, V, Vl, dan BURT) 
Ekonomi dan Keuangan (Komisi VII dan APBN) 
Kesejahteraan Rakyat (Komisi VIII, IX, X) 

2). Badan Musyawarah. 
Mernpunyai Anggot.a tetap : 67 orang 
Anggota pengganti : 33 orang 

3) BURT (Badan Urusan Rumah Tangga) 
Mempunyai Anggota tetap : 33 orang / 
Anggota pengganti : 17 orang 

4) BKSAP (badan Kerja Sama Antar Parlemen) 
Mempunyai Anggota tetap :, 35 orang 

5) Komisi-komisi 
Komisi I, II, HI, IV, V, VI, VH, VIII, IX, X, dan APBN. 
Mempunyai Anggota tetap rata-rata : 44 orang 

6). Panita Khusus (PANSUS) 
Mempunyai Anggota tetap dan Anggota Pengganti. 
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III PROSES PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN DI - 
INDONESIA 

1. Umum 
Untuk menghasilkan suatu produk perundang-undangan di Indo- 

nesia dilakukan melalui suatu proses yang cukup panjang. Untuk itu 
rnemang telah disiapkan suatu aturan-aturannya. 

Sebagaimana tertuang didalam ketentuan UUD 1945 yaitu pasal 5 
ayat (1) dan pasal 21 ayat (1), maka suatu Rancangan Undang-undang 
dapat-datang dari : 
1. Pernerintah (pasal 5 ayat (1) UUD 1945) 
2. DPR (pasal 21 ayat (I) UUD 1945) · 

Rancangan Undang-undang yang datang dari DPR disebut Ran- 
cangan Undang-undang Usul · lnisiatif, sedang Rancangan Undang- 
undang yang datang dari Pemerintah disebut dengan Rancangan 
Undang-undang. 

Baik Rancangan Undang-undang {dari Pernerintah) maupun 
Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif (dari DJ>R) untuk menjadi 
Undang-undang ditempuh melalui tahap-tahap : 
1. Pembahasan di DPR (melalui 4 tingkat pembicaraan) j 
2. Disetujui oleh DPR 
3. Ditetapkan Presiden 
4. Diundangkan (menjadi Undang-undang). 

Dalam kaitan dengan judul ceramah ini, maka hak DPR yang 
ketiga, yaitu hak mengadakan perubahan atas Rancangan Undang- 
undang. Inilah yang akan dijelaskan dalam Bab-bah berikut, 

H.ik-hak DPR tersebut adalah sebagai berikut : 
a. hak meminta keterangan kepada Presiden; 
b. hak mengadakan penyelidikan; 
c. hak mengadakan perubahan atas Rancangan Undang-un- 

dang; 
d. hak mengajukan pertanyaan pendapat; 
e. hak mengajukan/menganjurkan seseorang jika ditentukan 

oleh suatu peraturan perundang-undangan; 
f. hak mengajukan Rancangan Undang-undang usul inisiatif, 
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Itu semua adalah tahap proses pernbentukan Undang-undang, sedang 
perundang-undangan yang lain seperti UUD, Ketetapan MPR; Per- 
aturan Pemerintah, dan lain-lain rnelalui proses yang berbeda. 
Dalam ceramah ini, saya hanya akan membatasi diri kepada proses 
pernbentukan Undang-undang di Indonesia, dirnana seperti saya 
katakan dimuka, DPR terlibat didalarnnya, 

Namun demikian supaya tidak rancu, baiklah akan saya gambar- 
kan ringkas tentang susunan Ztata urutan perundang-undangan di 
Indonesia. 

Sesuai dengan ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 yaitu 
Ketetapan MPRS tentang Memorandum DPR GR mengenai sumber 
tertib Hukum Republik Indonesia, dan Tata Urutan Perundangan 
Republik Indonesia, pada angka II disebutkan bahwa bentuk-bentuk 
peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berturut-turut 
sebagai berikut : 

1. UUD 1945 \.,.--\" 
2. Ketetapan MPR 
3. Undang-undang (Peraturan Pernerintah Pengganti Undang- 

undang) 
4. Peraturan Pemerintah 
5. Keputusan Presiden 
6. Peraturan-peraturan lainnya. 

Ketetapan MPRS ini sampai sekarang masih herlaku. 
Seorang pakar Hukum Ketatanegaraan di Indonesia Prof. Padmo 
Wahyono, S. H. berperidapat, bahwa Ketetapan MPR mengandung 
aturan Dasar, tetapi dibandingkan dengan aturan Dasar yang ada 
pada Batang Tubuh UUD 1945, tingkatnya lebih rendah, rneskipun 
keduanya berada dalam satu lapisan aturan Dasar, 

Baik UUD 1945 maupun Ketetapan MPR akan melahirkan Un- 
dang-undang sebagai jabaran lebih lanjut, 
Bagaimana proses pembentukan Undang-undang Dasar? 

Sesuai pasa1 3 UUD 1945, yang berhak menetapkan adalah MPR. 
Jadi yang rnemprosesnyapun MPR. Untuk UUD 1945 yang memproses 
dan menyiapkan adalah fouding fathers kita yang di duduk didalam 
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. 

Unruk Ketetapan-ketetapan MPR,jelas yang memprosesnya adalah 
MPR melalui Sidang-sidang Umum yang diadakan 5 tahun sekali atau 
melalui Sidang Istimewa. 
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Pasal 2. 
( 1) Dengan persetujuan Presiden, Men teri yang bersangku tan 

melakukan langkah-langkah seperlunya untuk menyusun Rancang- 
an Undang-undang/Rancangan Peraturan Pemerintah yang 
penyusunannya dapat diselenggarakan dengan mengadakan suatu 
Panitia. 

(2) Panitia tersebut pada ayat (1) Pasal ini dapat berbentuk suatu 
Panitia interdepartemen atau suatu Panitia inter di lingkungan 
Departemen/Lembaga yang bersangkutan, sesuai dengan petun- 
juk Presiden, 

Pasal 1 
( l) Masing-masing Departemen dan Lembaga dapat rnengam bil 

prakarsa untuk mernpersiapkan Rancangan Undang-undang dan 
Rancangan Peraturan Pernerintah sepanjang yang menyangkut 
bidang tugasnya. 

(2) Prakarsa tersebut dengan penjelasan pokok-pokok rnateri serta 
urgensinya supaya terlebih du)u dilaporkan kepada Presid en sebe- 
lum dilaksanakan persi~pan-persiapan penyusunannya. 

2. Penyiapan suatu Rancangan Undang-undang okh Pemenntah 
Bagaimanakah Presiden/Pemerintah mempersiapkan suatu Ran- 

cangan Undang-undang sebelurn disarnpaikan kepada DPR dengan 
Arnanat Presiden? · 

Untuk ini, maka Presiden telah menge]uarkan suatu instruksi, 
yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1970 
ten tang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan U ndang-undang dan 
Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. 
Instruksi ini ditujukan kepada para Menteri dan Pimpinan Lembaga 
Pemerintah Non departemen. 

Apa yang diatur di dalam Instruksi ini, dijadikan pedoman dalam 
pelaksanaan tugas mempersiapkan Rancangan - Undang-undang sebe- 
lum disampaikan kepada DPR atau mempersiapkan Rancangan Per- 
atuan Pemerintah. 
Adapun pedoman tersebut selengkapnya sebagai berikut : 

Baiklah dalam penjelasan-penjelasan berikut akan saya gambarkan 
mengenai proses pembentukan Undang-undang di Indonesia. 
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3. Proses pnnbahasan Rancangan Undang-undang di DPR (RUU yang da- 
tang dari Pemerintah) 
Apabila Presiden sudah menyetujui suatu konsep Rancangan Un- 

·~11. 
(I) Rancangan Undang-undang dan Rancangan Peraturan Pemerin- 

tah sebagai basil Panitia tersebut pada Pasal 2 Instruksi Presiden 
ini, sebelurn diajukan kepada Presiden, harus disampaikan/ 
diedarkan terlebih dahulu kepada : 
1) Para Menteri/Pirnpinan Lembaga Pemer intah yang erat 

hubungannya dengan materi yang diatur dalam Rancangan 
yang bersangkutan, untuk rnendapatkan tanggapan dan per- 
timbangan. 

2) Menteri Kehakiman untuk rnemperoleh tanggapan seper- 
lunya dari segi hukurn, 

3) Sekretaris Kabinet untuk persiapan penyelesaian Rancangan 
tersebut selanjutnya. 

(2) Tanggapan dan pertimbangan sebagairnana dirnaksud pada ayat 
(l) Pasal ini dalarn waktu yang sesingkat-singkatnya harus disarn- 
paikan oleh para Menteri dan Pimpinan Lembaga Pernerintah 
kepada Departemen Zl.ernbaga yang menyiapkan Rancangan 
Undang-undang dan rancangan Peraturan Pernerintah yang ber- 
sangkutan, 

Pasal 4. 
Untuk mengolah tanggapan dan pertirnbangan yang diajukan oleh 

masing-masing Departemen dan Lembaga Pernerintah tersebut ayat 
(2) Pasal 3 Instruksi Presiden ini,. Departemen/Lembaga Pernerintah 
yang menyiapkan Rancangan Undang-undang dan Rancangan Pera- 
turan Pemerintah tersebut dapat rnengadakan perternuan-pertemuan 
konsultasi dan koordinasi dengan Departemen dan Lembaga Pernerin- 
tah yang bersangkutan. 

Pasal 5. 
Hasil terakhir sebagai kebulatan pendapat atas materi sesuatu 

Rancangan Undang-undang dan Rancangan Peraturan Pernerintah, 
disampaikan kepada Presiden disertai penjelasan-penjelasan oleh 
Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan, tentang pokok-pokok 
materi dari Rancangan serta proses penggarapannya. 
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dang-undang yang disiapkan oleh Menteri, maka Presiden segera 
menyampaikannya ke DPR dengan Amanat Presiden. 

Amanat Presiden ini memuat judul Rancangan Undang-undang, 
dan menunjuk Menteri yang ditugasi untuk membahasnya bersama 
DPR. 

Dalam proses penyiapan ini sarnpai keluarnya Amanat Presiden 
sebagai pengantar Rancangan Undang-Undang, rnaka peranan Sekre- 
tariat Kabinet sangat menentukan. 

Dalam praktek nampaknya seringkali konsep-konsep Rancangan 
Undang-undang dari para Menteri "antri" di Sekretariat Kabinet, 
namun karena belurn sernpurnanva Rancangan Undang-undang terse- 
but baik dari segi materi maupun dari segi hukum, rnaka seringkali 
konsep tersebut dikembalikan lagi untuk disempurnakan. 

Dengan demikian, setiap Rancangan Undang-undang yang disarn- 
paikan kc DPR dengan Amanat Presiden tersebut adalah Rancangan 
Undang-undang yang memang sudah siap untuk dibahas, 

Rancangan Undang-undang yang sudah disampaikan dengan 
Amanat Presiden kepada DPR, oleh DPR kemudian dibahas melalui 4 
tingkat pembicaraan sebagaimana yang ditetapkan oleh Peraturan Tata 
Tertib DPR. 

Sebelum dilakukan tingkat-tingkat pembicaraan ini, didahului 
dengan pemberitahuan kepada para Anggota Dewan mengenai 
masuknya Rancangan Undang-undang tersebut dan selanjutnya Badan 
Musyawarah DPR RI menetapkan pengacaranya. 
4 tingkat pembicaraan yang dimaksud adalah : 

Tingkat I Rapat Paripurna DPR. 
Disini hadir Pemerintah (Menteri yang ditunjuk), 
untuk mernberikan keterangan Pernermtah, 

Tingkat II : a. Rapat Paripurna DPR. 
Disini Fraksi-fraksi rnelalui juru bicaranya membe 
rikan pemandangan urnurn atas RUU tersebut. 

b. Beberapa hari kemudian, dalam Rapat Paripurna 
(masih dalam Tingkat II) Pemerintah mernberi 
jawaban atas pemandangan umum para Anggota 
Dewan yang membawakan suara Fraksi-fraksinya 
terse but. 

Tingkat III : Forumnya bukan lagi Rapat Paripurna, tetapi Rapat- 
rapat Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus 
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Dengan selesainya pernbahasan di DPR melalui 4 tingkat pembi- 
caraan tadi, dan disetujuinya oleh DPR RUU tersebut untuk disahkan 
menjadi Undang-undang, maka tinggalfah kemudian Presiden menan- 
datangani dan mengundangkannya, · 

Kalau kita meneliti dengan seksarna dan mengikuti dengan tekun 
pembahasan RUU-RUU ini, maka nampak bahwa Hak DPR yaitu Hak 

fraksi. 

Cata tan 

yang bertugas untuk membahas RUU tersebut ber- 
sarna Pernerintah. 
Mengenai Komisi mana yang menangani pembi- 
caraan tingkat Ill ini, Kornisi atau Gabungan Komisi 
atau Panitia Khusus, yang menetapkannya adalah 
Badan Musyawarah. 
Kafau materinya menyangkut beberapa Komisi, atau 
materinya dianggap cukup berat dan harus segera 
diselesaikan, maka biasanya diserahkan pembahasan- 
nya kepada Panitia Khusus, 
Mengapa demikian ? 
Karena biasanya rapat-rapat Panita Khusus lebih 
efisien dan produktif karena tidak diganggu oleh 
tugas rutin sebagaimana kalau dibahas oleh Kornisi- 
kornisi, sebab Kornisi-komisi DPR ini selain bertugas 
dibidang perundang-undangan, juga melakukan 
tugas--tugas pengawasan. 

Tingkat IV: Rapat Paripurna DPR untuk pengambilan kepu- 
tusan, 
Sebe lum Dewan mengambil keputusan dan 
persetujuannya atas RUU ini untuk disahkan men- 
jadi Undang-undang, maka didahului dengan pen- 
dapat akhir Fraksi-fraksi. 
Apabila keernpat Fraksi sudah setuju, maka Pirnpin- 
an Sidang meminta persetujuan Anggota Dewan. 
Biasanya persetujuan diberikan secara aklamasi. 
Tahap berikutnya adalah Sarnbutan Pernerintah. 

Sebelurn mernasuki pernbicaraan tingk.at II, Ill, clan 
IV diadakan pernbahasan lebih dahulu di Fraksi- 

I 

~ 
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4. Proses/prosedur pembahasan Rancangan Undan-undang tentang APBN. 
Khusus untuk Rancangan Undang-undang tentang ABPN proses 

pembahasannya agak berbeda dengan RUU -RUU sebagaimana saya 
sebut dirnuka. 

Walaupun tetap melalui 4 tingkat pembicara, tetapi khusus untuk 
RUU APBN, maka pembahasan dilakukan dengan 2 tahap, yaitu : 
1) Pembahasan yang bersifat kualitatif, yaitu pernbicaraan pen- 

dahuluan RAPBN yang dilakukan 3-4 bulan sebelum RUU APBN 
disarnpaikan Presiden kepada DPR pada awal Januari. 
Semua Komisi dilibatkan dalam pembicaraan pendahuluan ini. 
Kornisi-kornisi mengadakan rapat dengan masing-masing pasangan 
kerjanya. 
Hasilnya disarnpaikan kepada Komisi APBN untuk ditampung dan 
selanjutnya Komisi APBN rnembahasnya dengan Menteri Keuang- 
an. 
Ini biasanya dilakukan .pada bukan September - Oktober, Sebagai 
sesuatu masukan bagi Pernerintah dalam rangka penyusunan 
RUU APBN. 

2) Pernbahasan yang bersifat kuantitatif dilaksanakan pada bulan 
Januari-Pebruari. 
Pembahasan ini juga melibatkan semua Komisi, sebelum akhirnya 
Komisi APBN membahasnya dengan Menteri Keuangan. Disini 
berlaku 4 tingkat pembicaraan sebagaimana RUU-RUU lain. 
Keterangan Pemerintah pada pernbicaraan Tingkat I tidak diberi- 
kan oleh Menteri, tetapi langsung disampaikan oleh Presiden, 
Sebelum dilakukan pernbicaraan Tingkat II (Pemandangan 

mengadakan perubahan atas Rancangan Undang-undang, dilak- 
sanakan dengan sungguh-sungguh. 

Mulai dari judul RUU, konsiderans, batang tubuh clan penjelasan- 
nya, semuanya tidak luput dari pernbahasan. 

Dalam praktek, sering sekali ada materi-materi yang dibahas "alot", 
sebagai contoh untuk RUU hukum Acara Pidana dibahas hampir 2 
tahun. 

RUU tentang Pemilu, RUU tentang Partai Politik dan Golongan 
Karya, RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan, RUU tentang Sistern 
Pendidikan Nasional, RUU tentang Peradilan Agama, dan rnasih ba- 
nyak RUU-RUU lain yang bernilai srategis dibahas dengan cukup 
serius dan alot. 
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Apabila prosedur ini telah dilampaui, maka rnulailah pernbi- 
caraan sebagaimana tingkat-tingkat pernbiraan RUU-RUU 
lain. 

5. Proses/prosedur pembahasan R.ancangan Undang-undang Usul lnisiatif. 
Rancangan Undang-undang Usu] Inisiatif ini untuk dapat menjadi 

Undang-undang prosesnya jauh lebih panjang apabila dibandingkan 
dengan proses pernbahasan RUU yang datang dari Pemerintah. 
Mengapa demikian ? 
Sebab Rancangan Undang-undang usul lnisiatif mi sebelum menjadi 
RUU usul Inisiatif DPR, harus dipenuhi langkah-Iangkahztahap-tahap 
sebagai berikut : 
1). Oleh pengusul sekurang-kurangnya 20 orang dan lebih dari satu 

Fraksi, usulannya disampaikan kepada Pimpinna DPR. 
2). Pimpinan DPR selanjutnya mengacarakannya di dalam Rapat 

Badan Musyawarah, dimana dalam rapat ini para pengusul mem- 
beri penjelasan atas usul-usulnya dan kernudian dilakukan tanya 
jawab. 

3). Dari sini apabila Badan Musyawarah menyetujuinya, selanjutnya 
dibawah ke dalam Rapat Paripurna untuk diambil keputusan, 
diterirna atau tidak. 

4). Apabila RUU usul Inisiatif ini diterirna dan diputuskan oleh Rapat 
Paripurna, sebagai RUU usul Inisiatif DPR, maka Kornisi, Gabung- 
an Komisi atau Panitia Khusus ditunjuk oleh DPR untuk rnernba- 
hasnya. 

5) Langkah berikutnya RUU usul Inisiatif ini disampaikan kepada 
Presiden dengan permintaan agar Presiden dapat menunjuk 
Menteri untuk mewakili Pernerintah membahas RUU usu! Inisiatif 
ini, 

urnum), Komisi APBN Jebih dahulu menyarnpaikan pokok-pokok 
Pikiran Komisi APBN, yang rnemuat tentang hasil-hasil pembi- 
caraan pendahuluan APBN serta pikiran-pikiran Komisi APBN atas 
RUU APBN. 
Pernbicaraan Tingkat III dengan Men teri Keuangan dilakukan 
oleh Kornisi APBN dengan menampung hasil-hasil pernbahasan 
Komisi-komisi dalam rapat-rapat kerja dengan pasangan kerja 
masing-masing tentang RAPBN. 
Pernbahasan RUU APBN ini harus selesai selarnbat-larnbatnya satu 
bulan sebelum tanggal 1 April Tahun Anggaran yang berjalan. 
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IV. UPAYA-UPAYA DALAM MENANGGAPl ASPIRASI MASYA- 
RAKAT 

·DPR adalah Lembaga Perwakilan, Sebagai Lembaga Perwakilan, . 
salah satu fungsi dan tugas DPR adalah menampung aspirasi masyar-. 
akat, disamping fungsi-fungsi lain antara lain fungsi perundang-undan- 
gan, fungsi penetapan Anggaran dan fungsi Pengawasan. 

Aspirasi masyarakat disalurkan ke DPR, dapat rnelalui individu, 
kelompok, organisasi kekuatan sosial politik (partai-partai Politik dan 
Golkar). 

Aspirasi ini dapat .pula berwujud surat-surat masuk, saran, pen- 
dapat, pengaduan dan dapat pula dalarn wujud dialog mernbahas 
Sesuatu masalah dengan anggota-anggota DPR di dalarn rapar-rapat 
Komisi ataupun pertemuan-pertemuan dengan Fraksi, Dapat pula 

Dalam pernbicaraan tingkat I (Paripurna DPR) penjelasan 
tidak diberikan oleh Menteri, tetapi oleh Komisi/Gabungan 
Komisi/Panitia khusus yang ditunjuk. 
Dalam Pembicaraan tingkat II melalui tahap-tahap : 

a. Pemandangan Umurn Anggot.a Dewan 
b. Tanggapan Pemerintah 
c. Jawaban Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus. 

6) Tingkat III clan IV melalui proses yang sama. 
Walaupun prosedur RUU Usul Inisiatif ini cukup panjang (jauh 
melebihi waktu pembahasan RUU yang datang dari Pemerintah), 
hal ini bukan merupakan satu-satunya alasan mengapa DPR 
selama ini tidak pernah mengeluarkan RUU Usul Inisiatif. 
Kita mengetahui pada dasarnya hak membentuk Undang-undang 
ini ada pada Presiden (pasal 5 ayat (1) UUD 1945), dengan 
persetujuan DPR. 
Dari sini narnpak bahwa inisiatif tentu saja banyak dari Presiden/ 
Pemerintah, Lebih-lebih kalau kita melihat Presiden Selaku Man- 
dataris, akan mengetahui dengan persis perundang-undangan 
yang sangat diperlukan oleh rakyat dalam melanjutkan pernba- 
ngunan. 
Disamping itu Pemerintah memiliki pcrangkat keras, perangkat 
lunak dan data-data yang cukup, 
Saya kira ini merupakan jawaban utama alas banyaknya pertanyaan 
masyarakat tentang tidak/belum adanya RUU Usul Inisiatif DPR. 
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Dari uraian-uraian sebagaimana tersebut, di atas dapatlah diambil 
kesimpulan sebagai berikut : 

l . Negara Indonesia adalah negara Hukum, maka adanya peraturan- 
peraturan perundangan merupakan hal yang mutlak di dalam 
membangun kehidupan bernegara clan bermasyarakat. 

2. Fungsi dan peran DPR didaiarn proses pernbentukan perundang- 
Undangan di Indonesia sangat jelas, sebab Undang-undang tidak 
mungkin dapat disahkan tanpa persetujuan DPR, dengan 
perkataan lain pembentukan Undang-undang di Indonesia harus 
dilakukan oleh Presiden z Pemerintah dan DPR. 

3. Kerja sama yang serasi, saling menghormati kedudukan dan fungsi 
masing-masing didalarn pernbahasan pelbagai Rancangan Undang- 
undang, akan memperlancar jalannya pernbahasan dan pada gi- 
lirannya akan menghasilkan suatu produk perudang-undangan 
yang dapat mernuaskan semua pihak. 

4. Salah satu fungsi DPR adalah menampung aspirasi masyarakat, 
Aspirasi dari masyarakat diolah dan dijadikan bahan masukan 
pada saat DPR melakukan pembahasan atas Rancangan Undang- 
undang, maupun P:1da saat DPR melakukan tugas-tugas Peng- 
awasan 

.. i 

KESIMPUIAN v 

diperoleh oleh Dewan pada saat anggot.a DPR berkunjung ke daerah- 
daerah pada saat reses. 

Semuanya ini diolah oleh DPR dan diproses lebih lanjut dan dibi- 
carakan dengan Pemerintah, ataupun lebih konkrit lagi menjadi bahan 
rnasukan pada saat DPR mernbahas Undang-undang. Sejauh mungkin 
DPR berusaha untuk dapat menampung aspirasi-aspirasi rnasyarakat, 
tetapi sering kali pula permasalahannya diserahkan kepada Pernerin- 
tah/Ekseku tif, karena Pernerintahlah yang berwenang untuk memu- 
tuskannya. 

Kalau diamati perkembangan DPR RI yang sekarang ini.jauh lebih 
maju dan lebih terbuka didalarn dialog-dialog menanggapi pelbagai 
perrnasalahan yang berkembang di masyarakat. 

Namun demikian masih perlu peningkatan agar peran dan fungsi 
DPR dapat dijalankan lebih mantap dan fungsi dalam menarnpung 
aspirasi masyarakat lebih meningkat lagi. 
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SAIFUL SULUN 

ttd 

Jakarta, 25 Juni 1990 
WAKIL KETUA DPR RI, 

V. PENUTUP 
Dernikian ceramah saya, mudah-mudahan ada manfaatnya di- 

dalam menarnbah wawasan para Mahasiswa, 
Seki an 
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Ceramah Ketua DPR-RI, M. Kharis Suhud 
di depan Peserta Kursus Reguler Angkatan XXIII 

(KRA-XXII) Lembaga Pertahanan Nasional 
Tahun 1990, tanggal 19 Juli 1990 di Jakarta, 

tentang Pelaksanaan Sistem Politik 
Demokrasi Pancasila. 

l 
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L 
Apabila kita berbicara tentang Sistem Politik Dernokrasi Pancasila, 

maka kita bertitik tolak kepada landasan falsafah negara Republik 
Indonesia yaitu Pancasila, 

Pancasila yang oleh para pendiri Negara Republik Indonesia telah 
ditetapkan menjadi dasar negara dan pandangan hidup bangsa 

991 

Pendahuluan 
Sistern Politik Demokrasi Pancasila sebagaimana 
dimaksud UUD 1945 
Implementasi Sistem Politik Demokrasi Pancasila 
dalarn kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara. 
Hak-hak DPR dan pelaksanaannya. 
Upaya peningkatan peranan DPR dalarn men- 
dukung suksesnya Pernbangunan Jangka Pan- 
jang II. 
Kesimpulan. 

I. 
II. 

Bab VI 

Bab· IV. 
Bab V. 

Bab III. 

Bah 

Sistem Polrtik Demokrasi Pancasila sebagai suatu sistern, pada 
hakekatnya rneliputi pelbagai aspek kehidupan rnasyarakat yang cukup 
luas, baik di bidang· politik, ekonomi, sosial budaya dan hankarn. 
Namun dernikian di dalam uraian uraian berikut ini, ruang 'lingkup 
hanya .kami batasi pada bidang politik, sesuai judul yang diminta. 

Walaupun tidak di minta oleh Lembaga, namun untuk memberi- 
kan masukan yang lebih luas kepada para peserta, maka kami tam- 
bahkan Bab IV dan Bab V Khusus diuraikan tentang "Dewan Perwa- 
kilan .Rakyat'' dan upaya-upaya untuk peningkatan peranannya. 

Dengan demikian sisternatika di dalam uraian tersusun sebagai 
berikut : 

Bab 

BAB I 
PENDAHULUAN 

62 
PE~ANAN SISTEM POLITIK DEM.OKRASI PANCASILA 

OLEH 
M. KHARIS SUHUD, KETUA MPR/DPR-RI 

DI DEPAN PARA PESERTA ~URSUS REGULF.R ANGKATAN 
XXDI LEMHANNAS TAHUN1990 



Kalau .kita mengkaji isi UUD 1945, baik didalam Pembukaan, 
Batang Tubuh maupun Penjelasannya, maka Demokrasi Pancasila 
sebagai suatu sistem, berkaitan dengan pengorganisasian negara yang 
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BAB II 
SISTEM POU(IK DEMOKRASI PANc.ASILA 

SEBAGAIMANA DIMAKSUD UUD 1945 

Indonesia. Pancasila yang tercantum di dalam pernbukaan UUD 1945, 
telah menjiwai batang tubuh atau pasal-pasal daripada UUD 1945 
berikut penjelasannya. 

Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikrnat kebijaksanaan dalarn 
Permusyawaratan perwakilan, merupakan dasar utama sistem De- 
mokrasi Pancasila, yang dijabarkan lebih lanjut dalam batang tubuh 
UUD 45. 

Sistern Demokrasi Pancasila sebagai suatu sistern Demokrasi, ber- 
surnber dari falsafah dan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia, · 
merupakan sistern yang hidup secara dinamis, yang tumbuh dan 
berkembang secara berkelanjutan di dalam perjuangan dan perjalanan c 

sejarah Bangsa. 
Demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikrnat 

kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang ber-Ketuhan- 
an Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang ber- 
persatuan Indonesia dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia. 

Didalam perkembangan sejarah Bangsa, Demokrasi Pancasila, .te- 
lah menghadapi pelbagai ancaman, tantangan, hambatan dan 
gangguan antara lain telah mengarah kepada Demokrasi Liberal de- 
ngan penerapan sistem Parlemenrer, kemudian berubah menjadi De- 
mokrasi Terpimpin, setelah gagalnya Konstituante rnelaksanakan 

. tugasnya yaitu menetapkan dasar negara kita, yang kemudian lahirlah 
Dekrit Presiden 5 jon 1959. 

Setelah G 30 S/PKI meletus dan kernudian dapat digagalkan, 
lahirlah kernudian Orde Baru yang merupakan titik tolak sejarah 
Bangsa Indonesia untuk kembali kepada kemurnian Pancasila _ dan 
UUD 1945, dimana pelaksanaan Dernokrasi Terpimpin yang telah dite- 
tapkan dengan TAP MPRS No. VIII/MPRS/1965 diganti bemokrasi 
Pancasila, yang telah dipedornani dengan Ketetapan MPR No. 
XXXVII/MPRS/1968. 
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didasarkan kepada Pancasila dan bukan didasarkan kepada paharn 
komunisme, Iiberalisme, theokratisme maupun paham-paham lain. 

Secara implisit dari UUD 1945 tersebut, maka sistem pengorga- 
nisasian negara dalam wujud nyata adalah sebagai berikut : 
l. Kedaulatan berada ditangan Rakyat. 
2. Kedaulatan tersebut dilaksanakan melalui perwakilan serta didasar- 

kan kepada asas musyawarah untuk mencapai mufakat, 
3. Dengan asas musyawarah rnufakat ini berarti dalarn Dernokrasi 

Pancasila tidak ada "diktator" mayoritas atau "tirani" minoritas, 
4. Dengan Dernokrasi Pancasila tidak dikenal adanya Jembaga 

oposisi. 
5. Dernokrasi bukan merupakan tujuan, tetapi · alat untuk mencapai 

tujuan. 
6. Kerakyatan atas dasar hikmah kebijaksanaan dalam pelaksanaan 

harus didasark.an kepada kemanfaatan bagi rak.yat banyak, 
7. Dengan Dernokrasi Pancasila tidak dikenal pemisahan kekuasaan, 

yang ada adalah pembagian kekuasaan (distribution of powers) 
atau 5 jenis kekuasaan yang masing-masing berada dibawah MPR. 
Dengan pernbagian kekuasaan dimungkinkan adanya hubungan 
kerja atau kerjasama antara Iembaga-lembaga negara dalarn me- 
lak.sanakan tugas-tugas/ fu ngsi-fungsinya. 

8. Fungsi-fungsi kenegaraan yang diembankan dan dijalankan oleh 
unsur-unsur lembaga negara tersebut, pada hakekatnya rneru- 
pakan "Kepernimpinan Nasional" yang diatur sebagai berikut : 
a. Lembaga MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara, yang 

melaksanakan fungsi "pemegang dan pelaksana sepenuhnya 
k.edaulatan rakyat" 

b. Lembaga DPR memegang fungsi "legislatif" atau perundang- 
undangan bersama dengan Presiden, dan memegang fungsi 
pengawasan. 

c. Lembaga Kepresidenan, memegang fungsi "eksekutif", 
d. Lembaga DPA memegang fungsi "konsultatif'/Pertimbangan 
e. Lembaga Badan Pemeriksa Keuangan menyelengga:rakan 

fungsi "auditatif" atau pemeriksaan 
f. Lembaga M. A melaksanakan fungsi "yudikatif' atau per- 

adilan. 
Didalam sistem politik Demokrasi Pancasila sesuai UUD 45, maka 

mekanisme kehidupan bernegara dilandaskan kepada Tujuh Kunci 
Pokok Sisten Pemerintahan Negara, yaitu ; 
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1. Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtstaat), tidak ber- 
dasar kekuasaan (rnachtsstaat). 

2. Pemerintah berdasar atas sistern konstitusi (hukum dasar), tidak 
bersifat absolut, 

3. Kekuasaan tertinggi ditangan MPR: 
a. MPR menetapkan UUD, Garis-garis Besar Haluan Negara, 

rnemilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden. 
b. Presiden tunduk dan bertanggungjawab kepada Majelis, 

menjalankan haluan negara rnenurut Garis-garis Besar yang 
telah ditetapkan oleh Majelis dan wajib menjalankan keteta- 
pan-ketetapan Majelis. 

4. Presiden ialah penyelenggara Pemerintah Negara yang tertinggi 
dibawah Majelis. 

5. Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR Presiden harus be- 
kerjasama dengan DPR, Presiden harus mendapat persetujuan 
DPR dalam mernbuat UU dan menetapkan APBN. 

6. Menteri Negara ialah pembantu Presiden; Menteri Negara tidak 
bert.anggungjawab kepada DPR. 

7. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas. Kedudukan DPR 
kuat, karena tidak dapat dibubarkan oleh Presiden, Anggota DPR 
sernuanya merangkap menjadi Anggota MPR dan DPR dapat 
senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden dan bila DPR 
menganggap Presiden melanggar haluan negara yang ditetapkan 
oleh MPR, maka Majelis dapat diundang untuk persidangan is- 
timewa agar bisa meminta pertanggungjawaban kepada Presiden. 
Penjabaran lebih lanjut dari tujuh kunci pokok ini tertuang di da- 
lam pasal-pasal UUD 1945, yaitu; 
1. MPR memegang kedaulatan rakyat. 
2. Negara menyelenggarakan kepentingan timum, bukan 

kepentingan golongan atau perorangan, yang dikristalisasikan 
pada negara kesatuan yang berbentuk Republik. 

3 Negara berdasarkan sistern perwakilan yang dijalankan oleh 
MPR dan DPR. 

4. Negara rnelindungi harkat dan martabat manusia dengan 
suatu sistem hal dan kewajiban warga negara, dan penduduk 
Indonesia. 

5. Presiden adalah mandataris MPR. 
6. Negara berdasar atas hukum dan bukan atas dasar kekuasaan, 
7. Pernerintah berdasar sis tern konstitusi (bukan absolut). 
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a. Implementasi sistem politik Dernokrasi Pancasila sejak tahun 
1945 sampai dengan tahun 1965, dan dari tahun 1965 sampai sekarang 
ini mengalarni pasang surut di dalam pelaksanaannya, bahkan pernah 
menyimpang dan tidak berjalan sesuai dengan Pancasila dan UUD 
1945 dan menyimpangan ini mencapai puncaknya pada perisuwa G 30 
S PKI tahun 1965. 

Sejak Orde Baru, secara bertahap dan terus menerus diupayakan 
untuk diterapkan dengan sebaik-bailmya sesuai dengan tekad Orde 
Barn untuk dapat memumikan Pancasila dan UUD 1945 secara kon- 
sekuen. 

Sesuai dengan tekad Orde Baru tersebut, maka Implementasi 
Demokrasi Pancasila dalarn kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bemegara harus dapat menciptakan suatu orientasi, sikap dan ting- 
kah laku politik sebagai pencerminan amalan-amalan Pancasila dan 

BAB III 
IMPLEM~'TASI SISTEM POLITIK DEMOKRASI PANCASil.A 

DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA 
DAN BERNEGARA 

8. Kelernbagaan negara atas dasar internal antar Lembaga 
Tertinggi dan Tinggi Negara. 

9. Ada rnekanisme pelestarian demokrasi serta ideologi dalarn 
bentuk tata cara yang tidak memudahkan perubahan hukurn 
dasar. 

Dari uraian-uraian tersebut, nampak jelas, bahwa sistern politik 
demokrasi Pancasila adalah suatu sistern pengorganisasian negara yang 
pada hakekatnya merupakan pelaksanaan dernokrasi yaitu kedaulatan 
rakyat yang dijiwai oleh nila-nilai Pancasila, dalam kehidupan ber- 
masyarakat, berbangsa dan bemegara. 

Dengan dernikian Dernokrasi Pancasila bersifat integralistik, 
dirnana pada dirinya diakui adanya hak dan tanggungjawab individu 
didalarn kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dalarn 
batas-batas yang tidak bertentangan dengan kepentingan umurn. Oleh 
karena itu pelaksanaan sistern pengorganisasian negara berdasarkan 
demokrasi Pancasilla harus dilandasi oleh asas kekeluargaan, gotong 

· royong dan kebersarnaan sebagai pancaran dari kesadaran budi pekerti 
dan hati nurani yang luhur sebagai makhluk individu maupun sebagai · 
mahluk sosial. 



996 

UUD 1945, dan harus dapat mewujudkan suatu struktur politik, 
budaya politik, proses politik partisipasi politik dan komunikasi politik 
yang sesuai pula dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD · 1945. 

Pada saat Bangsa Indonesia memasuki PELITA V, dan akan ber- 
siap-siap menyongsong Pembangunan Nasional Jangka Panjang tahap 
ke dua, maka perlu diciptakan Suatu keadaan di bidang ideologi dan 
politik sebagai berikut: 
1. Pancasila yang telah ditetapkan menjadi satu-satunya asas melalui 

Ketetapan MPR No II/MPR/1983 dan dijabarkan lebih lanjut 
melalui Undang-undang No. 3 Tahun 1985 dan Undang-undang 
No. 8 tahun 1985 harus benar-be nar dimantapkan dalam 
kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Dengan telah 
ditetapkannya Pancasi]a menjadi satu-satunya asas maka ideologi 
tidak lagi perlu dipertentangkan ataupun dipermasalahkan. 

2. Pembangunan politik mela]ui pendidikan politik harus dapat 
membangkitkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban 
sebagai warga negara mampu untuk menumbuhkan partisipasi 
masyarakat · dalam pembangunan bangsa. 

3. Kehidupan konstitusional dan demokrasi berjalan dengan baik. 
4. Dapat diciptakan satu sistem hukum Nasional yang mantap yang 

mengabdi kepada kepentingan nasional. 
5. Mekanisme kepernimpinan nasional berjalan dengan baik dan 

man tap. 
· 6. Persatuan dan kesatuan nasional berjalan dengan kokoh dalam 

menunjang Pembangunan Nasional. 
7. Pemilihan umum yang "luber" sebagai perwujudan kedaulatan 

rakyat berlangsung dengan mantap. 
8. Lembaga politik berfungsi dengan baik. Organisasi kekuatan sosial 

politik dapat mandiri, berkualitas clan berkernampuan. 
9. Lembaga perwakilan · rakyat berfungsi dengan baik sesuai sesuai 

dengan tatanan kehidupan berrnasyarakat dan bernegara se- 
bagaimana diatur oleh peraturan perudang-undangan. 

I 0. Lembaga-lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara dapat melak- 
sanakan tugas dan fungsinya dengan rnantap 

11. Mekanisrne komunikasi, antara masyarakat dengan lembaga-lem- 
baga perwakilan, antara masyarakat dengan Pemerintah, antara 
lembaga perwakilan dan Pernerintah, antara organisasi kekuatan 
sosial politik dengan masyarakat ataupun dengan Pemerintah, 
berjalan dengan baik, dan dapat diciptakan saling keterbukaan. 



b. Peranan Demokrasi Pancasila pada era tinggal landas, 
Pada era tinggal landas kita akan menghadapi kondisi politik dan 
kernasyarakatan dengan tantangan-tantangan dan perrnasalahan-per- 
rnasalahannya yang berbeda dengan kondisi politik dan kernasya- 
rakatan pada masa kini, sebab kondisi kemasyarakatannya jelas akan 
mengalami berbagai perubahan dan kemajuan sebagai akibat dari 
perubahan lingkungan global, regional dan nasional yang mempe- 
ngaruhinya. 
Perwujudan Dernokrasi Pancasila, adalah sebagai berikut : 
a). harus dapat mengantisipasikan perkernbangan dan kondisi politik 

yang diharapkan terjadi pada era tinggal landas. 
b). Usaha untuk mernantapkan kesadaran politik rakyat akan hak dan 

kewajibannya sebagai warga negara dan sekaligus untuk meme- . 
lihara dan rnemantapkan stabilitas polltik, merupakan tanggung- 
jawab seluruh rakyat. · 

c). dimungkinkan adanya partisipasi rakyat yang seluas luasnya. 
d). partai-partai politik, golongan karya, dan organisasi kernasya- 

rakatan harus berperan aktif baik rnelalui wadah supra maupun 
infra struktur politik. · 

e). struktur politik tersebut harus berfungsi dan mernainkan peranan 
secara aktif dalam menunjang Pernbangunan Nasional. Oleh ka- 
rena itu Iernbaga supra mauptm infra struktur politik, hams 
berkualitas, berkernampuan dan rnandiri. 
Berkualitas artinya dapat rnengamalkan nilai-nilai Pancasila dalarn 
kehidupan internalnya dan dalam kehidupan kernasyarakatan, 
kebangsaan dan kenegaraan, 
Berkemampuan artinya sanggup melaksanakan fungsi-fungsinya 
sesuai dengan Undang-undang, 
Mandiri artinya mampu mencetuskan gagasan-gagasan yang kreatif 
untuk dituangkan kedalam rencana atau program-program dan 
mampu untuk melaksanakannya atas dasar kernampuan sendiri, 

f), sesuai dengan perkembangan kehidupan atau kegiatan kenega- 
raan, maka sistem Dernokrasi Pancasila harus mampu melestarikan 
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12. Ormas-ormas sesuai profesinya masing-masing dapat mandiri, 
berkwalitas dan berkemampuan. 

13. Dapat diciptakan Aparatur negara yang bersih, berkemampuan 
dan beribawa serta marnpu melaksanakan tugas-tugas pernerin- 
tahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya, 
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Yang dimaksud dengan supra struktur politik adalah MPR, DPR, 
Presiden, BEPEKA, DPA, MAHKAMAH AGUNG, dan Pemerintah 
Daerah, yang secara garis besar dapat dikelompokkan kc dalam 
fungsional (MPR, Presiden, DPR, BEPEKA, DPA, MA), dan kelompok 
teritorial (Pemda). · 

Sebagaimana tadi telah kami uraikan, bahwa untuk menciptakan 
kondisi politik pada tahap tinggal landas, yaitu adanya kesadaran 
politik rakyat yang tinggi, adanya stabilitas nasional yang tinggi yang 
berintikan stabilitas politik yang mantap, diperlukan adanya supra 
struktur politik yang berkualitas, berkemampuan dan mandiri, yang 
sanggup memainkan peranan sesuai dengan tugas dan fungsinya se- 
bagaimana diatur oleh peraturan perundangan. 

Oleh karena itu agar sistem Demokrasi Pancasila dapat diterapkan 
dengan sebaik-baiknya, maka : 

(1) Hubungan tata kerja diantara lembaga Tinggi Negara dengan/ 
atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara masih perlu diman- 
tapkan dan disempurnakan, sehingga TAP III/MPR/1978 perlu 
ditata lebih lanjut 

(2) Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara perlu lebih mampu menurn- 
buhkan partisipasi rakyat, yai tu partisipan yang u tuh dan 
menyeluruh dalarn mendukung tinggal landas Pcmbangunan 
nasional. 

oPR - RI l). Struktur politik. 

c. unsur-unsur pokok sistem Demokrasi Pancasila. 

·I, Supra struktur poJitik. 

dan memantapkan siklus kalender ketatanegaraan lima tahunan 
atau lazim disebut "Mekanisme kepernimpinan lirna tahun", 
Dengan kondisi-kondisi tersebut di atas, maka pembangunan poli- 
tik harus diarahkan untuk rnewujudkan sistem Politik Dernokrasi 
Pancasila yang penerapannya akan dapat mernantapkan wawasan 
kebangsaan yang intinya persatuan dan kesatuan. 

g) mengaktualisasikan nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945, 
menciptakan stabilitas politik yang sehat dan dinamis. 

h) memandirikan wadah-wadah pengembangan partisipasi masya- 
rakat dan melestarikan mekanisme Iima tahunan, 
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2). Infra dan struktur politik 
Organisasi kekuatan sosial politik (OKSP) 
Unsur utama pada infra struktur politik yaitu Partai-partai Politik dan 
Golongan Karya telah diatur secara jelas _di dalam UU No, 3 Tahun 
1975, dan terakhir telah diubah/disempurnakan dengan UU No. 3 
Tahun 1985. - 

Terwujudnya organisasi kekuatan sosial politik yang mandiri, 
berkernampuan, berkualitas, dan demokratis di dalam dirinya, tidak 
sernata-mata tergantung pada Pernerintah, melainkan di tentukan oleh 
infra struktur politik itu sendiri, 

Banyaknya kelernahan dari organisasi-organisasi kekuatan sosial 
politik khususnya partai-partai politik, karena organisasinya kurang 
rapi, kurang disiplin baik dikalangan Pimpinannya maupun para 

{3) Perlu ditumbuhkan suasana keterbukaan dalam proses politik atas 
dasar semangat kekeluargaan dan kebersarnaan didalam dan dian- 
tara Lembaga Tertinggi dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara 
lainnya, dengan mernahami fungsi dan tugas rnasing-masing, 
Sebagai suatu bangsa yang relatif muda dan scdang mernasuki 
masa peralihan dari suasana tradisional ke suasana yang lebih 
maju, sering nampak bahwa peranan Pemerintah sernakin domi- 
nan dan sangat mernpengaruhi sikap, prilaku clan perkembangan 
kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kcnegaraan. Ke- 
nyataan ini harus diimbangi dengan kernampuan dan kualitas 
lembaga dan anggota lembaga. 

(4) Penerapan sistem Demokrasi Pancasila harus lebih mampu untuk 
mendemokrasikan si stern Pemerintahan Negara dengan 
meningkatkan partisipasi seluas-luasnya dari LcmbagaTcrtinggi 
dan Tinggi Negara. 

(5) Peranan kondusif perlu diciptakan khususnya olch' Pemerintah, 
agar lembaga supra struktur lainnya ataupun infra struktur politik 
dapat berperan lebih mantap. 

(6) Peranan dan kedudukan DPRD yang telah diatur dalam UU 
Nomor 5 Tahun 1974 ten tang "Pokok-pokok Pernerin tahan di 
Daerah", diharapkan mampu menjalankan fungsinya dengan se- 
baik-baiknya selaku partner dari Pemerintah Daerah, dimana 
Kepala Daerah mempunyai wewenang dibidang eksekutif dan DPR 
di bidang legislatif, dimana DPRD berfungsi pula untuk menyalur- 
kan aspirasi rnasyarakat di wilayahnya, 
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Organimsi Massa {Ormas) 
Organisasi massa sebagai unsur lain dari infra struktur politik, 

telah diatur melalui Undang-undang No. 8 tahun 1985. 
Dalam rangka meningkatkan partisipasi rnasvarakat, orrnas-orrnas 

ini sesuai dengan profesi dan kegiatannya, perlu ditingkatkan peranan- 
nya untuk dapat menjadi saluran dalam mernberikan dukungan ter- 
hadap sistern politik secara keseluruhan, atas dasar wawasan yang sama 
dalarn menciptakan persatuan dan kesatuan. Apabila dapat diciptakan 
ormas-ormas yang berkemampuan clan berkualitas, maka sistern politik 

Anggotanya, Pimpinan yang kurang dernokratis dan masih banyak 
perrnasalahan-permasalahan internal yang belum dapat diselesaikan 
dengan tuntas, di samping adanya faktor-faktor eksternal, Dengan 
kondisi semacam ini, diperlukan peningkatan kemampuan dari partai- 
partai politik dan golongan karya di dalam membawakan peranannya. 

Hal ini berarti langkah-langkah pernbinaan perlu diprogramkan 
sedemikian rupa sehingga benar-benar berfungsi sebagai wadah peng- 
hirnpunan dan penyalur aspirasi dan kepentingan rakyat yang efektif. 

Dengan telah diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya asas, 
maka iklim persatuan diharapkan makin nyata, sebab tidak ada lagi 
faktor kecurigaan, dan kepada mereka diberi kesernpatan yang sarna 
untuk memperjuangkan program-programnya dan sekaligus 
mewujudkannya. 

Faktor penting dalam upaya menurnbuhkan kembangkan ketiga 
organisasi kekuatan sosial politik agar mandiri, berkemampuan clan 
berkualitas adalah terciptanya kondisi politik yang menunjang, sikap 
Pemerintah yang terbuka, serta didasari kepada semangat persatuan 
dan kesatuan dalam bersama-sama rnengemban pencapaian tujuan 
nasional dan adanya sikap saling toleransi. keselarasan panclangan dan 
sikap musyawarah untuk mufakat di dalarn memperjuangkan aspi- 
rasinya, 

Keberadaan ke tiga organisasi kekuatan sosial politik, sesuai de- 
ngan konsensus nasional, harus dapat terns dipertahankan, dan clicegah 
kcmungkinan terjadinya proses penyederhanaan lebih lanjut, apalagi 
sarnpai menjadi sistem mono partai yang tidak sejalan clengan sistem 
Dernokrasi Pancasila, 

Pola interaksi kompetatif yang sehat dan dinarnis diantara orga- 
nisasi-organisasi kekuatan sosial politik harus tumbuh kembangkan 
untuk rncndukung perwujudan Demokrasi Pancasila. 
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2. Proses Politik 
Unsur lain dalam pelaksanaan/penerapan Dernokrasi Pancasila 

adalah proses politik. 
Yang dimaksud dengan proses polirik antara lain : 

Media Massa 
Untuk mengembangkan motivasi masyarakat untuk berpartisipasi 

dalam pernbangunan, maka perlu diciptakan sikap mental yang mern- 
buat masyarakat ik ut bertanggungjawab terhadap jalannya dan 
suksesnya pembangunan. Untuk itu rakyat harus memahami prinsip- 
prinsip dan kebijaksanaan pernbangunan. Oleh karena itu pernbinaan 
komunikasi termasuk media massa menjadi sangat penting. 

Media Massa dapat menciptakan iklim pernbaharuan dan pernba- 
ngunan, dapat mengatasi darnpak ·negatif sebagai akibat pembaharuan 
dan pembangunan, dapat memberikan inforrnasi yang seruas-luasnya 
kepada masyarakat yang konstruktif. 

Tetapi sebaliknya media massa dapat pula menjadi sumber kere- 
sahan, yang berakibat merusak persatuan dan kesatuan bangsa, apabila 
peranannya sebagai media kom u n ikasi tidak didukung oleh 
tanggungjawab kepada kepentingan nasional. 

Itulah sebabnya, di Indonesia yang menitik beratkan kepada nilai- 
nilai luhur Pancasila, rnaka media rnassa diberi predikat "bebas berarti 
bahwa di 'dalarn kebebasannya tetap bertanggungjawab ke pada 
kepentingan nasional, mendahulukan kepentingan nasional dan sta- 
bilitas nasional. Inilah ciri media massa yang akan dikembangkan di 
dalam proses pembangunan politik di dalam Dernokrasi Pancasila. 

Disini, media rnassa diharapkan rnampu bersifat aktif, dinarnis, 
kreatif, edukatif, informatif, marnpu memperjuangkan kebenaran clan 
keadilan atas dasar kebebasan yang bertanggungjawab, membina per- 
satuan dan kesatuan bangsa clan marnpu ikut menciptakan stabilitas 
nasional yang dinamis. 

Media Massa harus mampu mernpertebal keyakinan dan ketak- 
waan kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempertinggi rasa kemanusiaan, 
memperkokoh persatuan, mengembankan asas musyawarah, menurn- 
buhkan rasa keadilan, menggelorakan semangat pengabdian dan di- 
siplin nasional. 

Dernokrasi Pancasila akan mendapat dukungan kerangka infra struktur 
politik yang benar-benar kuat. 
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a) Proses pernbentukan lembaga-Iembaga permusyawaratan/perwa- 
kilan rakvat melalui Pemilu yang dilaksanakan 5 tahun sekali, 
dengan asas langsung, um um bebas dan rahasia (LUBER). 
Dengan Pernilu maka akan terbentuk sistem kekuasaan negara 
yang berkedaulatan rakyat atas dasar permusyawaratan perwakilan, 
sebagaimana digariskan oleh UUD 1945. 
Kekuasaan negara yang lahir melalui pemilu, adalah kekuasaan 
negara yang lahir menurut kehendak rakyat. Undang-undang yang 
mengatur tentang Pemilu yaitu Undang-undang Nomor 15 tahun 
I 969, yang mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan 
Undang-undang Nomor 1 tahun 1985. 

b) Pengambilan keputusan, adalah suatu proses penyelesaian suatu 
masalah yang diambil dalam rapat-rapat Dewan ataupun masalah 
yang diambil dalam rapat-rapat Dewan atupun rapat-rapat Majelis. 
Dari berbagai ketentuan dan khususnya diatur oleh Pera tu ran Tata 
tertib DPR dan MPR, pengambilan keputusan dilakukan dengan 
dua bentuk, yaitu musyawarah mufakat dan dengan suara rerba- 
riyak (voting). Oleh karena pada hakekatnya Demokrasi Pancasila 
tidak mengenal "oposisi" tetapi tetap dibenarkan adanya perbe- 
daan pendapat, maka diupayakan penyelesaian perbedaan pen- 
dapat ini melalui musyawarah mufakat, dan apabila ternyata 
musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil 
dengan suara terbanyak (voting). 
Pengambilan keputusan melalui voting ini dibenarkan oleh Per- 
aturan Perundang-undangan. Namun demikian dalam penerapan 
sistem Dernokrasi Pancasila sebaiknya keputusan-keputusan yang 
menyangkut keselamatan negara, kelangsungan hidup bangsa dan 
negara, serta persatuan dan kesatuan bangsa. 

c) Masih didalam kaitan dengan proses politik ini adalah masalah 
kepemimpinan nasional. 
Kepemimpinan nasional dapat diartikan sebagai pelaksanaan se- 
cara konsekuen fungsi-fungsi kenegaraan dari Lernbaga-lembaga 
Tertinggi dan Tinggi Negara sebagai supra struktur politik 
maupun fongsi-fungsi dari Organisasi kekuatan sosial politik se- 
bagai infra struktur politik, 
Kepemirnpinan nasiona1 dipengaruhi oleh suasana hubungan 
antara supra struktur politik, infra struktur politik, proses pernben- 
tukan dan berfungsinya lembaga-lembaga tersebut serta masalah 
suksesi kepemimpinan nasional. 
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5. Partisipasi poliliit 
Partisipasi politik adalah keikutsertaannya seorang, atau sekelorn- 

4. Komunikasi politik 
Kornunikasi politik dikernbangkan dalam rangka memantapkan 

perturnbuhan sistern Demokrasi Pancasila, sehingga berkembang 
komunikasi politik timbal balik antara masyarakat, antara masyarakat 
dan lembaga-lembaga negara termasuk DPR dan Pernerintah. 

Kornunikasi timbal balik hanya dapat turnbuh bila berkembang 
sikap terbuka, responsif dan akomoditif dari para penyelenggara ne- 
gara terhadap aspirasi masyarakat. 

3. Budaya politik 
Budaya politik Demokrasi Pancasila bersumber kepada nilai-nilai 

Pancasila yang mempengaruhi orientasi sikap dan tingkah laku seluruh 
anggota masyarakat, Oleh karena itu budaya politik yang akan diben- 
tuk dalam sistem Demokrasi Pancasila adalah budaya politik yang ber- 
dasarkan Pancasila. 

Hal ini berarti ada keyakinan politik bahwa Pancasila merupakan 
sumber inspirasi, motivasi dan sikap serta tingkah laku politik setiap 
warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan berne- 
gara. . 

Sasanti "Bhinneka Tunggal Ika", cara pandang bangsa Indo- 
nesia dan lingkungannya yang terurnus dalam Wawasan Nusantara 
dan diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya asas, merupakan nilai- 
nilai esensial ·yang memantapkan dan mernadukan budaya politik 
dalam pelaksanaan sistem politik Dernokrasi Pancasila. lni semua di- 
padukan dengan ciri-ciri kekeluargaan, gotong royong, musyawarah, 
cinta kernerdekaan, cinta tanah air, dan semangat solidaritas, cinta 
persatuan dan kesatuan. 

Masalah suksesi lapisan kepernimpinan nasional, akan meliputi 
pirnpinan dari Lembaga-lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, 
dan bahkan pimpinan · organisasi-organisasi kekuatan sosial politik. 
Semakin tinggi rnutu kesadaran politik rakyat, semakin obyektif 
pula perrilaian rakyat terhadap calon-calon pemimpinnya, se- 
hingga akan dapat menentukan pilihannya secara tepat dan de- 
ngan dernikian dapat terjamin adanya dinamika, kreatifitas dan 
kepekaan yang diperlukan oleh tuntutan pembangunan nasional 
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A. Hak-hak Dewan Perwakilan Rakyat 
Berdasarkan Undang-undang No. 16 tahun 1969 tentang Susunan 

dan Kedudukan MPR, DPR, DPRD sebagaimana telah ditambah dan 
dirobah berturut-turut dengan Undang-undang No. 5 tahun 1975 dan 
dengan Undang-undang No. 2 tahun 1985 serta keputusan DPR No. 
10/DPR-Rl/IIl/1982-1983 tentang Peraturan Tata Tertib, hak-hak DPR 
adalah : 
a. hak meminta keterangan kepada Presiden. 
b. hak mengadakan penyelidikan; 
c. hak mengadakan perubahan atas Rancangan Undang-undang; 
d. hak mengajukan pernyataan pendapat; 
e. hak mengajukan/menganjurkan seseorang jika ditentukan oleh 

suatu peraturan perundang-undangan; 
f. hak mengajukan Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif 

Di samping itu Anggota DPR juga mempunyai hal: 
mengajukan pertanyaan; 
hak protokoler dan hak keuangan/administratif. 

BAB I 
HAK-HAK DAN PELAKSANAANNYA 

pok orang secara aktif dalam kehidupan politik negara baik secara 
langsung atau tidak langsung, baik melalui Pemilu, maupun keikut- 
sertaan mengambil bagian da]am kegiatan pemerintah dan pemba- 
ngunan dan lain-lain. 

Wadah partisipasi politik antara lain dua partai politik dan Go- 
longan Karya, Organisasi rnassa, dan melalui Lembaga masyarakat 
Desa. 

Da)am cakupan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan, rnaka 
corak dan kadar partisipasi rakyat dalarn pembangunan nasional akan 
tercermin terutama dalam keikutsertaan rakyat didalam P.emilu. Tolak 
ukur suksesnya Pemilu dapat dilihat dalam 2 aspek, yaitu tinggi rendah- 
nya jumlah rakyat yang ikut Pemilu dan aspek pelaksanaan Pemilu yang 
benar-benar LUBER. 

Dari penjelasan-penjelasan tersebut diatas jelas, bahwa penerapan 
Dernokrasi Pancasila merupakan suatu rangkaian perwujudan struktur 
politik, budaya politik, proses politik, komunikasi politik, dan partisi- 
pasi politik di dalam kehidupan berrnasyarakat, berbangsa dan berne- 
gara. 
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Hak mengadakan perobahan atas Rancangan Undang-undang, 
Apabila kita mau mengarnati secara seksama, maka RUU yang 

berasal dari Pernerintah, oleh Korhisi atau Panitia Khusus yang diberi 
mandat untuk mernbahas Rancangan tersebut, selalu diadakan peruba- 
han-perubahan. Dengan dernikian p~a saat RUU tersebut di bawa ke 
Ra pat Paripurna Tingkat IV (pengarnbilan keputusan DPR), yang dita- 
warkan oleh Pimpinan Rapat kepada para Anggota adalah naskah RUU 
yang telah mengalami perobahan (amandemen) 

Masyarakat awam yang melihat di Televisi yang mendengar suara 
"setuju" dari pada para Anggota rnengira anggota DPR hanya meng 
"iya" kan saja naskah dari Pemerintah, dan mereka menganggap, kalau 
demikian DPR itu hanya sekedar sternpel saja. 

Padahal apabila saudara mempelajari rnisalnya saja"RUU KUHAP 
dengan KUHAP yang sekarang berlaku, boleh dikatakan setiap Bab, 

B. Pelaksanaanya. 
Apabila kita simak satu persatu mengenai pelaksanaan dari pada 

hak-hak tersebut di atas maka semenjak DPR basil Pernilu 1971 sampai 
sekarang sebagian besar hak-hak tersebut sudah dilaksanakan dengan 
baik, Untuk jelasnya di bawah ini saya berikan contoh-contoh pelak- 
sanaan dari hak-hak tersebut : 

Hak meminta keterangan kepada Presiden 
Antara Jain dapat diberikan beberapa contoh sbb : 
1. Pertanyaan 7 Anggota DPR dari Fraksi PDl pada Presiden tanggal 

27 Pebruari 1980 rnengenai kasus GIA. 
Atas pertanyaan tersebut Pernerintah yang mewak.ili oleh Menteri 
Riset dan Teknologi DR. B. J. HABIBIE menjawab dalam Rapat 
Paripurna tanggal 30 Juni 1980. 

2. Pertanyaan 7 Anggota DPR. dari Fraksi Karya Pembangunan 
mengenai Pertamina. 
Pada pertengahan Pebruari 1980 7 orang anggota dari FKP meng- 
ajukan pertanyaan kepada Presiden mengenai masalah Pertamina, 
clan jawaban Pemerin tah disampaikan oleh Menteri Sekretaris 
Negara dalarn Rapat Paripurna tanggal 21 Mei 1980. 

3. Pertanyaan 19 Anggota DPR mengenai pemyataan keprihatinan, 
Atas pertanyaan tersebut Pernerintah mernberikan secara tertulis 
dalam bentuk surat Presiden RI pada ketua DPR-RI dengan nomor 
surat B-Pres/7/1980 tertanggal 31 Juli 1980. 

r 



Hak mengajukan/menganjurkan seseorang jika ditentukan oleh 
suatu peraturan per-undangan-undangan. 

Berdasarkan ketentuan Undang-undang DPR memberikan usul 
kepada Presiden dalam rangka pengisian/pengangkatan anggota 
Badan Pemeriksa Keuangan dan para Hakim Agung. 
Selama ini, ketentuan Undang-undang tersebut telah berkali-kali di- 
laksanakan oleh DPR dengan baik. Bahkan kalau kita mau menyirnak 
lebih dalam sernangat yang terkandung dalarn ketentuan ini, kita akan 
dapat menarik kesimpulan bahwa : . 

Kekuasaan Presiden tidak "Tak terbatas'', sesuai dengan penjelasan 
UUD. 
Kedudukan DPR kuat, karena dari nama-narna calon yang dirna- 
jukan oleh DPR sajalah yang boleh diangkat clan ditetapkan oleh 
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Hak mengajukan pernyataan pendapat. 
Antara lain dapat diberikan beberapa contoh sbb: 
1. Memorandum tentang penetapan harga gula basil panen 1972 dan 

Rencana Ekspor Gula Tahun 1974 yang diajukan oleh 31 Anggota 
DPR-RI (Drs. C. J Simandjuntak dan kawan-kawan). Memorandum 
ini adalah sehubungan dengan telah diberikan keterangan oleh 
Pemerintah kepada rapat kerja Gabungan Komisi IV, VII, dan 
APBN DPR-RI dengan Menteri Pertanian dengan Menteri 
Perdagangan pada tanggal 13 Mei 1972. Keterangan Pemerintah 
itu ialah mengenai Penetapan Harga Gula Hasil Panen 1971 dan 
Rencana Ekspor Gula tahun 1974. 

2. Memorandum DPR-RI tentang Masalah Beras, yaitu sehubungan 
dengan Keterangan Pemerintah mengenai masalah beras yang di- 
sampaikan di depan Sidang Pleno DPR-RI tanggal 14 Desember 
1972. 

3. Memorandum DPR -RI mengenai rnasalah Proyek Miniatur Indo- 
nesia "Indonesia indah" dan Hari Depan Generasi Muda. 

4. Usul Pernyataan Pendapat tentang Proses Dekolonisasi Timar 
Portugis yang diajukan oleh 45 orang (Widyapranata dan kawan- 
kawan). 

setiap pasal bahkan setiap ayat dirobah total selama pembahasan di 
DPR. Demikian pula berlaku pada pembahasan-pembahasan RUU- 
RUU lainnya, seperti RUU tentang Pendidikan Nasional, RUU tentang 
Perpajakan dan lain-lain. 
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Bak mengajukan pertanyaan 
Hak ini yang sering dipakai khususnya dalam kaitannya dengan 

pelaksanaan tugas lbidang pengawasan. 
Pengajuan pertanyaan dari para anggota dapat berlangsung di 

Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, ataupun Rapat Dengar Pendapat 
Umum. 
Adapun hak yang belum pemah dilaksanakan adalah: 

1. Hair. mengadak.an penyelidilu:m 
Mengenai hak ini ada undang-undang pengaturnya yaitu Undang- 
undang No. 16 tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan 
Perwakilan Rakyat, 
Hak ini sebenamya dilandasi oleh pola pikir liberal, yaitu : Apabila 
DPR selesai mengadakan suatu penyelidikan (angket) biasanya 
terns diikuti oleh pernvataan tidak percaya (mosi tidak percaya) 
kepada Pemerintah, akibatnya pemerintah bubar, Padahal me- 
nurut Undang-undang Dasar 1945 DPR tidak bisa menjatuhkan 
Presiden, dan sebaliknya Presiden tidak bisa mernbubarkan DPR. 
Dengan dernikian, dalam Dernokrasi Pancasila, mau tidak rnau 
harus ada kerjasama antara eksekutif dan legislatif. 
Sejak DPR periode 1971 s/d sekarang hak ini pernah akan 
digunakan oleh DPR, yaitu tahun 1980 atas usul anggota DPR RI 
Santoso Dono Saputro dan kawan-kawan. Hak Angket yang diusul- 
kannya adalah mengenai PN PERT AMINA. 
Narnun demikian usul ini tidak mengalami pemrosesan lebih 
lanjut, karena setelah mengalami pertemuan/lobbying dengan 
fraksi-fraksi dan pertemuan dengan para pengusul, akhirnya para 
pengusul tidak rneneruskan usulnya karena belum ada kata 
iflufakat. 
v 

2. .yHaJc mengajulcan RUU Usul lnisiatif. 
Ha.11'. ini semenjak DPR 1971 juga belum dilaksanakan, mengingat : 
1) f bilihat dari proses dan prosedur, maka RUU Usul Inisiatif DPR 

Iebih kompleks daripada RUU usul Pemerintah (dapat Saudara- 
saudara pelajari dari Tata T ertib DPR). 

2). Dilihat dari perangkat keras maupun lunaknya maka jelas pihak 

Presiden untuk duduk di Lembaga-lembaga Tinggi Negara terse- 
but. • 



Kita semua menyadari bahwa didalam upaya mewujudkan amanat 
konstitusi yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan 
Pancasila harus melalui perjuangan dan kerja keras yang tidak henti- 
hentinya dengan melaksanakan Pembangunan Nasional yang beren- 
cana, bertahap dan berkesinambungan. 

Kesadaran ini perlu kita miliki agar kita tidak kehilangan arah, 
agar kita rnengetahui setiap tahapan apa yang mungkin dan apa yang 
tidak mungkin dicapai. 

Dewasa mi kita sedang berusaha merampungkan tahapan Pem- 
bangunan Jangka Panjang 25 tahun Pertarna dan pada akhir REPE- 
LITA V kita berusaha agar kerangka landasan yang kokoh bagi masya- 
rakat yang kita cita-citakan dapat kita selesaikan dengan baik sehingga 
pada REPELITA VI kita akan mampu memasuki proses tinggal 
land as. 
Dalam Pembangunan Jangka Panjang tahap ke II yang akan dimulai 
pada REPELIT A VI nan ti, diharapkan kita dapat. mernacu pernbangun- 

1008 

BABV 
uPAYA PENINGKATAN PERAN DPR DALAM MENDUKUNG 

SUKSESNYA PEMBANGUNAN JANGKA. PANJANG TAHAP KE rr, 

Pemerintah mempunyai perangkat yang lebih lengkap dari DPR, 
sehingga kapabilitas Pernerintah lebih besar dari DPR dalam 
menyusun RUU. 

~) Dilihat dari segi penguasaan materi, maka pihak Eksekutif lebih 
mempunyai kemampuan karena ia sehari-hari terfibat secara 
langsung dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah dan 
pembangunan. 1 

4) Dilihat dari peraturan perundangan (pasal 5 UUD 1945), kekua- 
saan membentuk U ndang-undang ada di tangan Presiden. 
"Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-undang 
dengan persetujuan DPR". 
Dari ketentuan ini jelas, bahwa inisiatif untuk menyiapkan Un- 
dang-undang lebih banyak ditangan Presiden, lebih-lebih bila 
dilihat, bahwa Presiden selaku mandataris MPR yang ditugasi 
untuk rnelaksanakan pembangunan yang paling tahu peraturan- 
peraturan mana yang sangat diperlukan untuk mensukseskan 
pembangunan khususnya dalam Repelita V. 
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an dengan kemarnpuan dan kekuatan kita sendiri yang telah makin 
besar menuju masyarakat yang kita cita-citakan, 
Oleh karenanya dalarn Pembangunan Jangka Panjang tahap II yang 
meliputi kurun waktu 1993-2013 seluruh semangat, arah dan gerak 
Pembangunan Nasional harus makin menarnpilkan wujud pemba- 
ngunan sebagai pengamalan Pancasila dengan peningkatan terus 
menerus dan kwalitas manusia dan kwalitas masyarakat Indonesia. 

Namun betapapun tuntutan tersebut meningkat sesuai dengan 
kemajuan jaman, pembangunan kita harus tetap bertumpu pada Tri- 
logi Pembangunan yaitu pernerataan pernbangunan dan hasil-hasilnya, 
pertumbuhan ekonorni yang cukup tinggi serta stabilitas nasional yang 
mant.ap dan dmamis. 

Sebagai hasil pernbangunan jangka panjang tahap pertama maka 
kondisi rakyat -Indonesia dalam pembangunan jangka panjang tahap 
kedua sudah sernakin makmur dan sernakin cerdas, masyarakat yang 
rnakin makmur dan makin cerdas tuntutan-tuntutannya akan sernakin 
meningkat. Kalau semula yang dibutuhkan hanya kebutuhan-kebu- 
tuhan primer saja seperti misalnya kebutuhan akan sandang, pangan 
dan papan, maka kondisi yang makin rnakmur dan cerdas tuntutan 
untuk berpartisipasi dalam segala hal termasuk dalam bidang politik 
juga semakin meningkat, 

Apabila basil pembangunan terse but dikaitkan dengan fungsi 
Dewan Perwakilan Rakyat, dengan fungsi-fungsinya sebagai lembaga 
perwakilan, legeslatif maupun pengawasan maka upaya peningkatan 
peran DPR tersebut kiranya dapat dijelaskan sehagai berikut : 

1. Peron dalam fungsinya sebagai lemhaga perwakilan. 
Dalam kaitan irii para anggota DPR harus semakin mampu 

menyerap aspirasi rakyat dan selanjutnya mengolah dan memper- 
juangkan aspirasi-aspirasi yang berkembang dari rakyat. Namun dalam 
hal ini perlu saya ingatkan bahwa tidak semua aspirasi rakyat harus 
diperjuangkan oleh anggota DPR. Aspirasi-aspirasi yang sesuai dengan 
Pancasila dan UUD 1945 yang perlu diperjuangkan, sebaliknya aspi- 
rasi-aspirasi yangjelas tidak sesuaiz'bertentangan dengan Pancasila dan 
UUD 1945 tidak perlu diproses, 

Agar mampu membawakan ha] ini, para anggota dituntut untuk 
meningkatkan kepekaan politik sehingga sebagai wakil rakyat ia akan 

· selalu tanggap terhadap segala sesuatu yang timbul dan berkembang 
dalam masyarakat, Untuk itu faktor pencalonan menjadi sangat 

' l r 
I 
i 



3. Penman. dalam rang#ta melaksanaJi.an fungsi pengawasan 
Dalarn rangka melaksanakan fungsi pengawasan maka DPR bisa 

bertindak lebih aktif lagi mengingat adanya keterbukaan yang lebih 
luas di semua pihak. 
Hal ini semua bisa dilaksanakan dengan baik apabila : 
1) Adanya peningkatan keterbukaan dari semua pihak didalam 

memandang setiap masalah yang dihadapi bersama sebagai 
masalah bangsa dan negara sehingga mampu men~tralisir hasrat- 
hasrat subjektif dari masing-masing pihak. Adu argumentasi yang 
sehat di dalarn usaha menemukan konsensus di kalangan fraksi- 
fraksi yang berbeda pendapat tentang suatu topik yang dibahas, 
hendaknya dapat dikembangkan melalui su:itu mekanisrne yang 
rasional berdasarkan asas musyawarah untuk mufakat. 

2) Memantapkan mekanisme musyawarah untuk mufakat dalam 
setiap pengambilan keputusan dan benar-benar mencerminkan 
semangat kekeluargaan dan gotong royong. 
Sikap ernosiorial dan egoisme fraksi harus mampu ditekan dan di- 
salurkan secara sehat di dalam forum musyawarah. Pengambilan 
keputusan dengan suara terbanyak(voting) bukan hal yang tabu, 
karena dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945. Namun de- 
mikian cara terakhir apabila upaya musyawarah untuk mufakat 
tidak membawa hasil. 

3) Memantapkan mekanisme hubungan dan tata kerja antara Lem- 
baga Tertinggi Negara dan antar Lembaga-lembaga Tinggi Ne- 
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2. Peranan dalam fungsi sehagai legislator 
Dalam kaitan ini diharapkan DPR bersama Pemerintah sudah 

akan mampu menghasilkan berbagai produk perundang-undangan 
sesuai dengan aspirasi masyarakat yang makin berkembang dan tun- 
tutan-tuntutan pembangunan nasional, mengingat kemampuan para 
anggota Dewan yang makin meningkat, baik di dalam peran legis- 
latifnya maupun peran di dalam pelaksanan Hak Budget, termasuk 
didalam peningkatan peran ini adalah kemampuan para Anggota 
Dewan untuk mengajukan Rancangan Undang-undang Usul ]nisiatif. 

penting. Ini menjadi tugas DPP masing-masing organisasi kekuatan 
sosial politik agar benar-benar menempatkan calon-calon yang terbaik 
sesuai dengan tuntutan pembangunan yang akan diajukan dalam 
pemilu dan selanjutnya akan menduduki kursi di DPR. 
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l. Sistem Politik Dernokrasi Pancasila adalah sistern pengorganisasian 
negara yang pada hakekatnya merupakan pelaksanaan dernokrasi, 
vaitu kedaulatan rakyat yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila dalam 
kehidupan bcrmasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

2. Sistern Politik Dernokrasi Pancasila harus mernpunyai peranan 
untuk rnclestarikan dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila, 
memantapkan wawasan kebangsaan, menciptakan stabilitas na- 
sional yang sehat dan dinarnis menumbuhkan partisipasi politik 
rakyat dan rnelestarikan kepemimpinan nasional lirna tahunan, 

3. lmplementasi sistern politik Dernokrasi Pancasila dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus dilandasi oleh asas 

BAB VI 
KESIMPUlAN 

gara, sehingga jelas fungsi dan tanggungjawab masing-masing se- 
bagai penjabaran Undang-undang Dasar. Pernantapan mekanisrne 
ini perlu di tetapkan dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, karena MPR adalah sebagai sat u-satu nya Lembaga 
Tertinggi Negara, yang mcrupakan penjelrnaan Kedaulatan 
Rakyat. Ketetapan :\-IPR No. III /MPR/ 1978 sebenarnya sudah 
mengatur mengenai hal ini, tetapi nampaknya masih perlu ditata 
lebih lanjut. 

4) Meningkatkan semangat kekeluargaan dan kebersamaan antara 
DPR dan Pemerintah, dengan menurnbuhkan rasa saling meng- 
hargai dan menghorrnati terhadap kedudukan, tugas dan 
fungsinya masing-masing, dan menumbuhkan pendekatan in te- 
gralistik dalarn operasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan 
UlJD 1945 

5) Meningkatkan budaya keterbukaan di dalam DPR dan antara DPR 
dengan Lembaga-lembaga Tinggi Negara lainnya dengan lebih 
mcnumbuh-kembangkan budaya dialog. 

6) Menyernpurnakan mekanisrne kerja DPR ikhususnya dalam hu- 
bungan deugan Pcmerintah, 

7) Meningkatkan sarana untuk dapat menunjang pelaksanaan tugas 
dan fungsi DPR secara menyeluruh. 

8) Meningkatkan peranan media massa dalarn memasyarakatkan kc- 
giatan-kegiatan DPR. 
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...J 
M. KHARIS SUHUD 

KETCA i\1PR/DPR-RI, 
ud 

Jakarra, l 9 Juli 1990 

kekeluargaan, gotong royong dan kcbersamaan scbagai pancaran 
dari kesadaran budi pekcrti dan hati nurani yang luhur sebagai 
mahluk individu clan sel>agai rnahluk sosial, senamiasa dijiwai oleh 
asas musyawarah mufakat. 

4. Penerapan Sistern Politik Demokrasi Pancasila harus lebih mampu 
untuk mendemokrasikan Sistem Pemerintahan Negara dan Penye- 
lenggaraa n Negara dengan mcningkatkan partisipasi seluas- 
luasnya dari lembaga Supra Struktur Politik dan Infra Struktur 
Politik dan dari Masyarakat, 

:>. Perturnbuhan clan perkernbangan Sistern Politik Demokrasi Pan- 
casila yang sehat dan dinamis akan tcrgantung kepada kcmauan 
dan kcmarnpuan semua pihak, baik Supra Struktur Politik 
maupun Infra Struktur Politik untuk mcnciptakan suasana keter- 
bukaan dan mcngembangkan dialog-dialog dengan senantiasa 
mcmperhatikan Triologi Pcmbangunan Nasional serta Persatuan 
dan Kesatuan Bangsa. 

6. Alam Pembangunan Jangka Panjang tahap II kondisi masvarakat 
akan scmakin maju dan cerdas schingga tuntutannva akan se- 
makin meningkat 
UnLUk rnelaksanakan Amanat Pendcritaan Rakyat, DPR sebagai 
lembaga politik yang melaksanakan tugas-tugas konstitusionalnya 
sesuai dengan UUD 1945 harus mampu mengakomocfasikan tun- 
tutan-tuntutan masyarakat yang makin meningkat sesuai dengan 
lajunya Pcmbangunan Nasional. 
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63 
Sarnbutan Ketua DPRwRJ, M. Kharis Suhud 

pada Peringatan Tanggap Warsa I Sura 1923 Calm, 
tanggal 21 Juli 1990 
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Saudara-saudara sekalian; 
Untuk memperoleh keda1aman makna dan manfaat dari suatu 

peringatan tanggap warsa atau Pengganti tahun, hendaknya kita tidak 
hanya sekedar memperingati dalam wujud Iahiriah-serernonial belaka, 
tetapi yang penting seyogyanya kita harus mampu mengangkat ke- 
besaran hikrnahnya, mampu menganalisa, merenung-ulang dan mawas 
diri serta mampu berdialog dengan dimensi sejarahnya sendiri 
mengenai masa lampau, masa sekarang clan masa depan kita dalarn 
kerangka meningkatkan kualitas manusianya sebagai insan pernba- 
ngunan Bangsa dan Negara Indonesia menuju kearah kemulian cita 
dan keluhuran citranya dalam upaya kita "Memayu hayuning Bawana", 

Kemampuan untuk berdialog dengan sejarahnya sendiri berarti 
kita belajar dari berbagai pengalaman, baik pengalaman dalarn meng- 
hasilkan maupun dalam kegagalan, pengalaman rnanis maupun pahit, 
pe:ngalaman yang mengernbirakan maupun yang memprihatinkan. 

Didalam setiap' cerita pewayangan kita selalu dapat menarik 
pelajaran bahwa pada akhirnya kebenaran, keadilan, kejujuran dan 

Hadirin yang saya horrnati, 
Assalamu' alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh. 

Sungguh merupakan kebahagiaan bagi kita segenap Keluarga 
Besar DPR-RJ karena kita dapat berkumpul kernbali dalarn rangka 
mematri tradisi yang sudah berlangsung selarna 18 tahun, tepatnya 
sejak tahun ] 972, untuk menyelenggarakan peringatan dan syukur an 
sebagai perwujudan puji syukur dan terirna kasih kita kepada Tuhan 
Yang Maha Pcngasih dan Penyayang, dengan mempergclarkan per tun- 
jukkan wayang kulit dalam rangka "Meng-hayu Bagya" tanggap warsa 
menyarnbut pergantian tahun caka. 

Sud ah barang ten tu scbagai insan Pancasila yang sclalu da pat 
mensyukuri ni krnat Tuhan Yang Maha Kuasa, sepatutnyalah kita 
memanjatk.an puji-syukur kc hadirat-Nya, atas segala limpahan rahmat 
dan ridho-Nya, sehingga kita dapat menyelenggarakan dengan baik 
acara peringatan tanggap warsa ini. 

SAMBUTAN PIMPINAN MPR/DPR/RI 
PADA PERINGATAN TANGGAP WARSA 1SURA1923 CAKA 

TANGGAL 21 JUU 1990 
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Hadirin yang berbahagia; 
Peringatan tanggap warsa 1 Sura kali ini, bagi keluarga Besar DPR 

mempunyai arti khusus bila dikaitkan dengan : 
Pertama, bahwa Peringatan ini disclenggarakan dalam suasana 

menyongsong peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan kita yang 
kc-45, schingga kedalaman makna dari peringatan tanggap warsa 1 Sura 
ini, bergeta:r senada dan seirarna dengan getaran jiwa Proklamasi 
Kemerdekaan Republik Indonesia, dalarn upaya mencapai terwujudnya 
cita-cita kernerdekaan kita sebagaimana diamanahkan di dalarn Pern- 
bukaan Undang-undang Dasar 1945. 

Kedua, bahwa permgatan tanggap warsa kali inijuga menyongsong 
peringatan berdirinya Kornite Nasional Indonesia Pusat yang rneru- 
pakan "bentuk embrional" dari Lembaga DPR dan MPR sekarang ini, 
yang didalarn perjalanan sejarah kenegaraan dan politik kita, pernah 
mengalarni gelombang pasang dan surut. 

Ketiga, bahwa tanggap warsa l Sura sekarang ini diselenggarakan 
ditengah-tengah bangsa kita sedang menggelorakan Pembangunan 
Lima Tahun Tahap Kelima, yang merupakan tahap penutup dari 
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keluhuran budi. Kernenangan itu diperoleh dari kcsungguhan hati, 
keteguhan sikap pada nilai-nilai luhur kernanusiaan serta kerja keras 
didalarn mewujudkan cita-cita. Menyaksikan pagelaran wayang seperti 
yang kita lakukan malam ini akan rnenambah perbendaharaan penge- 
tahuan dan pengalaman kita atas peristiwa-peristiwa dalam cerita yang 
akan kita saksikan nanti. 

Keberhasilan maupun kegagalan, pengalaman pahit maupun 
manis sungguh merupakan sumber ilharn yang tak pernah kering; 
sumber motivasi yang tak pernah surut, dan sumber inspirasi uang tak 
pernah padam. Dan dengan memetik hikrnah dari pengalaman yang 
dcmikian itu, kita akan tahu posisi perjalanan kita, dan kearah mana 
pcrjalanan itu akan dilanjutkan, sekaligus kita akan tahu tantangan apa 
yang akan kita hadapi dan jawaban apa yang akan kita berikan. 

Beranjak dari sikap dasar yang dernikian itu, rnaka kita akan 
sernakin dcwasa dalam usaha penycgaran, mernperdalam, rnemperba- 
harui, menggelorakan dan meningkatkan kesadaran dan pengabdian 
kita sebagai bangsa pejuang yang telah "men-sejarah, 

Itulah hakekat k.edalaman rnakna yang harus kita hayati bersarna 
dalam rangka "rnen-hayu-bagya'' pergantian tahun atau tanggap warsa 
datangnya tahun baru seperti tanggap warsa 1 Sura sekarang ini. 



Hadirin yang berbahagia; 
Page1aran wayang kulit purwa yang akan mengambil cerita 

"LAHIRNYA WASANGGENI" mengandung arti dan makna falsafati 
yang sangat dalarn. Mudah-rnudahan kita sernua akan mampu 
mengambil manfaat, intisari dan kedalaman makna falsafati dan cerita 
yang akan dipentaskan malam ini. 

Dalam kaitan dengan pagelaran Wayang Kulit Purwo yang dise- 
lenggarakan pada malam ini Pimpinan sangat berbahagia menyaksikan- 
bahwa dalangnya adalah seorang wanita, yaitu Nyi Sri Sulansih Warsito, 
dengan para waranggono yang relatif usianya rnasih muda. 

Para waranggono ini adalah basil pendidikan waranggono di 
Nganjuk dengan kenyataan ini mernbuktikan kepada kita sekalian 
bahwa k.ita dan para generasi muda mernpunyai niat untuk dapat 
rnelestarikan budaya Nenek Moyang kita dengan sebaik-baiknya, 

Sebelum saya mengakhiri sambutan irri, perkenankanlah saya 
mengucapkan "SELA.\fA T" baik kepada Saudara-saudara yang memp~ 
ringati pergantian tahun baru 1 Muharram 1411 Hijriah, maupun sau- 
dara-saudara yang merayakan pergantian tahun 1 Sura 1922 Caka. 
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Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun Pertama, sebagai persiapan 
dan ancang-ancang mernasuki proses tinggal landas pada Pelita VI 
dalam upaya rnewujudkan tekad kita untuk membangun masyarakat 
yang kita cita-citakan, 

Keempat, peringatan ini diselenggarakan ditengah-tengah usaha 
kita bersarna didalarn menghadapi alih generasi yang kini sedang dan 
akan terus berlangsung dari generasi pendahulunya kepada generasi 
penerus, yang diharapkan dapat berjaian dalarn suasana wajar, alamiah, 
rasional clan konstitusional tan pa menimbulkan gejolak clan kerawanan 
sosial, 

Keernpat butir tersebut diatas hendaknya dapat diangkat kc per- 
rnukaan sebagai bahan penalaran, bahkan pangkal tekad urrtuk me- 
natap wajah masa depan bangsa dilandasi dengan bekal clan modal 
pokok berbagai keberhasilan dan sukses awal yang telah dapat kita raih 
dan kita nikrnati bersarna, baik sukses dibidang ideologi, politik, 
dernokrasi, ekonorni, sosial Budaya, maupun Hankam. 

Sukses awal inilah yang harus mampu diwarisi o!eh Cenerasi 
Penerus untuk diarnankan, dipelihara, dan dikernbangkan, dilandasi 
"Ketabahan Iman dan Kekuatan Taqwa" kepada Tuhan Yang Maha 
Kuasa yang mernberikan nikrnat kernerdekaan kepada kita sekalian. 



M. KHARIS SUHUD 

ttd. 

KETUA MPR/DPR-Ri 

Jakarta, Juli 1990 
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Sekian dan terima kasih. 
Wassalamu' alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh. 

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan rahrnat 
dan kekuatan kepada kita dan kepada seluruh Bangsa Indonesia dalam 
perjuangan untuk mencapai terwujudnya masyarakat Pancasila yang 
rnakmur-berkeadilan, yang oleh Ki Datang lazim digambarkan sebagai 
masyarakat/negara yang "Panjang-punjung, pasir wukir, gemah ripah 
loh jinawi, taat tentrem kerta raharja". 
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64 
CERAMAH KETUA DPR RI, 

M KHARIS SUHUD DI DEPAN SEMINAR 
SEJARAH NASIOANAL V DI SEMARANG, 

TENTANG SEJARAH BERBAGAI SARANA 
PEWARISAN Nil.AI 45 

TANGGAL 27 AGUSTUS 1990 
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A. PENDAHULUAN 
Merupakan suatu kehorrnatan bagi diri saya, untuk dapat me- 

menuhi perrnintaan Panitia Seminar Sejarah Nasional V yang berjudul 
"SFJARAH SEBAGAI PEWARIS NilAI 45". 

Namun satu ha! yang perlu para peserta seminar ketahui bahwa 
saya bukan sarjana dan bukan ahli sejarah, tetapi hanya sebagai seorang 
warga negara yang pernah mernperoleh "kesernpatan sejarah" ikut 
serta mernpertahankan dan menegakkan kernerdekaan Republik 
Indonesia pada periode perang kemerdekaan tahun 1945-1949, dan se- 
lanjutnya mendapat kesernpatan sejarah pula untuk ikut mengisi 
kemerdekaan, 

Oleh sebab itu tulisan atau sajian yang akan saya berikan mungkin 
masih jauh dari harapan Panitia dan para Peserta seminar atau 
mungkin rnasih terlalu kering, a tau pun bobot ilmiahnya masih kurang 
mernadai. 

Seminar sejarah Nasional dalarn rangka pengkajian sejarah 45 
tahun Indonesia Merdeka dengan mengambil tema: "SUMBANGAN 
SEJARAH DALAM PEMBINAAN BANGSA MENGHADAPI ERA 
TINGGAL lANDAS'' momentumnya saya anggap sangat tepat, karena 
antara lain : 
1. Kita telah mampu mewujudkan kerangka landasan pembangunan 

pada Repelita IV dan pada Pelita V ini akan kita mantapkan se- 
bagai tahap akhir dari pembangunan Jangka Panjang 25 tahun 
pertama. 

2. Belajar dari pengalaman sejarah selarna 4 Pelita, kita akan masih 
dihadapkan dengan berbagai kendala dan tantangan yang berat 
selarna Pelita V yang sedang beJangsung ini, dan pada era tinggal 
landas nanti akan muncul masalah-masalah baru dan tampilnya 
tantangan-tantangan baru pula. 

3. Pelaksanaan Pelita V merupakan tugas yang berat dan sekaligus 
merupakan babak kritis yang akan menentukan berhasil atau ti- 
.daknya kita melaksanakan pembangunan Nasional yang berkesi- 

64 
CERAMAH DI DEPAN SEMINAR 

SEJARAH NASIONAL V DI SEMARANG DENGAN JUDUL 
SEJARAH SEBAGAI SARANA PEWARISAN NILAI 45 OLEH M. 

KHARIS SUHUD 
TANGGAL 2'7 AGUSTUS 1990 
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B. FUNGSI DAN LINTASAN SEJARAH PERJUANGAN BANGSA 
INDONESIA. 
Sebagaimana kita ketahui bahwa sejarah merupakan rangkaian 

dari peristiwa-perisuwa yang terjadi dan dialarni oleh setiap bangsa di 
muka bumi ini. 

Suatu adagium yang tidak bisa kita bantah kebenarannya, bahwa 
fungsi sejarah dimanapun dan kapanpun dapat diangkat scbagai pedo- 
rnan dan guru yang bijaksana dalam rnengisi lern baran-lern baran 
sejarah berikutnya. Dalarn kerangka berpikir "Trimarta" yaitu masa 
larnpau, masa kini dan rnasa depan, kita memang tidak boleh 
meninggalkan makna dan peristiwa-peristiwa sejarah itu, karena sejarah 
mampu sebagai alat perjuangan, mampu sebagai sarana untuk mern- 
perkuat akar persatuan dan kesatuan bangsa, maupun sarana untuk 
mengorbankan semangat Patriotisme dan Nasionalisrne serta semangat 
juang dalam upaya mencapai cita-cita bangsa seperti yang pernah kita 

nambungan, sehingga pelaksanaan Pelita V ini sungguh mempu- 
nyai arti yang sangat strategis. 

4. Sasaran utama pembangunan jangka panjang 25 tahun kedua 
akan diciptakan kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indone- 
sia yang maju da)am suasana tenteram dan sejahtera lahir bathin, 
dalam tata kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang ber- 
dasarkan Pancasila, 

5. Angkatan 45 secara berangsur-angsur secara wajar dan alamiah 
tengah menuntaskan tugas sejarahnya, sekaligus bertekad untuk 
mewariskan nilai-nilai dan idealisme perjuangan guna mcnjadikan 
generasi perier us yang tangguh, tanggap, dan tanggon se rta 
mampu mewarisi semangaat 45 dalam rangka memikul nasib dan 
tanggungjawab bangsa di rnasa depan. 

Dari judul topik yang diberikan kepada saya, dalam batas kernam- 
puan pengetahuan saya, saya sekali lagi, hanya seorang warga negara 
yang pernah mendapat kesernpatan sejarah seperti yang saya utarakan 
diatas, maka saya akan coba mengungkapkan sejarah selayang pandang 
saja apa yang saya ketahui, apa yang saya hayati, apa yang saya rasakan, 
dan apa yang pernah saya alami serta fungsi dan relevansi sejarah, 
khususnya "Sejarah Perjuangan Kernerdekaan kebangsaan Indonesia" 
sebelum dan sesudah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 
1945. 
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buktikan pada periode perjuangan kernerdekaan nasional bangsa 
Indonesia, serta mampu sebagai sarana untuk menumbuhkan dan 
menebalkan kebanggaan berbangsa, Mengalir dari fungsi dan relevansi 
kesejahteraan tersebut maka kita harus mampu memetik apinya sejarah 
itu sebab bagi suatu bangsa yang berkepribadian, dan ingin memetik 
apinya sejarah, karena sejarah hakekatnya dapat rnerupakan surnber 
ilham yang tidak pernah kering, sumber inspirasi yang tak pernah 
padam, sumber inspirasi yang tak pernah hilang. Mampu-tidaknya 
bangsa tumbuh menjadi kuat dan disegani sesuai dengan jalan yang 
dipilihnya, akan sangat ditentukan oleh mampu-tidaknya bangsa itu 
belajar dan berdialog dengan sejarahnya, Belajar dari kegagalan dan 
keberhasilan; belajar dari keganasan dan kearifannya, dari keberrn- 
gasan dan kelernbutannva, serta belajar dari masa kejayaan dan rnasa 
surutnya. 

Dari berbagai peristiwa dan pengalaman sejarah, maka kita dapat 
mengetahui posisi kita sekarang, kearah mana akan dituju, kekuatan 
apa yang telah dan akan kita miliki, kendala dan tantangan apa yang 
akan timbul dan jawaban apa yang harm; kita berikan, 

Dalam kaitan ini aspek kesejahteraan ini para perintis kemer- 
dekaan kita berusaha membangkitkan kebanggaan dan kebesaran 
bangsa dengan mengetengahkan kejayaan kerajaan-kerajaan Indonesia 
di rnasa lampau seperti kerajaan Sriwijaya, Majapahit dan Mataram. 
Namun akhirnya kita ketahui bahwa kerajaan-kerajaan tersebut 
tengge]am, yang disebabkan oleh karena rapuhnya kekuatan-kekuatan 
dari dalam tubuh kerajaan itu sendiri maupun unsur-unsur kekuatan 
dari luar. Ini semua mernberikan pelajaran bagi generasi-generasi 
berikutnya bahwa kadang-kadang unsur-unsur dan peristiwa-peristiwa 
yang timbul dari luar tubuh bangsa itu akan sangat dominan. Oleh 
sebab itu kita perlu sekali mengetahui clan rnempelajari peristiwa- 
perisfr,~a/ per kem ban gan dunia dengan segala aspek-aspek yang 
dapat mernpengaruhi kehidupan bangsa kita. Adanya anggapan/ 
pepatah yang rnengatakan bahwa "sejarah iru berulang" memang 
dirasakan memang ada benamya seperti misalnya keadaan dunia se- 
karang ini bila di bandingkan dengan tahun-tahun semasa Perang 
Dunia ke-2. 

Setelah kerajaan-kerajaan (Sriwijaya, Majapahit, Matararn) 
tenggelam maka bangsa kita terus menerus menjadi negara jajah<1;n 
dan bangsa kita terus menerus berada di alam kebodohan, kemiskinan 
dan keterbelakangan hampir tiga setengah abad. Perlawanan-perla- 
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wanan bersenjata terhadap kaum penjajah (yang lebih bersifat ke- 
daerahan) seperti perang Diponegoro, Iman Bonjol, Pattimura, Has- 
sanuddin, Cut Nyak Dien dan lain-lain selalu mcngalami kegagalan, 
sehingga tidak mampu mengangkat harkat, rnarbat dan harga diri 
bangsa Indonesia. 

Belajar dari kegagalan yang dialami oleh pendahulu-pendahulu 
maka perjuangan berikutnya tidak melalui perlawanan bersenjata akan 
tetapi melalui jalan pendidikan seperti yang dilakukan oleh penggcrak 
Budi Utorno tahun 1908, dengan pangkal tolak berpikir bahwa dengan 
memberantas kebodohanlah maka perjuangan bangsa akan berhasil. 
Perjuangan lcwat pendidikan ini akhirnya dapat membangkitkan sema- 
ngat patriotisme, nasionalisrne, sernangat persatuan dan kesatuan 
bangsa yang senasib sepenanggungan, sehingga tercetuslah Sumpah 
Pemuda tahun 1928. Berbarcngan dengan itu timbullah parrai-partai 
politik yang berjuang untuk mencapai kernerdekaan Indonesia. Pun- 
cak dari pergerakan perjuangan tersebut adalah Proklamasi Kerner- 
dekaan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi ini 
hanya sekali terjadi, oleh karena itu mempunyai nilai yang tak ter- 
hingga ampuhnya bagi bangsa kit.a yang disebut paham integralistik, 
Integralistik adalah suatu semangat yang mengatasi paham golongan, 
serta mendahulukan kepentingan umum atau bangsa dan negara di 
atas kepentingan kelompok dan perorangan. 

Dalam wujud yang lebih nyata, paham dasar ini telah menurn- 
buhkan kesadaran masyarakat/bangsa Indonesia untuk melahirkan 
sosok tubuh yang ternyata telah berkembang menjadi suatu kekuatan 
yang melahirkan negara kebangsaan Indonesia. Paharn integralistik ini 
telah terangkat keperrnukaan menjadi nilai '45 yang tidak boleh 
ditinggalkan, karena nilai inilah yang telah melahirkan kebangkitan 
Nasional pada awal abad ke-20. Nilai ini pula yang rnencetuskan 
Surnpah Pemuda 1928 dan mengantarkan bangsa Indonesia kedepan 
pintu gerbang Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Nilai ini pula yang 
melahirkan negara Kebangsaan Indonesia. 

Setelah Proklamasi Kemerdekaan bangsa kita masih dihadapkan 
dengan berbagai cobaan dan ujian. 

Masa antara tahun 1945 sarnpai tahun 1965 bangsa kita diuji 
kemampuan untuk mempertahank.an kemerdek.aan dan memper- 
tahankan persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia. 

Masa ini ditandai oleh berrnacam-macarn usaha untuk mewujud- 
kan cita-cita kemerdekaan, sehingga dalam rnasa ini nampaknya 
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Bangsa Indonesia berada dalam suasana mencari-cari bentuk jati diri- 
nya. Hak ini mengakibatkan bahwa banyak perrnasalahan yang sebe- 
narnya tidak sejalan atau bertentangan dengan Pancasila terangkat kc 
perrnukaan. 

Suasana persatuan dan kesatuan bangsa sedikitnya banyak telah 
diuji dengan berbagai pemberontakan, baik yang bersifat separratisrne 
kedaerahan ataupun yang bersifat ideologis politis, 

Berdirinya part.ai-partai politik sebagai konsekuensi dari makiumat 
Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945, di saw pihak dapat dilihat 
sebagai bagian dari proses demokratisasi, namun di lain pihak berdi- 
rinya partai-partai jusrru . mengakibatkan pengkotak-kotakan golong- 
an berdasarkan pada kelompok aliran ideologi masing-masing. 

Hal ini narnpaknya ikut mempertajam proses pertarungan kekuat- 
an-kekuatan politik dalam usahanya memperoleh ataupun merebut 
kekuasaan. Partai-partai politik itu secara sadar mengacu kepada pan- 
dangan ideologinya serta tokoh-tokoh masing-masing dari pada kepada 
dasar negara ataupun kepada ideologi nasiorial. Suasana ini berkern- 
bang menjadi konflik ideologis dan memuncak dcngan terjadinya 
konflik ideologi secara terbuka da\am Sidang Konstitusional di Ban- 
dung 19456-1959. 

Hal itu terjadi instabilitasi. Situasi yang demikian inilah yang 
mcnjadi salah satu dasar dikeluarkannya Dckrit Presidcn 5 Juli J 959 
untuk kembali ke UlJD 1945. Dengan Dekrit Presidcn itu krisis status 
konstitusional dapat diakhiri, tetapi Dekrit itu ternyata belum berhasil 
mengatasi konllik ideologi dan bebcrapa masalah politik yang Lelah 
ada. 

Suasana setelah Dekrit Prcsiden tcrnyata berkernbang dengan 
scmakin .tajamnya pengkotak-kotakan, baik bcrdasarkan ideologi 
maupun kepentingan politik. Suasana revolusioner, jor-joran manipu- 
lasi, saling mcncurigai mcwarnai suasana antara tahun 1959 sarnpai 
tahun 1965. 

Demokrasi terpsrnpin yang diharapkan dapat mengembangkan 
demokrasi justru berubah menjadi pernupuk kekuasaan pada diri 
pernimpin ncgara. 

Dengan kata lain dalam masa ini Pancasila dan lJUD 1945 yang 
ada, tidak dijadikan acuan nasional. Pancasila tidak dijadikan landasan 
pokok dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat, 
bahkan sebagai gantinya muncul thema-thema revolusioner dan na- 
sakom. 



C. SEMA.N'GAT DAN NIIAI-NlLAI'45 
Sebagaimana yang telah saya ungkapkan dirnuka bahwa Prok la- 

rnasi Kernerdckaan 1945 yang hanya tcrjadi sckali saja, hakckatnva 
merupakan t.itik kulminasi dar i rangkaian perjuangan pergerakan 
kemerdekaan Indonesia sejak berpuluh-puluh tahun sebelumnya 
melalui puncak-puncak manifestasi pergerakan seperti apa yang dina- 
rnakan pergcrakan "Budi Utomo" yang disebut "Kebangkitan Na- 
sional" tahun 1908 dan "Sumpah Pemuda tahun 1928. Perjuangan 
pergerakan kcmerdekaan itu telah mengantarkan rakyat Indonesia ke 
depan pintu gerbang kemcrdekaan negara Indonesia yang rnerdcka, 
bersatu, berdaulat, adil dan makmur yang diproklamirkan pada tang- 
gal 1 7 Agustus 1945. 

Disini jelas bahwa kemerdekaan yang dipr oklarnirkan pada 
tanggal 17 Agustus 1945 itu bukan rnerupakan tujuan akhir, tetapi 
masih harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang mer- 
deka, bersatu bcrdaulat, adil dan makrnur. 

Selanjutnya apabila kita amati dan kita pahami secara mendalam 
dan mcnyeluruh, rnaka semangat dan nilai 1945 akan lerlihat da n 
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Suasana kalut yang demikian itu ialah menjadi dasar utama dari 
kckuatan-kekuaran Orde Barn untuk segera memperbaiki situasi dan 
mengembalikan bangsa Indonesia ke rel yang sebenarnya, dcngan satu 
tekad untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan 
kon se k uc n se r ta m el ak sa n akan pembangunan di segala bidang 
kehidupan. 

Padahal Pancasila seharusnya dibawakan menurut wataknya yang 
integratif, berkeselarasan dan berkekeluargaan. Begitu pula dernokrasi 
yang kita anut yaitu dcmokrasi Pancasila tidak berfungsi sebagairnana 
mestinya. 

Fungsi-fungsi Demokrasi Pancasila seharusnya menjadi sarana un- 
tuk rnenentukan tujuan; sarana untuk melestarikan pola kehidupan 
dan kenegaraan; sarana untuk memadukan bangsa; sarana untuk 
meredakan ketegangan; dan sarana untuk rnenentukan tujuan; sarana 
untuk melestarikan pola kehidupan dan bernegara: sarana untuk 
memadukan bangsa; sarana untuk menurnbuhkan kebangsaan dan 
sarana untuk memadukan bangsa. 

Disamping itu telah pula dilupakan aspek-aspek Demokrasi Pan- 
casila "baik aspek wujudiah; rnaknawiah; organisasi; 
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tergambar secara jelas di dalam Pernbukaan Undang-undang dasar 
1945 yang hakekatnya merupakan penuangan jiwa proklamasi kemer- 
dekaan. 

Pernbukaan UUD 1945 yang didalamnya memuat Pancasila itulah 
rnerupakan surnber aspirasi dan rnotivasi perjuangan dan tekad bangsa 
Indonesia untuk tetap hidup dalam suasana merdeka lahir dan bahtin 
yang telah diperjuangkan sejak dahulu kala. Pernbukaan UUD 1945 
yang telah merurnuskan secara padat dan hidmat mengandung makna 
yang sangat da\am serta mempunyai nilai-nila! yang universal dan les- 
tari. 

Apabila kita tapis peristiwa-peristiwa sejarah perjuangan bangsa 
Indonesia untuk hidup rnerdeka, bersatu, berdaulat adil dan rnakrnur 
scpcrti yang terkandung di dalam Pembukaan Undang-undang dasar 
1945, rnaka kita dapat temukan mutiara-mutiara atau nilai-nilai yang 
sangat berharga antara lain: 
L Nilai ldeologis yang mengetengahkan bahwa perjuangan 

pergerakan kernerdekan Indonesia dan perjuangan memper- 
tahankan kernerdekaan yang diproklamirkan pada tanggal 17 
Agustus 1945 tidak dipisahkan dari jiwa dan pandangan hidup 
bangsa kita yaitu Pancasila dan UUD 1945, sebab negara yang 
dilahirkan oleh Proklarnasi Kernerdekaan adalah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 
Karenanya kobaran api semangat para pejuang yang sanggup 
mernpertahankan Proklarnasi, Pancasila dan UUD I 945 harus kita 
warisi dan harus mampu kita wariskan kepada generasi penerus. 

2. Nilai Politis : bahwa para pejuang Angkatan 45 ternyata dapat 
"survival" dan pantang menyerah dalam perang kemerdekaan, 
berkat kobaran parriotisme, rasionalime, nasionalisme, serta per- 
satuan dan kesatuan bangsa yang berdasarkan Pancasila dan UUD 
I 945, tan pa rnempersoalkan asal-usul, daerah, suku, status sosial, 
agama atau golongan. Nilai-nilai inipun wajib kita hayati dan kita 
lestarikan serta kita wariskan kepada generasi penerus. 

3. Nilai Historis : mernbuktikan bahwa kerner dekaan kita bukan 
hadiah atau pemberian dari bangsa lain, tetapi direbut dari tangan 
penjajah dcngan perlawanan yang bersernboyan" merdeka atau 
mati" yang dilakukan oleh tentara beserta scluruh rakyat dalam 
saw untaian kernanunggalannya. Karena itu manunggalnya ten- 
tara (ABRI) dan rakyat merupakan syarat rnutlak, serta harus kita 
lestarikan eksistensi nya. 
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M. KHARIS SUI-IUD. 

Semarang, 27 Agustus 1990 
ttd 

D. PENUfUP 
Prcstasi pcrjuangan dan pembangunan di segala bidang yang te- 

lah dapat kita capai hingga sekarang ini, dimana kita sernua terlibat 
langsung maupun tidak langsung di dalarnnya, harus kita amankan 
bersama, dan harus dapat kita pelihara dengan sebaik-baiknya, untuk 
selanjutnya kita kernbangkan dan kita tingkatkan, baik kwalirasnva 
dalam rangka mcnghadapi dan mernenuhi tuntutan sejarah dan 
masyarakat yang damai dan makin berkembang, sekaligus dalam 
rangka menghadapi berbagai kcndala tantangan clan cobaan yang 
makin hari makin komplek sebagai akibat logik dari keberhasilan 
pcmbangunan itu sendiri. 

Dari uraian selintas seperti tcrungkap di alas, maka diharapkan 
agar aspek kesejahtcraan Bangsa Indonesia baik sebe lurn maupun 
sesudah kernerdekaan yang pernah clan telah menjadi dasar nilai juang 
angkatan'45 dan yang mendahuluinya, melalui berbagai jalur dapat 
dijadikan sebagai acuan sckaligus dapal merupakan api bcrkobarnya 
sernangat juang para generasi penerus, schingga fungsi sejarah sebagai 
sarana pewaris nilai-nilai '45 dapat menjadi kenyataan. 

Dernikianlah, sekedar apa yang mampu saya sampaikan dalam 
forum seminar ini, dengan harapan mudah-mudahan para gencrasi 
pencrus mampu rncwarisi dan mclestarikan semangat dan nilai-nilai 
juang '45 dalam menyongsong era tinggal landas. 

T erima kasih. 

4. Nilai edukatif bahwa nilai kejuangan 45 harus mampu menjadi 
wahana untuk meningkatkan motifasi dan kobaran semangat bagi 
generasi penerus, untuk mampu rnewarisi nilai-nilai dan semangat 
45 agar rnenjadi generasi yang t.angguh, penuh idealisme per- 
juangan serta dapat menjadi pejuang-pejuang bangsa yang selalu 
siap mcmbela dan membangun bangsanya sebagai pengamalan 
Pancasila dalam era tinggal landas menuju masyarakat Pancasila 
yang adil dan rnakmur. 
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Ceramah Ketua DPR-RI, M. Kharis Suhud 
pada peringatan Hari U1ang Tahun ke-45 
MPR/DPR-Rl tanggal 29 Agustus 1990 . 



A 



Sidang Dewan dan hadi_rin yang terhormat, 
Setelah 45 tahun Indonesia merdeka dan kita meniti perjalanan 

panjang sejarah bangsa, maka kita khususnya para Anggota Dewan 
teringat kernbali kepada sejarah kelahirannya. Dalam usianya yang ke- 
45 marilah kita menengok sejenak bagaimana riwayat lembaga ini 
dengan segala pengalamannya, pada masa pasang maupun pada surut, 
pengalaman rnanis ataupun pahit, Dari pcngalaman ini kita dapat 
belajar untuk dapat meniti masa depan yang lebih baik lagi. 
Dua belas hari sesudah Proklamasi Kemerdckaan Indonesia, tepatnya 
29 Agustus 45 tahun yang lalu, Komite Nasional Pusat dilantik oleh 
Presiden Soeharto, di tempat yang sekarang kita ken~! sebagai 
gedung Kesenian Pasar Barn Jakarta. 
Pelantikan Anggota-anggota Komite Nasional Pusat ini ditandai dengan 
dikibarkannya bendera Sang Merah Putih dan disambut sebagai Hari 
Nasional Indonesia. 
Komite Nasional Pusat yang barn terbentuk ini rncrupakan embrio 
kelahiran suatu Badan Permusyawaratan/Perwakilan di Indonesia, 
disaat kemerdekaan kita baru berusia beberapa hari. 
Pasal IV aturan peralihan Undang-undang Dasar 1945 meng- 
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Yang kami horrnati, 
Para mantan Pimpinan MPR/DPR RI, 
Para Anggota Majelis Perrnusyawaratan Rakyat yang berkesern- 
patan hadir di dalam forum ini, · 
Para Anggota Dewan, 

Hadirin yang terhormat dan Sidang Dewan yang kami muliakan, 
Assalamu' alaikurn Warrohrnatullahi Wabarokatuh, 

Dengan lebih dahulu memanjatkan puji dan syukur kehadirat 
Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan karunia dan rahmat-Nya, pagi 
hari ini dari lubuk hati yang paling dalam rasa bahagia menyelimuti 
kalbu dan sanubari kita masing-masing, karcna kita sekalian dapat sa- 
ling bertemu di dalam forum yang sangat terhormat ini, dalam rangka 
memperingati Hari Ulang Tahun MPR/DPR RI yang ke-45. 

65 
PIDATO KE.TUA DPR RI 

PADA 
PERINGATAN HUT KE-45 MPR/DPR RI 

TANGGAL 29 AGUSTlJS 1990 
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amanatkan: 
"Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyat, dan Pertirnbangan Agung dibentuk rnenurut Undang- 
undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden 
deng~n bantuan Komite Nasional". 

Aturan peralihah Pasal IV inilah merupakan dasar hukum bagi 
pembentukan Komite Nasional' Pusat atau Komite Nasional Indonesia 
Pusat yang di singkat KNIP. 

Jurnlah . Anggotanya yang semula 107 orang terdiri dari pernuka- 
pemuka masyarakat dari berbagai golongan dan daerah dan dian- 
taranya adalah bekas anggota-anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan, 
kernudian berkembang lebih lanjut dengan tambahan wak:il-wakil alir- 
an dan golongan baru di dalam masyarakat, 

Peranan Kornite Nasional Pusat sebagai pembantu Presiden se- 
bagaimana diatur oleh aturan peralihan tesebut hanya berlangsung 
beberapa bulan, karena setelah keluamya maklurnat wakil Presiden 
Nomor X tanggal 16 Oktober 1945, maka fungsi dan tugas-tugasnya 
mengalami perubahan. Perubahan ini adalah sebagai akibat dari usul 
para Anggota Komite Nasional Pusat itu sendiri. Maka semenjak 
keluamya maklumat wakil Presiden Nornor X tersebut, Komite Na- 
sional Pusat diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis- 
garis Besar Haluan Negara, sebelum terbentuknya Majelis Perrnusya- 
waratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat. 

Berhubung gentingnya keadaan pada waktu itu, maka tugas sehari- 
hari dijalankan oleh sebuah Badan Pekerja yang dipilih diantara 
mereka yang bertanggungjawab kepada Komite Nasional Pusat. De- 
ngan berlakunya maklumat Wakil Presiden Nomor X tersebut 
kedudukan Kornite Nasional Pusat tidak lagi sebagai pembantu 
Presiden tetapi berubah menjadi Badan Kenegaraan yang sejajar de- 
ngan Presiden, dan bersama-sama Presiden : 
1. Membuat Undang-undang (pasal 5 UUD 1945 yang rnerupakan 

tugas DPR). 
2. Menetapkan Garis-garis Besar dari pada Haluan Negara (pasal 3 

UUD 1945 - yang merupakan tugas MPR). 

Dalam perkembangan sejarah ketatanegaraan lebih lanjut, Kabinet 
Presidensil sebagaimana diatur oleh Undang-undang- Dasar 1945 di- 
ganti dengan Kabinet Parlementer yang mcwajihkan perdana Menteri 



Sidang Dewan dan hadirin yang kami rnuliakan, 
Dalam perkembangan kctatanegaraan selanjutnya, dan setelah 

mengalami pelbagai perubahan dalam mclaksanakan, maka Undang- 
undang Dasar 1945 pada tanggal 27 Desernber 1949 diganti oleh 
Cndang-undang Dasar Republik Indonesia Serikat (UUD RIS), kernu- 
dian digantikan oleh Undang-undang Dasar Sementara, yaitu pada saat 
Republik Indonesia kernbali kepada Negara Kesatuan tahun 1950. 

Perlu dicatat disini, pada saat lahirnya Rcpublik Indonesia Serikat, 
maka sesuai konstitusi RIS kedaulatan Negara dilakukan oleh Pemerin- 
tah bersama-sarna dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indone- 
sia Serikat (DPR RIS) dan Senat Republik Indonesia Serikat (Sonat 
RJS). DPR RIS dan Senat RIS ini hanya bcrusia 6 bulan, karcna pada 
tanggal 17 Agustus I 950 lahirlah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Dalarn Undang-undang Dasar Sementara dikatakan bahwa Negara 
Indonesia yang merdeka dan berdaulat adalah Negara Hukum yang 
demokrasi dan berbentuk kesatuan, kedaulatan ditangan rakyat di- 
lakukan oleh Pernerintah bersama-sarna Dewan Perwakilan Rakyat. 
Senat RI ditiadakan, sehingga dengan dernikian sistern ketatanegaraan 
kembali kepada Sistern Monokameral. 

Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat menurut Undang-un- 
dang Dasar Sernentara dipilih dalam suatu Pernilihan Umurn. 

Atas perintah Undang-undang Dasar Sernentara tersebut, rnaka 
Presiden Soekarno menyelenggarakan Pemilihan Umurn yang pertama 
kali di Indonesia pada tahun 1955 dengan tujuan untuk mernbentuk 
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dan Menteri bertanggungjawab kepada Kornite Nasional Pusat, dengan 
pertirnbangan agar kedaulatan rakyat lebih tegas dilaksanakan. Pe- 
rubahan ini diusulkan oleh Badan Pekerja dan Presiden rnenerirna 
baik usu! ini, dan kemudian menuangkannya dalam Maklurnat pcme- 
rintah tanggal 14 Nopember 1945. 

Dengan dernikian sejak itu terjadilah perubahan dalam pe- 
laksanaan keterituan Undang-Undang Dasar 1945 tanpa menaruh 
rumusan pasal-pasalnya: sistern Kabinet Presidensil diganti dengan 
sistern Parlernenter, dimana Menteri-menteri tidak lagi menjadi pem- 
bantu-pernbantu Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden, 
rnelainkan bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat atau 
Dewan Perwakilan Rakyat. 

Inilah sekelurnit sejarah kelahiran Badan Permusyawaratan dan 
Badan Perwakilan diawali Kemerdekaan. 
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DPR dan Konstitusi. Konstitusi adalah sebuah Badan yang diberi 
wewenang untuk membuat Undang-undang Dasar sebagai pengganti 
Undang-undang Dasar Sementara 1950. 

Setelah Badan ini terbentuk dan bersidang lebih kurang 3 tahun, 
Konstituante ternyata gaga) melaksanakan tugasnya sebagai Badan 
Pembuat Undang-undang Dasar, 

Sebagai akibatnya maka Undang-undang Dasar 1945 diberlakukan 
kernbali di Indonesia memalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Konstitu- 
ante dibubarkan dan Undang-undang Dasar 1950 tidak berlaku lagi. 
Dengan Undang-undang Dasar 1045, Sistem Pemerintahan kembali 
kepada sistem Presidensil. 

Pemcrintahan kembali stabil disusun secara demokratis, pene- 
tapan anggota Kabinct oleh Presidcn dilakukan dcngan mendengar 
pertimbangan Pimpinan Partai-partai Politik, Sangat disesalkan, ga- 
gasan yang narnpaknya baik ini dalam rangka meyelamatkan bangsa 
dan negara tidak dilaksanakan secara konsekuen; sebab semangat pe- 
laksanaannya ternyata tidak dipimpi-n oleh suatu nilai, suatu cita-cita 
atau ideologi yang telah dipilih oleh rakyat, 

Pelaksanaan Oemokrasi kemudian menyimpang dari Undang-un- 
dan·g Dasar 1945 dan Pancasila. Karena kemanusiaan lahirlah De- 
mokrasi Terpimpin dengan Nasakorn-nya dan memberikan kekuasaan 
ter1alu besar disatu tangan, "Pernirnpin Besar Revolusi". 

Penyimpangan ini rnencapai puncaknya dengan terjadinya peris- 
tiwa G ~O S/PK.1, akhir September 1965 dengan maksud untuk 
mengganti Pemerintahan Indonesia yang berideologi Pancasila dengan 
sebuah Dewan Revolusi di dukung oleh Komunis, 

Setelah G 30 S/PKI dapat digagalkan oleh kekuatan-kekuatan yang 
tetap setia pada Pancasila lahirlah Pemcrintahan Orde Baru tahun 
1966 yang mengemban rnisi melaksanakan Pancasila dan Undang- 
undang Dasar l 945 secara murni dan konsekuen dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Melalui Sidang Umum MPRS tahun 1966, Sidang Istimewa MPRS 
tahun 1967 dan Sidang Umum MPRS tahun 1968, lahirlah kepurusan- 
keputusan rakyat yang menandai berlangsungnya Era Baru, yaitu Orde 
Baru sebagai Orde daJam sistem penyelenggaraan kenegaraan yang 
mernberikan koreksi total terhadap segala penyimpangan yang terjadi, 
yang selanjutnya meniti jalan kearah akan dilaksanakan pembangunan 
bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial budaya rnaupun per- 
tahanan keamanan. Kelembangaan-kelembagaan Negara ditata dan 



dikembalikan fungsinya sesuai Undang-undang Dasar 1945. 
Walaupun Garis-garis Besar daripada 1-Ialuan Negara baru 

dihasiJkan oleh Sidang Umum MPR tahun 1973, narnun Sidang Umum 
MPRS tahun 1968 telah menghasilkan pclbagai ketetapan yang amat 
mendasar antara lain perintah untuk melaksanakan Pemilihan Umum 
sebagai rangkaian daripada pembangunan kehidupan demokrasi yang 
berdasarkan Pancasila, dan memerintahkan untuk melaksanakan 
pcmbangunan berdasarkan pola pernbangunan lima tahunan. 

Diawali kelahirannya, Orde Baru telah mengambil langkah-lang- 
kah pengamanan terhadap Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 
dengan menghasilkan suatu Konscnsus Nasional Onie Baru yang 
rnerupakan kesepakatan Nasional diantara Partai-partai Politik dan 
Sekber Golkar diprakarsai Presiden Soeharto. 

Konsensus nasional Orde Baru terwujud karena a<lanya tekad un- 
tuk meluruskan kembali perjalanan sebagai bangsa kepada kernurnian 
cita-cita kemerdckaan dan tekad untuk setia kcpada cita-cita kerrier- 
dekaan yang tidak lain bcrarti setia kepada Pancasila dan Undang- 
undang Dasar 1945 dan tidak akan merubahnya, dan tckad untuk me- 
negakkan d ernokrasi, konstitusi dan hukurn, scrta tckad untuk rnelak- 
sanakan pembangunan sebagai usaha untuk mengisi kernerdekaan. 

Ini sernua merupakan titik awal dari gerakan maju menuju cita- 
cita bangsa, mengemban amanat pendcritaan rakyat mcnuju masya- 
rakat Pancasila yang kita inginkan. 

Bangkitnya Orde Baru telah dapat mcrintis pelbagai pcrnbaharuan 
dalam kchidupan berrnasyarakat, berbangsa dan berncgara, semuanya 
mcrupakan rangkaian prestasi yang patut dibanggakan. 

Dari sudut prestasi yang telah kita capai inilah, hendaknya dapat 
ditumbuhkan kesadaran betapa berat clan luhurnya tanggung jawab 
yang dipikul oleh bangsa dan negara disamping adanya tanggungjawab 
yang dipikuJ oleh bangsa dan negara disamping adanya kesadaran 
bahwa pelbagai tantangan clan permasalahan masih terus dihadapkan 
kcpada kita pada dewasa ini maupun dirnasa depan, untuk tetap di- 
lakukannya langkah-Jangkah yang secara konsisten mcnjamin terca- 
painya tujuan nasional, Dihadapan kita terbentang suatu masa depan 
yang menuntut dilakukannya langkah-langkah pembaharuan dan 
pcmbangunan di segala bidang yang tetap tcrarah pada terwujudnya 
rnasyarakat yang dicita-citakan yaitu masyarakat adil dan makmur 
"panjang-punjung, passir wukir, gemah ripah loh jinawi, tata tenteram 
kerta raharja murah kang sarmo tinuku, subur kang sarwo tinandur". 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
Pembangunan nasional kita telah berjalan selama 21 tahun diukur 

dari pelaksanaan Repelita I tahun 1969. Berbagai sukses awal telah 
mampu kita raih, yang berarti kita telah berhasil mengangkat kualitas 
kehidupan bangsa Indonesia ke tingkat yang tinggi. 

Kita telah mampu mengukir banyak kemajuan dalam segala aspek 
kehidupan, walaupun kita semua belum merasa puas atas hasil pem- 
bangunan yang telah dicapai dewasa ini. 

Di bidang ideologi, kita telah mampu menopang ikhtiar bangsa 
dalam membakukan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi kehidupan 
bermasyarakat, . berbangsa dan bernegara, meskipun Indonesia serba 
Bhinneka. Sementara itu banyak bangsa diberbagai belahan dunia 
belurn mampu menyelesaikan krisis identitasnya. 

Di bidang politik, kita tclah mampu menopang ikhtiar bangsa 
dalam membangun landasan-Jandasan politik yang sernakin mantap 
antara lain semakin tertibnya pernilihan umum sebagai lembaga 
Dernokrasi, berfungsinya lembaga-lembaga negara secara konstitu- 
sional, demokratis dan berdasarkan hukum, dan terus ditatanya 
mekanisme kepernimpinan nasional lima tahunan secara man tap. 

Di bidang ekonorni, kita telah mampu menopang ikhtiar bangsa 
dalam menciptakan ketahanan ekonomi yaJ;lg memiliki kelenturan 
dalam menghadapi kendala perekonomian dunia, dan secara obyektif 
dapat disimpulkan telah kemajuan yang dicapai. · 

Di bidang sosial budaya, kita mampu rncnopang ikhtiar bangsa 
dalam mengikis pandangan-pandangan yang bersifat kedaerahan, 
kesukuan, keagamaan dan · pengkotak-kotakan sosial serta mampu 
menciptakan sikap hidup masyarakat yang menginginkan kemajuan, 
menginginkan peningkatan taraf hidup dan menginginkan pe- 
ningkatan kualitas, 

Integrasi nasional semakin serta interaksi dan mobilisasi sosial se- 
makin tinggi. 

Di bidang pertahanan dan keamanan nasional, kita telah rnampu 
menopang ikhtiar bangsa dalarn menciptakan suasana kehidupan yang 
diliputi oleh rasa aman, tertib, dan tenteram. Sernentara di banyak 
negara berkecarnuk berbagai konflik, tatanan kehidupan kita ber- 
Jangsung aman yang memungkinkan masyarakat berkesempatan untuk 
mengembangkan kemampuan-kemampuannya dengan bebas serta 
bertanggung jawab, dan ikut serta dalam proses pembangunan. 

Dengan demikian tampakjelas bahwa 21 tahun terakhir ini bangsa 
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Hadirin yang kami muliakan dan Sidang Dewan ya!}g terhormat, 
Kalau tadi kita gambarkan rnengenai sejarah ketatanegaraan kita 

serta pelbagai upaya dan lcngkah-langkah konkric untuk mengisi cita- 
cita kemerdckaan, rnarilah kami ajak sejenak untuk melihat sejauh 
manakah pcranan Lembaga kita ini didalarn mengisi kehidupan konsti- 
tusionalnya, 

Majelis Perrnusyawaratan Rakyat sebagai pemegang kedaulatan 
rakyat telah dapat rnenciptakan terwujudnya landasan yang kokoh bagi 
pernbangunan konstitusi, Pdbagai Ketetapan yang dihasilkan telah 
dapat rne nciptakan suatu stabilitas nasional yang mantap yang dilan- 
dasi olch stabilitas politik yang menjadi salah satu faktor penentu bagi 
berhasilnya pembangunan nasional yang bcrkelanjutan. 

Dalam hal rnelaksanakan fungsi-fungsinya sebagai pernbuat Garis- 
garis Besar Haluan Negara dan pelbagai Ketetapan lainnya, pertanyaan 
diarahkan kepada Majclis yang selcngah dari anggotanya adalah 
anggota Dewan, apa kah sclama ini MPR telah dapat rnenampung 
dinamika masyarakat? 

Apakah pelbagai Ketetapan-ketetapan yang dihasilkan sudah 
sesuai dengan aspirasi dan kehendak rakyat? 
Pertanyaan-pertanyaan ini perlu kita tanggapi dengan positif, 
Kita mengetahui bahwa tantangan dan tuntutan-tuntutan baru yang 
sedang berkembang dan muncul di pcrrnukaan dewasa ini adalah 
rnasalah "Pemerataan Pembangunan dan hasil-hasilnya" 

Kita menyadari bahwa pembangunan yang dihasilkan sebagaimana 
yang ditetapkan oleh Garis-garis Besar Haluan Negara harus dapat 
dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir 
dan batin secara adil dan merata. In ilah tantangan utama yang 
dihadapi oleh Majelis Sebagai pemegang kcdaulatan rakyat. 

Sernentara itu Dewan Perwakilan Rakyat sebagai salah satu Lem- 
baga Tinggi Negara, sebagai sub sistem dari sistern politik ketatanega- 

, 

kita telah marnpu rnenopang dan menata kesiapan-kesiapan yang 
diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang akan 
menjadi landasan yang kokoh bagi pelaksanaan pembangunan na- 
sional akan menuju era tinggal landas, harus diakui, bahwa dibalik 
sukses-sukses awal yang telah berhasil kita raih selama 21 tahun ini, 
banyak kita lihat masih adanya kekurangan dan kelernahan, yang 
diharapkan dapat diadakan perbaik.an dan penyempurnaan dimasa 
yang akarr darang. 



raan kita sebagaimana terkandung di dalam Undang-undang Dasar 
1945 adalah suatu lembaga yang bergerak dinamis yang harus mampu 
mencerminkan citranya yang berbobot dan mampu memainkan per- 
anan dan fungsi-fungsinya sesuai dengan peraturan perundangan yang 
mengatumya. 

Ada kerisauan dari sernentara anggota masyarakat, bahkan kritik- 
an-kritikan tajam ditunjukan kepada lembaga kita ini bahwa didalam 
melaksanakan fungsi legeslatifnya peranan pemerintah sangat dorni- 
nan. Hal ini mereka buktikan bahwa pemgambilan inisiatif untuk 
lahirnya suatu Undang-undang Selalu datang dari Presiden atau Pe- 
merintah. 

Menanggapi masalah ini perlu kita jelaskan bahwa citra atau bobot 
DPR tidak sernata-mata ditentukan oleh ada tidaknya inisiatif DPR 
dalam melahirkan suatu Rancangan Undang-undang. Sebab berdasar- 
kan bunyi pasal 5 ayat (1) Undang-undng Dasar 1945 "Presiden me- 
megang kekuasaan mernbentuk Undang-undang dengan persetujuan 
Dewan Perwakilan Rakyat" Sebagai pemegang kekuasaan membentuk 
Undang-undang, adalah wajar apabila Presiden berprakarsa untuk 
menyiapkan pelbagai produk perundang-undangan. Sebagaimana 
amanat Undang-undang Dasar 1945, Majelis Perrnusyawaratan Rakyat- 
telah menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara, sebagai; landasan 
pembangunan nasional berdasarkan pola pembangunan lima tahunan 
dan memilih Presiden/Mandataris Untuk melaksanakannya. 

Atas perintah dan penggarisan Caris-garis Besar Haluan Negara 
terscbur rnaka Presiden rnenyampaikan pelbagai Rancangan U ndang- 
undang yang akan menjadi landasan yuridis bagi pembangunan di 
segala bidang dengan memperhatikan prioritas-prioritas utarna yang 
perlu dipertimbangkan. Namun perlu Diingat bahwa fungsi legeslatif 
dilaksanakan Secara bersama-sama, yaitu oleh Presiden dan Dewan 
Perwakilan Rakyat. 

Tidak ada satu Undang-undangpun yang dihasilkan tanpa melalui 
pernbahasan dan persetujuan DPR. Dengan demikian kedua lembaga 
harus bekerja sarna untuk melahirkan Undang-undang. 

Masuknya pelbagai Rancangan Undang-undang yang mengalir 
cukup deras akhir-akhir ini untuk dibahas oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat, tidak terlepas dari sarana-sarana dan usul Dewan kepada 
Pemerintah. Dengan perangkat yang cukup dan data yang lengkap, 
Pemerintah siap untuk menyampaikan kepada Dewan dalam rurnusan- 
rumusan/konsep yang Sudah konkrit, 

1038 



1039 

Dan apabila kita amati dengan seksama, khususnya sejak beberapa 
tahun terakhir ini tidak ada satu Rancangan Undang-undangpun yang 
disampaikan kepada Dewan tanpa melalui penelaahan dan pernba- 
hasan yang seksama, tajam dan kritis, Sebab Dewan berpendapaat 
melalui fungsi perundang-undangan inilah Dewan Perwakilan Rakyat 
senantiasa berupaya untuk dapat menuangkan kepentingan dan aspi- 
rasi rakyat serta kebutuhan pembangunan kedalam bentuk kebijak- 
sanaan formal yaitu Undang-undang. 

Sementara itu Dewan Juga senantiasa disorot oleh masyarakat 
dalam rangka melaksanakan hak budgetnya. 

Undang-undang Dasar 1945 khususnya pasal 23 beserta peajela- 
sannya memang sangat jelas mengatur peranan yang sangat rnenen- 
tukan bagi Dewan dalam ikut menetapkan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara. 

Oleh .k~rena itulah Pimpinan Dewan Setiap kali mengingatkan 
kembali, bahwa fungsi dan wewenang ini sudah mulai dilaksanakan 
oleh Dewan Perwakilan Rakyac lebih kurang 4 bulan sebelum Ran- 
cangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(RUU APBN) itu sendiri, disampaikan secara formal kepada Dewan 
dalam bentuk angka-angka oleh Saudara Presiden. 

Pembicaraan sejenak awal atau yang kami sebut pembicaraan 
pendahuluan Dengan Pernerintah itu bersifat kualitatif, Melalui 
mekanisme ini Dewan disamping melaksanakan fungsi pengawasannya, 
juga dapat ikut berbicara mengenai keinginan-keinginan Dewan Serta 
penentuan prioritasnya sejak dari tahap perencanaan. 

Mekanisme ynag karni anggap sangat penting ini belum diketahui 
masyarakat Iuas. Oleh karena itu Dewan pun selalu mengharapkan 
kepada Pemerintah agar forum ini benar-benar dimanfaatkan dengan 
sebaik-baiknya. 

Dernikian pula didalam urun rernbug Dewan didalam membahas 
konsep REPELlTA yang dilakukan setiap lirna tahun sekali, 

Kalau sekarang-sekarang ini belum menggambarkan efektifitas 
yang maksirnal, tentunya pada waktu-waktu yang akan datang diha- 
rapkan penanganan dan tindak lanjutnya yang akan lebih baik, sesuai 
dinamika masyarakat dan tuntutan yang makin meningkat. 

Sato fungsi lagi yaitu fungsi pengawasan Dewan yang juga diper- 
tanyakan oleh masyarakat; Sebab masyarakat menilai pelaksanaannya 
belum sebagaimana yang diharapkan. Pimpinan Dewan rnenyadari 
sepenuhnya hal ini. 

, 



1040 

Oleh karena itu dari waktu kewaktu kita berupaya untuk terus 
meningkatk.an antara lain melalui forum dialog-dialog yang terbuka 
antara DPR dengan Pemerintah dan antara Dewan dengan masyarakat. 

DPR berwenang melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan- 
kebijaksanaan Pernerintah, pelaksanaan APBN dan pelaksanaan Un- 
dang-undang. 

Dewan juga berfungsi sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Ke- 
inginan, pengaduan, segala aspirasi rnasyarakat yang disarnpaikan se- 
cara tertulis atau secara datang sendiri ke DPR, ditampung oleh Dewan 
untuk diteruskan ke pihak Pemerintah, atau dibahas dalam Rapar-rapat 
dcngan Pemerintah. Dalam hal ini perlu diketahui masvarakat, bahwa 
kedua Lcmbaga mempunyai kewenangan, tugas dan tanggung jawab 
masing-masing sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh konstitusi, 
Namun demikian, DPR senantiasa berupaya bahwa suatu masalah 
hendaknya dapat dibahas Secara tuntas di dalam forum rapat-rapat 
DPR. Pada akhirnya semuanya itu akan kembali kepada politikal will 
dari semua Pihak terutama saran-saran dan suara-suara DPR. 

Kita menyadari semua itu, oleh karena itu kritik-kritik tersebut kita 
terima dengan lapang dada, tetapi dengan satu tekad untuk dapat 
memperbaikinya dari waktu ke waktu. 

Melalui forum ini Pimpinan Dewan juga mengharapkan peranan 
media rnassa dalam Ikut mcmbantu Dewan dcngan memberi ternpat 
yang wajar dalarn pernberitaan terhadap perrnasalahan-perrnasalahan 
yang dibahas olch Dewan, sehingga apa yang dilakukan oleh Dewan 
dapat diketahui masyarakat, 

Oleh karena itu tepat sekali rumusan yang disampaikan oleh para 
Fouding Fathers kita bahwa akhirnya, semua kembali kepada semangat 
yaitu semangat para penyelenggara negara yang ikut menentukan 
kehidupan politik bangsa sebagaimana tertuang di dalam penjelasan 
Undang-undang Dasar 1945 : 

"Yang sangat penting dalam Pernerintahan dan dalam hidupnya 
negara ialah semangat para penyelenggara negara, semangat para 
pemimpin pemerintah " 

Yang dimaksud Semangat para penyelenggara negara terrnasuk di 
dalamnya adalah semangat para anggota Dewan di dalam ikut me- 
nangani tugas-tugas konstitusionalnya sesuai Undang-undang Dasar 
1945. 



Sidang Dewan yang terhormat, 
Semua permasalahan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas ke- 

Dewanan terekam dengan baik Oleh para anggota Dewan dan tentunya 
ini merupakan bahan yang sangat berharga dalam rangka pelaksanaan 
tugas-tugasnya dan dapat rnerupakan masukan yang sangat berharga 
scbagai bahan persiapan untuk Badan Pekerja MPR dalarn menyiapkan 
berbagai Ketetapan. 

Kita semua sadar bahwa unruk dapat rnenciptakan kondisi politik 
yang mantap pada tahap pembangunan jangka panjang yang kedua 
maka sangat diperhrkan kesadaran politik yang tinggi dan peran serta 
dari seluruh anggota masyarakat, stabilitas nasional yang mantap yang 
berintikan kepada stabilitas politik, adanya supra struktur politik yang 
berkualitas, berkernampuan dan didukung oleh infra struktur politik 
yang mandiri dan berkualitas pula, serta mekanisme kepemimpinan 
lima tahunan yang mantap. 

Untuk itu Pimpinan Dewan tidak jemu-jemunya berupaya untuk 
senantiasa meningkatkan peran citra Dewan sesuai tuntutan yang 
makin berkembang. Salah satu upaya selain melakukan dialog-dialog 
yang lebih terbuka yang dilakukan oleh para anggota Dewan melalui 
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Sidang Dewan dan Hadirin yang kami muliakan, 
Dernikianlah gambaran mengenai lembaga kita mi yang senan- 

tiasa ingin berkiprah secara nyata didalam tata kehidupan di Republik 
yang kita cintai ini. 

Didalam kiprah ini, tidak jarang kita jurnpai adanya perbedaan 
pendapat yang cukup tajam, baik antara anggota Dewan maupun an- 
tara Dewan dan Pernerintah didalam mcnanggapi suatu perrnasalahan 
at.au pada saat mernbahas suatu Rancangan Cndang-undang. 

Namun demikian, semuanya dapat diselcsaikan dengan musya- 
warah sebab pada akhirnya semangat kebersarnaan, dcngan dijiwai 
olch rasa persatuan dan kesatuan itulah yang lebih dipentingkan. 

Hal ini lebih nampak lagi apabila kita mengikuti Sidang-sidang 
Majelis pada saat Majelis rriembahas setiap Rancangan Ketetapan- 
ketetapan (RANTAP). 

Oleh karena itulah kami garis bawahi Pidato Kenegaraan Kepala 
Negara di depan Sidang Paripurna Dewan baru-baru ini, "perbedaan 
pendapat justru harus kita pandang sebagai penggerak dinarnika itu 
scndiri. Dan dibawah naungan Pancasila maka setiap orang, golongan, 
lapisan, kalangan dan kita sernua tanpa kecuali harus merasa nyaman". 



1042 

Sidang Dewan dan Hadirin yang terhormat, 
Demikianlah hal-hal yang perlu kami sampaikan dalam forum 

yang terhormat ini, yang bertepatan dengan Hari · Ulang Tahun ke-45 
MPR/DPR RI. Dengan mengkaji kembali perjalanan sejarah ketatane- 
garaan kita, kemudian meneliti ulang dan mengkaji keberhasilan dan 
kekurangan-kekurangan selarna ini, semunya itu akan menjadi bahan 
berharga dalam menjemput masa depan. Maka dengan niat yang 
mantap dan Ucapan Bismillahirrahmanirrahiim, kita melanjutkan 
gerak langkah kita sesuai kewenangan kita masing·masing clan dengan 
ucapan terima kasih kepada pendahulu-pendahulu kita, kepada yang 
terhormat Bapak-bapak mantan Pimpinan MPR/DPR RI yang telah 

pelbagai Alat Kelengkapannya, Dewan juga berupaya untuk meman- 
faatkan seoptimal mungkin Rapat Dengar Pendapat Umum, dengan 
mengundang para Pakar dalam berbagai bidang untuk mendapatkan 

·bahan-bahan yang diperlukan dalam pembahasan Dewan mengenai 
sesuatu masalah, 

Selain daripada itu Dewan telah berusaha meningkatkan peran 
Sekretariat jenderal sebagai Unsur staf yang memberikan pelayanan 
teknis administratif kepada Dewan dan Majelis. 

Untuk itu maka telah dilakukan upaya-upaya peningkatan unsur 
staf, diantaranya adalah telah dijalin kerja sama antara Sekretariat 
Jenderal DPR RI dengan Universitas Indonesia yang antara lain bertu- 
gas untuk menyiapkan suatu pangka]an data bagi kepentingan Dewan 
dan anggotanya, menyiapkan suatu pangkalan data bagi kepentingan 
Dewan dan anggotanya, menyiapkan dan melaksanakan pelbagai 
pendidikan bahasa Inggris dan masih banyak lagi, agar mereka lebih 
mampu dan terampil didalam melaksanakan tugasnya. 

Dukungan staf yang berkualitas, mampu dan terampil akan mern- 
perlancar tugas-tugas Dewan untuk menangani dan menyelesaikan 
pelbagai permasalahan, 

Selanjutnya dalam rangka memasyarakatkan Dewan sebagai 
Lembaga Demokrasi, Sejak beberapa tahun terakhir ini DPR telah 
lebih membuka diri dan mempersilahkan masyarakat untuk datang ke 
DPR, tidak sekedar untuk melihat-lihat gedungnya tetapi juga untuk 
mengikuti jalannya Rapat-rapat, baik Rapat Paripuma Dewan maupun 
Rapat Komisi-Komisi. 
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M. KHARIS SUHUD 

Jakarta, 29 Agustus 1990 
DEWAN PE.RWAKILi\N RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 
KE TUA, 

ttd 

Sekian, Wassalamu' alaikurn Warrohmatullahi Wabarokatuh. 

ikut mewarnai gerak langkah lembaga kita ini, izmkanlah karni 
mengakhiri Hari Ulang Tahun ini dengan ucapan Dirgahayu MPR/ 
DPRRI. 
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66 
Ceramah Wakil Ketua DPR-RI/Bidang Kesra, 

DR. H.J. Naro, SH didepan Mahasiswa 
Fakultas-Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang 

tanggal 7 September 1990. di Jakarta. 





Assalarnu' alaikum Wr. Wb. 
I. PENDAHULUAN 

Pertarna-tama saya ucapkan Selarnat Datang kepada Saudara-sau- 
dara sekalian, yang khusus datang ke Jakarta dalarn rangka studi 
Ekskursi yang dilaksanakan oleh Senat Mahasiswa Fakultas Hukum 
Universitas Merdeka Malang. 

Saya gembira sekali berkesernpatan berternu dengan Saudara seka- 
Iian, dan mudah-rnudahan perternuan ini ada manfaatnya. Sesuai 
dengan surat yang disarnpaikan kepada Pimpinan Dewan, rnaka Pim- 
pinan Dewan dirninta untuk mernberikan ceramah berjudul : 

"KEWENANGAN DAN KETERLIBATAN MPR/DPR DI DALAM 
IKUT SERTA MEWARNAI KEBIJAKSANAAN YANG DilAKUKAi~ 
OLEH PEMERINTAH". 
Dengan pilihan Tema/Judul Cerarnah tersebut, ini rnerupakan 

pertanda, adanya keinginan para Mahasiswa untuk mengetahui dan 
mendalami lebih jauh peranan MPR/DPR dan sejauh mana peranan 
ini ikut menentukan/mewarnai kebijaksanaan yang dilakukan oleh 
Pernerintah. Lebih-lebih apabila dikaitkan peranan Mahasiswa dalam 
masa sekarang dan masa yang akan datang sebagai kader-kader bangsa 
yang akan datang sebagai perwujudan cita-cita nasional. 

Disamping itu terna tersebut juga mempunyai arti pen ting dalam 
rnenjawab pandangan sernentara orang yang beranggapan bahwa MPR/ 
DPR belurn sepenuhnya menyuarakan aspirasi rakyat dan masih lemah 
perananya dalarn mengemban tugas-tugas konstitusionalnya dan ini 
akan berdarnpak kepada lernahnya peranan MPR/DPR dalam ikut 
mewarnai kebijaksanaan yang dilakukan oleh Pernerintah. 

Saya merasa berbahagia sekali dapat mernenuhi keinginan Sau- 
dara, dan forum ini saya harapkan bisa rnembantu menyebarluaskan 

L proposi yang sebenarnya tentang fungsi dan wewenang MPR/DPR. 
Namun lebih <lulu ada sedikit koreksi Sehubungan dengan judul 

diminta, Disini perlu saya jelaskan, MPR dan DPR adalah dua lembaga 
yang mempunyai fungsi dan kewenangan yang berbeda, 

MPR merupakan Lembaga Tertinggi Negara pemegang kedaulat- 
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CERAMAH WAKIL KETUA MPR/DPR-RI DR. H.J. NARO, SH 

DI DEPAN PARA MAHASJ!SWA 
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MERDEKA MAIANG 

JAKARTA. 7 SEPTEMBER 1990. 
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II. Maje)is Permusyawaratan Rakyat. 

Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 rlinyatakan 
bahwa "Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya 
oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat". 

Ini mengandung arti bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat 
adalah merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. 

Majelis inilah yang memegang kekuasaan tertinggi, sedang 
Presiden harus menjalankan haluan negara menurut gariy.garis besar 
yang telah ditetapkan oleh Majelis. Pr esiden adalah Mandataris 
MPR. 

Untuk dapat menjawab judul yang di min ta, maka Saudara-saudara 
harus lebih dahulu mengetahui secara garis besar mengenai MPR 
dengan segala tugas dan wewenangnya, demikian pula mengenai DPR 
dengan segala tugas dan kewenangannya. 

Dari sini nan ti akan narnpak, seberapa jauh tugas dan wewenang 
tersebut dijalankan dan bagaimana pehgaruh pelaksanaan tugas dan 
wcwenang tersebut di dalam ikut mewarnai atau menentukan pelbagai 
kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dilakukan Pemerintah. 
Dalam Bab-bah berikut akan saya uraikan satu demi satu. 

an rakyat yang memiliki tugas/fungsi utama: 
1. Menetapkan UUD 
2. Menetapkan GBHN 
3. Memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden. 
Sementara itu DPR adalah salah satu Lembaga Tinggi Negara yang 
rnerniliki tugas/fungsi utarna : 
1. Membuat Undang-undang bersama Pemerintah. 
2. Menetapkan APBN bersama Pemerintah. 
3. Melakukan pengawasan atas : 

Pclaksanaan Undang-undang, 
Pelaksanaan APBN, 
Kebijaksanaan Pemerintah. 

Oleh karena itulah agar menimbulkan keragu-raguan, rnaka 
judul/tema ini saya rubah menjadi : 

"KEWENANGAN DAN KETERLIBATAN MPR DAN DPR RI 
DAIAM IKUT SERTA MEWARNAI KEBIJAKSANAAN YANG DI- 
lAKUKAN OLEH PEMERINTAH". 
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Alat Kekngkapan Majelis : 
Untuk dapat rnelaksanakan tugasnya Majelis mernpunyai Alat 

Kelengkapan : 
a. Pimpinan Majelis. 
b. Badan Pekerja Majelis. 
c. Komisi Majelis 
d. Panitia Ad Hoc majelis. 

: 548 
: 151 
: 147 
: 93 
: 61 
1000 

Fraksi Majelis: terdiri atas: 
Fraksi Karya Pembagunan 

!'" Fraksi ABRl 
Fraksi Daerah 
Fraksi Utusan Daerah 

· Fraksi Persatuan Pembangunan 
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia 

500 diantaranya adalah Anggota DPR 

Fraksi Persatuan Pembangunan 
Fraksi Partai Dernokrasi Indonesia 

Undang-undang yang mengatumya ialah Undang-undang tentang 
Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD yaitu Undang-undang 
Nomor 16 Tahun 1969, yang telah dirubah dengan Undang-undang 
Nomor 5 Tahun 1975 dan telah berakhir dengan Undang-undang 
Nomor 2 Tahun 1985. 

Berdasarkan Undang-undang tersebut dan sesuaikan dengan hasil 
Pemilu, maka keanggotaan MPR untuk periode 1988-1993 adalah 
sebagai berikut : 

Fraksi karya Pembangunan 
Fraksi ABRl 
Fraksi Utusan Daerah 

Keanggotaan Majelis 

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan : 
"Maje]is Permusyawaratan Rakyat terdiri atas Anggota Dewan Per- 
wakilan Rakyat ditambah dengan Utusan-utusan dari Daerah- 
daerah clan go)ongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan 
dengan Undang-undang". 
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l Sampai sekarang MPR belum pernah menetapkan Undang-un- 
dang Dasar, dalam arti tidak ada Ketetapan MPR yang secara eksplisit 
menetapkan Undang-undang Dasar. 

Adapun yang ada adalah Ketetapan MPRS yang mclegalisir Dckrit 
Presiden tanggal 5 Juli 1959 tentang berlakunya kembali Undang- 
undang Dasar 1945, yaitu Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966. 
yang mengatakan secara implisit berlaku Undang-undang Dasar l 945. 

Ketetapan MPRS dirnaksud rnasih tetap berlaku karena hi11gga kini 
tidak dicabut oleh MPR hasil Pemilu. 

Undang-undang Dasar sebagai hukum dasar tertulis berisi aturan- 
aturan pokok atau kaidah-kaidah, berfungsi sebagai surnber dari pcr- 
aturan perundangan lainnya. Oleh karena itu apabila terjadi perubah- 
an yang fundamental dan selanjutnya jelas akan membawa kegiatan 
lanjutan yang luas yaitu penyelesaian dari peraturan perundangan 
yang lebih rendah tingkatnya. 

Mengingat besarnya pengaruh perubahan Undang-undang Dasar 
yang dapat dilakukan oleh MPR, maka untuk menjaga agar tidak 
dengan mudah MPR mengganti atau merubah Undang-undang Dasar, 
diadakan persyaratan khusus sebagaimana diatur pasal 37 Undang- 
undang Dasar 1945, yaitu : 
1. Untuk mengubah Undang-undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 

daripada jumlah Anggota Majelis Permusyawaratan hams hadir. 

Badan Pekerja Majelis dibentuk beberapa bulan sebelum Sidang 
Umum (pada Sidang Umum MPR tahap I- bulan Oktober) 
bertugas : I 
a. Mernpersiapkan rancangan keputusan dan rancangan ketetapan. \ 
b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan Majelis 

menjelang Sidang Umum. 
Sedang Kornisi-komisi Majelis dibentuk pada saat Sidang Urn urn, ··1 
jumlahnya disesuaikan materi Sidang. 

Pada Sidang Umum yang lalu ada 3 (tiga) Komisi yaitu Komisi 
GBHN, Komisi non GBHN dan Komisi yang mcrnbahas per- 
tanggungjawaban Presiden/Mandataris. 
Tugas-tugas Majelis 
Pasal 3 Undang-undang Dasar 1945 menetapkan 

"Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-undang 
Dasar dan Garis-garis Besar daripada Haluan Negara". 

l) Menetaphan Unda11g-undang Dasar. 
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2. Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari 
jumlah Anggota yang hadir, 
Disamping persyaratan yang tertuang dalam pasal 37 Undang- 

undang Dasar 1945 tersebut, TAP MPR berkehendak mengubah 
Undang-undang Dasar harus melalui referendum. sebagai tindak lanjut 
maka DPR dan Pemerintah, telah melahirkan Undang-undang referen- 
dum .yaitu Undang-undang nomor 5 Tahun 1985. 

2). Menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara. 
MPR bertugas dan berwewenang untuk menetapkan Garis-garis 

Besar daripada Haluan Negara sebagaimana ditetapkan Pasal 3 Un- 
dang-undang Dasar 1945. 

Pengertian garis-garis besar daripada haluan negara dengan jelas 
telah dirumuskan di dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (Ketetap- 
an MPR Nomor IV /MPR/ 1973) sendiri yang unsur-unsurnya adalah se- 
bagai berikut : 
1. Garis-garis Besar Haluan negara adalah suatu Haluan Negara 

dalam Garis-garis besar yang hakekatnya adalah suatu Pola Umurri 
Pembangunan Nasional yang ditetapkan oleh MPR. 

2. Pola Umum Pembangunan Nasional tersebut merupakan 
rangkaian program-program pembangunan di segala bidang yang 
berlangsung secara terus menerus. 

3. Rangkaian Program-program Pembangunan yang terus rnenerus 
tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan TUJUAN NASIONAL 
seperti termaksud di dalam pernbukaan Undang-undang Dasar 
1945. 

Bertolak dari pengertian itu, maksud. serta tujuan ditetapkan Garis- 
garis Besar Haluan Negara adalah : 
Maksud : Untuk memberikan arah bagi perjuangan negara dan rakyat 

Indonesia, pada tingkat sekarang ini sedang melakukan pern- 
bangunan nasional. 

Tujuan : Agar dapat mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam 
waktu lima tahun berikutnya dan dalam jangka panjang, 
sehingga secara bertahap dapat terwujud cita-cita bangsa 
Indonesia seperti termaktub dalarn Undang-undang Dasar 
1945. 

Berdasarkan pokok-pokok pengertian diatas dapatlah disirnpulkan 
bahwa Garis-garis Besar Haluan Negara tidak lain adalah arah dan 
strategis pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil 
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l III. Dewan Perwakilan Rakyat 

1 Kedudukan DPR 

a. Sesuai dengan Ketetapan MPR Nornor III/MPR/1978, DPR meru- 
pakan salah satu Lembaga Tertinggi Negara. 

Kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu Sadan, 'bersarna Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, sebagai penjelasan seluruh rakyat Indonesia. 
Majelis ini mengangkat Presiden dan Wakil Presiden. Majelis inilah 
memegang kekuasaan negara Tertinggi, sedang Presiden harus menja- 
lankan haluan negara menurut Garis-garis Besar yang telah clitctapkan 
oleh Majelis. Presiden yang diangkat oleh Majelis, tunduk dan ber- 
tanggungjawab kepada Majelis. 

la adalah "Mandataris'' dari Majclis, ia wajib menjalankan putusan- 
putusan Majelis. 

Dengan kewenangan yang demikian itu, vaitu menetapkan Un- 
dang-undang Dasar dan Garis-garis Besar Haluan Negara, maka kekua- 
saan MPR luas sekali. lni adalah logis, karena MPR adalah pemegang 
kedaulatan rakyat. 

Sebagai Badan yang rnerupakan penjelmaan dari seluruh rakyat, 
maka segala keputusan yang diambil harus]ah mencerminkan keingin- 
an <lan aspirasi seluruh rakyat. 

.1 3) Mengangkat Presiden dan Wakil Presiden. 

dan makmur berdasarkan Pancasila yang menjadi cita-cita bangsa 
Indonesia. 

Caris-gar is Besar Haluan Negara menggariskan kebijaksanaan, 
langkah dan sasaran-sasaran untuk rnewujudkan cita-cita nasional yang 
dikandung dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 serta di- 
dalam pasal-pasal Undang-undang Dasar 1945. 

Atas dasar Garis-garis Besar Haluan Negara inilah maka dilakukan 
rangkaian pembangunan lirna tahun (REPELITA), yang ditugaskan 
kepada Presiden/Mandataris untuk melaksanakannya. 

J elas disini bahwa kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dilakukan 
oleh Presiden/Pemerintah berpedoman kcpada Garis-garis Besar 
Haluan Negara yang telah ditetapkan oleh MPR dan tidak dibenarkan 
melakukan penyimpangan daripada Garis-garis Besar Haluan Negara 
yang telah ditetapkan tersebut. 
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4. Alat-alat K£lengkapan DPR 

a. Pimpinan DPR 
b. Badan Musyawarah. 
c. Badan Urusan Rumah Tangga (I}URT). 

3. Fmksifraksi DPR 

500 orang anggota tersebut mengelompokkan ke dalam Fraksi- 
fraksi. 
Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPR yang terdiri alas kekuatan- 
kekuatan sosial dan politik mencerrninkan golongan dalam masyarakat. 

orang : 40 

: 100 orang 
: 61 orang 

: 299 orang 

Didasarkan kepada hasil Pemilu 23 April 1987 Undang-Undang 
yang mendasarinya ialah Undang-undang tentang Pernilu yang telah 
berkali-kali mengalami perubahan, terakhir dirubah menjadi Undang- 
Undang Nomor I Tahun I 985. 
Pengisian keanggotaan rnelalui : 

a. Pemilu 
b. Pengangkatan. 

Jumlah Anggota 500 orang, terbagi : 
400 orang melalui Pemilu (Golkar, PPP, PDI). 
100 orang diangkat (dari Unsur ABRI). 

Komposisi keanggoraan : 
1. Fraksi Karya Pembangunan 
2. Fraksi ABRI 
3. Fraksi Persatuan Pernbangunan 
4. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia 

2. Anggota DPR (per-iode 1987-1992). 

Adapun Lembaga-lembaga Tinggi Negara lain adalah : 
Presiden 
Dewan Pertirnbangan Agung. 
Badan Perneriksa Keuangan. 
Mahkamah Agung 

b. Kedudukan DPR kuat, karena DPR tidak dapat dibubarkan oleh 
I Presiden (penjelasan UUD 1945 angka VII). 

c. Dapat mengawasi tindakan-tindakan Presiden dalarn rangka pelak- 
sanaan Garis-garis Besar Haluan Negara. 



d. Badan Kerja Sama Antar Parlcrnen (BK.SAP). 
e. Kornisi-kornisi. 
f Paniua Khusus (Pansus), 

5. Tugas dan Wewenang DPR 
Ada 6 (enam) tugas yang diemban DPR. 

Tugas urarnanya ada 3 (tiga), sebagaimana diatur dalarn Undang- 
Undang Dasar 1945 dan Ketetapan-ketetapan ~v[PR yaitu : 
I) Bersama-sama Presiden membentuk Undang-Cndang. 
2) Bersarna-sarna Presiden menetapkan APBl\'. 
3) Melakukan pengawasan atas : 

pelaksanaan lJndang-undang, 
Pelaksanaan APBN, 
Kebijaksanaan Pemerintah. 

Adapun 3 (tiga) tugas yang lain adalah : 
a. Membahas untuk meratifikasi dan atau mcmberikan 

pcrsetujuan alas pernyataan perang, pcmbuatan perdamaian 
dan perjanjian dengan negara lain yang dilakukan oleh 
Presiden. 

b. Membahas hasil pemeriksaan alas pertanggungjawaban 
keuangan negara yang diberitahukan oleh Badan Pemeriksa 
Keuangan. 

c. Melaksanakan hal-hal yang ditugaskan oleh TAP MPR. 
Lntuk dapat rnenjawab judul sebagaimana yang diinginkan oleh 

para Mahasiswa, yaitu seberapa jauh kewenangan clan keterlibatan DPR 
dalam ikut rncwarnai kebijaksanaan yang dilakukan Pemerintah, 
baiklah kita akan bahas satu persatu lentang tugas-tugas dan wewenang 
DPR. 
1. Tugas dan wewenang di bidang peru.ndang-uwl.angan/tugas Legislatif 
Pasal 5 ayat (I) U ndang-undang Dasar I 945 mcnetapkan ; 

"Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang 
dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat". 

Pasal 20 ayat (l) Undang-undang Dasar 1945 menetapkan: 
"Tiap-tiap Undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Per- 
wak.ilan Rakyat". 

Dari kedua pasal ini jelas bahwa fungsi Legislatif dilaksanakan secara 
bersama-sama, yaitu oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. 

Tiap Rancangan Undang-undang yang diajukan Pernerintah harus 
melalui pembahasan clan persetujuan DPR. Tanpa itu, maka Rancang- 
an Undang-undang tidak a'kan menjadi Undang-undang. 
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: Keterangan Pemerintah. 

: a. Pernandangan Umurn para Anggota atas Ran- 
cangan Undang-undang yang bersangkutan. 

b. Jawaban Pernerintah atas Pemandangan Umurn 
para Anggota. 

: Pembahasan didalam Rapat-rapat Komisi/Ga- 
bungan Komisi/Pansus. 

: Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna 
Dewan. 

- Tingkat IV 

- Tingkat III 

- Tingkat I 

- Tingkat II 

Kalau diikuti dengan seksama, maka pernbahasan Rancangan Un- 
dang-undang oleh Dewan Perwakilan rakyat, dilakukan dengan penuh 
ketelitian, kritis, dan tajam, sebab Dewan berpendapat, bahwa melalui 
fungsi perundang-undang inilah Dewan Perwakilan rakyat senantisa 
berupaya untuk dapat menuangk.an kepentingan dan aspirasi rakyat 
serta kebutuhan pembangunan ke dalam bentuk kebijaksanaan formal 
yaitu Undang-undang. 

Dari Undang-undang ini lahirlah pelbagai yang lebih rendah se- 
bagai pcraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah, Kepu- 
tusan Presiden, Peraturan Menteri dan sebagainya. 

Dengan dernikian jelas, bahwa Dewan Perwakilan rakyat memberi 
warna kebijaksanaan dan langkah-langkah yang dilakukan Pernerintah 
sebab semuanya bersurnbcr dari peraturan perundang-undangan yang 
telah dihasilkan secara bersama-sama antara DPR dan Pemerintah. 
Tanpa pernbahasan dan persetujuan DPR, maka suatu RUU tidak 
dapat menjadi Undang-undang. 

Perlu diketahui dalam menyiapkan suatu Undang-undang. ran- 
cangannya dapat berasal dari 
l. Pemerintah atau 
2. Dari DPR. 
ad. I.Apabila Rancangan L'ndang-undang datang dari pcrnerintah, 

maka disampaikan ke DPR dcngan Amanat Presiden dengan per- 
mintaan untuk segera dibahas dan Presiden menunjuk Menteri 
yang akan menanganinya. 
Ini sesuai dcngan bunyi pasal 5 ayat ( 1) dan pasal 20 ayat ( 1) 
Undang-undang Dasar 1045. 
Pembahasan Rancangan Undang-undang di DPR melalui 4 
(ernpat) Tingkat pernbicaraan yaitu : 
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2. Fungsi menetapkan Anggaran dan Belanja Negara. 

Pemerintah tidak dapat menentukan kebijaksanaan sendiri dalam 
menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, tetapi harus 

Tahap Kedua 

Tahap Rancangan Undang-undang Inisiatif DPR, untuk menjadi 
Cndang-undang. Tahap ini sebagai kelanjutan tahap Pertama. Apabila 
tahap Pertarna sudah dilampaui. Artinya DPR sudah menyetujui untuk 
menggunakan Hak Inisiatifnya, maka diternpuhlah proses pernbahasan 
rnelalui IV(empat) Tingkat Pernbicaraan sebagaimana kami sebutkan 
terlebih dahu)u, hanya ada perbedaan, Tingkat l (satu) nya bukan 
keterangan dari Pemerintah, tetapi keterangan dari Komisi/Gabungan 
Komisi/Pansus yang ditunjuk. · 

Tahap Pertama 

Rancangan Undang-undang Inisiatif yang berasal dari Anggota 
DPR diproses lebih dahulu menjadi Rancangan Undang-uridang 
Inisiatif DPR. 
a. Usul untuk membuat Ranr.angan Undang-Undang lriisiatif 

DPR harus diajukan sekurang-kurangnya oleh 20 Anggota 
Dewan, yang tidak terdiri dari satu Fraksi. 

b. Kemudian usul ini dibahas dalam Rapat Pimpinan Dewan, se- 
lanjutnya dibicarakan dalam rapat Badan Musyawarah. 

c. Apabila Badan Musyawarah menyetajui untuk mengacarakan- 
nya dalam rapat Paripurna, maka baru dijadwalkan dalam 
Rapat Paripurna. 

d. Apabila Rapat Paripurna DPR menyctujui usul tersebut, ma- 
ka barulah Rancangan Undang-undang terscbut menjadi 
RUU usul Inisiatif DPR. 

e. DPR sclanjutnya menunjuk Komisi/ Alat Kelengkapan rnana 
yang akan menangani RUU yang bersangkutan, 

Sebelum mernasuki tingkat-tingkat tersebut, rnaka Fraksi-fraksi 
melakukan pernbahasan secara matang. 

ad.2. Apabila rancangan Undang-Undang datangnya dari DPR, disebut 
RUU lnisiatif dan dilakukan prosedur pembahasan yang panjang 
dalam dua tahap. 
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ditentukan bersarna-sama dengan DPR sesuai dengan pasal 23 ayat 
(l)Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi "Anggaran Pendapatan 
dan Belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan Undang-Undang. Apa- 
bila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusul- . 
kan Pemerintah, maka Pemerintah menjalankan anggaran tahun yang 
lalu" 

Melalui fungsi APBN inilah DPR mempunyai peran yang cukup 
rnenentukan. Pernbahasan Anggaran Pendapatan dan BeJanja Negara 
pada umumnya dilakukan selama 5 - 6 bulan, yaitu 3 atau 4 bulan 
dalam Tingkat Pembicaraan Pendahuluan antara Komisi-kornisi DPR 
dengan Pemerintah Pembahasan bersifat kualitatif. 

Dua bulan berikutnya yaitu bulan Januari -Pebruari 1990 di- 
Iakukan lah pernbahasan-pembahasan dalam bentuk angka-angka 

, APBN berikut Nota Keuangan }"lng disarnpaikan sendiri oleh Presiden 
kepada Rapat Paripurna DPR RI pada Minggu pertama awal Januari. 
Pernbahasan ini bersifat kuantitatif, 

Apabila pada tahap pernbicaraan pendahuluan DPR RI rnenyam- 
paikan saran, keinginan-keinginan dan skala prioritas-prioritas untuk 
dituangkan dalam angka-angka APBN, maka pada tahap berikutnya 
yaitu pada bulan Januari - Pebruari, DPR berbicara mengenai angka- 
angka APBN. 

Dalarn forum rapat-rapat DPR (Kornisi-komisi DPR) dengan para 
Menteri dan Kornisi APBN dengan Menteri Keuangan dibahas secara 
detail mengenai penerirnaan negara yaitu Dalam Negeri dan peneri- 
maan pembangunan serta pengeluaran rutin clan pengeluaran pem- 
bangunan, dibahas pula pelbagai bidang dan sektor terrnasuk dana- 
dana/bantuan Luar Negeri yang dipergunakan untuk ikut mernbiayai 
pembangunan. 

Semuanya ini dibahas dengan cermat oleh Dewan bersama Perne- 
. rintah. 

Dengan demikian garnbaran masyarakat yang menganggap DPR 
sebagai "Stempel", adalah tidak benar, 

Unruk dapat melaksanakan pelbagai tugas tersebut, sesuai Tata 
Tertib DPR, maka kepada DPR diberikan pelbagai hak, yaitu: 

Hak mernirrta keterangan, 
Hak mengadakan penyelidikan. 
Hak Amandemen. 
Hak Mengajukan Pertanyaan Pendapat, 
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IV. Kesimpulan 

Dari uraian sebagaimana terse but, rnaka nampak jelas bahwa dari 
tugas-tugas dan wewenang MPR, dan dari tugas-tugas dan wewenang 
DPR, maka kedua Lembaga tersebut jelas rnempunyai peranan yang 
sangat rnenentukan di dalam ikut menentukan kebij:iksanaan-kebijak- 
sanaan Pemerintah. 
Hal ini nampak dari aturan-aturan sebagai berikut : 

3. Tugas utama berikutnya adalah tugas Pengasoasan. 
Mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan Pemerintah dan pelak- 

sanaan anggaran. 
Fungsi Pengawasan dilakukan rnelaiui : 
a. Rapat-rapat Kerja dengan Pernerintah, 
b. Rapat Dengar Pendapat. 
c. Rapat Dengar Pendapat Umum. 
d. Kunjungan Kerja DPR pada saat reses, 

Dewan Perwakilan Rakyat berkewajiban juga untuk scnantiasa 
mengawasi tindakan-tindakan Presiden dalam rangka pelaksanaan 
Haluan Negara. 

Mengenai tugas pengawasan oleh DPR, penjelasan UUD 1945 
angka VU tentang Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat di jelaskan 
sebagai berikut : 

"Kedudukan Dewan Perwakilan Rakya adalah kuat. Dewan ini tidak 
bisa dibubarkan oleh Presiden (berlainan dengan Parlementcr). 
Kccuali itu Anggota-anggota DPR scmuanya merangkap menjadi 
Anggota MPR. Oleh karena itu DPR dapal senantiasa mengawasi 
tindakan-tindakan Presiden dan jika Dewan menganggap Presiden 
sungguh melanggar Haluan Negara yang telah ditetapkan oleh 
UUD atau oleh MPR, maka Majelis dapat diundang untuk per- 
sidangan Istimcwa agar supaya bisa minta pertanggungjawaban 
kepada Presiden", 

Hak mengajukan/mengusulkan seseorang jika ditentukan oleh 
perundang-undangan. 
Hak Inisiatif. 
Dalam hak-hak rersebut, DPR dapat melakukan pengawa~an ter- 

hadap kebijaksanaan Pemerintah. 
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VI~ •Penutup · 

Dernikianlah Saudara-saudara para Mahasiswa sekalian, para dosen 
pcrnbirnbing, sekedar penjeiasan saya untuk menjawab judul yang· 
telah Saudara-saudara mieiea .. 

Ada satu hal. yang saudara pertanyakan di dalarn suran Saudara 
rnengenai hwbungan antar.a DPR dari DPRD. 

Perlu saya jelaskan, bahwa tidak.ada hubungan vertikal antara DPR · 
dan. DPRD, dalarn arti DPR tidak mernbawahkan DPRD atau DPRD 
tidak 1bertangguug kepada DPR 'Pusat. 

a. Presiden tunduk dan bertanggurig jawab kepada Majelis. 
Presiden tidak "neben" .akan tetapi "Uritergeordnet'' kepada · 
Majelis. Sebagai Mandataris Presiden wajib menjalankan putusan- · 
putusan !1.fajelis. Majdis rnenetapkan Caris-garis Besar · Haluan 
Negara .dan.Presiden ditugaskan untuk melaksanakannya. 
Presidea. tidak .bo~eh melanggar Caris-garis Besar .Haluan Negara. 
berarti · k.ebijak!>anaan,.kebijaksanaan yang akandilaksanakan harm 
sesuai dengan ·atura:n,-aturan/pedornan-pedoman yang ditetapkan · 
oleh Majelis. Apabaa melanggar DPR sebagai yang ikut mengawasi 
kebijaksanaan-kebijaksanaan Pernerintah, dapat diminta Sidang 
Istirnewa · Ma.jelis,, untuk ~ertanggungjawaban Presiden, 

b. ' Dewan , Perwakilan , Rakyat bertugas untuk membuat U ndang-un- 
dang dan rnenetapkan APRN bersarna Presiden, 
Di dalam prose~ pernbuatan Undang-undang maupun didalarn 
proses pernbahasan. APBN; · saran Zpendapat DPlt "dituangkan di 
dalarn.: produk Undang-undang: terse but .. Dernikian pula.saran/' 
pcndapat DP.R diusulkan secara seksarna yaitu · pada saat pcrnba- 
haSW'l.•awaLRUlJ APBX (Tahap Pernbicaraan Pendahaeksan), 
Dernikian pada saae Pemerintah mcnyusun REPELITA, DPR ikut 
"ururi • r.emhniig'! .dersgan melakukan pembahasan Konsep. ~EPH 
LITA. Aturan-aturan cin] se rnua .adalah senada dengan .bu'nyi · 
penjelasan Undang-undang Dasar 1945 : 
"Meskipun Kcpala Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, 
ia bu.kan. diktator'' artinya kekuasaannya tidak tak terbatas. la ber- 
tangg;t;tl'.Jg· j~wab .kepada MFR. .Kecuali itu ia harus mempmw.tikan. 
su~h-sunggu,hs'uara DPR. 



1060 

DR. HJ. NARO, SH 

.Jakarta, 7 September 1990 
WAKJL KETUA DPR Rl, 

Ud 

Di dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 di dalam pasal 13 
ayat ( l) disc but : yang disc but Pemerintali Daerah adalah &pala Daerah 
dan DPRD: 

Sekian mudah-mudahan penjelasan ini ada manfaatnya, 
Wassalamu' alaikurn Wr. \\lb. 
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Cerarnah Ketua DPR-RI, M. Kharis Suhud dalarn 
Lokakarya "ANALISIS APBN" 

tanggal 3 Oktober 1990 ,;J ? 
di Gedung DPR-RI Jakarta. 
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Saudara-saudara sekalian, 
Sebagairnana kita ketahui bersarna, tujuan Lokakarya adalah ; 
1. Mernberikan masukan bagi Dewan mengenai pelbagai masalah, 

khususnya rnasalah yang memang menjadi tema dari Lokakarya. 
2. Dengan Lokakarya terbuka kesernpatan bagi para Anggota Dewan 

untuk mendiskusikan rnasalah-masalah ini dengan para pakar yang 
memang khusus diundang dalam Lokakarya. 

3. Selanjutnya akan diperoleh latar belakang dan analisa teoritis / 

Hadirin yang terhorrnat, 
Dengan diiringi oleh rasa syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, 

pagi ini kita dapat bertemu di ruangan ini dalarn rangka Lokakarya 
yang diadakan sebagai tindak lanjut dari kerjasama yang telah ditanda- 
tangani antara Universitas Indonesia dan Sekretaris Jenderal DPR Rl 
beberapa waktu yang lalu, 

Lokakarya ini merupakan salah satu program dar i bentuk ker- 
jasama tersebut, yang rnasih akan dilanjutkan <lengan program-pro- 
gram bearikutnya, 

Sengaja untuk Lokakarva pagi ini kita memilih tema/judul : 
"Analisis APBN" sebab hal ini memang sangat sesuai dengan fokus 
kegiatan Dewan pada saat ini, disamping itu memang Dewan pada saat- 
saat sekarang ini sedang berupaya secara terus menerus meningkatkan 
peranannya, dalam -salah satu peran yang diatur secara tegas di dalam 
Undang-Undang Dasar 1945 adalah peran menetapkan APBN. 

Assalamu' alaikum warrahrnatullahi Wabarakatuh. 
Yang terhorrnat : 

Saudara para wakil Ketua DPR Rl, 
Saudara Pimpinan Fraksi-fraksi, 
Saudara Pimpinan Kornisi-komisi, BURTdan 
Saudara para Anggota Komisi APBN, 
Saudara Tim Ahli dari Universitas Indonesia, 
Saudara-saudara pejabat dari Asia Foundation. 

67 
SAMBUTAN KETUA DPR RI 

DALAM 
LOKAIV\RYA "ANALISIS APBN" 

· TANGGAL 3 OKTOBER 1990 



Saudara-saudara sekalian dan hadirin yang terhormat, 
Sebagaimana saudara-saudara ketahui tugas konstitusional Dewan 

selain di bidang perundang-undangan, Dewan mcngcrnban pula tugas 
dibidang APBN dan pengawasan. 

Apabila kita mengkaji dengan se~sama bunyi pasal 23 U ndang- 
undnag Dasar 1945 beserta penjelasannya, narnpak betapa kuatnya 
peranan Dewan dalam Bidang Anggaran irii. 

Kami kutip pcnjelasan pasal 23 Undang-undang Dasar 1945 : 
" Dalam negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat seperti 
Republik Indonesia, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
itu ditetapkan dengan Undang-undang. Artinya dengan 
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Betapa caranya rakyat - 
sebagai bangsa-akan hidup dan darimana didapatnya belanja buat 
hidup, harus ditetapkan oleh rakyat itu sendiri dengan peranta- 
raan Dewan Perwakilannya. 
Rakyat menentukan nasibnya sendiri, kar e n a itu juga cara 
hidupnya. 
Pasal 23 menyatakan, bahwa dalam hal menet.apkan pendapatan 
dan belanja, kcdudukan Dewan Perwakilan Rakyat lcbih kuat 
daripada kedudukan Pemerintah. Ini tanda kedaulatan Rakyat 
....... dan seterusnya'', 
Dari kutipan penjelasan pasal 23 tersebut, narnpak jelas peranan 

DPR di bidang APBX Permasalahannya adalah bagaimana Dewan 
memainkan peranan tersebut dengan sebaik-baiknya, dalam rangka 
memenuhi amanat konstitusi sebagaimana harapan masyarakat. 

Salah satu mekanisme yang dilaksanakan Oleh Dewan adalah 
dengan memberikan fokus utama pada saat dilakukannya pembicaraan 
pendahuluan RAPBN oleh seluruh Komisi-komisi DPR dengan 
Counterpart-nya dan Komisi APBN dengan Menteri Keuangan, se- 
bagaimana yang sedang berlangsung sekarang ini. 

Wa]aupun pembicaraan pendahuluan ini tidak mengikat, tetapi 
DPR justru mengharapkan basil pembahasan yang bersifat kualitatif ini 
yang banyak berkaitan dengan saran-saran kebijaksanaan dan se- 
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akademis bagi masalah-masalah yang menjadi tema dan memberi- 
kan inforrnasi yang relevan dengan tema ini. 

Oleh karena itulah saya sambut Lokakarya ini dengan penuh antusias 
dan saya rnengharapkan dari Lokakarya ini akan dipcroleh rnasukan- 
masukan yang sangat bcrharga bagi Dewan. 
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M. KHARIS SUHUD 

Jakana, 3 Oktober 1990 
KETUA, 

ud 

bagainya akan rnerupakan masukan yang berharga bagi Pemerintah 
untuk mempertirnbangkan dan menuangkan didalam bentuk angka- 
angka APBN. 

Dengan pernbicaraan pendahuluan ini sekaligus Dewan melak- 
sanakan fungsi kontrolnya. 

Sebab rnekanisme ini juga akan disusul dengan pernbahasan tcr- 
hadap laporan sctengah tahunan oleh Pemcrintah (Mentcri Kcuang- 
an) dan Komisi APBN, pcrnbahasan RAPBN dan Nota Keuangan yang 
dilakukan mulai awal bulan Januari (pada Masa Sidang III), disusul 
pembahasan Tambahan Perubahan APBN(TP APBN) dan pernbahasan 
atas Perhiiungan Anggaran Negara (PA!~). 

Semuanya ini telah diatur olch Tata 'I'e rt ib DPR, narnun demikian 
kita sadari bahwa pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan, sebab ada 
pelbagai kendala yang kita hadapi antara lain juga mampu untuk me- 
nangani masalah-rnasalah ini. 

Oleh kareria sarnpai saat ini masalah tcnaga ahli belum juga 
terpecahkan, maka bentuk Lokakarya ini yang akan mengkaji secara 
khusus pelbagai tugasDewan dan kali ini adalah rnasalah-masalah yang 
berkaitan dengan APBN, perlu kita sarnbut dengan baik. 

Saya dan segenap Pimpinan Dewan sangat berharap bahwa para 
anggota Dewan dapat mernanfaatkan forum ini dengan sebaik-baiknva 
untuk memperolch rnasukan-rnasukan yang pada akhirnya dapat 
menghasilkan keluaran yang sangat berharga dalam upaya pcningkatan 
peran Dewan yang 5angat didarnbakan oleh masyarakat, 

Dengan harapan-harapan itu, izinkanlah saya mengakhiri sarn- 
butan ini dan saya nyatakan Lokakarya ini dibuka dan resmi. 

Sekian, Wassalamu ' alaikum Warrohrnatullahi Wabarokatuh. 
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Prasaran Ketua DPR-RI , M. Kharis Suhud 
pada Seminar Sehari dalam rangka HUT 

dan RA.PIM Golongan Karya, 
tanggal 16 Oktober 1990 di Jakarta, tentang 

Peningkatan pelaksanaan Demokrasi Pancasila. 
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Di bidang Pembangunan politik GBHN 1988 mengamanatkan : 
Perlunya usaha-usaha untuk meningkatkan pelaksanaan Demokrasi 
Pancasila antara lain dengan : 

perlu lebih dimantapkannya perwujudan Dcrnokrasi Pancasila, 
Perlu lebih dimantapkannya mekanisme Demokrasi Pancasila. 
makin diperkuat kehidupan konstitusional. 
perlu dimantapkannya mekanisme kepernimpinan nasional, 
makin berfungsinya 'dan saling hubungan antara lembaga-lembaga 
tinggi negara sesuai UUD 1945. 
Hubungan fungsional antara pemerintah dan lembaga-lembaga 
perwakilan rakyat. · 
lebih diefektifkannya pengawasan oleh DPR. 

Dalam perjalanan lebih dari dua setengah tahun sejak GBHN 1988 
dilahirkan, maka wajib b~gi kita aktifitas dan kader-kader Golkar untuk 
mengevaluasi seberapa jauh Dernokrasi Pancasila ditinjau dari aspek 
pembangunan politik telah dapat diwujudkan, dan apakah Golkar 
sebagai kekuatan rnayoriras telah mampu rnenjawab tantangan-tantang- 
an sebagairnana amanat GBHN tersebut. 

Oleh karena itu tepat sekali tema HCT Golkar untuk tahun 1990 
ini yaitu : 

"DENGA~ SEMANGAT KEPELOPORAN, GOLKAR MENING- 
KATKAN PELAKSA.NAAN DEMOKRASI PANCASilA" 
Kita sangat menyadari bahwa perwujudan Dernokrasi Pancasila 

sebagaimana yang kita inginkan sesuai amanat konstitusi masih belum 
mantap. Oleh karena itu dengan mengadakan telaahan atas per- 
rnasalahan-perrnasalahan yang kita hada pi, kita rnencoba mencari 
jalan/upaya~upaya untuk dapat menjawabnya, dengan demikian 
dalam GBHN 1993 yang akan datang Golkar sudah menuangkannya 
di dalam rumusan-rumusan dengan memperhatikan kecenderungan- 
kecenderungan peluang dan kendala dan mengantisipasi ke- 

l 

I. Pendahu1uan 

68 
PENINGKATAN PELAKSANAAN DEMOKRASI PANCASILA 

01.EH M. KHARIS SUHUD PADA SEMINAR SEHARI DALAM 
RA.1'1GKA HUT DAN RAPIM GOI..KAR TAHUN 1990 
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II. Demokrasi Pancasila 
Meliputi aspek-aspek semua segi kehidupan, politik, ekonomi, 

sosial budaya, hankam. 
Sesuai ruang lingkup, cakupan pembahasannya k.epada aspek 

politik yaitu Demokrasi Politik. . 
Si.stem Politik Demokrasi Pancasila bersumber dari falsafah dan 

kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia, merupakan sistem yang 
hidup secara dina.mis, yang tumbuh dan berkembang secara berke- 
lanjutan di dalam perjuangan dan perjalanan sejarah Bangsa. 

Demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh 
hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berke- 
Tuhanan Yang Maha Esa, yang berk.emanusiaan yang adil dan beradab, 
yang berpersatuan Indonesia dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh 
rakyat Indonesia. 

Demokrasi Pancasila dipedomani oleh TAP MPRS No. XXXVII/ 
MPRS/1068. Pedoman ini ditindaklanjuti dengan berbagai Ketetapan 
MPR dan peraturan perundangan khususnya Undang-undang di 1 

bidang Pembangunan Politik tahun 1985. I 
j 

I. Demokrasi Pancuila sebagaimana dimaksud UUD 1945. 
Kalau kita mengkaji isi UUD 1945, baik di dalam Pernbukaan, 

Batang Tubuh maupun Penjelasannya, Demokrasi Pancasila berkaitan 
dengan pengorganisasian negara yang didasarkan kepada Pancasila 
dan bukan didasarkan kepada paham-paham lain. 

Secara implisit dari UUD 1946 tersebut, rnaka pengorganisasian 
negara dalam wujud nyata adalah sebagai berikut : 

1) Kedaulatan berada ditangan rakyat 
2) K.edaulatan tersebut diiaksanakan melalui perwakilan serta didasar- 

kan kepada asas musyawarah untuk rnencapai mufakat, 
3) Dengan asas musyawarah mufakat ini berarti daJam Demokrasi 

PancasiJa tidak ada 'diktaktur'' mayoritas atau "tirani'' minoritas, 
4) Dengan Demokrasi Pacasila tidak dikenal adanya lembaga oposisi, 

mungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dalam kurun waktu lima 
tahun berikutnya. . 

Saya sebagai kader Golkar akan mencoba urun rembug untuk 
mengkaji permasalahan-permasalahan tersebut atas pengalaman dan 
pengamatan selama ini, 
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5) . Dernokrasi bukan merupakan tujuan, tetapi alat untuk mencapai 
tujuan. 

6) Kerakyatan atas dasar hikrnah kebijaksanaan dalam pelaksanaan- 
•,, nya harus didasarkan kepada kemanfaatan bagi rakyat banyak. 

7) Dernokrasi Pancasila tidak dikenal pernisahan kekuasaan, yang ada 
adalah pembagian kekuasaan (distribution of powers) atas 5 jenis 
kekuasaan yang rnasing-masing berada di bawah MPR. Dengan 
pembagian kekuasaan dimungkinkan adanya hubungan kerja atau 
kerjasama antara lembaga-lembaga negara dalam melaksanakan 
tugas-tugas/fungsi-fungsinya. 

8) Fungsi-fungsi kenegaraan yang diemban dan dijalankan oleh un- 
sur-unsur lernba:ga negara tersebut pada hakekatnya merupakan 
"Kepemimpinan Lima Tahun" yang diatur sebagai berikut : 
(a) Lernbaga MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara, yang 

rnelaksanakan fungsi "pemegang dan pelaksana seperiuhrrva 
kedaulatan takyat". 

(b) Lembaga DPR memegang fungsi "legislatif" atau perundang- 
undangan bersama dengan Presiden, dan memcgang fungsi 
pengawasan. 

{c) Lembaga kepresidenan, memegang fungsi "eksekutif". 
(d) Lembaga DPA memegang fungsi "konsulatatif'/pertimbang- 

an. 
(e) Lembaga Badan Pemeriksa Keuangan menyelenggarakan 

fungsi "audidatif" atau perneriksaan. 
(f) Lembaga MA melaksanakan fungsi "yudikatif atau peradilan. 
Didalam sistem politik Dernokrasi Pancasila sesuai UUD 1945, 

maka mekanisrne kehidupan .bernegara dilandaskan kepada Tujuh 
Kunei Pokok Sistem Pernerintahan Negara, yaitu : 

1) Negara Indonesia berdasarkan atas hukurn ( rechtstaat); tidak 
berdasar kekuasaan (rnachtsstaat). 

2) Pernerintah berdasar alas sistem konstitusi (hukurn dasar), tidak 
bersifat absolut. 

3) Kekuasaan tertinggi ditangan MPR. 
4) Presiden ialah penyelenggara Pemerintah Negara yang tertinggi 

dibawah Majelis . 
.5) Presiden tidak hertanggungjawab kepada DPR, Presiden harus 

bekerjasama dengan DPR, Presiden harus mendapat persetujuan 
DPR dalam membuat UU dan menetapkan APBN. 



6) Menteri Neagara ialah pernbantu Presiden; Menteri Negara tidak 
bertanggungjawab kepada DPR. 

7) Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas. Kedudukan DPR 
kuat, karena tidak dapat dibubarkan oleh Presiden, Anggota DPR 
semuanya merangkap menjadi Anggota MPR dan DPR dapat 
senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden dan bila DPR 
menganggap Presiden melanggar haluan negara yang ditetapkan 
oleh MPR, rnaka Majelis dapat diundang untuk persidangan is- 
timewa agar bisa meminta pertanggungjawaban kepada Presiden. 

Penjabaran lebih lanjut dari tujuh kunci pokok ini tertuang di 
dalam pasal-pasal UUD 194.5, yaitu : 
( 1) MPR memegang kedaulatan rakyat. 
(2) Negara menyelenggarakan kepentingan umum, bukan kepentin- 

gan golongan atau perorangan;yang dikristalisasikan pada negara 
kesatuan yang berbentuk Republik. 

(3) Negara berdasarkan sistem perwakilan yang dijalankan olch MPR 
dan DPR. 

. (4) Negara melindungi harkat martabat manusia dengan suatu sistem 
hak dan kewajiban warga negara , dan penduduk Indonesia. 

(5) Presiden adalah mandataris MPR. 
(6) ·Negara berdasarkan atas hukum dan bukan atas dasar kekuasaan. 
(7) Pemerintahan berdasar sistem konstitusi (bukan absolut). 
(8) Kelembagaan negara atas dasar interelasi a ntara Lembaga 

Tertinggi dan Tinggi Negara. 
(9) Ada rnekanisrne pelestarian dernokrasi serta ideologi dalarn bcntuk 

tata cara yang tidak memudahkan perubahan hukurn dasar, 

Dari uraian-uraian tersebut, narnpak jelas, bahwa Sistern Politik 
Dernokrsi Pancasila adalah suatu sistern pengorganisasian negara yang 

· pada hakekatnya merupakan pelaksanaan dernokrasi yaitu berkedaulat- 
an rakyat yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, dalarn kehidupan 
berrnasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Dengan dernikian Dernokrasi Pancasila bersifat integralistik, 
dimana pada dirinya diakui adanya hak dan tanggungjawab individu di 
dalarn kehidupan berrnasyarakat, berbangsa dan bernegara, dalarn 
batas-batas yang tidak bertentangan dengan kepentingan urnurn. Oleh 
kareria itu pelaksanaan sistem pengorganisasian negara berdasarkan 
Dernokrasi Pancasila harus dilandasi oleh asas kekeluargaan, gotong 
royong dan kebersamaan sebagai pancaran dari kesadaran budi pekerti 
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2. Pengamatan terhadap perwujudan Demokrasi Pancasila· dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, 
Tujuan nasional kita sebagaimana tertuang di dalarn alinea ke-4 

Pembukaan UUD 1945 yang akan mewujudkan melalui Sistern Politik 
Demokrasi Pancasila adalah : 

melindungi segenap bangsa dan tanah air. 
mernajukan kesejahteraan masyarakat. 
mencerdaskan kehidupan bangsa. 
ikut rnelaksanakan ketertiban dunia, 

Kalimat-kalirnat yang tertera didalam alinea ke-4 Pernbukaan lJUD 
1945 tersebut jelas menggambarkan sesuatu yang dinarnis yang ingin 
dicapai dengan landasan Demokrasi Pancasila, 

Dinarnika yang ingin dicapai dengan landasan Dernokrasi Pan- 
. casila, menurnbuhkan budaya politik Demokrasi Pan casifa yaitu 
mengemban nilai-nilai yang mempengaruhi o rie ntasi , sikap dan 
tingkah laku politik baik dari lembaga-lembaga poiitik yaitu infra dan 
supra struktur politik maupun anggota masyarakat, 

Budaya Politik Demokrasi Pancasila terwujud di dalam budaya 
kekeluargaan, gotong rotong, rnusyawarah rnufakat, cinta kerner- 
dekaan, cinta tanah air, memiliki semangat persatuan, sifat pantang 
menyerah, solidaritas dan cinta perdamaian. 

Semangat kckeluargaan yang saling menunjang dalam kehidupan 
berrnasyarakat, berbangsa dan bernegara akan rnenciptakan Solidaritas 
sosial nasional yang kukuh dan kokoh, 

Budaya politik dernokrasi Pancasila yang diterapkan sejak Orde 
Baru dikernbangkan sesuai dinamika masyarakat dengan berpedornan 
kepada pelbagai Ketetapan MPR khususnya Ketetapan GBHN dan per- 
aturan perundang-undangan lainnya, 

GBHN dan pelbagai Ketetapan MPR serta produk perundang-un- 
dangan sebagai penjabaran lebih lanjut dari UUD 1945 menggambar- 
kan suatu dinamika dari pelaksanaan Demokrasi Pancasila, 

a). MPR menentukan GBHN. 
b) Mandataris berdasar perintah CBHN menetapkan Rencana Pern- 

bangunan Lima Tahun. 
c). Pernerintah berdasarkan TAP MPR rnenetapkan Krida Kabinet, 

dan hati nurani yang luhur sebagai mahluk individu maupun mahluk 
sosial, 



d). untuk melaksanakan Kridanya, Pemerintah ajukan APBN setiap 
tahun kepada PPR. 

e). DPR 'dan Presidenz'Pemerinrah membentuk pelbagai peraturan 
perundangan termasuk Undang-undang APBN. 

f) Presiden mernberikan pertanggung jawaban atas mandat yang 
diterimanya kepada MPR yang merupakan pertanggungjawaban 
atas pelaksanaan GBHN yang diterjemahkan di dalam REPELITA. 
Disamping GBHN dan TAP-TAP MPR lainnya maka peraturan 

perundangan yang melandasi dinamika pelaksanaan Demokrasi Pan- 
casila adalah : 
a) Undang-undang tentang Susunan clan Kedudukan MPR, DPR dan 

DPRD. 
b). Undang-undang tentang Pemilu · 
c). Undang-undang tentang Parpol dan Golkar. 
d) Undang-undang tentang Organisasi Kemasyarakatan. 
e) Undang-undang tentang Referendum. 

Masih ada satu Undang-undang lagi yang berkaitan dengan pe- 
ranan ABRI antara lain berkaitan dengan Dwi fungsi ABRI yaitu 
Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan dan 
Keamanan Negara Republik Indonesia. 

Mengenai perwujudan Demokrasi Pancasila dewasa ini rnasih ada 
pcrbedaan pendapat. Perbedaan peridapat adalah sebagai akibat dari 
interpretasi yang tidak sama mengenai Demokrasi Pancasila. 
a. Ada pendapat yang menyatakan bahwa apa yang telah kita capai 

hingga sekarang ini sudah baik dan sudah maksimal dengan 
mengingat situasi dan kondisi negara dan bangsa secara urnum. 
l) Pendapat yang menyatakan bahwa terselenggaranya meka- 

nisme politik sudah baik mengemukakan sebagai bukti bahwa 
pembangunan Indonesia selama Orde Baru ini telah men- 
capai kemajuan-kemajuan yang pesat. 

2) Dibanding dengan situasi negara-negara berkembang lainnya 
maka situasi di Indonesia dinilai mantap. 

b. Di samping itu ada yang berpendapat bahwa jalannya Demokrasi 
Pancasila di Indonesia masih kurang memuaskan dengan 
mengemukakan asumsi sebagai berikut : 
1) Adanya kesenjangan sosial yang makin lama makin luas dan 

dalam. 
2) Tidak adanya keterbukaan politik. 
3) Banyaknya korupsi, 
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l) Majelis Perrnusvawaratan Rakyat (MPR). 
Telah menghasilkan Ketetapan-ketetapan rnendasar dan strategis 

schingga dapat terwujud suatu stabilitas nasional yang mantap yang 
didukung oleh stabilitas politik, Namun demikian, kita rnerasa belum 
puas, irii terbukti banyaknya kritikan-kritikan dari masyarakat terhadap 
hakekat ~1PR sebagai pemegang kedaulatan rakvat yang dianggap 
belum melaksanakan fungsi-fungsinya secara penuh. 
Masyarakat memperrnasalahkan bahwa : 

MPR sebagai Lernbaga pemegang kedaulatan rakyat tidak cukup 
kemandiriannva dalam proses pembuatan GBHN. 
Komposisi keanggotaannya belum mencerminkan wujud wakil 
rakyat secara langsung (ini berkaitan dengan Undang-undang 
Pernilu) Scbagai contoh Utusan Daerah yang dipilih langsung oleh 
DPRD. 
Ketetapan-ketetapan MPR yang dihasilkan terrnasuk GBHN belum 
sepcnuhnya menampung aspirasi, dinamika clan kehendak rakyat 
dalarn proses pembangunan. ' 
Perrnasalahan pokok yang rnuncul kepermukaan adalah pemera- 
taan pembangunan dan hosil-hasilnsa, sebab hasil pembangunan 
yang telah ditetapkan oleh GBHN harus dapat dinikrnati oleh 
seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lalrir dan batin 
secara adil dan merata. 

1. Supra Struktur politik 
Yang dirnaksud adalah Lembaga Tertinggi yaitu MPR dan Lem- 

baga Tinggi vaitu Presiden, DPR, DPA, BEPEK/\, dan MA. 
Dilihat dari segi kelernbagaan, secara um um dapat dikatakan bahwa 

lembaga-lembaga yang ada sekarang ini sudah ditata dan mernenuhi 
ketentuan-ketentuan UUD 1945 clan Ketetapan-ketetapan MPR. 

4) Timbulnva modal kuat yang bisa mernbahayakan Dernokrasi 
Ekonomi/Demokrasi Pancasila, 

5) Banyaknya suara-suara yang tidak puas terhadap keadaan, 
akan tetapi tidak bisa tersalurkan secara wajar. 

Untuk dapat mengetahui lebih jauh mengenai kedua pendapat 
tersebut, maka perlu ditelaah pelbagai aspek yang rnelingkupinya yang 
membcrikan gambaran tentang peranan pelaksanaan Dernokrasi Pan- 
casila tersebut, 
Aspek-aspek tersebut adalah 
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2) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 
Lembaga legislatif yang diperankan oleh DPR menurut CUD 

1945 adalah wahana untuk melaksanakan Dernokrasi Pancasila. Oleh 
karena itu DPR hams rnencerminkan suatu lembaga yang bergerak 
dinarnis, mencerminkan suatu citranya yang berbobot dan memainkan 
peranannya sesuai pcraturan perundangan. 

Sebagai wahana untuk melaksanakan Demokrasi Pancasila, 
masyarakat mempertanyakan : 

Seberapajauh Lembaga Perwakilan ini telah rnernainkan peranan- 
nya selaku lembaga yang fungsi-fungsi utamanya di bidang perun- 
dang-undangan, penetapan APBN dan pengawasan. 
Masyarakat berpendapat bahwa peranan Pemcrintah terhadap 
Lembaga DPR terlalu dominan khususnya di dalarn melaksanakan 
fungsi perundang-undangan, sebagai contoh bahwa pelbagai RUU 
selalu datang dari Pemerintah. 
Dipertanyakan juga seberapa jauh peranan DPR didalam pclak- 
sanaan Hak Budgetnya, sebab fungsi DPR di bidang penetapan 
anggaran ini merupakan fungsi yang diatur secara jelas di dalam 
UUD 1945 (pasal 23) dan penjelasannya. Kcdudukan DPR di- 
dalam peran ini sangat kuat, tetapi peran ini belurn dapat dilak- 
sanakan dengan sebaik-baiknya. ' 
Mengenai fungsi pcngawasan DPR masyarakat rncnilai belum di- 
laksanakan dengan baik. 
Tentang kualitas anggota Dewan dinilai masih kurang rncmadai. 
Hak-hak DPR belum dilaksanakan secara pcnuh. 
Peraturan Tala Tertib DPR yang mengatur proscdur kcrja DPR 
kurang mernbantu berfungsinya DPR. 
Fasilitas kerja anggota DPR kurang memadai sehingga 
mengganggu kelancaran kerja. 
Produk-produk yang dihasilkan DPR dalam mernbentuk Undang- 
undang belum dapat memenuhi aspirasi rakyat sebagaimana diha- 
rapkan. · 
Ancaman regalling oleh masing-masing orpol terhadap anggota 
DPR dirasakan terlalu kuat sehingga kebebasan anggota DPR 
sangat terbatas. 

Rumusan-rumusan di dalam GBHN belum sepenuhnya menggam- 
barkan pentajaman sasaran yang harus dicapai. 
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Kami ber pen dapat bahwa kritikan-kritikan te rscbut tidak 
scluruhrrya beriar, memang dalarn rangka mewujudkan Demokrasi 
Pancasila kiia melihat dan mengalami sendiri bahwa DPR disamping 
memiliki kelernahan-kelemahan, tetapi juga diperoleh kemajuan-kerna- 
juan. Kemajuan-kernajuan itu kita lihat dari melembaganya budaya 
dialog yang telah dilaksanakan dalarn rapat-rapat kerja atau rapat 
dengar pendapat dengan pihak eksekutif, khususnya pada saat rnern- 
bahas rnasalah yang sedang berkembang di masyarakat ataupun pada 
saat DPR mcmbahas suatu Rancangan Undang-undang. Dialog ini 
bersifat terbuka dan aspiratif. 

Bahkan sekarang ini narnpak lebih rnaju lagi pada saat DPR berbi- 
cara mengcnai APBN pada tingkat pernbicaraan pendahuluan. 

Dari sini lahir suatu kornitmen-komitrncn potitik yang bersifat 
kualitatif dengan harapan bahwa kornitmen politik yang berkaitan 
dengan berbaga.i kebijaksanaan ini akan muncul pada saat Rancangan 
Undang-undang telah terwujud dalam angka-angka APBN. 

Memang dalam hal ini kita jumpai adanya kendala-kerrdala baik 
itu datang dari Pernerintah maupun datang dari Dewan. 

Kendala dari Pernerintah antara lain berkaitan dengan kadar res- 
ponsiveness dalarn menanggapi suara DPR, sedangkan kendala dari 
DPR antara Jain rnekanisme kerja yang diatur oleh Tata Tertib yang 
rnasih perlu disernpurnakan. 

Lernahnya fungsi DPR aka n memperlemah perwujudan De- 
rnokrasi Pancasila, sebab Lembaga Perwakilan ini merupakan salah 
satu tiang penyangga bagi keberhasilan pernbangunan sistern politik 
Dernokrasi Pancasila, 

Sifat yang paternalistik dari kebanyakan masyarakat Indonesia 
merupakan harnbatan bagi anggota DPR untuk mengeluarkan 
pendapatnya secara bebas. 
Cara pendekatan terhadap berbagai masalah masih terlalu dipe- 
ngaruhi oleh pertimbangan security, mengingat situasi dan kon- 
disi rakyat khususnya masyarakat di lapisan bawah sehingga 
condong mernpertahankan status quo. 
Dalam menghadapi berbagai kasus yang besar, DPR tidak dapat 
meminta pertanggung jawaban Pcrnerintah atau Menreri yang 
bersangkutan. 



1078 

Upaya untuk meningkatkan pelaksanaan Dcmokrasi Pancasila 
dalam lingkup Supra Struktur Politik : 

l ) Sebagai landasan hukum keberadaan MPR, DPR dan DPRD maka 
diperlukan adanya penyempurnaan terhadap Undang-undang 
tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. 

2) Sudah waktunya untuk dipikirkan bahwa Lembaga MPR dapat 
memainkan peranan yang lebih besar clan lebih mandiri didalam 
proses pcnyusunan GBHN antara lain dengan mern berikan 

3) Presiden/Eksekutif. 
Presiden selaku · penyelenggara pemerintah negara tertinggi di 

bawah Majelis memiliki .tugas ganda sebab selain memegang fungsi 
eksekutif sekaligus juga memegang fungsi legislatif bersama DPR. 
Fungsi eksekutif ini memang dirasakan lcbih dominan dari pada fungsi 
DPR, sebab mernang nampaknya Undang-undang Dasar mengatur 
demikian. 

Narnun demikian sesuai dengan Konstitusi, k ekuasaan kepala 
negara ti dak tak terbatas, dan DPR dapat senan tiasa mengawasi 
tmdakan-tindakan Presiden. 

Dalam ha! pelaksanaan fungsi eksekutif ini krilikan juga disarn- 
paikan kepada pemerintah antara lain : 

Terlalu dominan menghadapi partner kerja DPR 
Saran dan pendapat dari kalangan legislatif tidak tertampung di- 
dalam mewarnai kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah. Con- 
toh konkrit mengenai kenaikan harga BBM, tarif listrik, hutang- 
hutang luar negeri dan sebagainya. 
Kurang peka dalam menampung aspirasi masyarkat. 

Gambaran permasalahan sebagaimana tersebut diatas menandai 
bahwa pelaksanaan Demokrasi Pancasila memang dirasakan bclu m 
man tap, oleh karena itu GBHN mengamanatkan untuk dapat 
ditingkatkan. 

Dalam kaitan ini Badan Pemeriksa Keuangan juga tidak luput dari 
kritikan dari rnasyarakat, bahwa HAPTAH BEPEKA yang disampaikan 
Ke DPR setiap tahun tindak lanjutnya tidak nampak sehingga peng- 
awasan terhadap pengelolaan keuangan negara belum mencapai 
sasaran yang diharapkan .. Dcngan dcrnikian sistern manajemen na- 
sional nampaknya memang beluin berjalan dengan baik, 
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peranan kepada pimpinan MPR terhadap perumusan awal konsep 
rnateri GBHN. 

3) Peningkatan kualitas para Anggota Lcmbaga Tertinggi dan Tinggi 
Negara baik dari sudut intelektualitas, kr eatifitas, integritas, 
kepekaan terhadap aspirasi masyarakat maupun dari sudut loyali- 
tas, patriotisme dan dedikasi terhadap kepentingan bangsa dan 
negara. 
Recruitment terhadap Anggota-anggota MPR dan DPR untu k 
rnernperoleh Anggota-anggota yang berkualitas ini sangat penting, 
sebab rnereka ini merupakan Wakil-wakil tcrpercaya dari rakyat 
Indonesia. 
Peranan Recruitment ini menjadi tanggung jawab ter utama da ri 
induk organisasi kckuatan sosial Politik. Oleh. karena itu pemben- 
tukan kader untuk menciptakan pernimpin-pernirnpin yang bcr- 
bobot di kalangan gencrasi pcnerus rnenjadi program ,yang kami 
pandang penting disarnping pcmbinaan organisasi. 

4) Diharapkan Anggota MPR dapat lebih tanggap terhadap suara- 
suara dari masyarakat tanpa terganggu oleh disiplin partai, karena 
sebagai akibat positif dari pernbangunan yang kita laksanakan 
masyarakat rnenjadi lebih kr itis, rasional dan kreatif, 

5) Bobot DPR harus dapat Jebih ditingkatkan anrara lain dengan : 
Peningkatan kualitas para anggota Dewan, hal ini akan ter- 
gantung kepada faktor pencalonan dari organisasi kekuatan 
sosial poliuk. 
DPR bersarna Pemcrintah harus mampu menghasilkan pro- 
duk pcrundang-undangan sesuai dengan aspirasi rnasyarakat 
dan tuntutan pembangunan. 
Fraksi Karya DPR sebagai kekuatan mayoritas harus mampu 
menelorkan konsep-konsep rurnusan kebijaksanaan yang ber- 
nilai strategis menyangkut berbagai aspek kehidupan dan 
pembangunan termasuk kernungkinan-kemungkinan peman- 
faatan hak-hak DPR yang telah diatur oleh undang-undang, 
antara lain RUU Usu! Inisiatif, 
Meningkatkan peranan fungsi pengawasan melalui dilern- 
bagakannya forum dialog. 
Perlunya diwujudkan suatu keterbukan politik yang dilandasi 

,, kepada nilai-nilai Pancasila. 
Adapun yang dirnaksud dengan keterbukaan politik adalah 
bahwa setiap lcmbaga harus terbuka terhadap lernbaga lain- 



nya, sebagai contoh antara Pemerintah dan Masyarakat. 
Dengan adanya saling keterbukaan ini diharapkan dapat 
diperoleh suatu konsensus nasional karena kita dapat meng- 
hilangkan rasa saling curiga. Setiap masukan betapapun dan 
dengan cara apapun berguna untuk diolah (tentunya dengan 
sopan santun politik), Yang dirnaksud diolah bukan berarti 
diterima sebab kita tidak boleh mernaksakan kehendak. Di- 
dalarn keterbukaan politik ini unsur utamanya adalah musya- 
warah mufakat, menghormati adanya hak dan kewajiban, 
sikap atau tata krama. 
Dida)am keterbukaan politik ini kita boleh berbeda pendapat 
untuk kita diskusikan bersarna kemudian menentukan alter- 
natif-alternatif, dan altematif-alternatif tersebut dipilih yang 
terbaik. 
Memantapkan rnekanisrne musyawarah untuk mufakat dalam 
setiap pengambilan keputusan dan benar-benar mencer- 
minkan semangat kekeluargaan ·dan gotong royong. 
Sifat emosional dan egoisme fraksi harus mampu ditekan dan 
disalurkan secara sehat di dalam forum musyawarah. 
Pengambilan keputusan dengan suara terbanyak (voting) 
bukan hal yang tabu, karena dijamin oleh Undang-undang 
Dasar 1945. Namun demikian cara tersebut hanya rnerupakan 
jalan keluar terakhir apabila upaya rnusyawarah untuk 
rnufakat tidak membawa hasil, 
Mernantapkan mekanisme hubungan dan tata kerja antara 
Lembaga Tertinggi Negara dengan Lembaga-lembaga Tinggi 
Negara dan antara Lembaga-lembaga Tinggi Negara, se- 
hingga jelas fungsi dan tanggung jawab masing-masing seba- 
gai penjabaran Undang-undang Dasar. Pemantapan mekanis- 
me ini perlu ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat 
(TAP MPR non GBHN), yang mengatur lebih jelas mengenai 
hubungan, kewajiban dan tanggung jawab antara masing- 
masing Lembaga Tinggi Negara. 
Oleh karena itu Ketetapan MPR Nomor IIl/MPR/1978 
walaupun sudah mengamr mengenai ha), tetapi nampaknya 
masih perlu ditata lebih lanjut. 
Meningkatkan semangat kekeluargaan dan kebersamaam 
antara DPR dan Pemerintah, dengan menumbuhkan rasa sa- 
ling menghargai dan menghormati terhadap kedudukan, 
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Langkah-langkah untuk rnemantapkan perwujudan Dernokrasi 
Pancasila melalui Organisasi Kekuatan Sosial Politik adalah sebagai 
berikut: 

Terwujudnya organisasi kekuatan sosial politik yang mandiri, 
berkernampuan, berkualitas dan demokratis di dalam dirinya, tidak 
semata-mata tergantung pada pembinaan Pcrnerintah, melainkan sa- 
ngat ditentukan oleh infra struktur politik itu sendiri. 

Banyak kelernahan dari organisasi-organisasi kekuatan sosial politik 
khususnya partai-partai politik : 

Dirasakan belum mampu menjaring tenaga-tenaga yang berrnutu. 
Sistem kaderisasi perlu disempurnakan. 
Perpecahan dalam Parpol merupakan harnbatan dalam melak- 
sanakan tugas-tugas. 
Dalam Golongan Karya terdapat kesukaran-kesukaran yang tirnbul 
sebagai akibat dari hirarki antara pejabat pemerintah dan anggota 
Golongan Karya yang berasal dari KOPRL Dernikian pula hubung- 
an antara anggota DPR dari fraksi ABRI dengan para Pimpinan 
di jajaran HAl'\IKAM:. 

2. Infra struktur politik 
l) Organi.sasi kekuatan sosial politik (OKSP) 

tugas dan fungsi masing-masing, dan me nurnbuh ka n 
peridekatan integralistik. Tidak perlu diciptakan suasana 
konfro ntatif antara Pemerintah dan DPR, karena semua 
rnasalah dipecahkan bersarna-sama dan sernua perbedaan 
pcndapat dapat diselesaikan, Dengan dernikian tidak dibenar- 
kan adanya lembaga oposisi dan tidak dibenarkan adanya 
diktatur mayoritas dan tirani minoritas. 
Menyempurnakan rnekanisme kerja DPR khususnya dalam 
hubungan dengan Pernerintah dan menyempurnakan. Tata 
Tertib dengan rnenyempurnakan pasal-pasal yang tidak rele- 
van lagi, 
Meningkatkan saran untuk dapat menunjang pe laksariaan 
tugas dan fungsi DPR secara menyeluruh. 
Meningkatkan peranan media massa dalam memasyarakatkan 
kegiatan-kegiatan DPR. 
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2) Organisasi Massa (Ormas) 
Organisasi massa sebagai unsur lain dari infra struktur politik, 

telah diatur melalui Undang-undang No. 8 t.ahun 1985. 
Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat, orrnas-orrnas 

ini sesuai dcngan profesi dan kegiatannya, perlu ditingkatkan peranan- 
nya untuk dapat menjadi saluran dalam mernbcrikan dukungan ter- 
hadap sistem politik secara keseluruhan, atas dasar wawasan yang sarna 
dalam menciptakan persatuan dan kesatuan. Apabila dapat diciptakan 
ormas-ormas yang berkemampuan dan berkualitas, maka sistem politik 
Dernokrasi Pancasila akan mendapat dukungan kerangka infra poli tik 
yang benar-benar kuat, 

Khususnya mengenai organisasi karyawan dan buruh, kami masih 
merasa prihatin sebab masih sering dicurigai sebagai akibat trauma 
semasa Orde Lama dimana organisasi buruh ditunggangi kornunis . .. 

Perlunya langkah-langkah pernbinaan secara terprogram sehingga 
OKSP berperan sebagai wadah penghimpun dan penyalur aspirasi 
dan kepentingan rakyat yang efektif. 
Ditumbuh kembangkannya organisasi kekuatan sosial politik agar 
lebih mandiri, berkemampuan dan berkualitas dengan dapat di- 
ciptakannya kondisi politik yang menunjang. 
Ditumbuhkannya sikap saling toleransi, keselarasan pandangan 
dan sikap musyawarah mufakar didalam mempcrjuangkan aspi- 
rasinya. 

Golongan Karya yang merupakan organisasi kekuatan sosial politik 
terbesar dan mempunyai keanggotaan mayoritas didalam lembaga- 
lembaga perwakilan akan dapat berperan lebih mantap dan mcndapat 
kcpercayaan mayoritas rakyat, apabila dapat bersikap akornodatif dalam 
mempertemukan perbedaan pandangan. 

Didalam mcmperjuangkan kepentingan, Golongan Karya perlu 
Iebih mengutamakan tercapainya keselarasan pandangan dengan t.idak 
rnengabaikan prinsip-prinsip pcrjuangan yang bersilat fudamcntal. 

Golongan Karyajuga harus lebih bersifat terbuka dalarn mcnyong- 
song masa depan dengan pemikiran-pernikiran yang rasional dan 
pragmatis, karena kader-kader Golongan Karya adalah calon-calon 
pernimpin bangsa yang akan ikut berperan dalarn prose~ pengambilan 
keputusan kcnegaraan. 
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3) Media Massa 
Media Massa atau pers memainkan peranan penting dalam proses 

kehidupan politik dimanapun dan didalam sistern politik apapun yang 
dianut di negara yang bersangkutan. 

Dernikian pula dengan pers Indonesia didalam sistcrn politik 
Dernokrasi Pancasila. 

Untuk mcngembangkan rnotivasi masyarakat u n tuk berpartisipasi 
dalam pembangunan, maka pcrlu diciptakan sikap mental yang 
rnembuat masyarakat ikut bertanggung jawab terhadap jalannya dan 
suksesnya pernbangunan. 

Oleh karcna itu pernbinaan komunikasi tcrrnasuk media rnassa 
menjadi sangat penting. 

Media Massa dapat menciptakan iklim pernbaharuan dan pcrnba- 
ngunan, dapat memberikan informasi yang se luas-luasnva kepada 
masyarakat, dapat rnenyalurkan pendapat masyarakat yang konstruktif, 

Tetapi scbaliknva media massa dapat pula menjadi surnber kere- 
sahan, yang berakibat merusak persatuan dan kesatuan bangsa, apabila 
peranannya sebagai media korn u n i kasi ti dak didukung oleh 
tanggungjawab kepada kepentingan nasional. 

Kendala-kendala yang berkaitan dengan Media Massa di Indonesia 
antara lain : 

Bahwa posisi Media Massa dalarn fungsi sosial kontrolnya hampir 
sarna dengan fungsi DPR. 

Satu nafas dengan organisasi rnassa ada!ah LSM (Lembaga Swa- 
daya Masyarakat) atau LPSM (Lembaga Pengembangan Swadaya 
Masyarakat). LPSM bercorak khusus yang ada kaitannya dengan ke- 
giatan pembangunan. 

Kehadiran LPSM merupakan mitra kerja yang dapat melihat 
pembangunan dari sisi lain dan ikut tcrlibat didalamnya, tetapi bcrdiri 
diluar bir okrasi se per ti LBH (Lcmbaga Bantuan Hukum), YLK 
(Yayasa n Lembaga Konsumen), LP3ES (lcmbaga Penclitian, 
Pcndidikan dan Pencrapan Ekonomi Sosial), WALHI ( Wahana 
Lingkungan Hidup), dan sebagainya. 

Kehadiran LSM atau LPSM ini perlu ditampung dengan sebaik- 
baiknya, karena dari organisasi-organisasi ini akan tumbuh partisipasi- 
partisipasi konk.rit dari rnasyarakat terhadap aspek pembangunan. 

Oleh karena itu hasil pengkajian LSM perlu dipclajari dan dirnan- 
faatkan. 



1084 

3. Proses Politih. 
Unsur lain dalam pdaksanaan/pcnerapan Dernokrasi Pancasila 

adalah proses politik. 
Yang dimaksud dengan proses politik antara lain : 

a) Pemilihan Umum 
Proses pernbentukan lembaga-lembaga permusyawaratan/perwa- 
kilan rakyat melalui Pemilu, dilaksanakan lima tahun sekali de- 
ngan asas langsung, umum, bebas dan rahasia (LUBER). 
Dengan Pemilu maka akan terbentuk sistem kekuasaan negara 
yang berkedaulatan rakyat atas dasar permusyawarahan perwa- 
kilan, sebagaimana digariskan oleh CUD 1945. Kekuasaan negara 
yang lahir rnelalui pemilu, adalah kekuasaan negara yang lahir 
menurut kehendak rakyat, Undang-undang yang mengatur ten- 
tang Pernilu, yaitu Undang-undang Nornor 15 tahun 1969, yang 
rnengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang- 
undang Nomor l tahun 1985, masih perlu dipertahankan. 

Disamping itu kebebasan untuk mengemukakan pcndapat dan 
pikiran melalui media Massa masih terbatas antara lain sebagai 
akibat dari Security Approach yang berlebihan. 
Cara-cara pemberitaan dalam Media Massa yang rnasih Business 
oriented. 
Oleh karena itu di Indonesia Media Massa di bcri predikat "bebas, 

bertanggungjawab dan memperhatikan stabilitas". lni berarti bahwa di 
dalam kebebasannya tetap bertanggungjawab kepada kepentingan 
nasional, mendahulukan kepentingan nasional dan stabilitas nasional. 

lnilah ciri massa yang akan dikembangkan di d alam proses 
pembangunan politik di dalam Demokrasi Pancasila. 

Disini media massa diharapkan mampu bersifat aktif, dinarnis, 
kreatif, edukatif, informatif, marnpu mernperjuangkan kebcnaran dan 
keadilan atas dasar kebebasan bertanggungjawab, mcrnbina persatuan 
dan kesatuan bangsa dan mampu ikut menciptakan stabilitas nasional 
yang dinamis. 

· Media Massa harus mampu mempertebal keyakinan dan ketak- 
waan kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempertinggi rasa kernanusiaan, 
rnernperkokoh persatuan, mengembangkan asas rnusyawarah, menurn- 
buhkan rasa keadilan, rncnggelorakan semangat pengabdian da n 
disiplin nasional. 
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c) Kepemimpinan Nasional. 
\'fasih di dalam kaitan dengan proses politik ini adalah rnasalah 
kepernirnpinan nasional. 
Kcpemimpimm nasional dapat diartikan scbagai pelaksanaan se- 
cara konsekuen fungsi-fungsi kencgaraan dari Lembaga-lembaga 
Tertinggi dan Tinggi Negara sebagai supra struktur politik 
maupun fungsi-fungsi dari organisasi sebagai infra struktur politik. 
Kepemimpinan nasional dipengaruhi oleh suasana hubungan 
antara supra struktur politik, infra struktur politik, proses pernben- 
tukan dan berfungsinya lembaga-lembaga tersebut serta masalah 
suksesi kepemimpinan nasional, 

b) Pengambilan keputusan 
Pcngambilan keputusan, adalah suatu proses penyelesaian suatu 
rnasalah yang diambil dalam rapat-rapat Dewan ataupun rapat- 
rapar Majelis, 
Pengambilan Keputusan melalui rnusvawarah mufakat dan suara 
terbanyak (voting). 
Pengarnbilan Keputusan melalui voting ini dibenarkan oleh Per- 
atur an Perundang-undangan. Narnun dcrnikian dalam penerapan 
sistcrn Dernokrasi Pancasila sebaiknva keputusan-keputusan yang 
menyangkut keselarnatan negara, kelangsungan hidup bangsa dan 
negara, serta persatuan dan kesatuan bangsa, perlu diambil de- 
ngan musyawarah mufakat 

Sistern perwakilan berimbang didalam penyelenggaraan Pemilu 
un tuk rnasa-rnasa sekarang ini rnasih dianggap cukup baik/ 
cukup tepat, hanya saja pelaksanaan dalam penyelenggaraan 
Pernilu masih perlu penyempurnaan karena kritik-kritik masih 
cukup banyak diterima, baik kritikan itu ditunjukan kepada Go- 
longan Karya selaku kontestan terbesar, maupun kritikan terhadap 
adrninistrasi penyelenggaraan pernilu itu sendiri. Golongan Karya 
yang telah memperoleh kepercavaan dari massa pendukungnya 
harus dapat mernperkecil tindakan-tindakan yang tidak perlu yang 
justru akan mengurangi rasa sirnpati massa pendukungnya. Dapat 
dipahami bahwa tindakan-tindakan ini pada Pcmilu harus diakui 
upaya kearah perbaikan-perbaikan tersebut cukup sulit dan 
mernerlukan waktu. 
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5. Partisipasi politik 
Partisipasi politik adalah keikutser iaan scseorang, atau sekclom- 

pok orang secara aktif dalarn kehidupan politik negara baik sccara 
langsung atau tidak langsung, baik rnelalui Pcrnilu, maupun kcikuiscr- 
taan rncngambil bagian dalarn kcgiatan pcrncrintahan d an pernba- 
ngunan, partisipasi dalam mcnggunakan hak politiknya dan sekaligus 
kewajiban politiknya. didalam proses pembangunan politik yang 
mcmiliki escnsi meningkatkan kualitas kehidupan politik yang de- 
rnokratis, tidak mungkin mernperolch perwujudan yang sebenarnya 
bila tidak discrtai partisipasi politik rakyat. Partisipasi harus muncul 
scbagai sebuah kesadaran untuk ikut bertanggung jawab t.er h ad ap 
jalannya sistern politik. 

\Vujud partisipasi ini diperlukan untuk mcncntukan strategi pcm- 
bangunana politik dimasa depan, Arus globalisasi dan tuntutan keter- 
bukaan yang sekarang melanda dunia mau tidak mau rncmbawa 
darnpak terhadap sistern politik Indonesia. oleh karena uu partisipasi 
ini harus mendapatkan tcmpat yang sewajarnya. 

\Vadah partisipasi politik antara lain melalui Lernbaga Swadaya 
Masyarakat yang sekarang tumbuh dan berkembang. 

4. Komunihasi- politik. 
Komunikasi politik dikernbangkan dalarn rangka memantapkan 

perturnbuhan sistem Dernokrasi Pancasila, schingga bcr kernbang 
komunikasi politik timbal balik antara masyarakat dan lembaga-lcm- 
baga negara terrnasuk DPR dan Pemerintah, 
Komunikasi timbal· balik hanya dapat tumbuh bila berkernbang sikap 
terbuka, respontif dan akomodatif dari para penyclenggara terhadap 
aspirasi masyarakat. 

Masalah suksesi lapisan kepemimpinan nasional, akan rneliputi 
Pimpinan dari Lembaga-lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, 
dan bahkan pimpinan organisasi-organisasi kekuatan sosial politik. 
Scmakin tinggi rnutu kesadaran politik rakyat, sernakin obyektif 
pula penilaian rakyat terhadap calon-calon pemimpinnya, sc- 
hingga akan dapat menentukan pilihannya secara tepat dan 
dcngan demikian dapat terjamin adanya dinamika, kreatifitas dan 
kepekaan yang diperlukan oleh tuntutan pernbangunan nasional, 
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III Kesimpulan 
Dari uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, tentang per- 

wujudan Dernokrasi Pancasila dan upaya-upaya untuk mernantapkan- 
nya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Dilihat dari segi kelembagaan secara umum dapat dikatakan 

bahwa lembaga-lembaga yang ada sekarang ini sudah memenuhi 
ketentuan-ketentuan UUD 1945 dan Ketetapan-ketetapan MPR. 

2 Timbulnya perbedaan pendapat adalah sebagai akibat dari inter- 
prestasi yang tidak sama mengenai Dernokrasi Pancasila. 
a) Ada pendapat yang menyatakan bahwa apa yang telah kita 

capai hingga sekarang ini sudah baik dan sudah maksimal 
dengan rnengingat situasi dan kondisi negara dan bangsa 
sccara umum. 
(1) Pe ndapat yang menyatakan bahwa tcrselenggaranya 

mekanisrne politik sudah baik mengemukakan sebagai 
bukti bahwa pernbangunan Indonesia selama Orde Baru 
ini telah mencapai kemajuan-kemajuan yang pcsat. 

(2) Di banding dengan situasi negara-negara berkcmbang 
lainnya maka situasi di Indonesia dinilai paling mantap. 

b) Disarnping itu ada orang yang berpendapat bahwa jalannya 
Dernokrasi Pancasila di Indonesia masih ku_rang rnernuaskan 
dengan mengernukakan asurnsi sebagai berikut: 
(1) Adanya kesenjangan sosial yang makin lama makin luas 

dan dalam. 
(2) Tidak adanya keterbukaan politik. 
(3) Banyaknya korupsi. 
(4) Timbulnya modal kuat yang bisa mernbahayakan De- 

mokrasi Ekonomi/Demokrasi Pancasila. 

6 Penman ABRI. 
ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuat- 

an sosial politik di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara, tidak dapat dipisahkan dari kehidupan politik nasional. 
oleh karena itu dwi fungsi ABRI sudah memasyarakat dan mem- 
budaya. 

Peranan ABRI sebagai stabilisator dan dinamisator tidak saja di- 
tuntut peranannya sebagai stabilisator dan dinarnisator, tetapi dipcr- 
tajam lagi dengan tugas-tugas sebagai dernokratisator dengan tetap 
mernpertahankan nilai-nilai nasionalisme, 



1088 

(5) Banyaknya suara-suara yang tidak puas terhadap keadaan, 
akan tetapi tidak bisa tersalurkan secara wajar. 

3. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). 
A) Dirasakan perlu adanya Ketetapan MPR Non GBHN yang 

mengatur lebih jelas mengenai hubungan, kewajiban dan 
tanggung jawab antara masing-masing Lembaga Tinggi Ne- 
gara. 

b) Perlunya penajaman sasaran-sasaran yang hams dicapai 
dalam GBHN. 

c) Perlunya penyempurnaan terhadap Undang-undang tentang 
Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. 

d) Perlunya mendapatkan anggota-anggota MPR yang tangguh 
dan dapat memperjungkan aspirasi masyarakat. 

e) Sampai dimana anggota-anggota MPR dapat rnenyuarakan isi 
hati nuraninya tanpa terganggu oleh disiplin organisasi 
kekuatan sosial politik. 

4 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 
a) Pihak yang menilai DPR tidak berfungsi sebagairnana rnesu- 

nya, mengemukakan alasan sebagai berikut : 
(I) Kualitas para anggota DPR dinilai rnasih kurang merna- 

dai. 
(2) Hak-hak DPR belum dilaksanakan secara pcnuh. 
(3) Peraturan Tata Tertib DPR yang mengatur prosedur kcrja 

DPR kurang membantu berfungsinya kerja. 
(4) Fasilitas kerja anggota DPR kurang memadai schingga 

mengganggu kelancaran kerja, 
(5) Pr oduk-produk yang dihasilkan DPR dalam bentuk Un- 

dang-undang belum dapat memenuhi aspirasi rakyat se- 
bagaimana yang diharapkan. 

(6) Ancarnan recalling oleh masing-masing Orpol terhadap 
anggota DPR dirasakan terlalu kuat sehingga kebebasan 
Anggota DPR sangat terbatas. 

(7) Sifat yang paternalistik dari kebanyakan masyarakat Indo- 
nesia merupakan hambatan bagi anggota DPR untuk 
mengeluarkan pendapatnya secara bebas. 

(8) Cara pendekatan terhadap berbagai masalah masih ter- 
lalu dipengaruhi oleh pertimbangan security, mengingat 
situasi dan kondisi rakyat khususnya masyarakat di lapisan 
bawah, sehingga condong mempertahankan status quo. 
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(9) Dalam menghadapi berbagai kasus yang besar, DPR 
tidak dapat merninta pertanggungjawaban Pemerintah 
atau Menteri yang bersangkut.an. 

5. Organisasi Kekuatan Sosial Politik (OKSP). 
a) Dir'.lsakan belum 'mampu menjaring tenaga-tenaga yang ber- 

mutu. 
b) Sistem kaderisasi perlu disempurnakan, 
c) Perpecahan dalam Partai Politik merupakan hambatan dalam 

melaksanakan tugas-tugas. 
d) Dalam Golongan Karya terdapat kesukaran-kesukaran yang 

tirnbul akibat dari hirarki antara pejabat pemerintah dan 
anggota Golongan Karya yang berasal dari KORPRI. 
Demikian pula hubungan antara anggota DPR dar i Fraksi 
ABRI dengan para Pirnpinan di jajaran HA. \iKAM. 

6. Organisasi sosial Kernasyarakatan. 
a) Khususnya mengenai organisasi karyawan dan buruh masih 

dicurigai sebagai akibat trauma semasa Orde Lama dirnana 
organisasi buruh ditunggangi komunis. 

b) Perlu dirnanfaatkan hasil pengkajian LSM. 
7. Media Massa 

a) Posisi mesia Massa kurang lebih sama dengan posisi DPR 
dalam meJaksanakan fungsi sosial kontrol. 

b) Kebebasan untuk mengemukakan pendapat dan pikiran 
melalui media Massa masih terbatas, antara lain sebagai akibat 
dari Security Apparoach yang berlebihan, 

c) Gara pernberitaan dalam Media Massa terlalu bussiness orien- 
ted. 

Sebelurn saya menutup uraian-uraian ini, baiklah para peserta 
seminar saya ajak mengingat kembali ucapan para founding fathers 
kita pada saat menetapkan UUD 1945 yaitu penekanan kepada serna- 
ngat para penyelenggara negara yang ikut menentukan politik bangsa, 
sebagaimana tertuang di dalarn penjelasannya UUD .1945. 

''Yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam kehidupar, 
ialah semangat para penyelenggara negara, semangat para pe- 
mimpin pemerintahan " 

r 
I 
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Disampailkan pada Seminar Nasional V "Politik, 
Kebijaksanaan dan Pembangunan" yang diselenggarakan 

o]eh Asoslasi llmu Politik Indonesia (AIPI), 
tanggal 18 Oktober 1990 di Kampus UNPAD 

Bandung. 

M.KHARISSUHUD 
KETUA DPR/MPR RI 

69 
FUNGSI PENGAWASAN DJ>R 

TERHADAP KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN 
(EKONOMI - POLITIK) DI INDONESIA 
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69 
Prasaran Ketua DPR-RI, M. Kharis Suhud 

Pada Seminar Nasional V Asosiasi Nasional Politik 
Indonesia (AIPI) tanggal is Oktober 1990 di 
Bandung, tentang Fungsi Pengawasan DPR 

Terhadap Kebijaksanaan Pembangunan 
(Ekonomi-Politik) di Indonesia. 
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1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang 
terrnasuk Anggaran Pendapatan clan Belanja Negara, serta per- 
aturan pelaksanaannva yang terrnasuk dalarn ruang lingkup tu- 
gasnya. 

2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan GBHN yang ter- 
masuk dalam ruang lingkup tugasnya 

3. Menampung suara rakyat termasuk surat-surat rnasuk mengenai 
hal yang terrnasuk dalam ruang lingkup tugasnya. 
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Komisi-kornisi dapat : 

a. Megadakan Rapat dengan Presiden, yang dapat diwakili oleh 
Menteri, 

b. Mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Pejabat Peme- 
rintah yang mewakili instansinya. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disirnpulkan bahwa 
pernbentukan Undang-undang dalam rangka pelaksanaan GBHN 
mengharuskan adanya kerja sama yang baik antara Presiden dengan 
DPR. 

Sungguhpun begitu, dalarn kenyataannya pembentukan Undang- 
undang tidak selalu melalui proses pernbahasan yang berjalan rnulus, 
Sering sekali rnateri-materi RUU yang dibahas sangat "alot". Sebagai 
contoh adalah untuk RUU Hukum Acara Pidana dibahas hampir dua 
tahun, RUU tentang Pemilu, RUU tentang Partai Politik dan Goiongan 
karya, RUU tentang Sistern Pendidikan Nasional, RUU lentang Per- 
adilan Agama dan masih banyak RUU lainnya yang pcmbahasannya 
cukup serius dan alot, Bahkan tidak jarang dalam pembahasan terjadi 
"debat keras" apabila sudah menyangkut kepada rnatcri yang bersifat 
prinsip, sehingga diternpuh lobbying (pertemuan-perternuan infor- 
mal), baik lobby an tar fraksi maupun lobby antara DPR dengan 
Pemerintah, bahkan tidak jarang dilakukan lobby "tingkat tinggi" 
dalarn arti perrnasalahannya ditar ik keatas kepada Pimpinan DPR 
untuk di-lobby-kan dengan Pimpinan Fraksi atau dengan Pemerintah, 

Di samping melalui keikut-sertaannya mernberikan arah terhadap 
GBHN maupun Rcpelita, melalui proses pernbahasan RUU APBN, 
termasuk RUU lainnya, DPR rnelalui Komisi-komisinya juga rnelak- 
sanakan pengawasan terhadap kebijaksanan' pemerintah. 

Dalam melaksanakan tugas pengawasan tersebut, DPR melalui 
Kornisi-kornisinya dapat : 
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1. Perurnusan kebijaksanaan dasar pembangunan nasional diternpuh 
melalui proses dernokratis, Pertarna-tama ditetapkan Pola Umurn 

. Pelitanya yang tertuang dalam Bab IV GBHN sebagai produk 
MPR. Kernudian dijabarkan dalam program-program yang lebih 
operasional adalah bentuk Repelita yang dibuat oleh Pemerintah 
dengan mendengar sungguh-sungguh suara DPR. Repelita dirinci 

V. KESIMPULAN 

Demikian pula halnya dengan sejumlah hak DPR dan hak Anggota 
DPR, yang sebagian sudah mencakup dalam pernbahasan di atas, juga 
merupakan mekanisrne DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasar.i- 
nya. 

c. Mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum, baik atas per- 
mintaan Komisi maupun atas permint.aan pihak lain. 

d. Mengadakan kunjungan kerja, terrnasuk rnelaksanakan studi 
perbandingan yang dipandang perlu, dalam masa reses atau 
apabila dipadang perlu dalam masa sidang, yang hasilnya at.as 
Keputusan Badan Musyawarah dilaporkan kepada Rapat Pa- 
ripurna untuk ditentukan tindak lanjutnya. 

e. Mengikuti dengan seksarna serta mengumpulkan bahan 
mengenai peristiwa yang menyangkut kepentingan rakvat, 
yang terjadi baik di dalam maupun di luar negeri, yang 
termasuk dalam ruang lingkup tugasnya, 

f. Mengajukan pert.anyaan, baik kepada 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 tugas komisi 
yang bersangkutan, 

h. Mengadakan Rapat Gabungan Kornisi apabila ada masalah 
yang menyangkut lebih dari satu kornisi, 

i. Mernbentuk Panitia Kcrja, 
J· Melakukan tugas atas keputusan Rapat Paripurna dan/atau 

Badan Musyawarah, 
k. Mengusulkan kepada Badan Musyawarah hat yang dipandang 

perlu un tuk dimasukan dalam acara DPR. 
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Di dalam UUD 1945 yang kemudian dirinci di dalam Peraiuran 
Tata Tertib DPR ditegaskan bahwa DPR mempunyai wewenang dan 
tugas sebagai berikut : 
I. Bersama-sarna dengan Presiden mernbentuk Undang-undang, 
2. Bersama-sama dengan Presiden menetapkan APBN, 
3. Melaksanakan pengawasan atas : 

a. Pelaksanaan Undang-undang, 
b. Pelaksanaan APBN serta pengelolaan keuangan negara, 
c. Kebijaksanan Pernerintah, sesuai dengan jiwa UUD 1945 dan 

Ketetapan-keterapan MPR, 
4. Membahas untuk rneraiifikasi dan atau rnernberikan persetujuan 

atas pernyataan perang, pembuatan perdamaian dan pcrjanjian 
dcngan negara lain· yang dilakukan oleh Presiden , 

5. Membahas hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan 
negara yang diberitahukan oleh Sadan Pemeriksa Keuangan, 

6. Melaksanakan hal-hal yang ditugaskan oleh Ketctapan-ketetapan 
MPR kepada DPR. 

Untuk kepentingan pe1aksanaan wewenang dan tugasnya, DPR 
dapat mengadakan konsuliasi dan koordinasi dengan Lembaga Tinggi 
Negara lainya, yaitu Persiden , DPA , BPK dan MA. 

B . WEWENANG DAN TUGAS DPR 

DPR mempunyai kedudukan yang kuat seperti tersebut didalam 
Penjelasan UUD 1945. Sistem Pernerintaban Negara, VH, alinea 
ketiga, yang menegaskan : 

" ... Dewan tidak bisa dibubarkan oleh Presiden (berlainan dcngan 
sistern parlementer). Kecuali itu angota-anggota Dewan Perwa- 
kilan Rakyat. Semuanya merangkap menjadi Anggota Majelis 
Permusyawaratan Rakyat. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan 
Rakyat dapat senantiasa mcngawasi tindakan-tindakan Presidcn ... " 

Dengan penegasan tersebut di atas, jelaslah tugas pengawasan 
DPR mernpunyai kedudukan yang kuat, karena apabila Dewan Pcrwa- 
kilan Rakyat yang semua anggotanya merangkap menjadi anggota 
MPR, mcnganggap Presidcn melanggar haluan negara, maka DPR 
dapat rncngundang MPR untuk mengadakan Sidang Istirnewa untuk 
meminta pertanggung jawaban Presiden, 
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Untuk melaksanakan wewenang dan tugasnya, DPR memiliki Alat 
Kelengkapan, yaitu : 
l. Pimpinan DPR, terdiri dari l · orang Ketua dan 4 orang Wakil 

Ketua, yang berdasarkan Keputusan Pimpinan Dewan Nomor 3/ 
PIMP /II 1987-1988, tanggal 8 Oktober 1987, Lelah diadakan pem- 
bagian kerja antara Ketua dan para Wakil Ketua. 
Ketua DPR tugas-tugasnya bersifat umum, dalarn arti mencakup 
semua bidang koordinasi sedangkan masing-masing Wakil Ketua 
mengkoordinir dan membidangi : 

Politik dan luar Negeri (Komisi I, II, II] dan BKSAP) 
Industri dan Pembangunan (Komisi IV, V, VI dan BURT) 
Ekonomi dan keuangan (Kornisi VII dan APBN) 
Kesejahteraan Rakyat (Kornisi VIII, IX clan X) 

2. Badan Musyawarah 
3. Badan Urusan Rumah Tangga 
4. Badan Kerjasama Antara Parlemen 
5. Komisi-komisi ( Komisi I, II, III, IV, V, VI, VII VIII, IX, X dan 

APBN) 
6. Panitia Khusus 

D. ALAT-ALAT KELENGKAPAN DPR 

C. HAK-HAK DPR DAN ANGGOTA DPR 

1. Halt-halt DPR 
Yang dimaksud dengan hak-hak DPR adalah hak yang rnelekat 
pada DPR sebagai suatu Lembaga, Adapun hak-hak DPR tersebut 
adalah sebagai berikut : 
a. Hak merninta keterangan kepada Presiden, 
b. Hak mengadakan penyelidikan, 
c. Hak mengadakan perubahan alas Rancangan U ndang-un- 

dang, 
d. Hak mengajukan pernyataan pendapat, 
e. Hak mengajukan/menganjurkan seseorang jika dite ntukan 

oleh suatu peraturan perundang-undangan, 
f. Hak mengajukan Rancangan Undang-undang usu! inisiatif. 

2. Hak-hak Anggota DPR 
Yang dimaksud dengan hak-hak Anggota DPR adalah hak yang 
melekat pada masing-masing Anggota, seperti hak bertanya, hak 
administratif, hak keuangan dan sebagainya. 
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Pasal 3 UUD 1945 rnenyatakan bahwa tugas MPR adalah mene- 
tapkan garis-garis besar daripada haluan negara. 

Dari kalirnat "garis-garis besar daripada haluan negara" adalah 
haluan negara dalarn "garis-garis besarnya" 

Haluan negara dapat juga disebut "Tujuan Negara" (haluan 
tujuan) tercanturn di dalam Alinea II Pernbukaan UUD 1945, yaitu 
"Negara Indonesia yang adil clan makrnur". Sedangkan garis-garis besar 
daripada haluan negara, adalah yang tercantum di dalam Pasal 3 
UUD 1945. 

Sesuai dengan Penjelasan Pasal 3 UUD 1945, maka garis-garis , 
besar daripada haluan negara ditetapkan oleh MPR sekali dalam 
5 tahun dengan mernperhatikan dinamika rnasyarakat (aspirasi 
rakyat). 

Dinarnika masyarakat itu oleh MPR dirurnuskan dalam Pola 
Pernbangunan Lima Tahun, GBHN 1988 misalnya, rnemuat Pola 
Pembangunan Lima Tahun Kelima atau yang sering disebut Pola 
Umum Pelita kelima, Pada dasamya setiap Pola Umum Pelita berisi 

·III. KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN (EKONOMI-POLITIK) 
DI INDONESIA- 

Berdasarkan Undang-uridang Nomor 2 Tahun 1985, DPR terdiri 
atas Golongan Politik dan Golongan Karya, membentuk ernpat fraksi 
yang merupakan pengelompokan Anggota DPR yang terdiri atas ke- 
kuatan-kekuatan sosial · politik, dan mencerminkan susunan golongan 
dalarn masyarakat, vaitu : 
l. Fraksi ABRI, 
2. Fraksi Karya Pembangunan, 
3. Fraksi Demokrasi Indonesia 
4. Fraksi Persatuan Pembangunan. 

Adapun tugas Fraksi adalah : 
1. Meneritukan dan mcngatur sepenuhnya scgala sesuatu yang men- 

yangkut urusan Fraksi- masing-masing, 
2. Meningkatkan kefnarnpunan, efektifitas dan efesiensi kerja para 

anggotanya dalam rnelaksanakan tugas, yang tercerrnin dalam 
setiap kegiatan DPR. 

E. FRAKSI 



pokok-pokok atau dasar-dasar dari kebijaksanaan pembangunan di 
segala bidang, termasuk sudah barang tentu bidang ekonorni dan 
politik. Semua kebijaksanaan dengan dernikian harus mengacu pada 
Pola Umum itu. 

Untuk dapat dilaksanakan secara operasional, Pola Umum Pelita 
itu harus dijabarkan ke dalam program lima tahunan. Penjabaran ini 
dibuat oleh Pemerintah (Presiden) dalarn bentuk Repelita. Pemerintah 
dalam menyusun Repelita terlebih dahulu harus mendengar sungguh- 
sungguh suara DPR. Kalau Pola Umum Pelita ditetapkan oleh MPR 
yang tertuang dalarn GBHN (persisnya Bab JV GBHN), maka Repelita 
ditetapkan dengan Keppres (Keputusan Presiden). 

Repelita itu kemudian harus dijabarkan lagi ke dalam program 
tahunan yang tertuang dalam APBN. APBN ditetapkan dengan Un- 
dang-undang, artinya dibuat oleh Pernerrntah bersama-sama dengan 
DPR. Khususnya tentang APBN ini DPR mempunyai kedudukan yang 
lebih kuat dari pada Pemerintah (Penjelasan Pasal 23 UUD). Pelak- 
sanaan APBN diawasi oleh DPR yang secara teknis dilakukan oleh 

· Kornisi-komisi DPR. DPR bersarna-sarna Pemerintah membuat UU 
lainnya dalam rangka pelaksanan GBHN. 

Dalam proses ini kita melihat bahwa penentuan kebijaksanaan 
pembangunan nasional dilakukan secara demokratis. Pola Umumnya 
ditetapkan oleh MPR (dalam bentuk GBHN) yang separoh anggotanya 
adalah anggota DPR. Penjabaran dalam bentuk Repelita dilakukan oleh 
Pemerintah dengan mendengar sungguh-sungguh suara DPR. Penja- 
barari Repelita ke dalam Program tahunan dalam bentuk APBN dite- 
tapkan dengan Undang-undang yang dibuat oleh Pemerintah bersama 
DPR. Bahkan disini DPR mempunyai kedudukan yang lebih kuat 
daripada Pemerintah. Dari proses seperti itu terlihat bahwa DPR terli- 
bat dalam setiap tahap dari proses penyusunan kebijaksanaan pemba- 
ngunan, meskipun peran itu berbeda dari satu tahap ketahap yang 
lain. Pada tahap pertama (Pola Umum Pelita) keterlibatan DPR tidak 
institusional, tapi seluruh anggota DPR terlibat di dalamnya (sebagai 
anggota MPR). Pada Proses berikutnya, yaitu pembuatan Repelita, 
suara DPR atau pertimbangan DPR ikut mewarnai Repelita. Sedangkan 
pada proses terakhir (APBN) peranan DPR amat nyata dan terlihat 
dominan. 

Sedangkan, dan ini yang terpenting, seluruh pelaksanaan APBN 
itu diawasi oleh DPR sepanjang tahun antara lain melaJui berbagai 
bentuk rapat komisi DPR, kunjungan kerja dan sebagainya. Kontrol 
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1101 

Terlihatjelas bahwa DPR yang semua anggotanya merangkap menjadi 
anggota MPR, ikut serta memberikan arah terhadap GBHN. Demikian 
pula terlihat jelas fungsi pengawasan DPR terhadap Presiden sebagai 

Seperti telah diketahui, kehendak (aspirasi) rakyat yang diru- 
muskan dalam GBHN ditetapkan oleh MPR dan dilaksanakan oleh 
Presidcn. 

Apabila hal ini dikaitkan dengan Penjelasan UUD 1945, SISTEM 
PEMERINTAHAi'1 NEGARA, VII, yang menyatakan 

"... anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat semuanya me- 
rangkap Anggota Majelis Permusyawaraian Rakyat dapat senantiasa 
mengawasi tindakan-tindakan Presiden dan jika Dewan meng- 
anggap bahwa Presiden sungguh-sungguh rnelanggar haluan ne- 
gara yang ditetapkan oleh Undang-undang Dasar atau oleh Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, mah Majelis itu dapat diundang untuk 
Persidangan Istimewa", 

IV. FUNGSI PENGAWASAN DPR TERHADAP KEBIJAKSANAAN 
PEMBANGUNAN (EKONOMI-POLITIK) DI INDONESIA. 

DPR ini meliputi seluruh aspek pelaksanaan pembangunan nasiona\ 
disegala bidang. 

Dalam posisi DPR yang seperti itu sebenarnya kontrol oleh DPR 
bisa amat efektif, Seperti dikernukakan di atas, DJ;>R telah terlibat 
dalam keseluruhan proses penentuan kebijaksanaan pembangunan, 
sehingga DPR mengetahui persis baik isi, jiwa maupun sernangat yang 
terkandung dan meiatar belakangi kebijaksanaan tersebut. 

Dengan bekal seperti itu, rnaka DPR dapat rnelakukan pengawasan 
dengan amat cerrnat dan efektif. 

Apabila dalam kenyataan sampai saat ini bobot pengawasan oleh 
DPR rnasih dinilai oleh masyarakat sebagai kurang memadai, maka hal 
itu be rkaitan dengan adanya berbagai kekurangan dalam berbagai 
aspek dari proses kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Tetapi kita 
juga harus mengakui bahwa kekurangan itu sedang dan akan kita per- 
baiki bersama dengan rnakin .dewasanya kehidupan politik kita. 

Mengenai fungsi pengawasan DPR secara lebih te ri nci dapat 
diperiksa pada Bab IV berikut ini, 
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penyelenggara pemerintah negara adalah untuk mengetahui apakah 
penyelenggaraan pemerintah negara dilaksanakan sesuai dengan 
haluan negara yang telah ditetapkan oleh UUD 1945 atau oleh MPR, 
baik berupa GBHN maupun Ketetapan MPR lainnya. 

Sebagaimana diketahui pula, bahwa untuk rnelaksanakan Garis- 
garis Besar haluan Negara (GBHN), Presiden/Mandataris MPR 
menyusun Pola Umum Pembangunan Lima Tahun dalam bentuk 
Repelita. Kaitannya dengan itu, Ketetapan MPR RI Nomor 11/MPR/ 
1988 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara menegaskan bahwa : 

"Pelaksanaan Pola Pembangunan Lima Tahun ... dilakukan oleh 
Presiden selaku Mandataris Majelis Pcrmusyawaratan Rakyat de- 
ngan mendengar dan memperhatikan secara sungguh-sungguh 
saran-saran dari Dewan Perwakilan Rakyat dalarn menyusun 
Repelita ... yang merupakan rencana pembangunan untuk men- 
capai sasaran pembangunan di berbagai bidang ... " 

Dari kalimat "mendengar dan memperhatikan secara sungguh- 
sungguh saran-saran dari Dewan Perwakilan Rakyat", tersimpul adanya 
fungsi pengawasan DPR ,melalui keikutsertaannya dalam mernberikan 
arah terhadap Repelita yang disusun oleh Presiden/Mandataris MPR. 

Untuk mencapai sasaran pembangunan di berbagai bidang dalam 
masa 5 tahun, rencana pembangunannya di susun dalam wujud Repe- 
lita, maka DPR bersarna-sarna Presiden setiap tahun menuangkannya 
dalam rencana operasional dalam bentuk Anggaran Pcndapatan dan 
Belanja Negara. Dengan kata Jain, setiap tahun DPR bersarna-sarna 
Presiden menetapkan APBN. APBN terscbut hams ditetapkan dengan 
Undang-undang melalui persetujuan DPR. 

Mengenai penetapan APBN, Penjelasan Pasal 23 UUD 1945 
menegaskan "Pasal 23 menyatakan bahwa dalam hal menetapkan 
pendapatan dan belanja, kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat lebih 
kuat daripada kedudukan Pemcrintah. Ini tanda kedaulatan rakyat". 
Dengan demikian, jelaslah dalam ha) penetapan APBN, DPR mempu- 
nyai kedudukan yang lebih kuat daripada Pemerintah. 

Oleh karena itu, apabila RAPBN tidak disetujui ole h DPR, 
maka Pernerintah harus melaksanakan anggaran tahun ]alu (Pasal 23 
Ayat (1) UUD 1945). 

Hal ini lebih dipertegas lagi di dalam Perrjelasan Pasal 23 UUD 
1945 bahwa " ... dalam Negara demokrasi atau dalam Negara berdasar- 
kan kedaulatan rakyat, seperti Republik Indonesia, Anggaran Pen- 
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dapatan dan Belanja ditetapkan dengan Undang-undang. Artinya 
dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Betapa caranya rakyat - 
sebagai bangsa - akan hidup dan darimana didapatnya belanja buat 
hidup, harus ditetapkan oleh rakyat sendiri, dengan perantaraan 
Dewan Perwakilan Rakyat. Rakyat menentukan nasibnya sendiri, karena 
itu juga caranya hidupnya'' Atas dasar itulah, walaupun di dalarn DPR 
dibentuk Komisi tersendiri (Komisi APBN), namun urnuk dapat 
menentukan dan mengawasi pernbahasan RUU APBN maka dapat 
semua Komisi diikutsertakan. Bahkan Kornisi-komisi diberikan kesem- 
patan mengadakan rapat-rapat dengan mitra kerjanya, yang kernudian 
hasilnya disampaikan kepada Kornisi APBN. Ini berarti, melalui fungsi 
pengawasannya, DPR juga ikut serta memberikan arah terhadap RUU 
APBN yang disusun oleh Pemerintah. Bukan hanya itu saja, tetapijuga 
segala pajak dan tindakan yang mernberikan beban (keuangan) kepada 
rakyat harus ditetapkan dengan Undang-undang dengan persetujuan 
DPR. 

Disamping itu, DPR juga mengawasi penggunaan uang belanja 
Pemerintah, yang salah satu bahan rnasukannya diperoleh dari Badan 
Pemeriksa Keuangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan di dalarn Pasal 
23 Ayat (5) UUD 1945 beserta penjelasannya, yang menegaskan Badan 
Pemeriksa Keuangan ditugaskan untuk memeriksa tanggung jawab 
tentang keuangan negarn. Hasil pemeriksaan lerscbut kemudian di- 
beritahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, yang dapat dipakai se- 
bagai bahan dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, yaitu untuk 
mengetahui apakah uang belanja yang telah disetujui DPR diper- 
gunakan sesuai dengan persetujuan yang diberikan. 

Selain dituangkan dalam wujud APBN, maka dalarn melaksanakan 
Caris-garis Besar Haluan ~egara olch Prcsiden/Mandataris MPR, juga 
dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan lainnya. 

Mengenai pembentukan Undang-undang, Pasal 5 Ayat (1) UUD 
1945 menyatakan bahwa "Presiden memegang kekuasaan mernbentuk 
Undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat," 
Bukan sebaliknya, DPR memegang kekuasaan mernbentuk Undang- 
undang dengan persetujuan Presiden. 

Kaitannya dengan itu, Penjelasan UUD 1945, Umum, IV me- 
nyatakan, " .... hanya aturan-aturan pokok saja harus ditetapkan dalam 
Undang-undang Dasar, sedangkan hal-hal yang perlu unruk menye- 
lenggarakan aturan-aturan pokok itu harus diserahkan kepada Un- 
dang-undang." 



Dinyatakan pula di dalam Penjelasan UUD 1945, SlSTEM PEMER- 
INTAHAN NEGARA, Il[.3, bahwa "Majelis inilah yang memegang 
kekuasaan negara yang lerlinggi, sedang Presiden harus menjalankan 
haluan negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh 
Majelis. Presiden yang diangkat oleh Majelis, bertun duk dan ber- 
tanggungjawab kepada Majelis. Ia adalah "mandataris" dari Majelis." 
Selanjutnya, Penjelasan UUD 1945, SISTEM PEMERINTAHAN NE- 
GARA, IV, menyatakan "Di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
Presiden ialah Penyelenggara pemerintah negara tertinggi. Dalarn 
mcnjalankan pernerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab 
ada di tangan Presiden {concentration of power and responsibility 
upon the President)." 

Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa untuk menye- 
lenggarakan aturan-aturan pokok yang ditetapkan dalam UUD, perlu 
peraturan pelaksanaannya dalam Cndang-undang. Oleh kareria 
Prcsiden adalah pelaksana UUD dan Garis-garis Besar Haluan Negara 
scrta Ketetapan :\1PR lainnya, maka Presiden sebagai penyelenggara 
pemerintah Negara yang tertinggi di bawah Majelis disebut sebagai 
Exsekutif Power, Legislatif Power dan Mandataris, maka logis apabila 
kekuasaan mernbentuk Undang-undang berada di tangan Presidcn. 
Scbagai MandatariszTelaksana UUD, GBHN dan Kctetapan MPR lain- 
nya membutuhkan perangkat )unak (software) untuk rnenyukscskan 
pelaksanaan mandatnya. Oleh karena itulah. wajar apabila inisiatif 
pembuatan RUU itu lebih banyak berasal dari Pemcrintah. 

Tetapi, karena RUU tersebut harus rnendapal.kan persetujuan DPR 
(Pasal 5 Ayat (I) UUD 1945), maka dapat dikatakan bahwa DPR ber- 
fungsi sebagai pengawas terhadap RUU yang diajukan oleh Pemerin- 
tah. 

Di samping peranannya sebagai pengawas terhadap RUU yang 
diajukan oleh Presiden, DPR-pun berhak memprakarsai pernbentukan 
Undang-undang dalam rangka menyukseskan pelaksanaan tugasnya 
dengan menyerap aspirasi dalam masyarakat. Sehingga Anggota- 

. anggota DPR-pun berhak memajukan Rancangan Undang-undang. 
Namun dernikian, RUU usu! inisiatif tersebut harus mendapatkan 

pengesahan dari Presiden, sebagaimana diatur di dalam Pasal 21 Ayat 
(2) yang rnenegaskari, "[ika rancangan itu, meskipun disetujui oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat, tidak disahkan oleh Presiden, maka Ran- 
cangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Per- 
wakilan Rakyat rnasa itu." 
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Seperti ditegaskan di dalam Alinea II Pembukaan Undang-undang 
Dasar 1945 bahwa Tujuan Negara adalah Negara yang adil dan 
makmur. 

Untuk mcncapai tujuan Negara lersebut, maka perlu adanva Dasar 
Negara dan Tugas Pernerintah Negara. Mengenai Dasar Negara ter- 
can tum di dalarn bagian akhir Alinea IV Pembukaan Undang-undang 
Dasar 1945, yaitu Pancasila, yang kernudian dijabarkan di dalam Pasal- 
pasal Undang Undang Dasar 1945. Sedangkan Tugas Pemerintah 
Negara tercanturn di dalam bagian pertama Alinea IV Pernbukaan 
Undang Undang Dasar 1945, yang mcnegaskan : 

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pernermtah 
Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan 
s e lur uh tumpah d ar ah Indonesia dan un tuk memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikul 
melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kernerdekaan, per- 
darnaian abadi, dan keadilan sosial .... " 

Dengan demikian Tugas Pernerintah Negara itu adalah : 
1. Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan Seluruh turnpah da- 

rah Indonesia. 
2. Memajukan kesejahteraan urnum. 
3. Mencerdaskan kchidupan bangsa. 
4. lkut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kerner- 

dekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, 

Keernpat tugas Pernerintah Negara itu (catur embanan) dilaksanakan 
oleh suatu Pernermtah Negara, baik dalam arti luas, yang meliputi 
semua Lembaga Negara, yaitu Lembaga Tertinggi Negara (MPR), dan 
Lembaga-lembaga Tinggi Negara (Presiden, DPA, DPR, BPKdan MA), 
maupun Pemerintah Negara dalarn arti sernpit (Eksekutif) yaitu 
Presiden dengan seluruh aparatnya. 

I . PENDAHULUAN 

69 
FUNGSIPENGAWASAN DPR 

TERHADAP KEBIJ.AK.5ANAAN ( EKONOMI-P0Lfl1K) 
DI INDONF.SIA 
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A. KEDUDUKAN DPR 
Sesuai dengan Ketetapan K.\1PR RI Nomor IIl/MPR/1978, DPR 

adalah salah satu Lembaga Tinggi Negara merupakan suatu wahana 
untuk melaksanakan Dernokrasi Pancasila. 

II. KEDUDUKAN DAN FUNGSI DPR 

Kaitannya dengan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Negara oleh 
Presiden dengan seluruh aparatnya, Penjelasan Undang Undang Dasar 
1945, SIS)'EM PEMERINTAHAN NEGARA, IV, menegaskan bahwa 
Presiden adalah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi 
dibawah Majelis. 

Dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan . dan 
tanggung jawab adalah di tangan Presiden (concentration of power 
and responsibility upon the President). Untuk itu, Presiden dibantu 
oleh satu WakiJ Presiden dan Menteri Negara (Pasal 4 Ayat (2) dan 
Penjelasan Undang Undang Dasar 1945, SISTEM PEMERINTAHAN 
NEGARA, VI). 

Dalam pada itu, Penjelasan Undang-undnag Dasar 1945, SISTEM 
PEMERINTAHAN NEGARA, III, 3, menegaskan Presiden harus 
menjalankan haluan negara, rnenurut garis-garis besar yang telah di- 
tetapkan oleh Majelis. 

Presiden tunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis. Oleh 
karena itu, di dalam Pasal 4 Ketetapan MPR RI Nomor l/MPR/1983 jo. 
Ketetapan MPR RI Nornor l/MPR/1068 menegaskan MPR mempunyai 
wewenang meminta pertanggung jawaban dari Presiden /Mandataris 
mengenai pelaksanaan garis-garis bcsar haluan daripada haluan ne- 
gara dan menilai pertanggung jawaban tcrsebut. Ini berarti, Majclis 
Permusyawaratan Rakyat mempunyai wewenang pengawasan terhadap 
Presiden, yang dalam pelaksanaannya wewenang tersebut diserahkan 
dan merupakan kewajiban DPR. 

Hal ini sesuai dengan Penjelasan Undang Undang Dasar 1945 
yang menegaskan" ... Dewan Penoakilan R.akyat dapa; senantiasa meng- 
awasi tintiakan-tindakan Presiden dan jika Dewan menganggap bahwa 
Presiden sungguh melanggar haluan negara yang telah ditetapkan 
oleh Undang-undang Dasar atau oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
maka Majelis itu dapat diundang untuk persidangan istimewa agar 
supaya bisa minta pertanggungan jawab kepada Presiden". 
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5. Disamping itu, DPR melalui Komisi-komisi juga : 

a. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APB~ ter- 
masuk Undang-undang lainnya serta peraturan pelaksanaan- 
nya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya. 

b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan GBHN yang 
termasuk ruang lingkup tugasnya. 

c. Melaksanakan pengawasan terhadap kebijaksanaan pernerin- 
tah lainnya yang termasuk dalam ruang Iingkup tugasnya. 
Dalam hal ini ada IO Komisi ditarnbah satu Komisi APBN yang 
dapat mengadakan Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, 
Rapat Dengar Pendapat Umum, mengadakan kunjungan 
kerja, mengurnpulkan bahan mengenai peristiwa yang 
menyangkut kepentingan rakyat dan sebagainya dalam kurun 
waktu 4 (empat) masa persidangan selama 1 (satu) tahun, 
selain itu, dengan hak DPR dan hak Anggota DPRjuga meru- 

.. 

lagi dalarn program tahunan dalam bentuk UU APBN. Pemerin- 
tah bersarna DPR juga mernbuat Undang-undang lainnya dalam 
rangka pelaksanaan GBHN. 

2. Pelaksanaan Pembangunan Nasional diawasi oleh DPR. 
3. Fungsi pengawasan DPR terhadap kebijaksanaan pembangunan 

(ckonomi-politik) di Indonesia dilaksanakan me!alui : 

a. Keikutsertaannya dalam memberikan arah terhadap Re pe- 
lira yang disusun oleh Presiden/Mandataris MPR. Hal ini ter- 
simpul dari kalimat : "Preiden/Mandataris MPR dcngan 
mendengar dan memperhatikan secara sungguh-sungguh 
saran-saran dari Dewan Perwakilan Rakyat dalarn menyusun 
Repelita ... " 

b. Penetapan APBN, yang ditetapkan tiap-tiap tahun dengan 
Undang-undang. Dalam hal ini kedudukan Dewan Perwakilan 
Rakyat lebih kuat daripada Pemerintah.Jika suatu RUU APBN 
tidak disetujui oleh DPR, rnaka Pemerintah harus mclak- 
sanakan APBN tahun Ialu (Pasal 23 ayat (1) DUD 1945). 

c. Pembeniukan Undang-undang, yang dalam hat ini DPR telah 
m e laksanakan sebagian fungsi pcngawasannya melalui 
persetujuan yang diberikannya rerhadap Rl.JU yang diajukan 
oleh Presiden. 

r 
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M. Kl-IARIS SL:IIUD 

Jakarta, 18 Oktobcr 1990 
KETCA DPR/.'vlPR RI, 

ttd 

pakan mekanisme DPR dalam rnelaksanakan fungsi pengawas- 
annya. 

6. Sementara itu, fungsi pengawasan DPR terhadap kebijaksanaan 
pernbangunan (ekonomi-politik) di Indonesia tclah diupayakan 
untuk dilaksanakan sebaik-baiknya, namun demikian memang 
harm; diakui hasilnya belurn sebagaimana diharapkan. Menyadari 
akan hal itu, sudah barang tentu berbagai upaya penyempurnaan 
terns dilakukan, clan oleh karenanya kritik-kritik dan saran-saran 
yang bcrsifat mernbangun dari rnasvarakat selalu mcndapat per- 
halian dewan. 
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Ceramah Wakil Ketua DPR-Rl/ Koordinator 
Bidang Politik, Saiful Sulun di depan Kursus Staf 

Senior TNI-AD 1990I1991, tanggal 23 Oktober 1990 
di Bandung, tentang Peranan Lemhaga Legislatif 

dalam Demokrasi Pancasila. 



c: 



Dernokrasi Pancasila sebagai ~uatu sistem Demokrasi, bersurnber 
dari falsafah dan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia, meru- 
pakan sistem yang bidup secara dinarnis, yang turnbuh berkembang 
secara berlanjut didalam perjuangan dan perjalanan sejarah bangsa. 

Dernokrasi Pancasila pada hakekatnya meliputi semua aspek 
kehidupan didalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara baik eko- 
nomi, politik maupun sosial budaya. Semua aspek tersebut integralis- 
tik, saling terkait dan saling mempengaruhi. 

Untuk menjawab judul yang diminta, maka kita hanya akan 
memfokuskan kepada aspek politik dari Demokrasi Pancasila, yang kita 
sebut Sistern Politik Demokrasi Pancasila, 

Dari Sistem Politik Demokrasi Pancasila ini, kita akan rnelihat 
dimanakah keterkaitan Lembaga Legislatif atau Dewan Perwakilan 
Rakyat didalam Dernokrasi Pancasila dan bagaimanakah peranannya. 

Kita menyadari.. bahwa Lembaga Legislatif sebagai lembaga per- 
wakilan baik di tingkat pusat maupun di tingk.at daerah masih men- 
dapat kritikan-kritikan tajam dari masyarakat, karena di anggap belum 
mampu memainkan peranannya didalam mengimplementasikan per- 
wujudan Demokrasi Pancasila. · 

Sementara itu infra sturktur politik terutarna dimainkan oleh 
ketiga organisasi kekuatan sosial politik juga belum rnenunjukkan 
kemandiriannya, kualitas dan kernampuannya sebagai tiang-tiang pe- 
nyangga Demokrasi Pancasila. 

ABRI sebagai salah satu kekuatan pendukung Orde Baru, sesuai 
Konsensus Nasional Orde Baru telah diberi peranan sosial politiknya 
dengan menempatkan anggota-anggota ABRI di dalarn lembaga-lern- 
baga permusyawaratan/perwakilan. 

Dengan jumlah anggotanya yaitu 100 orang di DPR dan 151 di 
MPR, maka ABRI di Jembaga-lembaga ini mengemban fungsinya se- 
bagai stabilisator dan dinamisator, 

Oleh karena itu telaahan terhadap peran DPR dalam perwujudan 
Demokrasi Pancasila sebagaimana topik. yang akan dibahas dalam 
kursus Staf Senior TNI-AD pagi ini, akan sangat mernbawa manfaat 

l]]l 

70 
PERANAN LEMBAGA LEGISIATIF DALAM 

DEMOKRASI PANCASII.A OLEH SAIFUL SULUN, 
WAKIL KETUA DPR RI PADA KURSUS STAF SENIOR TNl-AD 

~ 1990/1991 DI BANDUNG 
~ 
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Demokrasi Pancasila 
Istilah Demokrasi yang kita kenal dari literatur-literatur yang kita 

baca artinya "Pernerintahan dari rakyat, oleh rakyat". Disini berarti ke- 
daulatan ada ditangan rakyat. 

Kita mengenal pelbagai bentuk Dernokrasi. Dernokrasi kita adalah 

Lembaga Le~latif. 
· Yang dimaksud Lembaga Legislatif di dalarn UUD 1945 adalah 

lembaga perwakilan baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah 
yaitu DPR dan DPRD. 

Untuk telaahan makalah ini kita lebih mernfokuskan kepada 
lernbaga perwakilan tingkat pusat yaitu DPR RI. 

Menurut TAP MPR No. III/MPR/1978, DPR RI yang anggota- 
anggotanya diperoleh melalui Pe milu dan me lalui pengangkatan 
(Undang-undang Pemilu, terakhir menjadi UU No. 1 tahun 1985), 
merupakan "wahana untuk rnelaksanakan Dernokrasi Pancasila", 

Sebagai wahana untuk rnelaksanakan Demokrasi Pancasila, maka 
DPR RI di beri wewenang dan tugas utamanya, yaitu Mernbentuk UU 
bersama Pemerintah (fungsi perundang-undangan), Menetapkan 
APBN bersama Pernerintah (fungsi budget), Melakukan pengawasan 
(fungsi pengawasan). Untuk dapat melaksanakan wewenang dan tugas 
tersebut rnaka DPR diberi beberapa hak, yaitu : 

hak meminta keterangan. 
hak mengadakan penyelidikan. 
hak perubahan atas Rancangan Undang-undang. 
hak mengajukan pernyataan pendapat. 
hak mencalonkan seseorang sebagaimana diatur oleh UU (untuk 
keanggotaan MA dan BEPEKA). 
hak mengajukan Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif. 

Disamping hak-hak tersebut setiap anggota DPR berhak meng- 
ajukan pertanyaan, hak protokoler dan hak keuangan 

untuk mernperoleh kesamaan pe ndapat atau satu pola pikiran, 
bagaimana upaya-upaya yang harus diternpuh dalam memantapkan 
peranan lembaga Legislatif ini dalam Dernokrasi Pancasila. 

Untuk dapat membahas peranan Lembaga Legislatif didalam 
Demokrasi Pancasila maka kita harus mendalami mengenai Lembaga 
Legislatif dan harus mengerti Demokrasi Pancasila. 
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Kedaulatan berada ditangan rakyat •. dilaksanakan melalui lembaga 
permusyawaratan perwakilan. 
Memegang tcguh asas musyawarah untuk mencapai kata mufakat. 
Tidak dikenal adanya diktator mayoritas atau tirani rninoritas dan 
lembaga oposisi. 
Tidak kenal pernisahan kekuasaan, yang ada pembagian kekuasan 
diantara 5 Lembaga Tinggi Negara di bawah MPR. . 
Kerakyatan atas dasar hikmat kebijaksanaan didasarkan kepada 
kernanfaatan bagi rakyat banyak. 
Fungsi -fungsi kenegaraan diemban oleh MPR (fungsi kedaulatan 
rakyat), DPR (fungsi legislatif),. Presiden (fungsi eksekutif) , DPA 
(fungsi audikatif), MA (fungsi yudikatif). 

Adapun mekanisrne kehidupan bernegara di dalam.Sistern Politik 
Demokrasi Pancasila dilandaskan kepada Tujuh Kunci Pokok Sistern 
Pemerintahan Negara sebagaimana diatur oleh UUD 1945, yaitu : 

Negara Indonesia berdasarkan hukum. 
Pernerintahan berdasarkan atas sistern konstitusi, 
Kekuasaan tcrtinggi ditangan MPR. 
Presiden adalah penyelenggara Pemerintah Negara yang tertinggi 
dibawah Majelis. 
Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR. Presiden harus 
bekerja sama dengan DPR, Presiden hams mendapat persetujuan 
DPR, dalam mernbuat UU atau menetapkan APBN. 
Menteri Negara pembantu Presiden. Menteri Negara tidak ber- 
tanggung jawab kepada DPR. 
Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas, Kedudukan DPR 
kuat, karena tidak bisa dibubarkan oleh Presiden, . 

Demokrasi Pancasila artinya Demokrasi yang dilandasi oleh Pancasila, 
yang dipedomani oleh TAP MPRS Nomor, XXXVIl/MPRS/1968. 

Demokrasi Pancasila, adalah demokrasi atau kerakyatan yang 
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwa- 
kilan, yang mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa, yang menjunjung 
nilai-nilai kernanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indo- 
nesia, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Dengan demikian, Demokrasi Pancasila adalah pelaksanaan ke- 
daulatan rakyat yang dijiwai oieh nilai-nilai Pancasila didalam 
kehidupan berrnasyarakat, berbangsa clan bernegara. 
Ciri-ciri Demokrasi Pancasila adalah : 
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3. Budaya Politik 
4. Komunikasi Politik 
o. Partisipasi Politik 

Kelima_ aspek ini saling tcrkait dan mempengaruhi 

Di dalam Struktur Politik kita mengcnal Supra Struktur Pclitik 
clan Infra Struktur Politik, 

Yang dimaksud den~an Supra Struktur Politik adalah : 
MPR/Lembaga Tertinggi 
dan 5 Lembaga Tinggi Negara sebagaimana diuraikan · 
dimuka. 

Mekanisme Dernokrasi Pancasila dimainkan oleh Lembaga Supra 
Struktur Politik (MPR, DPR, Presidcn, DPA, MA, BPK) dan infra 
struktur politik, yaitu Organisasi Kekuatan Sosial Politik (OKSP), 
Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) Lembaga Swadaya Masyarakat 
(LSM), media Massa. 

Sedangkan kedaulatan rakyat di dalam rnekanisme ini dipegang 
oleh Lembaga Tertinggi yaitu MPR. 

sistern pemilu 
pengambilan keputusan, dan 
mekanisme kepemimpinan lima tahun 

Olch karena Sistem Politik Dernokrasi Pancasila adalah sistern 
pcngorganisasian ncgara yang berdasarkan Pancasila maka nilai-nilai 
yang terkandung seperti kckeluargaan, gotong royong dan keber- 
samaan musyawarah rnufakat adalah nilai-nilai yang selalu diper- 
tahankan, sebab nilai-nilai ini merupakan pancaran dari kesadaran 
budi pekerti dan hati nurani yang Juhur sebagai mahluk dan individu 
dan mahluk sosial, 

Di dalam Dernokrasi Pancasila atau Sistem Politik Dcmokrasi 
Pancasila kita mcngenal ada 5 aspek yaitu: 

.1. Struktur Politik 
2. Proses Politik 

Anggota DPR mcrangkap menjadi Anggota MPR. 
DPR senantiasa mengawasi tindakan Presiden dan jika DPR mcng- 
anggap Presiden mclanggar Haluan Negara yang ditetapkan oleh 
Undang-undang Dasar oleh MPR, maka Majelis dapat diundang 
untuk persidangan isternewa untuk meminta pertanggungjawaban 
Presiden. 
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a. Fakior Softwares. 
1) Mekanisrne Politik belum tertata dengan baik, 

Walaupun secara umum dapat dikatakan bahwa kclembagaan 
negara yang ada sekarang ini sudah didudukkan sesuai UUO 1945 
namun Implernentasinya belum tata sebagaimana yang diha- 
rapkan. 
Hubungan antar lembaga yang mernainkan peran didalam supra 
struktur politik belurn memberikan gambaran pelaksanaan fungsi 
masing-masing secara jelas dan man tap. TAP MPR No. III/MPR/ 
1978 lentang Hubungan antar Lernbaga Tcrtinggi/Tinggi Negara 
tidak menggambarkan secara jelas fungsi, kewajiban dan Langgung 
jawab masing-masing Lembaga Tinggi Negara, 
Sebenarnya 5 LembagaTinggi Negara di bawah MPR adalah 
sejajar. Narnun karena belum diatur secara jelas maka dalam 
hubungan antara Pernerintah dan DPR, Pemerintah sebagai lern- 
baga eksekutif menjadi dominan, Dernikilan pula DPRD, karena 
Kepa\a Daerah merangkap juga sebagai Gubernur_ di wilayahnya. 
Akibat dominasi lembaga eksekutif ini, rnaka DPR menjadi lemah 
karena dapat rnelaksanakan dengan baik ketiga fungsi utarna terse- 

Kendala. 
Yang menjadi pokok perrnasalahan, mengenai sampai saat ini DPR 

masih belum dapat secara penuh dan benar melaksanakan Peranannya 
didalam Dernokrasi Pancasila. Hal ini karena adanya pelbagai ham- 
batan atau kendala yang dijumpai antara lain : 

Peranan Lembaga Legislatif didalam Demokrasi Pancasila. 
Peranannya antara Jain mernbuat Demokrasi Pancasila itu ber- 

fungsi sesuai UUD 1945 baik yang tersirat maupun yang tersurat. 
Sebagai Lembaga Legislatif yang mempunyai fungsi pokok perun- 

dang-undangan, budget dao pengawasan, adalab sudah sewajarnya 
apablla DPR dapat mengimplernentasikan Dernokrasi Pancasila itu di 
dalarn kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Sebagai Lembaga Perwakilan, DPR berperan pula untuk dapat 
menampung apsirasi masyarakat dan menyuarakannya, 

Apabila DPR tidak mampu memainkan peranan untuk dapal 
memfungsikan Dernokrasi Pancasila, itu berarti DPR belurn dapat 
melaksanakan fungsi-fungsi legislatifnya secara utuh dan benar. 
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b. Fakior Hardwares 
I) Kualitas Anggota yang merupakan pemain didalam panggung 

Dernokrasi Pacasila belurn mampu mengimbangi ketangguhan 
pihak eksekutif, 

2) Infra Struktur Politik Utama yaitu khususnya partai-partai politik 
diyakini masih belum dapat memberikan sumbangan secara penuh 
bagi berfungsinya Dernokrasi Pancasila karena lemahnya . partai- 
partai politik itu sendiri karena masalah-masalah internnya, dan 
beJum mandiri. 
Dilain pihak Golongan Karya sarnpai sekarang dinilai belum dapat 
mandiri, masih dipengaruhi ketergantungan kepada ABRI dan 
Birokrasi, Ini semua berpengaruh terhadap Karsa dan Karya para 
anggota DPR di dalam pelaksanaan tugas-tugasnya yang pada 
akhirnya akan berakibat 1emahnya DPR untuk memfungsikan 
Demokrasi Pancasila sebagaimana yang dikehendaki. · 
Dipihak lain ABRI sebagai kekuatan sosial politik belurn sepe- 
nuhnya berfungsi sebagai Stabilisator sudah cukup baik. [)ewasa 

but baik fungsi APBN, fungsi perundang-undangan dan terutama 
fungsi pengawasan. 
Padahal didalarn fungsi APBN menurut pasal 23 UUD 1945 
kedudukan DPR kuat. 
Sebagai akibat lebih lanjut sering sekali kita jumpai Pernerinrah 
menjadi kurang responsif terhadap saran/pendapat DPR. 

2) Dengan Tata Tertib yang dirniliki sekarang ini masih sulit bagi 
Dewan untuk rnelaksanakan hak-haknya. 

3) Buda ya Politik dengan ciri paternalistik merupakan hambatan 
bagi anggota DPR untuk dapat menyuarakan pendapatnya dengan 
be bas. 

4). Disiplin dan loyalitas kepada Fraksi yang terlalu kuat sangat mem- 
pengaruhi peran dan gerak para anggota Dewan, sehingga aspirasi 
rakyat belum dapat sepenuhnya tertampung dan tersalurkan lebih- 
lebih ketakutan karena adanya hak recall. 

5) Sistem pemilu yang belum dapat mencerminkan Perwakilan yang 
sebenarnya. 

6) lklim politik yang belum kondusif yang masih menitik beratkan 
kepada security approach ikut mempengaruhi peranan DPR. 

7) Keterbukaan politik belum sepenuhnya terwujud walaupun upaya- 
upaya ke arah itu sudah diusahakan, 
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I. Ditetapkan Demokrasi Pancasila sebagai Sistem Dernokrasi Indo- 
nesia dan ditetapkannya Pancasila sebagai satu-satunya asas di- 
dalarn kehidupan berrnasyarakat, berbangsa dan bcrnegara. 

2. Stabilitas Nasional yang makin mantap . 

3. Kepernimpinan Nasional yang berjalan secara teratur. 

4. Dinamika masyarakat yang tumbuh dan berkembang secara di- 
namis. Sebagai akibat positif keberhasilan pembangunan, masya- 
rakat menjadi kritis dan kreatif. 

5. Adanya kemauan politik (political will) dari kita semua. 

6. Adanya pelbagai peraturan perundang-undangan yang akan 
menjadi landasan konstitusional yang akan memfungsikan pe- 
rangkat Demokrasi Pancasila, 

7. Kondisi politik nasional cendcrung lebih terbuka, perbedaan pen- 
dapal tidak perlu diperrnasalahkan lagi. 

Jawahannya: Mampu. Tetapi kapan? 
Mungkin sepuluh tahun, mungkin dua tahun lagi, sernua ini akan 

sangal tergantung kepada kondisi dan terutarna kepada peluang-pe- 
luang yang akan dijumpai dalam perjalanan kehidupan bernegara, 
artinya prospek perkembangannya ada, namun peningkatan peranan 
sebagaimana yang diharapkan didalam mewujudkan dan fungsinya 
Dernokrasi Pancasila akan dapat dilaksanakan secara bertahap. 

Dengan perkataan lain, kalau sekarang dirasakan masih lemah, itu 
kita akui, secara bertahap kita harus menuju kearah peran yang benar 
dan utuh. 

Peluang-peluang yang mcmungkinkan prospek perkcmbangan 
tersebut adalah : 

Prospek Perkembangannya. 
Dari apa yang lelah diuraikan pertanyaan akan segera muncul : 

"Apakah mampu DPR sebagai lembaga iegislatif memainkan pe- 
rananya secara utuh dan benar umuk memfungsikan atau mernan- 
tapk.an pelaksanaan Dernokrasi Pancasila?" 

ini ABRI dituntut perananya Iebih jauh Iagi sebagai penyegar ter- 
hadap Dernokrasi Paneasila yaitu sebagai Dernokrasiator. 
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SAIFUL SUI:.UN. 

ttd 

Bandung, 23 Oktober 1990 
WAKIL KETUA, 

Kesimpulan 
Dari uraian-uraian tersebut diatas dapat ditarik kesirnpulan bahwa: 

Lembaga Legislatif yang dipcrankan DPR rnenurut UVD 1945 belum 
berfungsi secara utuh dan benar didalam Demokrasi Pancasila karena 
adanya berbagai faktor /kendala. 
Lemahnya peran ini akan memperlemah perwujudan Demokrasi Pan- 
casila sebab Lembaga Legislatif merupakan salah satu unsur yang 
memainkan peranan dan menjadi tiang penyangga bagi Dernokrasi 
Pancasila. Namun demikian kita tetap optimis bahwa dirnasa rnenda- 
tang prospek perkernbangan akan cukup baik sesuai dengan kondisi 
situasi dan keamanan politik semua dan perkernbangan masyarakat 
sebagai akibat lebih lanjut dari berhasilnya pembangunan nasional 
kita. 

Akhirnya sernua itu akan bisa terwujud apabila dilandasi dengan 
suatu niat dan semangat para penyelenggara negara, semangat para 
pemimpin pernerintahan, segenap unsur dan masyarakat luas yang 
terlibat didalam memfungsikan Dernokrasi Pancasila. 
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Ceramah Wakil Ketua DPR-Rl/koordinator 
Bidang Politik, Saiful Sulun pada Kunjungan 11.miah 

Mahasiswa Fakultas Hukum universitas Pasundan 
Bandung, tanggal 29 Oktober 1990 di Jakarta, 

ten tang Pelaksanaan Evaluasi terhadap Ef ektivitas 
Pelaksanaan Undang-undang dalam kaitan dengan 

ruang lingkup Kelembagaan DPR-RI. 
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Apabila kita dalami bunyi pasal-pasal UUD 19~5 didalarn batang 
tubuh penjelasannya, maka Lembaga Perwakilan yang dimanifestasikan 
dengan Dewan Perwakilan Rakyat pengemban 3 (tiga) fungsi utarna, 
Oleh para perurnus UUD 1945, fungsi-fungsi tersebut dirumuskan 
sebagai : 

l) fungsi Jegislatif (fungsi perundang-undangan).; 
2) fungsi bujeter (budgetery); dan 
3) fungsi pengawasan. 

Ketiga fungsi ini adalah dalam kerangka sistem pemerintahan ne- 
gara Republik Indonesia, yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agus- 
rus 1945. 

Keinudian kalau kita pelajari lebih 1anjut alinea keempat dari 
Pembukaan UUD 1945 disitu ditegaskan bahwa : 

" .... Untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang 
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencer- 
daskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban 
dunia yang berdasarkan kernerdekaan, perdamaian abadi dan 
keadilan sosial, maka ..... ". 

Dengan demikian tugas Pemerintah Negara adalah : 
1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indone- 

sia; 
2. Memajukan kesejahteraan umum; 
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa; 
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemer- 

dekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 
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Keempat tugas Pernerintah negara tersebut (disebut catur emba- 
nan), dilaksanakan oleh suatu Pemerintah Negara, baik dalam arti 
luas, yang meliputi semua Lembaga Negara, yaitu Lembaga Tertinggi 
Negara (MPR), dan lima Lembaga Tinggi Negara (Presiden, DPR, 
DPA, BPK, dan MA}, maupun pemerintah dalam arti sernpit (Ekse- 
kutif) yaitu Presiden dengan seluruh aparatnya, 

Kaitannya dengan pelaksanaan tugas Pemerintah Negara oleh 
Presiden, penjelasan UUD 1945 tentang sistem Pernerintahan Negara 
JV menegasbn bahwa: 

"Presiden adalah penyelenggara Pemerintahan Negara yang 
tertinggi dibawah Majelis. 
Dalam menjalankan Pernerintahan negara, kekuasaan dan 
tanggung jawab adalah di tangan Presiden (Concentration of 
power and responsibility upon the President)". 

Dalam pada itu, penjelasan UUD 1945, Sistem Pemerintahan 
Negara angka III, menegaskan bahwa 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. . 

OJeh karena itu di dalarn Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/1983 
jo Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/1988 rnenegaskan, MPR mempu- 
nyai wewenang meminta pertanggungjawaban dari Presiden/Manda- 
taris mengenai pelaksanaan garis-garis besar dari pada haluan negara 
dan menilai pertanggungjawaban tersebut. 

Ini berarti, Majelis Permusyawaratan rakyat mempunyai wewenang 
pengawasan terhadap Pemerintah, yang dalam pelaksanaannya 
wewenang tersebut diserahkan dan rnerupakan kewajiban DPR. 

Hal ini sesuai dengan penjelasan UUD tentang kedudukan DPR, 
antara lain disebutkan, karena Anggota-anggota DPR juga merangkap 
menjadi Anggota MPR, maka DPR dapat senantiasa mengawasi 
tindakan -tindakan Presiden, dan jika Dewan menganggap bahwa 
Presiden sungguh melangga.r haluan negara yang telah ditetapkan oleh 
UUD atau oleh MPR, maka Majelis itu dapat diundang untuk persi- 
dangan agar meminta pertanggungjawaban Presiden. 

Oleh karena judul yang diminta adalah Pengawasan dan Evaluasi 
terhadap Efektivitas Pelaksanaan Undang-undang, maka uraian ce- 
ramah ini akan berkisar sekitar pengawasan tersebut, Untuk dapat 
menjawab judul, perlu didalami lebih dahulu tentang DPR, 

ll22 
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Wewenang dan Tugas DPR. 
Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam UUD 1945, 

wewenang dan tugas DPR telah dijabarkan dalam Peraturan 1 ata 
Terub, DPR yaitu : 

1. Bersama-sarna dengan Presiden Membuat Undang-undang; 
2. Bersama-sarna dengan Presiden menetapkan APBN; 
3. Melaksanakan pengawasan atas : 

a. pelaksanaan Undang-undang ; 
b. pelaksanaan APBN serta pengelolaan keuangan negara; 
c. kebijaksanaan Pemerintah, sesuai denganjiwa UUD 1945 dan 

Ketetapan-ketetapan MPR. 

4. Membahas untuk meratifikasi dan/atau memberikan persetujuan 
alas pemyataan perang, pernbuatan perdamaian dan perjanjian 
dengan negara lain yang dilakukan oleh Presiden; 

5. Membahas basil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan 
negara yang diberitahukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan; 

6. Melaksanakan hal-hal yang ditugaskan oleh Ketetapan-ketetapan 
MPR kepada DPR. 

Kedudukan DPR. 
Seperti Lelah disebutkan diatas, karena Anggola-anggota DPRjuga 

merangkap Anggota MPR, rnaka kedudukan DPR adalah kuat sehingga 
t.idak bisa dibubarkan oleh Presiden. DPR dapat senantiasa mengawasi 
rindakan-tindakan Presiden. Selain itu, karena negara Indonesia adalah 
negara Dernokrasi, yaitu negara yang berkedaulatan rakyat berdasar- 
kan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam per- 
musyawaratan perwakilan, rnaka Tata Tertib DPR menyatakan, bahwa 
DPR merupakan wahana untuk rnelaksanakan Demokrasi Pancasila. 

Dengan demiklian, dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, 
DPR benar-benar kuat secara konstitusional. Karena jika DPR meng- 
anggap bahwa Presiden nyata-nyata melangar haluan negara, maka 
DPR dapat rneminta MPR untuk mengadakan Sidang Istimewa. 

J 

kedudukan, fungsi-fungsi dan wewenangnya, dan Hak-hak yang dipu- 
nyai. Dengan pengetahuan tentang ke DPR-an ini akan diperoleh 
suatu gambaran perwujudan fungsi. pengawasan DPR terhadap pe- 
laksanaan Undang-undang. 
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Pembentukan Undang-undang 
Fungsi ini menurut UUD 1945 menjadi wewenang Presiden dan 

DPR. 
Pasal 5 ayat (J) "Presiden memegang kekuasaan membenruk Undang- 

undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan 
Rakyat". 

Alat-alat Kelengkapan DPR 
Guna dapat melaksanakan wewenang dan tugasnya, DPR memiliki 

Alat-alat kelengkapan, yaitu : 
Pimpinan DPR, yang masing-masing mengkoordinasikan bidang 

tugas sesuai ruang lingkup masing-masing Komisi, Badan Musyawarah, 
Komisi-komisi, Panitia Khusus, Badan Urusan Rurnah Tangga, Badan 
Kerja Sama Antar Parlcmen. 

Alat-alat kelengkapan inilah khususnya Komisi-Komisi DPR yang 
meojalankan fungsinya pengawasan terhadap pemerintah. Selain itu, 
dalam tubuh DPR terdapat 4 (empat) fraksi yang mencerminkan ke- 
k.uatan politik yang ada, yaitu Fraksi Karya Pembangunan, Fraksi ABRI, 
Fraksi Persatuan Pembangunan dan Fraksi PDI, yang berperan untuk 
memberikan arahan terhadap Anggota-anggotanya. 

Hak-hak DPR 
Untuk dapat melaksanakan fungsinya sebgaimana dimaksudkan 

dalam UUD 1945, DPR mempunyai hak-hak yang ditetapkan dalam 
pasal 39 Undang-undang nomor 2 Tahun 1985 tentang Susunan dan 
kedudukan MPR, DPR, dan DPRD yaitu : 
Hak meminta keterangan kepada Presiden, hak mengadakan penye- 
lidikan, hak mengadakan perubahan atas rancangan Undang-undang, 
hak mengajukan pernyataan pendapat, hak mengajukan/menganjur- 
kan seseorang jika ditentukan oleh suatu peraturan perundang-un- 
dangan, hak mengajukan rancangan Undang-undang. 

Selain hak-hak DPR - sebagai lembaga - tersebut diatas, anggota 
DPR mempunyai : 

Hak mengajukan Pertanyaan, hak protokol, hak keuangan/admi- 
nistratif. . 

7. Fungsi perundang-undangan fungsi budget dan fungsi penga- 
wasan bagaimana tersebut diatas, diatur jelas di dalam UUD I 945. 
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Sementara itu pasal 20 ayat (2) berbunyi : 
"Tiap-tiap Undang-undang menghendaki persetujuan 
Dewan Perwakilan Rakyat". 

Untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (l) ini maka Presiden menyam- 
paikan berbagai Rancangan Undang-undang ke DPR, untuk men- 

r dapatkan pernbahasan lebih lanjut dan penyelesaian. 
Dalam kaitan ini, penjelasan UUD 1945 juga menyebutkan : 

" P,.residen harus mendapat persetujuan DPR untuk memben- 
tuk Undang-undang (Gezetgebung) dan untuk menctapkan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Staats begroting). 
Oleh karena itu Presiden harus bekeTja-sama dengan Dewan .... ". 

Yang perlu diketahui adalah, peraturan-peraturan di bidang apa saja 
yang hams mendapat persetujuan DPR untuk diundangkan. 
Jawabnya adalah, semua peraturan-peraturan yang merupakan 
penjabaran lebih lanjut daripada UUD 1945 dan Ketetapan-ketetapan 

'MPR yang akan dijadikan landasan juridis bagi. kehidupan dalam ber- 
masyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Apabila kita berbicara tentang kehidupan kcnegaraan, maka kita 
tidak dapat melepaskan diri dari ketentuan-ketentuan yang terdapat 
dalam UUD 1945 dan Ketetapan-ketetapan MPR. Pasal 3 ayat (1) UUD 
1945 menetapkan bahwa MPR menetapkan garis-garis besar dari pada 
haluan negara. 

Menurut penjelasan Pasal 3, haluan ncgara ditetapkan sekali 
dalam lima tahun dengan memperhatikan dinamik masyarakaL 

Dinamik masyarakat dirurnuskan dalam Pola Umum Pernba- 
ngunan lima tahun (REPELITA). 

Untuk melaksanakan Pembangunan Nasional milah perlu 
dihasi1kan pelbagai peraturan perundang-undangan yang dijadikan 
Iandasan berpijak dalarn pelaksanan pembangunan. 

Guna dapat rnelaksanakan ketetapan-ketetapan MPR, terrnasuk 
GBHN, Pola Umum Pelita harus dituangk.an kedalam program pem- 
bangunan Iirna tahun oleh Pemerintah. Dalam menuangkan dan 
melaksanakan program pelita ini, Presiden diminta oleh MPR untuk 
mendengarkan dan memperhatikan secara sungguh-sungguh saran- 
saran dari DPR. ,..,,-"c~ 
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Pertama-tama 
Sebagaimana kita baca di dalam UUD 1945 dan perijelasannya, 

bahwa UUD 1945 hanya memuat 37 pasal. Oleh karena itu UUD ini 
sangat singkat, 

UUD 1945 ini hanya memuat aturan-aturan pokok garis-garis bcsar 
sebagai Instruksi kepada Pemerintah Pusat dan lain-lain penyelenggara 
Negara untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan 
sosial. Aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan aturan pokok ini 
discrahkan kepada Undang-undang yang lebih mudah cara mern- 
buatnya, merubah dan rnencabut, 

Disamping itu kit.a juga harus mengingat dinamika masyarakat, 
yang tumbuh dan berkembang. 

Aturan-aturan yang tertulis bersifat mengikat. Oleh karena itu 
makin "supel" aturan itu, makin baik. 

Dengan penjelasan-penjelasan sebagaimana tersebut diatas jelaslah 
bagi kita, bahwa penyelenggara negara harus membuat pelbagai Un- 
dang-undang, sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan-keten- 
tuan pokok UUD tersebut, yang harus disesuaikan dengan dinamika 
masyarakat dan kebutuhan yang berkembang. 

pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang. 
pengawasan terhadap pelaksanaan APBN serta pengelolaan 

keuangan negara, dan 
pengawasan terhadap kebijaksanaan Pemerintah, sesuai dengan 
UUD 1945 dan Ketetapan-ketetapan MPR. 

Peugawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, inilah yang 
oleh para Mahasiswa diminta untuk dijelaskan, sesuai dengan judul 
yang diinginkan. 

. Bagaimanakah DPR melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 
Undang-undang, apakah Undang-undang telah efektif dilaksanakan 
atau belum, baiklah mengenai hal ini kami akan jelaskan sebagai 
berikut: 

Pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang 
Sebagaimana telah dikemukakan dimuka, UUD 1945 mengatur 

fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPR. 
Kemudian Tata Tertib DPR mengatur lebih lanjut, bahwa pengawasan 
DPR tersebut adalah : 
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Kedua · 
Rangsa Indonesia sudah bertekad untuk mengisi kcmerdekaan 

dengan jalan melaksanakan Pembangunan disegala bidang. 
Untuk melaksanakan pembangunan nasional sebagaimana 

amanat GBHN, diterbitkan pelbagai peraturan perundang-undangan 
(undang-undang). 

Kemudian GBHN itu sendiri diwujudkan dalam rencana pemba- 
ngunan lima tahun (REPELIT A) dan dijabarkan lebih Ian jut dalam 
bentuk k.egiatan tahunannya yang didukung olch Undang-undang 
APBN. 

Didalam fungsi APBN ini kcdudukan DPR lebih kuat dari Peme- 
rintah, scbab apabila DPR menolak suatu RAPBN Y'dng diajukan oleh 
Presiden, maka Presiden harus rnelaksanakan anggaran tahun lalu. 

Untuk mcmenuhi amanat-amanat tersebut, kepada DPR diberi 
wcwenang pengawasan sebagaimana dijelaskan dirnuka, Adapun fungsi 
pengawasan DPR termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan APBN 
ini dilakukan oleh Alat-alat Kelengkapan DPR yaitu Kornisi-kornisi 
DPR/Gabungan Komisi DPR atau Panitia Khusus. 

Bagaimanakah Komisi-kornisi DPR, di dalam melakukan peng- 
awasan, ditcmpuh dengan pelbagai cara antara lain : 

Rapat-rapat Kerja Komisi atau Gabungan Komisi dengan Pemerin- 
tah (yang menjadi pasangan kerjanya). 
Rapat-rapat Dengar Pendapat antara Komisi-komisi/Gabungan 
Komisi DPR dengan pcjabat-pejabat dibawah Menteri, 
Melakukan Kunjungan Kerja pada saat reses, 
Melakukan peninjauan on the spot. 

Lalu kita bertanya, siapakah yang memperhatikan kebutuhan 
masyarakat yang berkembang ? 
Jawabnya : ya semuanya, ya penyelenggara negara, ya rakyat, golong- · 

an-golongan dalam masyarakat dan sebagainya. 
Karena kedaulatan ada ditangan rakyat rnelalui Lembaga Permusya- 
watan/Perwakilan, rnaka sudah pada tepatnyalah Wakil rakyat didalam 
Lembaga Perwakilan - DPR - selalu mengawasi perlunya dilahirkan 
pelbagai produk perundang-undangan sebagai penjabaran dar i 
aturan-aturan pokok tersebut, dan selanjutnya mengawasi, apakah 
Undang-undang yang telah dihasilkan tesebut sudah efektif dilalt- 
sanakan: 
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Perlu diketahui bahwa efektifilas pelaksanaan Undang-undang, akan 
sangat tergantung kepada perangkat Pernerintah yang berwewenang 
untuk menangani lebih lanjut produk perundang-undangan tersebut, 

Kita berasumsi bahwa Undang-undang yang dihasilkan oleh DPR 
bersama Pemeritah telah mencerminkan aspirasi rakyat, Sebab rnelalui 
fungsi perundang-undangan inilah DPR senantiasa berupaya untuk 
dapat menuangkan kepentingan aspirasi rakyat serta kebutuhan pem- 
bangunan kedalam bentuk kebijaksanaan formal yaitu Undang-un- 
dang. 

Perin kita katakan disini bahwa tidak ada satu RUU pun yang 
disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan tanpa melalui pene- 
laahan atau pembahasan yang mendalam, kritis dan tajam. Dan ini 
sesuai dengan hak DPR yaitu hak untuk mengadakan perubahan atas 
Rancangan Undang-undang. 

Dengan demikian, aspirasi masyarakat melalui pernbahasan RUU 
oleh para Anggota Dewan akan tercermin didalam produk perundang- 
undangan tersebut. 
Problematiknya adalah : apakah pelaksanaan pelbagai peraturan perun- 
dangan tersebut efektif atau tidak ? 

Disinilah DPR "dituntut" untuk berperanan didalam pengawasan 
efektivitas pelaksanaan perundang-undangan tersebut. 

Sebagaimana diketahui, Undang-undang yang dihasilkan oleh 
DPR bersama Pemerintah harus ditindak-lanjuti antara lain dalam 
bentuk Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, 

Mengajukan pertanyaan, meminta keterangan, 
Membahas surat-surat masuk dari masyarakat. 

Khusus didalam pengawasan terhadap Undang-undang APBN 
ditempuh dengan jalan pernbahasan laporan setengah tahunan antara 
Pemerintah/Menteri Keuangan .dengan Komisi APBN, pernbicaraan 
pendahuluan RAPBN yang dilakukan oleh Kornisi-komisi DPR dengan 
Pernerintah (pasangan kerjanya) dan Komisi APBN dengan Menteri 
Keuangan. Dari kegiatan-kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh 
Lembaga DPR akan nampak : 
a. Apakah kita perlu segera menghasilkan pelbagai produk perun- 

dang-undangan. 
b. Apakah produk perundang-undangan yang telah ada, telah efektif 

dilaksanakan. 



Kesimpulan 
Sesuai dengan amanat konstitusi, Presiden dan DPR rnerupakan 
dua lembaga pernbentuk Undang-undang. 
Keduanya harus mengutamakan kerjasama yang serasi, selaras dan 
seimbang didalarn melaksanakan fungsi-fungsinya masing-masing. 
Tidak dikehendaki adanya dominasi oleh salah satu pihak atas 
pelaksanaan kerjasama ini, sebab dapat menimbulkan ketidak 
seimbangan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi proses 
kehidupan kenegaraan. 
Pengawasan atas efektivitas pelaksanaan Undang-undang oleh 
DPR, diyakini masih dapat memberikan basil yang cukup mema- 
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SKB (Surat Keputusan Bersama) Menteri, Instruksi Menteri, Edaran 
Menteri dan sebagainya. 
Tidak jarang, Undang-undang yang cukup lama dihasilkan, peraturan 
pelaksanaarinya tidak kunjung keluar. 
Didalam Rapat-rapat Kerja dengan Pemerintah DPR selalu memper- 
tanyakan mengenai hal ini, Contoh Undang-undang Protokol. 
Pelaksanaan suatu Undang-undang akan efektif apabila peraturan 
pelaksanaan segera diterbitkan. Apa yang diatur oleh peraturan pelak- 
sanaan ini sudah barang tentu tidak boleh menyimpang dari aturan in- 
duknya. 

Tidak jarang melalui fungsi pengawasan DPR ini, suatu Undang- 
undang kcmudian direvisi/diganti/diubah dengan Undang-undang 
bcriku.tnya karena tidak sesuai dengan dinamika masyarakat, perkem- 
bangan ketata-negaraan dan aspirasi rnasvarakat yang berkembang. 
Contoh : Undang-undang Pemilu, Undang-undang Pokok Pertahanan 
dan Kearnanan Negara, Undang-undang Susunan dan Kedudukan 
MPR, DPR, DPRD, Vndang-undang Partai Politik. 
Lahirnya Undang-undang Keormasan selain Perintah GBHN; juga 
karena aspirasi yang berkembang di DPR, kemudian Pemerintah 
rnengerti clan dapat menampung aspirasi tcrsebut. 
Juga Undang-undang tentang Mahkamah Agung, Undang-undang 
tentang Badan Perneriksa Keuangan, Undangundang tentang Dewan 
Pertimbangan Agung itu semua mengalami perubahan sesuai perkem- 
bangan dinamika masyarakat yang telah ditampung oleh Dewan. 

Atas dasar prestasi-prestasi tersebut menandakan bahwa pcnga- 
wasan atas efektivitas pelaksanaan Undang-undang oleh DPR telah 
memberikan hasil yang cukup memadai. 

I 
I 
L 
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SAIFUL SULUN 

Jakarta, 29 Oktonber 1990 
WAKIL KETUA, 

ttd 

. .JI 

dai. 
Sungguh sangat besar arti control sosial masyarakat dalam penga- 
wasan efektivitas pelaksanaan Undang-undang, yang dilaksanakan 
melalui mekanisme kerja Alat-alat Kelengkapan DPR, Fraksi-fraksi, 
partai politik dan Golongan Karya. 
Sebab dari sini akan dihasilkan produk perundang-undangan yang 
barn, atau produk perundang-undangan sebagai penyempurnaan 
Undang-undang yang telah ada sesuai tuntutan yang berkembang. 
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Prasaran Ketua DPR-RI, M. Kharis Suhud pada 
Seminar Ikatan Alwnni LEMHANAS (IKAL) Tahun · 

1990 tanggal 14 Nopember 1990 di Jakarta, 
tentang Implementasi Ideologi Pancasila dalam 
Perumusan Garis-garis Besar Haluan Negara. 

L 
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Namun demikian atas dasar pengarnatan dan pengalarnan selarna 
ini, saya akan mencoba memenuhi permintaan panitia, menyajikan 
topik yang akan kita dalami bersama yaitu "Implementasi ideologi 
Pancasila di dalarn perumusan garis-garis besar haluan negara" (Pasal 
3 UUD 1945) 

Pancasila yang telah ditetapkan sebagai falsafah bangsa, sebagai 
pandangan hidup bangsa, sebagai ideologi bangsa, yang telah digali 
dari nilai-nilai luhur budaya bangsa, bukan hanya untuk difahami, 
tetapi juga untuk dihayati dalam batin dan lebih dari itu adalah untuk 
diamalkan secara konsisten didalam kehidupan berrnasyarakat, ber- 
bangsa dan bernegara. 

Dalam rangka pengamalan Pancasila ini, ada langkah-langkah 
konkrit yang telah disepakati bersama melalui Sidang-sidang MPR, 
langkah-langkah tersebut adalah: 

I. Telah ditetapkan suatu pedoman, yaitu Pedornan Penghayatan 
dan Pengamalan Pancasila (Eka Prasetya Pancakarsa), melalui 
ketetapan MPR No. Jl/MPR/1978. 

2. Melalui Ketetapan MPR No. 11/MPR/1983 tentang Garis garis 

Saya katakan suatu kehormatan, karena saya bukanlah pakar 
bidang ideologi Pancasila, bukan pula termasuk orang yang sangat 
mengetahui dalam perumusan garis-garis besar daripada haluan ne- 
gara, lebih-lebih kalau dikaitkan dengan tema Seminar, yaitu : 

"WAWASAN NUSANTARA DAN KETAHANAN NASIONAL 
DAI.AM PEMBANGUNAN NASIONAL." 

I. PENDAHULUAN 
Suatu kehormatan bagi saya yang telah diminta oleh IKATAN 

ALUMNI LEMHANNAS untuk menyajikan suatu topik didalam 
Seminar IKAL yang berjudi.11: 

"IMPLEMENTASI IDEOLOGI PANCASILA DIDALAM PE- 
RUMUSAN GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA". 

72 
IMPELEMENI'ASI IDEOLOGI PANCASllA 

DAI.AM PERUMUSAN GARIS-GARIS BF.SAR HALUAN NEGARA 
OLEH M. KHARAIS SUHUD. KETUA DPR/MPR RI 
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Besar Haluan Negara, Arab clan Kebijaksanaan Pembangunan 
Umum antara lain disebutkan : 
" ...... Dalam ranglta ini demi kelestarion. dan pengamalan Pancasila, 
kekuatan sosial politik khususnya partai-partai politik dan golongan 
karya. harus benar-benar menjadi kekuatan sosial politik yang hanya 
bemsaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas", 

Sebagai Upaya lebih lanjut untuk mernenuhi perintah GBHN 
tersebut, maka lahirlah 5 Undang-undang di bidang pemba- 
ngunan politik, diantaranya adalah Undang-undang No. 3 tahun 
1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya dan Undang-un- 
dang No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kernasyarakatan, yang 
mewajibkan organisasi kekuatan sosial politik maupun organisasi 
kernasyarakatan yang ada di Indonesia hanya berasaskan Pancasila 
sebagai satu-satunya asas. 

3. Langkah ketiga yang lebih konkrit, disepakatinya dalam Sidang 
Umum MPR baik dalarn sidang-sidang tahun 1983 maupun tahun 
1988, bahwa pembangunan nasional kita merupakan pengamalan 
Pancasila. 

Ketiga langkah tersebut rnerupakan salah satu pembuktian 
konkrit bahwa para pernegang kedaulatan rakyat melalui Sidang- 
sidang Umumnya telah berupaya untuk rnengimplementasikan 
Pancasila didalam perumusan kebijaksanaan melalui Ketetapan- 
ketetapannya clan perumusan Garis-garis Besar Haluan Negara se- 
bagai pengejawantahan tekad bersama untuk mengarnalkan Pan- 
casila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Didalam Bab-bah berikut akan kita dalarni hakekat dari nilai- 
nilai Pancasila sebagai Ideologi dan falsafah bangsa, Dan wujud irn- 
plementasinya didalam produk-produk hasil Sidang-sidang Urnum 
MPR dan keterkaitannya Wawasan Nusantara dan Ketahanan 
Nasional yang menjadi tema dari seminar. 
Agar mempermudah didalam pembahasan rnaka sistematika pe- 
nyajian urut-urutannya adalah sebagai berikut : 
I. Pendahuluan 
II. Unsur Pokok dalam Pembukaan UUD 1945. 
Ill. Pancasila sebagai Ideologi. 
N. Pengertian GBHN (huruf besar) dan gbhn (huruf kecil). 
V. Implernentasi ldeologi Pancasila dalam perumusan garis-garis 

besar haluan negara. 
VI Kesimpulan. 
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2, TUGAS PFMERINI'AH NEGARA (CA1VR EMBANAN) 
Pemerintah Negara yang disebut di dalam alinea keempat Pem- 

bukaan UUD 1945 adalah dalam arti Iuas yang mencakup sernua 
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" ... mengantarkan rakyat Indumsia 1i£ depan pintu gerbang kemerdekaan 
Negara Indonesia, yang merdeko; bersaiu, berdauku, adil dan makmur", 

Mengantarkan rakyat Indonesia 1i£ depan pintu gerbang kerner- 
dekaan Negara Indonesia yang , mengadung arti bahwa rakyat 
Indonesia menuju ke Negara Indonesia yang ... Negara Indonesia yang 
rnerdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, itulah tujuan atau 
dengan bahasa konstitusi disebut "Haluan Negaran "Oleh karena kerner- 
dekaan, bersatu dan berdaulat sudah dicapai, sedang "ad il dan 
makrnur" belum tercapai, maka "adil dan makmur" itulah yang masih 
menjadi tujuan atau Haluan Negara. 

· Kemerdekaan, bersatu dan berdaulat adalah tujuan antara yang 
oleh Bung Kamo disebut sebagai jembafan emas untuk mencapai haluan 
negara yaitu Indonesia yang adil dan makmur, tetapi bahkan jembatan 
ernas itu adalah syarat mullak tercapainya haluan negara itu. 

Ketetapan MPR No. II/MPR/1988 tentang GBHN, Bab II.A. 
rnenegaskan bahwa masyarakat adil dan makmur itu adalah tujuan 

r Pembangunan Nasional. 

n, UNSUR POKOK DAIAM PEMBUKAAN UUD 1945 
Jika kita amat;i Pembukaan UUD 1945 yang terdiri dari atas empat 

alinea, maka akan kita temukan tiga unsur pokok bagi hidupnya 
Negara Republik Indonesia. 
Ketiga unsur pokok itu adalah : 

I. Haluan Negara (Tujuan Negara). 
2. Tugas Pernermtah Negara (Catur embanan) 
3. Dasar Negara (Pancasila) 

1. HALUAN NEGARA. (TUJUAN NEGARA) 
Dalam Pasal 3 UUD 1945 dinyatakan bahwa Majelis menerapkan 

UUD dan garis-garis besar daripada haluan negara. 
"Garis-garis besar daripada haluan Negara" mengandung dua ha], yaitu 
"haluan negara" dan "garis-garis besarnya, yang disebut GBHN". 
Apakah Haluan Negara itu? 

Didalam alinea kedua Pembukaan UUD 1945 tercantum bagian 
kalimat: 
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tetapi dibagian lain pada bah I, A. 3. ditegaskan lagi bahwa: 

" Tujuan Nasional sepert.i tennaksud di dalam Pembukaan Undang- 
undang Dasar 1945, yaitu Melindungi segmap Bangsa Indonesia dan 
seluruh Tumpah Darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan 1 
umum, mencerdaskan ltehidupan bangsa dan ikut melaksanalr.an /retmih- 
an dunia yang bedasatkan perdamaian ahadi, _Jremerdekaq,n dan keadi- 
Ian sosial", 

a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 
Indonesia; 

b. Memajukan kesejahteraan umum; 
c. Mencerdaskan kehidupan bangsa: 
d. lkut melaksanakan ketcrtiban dunia yang bcrdasarkan kemer- 

dekaan, perdarnaian abadi dan keadilan sosial . 

Keempat tugas pernerintah Negara Indonesia inilah yang disebut 
"C . ..ATUR EMBANAN". 

Ketetapan MPR No. Il/MPR/1988 tentang GBHN pada Bab IIA. 
menegaskan bahwa: · 

"Pembanguann Nasional bertujuan untuk .mewujudkan suatu 
masyarakat adil dan makrnur yang merata materiil dan spirituil 
berdasarkan Pancasila ... ", 

Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi ..... , memajukan ..... , 
mencerdaskan: ... , dan lkut ..... , mengandung arti bahwa tugas Pernerin- 
tah adalah: 

lembaga negara, baik Lembaga Tertinggi maupun Lembaga Tinggi 
Negara. 

Untuk mencapai haluan Negara, yaitu Indonesia yang adil dan 
makmur, maka para pendiri negara dan perumus UUD 1945 rnene- 
tapkan empat tugas Pemerintah Negara seperti tertuang didalam alinea 
keernpat Pcmbukaan UUD 1945 ". 

Kemudian dari pada itu untuk membeniuk suatu Pemerintak Negara 
Indonesia yang melindungi segenap hangsa Indonesia dan selurub: 
tumpah darah Indonesia, dan untuk, memajukan k£sejahter-aan umum, 
mencerdaskan · kehidupan bangsa, dan ikul melaksanakan ltetertihan 
dunia yang berdasoskan ltemerdLkaan, perdamaian abadi dan keadilan 
sosial.: .. • 
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I. Pengertian ldeologi. 
Dari leteratur yang kita baca, istilah ideologi merupakan penger· 

tian yang k.ompleks. 
ldeologi sebagai suatu cara berpikir ( epistemologis). 
ldeologi sebagai materi yang terdapat didalam cara berpikir (sub- 
stansi), 

ldeologi sebagai suatu cara berpikir merupakan bentuk penge- 
tahuan yang sifatnya tidak refleksif, -karena didalam Ideologi perhati- 
kan secara formal tidak ditunjukan kepada masalah-masalah kebenaran 
pengetahuan, tetapi kepada hal-hal di luar itu terutama kepada ke- 
pentingan yang sifatnya praktis/konkrit (tidak memperhatikan bobot 

III. PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI 

3. DA.SAR NEGARA (PANCASILA) 
Unsur ketiga dalarn Pembukaan UUD 1945 adalah Dasar Negara 

yang dikenal dengan nama Pancasila (lima sila/dasar), meskipun 
demik.ian nama itu tidak tertuang di dalam Pernbukaan UUD 1945, 
tetapi nama yang diberikan oleh Bung kamo terhadap lima dasar itu. 

Sebagai Dasar Negara, maka di atasnya dibangun Negara Republik 
Indonesia, sehinga kehidupan bernegara didalam Negara Republik 
Indonesia ini harus sesuai dengan dasarnya itu. 

Untuk itulah, maka Pancasila sebagai DASAR NEGARA 
diwujudkan dalam pasal-pasal UUD, sehingga Penjelasan UUD 1945, 
Umum III, menegaskan : 

"Undang-undang Dasar rnenciptakan pokok-pokok pikiran yang 
terkandung dalam "Pembukaan" dalam pasal-pasalnya", 

Pokok-pokok pikiran yang dimaksud itu, tidak lain adalah Pan- 
casila. 

Dengan demik.ian meningkatnya daya kritik masyarakat sebagai 
hasil yang kongkrit dari pembangunan di bidang pendidikan kiranya 
sudah tiba waktunya untuk memberikan pengertian yang sama tentang 
istilah-istilah : 

Tujuan Nasional, 
Haluan Negara, 
Tujuan Pembanguann Nasional 
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j 
sin ya. 

Secara epistimologis, Pancasila merupakan suatu belief system. 
ldeologi Pancasila sebagai substansi, memuat ajaran-ajaran Pancasila 
yang harus diamalkan, berpangkal dari budaya Indonesia, terkait 
dengan perjuangan bangsa. 

Pancasila sebagai suatu ideologi, diartikan sebagai suat.u pernikiran 
memuat pandangan dasar dan cita-cita mengenai sejarah, rnanusia, 
masyarakat, bangsa dan negara, 

Dalam pengertian ini maka Pancasila sebagai ideologi dapat pula 
disebut sebagai pandangan Hidup bangsa, sebagai falsafah bangsa 
Indonesia. 

Sebagai Jalsafah bangsa berfungsi mernberikan jawaban tentang 
hakekat yang sangat mendasar dari segala sesuatu yang amat penting 
agar kita tidak keliru didalam menentukan kebijaksanaan didalam 
hidup bennasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Pancasila sebagai falsafah bangsa merupakan kristalisasi daripada 
pemikiran rnengenai kehidupan bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang 
terkandung didalam Pancasila baik sebagai ideologi maupun sebagai 
falsafah bertumbuh dari sejarah dan budaya bangsa, khususnya sejarah 
perjuangan menentang penjajahan. 

Pancasila sebagai ideologi dan falsafah bangsa adalah hasil 
rumusan para founding fathers kita. 

Hakekat mendasar dari rumusan Pancasila ini adalah falsafat 
(falsafah) lcelceluargaan yang bertumpu kepada moralitas., baik di- 
dalarn pembukaan UUD, didalam batang tubuh maupun didalam 
penjelasananya. 

Kekeluargaan ini rnanifestasinya adalah gotong royong, kebersa- 
maan, persatuan dan kesatuan. Masing-masing individu, masyarakat, 
golongan-golongan dalam masyarakat (lembaga infra struktur) , 
maupun lembaga-lembaga yang ditentukan dalam UUD yaitu lembaga- 

J 
i 

I 
2. ldeologi Pancasila. 

Istilah ideologi yang lazim dipakai di Indonesia berhubungan 
dengan Pancasila, mencakup baik arti episternologis maupun substan- 

kebenaran secara internal). Karena itu ideologi tergolong kepada 
bentuk belief system. 

ldeologi ditinjau dari substansi atau materinya meliputi pemikiran, 
cita-cita mengenai manusia, sejarah, masyarakat dan negara, terkait 
dengan pergerakan. 
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3. Pancasila sebagai ideologi terbuka. 
Seorang pakar (A.W.M PRANARKA) dalam terbitan majalah ana- 

lisa CISIS tahun 1987 menyatakan : 

"bahwa ideologi nasional /Uta Pancasila, bu.Jr.an/ah sebuah ideologi Jang 
dogmatilr. totaliter; ia bukan ju.ga ideologinya sasu kelompolt atau gvlung- 
an saja. Pancasila dilr.emulcaltan sebagai sebuah ideologi terbuka, dalam 
ani ia tidalr. membunuh dan mematikan kebhinelr.aan dan tidalr. ?Mm- 

bangun Monolitisme absolut diJUalr.toria~ melainhan Pancasila menghen- 
dalci lenuuju.dnya lcehidupan kebangsaan, kemasyarakatan dan kenega- 
ran yang sesuai denga sifat dasar Bhineka Tunggal Ilea, sebagai sifat 
dasamya masyarakat Indonesia, masyarakat nusantara. 
Pancasila bukan ideologi yang mmcita-citakan totalitarisme dan absuli- 
tisme dalam segala henlulr.nya, akan letapi sebuah ideologi Jang mencuo- 
citakan demokrasi dan kebudayaan ". 

Timbulnya permasa.lahan mengenai apakah Pancasila suatu ideo- 
logi yang tertutup atau terbuka muncul disekitar dasawarsa 80-an. 
Latar belakang perrnasalahan ini antara lain karena lahirnya Ketetapan 
MPR Nomor Il/MPR/1983 tentang Caris-garis Besar Haluan Negara 
yang antara lain rnerumuskan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi 
kekuatan sosial politik . 

Kemudian saya juga tertarik kepada penjelasan seorang tokoh/ 
negarawan (sdr. Moerdiono, Menteri Sekretaris Negara) didalarn suatu 
forum penataran Manggala mengenai urgensi keterbukaan ideologi 
dan penerapannya dalam praktek, bahwa keterbukaan ideologi bukan 
saja merupakan penegasan kembali dari pola pikir yang dinamis dari 
para pendiri republik ini, tetapi juga merupakan kebutuhan konsep- 
tual dalam dunia modem yang berubah dengan cepat. 

Dengan menegaskan Pancasila sebagai ideologi terbuka, disatu 
pihak kita perlu mempertajam kesadaran akan nilai-nilai dasar yang 
bersifat abadi, dilain pihak didorong untuk mengembangkannya se- 
cara kreatif dan dinamis untuk menjawab tuntutan zaman. 

lembaga supra sturktur, memiliki tugas dan tanggungjawab masing- 
masing, tetapi semuanya bertumpu kepada semangat kekeluargaan dan 
kebersaman. · 

Kemudian kita akan bertanya, bagaimanakah Pancasila sebagai 
ideologi dan falsafah dapat menjawab tuntutan perkembangan zaman? 
untuk ini kita perlu pemahaman sebagai berikut: 



Nilai-nilai dasar Pancasila adalah terumus dalam Pernbukaan 
DUD' 45 yang dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasalnya antara lain: 

kemerdekaan adalah hak segala bangsa. 
menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. 
negara Indonesia adalah negara yang merdeka, bersatu, berdaulat 
dan adil makmur. 
menggambarkan watak aktif dari bangsa Indonesia untuk menca- 
pai kehidupan kebangsaan yang kokoh dengan kesadaran akan 
adanya Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan keinginan yang luhur. 
dengan semangat persatuan menumbuhkan nasionalisme yang 
menumbuhkan eksistensi sebagai bangsa. 
perumusan secara jelas tent.ang tujuan negara kita. 
sistem pemerintahan yang konstitusional. 
dasar negara rnerdeka, adalah Pancasila. 

Nilai-nilai dasar yang hakiki ini perlu dijabarkan lebih lanjut, 
sebagai arahan nyata didalam kata bermasyarakat, berbangsa dan ber- 
negara. 

Jabaran ini harus tetap mengacu kepada nilai-nilai dasar tersebut 
yang intinya sebagai saya sebut dimuka adalah kekeluargaan dan keber- 
samaan, 

Penjabaran ini harus aktif, kreatif dan dinamis sesuai tuntutan 
perkembangan dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh nilai-nilai 
dasar tersebut. 

Penjabaran-penjabaran dalam aturan-aturan lebih lanjut inilah 
yang kreatif dan aspiratif, yang penuh dengan dialog yang ditandai 
dengan musyawarah mufakat, mernungkinkan penerapan Pancasila 
sebagai ideologi terbuka. 

Keterbukaan bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar Pancasila, 
tetapi mengeksplisitkan wawasan secara lebih konkrit sehingga mem- 
punyai kernampuan yang lebih tajam untuk menjawab rnasalah-rnasalah 
baru. 

Dengan dernikian nilai Pancasila tidak mati/dogmatis tetapi harus 
dikernbangkan dan mampu mengadakan adaptasi terhadap proses 
kehidupan yang baru oleh sernua perangkat pcndukungnya agar ter- 
wujud nyata di dalam kehidupan. 

Hal ini merupakan tanggungjawab para penyelenggara negara 
yang akan melaksanakannya dengan penuh semangat, sebagaimana 
dapat kita kutip dari penjelasan UUD'45. 
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I. K.etetapan MPR sebaga.i uadah, 
Sesuai dengan kctcntuan UUD 1945, rnaka tugas MPR adalah 

mcnetapkan Undang-undang Dasar dan garis-garis besar daripada 
haluan negara (pasal 3 UUD 1945) Serra mengangkat Presiden dan 
wak.il Presiden (Pasal 6 ayat (2) UUD 1945). 

Dalam UUD 1945 tidak disebutkan adanya Ketetapan MPR. 
Pelaksanaan tugas MPR mcnghasilkan suatu bentuk produk olch 

MPRS tahun 1960 disebut "Ketetapan", 
Sesuai dengan tugas MPR, maka Ketetapan itu dapat berisi 

"Undang-Undang Dasar "atau" garis-garis besar daripada haluan ne- 
gara" atau "pengangkatan Presiden" atau "pengangkatan "Wakil 
Presiden" atau "perubahan Undang-undang dasar", 

01eh karena itu, rnaka dapat dikatakan bahwa ketetapan adalah 
wadah. Wadah itu berisi basil pelaksanaan tugas MPR. Itulah sebabnya, 
rnaka ada: 

Ketetapan MP~ tentang Undang-undang Dasar (Ketetapan ini 
belum pernah ada). 
Ketetapan MPR tentang GBHN (seperti halnya GBHN sekarang 
ini ditetapkan dengan Ketetapan MPR nomor ll/MPR/1988). 
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IV. PENGF..RTIAN GBHN ATAU gbhn. 

yang sangat penting dalam perundang-undangan dan dalam 
hidupnya negara adalah semangat, semangat para penyelenggara negara 
semangat para pimpinan pemerintahan. 
Meskipun dibikin UUD nya bersifa: kekeluargaan, apabila semangat para 
penyelenggara negara, para pemimpin pemeriniahan bersif at perseorang- 
an, UUD itu tidak ada artinya dalam praktek .. tr 

Gagasan-gagasan yang kreatif dan dinamis untuk menjabark.an 
nilai-nilai dasar, utamanya menjadi tugas dari Majelis Pcrmusyawaratan 
Rakyat, sebagai lembaga pemegang kedaulatan rakyat untuk menam- 
pung dan menuangkannya dalarn garis-garis Besar ha)uan Negara 
Haluan Negara, melalui Ketetapan yang dihasilkannya, sesuai pcrintah 
pasal 3 UUD 1945. 

Untuk menarnpung dinamika masyarakat, maka setiap lima tahun 
sekali GBHN ditetapkan sesuai dengan aspirasi yang berkembang pada 

~ kurun waktu lima tahun sebelumnya untuk dapat memenuhi kebu- 
tuhan-kebutuhan baru dikemudian hari. 
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Hal ini antara Jain disebabkan karena : 
a. Ketetapan MPR itu adalah wadah untuk diisi degan produk yang 

dapat menjadi sumber hukum berupa Undang-undang Dasar atau 
perubahan Undang-undang Dasar, atau berisi produk surnber 
kegiatan kehidupan kenegaraan yaitu dalam bentuk GBHN atau 
berisi produk penetapan pelaksana yaitu pengangkatan Presiden dan 
Wakil Presiden. 

Penjelasan UUD 1945, UMUM, IV, alinea ke-2 menegaskan : 

n •••• lebih baik huh.um dasar yang tertulis itu hanya mcmuat aluran- 
aturan poltok, sedang aturan-aturan yang menyelenggarakan aluran 
pokok itu diserahkan kepada Undang-undang .,. ", 

Selanjutnya pada akhir alinea ke-6 ditegaskan lagi : 

• .... , hanya aturan-aturan pokok saja hams ditetapltan dalam Undang- 
undang Dasar, sedang hal-hal yang perlu untuk menyelenggarakan 
aturan-aturasi pokok ini harus diserahkan kepada Undang-undang". 

Dengan penengasan itu, maka jelaslah bahwa antara Undang- 
undang Dasar dengan Undang-undang, tidalr. ada lagi produk yang . 
mengantarainya. 

/ 

2. Hirarki peraturan kenegaraan. 
Didalam UUD 1945 jelas dicanturn hirarki peraturan kenegaraan 

yaitu : 
Undang-undang Dasar; 
Undang-undang; 
Peraturan Pemerintah. 

Ketetapan MPR tentang Pengangkatan Presiden (seperti halnya 
Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1988. 
Ketetapan MPR tentang Pengangkatan wakil Presiden Republik 
Indonesia (seperti halnya Ketetapan MPR Nomor Vl/MPR/1988 

Tetapi perkembangan jaman telah menghendaki diadakannya 
Ketetapan-ketetapan MPR diluar Ketetapan-ketetapan seperti yang 
tersebut di atas, antara lain sejumlah TAP-TAP hasil MPRS, TAP ten- 
tang Pemilihan Urnum, TAP tentang P4 (Eka Prasetya Pancakarsa) , 
TAP Pemilihan Umurn, TAP tentang Referendum. 
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4. Pembangunan 5 tahun dan Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun. 
Penjelasan Pasal 3 UUO 1945- menegaskan sebagai berikut : 

n .... , mengingal dinamik masyarakat, seltali dalam 5 (lima) tahun, Majelis 
memperhatikan segala yang terjadi dan segala aliran-aliran pada waklu itu 

J. Ketetapa.n GBHN dan gbhn 
Berdasarkan penjelasan tenang UUD negara Indonesia, kekuasaan 

MPR tak terbatas dan sehubungan dengan itu MPR rnempunyai 
wewenang untuk menetapkan apa saja menjadi Ketetapan, 

Oleh karena itu, maka disamping Ketetapan tentang CBHN ada 
Ketetapan-ketetapan lainnya seperti Ketetapan tentang P-4, Ketetapan 
tentang Pernilu, Ketetapan tentang Referendum dan lain-lain. Kete- 
tapan lain itu dan ketetapan tentang CBHN (huruf besar) itulah yang 
disebut "garis-garis besar daripada haluan negara" (gbhn,-huruf kecil). 

Pengertian ini muncul dalarn Sidang Umum MPR 1988 yang barn 
lalu untuk mernbedakan CBHN (huruf besar) dengan gbhn (huruf 
kecil). 

CBHN (huruf besar) hanya tercakup dalam l (satu) Ketetapan, 
sedang gbhn (huruf kecil) mencakup CBHN (huruf besar) dan 
Ketetapan-ketetapan lainnya, misalnya : Ketetapan ten tang Referen- 
dum, demikian pula Ketetapan Pemilu dan P-4. 

r 

Namun sesuai dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat, maka 
telah dikeluarkan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/ 1966 yang meng- 
atur mengenai hirarki peraturan kenegaraan dengan menampilkan 
ketetapan MPR sebagai peraturan kenegaraan dan menempatkannya 
antara UUD dan UU, sehingga dengan demikian hirarki tersebut 
adalah : 

Undang-undang Dasar 
Ketetapan MPR 
Undang-undang 
Peraturan Pemerintah 
dan seterusnva 

b. Sebagai wadah, maka UUD 1945 telah menetapkan apa ini Kete- 
tapan itu, yaitu dapat berisi UUD atau perubahan UUD (Pasal 3 
dan Pasal 37 UUO 1945), dapat berisi pengangkatan Presiden dan 
wakil Presiden (Pasal 6 ayat (2) UUD 1945. 
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J. .Kaitan antar }(tiga) unsur pokok dalam Pembukaan UUD 1945 
Sudah dikemukakan bahwa ada 3 (tiga) unsur pokok didalarn 

Pernbukaan UUD 1945, yaitu adalah Haluan Negara yaitu Negara Indo- 
nesia yang "adil dan malcmur'; pembangunan diarahkan atau ditujukan 
ke Negara Indonesia yang adil dan makmur. Inilah tujuan negara. Se- 
lain Haluan Negara yang tertuang dalam alinea ke-2, maka ada 4 Tu- . 
gas Pemerintah Negara (Catur Embanan) yang tertuang dalam alinea ke- 
4 bagian pertama yang harus dilaksanakan untuk dapat mencapai 
Haluan Negara itu. unsur ke-3 adalah Doser Negara (Pancasila) yang ter- 
tuang dalam alinea ke-4 bagian akhir yang merupakan norma dasar da- 
lam melaksanakan Tugas Pemerintah Negara secara bertahap menuju ke 
Negara Indonesia yang adil dan makmur [Haluan Negara). 

V. IMPLEMENTASI IDEOLOGI PANCASILA DALAM :PE- 
RUMUSAN GBHN 

dan mmentukan haluan-haluan apa yang hendak dipaltai unluk kemudian 
L- ·w ,. .. n . 

Dari penjelasan Pasal 3 UUD 1945 tersebut, tegaslah bahwa apa 
yang dimaksud oleh Pasal 3 UUD 1945 itu bahwa setiap 5 (lima) tahun 
diadakan peninjauan kembali. · · 

Dilihat dari segi 5 (lima) tahun itulah, maka timbul pemikiran 
bahwa yang dimaksud Pasal 3 UUD 1945 itu adalah ketetapan yang 
setiap 5 (lima) tahun ditinjau kernbali yaitu Ketetapan MPR tent.ang 
Garis-garis Besar daripada Haluan Negara (GBHN, - huruf besar) yang 
materi muatannya menjadi sumber kegiatan kehidupan kenegaraan 
untuk 5 (lima) tahun kedepan. 

Berdasarkan kemajuan zaman dan dinamika cara berpikir, rnaka 
perlu dipikirkan untuk mernbedakan pembangunan 5 tahun dari pem- 
bangunan 25 tahun ke depan, seperti yang kita lihat didalam GBHN 
yang berlaku yaitu adanya materi yang bersifat tetap seperti landasan 
pembangunan nasional, modal dasar dan faktor dominan, wawasan 
nusantara dan ketahanan nasional; materi yang berlaku untuk menjaga 
jangka panjang 25 tahun; dan materi yang hanya bersifat untuk. jangka 
S·tahun seperti Pola Umum PELITA. 

Atas dasar pengertian itulah, maka kuesioner yang disebarluaskan 
Pimpinan MPR sekarang ini telah rnernbedakan GBHN dan Pernba- 
ngunan Jangka Panjang 25 Tahun kedua, 



n-rs 

b, Bidang 

Apabila GBHN dirnaksudkan scbagai pcnjabaran 4 (ernpat) tugas 
Pemerintah Negara (Catur Embanan), maka isi GBlIN scyogyanya 
terdiri dari 4 (empat) bidang sesuai Catur Embanan terrnaksud. 

Keempat bidang itu dapat dirinci ke dalam sub-sub bidang masing- 
masing sebagai berikut : 

a. Bidang MELINDUNGl SEGENAP BANGSA INDONESIA 
DAi'\l SELURUH TUMPAH DA.RAH INDONESIA. 
Dapat dirinci ke .dalarn sub-sub Bidang antara lain 
sebagai berikit : 
] ) Pertahanan dan Keamanan, 
2} Hukurn 
3) Wawasan Nusantara 
MEMAJUKA,"1 KESEJAHTERAA...~ UMUM. 
Dapat dirinci ke dalam sub-sub bidang antara lain 
sebagai berikut : 

2. Pmjabamn Catur Embanan dalam GBHN (sebuah pemiki.ran) 
Kita sudah melihat kaitan antara Haluan Negara, Tugas Pemerin- 

tah Negara dan Dasar Negara. Tugas Pernerintah Negara (Catur 
Embanan) dijabarkan kedalam GBHN setiap 5 (lima) tahun setelah 
memperhatikan dinamik rnasyarakat 5 tahun sebelumnya, untuk dilak- 
sanakan Mandataris 5 tahun kedepan, yang semuanya itu harus diwar- 
nai dan dituntun oleh substansi ideologi Pancasila. 

Jika GBHN itu mcrupakan pcnjabaran Tugas Pernerintah Negara 
(Catur Embanan) itu, maka ha) ini dapat berarti bahwa setiap 5 (lima) 
tahun setelah rnernperhatikan dinamik masyarakat tcrmaksud, GBHN 
menentukan kegiatan-kegiatan apa yang harus dilakukan dalam kaitan- 
nya dengan 4 (ernpat) Tugas Pemerintah Negara: 

Mclindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh iumpah 
darah Indonesia. 
Memajukan kesejahteraan Umum; 
Mencerdaskan kehidupan bangsa; 
Ikut melaksanakan ketertiban • dunia berdasarkan kernerdekaan 
abadi dan keadilan sosial, 

Menurut Penjelasan UUD 1945, Dasar Negara itu kemudian dija- 
barkan didalam Pasal-pasal UUD. 
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3. GBHN sebagai Pengamalan ldeologi Pancasila 
Pancasila scbagai ideologi mengandung 2 (dua) aspek, aspek epis- 

temologis (cara berpikir) dan substansi (materi dalarn cara berpikir) yaitu 
5 (lima) sila yang sepatutnya diamalkan didalam pelak-sanaan Tugas 
Pernerintah Negara yaitu Catur Embanan. 

Pelaksanaan Catur Embanan itu adalah dalam wujud GBHN. 
Oleh karena itu, maka GBHN yang dijabarkan Catur Embanan 

setiap 5 (lima tahun setelah memperhatikan dinamika masyarakat, 
sepatutnya sesuai dan berdasarkan nilai-nilai dasar yang 5 (Lima) ilu, 
yang oleh Kezetapan .MPR No. II/MPR/1983 dan Ketetapan MPR no. 
ll/MPR/1988 disebut sebagai Pengamalan Pancasila. 

·~ 
I 

d. Bidang 

c. Bidang 

I) Kesejahteraan Rohaniah yang meliputi antara 
lain: 
a) Agama. 
b) Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa 

2) K.esejahteraan Jasmaniah yang meliputi antara 
lain: 
a) Ekonomi. 
b) K.esehatan 
c) Kependudukan 

MENCERDASKAN KEHIDUPAN BAL'iGSA. 
Yang dapat dirinci ke dalam sub-sub bidang antara 
Jain: 
I) Pendidikan, 
2) Kebudayaan 
IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA- 
BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN 
ABADI, DAN KEADILAN SOSIAL. 
Yang dapat dirinci ke dalam sub-Sub bidang antara 
lain : 
1) Politik Luar Negeri, 
2) Kerjasarna Lu~r Negeri. 

Karena MPR mempunyai kekuasaan yang tak terbatas, maka ber- 
dasarkan situasi dan kondisi yang dialami selama periode 5 (lirna) 
tahun yang Jalu, MPR dapat saja menyusun GBHN dengan meletakkan 
titik berat pada prioritas dalam bidang-bidang tertentu. 
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Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi substantif adalah 
merupakan norma dasar yang menjadi relnya GBHN. 

Hal ini berarti bahwa di dalam merumuskan GBHN, substansi 
ideologi Pancasila selalu mewamai dan menuntun segala kegiatan 
kehidupan kenegaraan yang dituangkan di dalarn GBHN untuk 
mewujudkan 5 (lima) tahun kedepan. 

Atas dasar pengertian bahwa substansi Pancasila hams mewarnai 
dan menuntun perumusan GBHN, maka perlu kita melihat kaitan 
antara substansi Pancasila dengan Catur Embanan yang menjadi 
sumber perurnusan GBHN, yang menentukan kegiatan kenegaraan 5 
(1ima) tahun ke depan, 

Unsur pertama Catur Embanan : MELINDUNGI SEGENAP 
BANGSA INDONESIA DAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONE- 
SIA yang dapat dirinci ke dalam antara lain sub bidang kegiatan per- 
tahanan dan keamanan hukum dan Wawasan Nusantara, harus diwar- 
nai dan dituntun oleh substansi Sila PERSATUAN INDONESIA. 

Unsur kedua Catur Embanan : MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN 
UMUM yang dapat dirinci ke dalam antara lain sub bidang kegiatan 
Kesejahteraan Rohani (Agama, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang 
Maha Esa) dan sub bidang Kesejahteraan Jasmaniah (Ekonomi, Kese- 
hatan, substansi Sila KETUHANAN YANG MAHA ESA dan Sila KE- 
ADIIA.i."\T SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA. 

Unsur ketiga Catur Embanan : MENCERDASKAN KEHIDUPAN 
BANGSA yang dapat dirinci ke dalarn antara lain sub bidang kegiatan 
Pendidikan dan Kebudayaan hams diwarnai dan dituntun oleh sub- 
stansi kelima Sila Pancasila, Karena harus membentuk manusia yang 
Pancasilais. 

Unsur keempat Catur Embanan : IKUT MELAKSANAKAN 
KETERTIBAN DUNIA BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PER- 
DAMAIAN ABADI, DAN KEADII.Ai"\J SOSIAL, yang dapat dirinci ke 
dalam antara lain sub bidang kegiatan Politik Luar Negeri dan Ker- 
jasama Luar Negeri harus diwarnai dan dituntun oleh substansi Sila 
KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB. 

Dalam mengambil putusan untuk menetapkan GBHN, harus 
diwarnai dan dituntun oleh substansi Sila KERAKYATAN YANG 
DIPIMPIN OLEH HIKMA T KEBUAKSANAAN DAIAM PERMUSYA- 
WARATAN/PERWAKilAN. 

r 
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M.KHARISSUHUD 

Jakarta, 14 Nopember 1990 
KETUA DPR/MPR RI, 

ttd 

VII PENUIUP 
Dernikian sumbangan pikiran saya yang dapat saya sampaikan 

dalarri Seminar IKAL mi, 
Scmoga ada manfaatnya bagi perumusan sumbangan pikiran lKAL 
bagi Pembangunan bangsa dan Negara yang kita cintai ini. 
Selarnat berserninar semoga Tuhan mernberkati Seminar ini. 
Sekian, Wassalamu' alaikum Warrohmatullahi wabarokatuh. 

VI. BEBERAPA KF.SIMPULAN 
1. Bagi kehidupan negara Indonesia ada 3 (tiga) unsur pokok se- 

bagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu Haluan 
Negara (Negara Indonesia yang adil dan makmur), 4 (empat) 
Tugas Pernerrntah Negara (Catur Embanan) dan dasar Negara 
yaitu Pancasila. 

2. ldeologi Pancasila harus mewarnai dan menuntun Ketetapan- 
ketetapan MPR terrnasuk Ketetapan tentang GBHN. 

3. Kekuasaan MPR tak terbatas, karenanya MPR mempunyai 
wewenang untuk membuat Ketetapan, rnengenai apa saja yang 
mempunyai daya ikat harus ditaati oleh seluruh rakyat Indonesia. 

4. Berdasarkan perkembangan zaman dan dinamika rnasyarakat, 
rnaka untuk yang akan datang perlu dipikirkan membedakan 
pembangunan 5 (lima) tahun dan pembangunan 25 (dua puluh 
lima) tahun, yang akan ditetapkan dalam bentuk Ketetapan MPR. 

5. GBHN adalah penjabaran dari Catur Embanan (4 Tugas Pemerin- 
tah Negara) yang tertuang di dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 
1945, sehingga pembidangan GBHN seyogyanya didasarkan pada 
Catur Embanan itu. Keempat bidang itu perlu dirinci kedalam 
sub-sub bidang. 
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73 
Sambutan Ketua MPR/DPR pada pengambilan 

Sumpah Anggota DPR/MPR RI, 
tanggal I Pebruari 1991. 





Saudara-saudara sekalian, 
Kepala Negara dalam Pidato Kenegaraan dihadapkan Sitlang 

Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 7 Januari 1991 yang baru lalu 
menyatakan antara lain: pengalaman bangsa-bangsa lain menunjukkan 
bahwa peralihan memasuki tahap tinggal landas itu merupakan bagian 
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Assalamu 'alaiklum Warohmaullahi Wabarokatuh, 
Yang terhormat : 

Saudara-saudara Wakil Ketua DPR/MPR. 
Saudara-saudara Pimpinan Fraksi-fraksi DPR dan MPR, 
Saudara Pimpinan Komisi, BURT dab BKSAP, 
Saudara-saudara para Anggota DPR dan MPR yang baru saja di- 
ambil sumpah, 
Para undangan dan hadirin sekalian. 
Sebagai insan Pancasila yang senantiasa bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, maka sepatutnyalah kita bersama-sama memanjatkan 
puji syukur ke hadirat-Nya, karena atas rahmat dan ridho-Nva-Iah acara 
pengambilan sumpah 37 (tiga tujuh) orang Anggota DPR dan 9 
(sembilan) orang Anggota Tambahan MPR yang mewakili Utusan 
sebagai pengganti antar waktu, dapat terlaksana dengan tertib dan 
penuh ke hidrnatan. 

Kepada Saudara-saudara yang baru saja diambil sumpahnya, 
perkenankanlah saya atas nama Pimpinan dan segenap Anggota DPR 
dan MPR mengucapkan "SELAMAT" dan sekaligus mengucapkan 
"SELA.MAT DATANG" dilingkungan keluarga besar DPR dan MPR. 

Kehadiran saudara-saudara di Lembaga Tinggi/Tertinggi Negara 
ini sungguh merupakan kebahagiaan bagi kita, karena dengan de- 
mikian makin ]engkaplah Lembaga Demokrasi Pancasila kita, sehingga 
diharapakan kita lebih mempunyai daya mampu untuk memacu ter- 
wujudnya kerangka landasan pembangunan yang kokoh kuat dalam 
tahun-tahun terakhir pelaksanaan Pembangunan Jangka Panjang 25 
Tahun Pertarna sebagai ancang-ancang bagi persiapan memasuki 
tinggal landas dalam Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun Kedua. 

73 
SAMBUfAN KETUA MPR/DPR-RI 

PADA PENBAMBIIAN SUMPAH ANGGOTA DPR/MPR RI 
TANGGAL 1 PEBRUARI 1991 



yang kritis dan sulit. Ada bangsa-bangsa yang berhasil dan ada bangsa- 
bangsa yang gaga) dalam melalui masa kritis dan masa sulit. 

Kita bertekad agar kita tidak gagal, melainkan harus berhasil 
dengan selamat memasuki proses tinggal landas nanti. 

· Kita harus maju dengan penuh kehati-hatian dan kewaspadaan 
dalam mengembangkan kehidupan politik, ekonomi dan sosial budaya 
kita, Segi-segi kehidupan itu harus kita kembangkan dengan irama pas 
dan tujuan yang jelas. Tujuan kita sudah jelas ialah rnelaksanakan 
pembangunan politik, ekonomi dan sosial budaya dalam rangka 
pengamalan Pancasila. 

Sedangkan pegangan kita juga telah jelas ialah semangat dan 
ketentuan UUD 1945. Arah yang kita ternpuh juga sudah jelas ialah 
GBHN dan konsensus-konsensus nasional yang terdir i dari waktu 
kewaktu kita sepakati bersama. Itulah kunci terpenting mengapa 
selama lebih dari dua dasa warsa kita menikrnati stabilitas nasional 
yang dinamis. 

Pernyataan kepala negara tersebut mengajak kepada kita sekalian 
untuk bekerja dengan tekad dan semangat yang tinggi agar masa-masa 
sulit dapat kita lampaui dengan basil yang baik. 

Sebagai Wakil-wakil rakyat di Lembaga Perwakilan dan Majelis kita 
harus menyadari bahwa dibalik keberhasilan pembangunan yang telah 
kita capai sampai saat ini, masih banyak kekurangan dan kelemahan 
yang harus kita atasi. 

Bersamaan dengan itu, sebagai akibat dari pembangunan itu 
sendiri telah lahir masalah-masalah baru, aspirasi-aspirasi baru, tun- 
tu tan-tun tu tan baru dan kepentingan-kepentingan baru, yang 
kesernuanya itu perlu mendapat jawaban dan penangan yang tepat 
sehingga pada akhirnya dapat menjadi kekuatan dinamis bagi pemba- 
ngunan nasional kita. 

Marilah kita menyatukan tekad agar berhasil dalam persiapan 
memasuki proses tinggal landas nanti, oleh karena itu kita dituntut 
untuk secara terus menerus melanjutkan, meningkatkan, memperluas 
dan mernperdalam rnakna pembangunan yang kita landaskan. Sebagai 
putera-putera terpercaya, putera-putera pilihan bangsa yang dianggap 
ffi<l!IlPU menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat, posisi 
Saudara-saudara sungguh sangat strategis untuk lebih memacu tum- 
buh suburnya prakarsa, kreativitas dan partisipasi masyarakat yang 
makin meluas dan makin merata. 

Dipundak Saudara-saudaralah para Anggota Majelis, para Anggota 
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Saudara-saudara sekalian, 
Agar Saudara-saudara Anggota yang baru saja diarnbil sumpahnya 

dapat segera menyesuaikan dengan gerak kiprahnya kegiatan-kegiatan 
Dewan dan Majelis saya mengharapkan agar Saudara-saudara segera 

Saudara-saudara sekalian, 
Menyadari akan keberadaan kita sebagai Anggota Lembaga De- 

rnokrasi Pancasila, rnaka da!am mengemban tugas konstitusional kita 
wajib membawakan watak Pancasila, yang mengutarnakan keutuhan, 
persatuan dan kesatuan bangsa serta mengutamakan musyawarah 
dalam menyelesaikan setiap perrnasalahan bersama demi kepentingan 
rakyat, 

Mengalir dari sikap dasar yang demikian itu, maka walaupun 
Saudara-saudara yang baru saja diambil sumpahnya akan mengelom- 
pokkan diri dalam Fraksi-fraksi clan Komisi-komisi tidak berarti bahwa 
pengabdian dan perjuangna Saudara-saudara di DPR dan Majelis 
hanya untuk kepentingan kelompok atau daerah pemilihannya saja. 
Tetapi justru harus menyatu dalam gerak karya juangnya sebagai 
pengejawantahan seluruh rakyat Indonesia dan senantiasa harus ber- 
orientasi pada Amanat Penderitaan Rakyat Indonesia. 

Dewan yang rnerangkap pula se bagai Anggota Majelis rakyat menaruh 
harapan, sebab Saudara-saudaralah pernain didalam panggung De- 
mokrasi , Pancasila yang masih terns menerus dimantapkan pelak- 
sanaannya. Kualitas para Anggota Dewan dan Majelis diharapkan 
dapat mengimbangi ketangguhan pihak Eksekutif didalam menurn- 
buh-kembangkan upaya-upaya untuk mewujudkan pemerataan pem- 
bagunan menuju kepada keadilan sosial. Berkaitan dengan itu melalui 
lembaga ini dirnana Saudara-saudara akan terlibat didalamnya, Sau- 
dara-saudara dituntut untuk bekerja lebih keras, lebih tekun dan lebih 
marnpu menjemput tuntutan dan harapan rakyat Ini rnemang bukan 
pekerjaan yang mudah dan "sekali jadi", bahkan bukan pekerjaan yang 
"Asal jadi", Namun memerlukan kesadaran dan dedikasi yang tinggi, 
ketekunan dan tanggung jawab yang mendalam. 

Dalam kaitan itulah, khusus untuk anggota Majelis apabila ada 
aspirasi rakyat yang dipandang sangat perlu ditampung dalam CBHN 
yang akan datang supaya disarnpaikan lewat Fraksinya, dan secara 
fungsional aspirasi-aspirasi itu ditampung oleh Wakil Ketua MPR unsur 
Utusan Daerah Saudara R. Soeprapto. 
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M. KA.HARIS SUHUD 

Jakarta, 1 Pebruari 1991 
PIMPINAN MPR/DPR 

KE TUA 
ttd 

Sekian dan terimah kasih 
Wassalamu'alaikum Wr. Wb. 

mempelajari Peraturan Tata Tertib DPR dan MPR yang merupakan 
"Aturan Perrnainan" dalam rangka mengemban tugas konstitusional 
Saudara-saudara sebagai Anggota Dewan dan Majelis. 

Seiring dengan itu, saya mengharapkan pula agar saudara-saudara 
dalam meningkatkan dan mengembangkan peranan sebagai Anggota 
Dewan dan Anggota Majelis yang sekaligus juga merupakan upaya 
meningkatkan citra DPR dan MPR, senantiasa diikuti pula dengan 
peningkatan kesadaran politik dan kernantapan politik senafas dengan 
dinamika masyarakat yang selalu berkembang aspirasi dan tuntutannya. 
Sehingga dengan demikian kita dapat cepat tanggap dan tangguh 
dalam menangkap, menghimpun, mengolah, menyalurkan dan mem- 
perjuangkan aspirasi serta tuntutan masyarakat secara demokrasi, 
konstitusional dan berdasarkan hukum. 

Demikian sarnbutan saya, dan sekali lagi saya atas nama Pimpinan 
dan segenap Anggota DPR dan MPR mengucapkan "SElAMAT DA- 
TANG, SEI.AMAT BERTUGAS DAN SElAMAT BERJUANG". 

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan taufik dan 
rahmat-Nya kepada kit.a sekalian dalam rangka menyukseskan pemba- 
ngunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, 
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74 
Prasarana Ketua DPR-RI, M. Kharis Suhud pada 

Seminar Nasional VI Asosiasi Ilmu Politik Indonesia 
(AIPI) tanggal 11 Pebruari 1991 di Jakarta, tentang 

DPR dan masalah Pembangunan Politik. 
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Dernokrasi Pancasila adalah Dernokrasi yang dianut didalam sis- 
tem ketatanegaraan kita, bersumber dari falsafah dan kehidupan 
sosial budaya bangsa Indonesia at.as dasar kekeluargaan, gotong royong 
dan kebersarnaan. 

Demokrasi Pancasila merupakan sistem yang hidup secara di- 
namis, yang turnbuh berkembang secara berkelanjutan didalarn per- 
juangan dan pengalaman sejarah bangsa. 

Demokrasi Pancasila pada hakekatnya meliputi sernua aspek 
kehidupan didalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang 
saling terkait, integralistik dan saling mempengaruhi. 

Didalam pembangunan politik untuk mewujudkan Dernokrasi 
Pancasila terkait unsur-unsur pokok didalamnya yaitu : 

Sturktur politik terdiri dari supra struktur dan infra struktur 
politik. 
Proses politik termasuk pelaksanaan Sistem Pemilu, mekanisme 
Kepemimpinan Lima Tahunan, sistem pengarnbilan keputusan. 
Partisipasi politik didalam kehidupan bangsa, 
Komunikasi Politik 
Budaya politik, 

Dewan Perwakilan Rakyat sebagai Lembaga Perwakilan merupa- 
kan lembaga supra struktur politik, yang bersama-sama lembaga supra 
struktur polirik yang lain yaitu Presiden, Mahkamah Agung, Dewan 
Pertimbangan Agung dan BEPEKA, membangun sistem politik De- 

I Pendahu]uan 
Di bidang Pembangunan Politik, GBHN 1988 antara lain menga- 

takan : 
"Pembangunan politik merupakan usaha untuk membangun 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara berasaskan 
pancasila dan diarahkan untuk lebih memantapkan perorujudan De- 
mokrasi Pancasila ". 

74 
DPR DAN MASAI.AH PEMBANGUNAN POLITIK 

OLEH M. KHARIS SUHUD, KETUA DPR RI 
PADA SEMINAR NASIONAL VI 

ASOSIASI ILMU POUTIK INDONESIA (AIPI) 
11 PEBRUARI 1991 
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II. Wujud Demokrasi Pancasila. 
Adapun wujud Dernokrasi Pancasila yang kita inginkan adalah 

demok.rasi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila didalarn kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang didasarkan kepada 
kerakyatan yang dipimpin oleh hikrnat kebijak.sanaan dalam permusya- 
waratan perwakilan yang mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa, yang 
menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusian ynag adil dan beradab, yang 
berpersatuan Indonesia, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia. 

Pembangunan politik yang sesuai dengan Dernokrasi Pancasila 
memiJiki ciri-ciri sebagai berikut : 

Kedaulatan berada ditangan rakyat, dilaksanakan melalui lembaga 
permusyawaratan dan perwakilan. 
Memegang teguh asas musyawarah untuk mencapai kata rnufakat. 
Tidak. dikenal adanya diktatur mayoritas atau tirani minoritas dan 

· lembaga oposisi. 
Tidak dikenal pemisahan kekuasaan, yang ada adalah pembagian 
kekuasaan diantara 5 (Iima) Lembaga Tinggi. Negara dibawah 
Majelis, yang mempunyai wewenang dan tugas masing-masing, 

rnokrasi Pancasila, dibawah MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat 
dan penjelmaan seluruh rakyat. 

Didalam membangun sistem politik Demokrasi Pancasila, peranan 
infra struktur politik yang dimainkan oleh tiga organisasi kekuatan 
Sosial Politik, menentukan wujud tumbuh dan berkembangnya De- 
rnokrasi Pancasila. 

Didalarn perwujudan sistern politik Dernokrasi Pancasila, orga- 
nisasi-organisasi kekuatan sosial politik ini harus berperan nyata, sebab 
sebagai wadah partisipasi, maka lembaga -lembaga ini memiliki hak dan 
kewajiban dan tanggung jawab yang sarna didalam proses pernba- 
ngunan. 

Didalam pembangunan politik yang sekarang ini kita laksanakan, 
keberadaan, kualitas, kemandirian dan kemampuan Orgasnisasi-orga- 
nisasi Kekuatan Sosial Politik ditambah dengan peran sosial politik 
ABRI, akan menjadi kekuatan penyangga Demokrasi Pancasila yang 
bersama-sama supra struk.tur politik khususnya Dewan Perwakilan 
Rakyat sebagai Lembaga Perwakilan akan mewujudkan bentuk De- 
mokrasi yang kita idam-idamkan. 
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III. Mekanisme didalam pembangunan politik Demokrasi Pancasila, 
Bagaimanakah mekanisme kehidupan bernegara didalam sistem 

politik Demokrasi Pancasila ? 
Mekanisme kebidupan bernegara dilandaskan kepada Tujuh Kunci 
Pokok Sistem Pernerintahan Negara sebagaimana diatur oleh UUD 
1945. 
Tujuh Kunci Pokok tersebut adalah : 
1) Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtstaat), tidak ber- 

dasar kekuasaan (rnanhsstaat). 
2) Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukurn dasar), tidak 

bersifat absolut 
3) Kekuasaan tertinggi ditangan MPR. 
4) Presiden lalah penyelenggara Pemerintah Negara yang tertinggi di 

bawah Majelis, 
5) Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Presiden harus 

bekerjasama dengan DPR, Presiden harus rnendapat persetujuan 
DPR dalam mernuat Undang-undang dan rnenetapkan APBN. 

6) Menteri Negara ialah pembantu Presiden; Menteri Negara tidak 
bertanggungjawab kepada DPR. 

7) Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas. Kedudukan DPR 
kuat, karena tidak dapat dibubarkan oleh Presiden, Anggota DPR 
semuanya merangkap menjadi Anggota MPR dan DPR dapat 
senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden dan bila DPR 
menganggap Presiden melanggar haluan negara yang ditetapkan 
oleh MPR, maka Majelis dapat diundang untuk Persidangan Is- 
timewa agar bisa meminta pertanggungjawaban kepada Presiden. 

Melihat kepada ciri-ciri Demokrasi Pancasila, rnaka Sistern politik 
Dernokrasi Pancasila, kita pandang suatu sistem pengorganisasian 
negara yang terbaik dibanding dengan Demokrasi Leberal atau sistern 

yang didalam mekanisme pelaksanaan tugas-tugasnya berpedornan 
kepada prlnsip-prinsip kekeluargaan, kebersarnaan dan gotong 
royong. 
Fungsi-fungsi: kenegaraan diemban oleh MPR (pemegang kedau- 
Iatan rakyat), DPR (fungsi Legislatif), Presiden (fungsi Eksekutif), 
DPA (fungsi Konsultatif), BEPEKA (fungsi Audikatif), MA (fungsi 
Judikatif). 
Kerakyatan atas dasar hikmad kebijaksanaan didasarkan kepada 
kemanfaatannya bagi rakyat banyak. 
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Demokrasi Terpimpin seperti yang berlangsung sebelum Orde Baru, 
sebab demikian Pancasila, sistem pengorganisasian negara didasarkan 
kepada dernokrasi atas dasar nilai-nilai Pancasila yang integralistik, 
saling terkait, dimana didalamnya diatur adanya hak dan tanggung 
jawab individu didalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 
dalam batas-batas yang tidak bertentangan dengan kepentingan 
umum. 

Di dalam Demokrasi Pancasila penerapannya dilandasi oleh asas 
kekeluargaan, gotong royong, kebersamaan sebagai pancaran dari 
kesadaran budi pekerti dan hati nurani yang luhur sebagai rnahluk 
individu maupun mahluk sosial, 

Apabila kita menginginkan, bahwa Demokrasi Pancasi.la yang kita 
pandang sebagai sistem pengorganisasian negara yang terbaik tersebut 
dapat terwujud dengan nyata, semua unsur yang terlibat didalamnya 
harus dapat rnelaksanakan tugas, fungsi dan peranannya dengan 
rnantap, rnaka banyak peroblematika-problematika yang muncul, yang 
harus kita jawab, seperti : 

Seberapa jauh partisipasi masyarakat didalam pembangunan poli- 
tik. 
Wujud komunikasi politik dalam arti, komunikasi timbal batik 
antar masyarakat •. antara masyarakat dengan Lembaga-lembaga 
Perwa-kilan Rakyat, antara masyarakat dengan Pemerintah/apara- 
tur negara. 
Sistem politik kaitannya dengan politik, sedang budaya politik 
sangat dipengaruhi oleh budaya bangsa. · 
Seberapajauh Pemilu yang diatur dengan Undang-undang Nomor 
I Tahun 1985, yaitu sistem perwakilan berimbang dengan stelsel 
daftar dapat menghasilkan wakil-wakil rakyat yang terpercaya yang 
akan duduk di Lembaga-lembaga Perwakilan 
Mekanisrne Kepemimpinan Lima Tahunan yang sudah berjalan 
selama ini apa perlu penyernpurnaan-penyempumaan lebih lanjut. 
Apakah Lembaga-lembaga yang ada, baik supra maupun infra 
struktur politik telah memainkan peranannya dengan baik. 
Bagaimana peran sosial politik ABRI. 

Dan rnasih banyak permasalahan-permasalahan lain yang rnuncul, yang 
harus mampu kita jawab dengan jujur. 

Masih banyak kendala yang kita hadapi di dalarn pembangunan 
politik, dan masih banyak. pula pendapat atau persepsi yang berbeda 
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tentang wujud pelaksanaan pernbangunan politik yang kita laksanakan 
sekarang ini. 

Kalau kit.a kaji, tujuan nasional kita sebagaimana tertuang didalam 
alinea ke-4 Pernbukaan UUD 1945 yang akan diwujudkan melalui Sis- 
tem Demokrasi Pancasila adalah : 

Melindungi segenap bangsa dan tanah air. 
'"' Mernajukan kesejahteraan masyarakat, 

Mencerdaskan kehidupan bangsa. 
lkut melaksanakan ketertiban dunia. 

Kalirnat-kalimat yang tertera di dalam alinea ke-4 Pembukaan 
UUD 1945 tersebut jelas menggambarkan sesuatu yang dinamis yang 
ingin dicapai dengan landasan Demokrasi Pancasila. 

Dinarnika yang ingin dicapai dengan landasan Dernokrasi Pan- 
casila yaitu pengembangan nilai-nilai yang mempengaruhl orientasi, 
sikap dan tingkah laku politik baik dari lembaga-lembaga politik yaitu 
infra dan supra struktur politik maupun anggota rnasyarakat. 

Budaya politik Dernokrasi Pancasila terwujud di dalam budaya 
kekeluargaan, gotong royong, musyawarah mufakat, cinta kerner- 
dekaan, cinta tanah air, memiliki semangat persatuan, sifat pantang 
menyerah, solidaritas dan cita perdamaian, 

Sernangat kekeluargaan yang saling menunjang dan saling me- 
nguntungkan daiam kehidupan berrnasyarakat, berbangsa dan berne- 
garakan menciptakan solidaritas sosial nasional yang kukuh dan 
kokoh, 

Budaya politik Demokrasi Pancasila yang ditetapkan sejak Orde 
Baru dikembangkan sesuai dinarnika masyarakat dengan berpedoman 
kepada CUD 1945 pelbagai Ketetapan MPR khususnya Ketetapan 
tentang GBHN dan peraturan perundang-undangan lainnya. 

Selain Ketetapan-ketetapan MPR, di bidang pembangunan politik 
kita telah memiliki 5 (lirna ) undang-undang yaitu : 
I. Udang-undang tentang Pemilu, telah beberapa kali mengalami 

perubahan, terakhir dengan Undang-undang Nomor l tahun 
1985. 

2. Undang-undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan 
DPRD, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir 
dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 1985. 

3 Undang-undang tentang Parpol dan Golkar. Undang-undang 
lama telah mengalami perubahan disesuaikan dengan Pancasila 



sebagai satu-satunya asas. Undang-undang dimaksud adalah Un- 
dang-undang Nomor 3 tahun 1985. 

4. Undang-undang tentang organisasi Kemasyarakatan, diatur de- 
ngan undang-undang Nomor 8 tahun 1985. 

5. Undang-undang tentang Referendum, diatur dengan Undang-un- 
dang Nornor 5 Tahun 1985. 

Disamping kelima Undang-undang di bidang politik tersebut, ada satu 
Undang-undang lagi yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 
yang telah diubah dengan ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan dan 
kearnanan Negara Republik Indonesia yang antara lain mengatur ten- 
tang peran sosial politik ABRI. 

GBHN dan pelbagai Ketetapan MPR serta perundang-undangan 
sebagai penjabaran ]ebih lanjut dari UUD 1945 menggambarkan suatu 
dinamika dari pelaksanaan Demokrasi Pancasila. 
a) Didahului dengan Pemilihan Umum untuk membentuk Dewan 

Perwakilan Rakyat, kernudian membentuk Majelis Perrnusyawara- 
tan Rakyat. 

b. Majelis Permusyawaratan Rakyat rnenentukan GBHN. 
c) Mandataris berdasar perintah GBHN menetapkan Rencana Pem- 

bangunan Lima Tahun. 
d) Pemerintah berdasarkan TAP :\1PR menetapkan Krida Kabinet. 
e) Un tuk rnelaksanakan Kridanya, Pemerintah menyampaikan 

RAPBN setiap tahun kepada DPR. 
f) DPR dan Presiden/Pemerintah membentuk pelbagai peraturan 

perundang-undangan terrnasuk undang-undang APBN. 
g) Presiden memberikan pertanggungjawaban atas mandat yang di- 

terirnanya kepada MPR yang merupakan pertanggungjawaban atas 
pelaksanaan GBHN yang diterjemahkan di dalam REPELIT A. 

Mengenai perwujudan Demokrasi Pancasila dewasa ini masih ada 
perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat adalah sebagai akibat dari 
aspirasi yang tidak sama mengenai wujud Dernokrasi Pancasila yang 
sedang kita laksanakan. 

Ada pendapat yang menyatakan bahwa apa yang kita capai dan apa 
yang kita wujudkan sekarang ini sudah baik dan sudah maksimal 
rnengingat situasi dan kondisi bangsa secara umum. 

Sementara itu ada yang berpendapat bahwa jalannya Demokrsi 
Pancasila masih belum mernuaskan sebagaimana yang diharapkan dan 
masih perlu terus-menerus dimantapkan untuk dapat menjawab secara 
jujur kedua pendapat tersebut, maka perlu ditelaah pelbagai aspek 
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1. Mekani.sme politik belum tertata dengrm bailc.. 
Walaupun secara umum dapat dikatakan bahwa Kelembagaan 

Negara yang ada sekarang ini sudah didudukkan sesuai Undang-un- 
dang Dasarl945 namun irnplementasinya belum tertata sebagaimana 
yang diharapkan. Hubungan antar lembaga yang memainkan peran 
di dalam supra struktur politik belum memberikan garnbaran pelak 
sanaan fungsi masing-rnasing secara jelas dan nyata. 

TAP MPR No. III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan 
Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan /atau antar Lernbaga- 
lembaga Tinggi Negara tidak menggambarkan secara jelas tanggung 
jawab dan hubungan masing-masing Lembaga Tinggi Negara. Sebe- 
narnya Kelirna lembaga tinggi Negara tersebut posisinya sejajar di- 
bawah MPR, tapi karena tidak adanya pengaturan secara jelas tentang 
hubungan kerja antar lembaga-lembaga tinggi dan posisinya masing- 
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IV. Peranan DPR didalam pembangunan Politik dan prob]ematik- 
problematiknya. 
Peranan DPR didalam pembanguann politik adalah mengimpel- 

mentasikan Dernokrasi Pancasila didalam pelaksanaan ketiga tugas 
pokoknya, dibidang perundang-undangan, di bidang penetapan angga- 
ran dan di bidang pengawasan didalam rangkuman kehidupan ber- 
masyarakat, berbangsa dan bernegara, 

Sebagai Lembaga Legislatif dan sebagai Lembaga Perwakilan 
Rakyat, DPR berperan untuk menampung aspirasi masyarakat ke 
dalam ketiga tugas utamanya tersebut, 

Didalam melaksanakan ketiga togas utamanya secara konstitu- 
sional tersebut dijumpai berbagai problematika. 

Problomatika-problematika utama yang dijumpai tersebut adalah : 

yang melingkupinya, yang akan memberibn gambaran tentang wujud 
pelaksanaan Demokrasi Pancasila khususnya pelaksanaan Demokrasi 
Pancasila di dalarn pembangunan politik. 

Namun demikian, karena Juasnya cakupan permasalahan yang 
perlu ditelaah, maka sesuai dengan judul yang dirninta, saya akan 
mernfokuskan pembahasan tentang peranan DPR di dalam pemba- 
ngunan politik Demokrasi Pancasila dengan segala Problematika- 
problematikanya. 

Disamping itu saya akan menyocoti pembangunan hukum sebab 
pernbangunan hukum adalah bagian dari pembangunan politik. 



masing, maka timbulah asumsi seperti yang berlaku sekarang ini, yaitu 
bahwa badan eksekutif yang sewajarnya dominan, karena Presiden 
adalah rnandataris MPR dan kecuali itu dalam U ndang-undang Dasar 
1945 ditegaskan bahwa Presiden memegang kekuasaan eksekutif dan 
legislatif. Hal ini mungkin didasarkan atas pengalaman di dalam 
negara berkembang umumnya yaitu bahwa sesuatu negara tetap bisa 
berdiri tanpa adanya badan Jegislatif. Sedangkan sebuah negara tidak 
mungkin berdiri tanpa adanya eksekutif, sehingga dalam cara berpikir 
seperti ini badan legislatif hanya sekedar pembantu a tau junior partner 
dari eksekutif. 

Aki bat dari dominannya lembaga eksekutif ini DPR nampak lemah 
dan tidak melaksanakan dengan baik ketiga fungsi utamanya yaitu 
fungsi perundang-undangan, fungsi APBN, dan fungsi pengawasan. 

Menurut penjelasan pasal 23 Undang-undang Dasar 1945 
kedudukan DPR dalam fungsi APBN dinyatakan lebih kuat daripada 
kedudukan pemerintah. Dalam prakteknya istilah kuat tersebut selalu 
dihadapkan pada perlimbangan-pertimbangan yang menyangkut 
tanggungjawab mandataris, stabilitasi kearnanan, stabilitas moneter 
Clan lain sebagainya. Sehingga istilah kuat tersebut menjadi agak terde- 
sak. 

Berdasarkan paham integralistik yang dianut dalam kehidupan 
bangsa, seluruh bangsa Indonesia dianggap sebagai keluarga besar dan 
sejalan dengan itu hubungan antara lembaga-lembaga Tinggi Negara 
harus pula berdasarkan atas kekeluargaan, kebersamaan dan gotong 
royong, kesemuanya menjunjung tinggi Amanat Penderitan Rakyat. 

Presiden tidak bisa membubarkan DPR, sebaliknya DPR-pun tak 
bisa menjatuhkan Presiden. Dalam sistern seperti ini kerjasarna antara 
badan Legislatif dan Eksekutif hanya bisa terlaksana dengan baik kalau 
kedua belah pihak mempunyai pengertian dan menjunjung tinggi 
kewajiban dan kedudukan masing-masing sebagaimana yang tertera 
pada UUD 1945. Perbedan pendapat diselesaikan secara musyawarah 
dan hanya dalam keadaan yang sangat terpaksa penyelesaian suatu 
masalah di DPR/MPR dilakultan melalui suara terbanyak . 

RUU-RUU yang diajukan oleh Pemerintah ke DPR selalu menga- 
lami pembahasan yang mendalam oleh Fraksi-fraksi dalam rapat 
Kornisi-komisi, sehingga jalannya musyawarah sering-sering diliputi 
suasana panas, baik antara Fraksi dengan Fraksi atau antara Fraksi 
dengan Pemerintah, semuanya ini hanya dapat diselesaikan apabila 
diiringi dengan sikap, "give and take". 
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2. Hubungan antara Fraksi, anggot.a DPR dan Rakyat. 
Dalarn DPR Fraksi-fraksilah yang mempunyai kedudukan yang 

kuat karena rnerupakan perpanjangan tangan dari OPP OKSP nya 
(Organisasi kekuatan sosial politik) dan mempunyai pengaruh yang 
rnenentukan terhadap para anggotanya. Fraksi bukan alat kelengkapan 
DPR walaupun lokasi kantornya berada di dalam komplek DPR. Dan 
oleh karenanya tidak berada di bawah perintah Ketua DPR. 

Semua anggota DPR memberikan suaranya sesuai arahan 
Fraksi dan tanggung jawab kepada Pimpinan Fraksi, sebab anggota 
terikat pada partai melalui Fraksinya, Dalam keadaan seperti itu 
anggota DPR tidak bisa menyuarakan lain kecuali suara Fraksinya 
walaupun mungkin saja dalam hati sanubarinya tidak setuju dengan 
pendirian fraksi, Bagi anggota yang bersangkutan tentunya timbul 
suatu dilema: mengikuti suara hati nuraninya yang didasarkan atas 
kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau harus tunduk kepada 
keputusan Fraksinya. Dalarn UUD I 945 masalah-masalah yang me- 
nyangkut moralitas. dan etika mendapatkan penekanan yang cukup 
besar seperti yang kita baca dalam Pembukaan UUD 1945, dan 

Biasanya menurut pengalaman perbedaan antara Fraksi-fraksi di 
dalam DPR walaupun kadang-kadang sulit tapi masih dapat diselesai- 
kan, Yang sangat sukar penyelesaiannya adalah apabila terjadi perbe- 
daan pendapat antara DPR (keernpat Fraksi mempunyai pendapat · 
sama) dan Pemerintah. 

Kalau DPR harus memberikan persetujuan terhadap pendirian 
Pemerintah, biasanya alasannya adalah : 

Karena DPR mempunyai pendirian yang kebetulan sarna dengan 
pendirian Pemerintah mengenai suatu masalah, 
Karena pertimbangan Stabilitas Nasional, jangan sampai perbe- 
daan pendapat antara Pemerintah dan DPR bisa berkembang 
menjadi masalah dalam masyarakat luas yang bisa ditunggangi 
oleh unsur-unsur yang tidak bertanggung jawab, Tidak bisa kita 
pungkiri, bahwa masalah SARA rnasih selalu menghantui kita, 
sekalipun kita sudah berhasil mernelihara stabilitas nasional 
selama 20 tahun. Pada akhirnya Mandatarislah yang bertanggung 
jawab atas berhasil/gagalnya pembangunan dan masalah ke- 
amanan dalam negeri, 
Karena DPR tidak memiliki data yang lengkap. 
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3. Pertanggungi<Jwaban anggota DPR terha.dap rakjat pemilih. 
Dalam sistern pemilu seperti yang berlaku sekarang rakyat merni- 

penjelasan UUD 1945. Mengalir dari amanat UUD 1945 ini maka ten~ 
tunya implementasi Dernokrasi Pancasila harus juga selalu di landasi 
oleh nilai-nilai moral tersebut. 

Dalam pelaksanaan politik praktis sering kita jumpai adanya re- 
kayasa politik dan manipulasi politik yang tidak selalu mengindahkan 
nilai-nilai moral yang diamanatkan oleh Pancasila. Hal ini biasanya 
dilakukan oleh suatu OKSP dengan tujuan untuk memperoleh mayori- 
tas suara, dan juga ada kalanya untuk kepentingan Survival Pancasila, 
mengingat kondisi infra-struktur, maupun supra struktur, dan masya- 
rakat yang dalam banyak hal masih belum selesai dengan Pancasila dan 
UUD 1945. - 

Dalam kaitan dengan pelaksanaan politik praktis itu sering terde- 
ngar ucapan-ucapan yang mengatakan bahwa politik itu kotor atau 
mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Presiden Soekarno di Jaman 
Orla bahwa : "Politiek is machtsvoming en machtsaanwending". 

Dalam kalimat-kalimat tersebut sudah tercermin pentingnya pe- 
ranan dari kekuasaan dalam permainan politik. 

Juga pernah kita dengar, bahwa "Vox populi, Vox Dei'" suara 
rakyat adalah suara Tuhan. PK.I pernah memanfaatkan dalih' ini 
mengingat bahwa rakyat Indonesia adalah rakyat yang religius. Untuk 
mendapatkan dukungan rakyat banyak terhadap program-programnya, 
PKI mengadakan rekayasa politik melalui alat Agitpropnya agar rakyat 
mendukung dan menyetujui Program PK.I tersebut. Disini kembali kita 
lihat pentingnya peranan suara mayoritas dalam demokrasi. Yang perlu 
dipertanyakan ialah apakah mayoritas suara itu datang karena rakyat 
secara sadar dan sukarela memberikan suaranya atau karena paksaan 
atau karena rekayasa. 

Dalam rangka hubungan antara sebuah organisasi dan anggotanya 
haruslah kita akui bahwa masuknya seseorang kedalam organisasi terse- 
but tentu didasarkan atas adanya kesediaan orang tersebut untuk 
tunduk kepada organisasi. Biasanya dicarikan jalan tengah agar tidak 
terfalu banyak meninggalkan nilai-nilai moral, tapi bisa memenuhi 
keinginan organisasi. Dan kalau ia k.urang bisa memenuhi kemginan 
orang banyak. yang tergabung dalam organisasi tersebut dan terlalu 
mementingkan keyakinannya sendiri, bisa dianggap sebagai egois atau 
penganut paham leberalisme. 
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Ketua DPR dan mengadubn na¥bnp; iini bl'a.111 imm1~ 
lepentingan pribadi orang yang hrnanglvtan.. 

c, Rakyat mengirim surat pada Ketua DPR Wlllluk ~lllbni wcm-- 
masalahannya. 

Yang sering rerjadi ialah bahwa mengirim ml!al ~· L:.lllllat D1Mi. 
untuk mengadubm nasibn113- 

Terutama apabila masalah-masabh y.mg ~ iilllGl ~ !Dm'- 

nyangk.ut pribadinya atau l.ehiarganpd·lingga sdair.mgjiimWi !Ul1131il-- 
surat pengaduan sepeni itu cul.up b:auf.d.. Unnal. ~ h~ 
ban 113ng timbul sebagai alibat sistem pcmillu ,aog liil:ai am11111~. ~ 

ini bisa ditrmpuh ja1an sebagai berikut : · 
a. Fraksi menentukan anggota al.au anggota-amg~ai 11111111Illll. 

mewalili suatu daerah terttntu clan ~ srp1'a h~.lli!mpum 
yang benangku1an dengan darrah trnelmL 

b. Rakyat di daerah tersebut diberilahu okll Frabi ~~ mama 
anggota-anggoea Frabi yang dilugashn unbll: ~ cdewtmhi 
tersebut dan diharapbn agar supap srmua ~ ~ 
melalui anggota yang ditunjul. tcncbat.. 

c. Anggoea yang menerima togas dari habi. illil ~· kw1l5llliim 
mell}tlmibn mas:abh-masalah y..ng ch"lt;wbpii CJkh n.l.y.aL 

d, Rakyat juga bisa menyampaibn pcnplmn mriataii 1'Qmi8aril;dlari 
OKSP di daaahnya. y.mg hmudian ~ lir aaas litwadt 
salur.m bienrli sampai kc DPP. dim DPP ~ 
kepada Fr.Wi uotuk mempcrjuangbn di DPlt.. 

e. OPP OKSP yang benanglu1an mc-monilim: ~ l!1ifP" mllrlbi 
Fraksiny.a dalam DPR atau DPRD. 
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4. Vsaha meningkatluzn kualillils DPR. 
Kualitas DPR tidak bisa lepas dari kualitas OKSP yang menjadi 

pendukungnya, sedangkan kualitas OKSP ditentukan oleh kualitas 
pendukungnya. Anggota-anggota DPR dianggap sebagai putera terbaik 
dari rakyat karena masuknya dalam DPR sudah melalui pemilu dan 
saringan-saringan lainnya sebelum pemilu. Dengan demikian adalah 
tugas dari Organisasi Kekuatan Sosial Politik untuk selalu berusaha 
keras mernbentuk kader yang tangguh untuk dijadikan wakil rakyat di 
dalam Badan Legislatif. 

Dalam Proses untuk menyaring kader-kader yang terbaik, kiranya 
OKSP bisa melaksanakan pernilu intern dalam organisasinya, yang 
diharapkan dapat menghasilkan calon-calon yang terbaik diserta 
rangkingnya. Dengan demikian dalarn pelaksanaan pemilu nanti akan 
dihasilkan calon-calon yang sudah mendapatkan kepercavaan dari 
bawah. Dengan cara seperti ini maka pemilihan calon pada tingkat 
OKSP dilakukan melalui pemilihan orang, sedang pemilihan sewaktu 
Pernilu pencobJosan tanda gambar, dan pemilihan calon Presiden dan 
Wakil Presiden di MPR melalui pernilihan orang. Untuk mendukung 
langkah-langkah OKSP tersebut, peranan bagian riset dari OKSP 
adalah sangat penting. 

Disamping kualitas anggotanya kualitas DPR juga sangat dipeng- 
aruhi oleh mutu pelayanan yang diberikan oleh Sekretariatjenderal 
DPR. Staf Sekertaris Jenderal harus mampu rnemberikan pelayanan 
kepada para anggota Dewan sehingga memungkinkan anggota DPR 
dapat melaksanakan tugasnja dengan baik, 

Dengan cara tersebut diat.a.s terdapat keseimbangan antara per- 
tanggug jawaban kolektif (Fraksi) sebagai akibat dari pencoblosan 
tanda gambar dalam Pemilu, dan pertanggung jawaban anggota badan 
perwakilan secara individu terhadap sesuatu masalah yang 
dikernukakan oleh Rakyat. kalau rakyat rnerasa bahwa kepentingannya 
benar-benar mendapat perhatian dari pada wakilnya yang duduk dalam 
badan legislatif, saya kira rakvat akan dengan sukarela mernberikan 
parusipasinya dalarn pemilu dan melaksanakan pembangunan. Sudah 
barang tentu berbarengan dengan kegiatan-kegiaran yang dilakukan 
oleh OKSP, masalah hukurn harus mendapat perhatian yang sungguh- 
sungguh. Selama rakyat belum merasa adanya kepastian hukum dan 
keadilan, partisipasi rakyat sukar bisa diharapkan. 



1169 

5. Penman DPR dalam pengangkatan Menteri-menteri. 
Didalam sistem ketatanegaraan kita, Menteri ialah pembantu 

Presiden dan tidak berr.anggung jawab kepada DPR. Presiden meng- 
angkat dan memberhentikan Menteri-menteri Negara. Dalam rangka 
membantu Presiden untuk memilih para pembantunya sebgai Menteri 
Negara, ada gagasan kiranya DPR dapat dilibatkan sebagaimana halnya 
dalam prosedur pengangk.atan calon ~nggota Hakim Agung yaitu : 
Masing-rnasing anggota OKSP melalui fraksinya yang ada di DPR 
mengajukan narna-nama calon untuk dihimpun yang kemudian 

Dalam rangka ini Sekretaris Jenderal perlu dilengkapi sarana- 
sarana seperti perpustakaan yang baik dan lengkap, badan penelitian 
(riser) yang terdiri dari pakar-pakar/staf ahli, selanjutnya per- 
lengkapan-perlengkapan, baik terrnasuk perangkat lunak maupun 
perangkat keras. 

Kerjasama antara UI dan Sekjen DPR sudah diadakan dengan 
tujuan melengkapi DPR dengan kelompok pakar supaya mutu pelayan- 
an Sekretaris Jenderal lebih ditingkatkan. 

Selain daripada itu masyarakat juga dapat berperan dalam usaha 
memperbaiki mutu DPR. Rapat-rapat yang diadakan DPR khususnya 
rapat Pleno dan rapat kerja Komisi-kornisi pada umunya adalah rapat 
terbuka. Sehingga rakyat selalu bisa mengikuti pernbicaraan dalam 
DPR. Dengan berdirinya rakyat sebagai peninjau pada rapat-rapat 
tersebut, kualitas DPR, bahkan kwalitas pelaksanaan Demokrasi Pan- 
casila bisa ditingkatk.an : 
a. Para anggota akan berusaha untuk bekerja sebaik mungkin karena 

diawasi langsung oleh rakyat. 
b. Wakil-wakil pernerintah juga akan berusaha untuk menempatkan 

dirinya sebagai pasangan kerja yang sejajar dengan DPR dalam 
memberikan penjelasan maupun jawaban-jawaban kepada anggota 
DPR. 

Dernikian pula dengan kehadiran dari Mass Media, baik media cetak, 
maupun media elektronik yang diharapkan bisa memberikan liputan 
yang seimbang dari pernbicaraan-pembiraraan yang berlangsung an- 
tara Pemerintah dan DPR. Agar rakyat mengetahui jadwal acara rapat- 
rapat dalam DPR kiranya ada baiknya kalau surat kabar-surat kabar 
memuat jadwal kegiatan DPR terutarna Rapat Kerja, Rapat Dengar 
Pendapat dan rapat Dengar Pendapat Urnum yang dilakukan oleh 
Komisi-komisi, 
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6 Budaya Politik 
Budaya Politik Indonesia pada saat ini belurrr sepenuhnya bisa 

menciptakan suasana yang kondusif bagi pembangunan politik ber- 
dasarkan Pancasila. Budaya politik bangsa menentukan mutu anggota 
masyarakat, baik yang duduk didalam supra struktur maupun infra 
struktur politik. Khususnya bagi bangsa yang heterogin seperti bangsa 
Indonesia, banyak faktor yang mempengaruhi pembentukan budaya 
politik yang berdasarkan Pancasila. 

Masvarakat desa tentu memiliki sifat-sifat yang beda dari masya- 
rakat kota, belum kalau kita lihat tradisi yang banyak macam ragamnya 
di Tanah air kita. PengaJaman bangsa Indonesia hingga sekarang ini 
memperlihatkan bahwa dalam menghadapi masalah kernasyarakatan, 
sifat patemalistik masih sangat dominan. 

Walaupun Repelita-repelita kita sudah menghasilkan kemajuan 
dibanyak bidang, antara lain dalam bidang pendidikan, tapi pengaruh 
paternalisme tersebut masih tetap kuat rnelekat pada rakyat kita, Beda 
pendapat keterbukaan, kebebasan, sudah sering kita dengar sesuai 
dengan iklim yang rnelanda dunia sekarang ini. tapi orang masih 
sering lebih banyak mengikuti emosinya daripada menggutamakan 
rasionya, Ha] ini sangat jelas kita lihat dalam menghadapi rnasalah 
SARA. Sehingga karenanya stabilitas nasional yang sudah mantap, 
menjadi mudah terngangu. Dan sekali stabilitas nasional, terutama 
yang menyangkut stabilitas keamanan, terganggu akan sulit sekali 
untuk memulihkannya. • 

Kecuali sulit juga memakan waktu lama dan biaya serta energi yang 

diajukan pada Presiden, dan Presidenlah yang akan memilih siapa 
diantara calon-calon tersebut yang diinginkan untuk menjadi Menteri 
Negara. Dengan cara seperti ini diharapkan DPR ikut menyum- 
bangkan pandangan atau pikiran mengenai calon-calon yang akan 
dijadikan pernbantu Presiden. Disamping itu DPR ikut bertanggung 
jawab atas keberhasilan Menteri tersebut dalam melaksanakan ru- 
gasnya. Mungkin hal ini dipandang sebgai mengurangi hak prerogatif 
Presiden. Akan tetapi maksud utamanya adalah untuk membantu 
Presiden didalarn penyusunan/pembentukan Kabinetnya. Dengan cara 
ini diharapkan pula para Menteri akan mempunyai hubungan batin 
yang lebih baik dengan OKSP maupun dengan DPR. Hal ini meru- 
pakan gagasan, yang memerlukan pengkajian lebih lanjut. 



7. Fraksi ABRI. 
Anggota ABRI duduk dalarn badan-badan perwakilan tidak 

melalui pernilu, akan tetapi atas dasar pengangkatan. Pengalaman 
sampai Sekarang menunjukkan bahwa performance FABRI di DPR 
dapat dibanggakan, Dalam pembahasan mengenai RUL dan masalah- 
masalah penting lainnya sering terjadi beda pendapat yang cukup 
tajam antara Fraksi-fraksi yang sulit dipertemukan, misalnya antara F. 
PDI dengan F. PP, antara F.PDI dengan FKP, antara F.PDI dan FPP 
dengan FKP. Biasanya dalam situasi seperti itu FABRI-lah yang dirninta 
untuk bisa menjadi penengah (stabilisator) yang dilaksanakan dengan 
baik. Duduknya anggota ABRl di DPR adalah berdasarkan UU Nornor 
2 Tahun 1985, bukan semata-mata mewakili ABRI atau Pemerintah, 
tapi mewakili kepentingan seluruh rakyat, yaitu mengamankan Pan- 
casila sesuai pegangan ABRI "Saptamarga". 

Berdasarkan Saptamarga ABRI memiliki 2 fungsi yaitu sebagai 
kekuatan Hankarn dan fungsi sebagai kekuatan sosial politik. Dalam 
melaksanakan fungsinya sebagai kekuatan sosial politik, ABRI 
menggunakan cara-cara yang demokratik yang dibenarkan oleh pera- 
turan perundangan yang berlaku, Bahkan ABRI ditugaskan untuk ikut 
mengembangkan Demokrasi Pancasila. Bagi orang awarn, mungkin ha) 
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sebetulnya bisa kita manfaatkan untuk pembangunan. Belum lagi 
masalah psikologis yang timbul sebagai akibat dari benturan antara 
pihak-pihak yang . bersangkutan, yang biasanya makan waktu lebih 
lama lagi untuk menyelesaikannya. Inilah problematika yang dihadapi 
Pemerintah yang bertanggungjawab atas keamanan clan ketertiban; 
terlalu cepat atau terlalu sering menggunakan pendekatan kearnanan, 
menjadikan Pemerintah tidak populer di mata rakyat. Sebaliknya sekali 
lepas kendali, gangguan kearnanan mudah menjalar kemana-mana. 
Cara yang paling tepat adalah menjaga/memelihara keseimbangan 
antara pendekatan keamanan dan kesejahteraan. Karena itu kewajiban 
kita semua untuk menahan diri dan tidak membangunkan emosi- 
masyarakat melalui issue SARA. 

Sifatnya paternalistik disatu pihak dapat diarahkan untuk tujuan 
positif, tapi sebaliknya juga dapat disalahgunakan untuk tujuan negatif. 
Sehingga rnasih diperlukan usaha-usaha yang tepat untuk menghi- 
langkan sifat-sifat tersebut. Sudah barang tentu masalah pendidikan, 
perbaikan nasib rakyat dan keadilan mempunyai peranan yang sangat 
menentukan. 



8. Pembangunan Hukum sebagai bagian dari pembangunan politik. 
Untuk melengkapi pembahasan masalah pembangunan politik, 

maka perlu kita soroti mengenai pembangunan hukurn, sebab pem- 
bangunan hukum adalah bagian dari pembangunan politik. 

Negara kita adalah negara yang berdasarkan hukurn dan tidak 
berdasarkan atas kekuasaan belaka. Hal ini dinyatakan dengan tegas 
didalam Penjelasan UUD 1945. Apapun yang kita bangun didalam 
Republik ini, apakah itu pembangunan ekonomi, pembangunan poli- 
tik dan lain-lain, harus berdasarkan hukurn yang menjamin rasa keadi- 
lan dan menjunjung harkat dan martabat manusia. 

Didalam suatu masyarakat yang tatanan kehidupannya tertib dan 
teratur, politik dan hukum berada dan fungsi seiring dan sejalan. 
Penggunaan wewenang politik oleh negara dibenarkan atas dasar 
hukurn demi kepentingan masyarakat dan negara. Dengan demikian 
permasalahan politik dan hukum merupakan permasalahan yang fun- 
damental di dalam kehidupan suatu negara. 

Dengan pembangunan hukum akan ditingkatkan secara serasi hak 
dan kewajiban warga negara dalam rangka mengarnalkan Pancasila dan 
Undang-undang Dasar 1945. Pembangunan hukum bertujuan untuk 
memantapkan dan mengamankan pelaksanaan pembangunan dan 
hasil-hasilnya. 
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ini merupakan sesuatu yang aneh karena dimana-mana di dunia ini 
pendidikan militer selalu ditunjukan untuk menguasai cara-cara 
penggunaan kekerasan, termasuk kekerasan bersenjata. Bagaimana 
ABRI bisa memiliki sifat-sifat sebagai demokrat?. 

Doktrin pertahanan keamanan yang dianut oleh ABRI hingga kini 
adalah doktrin Hankamrata, yang lahir dari keyakinan ABRI bahwa 
betapapun dasyatnya kekuatan senjata yang dirniliki oleh ABRI, 
kekuatan seluruh rakyat Indonesia lebih hebat. Doktrin ini lahir dari 
perigalaman ABRI dalam sejarah Bangasa Indonesia, sejak kelahiran- 
nya clisusul dengan perjuangan melawan Belanda, kemudian perjua- 
ngan untuk menghadapi gangguan keamanan dalam negeri. 

Memang ABRI harus dapat membedakan kapan ia harus berfungsi 
sebagai kekuatan sosial politik dan kapan ia harus berfungsi sebagai 
kekuatan Hankam. Untuk ini diperlukan kedewasaan berfikir clan 
wawasan yang jauh. Memang sesuatu yang sulit, tapi dengan kemauan 
yang keras clan kemampuan untuk menahan diri, saya yakin hat ini bisa 
clilakukan. 
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Oleh sebab itu adalah mutlak diciptak.an kondisi yang mantap 
sehingga setiap anggota masyarakat dapat menikmati iklim ketertiban 
dan kepastian hukurn. Disamping itu hukum harus benar-beriar 
menjadi pengayom masyarakat, memberi rasa aman dan tentrarn, 
menciptakan lingkungan dan iklim yang mendorong kredibilitas dan 
partisipasi rnasyarakat. 

Dalam rangka itu arah harus diternpuh dalam pembangunan 
hukum adalah meningkatkan kesadaran hukurn masyarakat, menjamin 
penegakan hukurn, meningkatkan pelayanan hukum serta 
mewujudk.an tata hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan 
nasional. 

Pengertian tata hukum nasional mencakup perangkat perudang- 
undangan, pranata dan pelaksana hukum serta perilaku setiap warga 
negara yang taat kepada hukum sedangk.an kepentingan nasional yang 
dirnaksud adalah keinginan untuk diciptakannya hukum-hukurn na- 
sional yang berwatak Pancasila, untuk mengganti hukum-hukurn kolo- 
nial yang sudah tidak sesuai lagi. Dengan demikian pembangunan 
hukum merupakan salah satu upaya untuk menunjang, mengiringi, 
melengkapi dan mengarahkan gerak perubahan masyarakat, 

Bertitik tolak pada pola pernikiran tersebut diatas pembangunan 
Hukum dilaksanakan dengan pembaharuan hukum secara terpadu 
berupa kodifikasi dan unifikasi hukum bidang-bidang tertentu serta 
menyusun perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan un tuk 
mendukung tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum 
dan dinamika masyarakat yang sernakin berkembang. 

Langkah-langkah kongkrit yang perlu diambil untuk mewujudkan 
tata hukum nasional adalah melalui penyusunan rencana kegiatan 
legislatif nasional dibidang hukum pokok dan berbagai hukum sek- 
toral, Upaya tersebut mencakup terciptanya berbagai perangkat per- 
aturan perundang-undangan, yang bertujuan untuk lebih 
rneningkatkan kegiatan ekonorni dan kesejahteraan sosial, men- 
ciptakan ketertiban dan keamanan, mewujudkan Pemerintah yang 
bersih dan beribawa, menjamin hak-hak dan kewajiban warga negara, 
memantapkan Wawasan Nusantara, dan memperkuat ketahanan Na- 
sional Indonesia. 

Kita sangat sadar, bahwa pembangunan hukum masih sangat 
tertinggal, sedangk.an kebutuhan terhadap pembaharuan hukum 
sangat rnendesak. 

Berbagai kendala harus dapat diatasi, sebab pembangunan 
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KF.SJMPUI.AN 
Dari uraian-uraian dari Bab I sampai dengan V tersebut dapatlah 

disimpulkan sebagai berikut : 
1. Pembangunan politik yang di arahkan untuk memantapkan per- 

wujudan Demokrasi Pancasila sebagaimana diarnanatkan oleh 
GBHN, akan terwujud sebagaimana yang diharapkan, bila pelaku- 
pelaku politik yang berada dalam Supra dan infra struktur politik 
serta masyarakat sebagai subyek pembangunan, telah berada 
dalam jalur dan tatanan menuju kepada tujuan pemba-ngunan 
nasional, yang sen an tiasa dilandasi dan ·. berpedoman kepada 
Pancasila dan U ndang-undang Dasar 1945, serta nilai-nilai yang 
berlaku dan berkembang didalam rnasyarakat, 

2. Didalam proses pembangunan politik, Menuju Demokrasi Pan- 
casila, mekanisme politik yang berkaitan dengan kedudukan dan 
hubungan kerja antara Lembaga tertinggi dengan/atau antar 
Lembaga Tinggi Negara, perlu diadakan penyempurnaan, Se- 
hingga ketentuan-ketentuan seperti yang tercantum pada TAP 
MPR No. IIl/MPR/1978 perlu dijabarkan Jebih lanjut, 

3. Budaya politik sebagai bagian dari budaya bangsa harus mencer- 
minkan sifat-sifat kekeluargaan, gotong royong, musyawarah 
mufakat, semangat persatuan dan kesatuan yang menyatu dalam 
paham, integralistik, tanpa menghilangkan sifat-sifat kebhinnekaan 
bangsa. Situasi saat ini belum sepenuhnya mencerminkan 
hadimya budaya politik yang bisa mendukung pelaksanaan pem- 
bangunan demokrasi Pancasila. 

hukum adalah bagian sentral dari pembangunan yang menyeluruh, 
Sehingga pembangunan akan sangat di ten tukan oleh corak dan 
wujudnya hukum nasional, oleh siap tidaknya segala perangkat, per- 
aturan, lembaga dan mekanisme hukum yang tersedia dan diper- 
siapkan, 

Didalam pembangunan nasional, pembangunan hukum perlu 
ditingkatkan demi terciptanya tujuan kepastian dan ketertiban hukum 
yang berintikan keadilan dan kebenaran sehinga hukurn akan 
menjadikan dirinya sebagai pengayom masyarakat, memberi rasa 
aman, menciptakan lingkungan dan iklirn mendorong kegairahan, 
kreatifikasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta 
mendukung terciptanya stabilitas nasional yang mantap dan dinamis. 



1175 

4. Tumbuh dan berkembangnya Demokrasi Pancasila sangat diten- 
tukan oleh peran infra struktur politik, utamanya organsasi-orga- 
nisasi kekuatan sosial politik dan ABRI, serta supra struktur politik 
yang antara lain diperankan oleh Lemhaga Permusyawaratan/ 
Perwakilan rakyat. Sekalipun demikian lernbaga Eksekutif mempu- 
nyai peran yang besar pula, khususnya didalam memberikan 
dukungan pada infra struktur politik. 

5. Kualitas DPR sangat dipcngaruhi oleh kualitas anggotanya, dan 
kualitas anggota ditentukan oleh Organisasi Kekuatan Sosial Poli- 
tik yang mencalonkannya. Oleh karena itu penentuan calon clan. 
kegiatan untuk menyaring kader-kader yang baik, perlu menjadi 
program utama Organisasi Kekuatan Sosial Politik yang ber- 
sangkutan. Tetapi bet.apapun kuatnya hasrat untuk memiliki 
kader-kader yang terbaik dan kualitas DPR yang diinginkan, 
akhirnya kualitas bangsalah yang menentukan. Selanjutnya kuali- 
tas DPR juga dipengaruhi oleh mutu pelavanan jajaran Sekretariat 
jenderal yang mendukungnya. 

6. Implementasi dernokrasi Pancasila tidak bisa dilepaskan dari 
sendi-sendi moral Pancasila. Sehubungan dengan itu sering 
anggota DPR dihadapkan pada masalah Moralitas dan pelak- 
sanaan politik praktis yang dikaitkan dengan disiplin organisasi, 
usaha untuk mendapatkan mayoritas suara dan lain-lain. 

7 Walaupun sistem Pernilu yang kita anut sekarang belum rnemuas- 
kan sernua pihak, tapi untuk rnasa sekarang ini rnasih merupakan 
yang terbaik. Kelemahan-kelamahannya bisa diatasi dengan usaha- 
usaha antara Iain menyempumakan penyelenggaraan Pemilu, 
menyempurnakan cara kerja Organisasi Kekuatan Sosial Politik 
dalam mengusahakan calon-calon yang terbaik dan mengadakan 
perbaikan dalam hubungan antara DPP-Fraksinya-Anggota-Masya- 
rakat. Partisipasi rakyat : dalam Pemilu dan dalam Dernokrasi Pan- 
casila akan meningkat, bila rakyat merasa kepentingannya men- 
dapat perhatian dari para wakilnya yang duduk dalam Lembaga 
Legislatif. 

8. Pembangunan hukurn Sebagai bagian dari pembangunan politik 
rnasih sangat tertinggal, sedangkan kebutuhan terhadap pernba- 
haruan hukum sangat mendesak, 
Berbagai kendala harus diatasi sebab pembangunan hukum 
adalah bagian sentral dari pembangunan yang menyeluruh yang 
akan ditentukan oleh corak dan wujud hukurn nasional, oleh siap 
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Sekian dan terirna kasih. 

Vii Penutup 
Demikianlah urun rembug saya didalam menelaah pembangunan 

politik dengan segala perrnasalahannya clan peranan Lembaga DPR 
didalam memfungsikan Demokrasi Pancasila, dan sedikit uraian ten- 
tang pembangunan hukum yang rnasih perlu terus menerus dipacu 
untuk menciptakan pernbaruan hukum secara terpadu. 

Mudah-mudahan uraian ini ada manfaatnya bagi peserta Seminar 
didalam mengkaji masalah pembangunan politik yang sangat luas 
cakupannya. 

tidaknya segala perangkat, peraturan, lernbaga dan mekanisme 
hukum yang dipersiapkan. 

9. Dengan pembangunan hukurn yang berintikan keadilan dan kebe- 
naran, hukurn akan menjadikan dirinya sebagai pengay01J) 
rnasyarakat, mernberi rasa tentram dan aman, menciptakan 
lingkungan dan iklim yang mendorong kegairahan, kreativitas dan 
partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta mendukung ter- 
ciptanya stabilitas nasional yang mantap dan dinamis. 
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75 
Ceramah Wakil Ketua DPR-RI/Koorclinator 

Bidang Industri dan Pembangunan, R. Soekardi 
di depan Widyawisata Mahasiswa Fakultas Hukurn 

Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 
tanggal 7 Mei 1990 di Jakarta, 

tentang Fungsi dan Peranan DPR-Rl 
khususnva dalam Mekanisme P.embahasan 

; 

Rancangan Undang-undang. 





a. Umum 

Negara Indonesia adalah negara hukum, Pemerintaban berdasar 
atas sistem konstitusi. Demikian pokok-pokok pikiran, baik yang terkan- 
dung di dalam Pembukaan UUD 1945, batang tubuh maupun penjelas- 
annya. Atas dasar pokok-pokok pikiran tersebut, maka terbentuknya 
pelbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah rneru- 
pakan hal yang mutlak didalam mernberi landasan kehidupan kenega- 
raan di tanah air kita, 

Kalau kita teliti bunyi pasal-pasal Undang-undang Dasar 1945, 
kekuasaan mernbentuk Undang-undang ada ditangan Presiden, dengan 
persetujuan Dewan Perwakilan' Rakyat. Artinya tidak ada satu Undang- 
undangpun di tanah air kita yang diajukan oleh Pemerintah dan 
menjadi Undang-undang tanpa melalui pembahasan dan persetujuan 
DPR. Sebaliknya, DPR pun berhak mengajukan Rancangan Undang- 
undang. 

Dengan demikian kekuasaan dalam hal pembentukan Undang- 
undang ada di tangan Legislatif dan Eksekutif atau DPR dan Presiden 
secara bersama-sama. 

Sejak Orde barn lebih dari 256 Undang-undang telah dihasilkan 
oleh DPR bersama Pemerintah dan ditarnbah 10 (sepuluh) Rancangan 
Undang-undang yang sedang dibahas dan diharapkan dapat diselesai- 
kan dalain tahun ini juga. 

Walaupun demikian, DPR merasa jumlah ini masih jauh dari yang 
diharapkan, lebih-lebih kalau lt.ita melihat didalam pembangunan kita 
yan.g makin meningkat, menghadapi tahap pemantapan dalam PELITA 
VI yaitu tahap awal pembangunan jangka panjang yang kedua, rnaka 
kebutuhan di bidang perundang-undangan ini sangat dirasakan, baik 
yang berkaitan dengan perangkat hukum pokok maupun perangkat 
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I. PENDAHULUAN 

75 
FUNGSI DAN PERANAN DPR RI KHUSUSNYA DALAM 

MEKANISME PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG 
OLEH R. SOEKARDI, WAKIL KETUA MPR/DPR RI DI DEPAN 

MAHASISWA WIDYA WISATA FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSITAS ATMA JAVA YOGYAKARTA 

TANGGAL 7 MEI 1991 



d. mdode penJekatan. 
Metode pendekatan dalam materi cerarnah ini adalah juridis for- 

mal, dalam arti disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang berlaku, 
baik itu peraturan yang diatur oleh Eksekutif maupun peraturan yang 
dibuat oleh DPR dalam wujud tata tertib, dan materi ceramah ini 
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c. """'fr. linghup. 
Ruang lingkup materi ceramah ini meliputi : 

Peranan, tugas dan wewenang DPR sebagai ~lah satu Lembaga 
Tinggi Negara yang salah satu tugas pokoknya adalah membentuk 
Undang-undang disamping tugas-tugas lainnya dan upaya-upaya dalam 
menanggapi aspirasi masyarakat Indonesia. 

b, maksud dan tujuan. 
Maksud dan tujuan ceramah ini adalah memberikan garnbaran 

dan kejelasan kepada.para mahasiswa, bagaimana fungsi dan peranan 
DPR di dalam proses pembentukan perundang-undangan di Indonesia 
dengan segala permasalahannya dikaitkan dengan upaya-upaya dalam 
menanggapi aspirasi masyarakat Indonesia. 

I. Pendahuluan. 
IL DPR RI, peranan, tugas dan wewenangnya. 
III. Proses pembentukan perundang-undangan di Indonesia. 
IV. Upaya dalam menanggapi aspirasi masyarakat Indonesia. 
V. Kesimpulan. 

hukum sektoral. Hal ini merupakan tantangan bagi DPR dan juga 
Pemerintah untuk dapat mewujudkannya. 

DaJam kaitan inilah maka apabila kita akan menyimak bagaimana 
fungsi peranan DPR di dalam proses pembentukan perundang-undang- 
an di Indonesia, sebagaimana judul yang telah dipilih, selain harus 
diketahui bagaimana tata cara mempersiapkan rancangan undang-un- 
dang oleh Pemerintah maka masa)ah ke DPR-an, tugas-tugas dan 
wewenangnya serta mekanisme kerja dalam mernbahas sesuatu ran- 
cangan undang-undang berikut praktek-praktek yang ada dan selalu 
dijumpai dalam melaksanakan tugas-tugas pokoknya, semuanya ini 
harus pula diketahui. 

Oleh karena itulah sistematika ceramah ini disusun dengan urut- 
an-urutan sebagai berikut; 
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: 299 orang. 
Komposisi keanggotaan : 
1. Fraksi Karya Pembangunan 

Didasarkan kepada basil Pernilu 23 April 1987. 
Undang-Undang yang mendasarinva ialah Undang-undang tentang 
pemilu yang telah berkali-kali mengalami perubahan, terakhir diubah 
manjadi Undang-undang Nornor l Tahun 1985. 
Pengisian Keanggotaan melalui : a. Pemilu. 

b. Pengangkatan. 
Jumlah Anggota 500 orang, terbagi : 

400 orang melalui Pemilu (GOLKAR, PDI, PPP). 
100 orang diangkat ( dari unsur ABRI ) . 

r 2. Anggota DPR (periode 1987 - 1992). 

a. Sesuai dengan Ketet.apan MPR Nomor III/MPR/1978, DPR meru- 
pakan salah satu Lembaga Tinggi Negara. 
Adapun Lembaga-lembaga Tinggi Negara yang lain adalah : 

Presiden 
Dewan Pertimbangan Agung 
Badan Perneriksa Keuangan 
Mahkamah Agung 

b. Kedudukan DPR kuat, karena DPR tidak dapat dibubarkan oleh 
Presiden (Penjelasan UUD 1945 angka VU). 

c. Dapat mengawasi tindakan-tindakan Presiden dalam rangka pelak- 
sanaan Garis-garis Besar Haluan Negara. 

1. Kedudukan DPR 

Sebagaimana dijelaskan dalam Bab pendahuluan, untuk menge- 
tahui lebih dalam mengenai proses pembentukan perundang-undang- 
an di Indonesia, maka harus diketahui lebih dahulu apa itu DPR, 
bagaimana peranannva, apa saja tugas-tugas dan wewenangnya. 
Marilah kita dalami satu persatu. 

II. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBUK INDONESIA, PFr 
RAN.AN, TUGAS DAN WEWENANGNYA 

disajikan secara diskriptif 
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Pasal 4 Tata Tertib DPR mengatur : 
I) Tu gas dan Wewenang DPR adalah : 

a. Bersama-sama Presiden rnembentuk Undang-undang. 
b. Bersama-sarna Presiden menetapkan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (APBN). 
c. Melakukan pengawasan atas : 

(1) Pelaksanaan Undang-undang. 
(2) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN} serta pengelolaan keuangan Negara. 
(3) Kebijaksanaan Pemerintah, sesuai dengan jiwa UUD 1945 

dan ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia. 

Wewenang dan tugas a, b, c, di atas yaitu : 
Membentuk Undang-undang, 
Menetapkan APBN, 
Melakukan pengawasan, 

adalah jelas diatur di dalam UUD 1945 dan ketetapan-ketetapan 
MPR 

d. Membahas untuk meratifikasi dan atau member ikan 
persetujuan atas pernyataan perang, pembuatan perdamaian 
dan perjanjian dengan negara lain yang dilakukan oleh 
Presiden. 

e. Membahas basil perneriksaan atas pertanggungjawaban 
keuangan negara yang diberitahukan oleh Badan Pemeriksa 
Keuangan. 

4. Tugas dan wewenangnya. 

500 Orang anggota tersebut mengelompokkan diri ke dalam fraksi- 
fraksi. 
Fraksi adalah pengelornpokan Anggota DPR yang terdiri atas kekuatan- 
kekuatan sosial dan politik dan mencerminkan susunan golongan 
dalam masyarakat. 

2. Fraksi AB RI : 100 orang. 
3. Fraksi Persatuan Pembangunan 61 orang. 
4. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia : 40 orang. 

3. Fraksi. 
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5) 

3) 

orang. 
orang. 

: 67 
: 33 

2) 

5. Alai-ala: "ltelengftapan DPR. 
Untuk dapat melaksanakan wewenang dan tugas-tugas tersebut, 

maka DPR memiliki pelbagai Alat Kelengkapan, yaitu : 
I) Pimpinan DPR terdiri dari : 1 orang ketua, dan 4 orang wakil 

ketua. 
Masing-masing wakil ketua rnengkoordinir dan membidangi : 

Politik dan Luar Negeri (Komisi I,II,III, dan BK.SAP). 
Industri dan Pembangunan (Kornisi IV,V;Vl, dan BURT). 
Ekonomi dan lteuangan (Komisi VU dan APBN). 
Kesejahteraan Rakyat (Komisi VUI, IX, X). 

Badan Musyawarah . 
Mempunyai Anggota tetap 
Anggota pengganti 
BURT (Badan Urusan Rumah Tangga). 
Mempunyai Anggota tetap : 33 orang. 
Anggota pengganti · : 17 orang. 

4) BKSAP (Badan Kerja Sarna Antar Parlemen). 
Mempunyai Anggota tetap : 35 orang. 
Komisi-komisi, 
Komisi I, II, III, IV, V, VII, Vlll, IX, X, dan APBN. 
Mempunyai Anggota tetap rata-rata : 44 orang. 

6) Panitia Khusus (PANSUS). 
Mempunyai Anggota tetap dan anggota pengganti. 

7) Hak DPR dan Hak Anggota DPR. 
Untuk dapat melaksanakan pelbagai wewenang dan tugas DPR 
tersebut, maka peraturan perundangan dan Tata Tertib DPR 
mengatur lentang Hak-hak yang dipunyai DPR dan Hak-hak 
Anggota DPR. 
Yang dimaksud dengan Hak DPR adalah hak yang melekat pada 
DPR sebagai suam lembaga. 
Untuk pelaksanaan pelbagai hak DPR tersebut, maka telah diatur 
secara rind di dalam Tata Tertib DPR. 

2) Untuk keperrtingan pelaksanaan wewenang dan rugasnya, DPR 
dapat mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan Lembaga 
Tinggi Negara Lainnya, 

f. Melaksanakan hal-hal yang ditugaskan oleh ketetapan-ketetap- 
an Majelis Permusyawaratan Rakyat kepada DPR. 
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1. Um um 
Untuk rnenghasi1kan suatu produk perundang-undangan diIndo- 

nesia dilakukan melalui suatu proses yang cukup panjang. Untuk itu 
memang telah disiapkan suatu aturan-aturannya. 

Sebagaimana tertuang di dalam ketentuan UUD 194;; yaitu pasal 5 
ayat (1) dan pasal 21 ayat (1), ma.ka suatu Rancangan Undang-undang 
dapat datang dari : 
1. Pemerintah (pasal 5 ayat (1) UUD 1945). 
2. DP R (pasal 21 ayat (1) UUD 1945). 

Rancangan Undang-undang yang datang dari DPR disebut Ran- 
cangan Undang-undang Usul lnisiatif, sedang Rancangan Undang- 
undang yang datang dari Pernerintah disebut dengan Rancangan 
Undang-undang. 

Baik Rancangan Undang-undang (dari Pemerintah) maupun 

III. PROSES PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN DI· 
INDONESIA 

Dalam kaitan dengan judul ceramah ini, maka hak DPR yang 
ketiga, yaitu hak mengadakan perubahan atas Rancangan Undang- 
undang, inilah yang akan dijelaskan dalam Bab-bab berikut. 

Hak-hak DPR tersebut adalah sebagai berikut: 
a. hak meminta keterangan kepada Presiden; 
b. hak mengadakan penyelidikan; 
c. hak mengadakan perubahan atas Rancangan Undang-un 

dang; 
d. hak mengajukan pernyataan pendapat; . 
e. hak mengajukan I menganjurkan seseorang jika ditentukan 

oleh suatu peraturan perundang-undangan; 
f. hak mengajukan Rancangan Undang-undang usu] inisiatif. 

Untuk dapat mewujudkan pelbagai hak tersebut, harus disetujui 
oleh Rapat Paripurna DPR, yang merupakan instansi tertinggi dari 
lembaga ini. 
Sedangkan hak anggota ialah hak yang melekat pada masing- 
masing Anggota seperti hak bertanya, hak protokol, hak keuangan 
clan sebagainya. 
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Ketetapan MPRS ini sampai sekarang masih berlaku. 
Seorang pakar Hukum. Ketatanegaraan di Indonesia Prof. Padrno 
Wahyono, S.H. berpendapat, bahwa Ketetapan MPR mengandung 
aturan dasar , tetapi dibandingkan dengan aturan Dasar yang ada pada 
batang Tubuh UUD 1945, tingkatnya lebih rendah, meskipun 
keduanya berada dalam satu lapisan aturan Dasar. 
Baik UUD 1945 maupun Ketetapan MPR akan melahirkan Undang- 
undang sebagai jabaran ]ebih lanjut. 
Bagaimana proses pembentukan Undang-undang Da.sar? 

Kepu tusan Presiden. 
Peraturan-peraturan lainnya. 6. 

Itu semua adalah tahap proses pernbentukan Undang-undang, 
sedang perundang-undangan yang lain seperti UUD, Ketetapan MPR, 
Peraturan pemerintah, dan lain-lain melalui proses yang berbeda. 

Dalam ceramah ini, saya hanya akan rnembatasi diri kepada proses 
pembentukan Undang-undang di Indonesia, dimana seperti saya 
katakan dirnuka, DPR terlibat di dalamnya. 

Narnun demikian supaya tidak rancu, baiklah akan saya gambar- 
kan ringkas tentang susunan /tata urutan perundang-undangan di 
Indonesia. 

Sesuai dengan ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 yaitu 
Ketetapan MPRS tentang Memorandum DPR GR mengenai somber 
Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Perundangan 
Republik Indonesia, pada angka II disebutkan bahwa bentuk-bentuk 
peraturan perundangan Republik Indonesia berturut-turut sehagai 
berikut : 
1. UUD 1945. 
2. Ketetapan MPR. 
3. Undang-undang (peraturan Pemerintah Pengganti Undang-un- 

dang). 
4. Peraturan Pemerintah. 
5. 

Ranncangan Undang-undang Usu) lnisiatif (dari DPR) untuk menjadi 
Undang-undang ditempuh melalui tahap-tahap : 

1. Pernbahasan di DPR (melalui 4 tingkat pernbicaraan). 
2. Disetujui oleh DPR. 
3. Ditetapkan Presiden, 
4. Diundangkan (menjadi Undang-undang). 
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2. Pmyiapan suatu rancangan Undang-undang oleh Pemerintah 
Bagaimanakah Presiden/pemerintah mempersiapkan suatu Ran- 

cangan Undang-undang sebelum disampaikan kepada DPR dengan 
Arnanat Presiden ? 

Untuk ini, maka Presiden telah mengeluarkan suatu instruksi , 
yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1970 
Tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia. 

Instruksi ini ditujukan kepada para Menteri dan Pimpinan Lem- 
baga Pemerintah Non Departemen. 

Apa yang diatur di dalam Instruksi ini, dijadikan pedoman dalam 
pelaksanaan tugas mempersiapkan Rancangan Undang-undang sebe- 
lum disampaikan kepada DPR atau mempersiapkan Rancangan Per- 
aturan Pemerintah. 
Adapun pedoman tersebut selengkapnya sebagai berikut : 

Pasal 1 . 
(1) Masing-masing Departernen dan Lembaga dapat mengambil 

prakarsa untuk mempersiapkan Rancangan Undang-undang clan 
Rancangan Peraturan Pernerintah sepanjang yang menyangkul 
bidang tugasnya. 

(2) Prakarsa tersebut dengan penjelasan pokok-pokok materi serta 
urgensinya supaya terlebih dulu dilaporkan kepada Presiden sebe- 
lum dilaksanakan persiapan-persiapan penyusunannya. 

Pasal 2. 
(l) Dengan persetujuan Presiden, Menteri yang bersangkutan 

melakukan langkah-langkah seperlunya untuk menyusun Ran- 
cangan Undang-undang/Rancangan Peraturan Pemerintah yang 

Sesuai pasal 3 UUD 1945 yang berhak menetapkannya adalah MPR. 
Jadi yang memprosesnyapun MPR. 
Untuk UUD 1945, yang mernproses dan menyiapkannya adalah foun- 
ding fathers kita yang duduk di dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan 
Indonesia. 

Untuk Ketetapan-ketetapan MPR, jelas yang memprosesnya adalah 
MPR melalui Sidang-sidang Umumnya yang diadakan 5 tahun sekali 
atau. melalui Sidang sidang Istimewa, 
Baiklah dalam penjelasan-penjelasan berikut akan saya gambarkan 
mengenai proses pernbentukan Undang-undang di Indonesia. 
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Pasal 4. 
Untuk mengolah tanggapan dan pertimbangan yang diajukan oleh 
masing-masing Departemen dan Lembaga Pemerintah tersebut ayat 
(2) Pasal 3 Instruksi Presiden ini, Departernen/Lembaga Pemerin- 
tah yang menyiapkan Rancangan Undang-undang dan Rancangan 
Peraturan Peraturan Pemerintah tersebut dapat mengadakan 
perternuan-pertemuan konsultasi dan koordinasi dengan Departe- 
men dan Lembaga Pemerintah yang bersangkutan. 

Pasal 5. 
Hasil terakhir sebagai kebulatan pendapat atas materi sesuatu Ran- 
cangan Undang-undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah, 
disarnpaikan kepada Presiden disertai penjelasan-penjelasan oleh 

penyusunannya dapat diselenggarakan dengan mengadakan suatu 
panitia. 

(2) Panitia terse but pada ayat ( 1) pasal ini dapat berbentuk suatu 
panitia Interdeparternen atau suatu Panitia intern di lingkungan 
Departernen I Lembaga yang bersa.ngkutan, sesuai dengan petun- 
juk Presiden. 

Pasal 3. 
(I) Rancangan Undang-undang dan Rancangan Peraturan Pemerin- · 

tah sebagai hasil panitia tersebut pada Pasal 2 Instruksi Presiden 
ini, sebelum diajukan kepada Presiden, harus disampaikan/ 
diedarkan terlebih dahulu kepada : 
(1) "Para Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah yang erat 

hubungannya dengan materi yang diatur dalam Rancangan 
yang bersangkutan, untuk mendapatkan tanggapan dan per- 
timbangan. 

(2) Menteri Kehakiman untuk memperoleh ranggapan seperlu- 
nya dari segi hukurn. 

(3) Sekretaris Kabinet untuk persiapan penyelesaian Rancangan 
tersebut selanjutnya, 

(4) Tanggapan dan pertimbangan sebagaimana dirnaksud pada 
ayat (1) pasal ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya harus 
disampaikan oleh para Menteri dan Pimpinan Lembaga Pe- 
merintah kepada Departemen/Lembaga yang menyiapkan 
Rancangan Undang-undang dan Rancangan Peraturan Pe- 
merintah yang bersangkutan. 
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·-" 

3. Proses Pembalwsan Rancangan Undang-undang di DPR (RUU yang 
datang dari Pemeri.ntah ) . 
Apabila Presiden sudah menyetujui suatu konsep Rancangan 

Undang-undang yang disiapkan oleh Menteri, rnaka Presiden segera 
menyampaikannya ke DPR dengan Amanat Presiden. 
Amanat presiden ini memuat judul Rancangan Undang-undang, dan 
menunjuk Menteri yang ditugasi untuk membahasnya bersama DPR. 
Dalam proses penyiapan ini sampai keluarnya Arnanat Presiden sebagai 
Pengantar Rancangan Undang-undang maka peranan Sekretariat 
Kabinet sangat rnenentukan, , 
Dalam praktek nampaknya seringkali konsep-konsep Rancangan 
Undang-undang dari para menteri "antri" di Sekretaris Kabinet, 
narnun karena belum sempurnanya Rancangan Undang-undang ter- 
sebut baik dari segi materi maupun dari segi hukum, rnaka seringkali 
konsep tersebut dikembalikan lagi untuk disempurnakan. 
Dengan dernikian, setiap Rancangan Undang-undang yang disarnpai- 
kan ke DPR dengan Amanat Presiden . terse but adalah Rancangan 
C ndang-undang yang memang sudah siap untuk dibahas. 

Rancangan Undang-undang yang sudah disampaikan dengan 
Amanat Presiden kepada DPR, oleh DPR kemudian dibahas melalui 4 
tingkat pembicaraan sebagaimana yang' ditetapkan oleh Peraturan Tata 
Tertib DPR. 

Sebelum dilakukan tingkat-tingkat pernbicaraan mi, didahului 
dengan pemberitahuan kepada para Anggota Dewan mengenai 
masuknya Rancangan Undang-undang tersebut dan selanjutnya Badan 
Musyawarah DPR RI menetapkan pengacaraannya. 
4 tingkat pembicaraan yang dirnaksud adalah : 

Tingkat I Rapat Paripurna DPR. 
Disini hadir Pemerintah (Menteri yang ditun- 
juk), untuk memberikan Keterangan Pemerin- 
tah. 

Tingkat II : a. Rapat Paripurna DPR. 
Disini fraksi-fraksi melalui juru bicaranya mern- 
berikan pemandangan umum atas RUU terse- 
but. 

Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan, tent.ang pokok- 
pokok materi dari Rancangan serta proses penerapannya. 
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b. Beberapa hari kemudian, dalam rapat Paripurna 
(rnasih dalam Tingkat II} Pernerintah memberi- 
kan jawaban atas pemandangan umum para 
Anggota Dewan yang mernbawakan suara Fraksi- 
fraksinya masing-masing. 
Forumnya bukan lagi Rapat Paripurna, tetapi Ra- 
pat-rapat Komisi/Gabungan Komisi/Panitia 
khusus yang bertugas untuk mernbahas RUU 
tersebut bersama Pemerintah. 
Mengenai komisi mana yang menangani pernbi- 
caraan Tingkat III, Komisi, Gabungan Komisi 
atau Panitia Khusus, yang menetapkannya adalah 
Badan Musyawarah. 
Kalau materinya menyangkut beberapa komisi, 
atau materinya dianggap cukup berat dan hams 
segera diselesaikan, maka biasanya diserahkan 
pembahasannya kepada Panitia Khusus. 
Mengapa demikian ? 
Karena biasanya rapat-rapat Panitia Khusus Jebih 
efisien dan produktif karen_a tidak diganggu oleh 
tugas rutin sebagaimana kalau dibahas oleh 
komisi-komisi DPR karena selain bertugas di 
bidang perundang-undangan, juga melakukan 
tugas-tugas pengawasan. 
Rapat Paripurna DPR untuk pengambilan kepu- 
tusan. 
Sebelum Dewan mengambil keputusan dan 
persetujuannya atas RUU ini untuk disahkan 
menjadi Undang-undang, maka didahului de- 
ngan pendapat akhir Fraksi-fraksi, 
Apabila keempat Fraksi sudah setuju, rnaka 
Pimpinan Sidang meminta persetujuan Anggota 
Dewan. Biasanya persetujuan diberikan secara 
aklarnasi. Tahap berikutnya adalah Sambutan Pe- 
merintah. 
Sebelum memasuki pembicaraan tingkat 11, Ill, 
dan IV diadakan pembahasan lebih dahulu di 
F raksi-fraksi. 

Cata tan 

Tingkat IV 

f 
Tingkat 111 
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4. Proses/prosolur pembahasan Rancangan Undang-undang tentang 
APBN. 
Khusus untuk Rancangan Undang-undang tentang APBN proses 

pembahasannya agak berbeda dengan RUU-RUU sebagaimana saya 
sebut dimuka. 

Walaupun tetap melalui 4 tingkat pernbicaraan , te tapi Khusus 
untuk RUU APBN, maka pembahasan dilakukan dengan 2 tahap, 
yaitu: 

1) Pernbahasan yang bersifat kualitatif, yaitu pernbicaraan pen- 
dahuluan RAPBN yang dilakukan 3 - 4 bulan sebelurn RUU APBN 
disampaikan Presiden kepada DPR pada awal Januari. 
Semua Komisi dilibatkan dalam pernbicaraan pendahuluan ini. 
Komisi-komisi mengadakan rapat dengan masing-masing pasangan 
kerjanya, 
Ini biasanya dilakukan pada bulan September - Oktober, sebagai 
suatu masukan bagi Pernerintah dalam rangka menyusun RUU 
APBN. 

2) Pembahasan yang bersifat kuantitatif dilaksanakan pada bulan 
Januari - Pebruari. 

l 

Dengan selesainya pembahasan di DPR melalui 4 tingkat pembi- 
caraan tadi, dan disetujuinya oleh DPR RUU tersebut untuk disahkan 
menjadi Undang-undang, maka tinggallah kemudian Presiden me- 
nandatangani dan mengumandangkannya. 

Kalau kita meneliti dengan seksama dan mengikuti dengan tekun 
pembahasan RUU-RUU ini, maka narnpak bahwa Hak DPR yaitu Hak 
mengadakan perubahan atas Rancangan Undang-undang, dilak- 
sanakan dengan sungguh-sungguh. 

Mulai darijudul RUU, konsiderans, batang tubuh dan penjelasan- 
nya, semuanya tidal luput dari pembahasan. 

Dalam praktek, sering sekali ada materi-matert yang dibahas sangat 
"alot", sebagai contoh untuk RUU Hukum Acara Pidana dibahas 
hampir 2 tahun, 

RUU tentang Pemilu, RUU tentang Partai Politik dan Golongan 
Karya, RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan, RUU tentang Sistem 
Pendidikan Nasional, RUU tentang Peradilan Agama, dan masih ba- 
nyak RUU-RUU lain yang bernilai strategis dibahas dengan cukup 
serius dan alot, 
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5. Proses/prosedur pembahasan flancangan Undang-undang usu/ lnisi.atif. 
Rancangan Undang-undang usul lnisiatif mi untuk dapat menjadi 

Undang-undang prosesnya jauh lebih panjang apabila dibandingkan 
dengan proses pembahasan RUU yang datang dari Pemerintah. 
Mengapa demikian ? 
Sebab RUU usu! Inisiatif ini sebelum menjadi RUU usul Inisiatif DPR, 
harus dipenuhi langkah-langkah/tahap-tahap sebagai berikut : 

1) Oleh pengusul sekurang-kurangnya 20 orang dan lebih dari satu 
Fraksi, usulannya disampaikan kepada Pimpinan DPR. 

2) Pimpinan DPR selanjutnya mengacarakannya di dalam Rapat 
Badan Musyawarah, dimana dalarn rapat ini para pengusul mern- 
beri penjelasan atas usul-usulnya dan kernudian dilakukan tanya 
jawab. 

3) Dari sini apabila Badan Musyawarah menyetujuinya, selanjutnya 
dibawa ke dalam Rapat Paripurna untuk diambil kepurusan, di- 
terima atau tidak. 

4). Apabila RUU usul Inisiatif ini diterirna dan diputuskan oleh Rapat 
Paripurna, sebagai RUU usul Inisiatif DPR, maka Komisi Gabung- 
an atau panitia Khusus ditunjuk oleh DPR untuk membahasnya. 

5) Langkah berikutnya RUU usul Inisiatif ini disampaikan kepada 
Presiden dengan permintaan agar Presiden dapat menunjuk 

Pembahasan ini juga melibatkan semua komisi, sebelum akhimya 
Komisi APBN membahasnya dengan Menteri Keuangan. Disini 
berlaku 4 tingkat pembicaraan sebagaimana RUU-RUU lain. 
Keterangan Pemerintah pada Pembicaraan Tingkat I tidak diberi- 
kan oleh Menteri, tetapi langsung disampaikan oleh Presiden. 
Sebelum dilakukan Pembicaraan T'ingkat II (Pemandangan 
Umum), Komisi APBN lebih dahulu menyampaikan pokok-pokok 
pikiran Komisi APBN, yang memuat tentang hasil-hasil pernbi- 
caraan pendahuluan APBN serta pikiran-pikiran Komisi APBN atas 
RUU APBN. 
Pembicaraan Tingkat III dengan Menteri Keuangan dilakukan 

oleh Komisi APBN dengan menampung hasil-hasil pembahasan 
Kornisi-komisi dalam rapat-rapat kerja dengan pasangan kerja masing- 
masing tentang RAPBN. 

Pembahasan RUU APBN ini harus selesai selambat-lambatnya satu 
bulan sebelum tanggal 1 April Tahun Anggaran yang berjalan. 

t 
I 



DPR adalah Lembaga Perwakilan. Sebagai Lembaga perwakilan, 
salah satu fungsi dan tugas DPR adalah menampung aspirasi rnasya- 
rakat, disamping fungsi-fungsi Iain antara Iain fungsi perundang-un- 
dangan, fungsi penetapan Anggaran dan fungsi Pengawasan. 

Aspirasi masyarakat disalurkan ke DPR dapat melalui individu, 
kelompok, organisasi-organisasi kemasyarakatan ataupun organisasi 
kekuatan sosial politik (partai-partai politik dan Golongan Karya). 
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IV. UPAYA-UPAYA DALAM MENANGGAPI ASPIRASI MASYA- 
RAKAT. 

Apabila Prosedur ini telah dilarnpaui, maka rnulailah pernbi- 
caraan dilakukan dalam 4 tingkat pembicaraan sebagaimana 
tingkat-tingkat Pernbicaraan RUU-RUU lain. 
Dalam Pembicaraan tingkat I (Paripurna DPR) penjelasan 
tidak diberikan oleh Menteri, tetapi oleh Komisi/Gabungan 
Komisi/ Panitia Khususnya yang ditunjuk. 

· Dalam Pernbicaraan tingkat II melalui tahap-tabap : 
a. Pemandangan Umum Anggota Dewan. 
b. Tanggapan Pernerintah, 
c. Jawaban Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus. 

6) Tingkat Ill clan IV melalui proses yang sama. 
Walaupun prosedur RUU Usul Inisiatif ini cukup panjang (jauh 
melebihi waktu pernbahasan RUU yang datang dari Pemerintah), 
hal ini bukan merupakan satu-satunya alasan mengapa DPR selama 
ini tidak pemah mengeluarkan RUU Usul Inisiatif. 
Kita mengetahui pada dasarnya hak mernbentuk Undang-undang 
ini ada pada Presiden (pasa] 5 ayat (1) DUD 1945), dengan 
persetujuan DPR. 
Dari sini narnpak bahwa inisiatif tentu saja banyak dari Presiden/ 
Pemerintah lebih-lebih kalau kita melihat Presiden selaku Manda- 
taris, akan mengetahui dengan persis perundang-undangan yang 
sangat diperlukan oleh rakyat dalam melanjutkan pembangunan. 
Disamping itu Pemerintah rnerniliki perangkat keras, perangkat 
lunak dan data-data yang cukup. 
Saya kira ini · merupakan jawaban atas banyaknya pertanyaan 
rnasyarakat tentang tidak/belum adanya RUU Usul Inisiatif DPR. 

Menteri untuk mewakili Pemerintah membahas RUU usul Inisiatif 
ini. 
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3. Kerja sama yang serasi, saling menghormati kedudukan dan fungsi 
masing-masing didalam pernbahasan pelbagai R.ancangan Undang- 
undang, akan memperlancar jalannya pernbahasan dan pada gilir- 

1. Negara Indonesia adalah negara Hukum, maka adanya peraturan- 
peraturan perundang-undangan merupakan hal yang rnutlak di 
dalam membangun kehidupan bernegara dan bermasyarakat. 

2. Fungsi dan peran DPR didalam proses pernbentukan perundang- 
undangan di Indonesia sangat jelas, sebab Undang-undang tidak 
mungkin dapat disahkan tan pa persetujuan DPR, dengan 
perkataan lain pembentukan Undang-undang di Indonesia harus 
dilakukan oleh Presiden/Pemerintah dan DPR. 

Dari uraian-uraian sebagaimana tersebut di alas, dapatlah diambil 
kesirnpulan sebagai berikut : 

KESIMPULAN 

Aspirasi ini dapat pula berwujud surat-surat masuk, saran, pendapat, 
pengaduan dan dapat pula dalarn wujud dialog membahas sesuatu 
masalah . dengan anggota-anggota DPR di dalam rapat-rapat 
Komisi ataupun perternuan-pertemuan dengan fraksi, Dapat pu)a 
diperoleh Dewan pada saat anggota DPR berkunjung ke daerah- 
daerah pada saat reses. 

Semuanya ini diolah oleh DPR dan diproses lebih lanjut dan dibica- 
rakan dengan Pernermtah, ataupun lebih kongkrit lagi menjadi bahan 
masukan pada saat DPR membahas Undang-undang. Sejauh mungkin · 
DPR berusaha untuk dapat menampung aspirasi-aspirasi masyarakat, 
tetapi sering kali pu)a permasalahannya diserahkan kepada Pemerin- 
tah/Eksekutif, karena Pernerintahlah yang berwewenang untuk memu- 
tuskannya. 

KaJau diamati perkembangan DPR R1 yang sekarang ini jauh lebih 
rnaju dan lebih terbuka didalam dialog-dialog· menanggapi pelbagai 
perrnasalahan yang berkembang di masyarakat. 

Namun demikian masih perlu peningkatan · agar peran dan 
fungsi DPR dapat dijalankan lebih mantap dan fungsi dalam rnenam- 
pung aspirasi masyarakat lebih meningkat lagi. 
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R. SOEKARDI 

ttd. 

WAKIL KETUA MPR/DPR RI, 

Jakarta, 7 Mei 1991 

Sekian. 

Demikian ceramah saya, mudah-rnudahan ada manfaatnya di- 
dalam menambah wawasan para Mahasiswa. 

PENUTUP. 

4. Salah satu fungsi DPR adalah menampung aspirasi masyarakat, 
Aspirasi dari masyarakat diolah dan dijadikan hahan rnasukan 
pada saat DPR melakukan pembahasan atas Rancangan Undang- 
undang, maupun pada saat DPR melakukan tugas-tugas peng- 
awasan. 

annya akan menghasilkan suatu produk perundang-undangan 
yang dapat memuask.an sernua pihak. 
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Ceramah Wakil Ketua DPR-RI/Koordinator Bidang 
Industri dan Pembangunan, R. Soekardi pada 

Seminar Dewan Kehormat.an PWI, 
t.anggal 21 Mei 1990 di Jakart.a, tentang 

Peranan DPR-RI di dalam mengembangkan 
keterbukaan dan Interaksi Positif antara Pers, 

Pemerintah dan Masyarakat. 





Dalam membahas suatu permasalahan, terlebih-lebih dalam suatu 
forum diskusi, seperti seminar, lokakarya, simposium dan lain-lain, kita 
perlu mempunyai suatu sudut pandang dan pemahaman yang sama, 
sehingga kita mempunyai suatu kerangka acuan sebagai pedornan. 

Kalau kita lihat topik di atas, ada beberapa terminologi yang perlu 
dipahami dalam suatu definisi konsep. Definisi ini harus diforrnu- 
lasikan dalam suatu konsep guna mernperoleh suatu kerangka acuan. 
Definisi ini kami ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pe- 
ranan sebagai bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan; 
mengembangkan; menjadikan maju (baik, sempurna dan sebagainya); 
keterbukaan : terbuka, sesuatu yang dalam keadaan terbuka: interaksi: 
sating mempengaruhi, hubungan timbal balik yang dinamis (dalam arti 
posif). 

Jika definisi-definisi di atas kita rumuskan dalam suatu pengertian 
operasional, maka yang menjadi topik bahasan yaitu bahwa sebagian 
tugas DPR adalah memajukan suatu kondisi yang terbuka serta hu- 
bungan timbal balik yang dinamis dalam arti positif antara pers, peme- 
rin tah dan masyarakat, 

Tugas atau fungsi utama DPR menurut UUD 1945 adalah mern- 
buat undang-undang bersama Presiden, menetapkan anggaran pen- 
dapatan dan belanja negara (APBN), dan mengawasi tindakan- 
tindakan Presiden. Sedangkan dalam GBHN, sebagai pola umurn 
pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh Presiden selaku Man- 
dataris MPR, tugas utama DPR adalah rnemberikan saran-sran kepada 
Presiden dalam melaksanakan GBHN. Sejalan dengan itu, DPR dapat 
juga berperan dalam mengernbangkan keterbukaan dan interaksi 
positif antara pers, pemerintah dan masyarakat, 

Dengan demikian, diharapkan kita dapat mengkaji sejauh mana 
peranan dan apa yang dapat dilakukan oleh DPR di dalam mengem- 
bangkan keterbukaan dan interaksi positif antara pers, pemerintah dan 
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I. PENDAHULUAN 

76 
PERANAN DPR DI DAI.AM MENGEMBANGKAN l{ETER- 

BUKAAN DAN INTERAKSI POSmF ANTARA PERS, PEMERIN- 
TAH DAN MASYARAKAT OLEH R. SOEKARDI~ W.AKILKETUA 

DPR RI PADA SE.MINAR DEWAN KEHORMATAN PWI 
TANGGAL 21 MEI 1991 



Didalam Penjelasan UUD 1945, angka tentang Sistern Pernerintah 
Negara, disebutkan, "Di sarnpingnya Presiden adalah DPR. Presiden 
harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk membuat 
undang-undang (Gesetzgebung) dan untuk rnenetapkan anggaran dan 
pendapatan belanja negara (Staatsbegrooting). Oleh karena itu, 
Presiden harus bekerja bersama-sarna dengan Dewan ... ''. Selanjutnya 
dijelaskan juga," ... Kecuali itu anggota-anggota DPR semuanya mer- 
angkap menjadi anggota MPR. Oleh karena itu, DPR dapat senantiasa 
mengawasi tindakan-tindakan Presiden ... " 

Dari Penjelasan itu dapat kita simpulkan bahwa fungsi DPR adalah 
fungsi Jegislatif (membuat undang-undang bersama Presiden); fungsi 
anggaran (APBN) dan fungsi kontrol (pengawasan). Selain itu, me- 
nurut UUD 1945, yang dikutip kembali dalam TAP MPR No. IIl/MPR/ 
1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tinggi 
Negara dengan/atau Antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara, Presiden 
dengan persetujuan DPR menyat:akan perang, membuat perdamaian 
dan perjanjian dengan negara lain. Karena Kedudukan Dewan adalah 
sejajar dengan Pemerintah, maka tidak ada pilihan lain bagi kedua 
lembaga tinggi negara ini kecuali mengadakan kerja sama. Dalam 
Penjelasan ditegaskan, Presiden tidak bertanggung jawab kepada 
Dewan. Sebaliknya, Dewan tidak bisa dibubarkan oleh Presiden. 
Dengan demikian, DPR dan Presiden (Pemerintah) perlu dan harus 
membina kerja sama, baik dalam membentuk Undang-undang mene- 
tapkan APBN, maupun dalam hal pengawasan. 

Agar dapat melaksanakan fungsi-fungsinya ini, DPR, sesuai dengan 
Undang-undang No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan 
MPR, DPR dan DPRD sebagaimana telah diubah pertama dengan 
Undang-undang No. 2 Tahun 1985, Pasal 32 (1), mempunyai : 
a. hak meminta keterangan kepada Presiden; 
b. hak mengadakan penyelidikan; 
c. hak mengadakan perubahan atas rancangan Undang-undang; 
d. hak mengajukan pemyataan pendapat; 
e. hak mengajukan/menganjurkan seseorang jika ditentukan oleh 

1198 

II. MEKANISME KERJA DPR DENGAN PEMERINTAH 

masyarakat, Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu mengetahui 
bagaimana DPR menjalankan fungsinya, tentu saja dalam suatu meka- 
nisme kerja dengan Pemerintah. 
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sesuatu peraturan perundang-undangan; 
f. hak mengajukan rancangan undang-undang. 

Sedangkan pada pasal 32 (2) ditetapkan hak-hak anggota DPR, 
yaitu hak mengajukan pertanyaan, hak protokol, dan hak keuangan/ 
administratif. Pelaksanaan hak-hak ini, kecuali hak mengadakan penye- 
lidikan dan hak protokol yang diatur dalam undang-undang, diatur 
dalarn peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan tata tertib 
DPR. 

Terlepas dari persoalan apakah Tata Tertib (Tatib) DPR itu 
mengikat Pemerintah atau tidak, Tatib telah mengatur pelaksanaan 
hak-hak itu, Berpedornan pada Tatib itu, DPR bekerja sama dengan 
Pemerintah yang dilaksanakan melalui rapat-rapat DPR dalam masa 
sidang dan masa reses, 
Pada dasamya rapat-rapat di DPR bersifat terbuka, 

Rapat terbuka adalah rapat yang selain dihadiri oleh Anggota 
DPR, juga dapat dihadiri oleh bukan anggota, baik yang diundang 
maupun tidak, Yang terrnasuk dalam rapat terbuka adalah rapat pa- 
ripurna luar biasa, rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat panitia 
khusus, kecuali rapat itu atau Badan Musyawarah menentukan ter- 
tutup, Dalam berbagai rapat inilah DPR berupaya mengembangkan 
suatu keterbukaan, yaitu keterbukaan politik yang dilandasi oleh nilai- 
nilai Pancasila. Suatu kondisi yang di dalamnya terdapat kesaling ter- 
bukaan antara lembaga-lembaga negara dan masyarakat. Sebagai con- 
toh, keterbukaan antara Pemerintah dengan DPR, antara masyarakat 
dengan pers dan sebaliknya. DPR rnenuntut agar Pemerintah mernberi- 
kan jawaban terbuka, karena bagaimana DPR dapat menjalankan 
fungsinya, terutama fungsi pengawasan, jika Pemerintah tertutup? 
Dengan adanya saling terbuka ini diharapkan dapat diperoleh suatu 
konsensus nasional yang akan menghilangkan rasa saling curiga, ka- 
rena setiap masukan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk 
kepentingan nusa clan bangsa. Untuk itulah, DPR berupaya agar rapat- 
rapat kerja, rapat-rapat dengar pendapat dan dengar pendapat umum 
sejauh mungkin bersifat terbuka, yang dapat dihadiri oleh khalayak 
ramai dan pers. · 

Unsur utama dalam keterbukaan politik adalah adanya musya- 
warah dan mufakat, menghormati hak dan kewajiban, sikap atau tata 
krama, melaksanakan putusan bersama dengan kesungguhan hati, 
kejujuran dan bertanggung jawab. 

Keterbukaan bukan berarti membiarkan diri ditelanjangi bulat- 



Pers, sebagai media informasi atau komunika~i massa, sering 
mendapat hambatan dalam melaksanakan tugasnya, atau sering men- 
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VI. PELAKMNAAN FUNGSI PERS 

Secara ihniah, pers mempunyai 4 fungsi, yaitu fungsi informasi, 
fungsi edukasi, fungsi persuasi dan fungsi hiburan. Karena yang hadir 
pada seminar ini adalah pakar-pakar pers, agaknya tidak perlu kami 
jelaskan arti atau hakikat keempat fungsi itu secara rinci, Namun kalau 
kita lihat pada pengertian yang terdapat dalam GBHN 1988, "Dalam 
rangka meningkatkan peranan pers dalam-pembangunan perlu 
ditingk.atkan usaha pengembangan pers yang bebas dan bertanggung 

jawab, yaitu pers yang dapat menjalankan fungsinya sebagai penyebar 
inforrnasi yang obyektif dan edukatif melalui kontrol sosial yang 
konstruktif, menyalurkan aspirasi rakyat dan memperluas komunikasi 
dan partisipasi masyarakat. Dalam hal ini perlu terus dikembangkan 
interaksi positif antarapers, pemerintah dan masyarakat", maka fungsi 
pers Indonesia adalah melalui aspirasi rakyat dan memperluas komu- 
nikasi dan partisipasi masyarakat. 

Di Indonesia, kehidupan pers dinyatakan sebagai pers bebas dan 
bertanggung jawab. Pada dasarrrya, kehidupan pers di negara-negara 
lain pun demikian. Tetapi, arti pers yang bebas dan bertanggumg jawab 
ini sering dikaburkan dengan kebebasan menginformasikan apa saja 
tanpa tanggung jawab. Dengan kata lain, tidak ada batasan yang jelas, 
tergantung pada hati nurani insan pers itu sendiri. 

Akibatnya antara lain adalah timbulnya pemutarbalikan fakta, 
kredibilitas sumber berita yang tidak bisa dipertanggung jawabkan, 
sensasional, SARA, serta kurangnya tanggung jawab akan layak-tidaknya 
penyiaran suatu infonnasi, seperti yang dinyatak.an dalam kerangka 
acuan yang kami terima dari Dewan Kehormatan PWI. 

Ill. FUNGSI PERS 

bulat, keterbukaan yang masih memak.ai penutup aurat. 
Dalam hal ini DPR menghendaki keterbukaan Pemerintah dalam 

rnemberikan penjelasan atas pertanyaan DPR dalam pelaksanaan tu· 
gasnya. Di sinilah dituntut kematangan berpikir pers untuk rnenilai 
kelayakan penyampaian informasi kepada khalayak dengan mernatuhi 
kode etik jumalistik. 
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Budaya keterbukaan yang telah dicanangkan oleh DPR, terutama 
yang disponsori oleh rekan-rekan dari Fraksi ABRI yang telah rnelak- 
sanakan fungsinya sebagai stabilisator dan dinamisator, sebenarnya 
telah membawa kemajuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa 
dan bernegara. Hal ini dapat kita lihat dari sernakin ramainya peng- 
aduan rakyat ke DPR maupun ke instansi terkait, 

V. PERANA..'1 DPR 

dapat hambatan dalam melaksanakan tugasnya, atau sering 
dihadapkan kepada berbagai kendala, antara Iain adanya lembaga off 
the record yang terlalu gampang diucapk.an oleh sumber berita, 
Adanya budaya telepon seperti yang sering dikeluhkan oleh pers, serta 
yang paling berat adalah yang menyangkut kelangsungan hidup indus- 
tri pers itu sendiri, SIUPP. Hal ini jelas mengurangi penyebaran infor- 
masi dan dikhawatirkan akan mengarah kepada ketertutupan, 

Terutama kalau sudah menyangkut yang dianggap oleh Pemerin- 
tah sebagai mengganggu stabilitas nasional, menimbulkan keresahan 
dalarn masyarakat, mengganggu kepentingan nasional dan sebagainya. 
Akibatnya, pers dituntut sangat hati-hari rnenyebarkan infonnasi. Ti- 
daklah aneh apabila kita sering mengetahui sesuatu peristiwa di dalam 
negeri justru dari pers Iuar negeri, 

Demikian juga halnya dengan peliputan rapat-rapat di DPR. Sering 
terjadi, walaupun rapat dinyatakan terbuka, baik pejabat Pemerintah 
maupun anggota Dewan sudah mengambil ancang-ancang agar basil 
pernbicaraan tidak dimuat di media massa dengan rnengatakan off the 
record! sehingga dapat dimengerti, kegiatan DPR kurang mendapat 
liputan pers, dan lebih mencari sumber berita dari kalangan pernerin- 
tah maupun anggota di luar rapat, 

' Sebenarnya banyak juga pejabat pemerintah dan anggota DPR 
yang tidak memanfaatkan lembaga off the record, namun tidak dimuat 
oleh pers. Apakah wartawannya memiliki kesadaran tinggi bahwa 
pemuatan berita itu akan mengganggu stabilitas nasional dan kepen- 
tingan nasional, rnenimbulkan keresahan dalam masyarakat, kita tidak 
tahu. Atau boleh jadi, pemimpin redaksi mempunyai pandangan lain, 
;ilau pers tersebut telah menerima teguran melalui telepon agar tidak 
memuatnya. Atau rnungkin juga wartawan yang bersangkutan tidak 
meliput jalannya sidang, sehingga yang sempat dimuat hanya kesimpu- 
lannya saja. 



Pola keterbukaan ini juga dilihat clan dipahami masyarakat agar 
pengekangan terhadap kehidupan pers diperlonggar. Pengekangan 
terhadap kehidupan pers, seperti diperlonggar. Pengekangan terhadap 
kehidupan pers, seperti budaya telepon, blackout, pencabutan SIUPP 
atau menghentikan peredaran pers asing di Indonesia, sering di- 
lakukan oleh Pemerintah, seperti mernuat berita yang dipandang 
merugikan nama baik seseorang atau kepentingan nasinal, Padahal 
dapat dikatakan, harnpir sernua media rnassa atau pers di dunia ini 
memberikan hak jawab kepada pihak yang merasa dirugikan. 

Penggunaan hak jawab ini mestinya lebih dimanfaatkan sernaksi- 
mal mungkin daripada menghentikan peredaran, me)akukan blackout, 
maupun mencabut SIUPP, seyogyanya tindakan-tindakan itu hanya 
merupakan Jangkah terakhir. Karena dalarn abad teknologi yang serba 
canggih ini, tidak ada informasi yang dapat dibendung lagi, jaringan 
informasi sudah rnenembus ruang dan waktu. Untuk itu, Pernerintah 
tidak perlu rnencari-cari berita dari pihak lain. Hal ini akan mencegah 
terjadinya keresahan dalam masyarakat akibat tiadanya kepastian. 

Keterbukaan dan interaksi positif antara berbagai pihak, terutarna 
antara pers, pemerintah dan masyarakat, merupakan suatu obsesi 
Dewan. Masyarakat luas menghendaki agar dialog terbuka sernakin 
ditingkatkan. Lembaga SIUPP perlu ditinjau kernbali guna menurn- 
buhkan kesadaran akan kewajiban dan hak-hak rakyat. Hal tersebut 
sudah banyak terungkap dalam rapat-rapat, baik dalam rapat dengan 

I 

pemerintah maupun dalam rapat dengar pendapat dengan umum. 
DPR berupaya, seperti telah kami sebutkan di atas, bahwa rapat- 

rapat DPR pada umumnya bersifat terbuka, sehingga pers bebas 
melakukan liputan, Demikian juga dalam kunjungan-kunjungan kerja 
DPR ke daerah-daerah, DPR selalu melibatkan pers. Dengan demikian, 
pers dapat menjadi sarana informasi yang objektif dan edukatif dalam 
menyebarluaskan hasil-hasil pembangunan, realitas yang ditemukan 
dalam sidang-sidang DPR maupun menyalurkan aspirasi masyarakat, 

Dengan penyebaran informasi objektif, edukatif dan persuasif, 
diharapkan masyarakat dapat lebih sadar akan hak dan kewajibannya 
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara. Dalam 
pada itu, Dewan telah mengambil mengambil salah satu langkah 
dengan rencana penerbitan bulletin mingguan DPR yang akan terbit 
pada akhir Mei ini. Selain itu, perlu dipikirkan kemungkinan adanya 
saluran khusus 1VRI disamping penayangan secara ruti yang sudah 
ada, untuk penyiaran kegiatan-kegiatan DPR, khususnya penyiaran 
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R. SOEKARDI 

Jakarta, 21 Mei 1991 
WA.KIL KETUA DPR-RI, 

ttd 

pernbicaraan dalam rapat-rapat dengan pemerintah agar masyarakat 
mengetahui bagaimana wakil-wak.ilnya memperjuangkan aspirasi dan 
kepentingan rakyat sebagai pernilik kedaulatan rakyat dalam negara RI 
ini, sehingga kritlk terhadap DPR sebagai lembaga stempel, lemah, 
irnpoten dan lain-lain dapat teratasi, bahkan akan meningkatkan citra 
DPR sebagai wakil rakyat, 

Diharapkan, DPR telah dapat menja)ankan perannya dalam 
mengernbangkan keterbukaan dan hubungan tirnbal balik yang positif 
antara pers, pemerintah dan masyarakat, Yaitu, pers menerirna infor- 
masi dari pemerintah dan I atau dari DPR dan meneruskannya kepada 
masyarakat setelah merumuskannya dalam suatu kerangka acuan yang 
dapat diterima oleh masyarakat. 

Masyarakat menerima informasi dari pers dan menyampaikan 
umpan balik, baik kepada pers maupun langsung kepada pemerintah 
dan/atau DPR. Sebaliknya, sebagai akibat keterbukaan, pernerintah 
dan/atau DPR berdialog langsung dengan masyarakat, pers meliputnya 
dan menginformasikannya k.epada masyarakat luas, Tentu saja, pers 
menyesuaikannya dengan kode etik jurnaJistik. Selain itu, komunikasi 
dapat dikatakan berhasil apabila komunikator dapat menyampaikan 
inforamsi kepada kornunikan dan dipaharni kornunikan sesuai dengan 
keinginan komunikator. 

Secara khusus perlu kita sorot salah satu dari keempat fungsi pers, 
yaitu fungsi edukasi. Dalarn masyarakat yang selarna lebih dari 300 
tahun mengalami penjajahan, dapat dipahami bahwa tingkat 
pendidikan rakyat secara umum belum dapat dikatakan cukup tinggi. 
Karena itu daya serap atau daya analisa terhadap informasi-informasi 
yang disajikan oleh pers atau media. lain belum bisa disamakan dengan 
masyarakat yang sudah tinggi tingkat pendidikannya. Sehubungan 
dengan itulah pers harus pandai-pandai menyaring berita-berita mana 
yang bersifat mendidik dan mana yang bersifat merusak, walaupun 
berita-berita tersebut adalah faktual. 
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Sambutan KETUA DPR RI, M Kharis Suhud dalam 

Rapat Dewan Paripurna Pusat 
Legium Veteran Republik Indonesia (LVRI), 

tanggal 21 Mei 1991 di Jakarta. 
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Hadirin sekalian yang berbahagia, 
Pada bulan Mei 1992 yaitu setahun lagi dari saat ini, kita bangsa In- 

donesia akan menyelenggarakan Pemilihan Umum, Pemilu yang k~5 
sejak Orde Baru. Pemilihan Umurn adalah awal dari semua rangkaian 
kegiatan lima tahunan yang akan diikuti dengan terbentuknya DPR 
dan MPR, terselenggaranya Sidang Umum MPR, tersusunnya GBHN, 
tetpilihnya Presiden dan Wakil Presiden, terbentuknya Kabinet Pem- 
bangunan VI, dan lembaga-1.embaga negara lainnya. 

Semua ini merupakan wujud mekanisme kepemimpinan nasional 

Yang terhonnat, 
Saudara Pimpinan Legiun Veteran Republik Indonesia, 
Para Peserta Rapat Dewan Paripuma Pusa.t LVRI, 
Hadirin sekalian y.mg berbahagia. 

Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
karena hanya dengan Karunia dan ridho-Nya-lah kita bisa bersama- 
sama dapat menghadiri Rapat Qewan paripurna Pusat L VRl yang sa- 
ngat terhormat ini, 

Kita semua menyadari bahwa adanya veteran pejuang kemer- 
dekaan Indonesia merupakan suatu tanda bukti sejarah bahwa lahimya 
Indonesia merdeka adalah karena basil perjuangan rnereka, dan bukan 
karena dihadiahkan oleh bekas penjajah. Semakin besar penghargaan 
dan penghormatan kita kepada para veteran pejuang Kernerdekaan 
Indonesia, akan semakin besar pengakuan bangsa lain kepada kita 
sebagai bangsa yang tahu menghormati para pahlawannya. Pada 
kesempat.an yang berbahagia ini izinkanlah saya menyampaikan beber- 
apa hal y.mg memerlukan perhatian kita semua. 

Assalamu'alaikum Warrohmatullahi Wabarobtuh. 

77 
SAMBUfAN KETUA DPR RI, M. KHARIS SUHUD 

PADA RAPAT DEWAN PARIPURNA PUSAT 
LEGiuN VETERAN REPUBUK INDONESIA 

TANGGAL 21 . 22 MEI 1991 
DI JAKARTA 



Hadirin yang terhormat, 
Pembangunan nasional kita saat ini telah memasuki babak akhir 

dari Pembangunan Nasional Jangka Panjang (PjP) 25 tahun tahap 
pertama . Da1am Pembangunan Nasional Jangka Panjang tahap per- 
tama ini kita telah berhasil meletakkan kerangka landasan pernba- 
ngunan nasional menuju proses tingga1 Jandas pembangunan nasiona1 
yang akan terlaksana pada Pembangunan Nasional Jangka Panjang 
tahap II, pada tahun 1994- 2019 yang akan datang. Sukses t:idaknya kita 
masuk dalam proses tinggal landas pada REPELITA VI nanti akan 
sangat tergantung kepada permasalahan, yaitu sanggupkah kita, 
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Inna tahunan yang berlangsung secara teratur sesuai dengan kalender 
. konstitusi yang telah kita tetapkan dan junjung tinggi sejak kelahiran 

Orde Baru. 
Kegiatan-kegiatan kenegaraan yang dernikian besar itu yang ber- 

langsung sekali dalam 5 (lima) tahun sudah barang tentu akan sangat 
menyita perhatian kita sekalian. 

Kita, yang tergabung dalam keluarga besar LVRI sudah tentu tidak 
akan' tingga1 diam sebagai penonton di pinggir lapangan menyaksikan 
berlangsungnya peristiwa-peristiwa kenegaraan itu. 

Dalam rangka itulah sebenarnya mulai saat ini, Saudara-saudara 
sekalian diharapkan untuk secara seksama mengikuti ter us 
menerus perkembangan politik dan pembangunan nasional kita, agar 
kita dapat mengetahui duduk persoalan dari peristiwa-peristiwa kene- 
garaan itu secara tepat dan dapat berpartisipasi secara penuh untuk 
menyukseskannya dengan penuh tanggung jawab. 

Itu berarti bahwa keluarga besar L VRI ikut merasa committed 
dengan suksesnya pembangunan nasional untuk menyelamatkan eksis- 
tensi bangsa dan negara yang telah kita perjuangkan dan bela bersama. 

Apabila saya menyebut keluarga besar LVRI, itu berarti terrnasuk 
. anggota keluarganya. Mereka yang telah memperoleh kebahagiaan ka- 
rena jasa kepahlawanan suami, bapak, kakek maupun kakak atau sau- 
daranya, haruslah menggunakan momentum ini untuk makin me- 
ningkatkan kekerabatannya kepada keluarga besar LVRI, dan ini ber- 
arti bahwa bagi mereka tidak akan ada alternatif lain kecuali memberi- 
kan dukungan penuh kepada perjuangan dan pengabdian para ve- 

. teran pejuang kemerdekaan Indonesia, dukungan pen uh kepada ke- 
langsungan hid up bangsa dan negara kita. Mereka juga harus commit- 
ted kepada suksesnya pembangunan nasional kita saat ini. 
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bangsa Indonesia mernpertahankan hasil-hasil pembangunan yang 
telah dicapai dalam Pembangunan Jangka Panjang tahap pertama, 
serta memantapkannya dalam REPELITA VI nanti, 

Dalam hubungan ini saya ingin menggugah dan mempertajam 
kesadaran saudara-saudara para veteran pejuang kemerdekaan Indone- 
sia. Sebagai bagian tak terpisahkan dari keluarga besar ABRI, 
seyogyanya dan sepantasnyalah apabila veteran pejuang kernerdekaan 
Indonesia mampu menciptakan kondisi nasional yang sehat bagi 
berkembangnya nasionalisme Indonesia ke arah yang benar sebagai 
prasyarat berlanjutnya pembangunan nasional menuju masyarakat 
sejahtera yang adil dan makmur. Untuk itu saudara-saudara dituntut 
untuk senantiasa waspada dan tanggap kepada perrnasalahan-per- 
masalahan nasional serta mampu turut membidani kelahiran pergan- 
tian generasi dari angkatan··45 kepada generasi penerusnya. 

Syarat-syarat dan · kelengkapan bagi kelangsungan peralihan gene- 
rasi secara aman dan bijaksana telah kita buat dan tetapkan bersama 
antara Jain ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang-Pedoman 
Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4}, ditetapkannya Pancasila 
sebagai satu-satunya asas, serta eembangunan nasional sebagai penga- 
malan Pancasila. Langkah-langkah memantapkari Pancasila sebagai 
satu-satunya asas dan Pembanguan Nasional sebagai pengamalan Pan- 
casila menunjukkan bahwa ideologi Pancasila telah ditempatkan se- 
bagai sumber nilai dan sebagai kekuatan motivasi didalarn rangka pem- 
bangunan nasional, Dengan demikian bangsa Indonesia telah menga- 
rah secara mantap menuju integrasi nilai yang lebih tuntas. Syarat- 
syarat dan kelengkapan itu tidak mempunyai banyak arti dan man- 
faatnya apabila kita merasa rnenjadi kelompok angkatan '45 maupun 
angkatan '28, berdiam diri dan berpangku tangan serta mengabaikan 
arti penting dari peristiwa peralihan generasi itu. Dalam keadaan 
dimana fisik kita sudah tidak memungkinkan lagi untuk ikut berperan 
dalam kegiatan-kegiatan yang banyak memerlukan tenaga dan kece- 
patan bertindak, maka posisi yang bijaksana bagi L VRI adalah 
bertindak sebagai "Moral Force", yang selalu menjunjung tinggi nilai- 
nilai 45 untuk melaksanakan AMPERA. Sebagai "Moral Force" sifat-sifat 
kearifan, k.ebijakan dan keluwesan dalam memberikan bimbingan serta 
keteladanan sangat diperlukan, agar generasi penerus yang akan 
mengambil alih kepemimpinan nasional secara gigih mau memper- 
tahankan dan melaksanakan cita-cita kemerdekaan yang dasamya· 
dasamya sudah diletakkan oleh para pendiri Republik ini. 



Saudara sekalian yang saya hormati, 
Kita menyadari bahwa pembangunan memerlukan investasi dalam 

jumlah yang besar agar kekuatan ekonomi potensial dapat diolah 
menjadi kekuatan ekonomi riil, oleh karena itu diperlukan upaya 
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Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, 
· Pernbangunan nasional yang bertumpu pada Trilogi pemba- 

ngunan salah satu unsumya adalah stabilitas nasional. Stabilitas yang 
dirnaksud disini adalah stabilitas nasional yang sehat clan dinamis yaitu 
stabilitas yang murni dan riil yang tumbuh dari masyarakat itu sendiri 
dan tidak dipaksakan dari luar. Guna dapat memantapkan stabilitas 
nasional itu kita harus selalu mengupayakan kokohnya persatuan dan 
kesatuan bangsa dengan semangat kekeluargaan, 

Dengan stabilitas nasional maka dapat ditegak-tumbuhkan 
kehidupan konstitusional, demokrasi dan tegaknya hukurn yang dilan- 
dasi oleh Pancasila dan UUD 1945. Dan pada gilirannya akan tercipta 
rasa tenteram dan damai bagi setiap warga negara tanpa dihantui oleh 
rasa takut. Rakyat akan semakin sadar terhadap hak dan kewajibannya 
sehingga mampu untuk ikut berperan aktif dan bertanggung jawab 
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian pula rakyat akan 
tahu sampai sejauh mana seseorang dapat menggunakan kebebasannya 
karena apabila melampaui batas , akan merugikan orang Iain dan 
dapat mengganggu ketenteraman umum. Kebebasan saya berarti apa- 
bila kebebasan orang lain dimulai. 

Dengan demikian pertumbuhan dan perkembangan Demokrasi 
Pancasila dapat dimantapkan dengan mengembangkan kemampuan 
dan kesempatan masyarakat dalam mengemukakan aspirasinya se- 
hingga berkembang pula komunikasi politik timbal balik antara ma- 
syarakat, lembaga-lembaga perwakilan dan pemerintah. Sebaliknya 
apabila stabilitas nasional hanya bersifat formal maka stabilitas yang 
demikian ada1ah sta.bilitas semu, maka dukungan dan partisipasi rakyat 
akan bersifat semu pula. 

Untuk dapat melakukan mission sebagai "Moral Force" tersebut, 
kita dituntut untuk selalu mengikuti dan memahami permasalahan- 
permasalahan besar dan mendasar, baik yang berasal dari luar maupun 
dari dalam negeri, yang kesemuanya berpengaruh terhadap jalannya 
pernbangunan nasional kita. 
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pengerahan dana investasi yang selain bersumber pada kemampuan 
sendiri juga pada bantuan luar negeri. Penanaman modal asing dilak- 
sanakan dengan mernpersyaratkan dapat menciptakan lapangan kerja 
seluas mungkin lcarena pelaksanaan pembangunan jangka panjang di- 
samping meningkatkan produksi nasional harus dapat mempercepat 
pertumbuhan lapangan kerja. Dengan memperluas lapangan kerja 
maka upaya rnengurarigi pengangguran dapat dilaksanakan secara 
bertahap, Penciptaan lapangan kerja bagi angkatan kerja yang jum- 
lahnya semakin besar merupakan tantangan utarna pembangunan. 
Bertambah luasnya lapangan kerja bukan saja karena kesempatan kerja 
merniliki nilai ekonomis melainkan juga mengandung nilai 
kernanusiaan dan harga diri sehingga dapat memberi isi pada asas 
kemanusiaan. Kegagalan dalam mengatasi masalah lapangan kerja 
akan menimbulkan problema yang serius, yang dapat berkembang 
menjadi gejolak sosial, yang dapat mengancam stabilitas nasional. 

Pada sisi lain untuk menarik para investor asing diperlukan iklim 
investasi yang menggairahkan dengan penyediaan sarana dan 
prasarana yang baik. Masalah penyediaan tanah bagi investasi pernba- 
ngunan sering menjadi kendala terutama dalam hal pengalihan hak, 
penetapan serta pembayaran ganti rugi tanah. Kasus-kasus tentang 
sengketa masalah tanah sudah sering terjadi dan hal tersebut menim- 
bulkan akibat kurang memperlancar masuknya investor asing sebagai 
rnitra pembangunan. 

Untuk memelihara stabilitas nasional yang dinamis dalam rangka 
trilogi pembangunan, perlu diusahakan agar penciptaan lapangan 
kerja bisa jalan terus, rakyat tidak dirugikan, dan pelestarian alam dan 
lingkungan hidup dapat terpelihara, 

Karena pulau Jawa sudah terlalu padat dengan penduduk dan 
untuk memeratakan pembangunan ke wilayah lain, maka kebijak- 
sanaan pemerintah untuk meningkatkan pembangunan di Indonesia 
Bagian Timur merupakan jawaban yang tepat, yang perlu mendapat 
dukungan. Dengan demikian tekanan-tekanan terhadap pulau Jawa 
dapat dikurangi, dan sekaligus memperkecil kemungkinan terjadinya 
gangguan terhadap stabilitas nasional. 

Sudah sejak lama rakyat mempermasalahkan dan mendambakan 
penegakkan hukum yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum di 
negara tercinta seperti Polisi, Jaksa, Hakim dan Pengacara. 

Dari beberapa kasus yang sempat muncul kepermukaan dan 
dimuat dalam surat-surat kabar sela.ma ini, rakyat kecil pencari keadilan 

r 
I 



yang awam hukum merasa selalu menjadi buJan-bulanan dan korban 
dari pihak-pihak yang rnelek hukum dengan memanfaatkan kelemahan 
dan kekurang pemgertian rakyat tentang hukum, Padahal dalam 
rangka penegakkan hukum seharusnya aparat penegak hukum menjadi 
pengayom masyarakat, memberi rasa aman, tenteram, adil dan adanya 
kepastian hukum. Masalah ketidak adilan akan menimbulkan kere- 
sahan, dan akumulasi dari keresahan-keresahan dalam masyarakat, 
cepat atau lambat akan berpengaruh terhadap stabilitas nasional yang 
pada gilirannya akan mengharnbat pembangunan nasional, 
Saudara-saudara sekalian yang saya honnati, 

Sebagai Warga Negara yang pemah turut serta menegakkan dan 
mernpertahankan existensi negara Republik ini, kita akan selalu con- 
cern terhadap perkembangan dan pembangunan yang selalu diga- 
lakkan untuk rnencapai tujuan negara yaitu masyarakat adil dan 
makrnur. Untuk itu kita tidak hanya harus mengikuti perkembangan 
keadaan di dalarn negeri tetapi juga perkembangan dunia intema- 
sional yang sedang menuju Era Glohalisasi yang akan sangat mempe- 
ngaruhi pembangunan dalam negeri. 

Kemajuan teknologi yang sangat pesat berkembang menyebabkan 
hubungan antara satu negara dengan yang lainnya menjadi begitu 
cepat, sehingga setiap negara seakan-akan berada dalam ruang tembus 
pandang yang dengan mudah dilihat oleh siapa saja. Oleh karena itu 

. setiap kejadian yang kurang baik menurut ukuran intemasional de- 
ngan cepat akan mendapat reaksi dari luar meskipun itu adalah urusan 
dalam negeri sendiri. Hal-hal seperti itu sedikit banyak berpengaruh 
kepada bantuan luar negeri yang masih kita butuhkan untuk pemba- 
!)gunan, seperti untuk swa sernbada pangan, kegiatan Keluarga Beren- 
cana, Pembangunan proyek-proyek dan lain sebagainya. 

Sesuai dengan amanat pembukaan UUD 1945 untuk "ikut melak- 
sanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 
abadi dan keadilan sosial ", maka kita harus ikut ak.tif menyumbangkan 
tenaga dan pikiran untuk terciptanya perdamaian dunia. Tanpa adanya 
suasana damai diantara negara-negara kerjasama internasional akan 
sulit bisa dilaksanakan sehingga bisa berpengaruh terhadap pemba- 
ngunan nasional kita, Misalnya : sebagai akibat krisis Teluk baru-baru 
ini penerimaan negara kita dari sektor export dan pariwisata tidak 
mencapai target yang diharapkan, karena hubungan perdagangan kita 
dengan Eropa dan negara-negara Timur Tengah terganggu. 

Kita masih melihat adanya pergolakan di beberapa bagian dunia 
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baik di Afrika, Timur Tengah, maupun Asia. Kita mengharapkan 
berakhimya krisis Teluk akan diikuti dengan langkah-langkah per- 
damaian yang menyeluruh di kawasan Timur Tengah. 

Sementara itu kita juga melihat adanya tanda-tanda kemajuan 
dalam penyelesaian masalah Kamboja meskipun masih memerlukan 
waktu yang panjang. Membaiknya hubungan Amerika, Uni Soviet dan 
RRC diharapkan akan dapat membantu dipercepatnya penyelesaian 
masalah Kamboja tersebut. 

Selanjutnya mengenai masalah hubungan dengan situasi di luar 
negeri saya ingin mohonkan perhatian terhadap peristiwa-peristiwa 
penting yang terjadi di Benua Eropa, karena banyak pelajaran yang 
bisa kita tarik dari pengalarnan bangsa-bangsa yang bersangkutan. 

Sebagai akibat dari kegagalan-kegagalan dalam bidang ekonorni, 
maka dilancarkanlah oJeh Gorbachev apa yang kita kenal dengan 
Glasnost, Perestorika dan Demokratisatia, dimana partai komunis di 
USSR tidak lagi mempunyai monopoli kekuasaan, yang disusul dengan 
perubahan struktur kenegaraan dan adanya kebebasan bagi rakyat 
untuk mengemukakan pendapat, sekalipun berbeda dengan pendapat 
pemerintah. 

Perkernbangan lanjutan sebagai akibat policy Gorbachev tersebut 
adalah antara lain : runtuhnya komunisme di negara-negara Eropa - 
Timur yang pada gilirannya telah menyebabkan : 

a. Bubarnya negara Jerman Timur, dan timbulnya negara Jerman 
bersatu. 

b. Kembalinya demokrasi di Eropa-Timur dan tidak berfungsinya 
pakta warsawa. 

c. Timbulnya mstabilitas di negara-negara Eropa-Timur dan mera- 
jalelanya tindakan-tindakan negara bagian yang memisahkan diri 
dari pusat untuk mendirikan negara-negara merdeka. 

d. Berakhimya Perang Dingin antara Timur-Barat, 
e. Semakin menonjolnya masalah-masalah ekonomi. 

Tentu banyak diantara kita yang bertanya-tanya, mengapa USSR 
yang dalam Era Perang Dingin kita kenal sebagai super power, seka- 
rang mengalami instabilitas baik. dibidang ek.onomi maupun dibidang 
politik. Apakah stabilitas dalam jaman pra-Glasnost hanya bersifat 
semu? 

Dan apa pengaruh perkembangan di Eropa itu terhadap situasi 
Tanah Air? Dan apakah dengan berantakannya partai-partai komunis 
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Hadirin sekalian, 
Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya ingin kembali kepada 

posisi dan peran kita sebagai "moral force", dari kita diharapkan 
adanya perilaku yang arif dan bijaksana serta pandangan dan saran 
yang berbobot mengenai rnasalah-masalah nasional dan international, 
karena kita telah memiliki pengalaman-pengalaman yang sangat ber- 
harga dalam peristiwa-peristiwa yang menentukan rnati-hidupnya 
Republik kita yang tercinta ini. Dari sekian banyak pengalaman itu 
kita sampai pada satu kesimpulan, ialah bahwa pada akhimya kekuatan 
rakyat dan seluruh bangsa Indonesia itulah yang menentukan. Se- 
hubungan dengan itu alangkah benarnya kata-kata yang diucapkan 
oleh Presiden Soeharto dalam amanat Beliau pada Rapim ABRI tahun 
70-an, yang kurang lebih berbunyi sebagai berikut : "sekalipun ABRI 
merniliki alat persenjataan yang modem dan mutakhir, tanpa, Rakyat 
ABRI bukan apa-apa dan tidak bisa berbuat apa-apa," 

di Eropa-Timur kita sudah bisa menyatakan bahwa PKI bukan lagi 
bahaya latent ? 

Peristiwa-peristiwa yang terjadi di Eropa itu perlu kitajadikan "case 
study" agar kita bisa mengantisipasi rnasalah-masalah penting yang 
berpengaruh terhadap pembangunan nasional dan peluang-peluang 
apa dibidang ekonomi dan perdagangan yang dapat kita manfaatkan, 

· Sedikit menyinggung ten tang kemungkinan bergeraknya kembali 
PK.I di Indonesia, sesungguhnya tanpa kehadiran PK.I-pun stabilitas 
nasional dapat terganggu misalnya kalau pembangunan nasional kita 
mengalami kegagalan, atau kalau terjadi tindakan-tindakan yang 
dirasakan oleh masyarakat sebagai ketidak-adilan. Karena itu pernba- 
ngunan harus berhasil dan TRILOGI Pembangunan beserta konsep 8 
Jalur Pemerataan harus secara konsekuen kita laksanakan. 

Kita juga harus terus mengikuti situasi negara-negara tetangga 
yang rnengalami pergolakan-pergolakan dalam negeri, dimana juga ada 
kaum separatis yang ingin memisahkan diri dari induknya bahkan 
dengan kekuatan senjata. 

Dengan memperhatikan terus menerus situasi yang berkembang 
di dunia internasional, kita rnudah-rnudahan dapat berupaya mengan- 
tisipasi pengaruh buruknya terhadap stabilitas nasional di Tanah Air 
kita dan terhadap persatuan dan kesatuan bangsa yang telah kita bina 
dan galang selama ini melalui Kesaktian Pancasila. 
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M.KHARISSUHUD 

ttd 

KETUA, 

Jakarta, 21 Mei 1991 

Sekian, terirna kasih, 
Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. 

Hadirin sekalian yang terhormat, 
Dengan harapan-harapan itu saya akhiri sambutan saya, diiringi 

do'a dan harapan semoga Rapat Dewan Paripuma Pusat Legiun Ve- 
teran Republik Indonesia ini dapat menghasilkan keputusan-keputusan 
yang bermanfaat bagi kepentingan kita bersama bangsa dan negara 
kita. Selamat berapat dan sukses, 
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78 
Ceramah Wakil Ketua DPR-RI/Koordinator 

Bidang politik, Saiful Sulun pada Seminar Sehari 
Kelompok Studi Mahasiswa (KSM) Hukum 

"KRISNA", tanggal 26 Mei 1991 di Purwokerto, 
tentang Fungsi dan Peranan DPR dalam. Implementasi 

Mekanisme Demokrasi Pancasila 
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1. DPR sebagai 1embaga pembuat Undang-undang 
Pasal 5 ayat (1) menetapkan, bahwa Presiden mempunyai kekua- 

II. FUNGSI DAN PERANAN DPR 
Menurut sistem pemerintahan negara seperti dimaksud UUD 

1945, DPR adalah lembaga perwakiJan rakyat, salah satu lembaga tinggi 
negara diantara lembaga-lembaga tinggi negara lainnya yaitu Presiden, 
Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Dewan Pertirn- 
bangan Agung. 

Kelima Lembaga Tinggi Negara tersebut kedudukannya adalah 
sejajar, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lainnya. 

UUD 1945 dan peraturan perundangan yang ada rnengatur fungsi 
dan peranan DPR yaitu : 

I PENDAHULUAN 
Sebenamya kita sernua telah paham mengenai apa yang ingin saya 

kernukakan dalam pokok bahasan : 
"FUNGSI DAN PERANAN DPR DALAM IMPLEMENT AS! 
MEKANISME DEMOKRASI PANCASilA" 
Kita juga telah paham mengenai pengertian-pengertian Dernokrasi 

Pancasila, mekanismenya, implementasinya, maupun mengenai fungsi 
dan peranan DPR baik sebagai lembaga perwakilan rakyat maupun 
sebagai undang-undang dalam kaitannya dengan implementasi meka- 
nisme Demokrasi Pancasila. 

Namun demikian barangkali akan ada manfaatnya apabila saya 
mencoba lagi untuk meletakkan pokok-pokok pengertian apa sebe- 
narnya yang terkandung dalarn pokok bahasan yang diminta oleh 
pihak Panitia Seminar ini, yaitu Fungsi dan Peranan DPR dalarn 
implementasi Demokrasi Pancasila. 

Dengan tidak mengurangi partisipasi Saudara-saudara peserta se- 
minar ini untuk mernberikan rnasukan bagi kesempumaan makalah 
ini dalam diskusi nanti, izinkanlah saya menyarnpaikan makalah saya 
sebagai berikut : 

78 
FUNGSI DAN PFRANAN DPR DAIAM IMPLEMENTASI 

MEKANISME DEMOKRASI PANc.ASII.A. 
OLEH 

SAIF1JL SULUN, WAKIL KETUA DPR RI 



J. DPR lebagai lembaga pengowas. 
Sehagai konsekuensi kedaulatan rakyat, maka DPR sebagai Lem- 

baga Perwakilan Rakyat mempunyai kedudukan yang kuat, karena itu 
tidak dapat dibubarkan oleh Presiden. Oleh karena anggota-anggota 
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2. DPR sebagui lembaga perwakilan rahyat 
UUD 1945 menyatakan dengan tegas bahwa negara Republik 

Indonesia roenganut paharn kedaulatan rakyat atau dernokrasi yang 
berarti bahwa rakyatlah yang berdaulat untuk menentukan nasibnya 
sendiri, rakyatlah yang menentukan hajat hidupnya negara Republik . 
Indonesia ini. Tetapi oleh karena rakyat yang banyak ini tidak dapat 
melakukan sendiri kedaulatannya, maka UUD 1945 menganut sistem 
demokrasi tidak langsung, sehingga dibentuklah lerobaga-lembaga 
negara termasuk didalamnya Lembaga Perwakilan Rakyat yaitu Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR). Oleh karena rakyat sendiri harus menen- 
tukan nasibnya sendiri, yang dalam hal ini dilakukan oleh DPR, rnaka 
penetapan APBN adalah urusan rakyat atau DPR sendiri. ltulah se- 
babnya maka dalam hal penetapan APBN, DPR lebih kuat daripada Pe- 
merintah. Atas dasar itulah, maka penjelasan pasal 23 UUD 1945 me- 
negaskan sebagai berikut : 
"Pasal 23 menyatakan, bahwa dalam hal menetapkan pendapatan dan 
belanja, kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat lebih kuat daripada 
kedudukan Pemerintah. lni tanda kedaulatan rakyat. Oleh karena 
penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk menentukan nasibnya 
sendiri, maka segala tindakan yang menempatkan beban kepada 
rakyat, sebagai pajak dan lain-lainnya harus ditetapkan dengan un- 
dang-undang yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat". 

Konsekuensi lebih lanjut sebagai lembaga perwakilan rakyat, 
adalah bahwa Dewan Perwakilan Rakyat berfungsi untuk menampung, 
menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat . 

saan mernbentuk Undang-undang dengan persetujuan Dewan Per- 
wakilan Rakyat. 

Artinya adalah, tanpa adanya persetujuan DPR, Presiden tidak 
dapat membuat Undang-undang. Sebaliknya Dewan Perwakilan Rakyat 
yang juga rnemiliki hak inisiatif untuk mengajukan rancangan U ndang- 
undang pasal 21 ayat 6, tidak akan menghasilkan jika tidak memper- 
oleh persetujuan Presiden, Dengan deroikian Presiden bersama-sama 
Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan legislative power dalam negara. 
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Kalau kita mengkaji isi UUD 1945, baik di. dalam Pembukaan, 
Batang Tubuh maupun Penjelasannya, maka Demokrasi Pancasila 
sebagai suatu sistern, berkaitan dengan pengorganisasian negara yang 
didasarkan kepada Pancasila dan bukan didasarkan kepada paham 
komunisme, Iiberalisrne, theokratisrne rnaupun paharn-paham lain. 

Secara implisit dari UUD 1945 tersebut, rnaka sistern pengorga- 
nisasian negara dalam wujud nyata adalah sebagai berikut: 

1. Kedaulatan berada di tangan rakyat. 
2. K.edaulatan tersebut dilaksanakan melalui perwakilan serta didasar- 

kan kepada asas musyawarah untuk mencapai mufakat. Negara 
berdiri diatas segala golongan. 

3. Dengan asas musyawarah mufakat ini berarti dalam Demokrasi 
Pancasila tidak ada "diktator'' mayoritas atau "tirani" minoritas. 

4. Dengan Demokrasi Pancasila tidak dikenal adanya lern baga 
oposisi, 

5. Demokrasi bukan merupakan tujuan, tetapi alat untuk mencapai 
tujuan. 

6. Kerakyatan atas dasar hikmah kebijaksanaan dalam pelaksanaan- 
nya harus didasarkan kepada kemanfaatan bagi rakyat banyak, 

7. Dengan Demokrasi Pancasila tidak dikenal pemisahan kekuasaan, 

III. MEKANISME SISTEM POUfIK DEMOKRASI PANCASILA SE- 
BAGAIMANA DIMAKSUD UUD 1945 

DPR adalah juga Anggota MPR maka,Anggota--anggota DPR turut 
melak-sanakan fungsi MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara yang 
kekuasaannya tak terbatas yaitu turut menetapkan UUD, GBHN dan 
mengangkat Presiden dan Wakil Presiden. 

Atas dasar itulah, maka DPR bertugas sebagai lembaga pengawas 
tindakan-tindakan Presiden. Apabila DPR mengangkat Presiden 
sungguh melanggar haluan negara yang ditetapkan oleh UUD atau 
MPR, maka MPR dapat diundang untuk mengadakan persidangan 
istirnewa agar bisa merninta pertanggung jawaban Presiden. 

Disamping itu oleh karena DPR tidak dapat dibubarkan oleh 
Presiden, maka kedudukan DPR adalah kuat. Sebagai lembaga peng- 
awas, Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengawasi kebijaksanaan-kebi- 
jaksanaan Pemerintah, pe]aksanaan Undang-undang, serta pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 
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Didalarn sistern politik Dernokrasi Pancasila sesuai UUD l 945, 
maka mekanisme kehidupan bernegara dilandaskan kepada sistern 
Pemerintahan Negara yang terdir.i atas 7 (tujuh) butir yang biasanya 
disebut ''Tujuh Kunci Pokok", yaitu : 
l. Negara Indonesia berdasar atas hukurn (rechtstaat), tidak berdasar 

kekuasaan (machtsstaat). 
· 2. Pernerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak 

bersifat absolut. 
3. Kekuasaan tertinggi ditangan MPR: 

a. MPR menetapkan UUD, Garis-garis Besar Haluan Negara, 
memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden. 

b. Presiden tunduk dan bertanggungjawab kepada Majelis, 
menjalankan haluan negara menurut Garis-garis Besar yang 
telah ditetapkan oleh Majelis dan Wajib menjalankan keteta- 
pan-ketetapan Majelis. 

4. Presiden ialah penyelenggara Pemerintah Negara yang Tertinggi 
dibawah Majelis. 

5. Presiden tidak bertanggungjawab kepada Df'R'Presiden harus be- 

yang ada adalah pembagian tugas (distribution of duties) atas 5 
Jenis kekuasaan yang masing-masing berada di bawah MPR. De- 
ngan pembagian tugas dimungkinkan adanya hubungan kerja atau 
kerja sama antara 1embaga-lembaga negara dalarn melaksanakan 
tugas-tugasnya. 

8. Fungsi-fungsi kenegaraan yang diemban dan dijalankan oleh un- 
sur-unsur lembaga negara tersebut, pada hakekatnya merupakan 
"Kepemimpinan Nasional" yang diatur sebagai berikut: 

a. Lembaga MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara, yang 
melaksanakan fungsi "pemegang pelaksana sepenuhnya ke- 
daulatan rakyat", 

b. Lembaga DPR memegang fungsi "Legislatif" atau perundang- 
undangan bersama dengan presiden, dan memegang fungsi 
pengawasan. 

c. Lernbaga Kepresidenan, memegang fungsi "eksekutif" 
d. Lembaga DPA memegang fungsi "konsulatif" /Pertimbangan. 
e. Lembaga Badan Pemeriksa Keuangan menyelenggarakan 

fungsi "auditatif' atau perneriksaan. 
f. Lembaga M.A. melaksanakan fungsi "yudikatif' atau peradi- 

lan. 
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kerjasama dengan DPR, Presiden harus mendapat persetujuan 
DPR dalam mernbuat UU menetapkan APBN. 

6. Menteri Negara ialah Pembantu Presiden; Negara tidak ber- 
tanggungjawab kepada DPR. 

7. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas. Kedudukan DPR 
kuat, karena tidak dapat dibubarkan oleh Presiden, Anggota DPR 
semuanya merangkap menjadi Anggota MPR dan DPR dapat 
senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden dan bila DPR 
menganggap Presiden melanggar haluan negara yang ditetapkan 
oleh MPR, rnaka Majelis dapat diundang untuk persidangan is- 
timewa 'agar bisa merninta pertanggungjawaban kepada Presiden, 

Penjabaran lebih lanjut dari tujuh kunci pokok ini tertuang di 
dalam pasal-pasal UUD 1945, yaitu ; 
I. MPR memegang kedaulatan rakyat. 
2. Negara menyelenggarakan Kepentingan urnum, bukan kepenting- 

an golongan atau perorangan, yang dikristalisasikan .pada negara 
kesatuan yang berbentuk Republik. 

3. Negara berdasarkan sistern perwakilan yang dijalankan oleh MPR 
dan DPR. 

4. Negara melindungi harkat martabat manusia dengan suatu sistem 
hak dan kewajiban warga negara, dan penduduk Indonesia. 

5. Presiden adalah rnandataris MPR. 
6. Negara berdasar atas hukum dan bukan atas dasar kekuasaan 
7. Pemerintahan berdasar sistirn konstitusi (bukan absolut). 
8. Kelembagaan negara atas dasar interelasi antar Lembaga Tertinggi 

dan Tinggi Negara. 
9. Ada mekanisme pelestarian dernokrasi serta ideologi dalam ben- 

tuk tata cara yang tidak memudahkan perubahan hukum dasar. 
Dari uraian-uraian tersebut, nampak jelas, bahwa sistern politik 

demokrasi Pancasila adalah suatu sistern pengorganisasian negara yang 
pada hakekatnya merupakan pelaksanaan dernokrasi yaitu kedaulatan 
rakyat yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, dalam kehidupan ber- 
masyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Dengan demikian Dernokrasi Pancasila bersifat integralistik, 
dimana pada dirinya diakui adanya hak dan tanggungjawab individu di 
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dalam 
batas-batas yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Oleh 
karena itu pelaksanaan sistern pengorganisasian negara berdasarkan 
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Dari penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa peranan 

V. FUNGSI DAN PERANAN DPR DALAM IMPLEMENTASI 
MEKANISME DEMOKRASI PANCASIL\. 

Orde Baru telah bertekat untuk melaksanakan kehidupan kenega- 
raan sesuai kernurnian Pancasila dan UUD 1945. 

Ini berarti seluruh tatanan kehidupan kenegaraan dikernbalikan 
kepada fungsinya masing-masing sesuai dengan Pancasila dan aturan- 
aturan yang dimaksud UUD 1945. 

Untuk itu, maka di bidang ideologi dan politik perlu diciptakan 
hal-hal sebagai berikut : 
1. Pancasila telah ditetapkan menjadi satu-satunya asas sesuai TAP 

MPR Nornor II/MPR/1983 dan UV Nomor 3 serta UU Nomor 8 
Tahun 1985 perlu benar-benar dimantapkan pelaksanaannya, 

2. Pembangunan politik rne lalui pendidikan politik harus dapat 
membangkitkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya 
sebagai warga negara dan mampu untuk menumbuhkan partisi- 
pasi masyarakat dalam pembangunan bangsa. 

3. Organisasi-organisasi Kekuatan Sosial Politik harus mandiri, 
berkualitas dan berkemampuan, 

4. Lembaga Perwakilan Rakyat berfungsi dengan baik sesuai dengan 
tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara sebagaimana 
diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

5. Lembaga-lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara melaksanakan 
tugas dan fungsinya dengan rnantap. 

6. Mekanisme kornunikasi antara masyarakat dengan · Iernbaga-lem- 
baga perwakilan, antara masyarakat dengan Pemerintah, antara 
Jembaga Perwakilan dan Pemerintah, antara organisasi kekuatan 
sosial politik dengan masyarakat ataupun dengan Pemerintah, 
berjalan dengan baik, dan dapat diciptakan saling keterbukaan, 

IV. IMPLEMENTASI DEMOKRASI PANCASILA DIDALAM 
KEHIDUPAN BERNEGARA 

demokrasi Pancasila harus dilandasi oleh asas kekeluargaan, gotong 
royong dan kebersamaan · sebagai pancaran dari kesadaran budi pekerti 
dan hati nurani yang luhur sebagai mahluk individu maupun sebagai 
mahluk sosial. 
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DPR dalam implernentasi mekanisme Demokrasi Pancasila adalah 
untuk membuat Dernokrasi Pancasila itu dapat berfungsi sebagaimana 
tersurat dan tersirat dalarn UUD 1945. Apabila Demokrasi Pancasila itu 
berfungsi, maka itu berarti mekanismenya berjalan rnenurut ketentuan- 
keten tuan UUD 1945 dan peraturan perundangan yang ada. 

Sebagai lembaga legislatif yang mempunyai fungsi pokok perun- 
dang-undangan, budget dan pengawasan adalah sudah sewajarnya 
apabila DPR dapat mengimplementasikan Dernokrasi Pancasila itu 
didalarn pelaksanaan ketiga tugas pokoknya didalarn kehidupan ber- 
masyarakat, berbangsa dan bernegara, 

Sebagai lembaga perwakilan, DPR berperanan untuk menampung 
dan menyuarakan aspirasi masyarakat. Apabila DPR tidak mampu 
mernainkan peranan untuk dapat mengimplementasikan dan 
memfungsikan Dernokrasi Pancasila, ini berarti bahwa DPR sebagai 
lembaga Demokrasi belum dapat melaksanakan tugasnya secara utuh 
dan benar. 

Untuk dapat melaksanakan fungsi dan peranan tersebut baik 
sebagai, lembaga perwakilan, lembaga pembuat Undang-undang mau- 
pun lembaga yang rnengawasi jalannya pemerintahan, oleh peraturan 
perundang-undangan DPR di)engkapi dengan berbagai hak dan 
wewenang, yaitu : 

hak untuk meminta keterangan 
hak untuk mengadakan penyelidik.an 
hak untuk mengadakan perubahan atas suatu rancangan undang- 
undang 
hak untuk mengajukan usu) pernyataan pendapat 
hak untuk mencalonkan seseorang sebagaimana diatur oleh 
Undang-undang (pencalonan Hakim Agung dan BEPEKA) 
hak untuk mengajukan RUU usul inisiatif 
Disamping itu anggota-anggota DPR juga memiliki hak-hak yang 
melekat kepadanya, yaitu : 
hak bertanya 
hak protokoler, dan 
hak keuangan 

Permasalahan yang timbul dalam kaitannya dengan hak-hak DPR 
tersebut adalah relevan tidaknya hak-hak DPR itu dihubungkan dengan 
sistem politik yang ada yaitu sistern politik Demokrasi Pancasila, Ada 
sementara pihak yang menganggap bahwa beberapa hak DPR yang ada 
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Peran dan fungsi DPR didalam mengimplementasikan mekanisme 
Demokrasi Pancasila sekarang ini masih dirasakan belum mantap se- 
bagaimana yang selalu disoroti oleh masyarakat. 

Berbagai kendala memang dijumpai dalam pelaksanaan fungsi dan 
peran ini yang antara lain adalah : 
l. Belum tertatanya dengan mantap mekanisme politik Dernokrasi 

Pancasila. Secara umum dapat dikatakan bahwa kelernbagaan 
negara yang ada ini rnemang sudah didudukan sesuai UUD 1945 
dengan berbagai peraturan perundangan yang telah dihasilkan. 
Namun demikian hubungan antar lembaga Tinggi Negara yang 
memainkan peran didalam supra struktur politik belum members- 
kan gambaran pelaksanaan fungsi masing-masing secara jelas. 
Lima lembaga Tinggi Negara dibawah MPR adalah sejajar, didalarn 
pelaksanaan hubungan kerja khususnya antara Pemerintah dan 
DPR. Pemerintah sebagai Jembaga eksekutif dirasakan seolah-olah 
dominan. Di negara manapun perlu kita akui bahwa Pemerintah 
atau eksekutif itu perlu kuat, namun kuatnya eksekutif ini tidak 

VI. UPAYA-UPAYA UNTUK MENINGKATKAN PERAN DPR DI- 
DAIAM MENGIMPLEMENTASIKAN MEKANISME DEMOKRASI 
PANCASILA 

pada saat sudah ini tidak relevan Jagi, seperti misalnya hak mengada- 
kan penyelidikan (hak angket) dan hak untuk meminta keterangan 
(hak interpelasi), 

Pihak-pihak yang mendukung gagasan ini menyatakan bahwa 
pelaksanaan hak angket, hak interpelasi, hak usul pernyataan pendapat 
hanya relevan bagi pelaksanaan sistern politik parlementer - liberalisrne 
yang hakekatnya menempatkan kedua lembaga yaitu DPR dan Perne- 
rintah dalam posisi saling berhadapan, bersifat konfrontatif sehingga 
membawa akibat terhadap instabilitas, Sedangkan UUD 1945 meng- 
hendaki kedua lembaga tinggi negara itu bersifat komplementer, 
saling membantu, sebagai mitra kerja satu terhadap lainnya. Didalam 
sistim Politik Demokrasi Pancasila sebagaimana diuraikan dimuka ti- 
dak dikenal adanya lembaga oposisi, namun dalam kaitannya dengan 
fungsi pengawasan, apakah hak-hak itu tidak sesuai dengan sistem 
politik Demokrasi Pancasila ynag menganut asas kekeluargaan yang 
didalarnnya juga terkandung tanggung jawab, ini perlu kita dalarni 
lebih lanjut, 
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berarti menimbulkan ketidaksejajaran diantara lembaga negara 
yang ada. Dernikian pula dengan DPRD, karena Kepala Daerah 
merangkap juga sebagai Gubernur di Wilayahnya. 

2. Tata Tertib DPR yang menjadi aturan main DPR masih dirasa 
kurang pas didalarn mengatur cara kcrja untuk melaksanakan 
tugas dan fungsinya. Ini membawa pengaruh kepada kualitas 
lembaga DPR itu sendiri. 

3. Budaya Patemalistik menjadi salah satu ham batan bagi anggota 
DPR dalam menyuarakan pendapatnya dengan bebas, disisi lain 
hirarki antara pejabat pernerintah dengan Anggota Dewan dari 
kalangan Birokrasi menimbulkan rasa segan untuk terwujudnya 
suatu dialog yang terbuka. 

4. Disiplin dan loyalitas kepada Fraksi sangat mempengaruhi peran 
dan gerak para anggota Dewan. 
Setelah para wakil rakyat itu resrni menjadi anggota Dewan, rnaka 
dia akan terikat kepada Fraksinya dan Fraksi ini adalah merupakan 
kepanjangan tangan dari DPP-nya. 
Dengan demikian seolah-olah setelah menjadi anggota Dewan, 
hubungan dengan rakyat pemilihnya menjadi terputus karena 
hubungan anggota yang bersangkutan lebih diikat kepada Fraksi 
dan DPP-nya. Hal ini disebabkan oleh sistern pengorganisasian 
warga negara dalarn infra struktur yang ada selanjutnya rnenen- 
tukan sistem Pemilu dan sistem Politik yang akhirnya mempe- 
ngaruhi peran dan fungsi DPR. 

5. Organisasi Kekuatan Sosial Politik belum sepenuhnya mandiri, 
Keterbukaan politik belum sepenuhnya terwujud, walaupun upaya 
ke arah itu sudah diusahakan. 

6. Kualitas anggota belurn dapat mengimbangi kualitas pihak 
eksekutif, karena organisasi Peserta Pemilu tidak hanya meng- 
andalkan kualitas dalam arti pendidikan dan kernampuan, tetapi 
juga pada pengaruh seseorang calon dalarn pengumpulan suara. 

7. Peranan mass media/pers yang belum sepenuhnya rnembantu 
Dewan didalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pers tidak 
banyak membantu dalam menyampaikan suara DPR yang rneru- 
pakan suara rakyat 

Menghadapi berbagai kendala tersebut, maka pelbagai upaya 
terus-menerus diternpuh untuk dapat meningkatkan peran dan fungsi 
DPR didalam mengimplementasikan Demokrasi Pancasila dengan se- 
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minimal mungkin menghilangkan berbagai kendala sebagaimana 
tersebut di atas. 
Langkah-Jangkah itu ditempuh antara lain dengan jalan bahwa : 
I. Peninjauan kembali TAP MPR Nomor III/MPR /1978. 

Perlu peninjauan kernbali terhadap TAP MPR Nornor III/MPR/ 
1978 yang mengatur mengenai hubungan dan tata kerja antar 
lembaga tinggi negara. 

2 .. Peninglcatan ku~lilas Organisasi Kekuatan Sosial Politik (OKSP). 
Peningkatan kualitas/kemandirian organisasi kekuatan sosial po- 
Iitik yang otornatis akan menentukan peningkatan kualitas Dewan. 
Pada dasarnya kualitas DPR ditentukan oleh kualitas Fraksi, 
sedangkan kualitas Fraksi ditentukan oleh kualitas · organisasi ke- 
kuatan sosial politik, Dengan demikian yang perlu ditingkat:kan 
adalah kualitas kesadaran organisasi kekuatan sosial politik. 

). Penyempumaan Tata Tertib DPR. 
Menyempurnakan dan memberi bentuk hukum Peraturan Tata 
Tertib yang menjadi landasan kerja bagi DPR. 

4. Pengembangan forum dialog. 
Dikembangkannya forum-forum dialog yang terbuka antara DPR 
dan Pemerintah. 

5. Pemantapan mekanisme musyawarah mufakal. 
Dimantapkannya mekanisme musyawarah untuk mufakat di 
dalam pengambilan keputusan yang benar-benar mencerminkan 
kepentingan kedaulatan rakyat dalam suasana kekeluargaan 
tanpa merasa saling berhadapan (konfrontatif). 

6. DiJumbuhJtannya rasa saling 1Tll!7lghargai terhadap Jugas dan Jungsi ma- 
sing-masing lembaga. 
Ditumbuhkannya rasa saling harga menghargai dan menghonnati 
terhadap kedudukan, tugas dan fungsi masing-masing lernbaga 
yang sederajat. 

7. Peningltatan sarana. 
Meningkatkan sarana dalam menunjang pelaksanaan tugas dan 
fungsi DPR termasuk para staf ahli, 

8. Peranan Media Massa. 
Bantuan peranan Media Massa didalam menyebarluaskan dan me- 
masyarakatkan DPR sebagai lembaga perwakilan penyalur aspirasi 
masyarakat, sehingga rakyat dapat mengetahui apa dan bagaimana 
wakil-wakilnya memperjuangkan kepentingan rakyat. 
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SAIFUL SULUN 

ttd 

Purwokerto, 26 Mei 1991 
ltd 

WAKIL KETUA, 

- ' 

L 

m, KFSIMPULAN 

Dari uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, dapat ditarik 
kesimpulan bahwa : 

Lembaga legislatif yang diperankan oleh DPR menurut UUD 1945 
masih perlu dibenahi dengan menghilangkan kendala-kendala terse- 
but, supaya didalam mengimplementasikan mekanisrne Demokrasi 
Pancasila, dapat berperan sebagaimana dikehendaki oleh UUD 1945. 

Kita percaya bahwa niat kearah peningkatan peran itu terus 
menerus diupayakan sebab kita mengharapkan DPR yang merupakan 
lembaga politik dan wahana untukmelaksanakan Demokrasi Pancasila 
akan menjadi lembaga yang cukup mantap sebagaimana yang diha- 
rapkan oleh rakyat dan bangsa Indonesia didalam ikut serta memberi- 
kan dukungan bagi berhasilnya pembangunan nasiorial. 

Semuanya ini hanya dapat terwujud apabila dilandasi oleh suatu 
niat dan semangat para penyelenggara negara, para pemimpin pem~ 
rintahan, para pimpinan dan anggota lembaga ini serta segenap unsur 
dan masyarakat luas yang ikut terlibat dalam memfungsikan Demokrasi 
Pancasila. 



T 
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Ceramah Wakil Ketua DPR-RI/Koordinator Bidang 

Politik, Saiful Sulun pada Seminar Nasional VII 
Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) tanggal 7 

.Agmtus 1991 di jalqu-ta, tentang DPR dan fungsi 
Legislatif dalam Sistem Politik Indonesia. 
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Hadirin sekalian. 
Perlu saya utarakan, bahwa saya berbicara dalam forum ini, bukan 

dalarn posisi sebagai pakar atau ilrnuwan, karena saya memang bukan 
pakar. Saya berbicara disini dalam posisi sebagai praktisi politik, se- 
bagai pernain politik praktis, katakanlah sebagai pemain lapangan. 
Oleh karena itu, gaya bahasa yang dipakai di dalam membahas materi 
ini adalah bahasa dan gaya yang biasa dipakai pemain lapangan. 

Mengingat DPR telah menjadi issue nasional atau rnenjadi per- 
gunjingan masyarakat luas akhir-akhir ini. Sebagai bukti bahwa 
masalah ini telah menjadi issue nasional, kita bisa menunjuk kepada 
banyaknya pendapat, kritik yang diarahkan kc DPR dari berbagai 
kalangan, baik dari masyarakat, para cendekiawan, pemerintah bahkan 
dari kalangan DPR sendiri yang menggambarkan kerisauan. keprihati- 
nan dan kekecewaan mereka terhadap DPR. Semua ini tidak lain 
adalah kecintaan dan hara pan masyarakat terhadap DPR se bagai insti- 
tusi demokrasi. Maka masalahnya sekarang, bagaimana agar kecintaan 
dan kepercayaan masyarakat tadi, tidak tersia-sia, tetapi sebaliknya 
dapat mewujud sesuai dengan harapan-harapan yang terkandung di 
dalarn kecintaan dan kepercayaan tadi. 

"FUNGSI LEGISLATIF DAIAl\1 SISTEM POLITIK INDONESIA" 

yang terhorrnat para peserta Seminar ke VII AIPI, khususnya para 
pakar; 
Para Undangan serta para hadirin yang berbahagia; 

Assalamu'alaikum Warahmatullabi Wabarakatuh. 
Pertama-tarna saya ucapkan terirna kasih kepada penyelenggara 

atas kesernpatan yang diberikan untuk berbicara di Seminar yang 
bergengsi ini lebih-lebih di hadapan para pakar politik yang selalu 
rnengamati kehidupan politik kita. Saya kira cukup beralasan tema 
Seminar kali ini : 

79 
DPR DAN FUNGSI LEGISIATIF 

DAI.AM SISTEM·POUTIK INDONF.slA 
Oleh : Saiful Sul~ 

Wakil Ketua DPR/MPR RI 



Hadirin sekalian, 
Marilah kita lihat DPR dan fungsi-fungsinya menurut UUD 1945 . 

Namun sebeJumnya mari kita lihat sekilas centang sistern politik Indo- 
nesia, di mana DPR rnerupakan salah satu komponennya, 

Di dalam sistem politik Indonesia, rakyat adaJah pemegang ke- 
daulatan yang dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Praktek-praktek 
penyelenggaraan negara hams bersumber dari kehendak ralcyat dan 
dilaksanakan oleh lembaga-lembaga k.enegaraan. 

Dengan dernikian dilihat dari strukturnya, sistem politik Indonesia 
terdiri dari infra dan supra struktur, yang mempunyai tugas sendiri- 
.sendiri, Oleh karena itu dilihat dari segi tugas, sistem politilc Indonesia 
dapat disebut sistern pembagian tugas. 

Artinya, pembagian tugas antara infra dan supra struktur, serta 
pembagian tugas di dalarn infra dan supra struktur itu ~ndiri. 

Namun perlu diingat, meskipun sistem politik Indonesia rneng- 
anut adanya pembagian tugas, prinsip dasamya adalah kekeluargaa, 

1234 

Agar dapat rnemenuhi rnaksud dan tujuan tadi, saya akan memba- 
hasnya sedikit lebih luas, tidak hanya DPR dan fungsi legislatifnya, 
tetapi fungsi DPR sesuai UUD 1945 yaitu fungsi legislatif, fungsi angga- 
ran dan fungsi pengawasan secara praktis dinamis . 

Dengan dernikian, dalam waktu yang relatif singkat DPR dengan 
fungsi-fungsinya, dapat mewujudkan harapan masyarakat; yaitu sebagai 
lembaga demokrasi pengolah dan penyalur aspirasi masyarakat, yang 
memiliki keberanian untuk memperjuangkannya agar aspirasi masya- 
rakat itu mewujud di dalarn proses berbangsa dan bernegara. 

Hadirin sekalian, 
Mengingat DPR merupakan salah satu kornponen di dalam sistern 

Politik Indonesia, maka apabila kita ingin mengetahui permasalahan- 
nya secara tepat, seyogyanyalah kita melihat secara komprehensif inte- 
gralistik, agar dalam mencari upaya pemecahan masalahnya, jelas 
keterkaitan dan batas-batas tanggung jawab dan kewenangan dari 
sernua komponen di dalam sistem politik Indonesia. Hal ini perlu kita 
lakukan, karena mernang maksud dan tujuan membahas masalah DPR 
dan, fungsi legislatifnya di dalam forum ini, bukan hanya untuk sekedar 
rarnai-ramai tanpa hasil kongk.ret, tetapi justru untuk mengatasi ber- 
bagai hal yang rnenjadi sebab DPR dirasakan belum atau kurang 
memenuhi harapan masyarakat, sebagai sering dilontarkan akhir-akhir 
1n1. 



Selanjutnya marilah kita lihat DPR dan fungsi-fungsinya. 
DPR yang merupakan salah satu Lembaga Tinggi Negara meru- 

pakan wahana untuk melaksanakan demokrasi, Susunan keanggotaan 
DPR, yang jumlahnya sekarang 500 orang terdiri ~ri golongan politik, 
Golongan Karya dan Golongan Karya ABRl yang mengelompok dalam 
Fraksi-fraksi (FABRI,FKP, FPP dan FPDI), didukung oleh sekretariat 
Jenderal sebagai unsur pelayanan. 

Adapun wewenang dan tugas (fungsi) DPR, sesuai UUD 1945 
adalah : membentuk Undang-undang bersama-sama dengan Presiden 
menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara bersama-sama 
Presiden; dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-un- 
dang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, dan atas 
kebijaksanaan pemerintah. Untuk. melak.sanakan fungsinya itu, DPR 
sebagai institusi mempunyai hak, demikian juga Anggota DPR. Hak-hak 
DPR sebagai institusi adalah hak meminta k.eteraogan kepada 
Presiden; hak mengadakan penyelidikan; hak mengadakan perubahan 
atas rancangan Undang-undang; hak mengajukan perny.ttaan pen- 
dapat; hak mengajubn/menganjurkan seseorang dan hak inisiatif. 
Sedangkan hak Anggota adalah hak mengajukan pertanyaan dan hak 
protokol serta hak keuangan/administratif. 

Fungsi legislatif didalam sistem ketatanegaraan kita, dipegang oleh 
Presiden dan DPR. Pasal 5 ayal (1) UUD 1945; menegaskan bahwa 
Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-undang dengan 
persetujuan Dewan Penvakilan RakyaL Selanjutnya Pasal 20 ayat (1) 
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dan kebersamaan sebab negaca kita adaJah negara kekeluargaan. Prin- 
sip pembagian tugas dan kekeluargaan inilah yang perlu pemahaman 
kita semua dengan sebaik-baiknya. 

Dengan pemahaman akan prinsip kekeluargaan dan pembagian 
tugas tadi, kita akan terhindar dari saling tuduh, sating curiga, saling 
menyalahkan dan sebagainya. Jadi sesungguhnya secara sistem, sistern 
politik di Indonesia sudah tertata dengan baik, Strukturisasi dan pem- 
bagian fungsi dari sistem itu sudah dapat menjamin tercapainya tujuan 
sistem itu. Yang masih merupakan masalah adalalah mekanisme dari 
sistem itu sendiri terutama mekanisme hubungan dan kerja sama an- 
tara komponen-komponennya. Misalnya hubungan dan kerja sama an- 
tara DPR dengan Lembaga Presiden/Ek.sekutif, sampai saat ini dirasa- 
kan belum seperti yang diharapkan, meskipun hubungan antara lem- 
baga telah diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. 
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Hadirin sekalian, 
Penilaian terhadap pelaksanaan fungsi DPR saat ini bermacam- 

macam. Ada yang menganggap DPR telah melaksanakan fungsinya 
dengan baik meskipun belum optimal, tetapi banyak juga yang meng- 
anggap belum, bahkan rnengecewakan. Dernikian juga terhadap para 
anggotanya. Ada yang beranggapan Anggota DPR telah mernenuhi 
kualitas yang diharapkan, namun ada juga yang beranggapan beJum, 
bahkan memberi julukan yang bernada merendahkan, seperti de- 

. ngan sebutan 5-D dan sebagainya. Terlepas dari penilaian yang bera- 
neka ragam itu, kita berkewajiban untuk melihat masalahnya secara 
lebih obyektif dan proporsional, apabila kita melihat masalah yang di- 
hadapi DPR sekarang ini secara obyektif dan proposional kita akan 
sampai pada kesirnpulan bahwa, kita semua belum puas terhadap 
pelaksanaan fungsi DPR. DPR belum berbuat optimal, meskipun sudah 
banyak berbuat, Apa sebabnya? apa masalahnya? berbagai kendala dan 
masalah memang rnasih dihadapi DPR, baik yang berasal dari faktor 
intern maupun ekstern, 

UUD 1945 menegaskan lagi bahwa tiap-tiap undang-undang dengan 
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. DPR juga berhak mengajukan 
Rancangan Undang-undang, seperti yang ditetapkan dalarn pasal 21 
ayat (1) UUD 1945, tetapi untuk sahnya Rancangan Undang-undang 
yang diajukan DPR itu menjadi Undang-undang, h ar u s ada 
persetujuan Presiden seperti yang ditetapkan di dalam Pasal 21 ayat 
(2). Di sini tampak jelas adanya prinsip kekeluargaan pada fungsi 
legislatif di dua Lembaga Tinggi Negara (Presiden dan DPR). 

Kernudian timbul pertanyaan : Mengapa DPR sejak Orde Baru 
belurn pernah mengajukan Rancangan Undang-undang sebagai per- 
wujudan hak inisiatifnya ? 

Beberapa faktor obyektif, agaknya menjadi sebab : 
Pertama, bahwa Presiden selaku pemegang kekuasaan pernerin- 

tahan lebih mengetahui berbagai hal menyangkut penyelenggaraan 
pemerintahan itu; kedua, Presiden dilengkapi dengan aparat yang 
lengkap sedangkan DPR tidak; ketiga, Tata Tertib DPR sendiri mene- 
tapkan prosed ur yang sangat ketat dan kaku. 

ltulah agaknya, mengapa DPR be]um menggunakan hak inisia- 
tifnya, sehingga menimbulkan kesan, DPR belum berfungsi baik. 
Narnun patut diketahui bahwa fungsi-fungsi lainnya, sudah diusahakan 
untuk diwujudkan, meskipun harus diakui belurn optimal. 



Faktor intern yang dirasakan dominan adalah Tata Tertib DPR, 
sekretariat jenderal sebagai unsur pelayanan, Fraksi-fraksi yang belum 
melaksanakan tugasnya sebagaimana diatur dalarn Tata Tertib, angga- 
ran yang masih terbatas dan kualitas sebagian dari anggota, khususnya 
kualitas mental. 

Tata Tertib DPR yang berlaku saat ini, belum menjamin man- 
tapnya t.ata laksana DPR dalam rangka melaksanakan kehidupan kene- 
garaan yang demokratis konstitusional, terutama yang mengatur pelak- 
sanaan hak-hak DPR. Seperti misalnya hak Dewan meminta keterang- 
an kepada pernerintah dan hak mengadakan penyelidikan, diatur 
sedemikian rupa, sehingga hampir mustahil dapat terlaksana, di dalam 
iklim politik seperti sekarang ini. 

Demikian juga dalam pelaksanaan hak inisiatif, yang menjadi salah 
satu sorot.an masyarakat. 

Sekretariat jenderal DPR, dapat dikatakan kemampuannya sangat 
minim, untuk mendukung mobilitas para anggota, baik perorangan 
maupun dalarn hubungan Fraks] atau kornisi, Umumnya kemampuan 
sekretariat jenderal baik dalam sarana dalam fisisk maupun fungsional. 
Demikian juga dari segi struktur dan ketenangan. 

Sesungguhnya secara logika pada sekretaris Jenderal, diperlukan 
adanya suatu badan /kelompok ahli yang tugasnya membantu Dewan 
melaksanakan fungsinya, baik fungsi legislatif, fungsi anggaran 
maupun fungsi pengawasan. Kelompok ahli yang dimaksud hendaknya 
terdiri dari berbagai bidang keahlian, terrnasuk keahlian di dalam 
pernbuatan perundang-undangan. Hal ini diperlukan untuk menutup 
kekurang ahlian para anggota. 

Fraksi-fraksi masih terbatas kemampuannya untuk melakukan 
kewajibannya, di dalam mernbantu para Anggota untuk lebih produktif 
dan lebih berani membela kepentingan masyarakat. 

Fraksi-fraksi yang berkewajiban untuk meningkatkan kemampuan, 
efektifitas dan efisiensi kerja para Anggotanya, belurn bisa berbuat 
banyak. ketidakmampuan fraksi tadi memang tidak terlepas dari keter- 
batasan kemampuan keuangan dari masing-masing fraksi. 

Sarana dan anggaran yang disediakan DPR untuk Fraksi tidak 
memadai, sedangkan dukungan dari Dewan pimpinan pusat masing- 
masing Fraksi tldak ada; kalaupun ada, jumlahnya sangat tidak mema- 
dai, Tidak heran bila Fraksi tidak bisa berbuat banyak. 

Kualitas para Anggota juga merupakan salah satu faktor yang 
mempengaruhi tingkat produktivit.as dan keefektian DPR dalarn melak- 
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sa.nakan fungsinya. Di dalam hal kualitas anggota DPR, hendaknya kita 
jangan mengartikan hanya tingkat kemampuan intektual saja. Apabila 
kernapuan intelektual itu dikaitkan langsung dengan tingkat 
pendidikan formal para Anggota. kualitas Anggota DPR terutama harus 
diukur dari segi kemampuannya untuk mengerti rakyat, mengerti 
aspirasinya dan mengerti masalah dan kepentingan yang dihadapinya. 
Tingkat pemahaman terhadap masyarakat itu harus disertai keberanian 
moril clan kekuatan moral untuk menyampaikan kepada yang mempu- 
nyai wewenang melakukan tindakan (eksekutif), sedangkan akhirnya 
anggota tersebut dapat kepercayaan masyarakat, 

Tingkat pendidikan formal memang dapat mernbantu, tetapi 
· bukan segala-galanya. Anggota DPR yang memiliki keahlian pun apa- 

bila tidak bisa mengerti dan tidak dipercaya rakyat, tidak akan 
menolong meningkatkan produktivitas DPR. Oleh karena itu, menurut 
hemat saya, untuk meningkatkan produktivitas DPR,masalahnya bukan 
sernata-mata pada tingkat pendidikan formal para anggotanya, tetapi 
terutama pada tingkat pemahamannva terhadap rakyat; (terhadap 
aspirasinya, terhadap kebutuhannya, terhadap masalahnya), tingkat 
keberanian untuk memperjuangkan secara proporsional; serta mem- 
peroleh kepercayaan masyarakat, Pendapat saya ini didasarkan kepada 
dua hat : 

Pertama., bahwa secara politik memilih Anggota DPR adalah hak 
politik rakvat, sebagai wujud dari kedaulatan rakyat. Rakyat bebas 
menentukan pilihannya terhadap orang yang dipercayainya. Bukan 
soal sarjana atau tidaknya seseorang; kedua, adalah bahwa Dewan dan 
para anggotanya merupakan cerminan dari masyarakat. 

Kualitas Dewan dan para Anggota gambaran dari kualitas masya- 
rakat secara keseluruhan. 

Khususnya masuk cendekiawan menjadi Anggota DPR, saya ber- 
pendapat bahwa hal ini akan lebih memperkuat Dewan dengan 
pikiran-pikiran obyektif rasional, jernih dan progresif, sepanjang 
mereka tidak kehilangan integritas dirinya, Dengan demikian DPR 
akan Iebih berkembang ke arah yang lebih independen, dalam me- 
mainkan peranannya sesuai UUD 1945. Namun perlu juga diperhati- 
kan adanya kekhawatiran, bahwa berkiprahnya mereka dalam arena 
politik praktis justru bisa kehilangan integritas dirinya. Mereka terbawa 
arus, larut di dalam iklim politik yang kurang menguntungkan seperti 
sekarang ini, sehingga mereka kehilangan keberanian untuk menyam- 
paikan pikiran-pikiran obyekif rasionalnya, pikiran jernihnya dan 
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Hadirin sekalian 
Faktor ekstern, juga banyak mempengaruhi tingkat produktifitas 

Dewan dalarn rnelaksanakan fungsinya. 
Sikap pernerintah, kultur /budaya masyarakat, sikap dan kondisi 

Parpol dan Golkar, serta iklim politik secara keseluruhan merupakan 
faktor ekstern yang sangat berpengaruh. 

Sikap pernerintah saat ini dirasakan masih kurang terbuka dan 
k.urang memiliki kesungguhan politik untuk memperhatikan secara 
sungguh-sungguh pendapat dan saran DPR, sebagimana yang dia- 
manatkan oleh konstitusi. Bahkan ada kecenderungan kritik-kritik DPR 
dan rnasyarakat lebih dinilai sebagai menentang sikap ini jelas ridak 
menguntungkan sernua pihak, pemerintah maupun DPR bahkan dapat 
menganggu mekanisme dernokrasi yang sedang kita kembangkan . 

Masyarakat juga sering menilai dan menernpatkan DPR secara 
tidak proporsional, dengan melontarkan penilaian negatif kepada 
DPR, karena tidak berbuat seperti yang dikehendaki ; padahal apa yang 
diharapkannya itu diluar kewenangan DPR. Bahkan para cendekiawan 
sendiri tidak jarang melontarkan kritik yang tidak proposiona1 itu. 
Misalnya ada seorang pakar yang menilai DPR, hanya sebagai Lembaga 
himbauan dan serimonia] saja dengan ukuran, hanya bertindak sebagai 
penyalur aspirasi saja, tidak disertai tindakan kongkret. Padahal se- 
harusnya pakar itu memahami benar bahwa kewenangan bertindak 
yang dimaksud berada pada eksekutif. 

Dalam hal ini pendidikan politik kepada masyarakat, perlu juga 
dikenalkan tentang pembagian tugas dari komponen-komponen sistem 
politik di Indonesia. 

DPP Parpol dan Golkar yang merupakan induk dari fraksi-fraksi di 
DPR merupakan salah satu faktor yang mempunyai kompetensi untuk 
meningkatkan produktifitas dan mendinarnisasikan DPR Namun pada 
kenyataannya sampai saat ini peranan tersebut belum dilaksanakan 
dengan baik, Tidak jarang Parpol-Colkar bahkan menerapkan kebijak- 
sanaan yang justru menghambat kemandirian dan keberanian para 

kehilangan progresifaasnya, sehingga mereka ikut-ikutan latah, bicara 
tak jelas dan terkena budaya ewuh pakewuh. Bila ini terjadi keadaan 
akan lebih buruk, Iagi, sebab masyarakat alum kehilangan satu kelom- 
pok masyarakat yang militan yang sangat diperlukan untuk melakukan 
kontrol sosial secara aktif. Saya harapkan agar cendekiawan sungguh- 
sungguh mernperhatikan kekhawatirkan tadi. 
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Hadirin sekalian, 
Sekarang apa yang harus kit.a lakukan? 
Dalam hubungan ini saya ingin mengajak semua pihak, termasuk 

para cendekiawan politik yang hadir disini untuk bersikap optirnistik. 
lni perlu agar kit.a tidak terseret kepada apatisrne dan sinisme yang 
akan rnembawa kita kepada keadaan impoten, tidak berfungsi dan 
tidak berbuat. Dengan sikap optimistik inilah mari kita lihat apa yang 
dapat kita lakukan. 

Penama, kita harus berusaha sesuai dengan kondisi posisi kita 
masing-masing, untuk benar-benar mengenal apa tugas, wewenang dan 
tanggung jawab kita dalam upaya menghidupkan mekanisrne de- 
mokrasi kita; Kedua, kitajuga harus berusaha untuk benar-benar saling 
rnemahami posisi dan fungsi dari setiap komponen dalam sistem poli- 
tik kita, Dengan saling memahami akan posisi dan fungsi masing- 
masing, akan terhindar dari adanya friksi di antara kita; &tiga, atas 
dasar pengenalan diri dan memahami fungsi yang lain, semua fihak 
harus berusaha melaksanakan fungsi masing-masing dan menurn- 
buhkan mekanisme politik yang dinamis, tidak kaku dan tidak meno- 
ton. 

Untuk itu, maka : 
Pemerintah sebagai fihak yang bertanggung jawab didalam pembi- 

naan politik nasional dan yang mempunyai wewenang mengambi) 

anggotanya untuk berperan banyak dalam menyarnpaikan aspirasi dan 
membela kepentingan rakyat. Mungkin ini merupakan salah satu 
gambaran bahwa Parpol-Golkar belum man tap kemandiriannya sebagai 
institusi politik pada jajaran infra struktur, yang mernpunyai fungsi 
antara lain rnelakukan kontrol sosial. 

Iklim politik saat ini memang sudah lebih dari masa-masa lampau 
tetapi secara keseluruhan masih tetap, belum kondusif terhadap 
perk.embangan mekanisme dernokrasi yang kita harapkan. 

Masih ada kecenderungan menampilkan sikap menang-menangan 
pada sernentara pihak pemegang kekuasaan, masih adanya sikap hanya 
rnengabdi pada kekuasaan dari pejabat-pejabat pelak.sana negara, 
budaya ewuh-pakewuh yang mengaburk.an kemampuan berpikir jer- 
nih, obyektif dan progresif. Semua itu berbaur ke dalarn sistern dan 
outputnya adalah iklim politik yang tidak menguntungkan bagi 
berkembangnya mekanisme politik yang mendorong semua kornpo- 
nen dengan baik; termasuk DPR. 
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Hadirin sekalian, 
Saya berkeyakinan, dengan tertatanya fungsi pranata-pranata poli- 

tik dengan baik, terciptanya iklim politik yang memungkinkan semua 
pranata politik berjalan baik. disertai dengan sikap pelaku-pelaku poli- 
tik lehih terbuka, lebih menampilkan diri sebagai seorang demokrat, 
komunikatif dan persuasif, dan tidak represif, mekanisme politik 

keputusan-keputusan politik harus lebih terbuka, komunikatif, dan 
aspiratif, Pejabat-pejabat pemerintah harus benar-benar berjiwa de- 
mokrat dalam arti terbuka untuk dikritik, sedia menerima dan meng- 
hargai pendapat orang lain yang berbeda, 

Parpol dan Golkar harus lebih berupaya untuk mewujudk.an 
kemandiriannya, dan menjadikan sehagai infra struktur yang kenyal 
dan terbuka, sehingga lebih mampu mengadakan komunikasi politik 
secara efektif, sehingga benar-benar berperan sebagai penyalur aspirasi 
rakyat Khusus untuk PARPOL, kiranya perlu berupaya lebih keras dan 
lebih sungguh-sungguh lagi, untuk menjadikan dirinya sebagai kekuat- 
an politik riil yang dapat memeri warna kepada dernokrasi Indonesia. 
Jangan puas hanya sebagai pelengkap saja, Untuk ini saya kira tidak 
berlebihan apabila semua pihak, pemerintah, rakyat, GOLKAR. ABRI, 
dan yang lainnya membantu agar parpol benar-benar berfungsi, dan 
tidak menjadikannya sebagai pohon honsay, yang fungsinya hanya 
sebagai hiasan saja. 

Para cendekiawan yang memiliki karakter : obyektif, jernih dan 
progresif agar berpatisipasi politik lebih aktif lagi, dengan tetap meme- 
lihara integritas dirinya, merniliki keberanian untuk tet.ap ohyektif, 
tidak mernanipulasikan kebenaran hanya karena leperluan sesaat atau 
kepentingan sendiri atau golongan. 

DPR, sebagai institusi pada jajaran supra sruktur politik, harus 
lebih memiliki keberanian untuk rnelaksanakan fungsi dan hak-haknya; 
disertai dengan upaya meningkatkan kernampuan para anggotanya. 
Untuk ini memang diperlukan dukungan dari pranata politik lainnya, 
seperti pemerintahan, Parpol/Golkar dan masyarakat sendiri. Tidak 
kalah pula adalah penyempumaan Talib sesuai tuntutan dan perkem- 
bangan keadaan. 

ABRI, sebagai kekuatan sosial politik, yang diberi peranan masya- 
rakat sebagai stabilisator dan dinamisator, diharapkan selalu tampil 
sebagai penyegar kehidupan Demokrasi, dengan konsep-konsep politik 
yang mendorong tumbuhnya mekanisme politik yang dinamis. 
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SAIFUL SULUN 

Jakarta, 7 Agustus 1991 
ttd 

Hadirin sekalian, 
Itulah hal-hal yang dapat saya utarakan dalam kesempatan yang 

sangat berbahagia ini, semoga ada manfaatnya dan sernoga seminar ke- 
vn/ AIPJ ini menghasilkan pemikiran-pemikiran/konsep-konsep yang 
menjawab perrnasalahan yang dikernukakan dalam seminar ini. 
Akhirnya saya mohon 'maaf bila dalam uraian saya tadi terdapat hal-hal 
yang kurang berkenan di hati saudara-saudara. 

Terirna kasih, Wassalamu' a1aikum Warromatullahi Wabarohkatuh. 

seperti yang dikehendaki oleh sistem politik Indonesia secara perlahan 
tapi pasti dapat mewujud. Dalam hubungan ini semua, saya ingin 
mengingatkan peringatan dari para founding father kemerdekaan kita, 
sebagaimana tercantum di dalam penjelasan Undang-undang Dasar 
1945 : "yang sangat penting da1am pemerintahan dan dalam hal 
hidupnya negara ialah semangat, semangat para penyelenggara ne- 
gara, semangat para pernirnpin pemerintahan", 
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Sambutan Ketua DPR-RI, M. Kharis Suhud pada 
pembukaan Seminar Nasional perhimpunan Sarjana 

Hukum Indonesia (PERSAHI ), 
tanggal 12 Agustus 1991, di Denpasar. 





1245 

Hadirin sekalian, 
UUD telah menetapkan bahwa MPR adalah pemegang dan pelak- 

sana kedaulatan rakyat yang tertinggi. Kekuasaan yang Tertinggi yang 
dimiliki MPR itu didistribusikan kepada kelirna Lembaga-lembaga 
supra struktur politik yang ada di bawahnya yaitu presiden, DPR, DPA, 
BPK dan MA dalam bentuk tugas-tugas yang harus dilaksanakannya. 

Dengan demikian UUD 1945 menganut asas pembagian tugas 
bukan pembagian kekuasaan seperti yang kita kenal di negara-negara 
Barat. Dalam implementasinya, tugas-tugas tersebut harus disertai 
pembatasan kewenangan. Disini, kewenangan berfungsi sebagai alat 
atau instrumen agar tugas-tugas tersebut dapat dilaksanakan. 

Assalamu'alaikum Warramatullahi Wabarahkatuh, 
Yang saya hormati : 

Saudara Menteri kehakiman RI, 
Saudara pengurus Pusat PERSAHI, 
Para peserta seminar, dan 

Para hadirin sekalian, 
Dengan terlebih dahulu memanjatkan Puji Syukur kepada Tuhan 

Yang Maha Esa atas segala Rahmat dan Karunia-Nya, izinkanlah kami 
menyampaikan terima kasih kepada Panitia Pelaksana yang telah 
mengundang kami untuk memberikan sambutan dan sekaligus mem- 
buka seminar Nasional PERSAHLyang akan ber1angsung selarna di 
Denpasar ini. 

Saya gembira, dengan topik bahasan optimasi peranan DPR., selain 
kami akan menyampaikan pikiran dan pendapat selaku praktisi politik, 
sebagai pernain poliitik praktis, pada kesempatan ini nanti kami dapat 
mendengar pendapat para pakar, para ahli dan khususnya para 
Anggota PERSAHI yang banyak berkecimpung di bidang hukum dan 
perundang-undangan, yang kesemuanya akan merupakan masukan 
yang sangat berharga bagi pertumbuhan demokrasi kita, Dernokrasi 
pancasila yang sedang kita tumbuh kembangkan. 

80 
SAMBUTAN KETUA DPR RI 

PADA PEMBUKAAN SEMINAR NASIONAL PERSAHI 
DI DENPASAR 

TANGGAL 12 AGUSTUS 1991 
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Selain itu didalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut harus disertai 
pula dengan norma-norma dan aturan hukum selain sebagai pedoman 
di dalam melaksanakan tugas, juga guna menghindarkan pe- 
nyalahgunaan wewenang dan sekaligus untuk menjamin keadilan dan 
kepastian hukum. Distribusi tugas yang diemban Lembaga legislatif 
DPR secara eksplisit dapat k.ita baca didalam UUD 1945, ketetapan 
MPR Nomor IIl/MPR/1978, Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 
yang terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 
1985, yang kemudian dijabarkan lebih rinci di dalam peraturan Tata 
Tertib DPR. 

Tugas-tugas yang diemban DPR tersebut dapat disisternatisasi atas 
tugas legislatif, tugas budget dan tugas pengawas. Baik tugas legislatif 
maupun tugas budget, menurut UUD 1945, dilaksanakan bersama 
presiden/Eksekutifyangjuga mempunyai kewenangan untuk memben- 
tuk Undang-undang. Pengawasan yang dilakukan DPR terhadap pelak- 
sanaan APBN dan pengawasan terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan 
pernerintah, dilakukan dalam bentuk antara lain rapat-rapat kerja, 
rapat-rapat dengar pendapat dan kunjungan-kunjungan kerja komisi- 
kornisi ke Daerah-daerah yang dimaksudkan untuk membantu 
Presiden dalam rnelaksanakan tugasnya · sesuai dengan aturan yang 
telah ditetapkan dalam ketetapan MPR Nomor IIl/MPR/1978 yang 
memberikan kernungkinan Jebih jauh jika terjadi penyimpangan pe- 
laksanaan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya, oleh peraturan perun- 
dang-undangan, DPR diberi beberapa hak. 

Harus diakui bahwa selama ini banyak kritikan-kritikan yang dilon- 
tarkan ke DPR yang kesemuanya menginginkan dilaksanakannya tugas 
dan wewenang DPR seoptimal mungkin. Kritikan-kritikan tersebut ada 
benarnya, karena kenyataan menunjukkan bahwa memang DPR belum 
memenuhi tugas-tugas konstitusionalnya secara optimal sesuai harapan 
masyarakat serta belum mamanfaatkan berbagai hak yang dimilik.inya 
karena adanya berbagai kendala. 

Tadi saya kemukakan, bahwa kita semua belum puas terhadap 
pelaksanaan tugas dan peranan DPR. Berbagai kendala dan masalah 
memang masih dihadapi DPR, baik yang berasal faktor-faktor intern 
maupun ekstem yang merupakan cermin dari mekanisme dari 
keseluruhan sistem politik Indonesia saat ini. 

Faktor intern antara lain Peraturan Tata Tertib yang dibuat oleh 
DPR sendiri, belum menjamin mantapnya pelaksanaan fungsi-fungsi 
DPR dalam mengemban tugas-tugas konstitusional tennasuk aturan- 
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Hadirin sekalian, 
Sekarang apa yang hams kita lalc.ukan mengoptimasikan peranan 

Dewan Perwakilan Rakyat? 
Dalam hubungan ini saya mengajak semua pihak baik yang duduk 

didalam supra struktur politik maupun yang berkiprah didalam infra 
struktur politik, anggota-anggota masyarakat, para pakar, para cende- 
kiawan termasuk anggota-anggota PERSAHI untuk bersikap optimis 
didalam membangun tatanan kehidupan politik sesuai dengan sistem 
politik Demokrasi pancasila yang berciri khas kekeluargaan, agar tidak 
terseret kepada apatisme atau sinisme, Langkah-langkah tersebut an- 
tara lain penyempumaan segi kelembagaan baik tatanan didalam supra 
maupun infra struktur politik termasuk pemahaman terhadap posisi 
dan fungsi masing-masing. Keterbukaan politik termasuk terbuka ter- 
hadap kritik-kritik, peningkatan peran organisasi kelc.uatan sosial politik 
termasuk program pengkaderan yang sangat erat kaitannya dengan 
kualitas Anggota lembaga yang akan duduk sebagai wakil-wakil rakyat, 
penyempurnaan Tata Tertib DPR RI, peningkatan sarana dan 
prasarana bagi Dewan termasuk pemikiran adanya staf ahli, pe- 
ningkatan kemampuan jajaran sekretariat Jenderal, dan sebagainya. 

Inilah problematik-problematik yang dijumpai Dewan dalam 
mengemban tugas-tugas konstitusionalnya beserta saran-saran pe- 

aturan yang harus ditaati Dewan apabila akan menggunakan hak- 
haknya, 

Masalah Fraksi yang mandiri yang merupakan kepanjangan tangan 
dari DPP organiSasi kekuatan sosial politik dan Anggota DPR yang 
harus taat kepada Fraksinya. Kualitas anggota DPR yang memang masih 
perlu ditingkatkan, kualitas dalam arti diukur tidak dari segi 
pendidikan formal semata-mata, tetapi dari segi kemampuannya untuk 
memahami, mengerti aspirasi masyarakat dan kemampuan atau kebera- 
nian untuk menyuarakannya. 

Kualitas anggo11a ini merupakan gambaran dari kualitas masyarakat 
secara keseluruhan termasuk sistem peogkaderan yang belum tercer- 
min dengan baik. 

Sementara itu, faktor-faktor ekstern antara lain ik.lim politik yang 
belum sepenuhnya memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tu- 
gas-tugas pengawasan DPR, masalah organisasi kekuatan sosial politik 
khususnya parpol yang belum sepenuhnya mandiri dan masih banyak 
lagi permasalahan-pennasalahan yang saling kait mengkait. 



Saudara-saudara sekalian, 
Hari ini saya berhadapan dengan para sarjana ahli hukum dan 

mereka-mereka yang tergabung didalam organisasi PERSAHI. Ad-a 
baiknya pada kesempatan ini sekaligus saya ingin memberitahukan 
pandangan tentang pembangunan hukum di Indonesia, yang dalam 
dasawarsa terakhir ini menurut hemat saya masih dapat ditingkatkan 
pembangunannya. 

Menurut para pakar, hukum sebagai kaidah sosial yang berlaku di 
dalam masyarakat tidak terlepas dari rangkaian sistem nilai di dalam 
masyarakat itu sendiri. Hal ini berarti bahwa hukum harus merupakan 
pencerminan dan terjemahan dari nilai-nilai kedalam norrna-norma 
hukum yang hidup didalam masyarakat. Hukum yang demikian akan 
mernberikan rasa keadilan bagi setiap anggota masyarakat, Namun 
kenyataan menunjukkan bahwa dalam penegakan hukum tidak selalu 
memberikan rasa keadilan. Hal ini disebabkan karena aparat penegak 
hukum lebih mengedapankan kekuasaan dan wewenangnya daripada 
tugas yang diernbannya dalam menegakkan keadilan. Yang didam- 
bakan masyarakat kini bukan sernata-mata kemakrnuran, tetapi keadi- 
lan dan kernakmuran didalam satu nafas. 

Kita melihat bahwa didalam satu gerak perubahan rnasyarakat yang 
cepat dan seirama dengan pesatnya gerak pembangunan telah terjadi 
berbagai ekses yang mengabaikan segi-segi keadilan yang membawa 
akibat sinisrne rakyat seolah-olah hukum hanya memihak kepada yang 
kuat. Kesan dan anggapan yang demikian hams dihilangkan, hukum 
harus dikembalikan pada tempat yang luhur dan benar sebagai pem- 
beri keadilan dan kepastian hukum serta pengayom masyarakat, 
sedangkan pengadilan hanya berfungsi sebagai benteng terakhir untuk 
mencari keadilan. 

Mengalir dari pemikiran itu keadilan yang didambakan masyarakat 
sangat tergantung pada bagaimana hukum itu ditegakkan, sedangkan 
penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor perangkat hukum, 
aparat penegak hokum itu sendiri dan kesadaran hukum sernua pihak. 

Dari segi perangkat hukum atau program legislatif DPR bersama 
pemerintah telah menghasilkan hukum pokok seperti KUHAP dan 
berbagai hukum sektoral yang sejak Orde Baru sebanyak 269 undang- 
undang disamping masih menunggu 12 Rancangan Undang-undang 
lainnya. Kini yang menjadi problematik adalah banyaknya UU yang 
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mecahannya. 
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belum ditindaklanjuti dengan peraturan-peraturan pelaksanaannya 
yang justru merupakan sarana untuk menampung dinamika masya- 
rakat dalam masalah nilai dan norma hukum. Dari keadaan yang 
demikian tidaklah heran kalau ada UU berumur 4-5 tahun sudah harus 
diubah atau ditinjau kembali. Selanjutnya yang juga merupakan per- 
tanyaan yang mendasar ialah setelah KUHAP, tidak pernah lagi 
diajukan RUU-RUU hukurn pokok seperti di bidang hukurn pidana, 
hukum perdata, hukum Dagang, hukurn Acara perdata dan hukum 
perdata Intemasional yang merupakan kodifikasi hukum. Yang sampai 
sekarang banyak diajukan adalah RUU-RUU yang sifatnya hukum 
sektoral. Langkah ini memang juga penting di bidang pernbaharuan 
hukum yang sangat diperlukan untuk dapat mendukung pemban- 
gunan diberbagai bidang. Upaya ini yang menonjol sekarang, padahal 
kalau kita simak Repelita ke-5 Bidang hukum baik dalam kebijaksanaan 
dan program-programnya, rnasalah pembaharuan hukurn di Indonesia 
disebutkan bahwa perhatian utama diberbagai bidang hukum pokok 
adalah untuk menyelesaikan ROU-RUU di bidang hukum pokok yang 
saya sebutkan diatas tadi. Oleh karena itu adalah tugas utama saudara- 
saudara para pesert.a seminar ini yang bekerja dipelbagai bidang untuk 
memberikan dan sumbangsih dalarn menyusun RUU-RUU hukum 
pokok. 

SeJanjutnya dalarn bidang penegakan hukurn disamping bertujuan 
untuk mengamankan hasil-hasil pembagunan, juga bertujuan untuk 
merringkarkan ketertiban dan k epastian hukurn dalam masyarakat 
sehingga rakyat merasa diayomi dan dilindungi hak-haknya, Yang 
penting untuk diperhatikan ialah kordinasi dan kerjasama yang baik 
antar sesama aparat penegak hukum dalam proses mencapai sasaran 
penegak hukum tadi. 

Jika penegak hukum tadi dapat berfungsi memenuhi rasa keadilan 
masyarakat dan mampu membuat masyarakat terayomi, maka rakyat 
akan menjadi pendlorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan 
yang merupakan pengamalan Pancasila . Beranjak dari pemikiran 
pemikiran tersebut, kami berpendapat bahwa sudah saatnya pemba- 
ngunan hukurn ditangani dengan lebih serius, sebab merupakan per- 
masalahan yang fundamental di dalam kehidupan suatu negara. 

Dengan pembangunan hukum akan ditegakkan secara serasi hak 
dan kewajiban warga negara dalam rangka mengamalkan Pancasila dan 
UUD 1945. 
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M. KHARIS SUHUD 

ttd. 

KETUA DPR RI. 

Jakarta, 12 Agustus 1991 

... 

Saudara-saudara sekalian, 
Sebagai penutup dari sambutan saya ini, saya mengharapkan 

semoga seminar ini tidak hanya tinggal seminar, tetap menghasilkan 
suatu masukan yang baru dan konkrit bagi DPR, sehinga DPR dapat 
malaksanakan fungsi legeslatifnya secara optimal dan dapat menerima 
dan menyalurkan aspirasi rakyat yang senantiasa berkembang, dan 
mengahsilkan pemikiran-pemikiran yang segar tentang pembangunan 
hukum di Indonesia dengan segala permasalahannya. 

Dengan ini perkenankanlah saya mernbuka secara resmi Seminar 
nasional PERSAHI, dengan ucapan "SEI.AMAT BERSEMINAR". 

Wassalamu 'alaikum Warrohmatullahi Wabarokatuh. 
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Yang terhorrnat: 
Saudara Menteri Pendidikan clan Kebudayaan, 
Saudara Menteri Negara Riset dan Teknologi, 
Saudara ·wakil Ketua DPR dan MPR, 
Saudara-saudara para Anggota Dewan, 
Para Rektor ITB, IPB, UGM dan para pejabat teras Departemen 

· Pendidikan dan Kebudayaan, 
Para Direktur PAU-Biosains, para penyelenggara dan peserta 
Pameran, 

Hadirin yang berbahagia, 
Assalamu'alaikum Warrohmatullahi Wabarokatuh. 

Marilah kita panjatkan Puji Syukur ke hadirat Allah SWT yang 
· telah memperkenankan kita sekalian pada siang hari ini untuk ber- 
sarna-sama menyaksikan parneran hasil penelitian 7 (tujuh) Pusat Antar 
Universitas (PAU) Biosains yang disajikan oleh Universitas Gajah Mada, 
Institut Pertanian Bogor dan lnstitut Teknologi Bandung di gedung 
DPR/MPR yang megah ini. 

Terselenggaranya Pameran Hasil Penelitian ke 7 PAU-Biosains 
dengan thema "Peranan Biosains Dalarn Peningkatan Kualitas Sumber 
Daya Manusia dan Llngkungan" ini adalah at.as kerja keras yang tidak 
mengenal lelah dari Panitia Pengarah dan Panitia Penyelenggara be- 
kerjasama dengan Sekretariat Jenderal DPR RI. 

Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih dan penghargaan 
kami yang tinggi kepada Panitia penyelenggara pameran yang kali ini 
akan menyajikan hasil-hasil penelitian bidang ilmu hayati, bio tekno- 
logi clan ilmu pangan dan gizi. 

Kami berharap kiranya pameran semacam ini dengan hasil peneli- 
tian bidang lain yang telah dilakukan oleh Pusat Antar Universitas se- 
bagaimana yang sekarang diselenggarakan dapat diadakan secara ter- 
atur pada waktu yang akan datang, sebab pameran ilmiah semacam ini 
akan benar-benar mernpunyai manfaat ganda, baik bagi keperningan 
masyarakat pengguna maupun bagi kepentingan Universitas yang· 
bersangkutan. 

81 
SAMBUTAN KETUA DPR RI 

PADA ACARA. PEMBUKAAN PAMERAN PAU-BIOSAINS 
TANGGAL 15 Agustu.s 1991 



Para hadirin yang terhormat, 
Sungguh suatu sikap yang sangat tidak bijahana apabila ada dian- 

tara kita merasa sudah cukup puas dengan basil yang dicapai dari 
pameran ini, atau berpendapat bahwa pameran hanyalah untuk 
pameran sernata-mata. Je1as kami tidal sependapat dengan pendirian 
yang demikian itu, 

Oleh karena itulah · kepada Saudara-saudara yang erat terkait 
dengan penyajian dan penyelenggaraan Pameran Ilmiah k.ali ini kami 
benar-benar menganjrirkan untuk tidak berhenti berkarya sete)ah 
pameran ini selesai. 

Dari sikap dan niat awal Saudara-saudara menyelenggarakan 
Pameran Ilmiah ini terkandung keinginan Saudara-saudara yang 
sungguh sangat luhur yaitu untuk memasyarakatkan basil penelitian 
Saudara-saudara kali ini di bidang ilmu hayati. Bioteknologi serta ilmu 
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Para hadirin yang terhormat, 
Pada hakekatnya suatu basil penelitian yang dipamerkan kepada 

khalayak ramai khususnya kepada sebagian khalayak tertentu, men- 
dambakan adanya umpan balik dari masyarabt sebagai bahan .kajian 
untuk rneningkatkan basil penelitian lebih Ianjut dan menyempur- 
nakan organisasi dan manajernen PAU dari waktu ke waktu dalam 
rangka pengabdian masyarakat yang berkelanjutan. 

Untuk maksud-maksud itu sudah jelas kiranya bahwa per- 
masalahan yang mendasar yang timbul setelah pameran ini perlu 
memperoleh perhatian dari Saudara-saudara peneliti dan penyaji 
pameran ini. 

Apabila karni sebut permasalahan-permasalahan rnendasar maka 
yang karni maksudkan ada1ah mencari jawaban atas suatu pertanyaan 
untuk apa pameran semacam ini diselenggarakan. Apabila sudah di- 
dapat jawabannya, roak.a pertanyaan berikutnya yang perlu memper- 
oleh jawabannya adalah apakah basil yang akan dicapai dari pameran 
ini seimbang dengan seluruh biaya dan jerih payah yang telah dikeluar- 
kan untuk Parneran Ilmiah semacam mi, 

Kita mengetahui bahwa dalam rangka menyiapkan sumber daya 
manusia terdidik bagi pembangunan nasional, Pernerintah telah 
mengembangkan bidang-bidang ilmu yang strategis untuk menghadapi 
perkembangan teknologi yang sangat pesat antara lain meliputi mate- 
rial science, bio-teknologi, dan ilmu-ilmu sosial, 
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Pangan dan Gizi. Memasyarakatkan suatu hasil penelitian ilmiah jelas 
lebih sulit dan lebih terbatas ruang geraknya didalam masyarakat, oleh 
karena masyarakat penggunanya relatif sangat terbatas. Di samping itu 
pemasyarakatan hasil penelitian ilmiah di bidang Biosains tidak 
mungkin akan diperoleh satu atau dua hari setelah hasil penelitiannya 
dimasyarakatkan. 
Untuk itu sungguh diperlukan kesabaran dan kebesaran hati. 

Namun kami-pun mempunyai keyakinan, bahwa penyebarluasan 
suatu basil penelitian ilmiah semacam ini akan sangat besar man- 
faatnya bagi kalangan Pemerintah maupun Swasta, karena kita me- 
nyadari bahwa keberhasilan Pernbangunan Nasional kita akan sangat 
tergantung kepada kualitas surnber daya manusia Indonesia serta 
kualitas lingkungan dimana pernbangunan diselenggarakan. Tentunya 
pembangunan nasional yang semakin meningkat tidak bisa lain kecuali 
diimbangi dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan 
lingkungannya. Hal ini akan menjadi sangat penting arti dan 
rnaknanya oleh karena ini kita sedang menyongsong terbitnya matahari 
Pembangunan Jangka Panjang Tahap kedua, yang secara populer kita 
mengenalnya sebagai Tahap Tinggal Landas Pembangunan Nasional 
kita. Dalam Tahap ini Pembangunan Nasional kita sudah masuk ke- 
dalam tahap peningkatan dan penyempurnaan hasil-hasil Pernba- 
ngunan Jangka Panjang Tahap Pertama. Ini berarti bahwa didalam 
banyak hal pembangunan nasional kita menuntut peningkatan kuali- 
tas produksi barang dan jasa sekaligus peningkatan kualitas surnber 
daya yang mendukung pembangunan itu yaitu sumber daya alarn, 
manusia, mineral, serta surnber daya-surnber daya lainnya dan last not 
least adalah peningkatan kualitas lingkungan. Ini semua tidak akan 
dapat dicapai apabila pembangunan nasional itu tidak menghasilkan 
pakar-pakar di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Ini semua juga tidak akan berhasil apabila para pakar itu tidak 
secara tekun mengadakan penelitian-penelitian ilmiah di bidang ilmu 
pengetahuan dan teknologi. Dengan hasil-hasil penelitian ilmiah yang 
dikerjakan oleh para peneliti, ilmuwan dan para pakar, sudah barang 
tentu akan dapat dicapai kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan 
teknologi yang pada akhirnya akan berdampak peningkatan kualitas 
lingkungan dan sumber daya yang ada yang dituntut oleh Pemba- 
ngunan Jangka Panjang Tahap Kedua atau Tahap Tinggal Landas. 
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M. KHARIS SUHUD 

ttd. 

KET U A, 

Jakarta, 15 Agustus 1991 

Sekian terirna kasih. 
Wassalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarahkatuh. 

Para hadirin Yang terhormat, 
Demikianlah sambutan kami semoga dengan Pameran PAU-Bio- 

sains dari UGM, IPB, dan ITB saat ini memperluas cakrawala penge- 
tahuan dan pengalaman kita di bidang ilmu pengetahuan dan tekno- 
logi, sehingga kita dapat menyatakan kebanggaan kita kepada para 
peneliti yang memprakarsai Pameran ini disertai harapan semoga 
penelitian ilmiah di bidang Biosains terus dikembang-Ianjutkan sei- 
rama dengan tuntutan Pembangunan Nasional yang semakin 
meningkat, 



1257 

82 
Sambutan Ketua DPR-RI, M. Kharis Suhud pada 

Peringatan Harl Ulang Tahun ke-46 MPR/DPR RI 
Tanggal 29 Agustus 1991 





Sidang Dewan dan hadirin yang terhormat, 
Kalau selama 2 tahun berturut-turut kita rnenyelenggarakan hari 

jadi MPR/DPR, ini adalah suatu pertanda komitmen kita terhadap 
lahirnya lembaga demok.rasi yaitu lembaga Permusyawaratan dan Per- 
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Yang kami hormati; 
Para Wakil Ketua DPR RI, 
Wak.il Ketua MPR RI Utusan Daerah, 
Para Anggota Dewan, 
Ibu-ibu para Pengurus Paguyuban Isteri Anggota MPR/DPR, 
Para undangan dan hadirin sekalian, 

Sidang Dewan yang Terhormat, 
Sebagaimana tanggal 29 Agustus tahun lalu, maka pada hari 

inipun 29 Agustus 1991, DPR rnenyelenggarakan Sidang Paripurna 
dalam rangka memperingati hari lahir MPR/DPR, sebab pada tanggal 
29 Agustus 46 tahun yang lalu Komite Nasional Indonesia, dilantik oleh 
Presiden Soekarno di Jakarta. 

Adapun dasar hukum dibentuknya Komite Nasional Indonesia 
Pusat adalah Aturan Peralihan Pasal IV Undang-undang Dasar 1945. 

Oleh karena Sidang Paripurna ini adalah Sidang Paripurna dalam 
rangka memperingati HUT MPR/DPR, maka hadir di. tengah-tengah 
kita selain para Anggota Dewan, juga Saudara R. Suprapto, wakil Ketua 
MPR Utusan Daerah. Selain itujuga hadir jajaran SekretariatJenderal, 
unsur staf yang memberi dukungan teknis administrasi terhadap lem- 
baga MPR maupun DPR, para Pengurus Paguyuban Isteri Anggota 
MPR/DPR serta Pengurus Dharma Wanita MPR/DPR. 

Sebagai insan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah sepatut- 
nyalah apabila kita lebih dahulu memanjatkan Puji syukur ke hadirat 
Allah Subhanahu Wa Ta'alla yang telah memungkinkan kita hadir 
bersama-sama di ruangan ini untuk menyelenggarakan upacara yang 
sederhana ini. 

Assalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh, 

82 
PIDATO KETUA DPR RI 

PADA 
PERINGATAN HUT KE46 MPR/DPR RI 

TANGGAL 29 AGUSTUS 1991 



Sidang Dewan yang terhormat, 
Apabila karni sebutkan peristiwa-peristiwa di masa lampau yang 

patut kita kenang di dalam rangka kita selanjutnya, adalah adanya 
kenyataan sejarah bahwa Komite Nasional Indonesia Pusat di awal 
perjuangan kemerdekaanjustru mampu menampilkan sosok perjuang- 
annya di tengah-tengah gejolak perang mempertahankan kerner- 
dekaan Indonesia yang gemuruh, sebagai lembaga legislatif sekaligus 
sebagai lembaga pemegang kedaulatan rakyat. Walaupun sukses Komi- 
te Nasional Indonesia Pusat dalam menjalankan fungsi legislatifnya 
terhambat oleh keterbatasan sarana dan prasarana yang diperlukan, 
akan tetapi kita patut bersyukur bahwa Komite Nasional Indonesia 
Pusat mampu menjalankan fungsi legislatifnya menurut ukuran norma- 
norma dan tata aturan yang berlaku dan di dalam situasi dan kondisi 
pada saat itu. 

Walaupun perk.embangan politik kenegaraan di awal kerner- 
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Para Anggota Dewan yang terhorrnat, 
Menjadi semacam kebiasaan bagi kita dalam setiap kita memper- 

ingati suatu peristiwa ulang tahun, yaitu untuk merenung kembali 
situasi masa Jampau sampai dengan situasi di mana kita berada saat ini. 
Merenung situasi dan perjaJanan sejarah 46 tahun yang lalu hingga 
sekarang tidakJah berarti bahwa kita harus melukiskan sejarah per- 
juang-an lembaga demokrasi secara kronologis, namun kiranya cukup 
apabila kita kenang peristiwa-peristiwa penting yang mengikuti perja- 
lanan sejarah kita itu sebagai peristiwa yang luhur dan patut dihayati 
sebagai bekal pengabdian yang akan rnengarahkan kita dalam meng- 
arungi bahtera kehidupan ber-Parlemen di masa mendatang. 

Atas dasar penghayatan terhadap peristiwa luhur di masa Jampau, 
kami percaya bahwa perjaJanan hidup kita secara pengabdian kita 
kepada bangsa, negara dan masyarakat, mudah-mudahan tidak meng- 
alami trauma-trauma politik kenegaraan yang justru akan menghambat 
pembangunan demokrasi di negara kita yaitu Dernokrasi Pancasila 
yang telah kita sepakati bersama. 

wakilan Rakyat, di mana sekarang ini kita mengabdi. Makna dan 
hakekat suatu hari kelahiran memberikan suatu titik awal atau tonggak 
sejarah yang dapat dipergunakan sebagai petunjuk bagi pelaksanaan 
segenap amal perjuangan dan pengabdian kepada bangsa, negara dan 
rnasyarakat, 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
Pemilu yang diadakan atas arnanat UUDS l950 melahirkan Lem- 

baga Perwakilan (DPR) yang dahulu lebih dikenal dengan Parlemen 
dan lembaga pembentuk Konstitusi yaitu Konstituante, yang bertugas 
rnembentuk UUD baru sebagai pengganti UUDS 1950, dengan harap- 
an bahwa setelah terbentuknya lembaga perwakilan hasil Pemilu, sta- 
bilitas politik nasional akan tercapai. Dalam suasana demokrasi parle- 
rnenter, peranan DPR/Parlemen memang sangat menonjol karena bisa 
melakukan sepenuhnya fungsi legislatifnya, mampu menggunakan hak- 
haknya dan mengembangkan sistem pengawasannya. Dalam suasana 
seperti itu DPR dengan mudah bisa menentukan jatuh bangunnya 
kabinet (pernerintah) yang selalu berbentuk koalisi, dan karena tidak 
ada satu perjanjian satu partai pun yang menguasai mayoritas dalam 
DPR. 

Dengan gagalnya K.onstituante membentuk UUD baru dan untuk 
memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, melalui Dekrit Presiden 
kita kembali ke UUD 1945 yang kemudian bergerak lebih lanjut 
mengarah kepada Demokrasi Terpirnpin, di mana lembaga-lembaga 
negara terrnasuk DPR tidak lagi berfungsi sebagaimana amanat UUD 
1945. Akibat lebih lanjut sudah kita ketahui semua, dengan meletusnya 
pernberontakan G 30 S PKI pada tahun 1965. Kemudian lahirlah Orde 
Baru yang akan menerapkan tatanan kenegaraan sesuai kemurnian 

dekaan menghendaki peruhahan sistem pemerintahan, yaitu dari sis-- 
tern kebinet Presidentil kepada kabinet Parlementer karena lahirnya 
Maklurnat Wakil Presiden Nomor X tanggal 16 Oktober 1945, akan 
tetapi perubahan sistem Parlementer pada waktu itu sebenarnya dise- 
babkan oleh usul dan desakan para anggota Komite Nasional Indonseia 
Pusat itu sendiri, yang menyadari perkembangan politik global saat itu, 
Perubahan Pemerintahan dari sistem Presidentil menjadi sistem Parle- 
rnenter dimaksudkan untuk menghindari tuduhan pihak Sekutu bahwa 
pemerintahan Indonesia tidak dernokratis, 

Melalui pasang-surutnya perjuangan, berdasarkan basil Konpe- 
rensi Meja Bundar (KMB) 1949, negara Kesatuan Republik Indonesia 
berubah menjadi negara RIS, untuk kernudian menjelma karnbali 
menjadi negara Kesatuan.Sementara itu kita juga mengenal herbagai 
macam Undang-undang Dasar (UUD) yang berlaku pada saat itu, yaitu 
UUD 1945, UUD RlS, UUDS 1950 dan UUD 1945 yang berlaku Jagi 
hingga sekarang, 



Pancasila dan UUD 1945. 
Bagaimanakah dengan DPR kita sejak Orde Baru hingga seka- 

rang? Berperankah DPR dalam menjalankan fungsi legislatif, fungsi 
pengawasan serta fungsi anggarannya? 

Banyak anggota masyarakat terrnasuk para cendekiawan, bahkan 
para pakar politik, generasi muda, tokoh masyarakat rnernberikan kri- 
tikan pedas terhadap DPR. DPR dikatakannya tidak vokal terhadap 
aspirasi rakyat, DPR melempem dan tidak mampu memperjuangkan 
nasib rakyat, khususnya yang terkena dampak negatif lajunya pernba- 
ngunan fisik yang sekarang sedang berlangsung. Dengan perkataan 
lain menurut mereka DPR belum dapat menjalankan fungsi legis- 
latifnya sebagaimana yang diidam-idarnkan masyarakat. Dari kritikan- 
kritikan ini, seolah-olah masalah DPR ini menjadi issue nasional yang 
tidak ada habis-habisnya. Semua ini mungkin karena cintanya masyara- 
kat terhadap DPR dan harapan-harapan yang sangat besar yang ditun- 
tut rakjat kepada lembaga kita ini, Oleh karena itu, semua kritikan kita 
terima dengan lapang dada. 

Kritikan-kritikan itu dilontarkan mungkin karena rnereka kurang 
memahami penerapan fungsi-fungsi DPR yang telah dijalankan selama 
ini, yang berlandaskan UUD 1945. Harapan rnereka kepada DPR ter- 
lalu tinggi, mereka lupa bahwa DPR hanyalah salah satu komponen 
atau bagian dari keseluruhan sistern politik di Indonesia. Mereka 
mestinya melihat keseluruhan sistem ini berjalan secara totalitas, saling 
keterkaitan antara lembaga satu dengan lembaga lainnya, terutama 
antara DPR dan Pemerintah. 

Dalam pembahasan suatu RUU misalnya, DPR telah berupaya 
melaksanakan fungsi ini secara maksimal. Dalarn melaksanakan fungsi 
legislatif (yang dilaksanakannya bersama Pemerintah), DPR berupaya 
untuk mengakomodasikan kehendak dan aspirasi rnasyarakat, Di dalam 
pembahasan suatu RUU, diJaksanakan selalu dengan sikap kritis, korek- 
tif, serius, setiap pasal dianalisa dikaji dan diperdebatkan sejak. konsi- 
derans sampai penjelasan pasal demi pasal. 

Kenyataan ini belum banyak diketahui masyarakat, karena ku- 
rangnya minat masyarakat mengikuti persidangan-persidangan DPR, 
padahal dalam rangka mengembangkan katerbukaan, DPR telah 
membuka diri, menawarkan kepada anggota masyarakat, kepada rakyat 
untuk dapatnya mengikuti perdebatan-perdebatan yang terjadi dalam 
rapat-rapat Komisi atau Panitia Khusus, khususnya pada saat mernbahas 
Rancangan Undang-undang. Hal ini dimaksudkan agar rakyat dapat 
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mengetahui dengan jelas, sejauh mana suara wakil rakyat di dalam 
memperjuangkan kepentingan rakyat yang diwakilinya dan sekaligus 
rakyat dapat menilai kualitas Anggota DPR. 

Selain itu ketidaktahuan masyarakat ini juga antara lain disebab- 
kan tidak terekamnya sernua kegiatan tersebut melalui mass media.di 
samping diakui memang ada rapat-rapat yang menurut Tata Tertib 
masih bersifat tertutup seperti rapat-rapat Panitia Kerja. 

Yang nampak ke permukaan oleh masyarakat adalah suara 
"setuju", inilah yang kemudian bergema di dalam masyarakat, bahwa 
DPR merupakan stempel Pemerintah. 

Sernentara itu rnasyarakat juga menuntut agar dalam melak- 
sanakan fungsi perundang-undangan, DPR dapat menggunakan hak 
inisiatifnya. Memang penggunaan hak ini dijamin oleh DUD 1945. 
Kalan selama ini DPR tidak menggunakan hak Usu) lnisiatifnya,. bukan 
sernata-mata karena DPR tidak mampu atau tidak mau memanfaatkan 
hak ini, sebab kalau kita menyimak amanat UUD 1945 pasal 5 ayat (1) 
di situ disebutkan bahwa kekuasaan mernbentuk UU ada pada Presiden 
dengan persetujuan DPR. 

Oleh karena Presiden selain memegang kekuasaan pemerintahan 
adalah juga Mandataris MPR, maka wajar1ah apabila di dalam melak- 
sanakan pembangunan dan Ketetapan-ketetapan lain, Presiden 
mengembangkan berbagai langkah kebijaksanaan yang harus 
didukung oleh peraturan baik peraturan perundangan yang telah ada 
yang kadang-kadang perlu disempumakan karena tidak sesuai lagi, 
maupun peraturan perundang-undangan baru. Oleh karena itu adalah 
logis bila inisiatif lahimya UU ini lebih banyak datang dari pihak 
Eksekutif atau Presiden. 

Bagi Dewan, dari manapun RUU ini berasal tidak perlu diper- 
masalahkan, sebab baik RUU itu datang dari Pemerintah maupun 
datang dari kalangan Dewan, kedua-duanya harus melalui pembahasan 
yang teliti, matang, yang hasilnya harus benar-benar dapat diper- 
tanggung jawabkan serta memberikan kemanfaatan yang sebesar- 
besarnya bagi rakyat. Sebagaimana pemah saya kemukakan berulang 
kali, bahwa apapun yang kita bangun di negara Republik ini, haruslah 
didasarkan kepada aturan, norma, landasan hukum ataupun perun- 
dang-undangan yang dapat memberikan jaminan bagi tumbuhnya rasa 
keadilan, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, terciptanya ketertib- 
an dan keamanan, menjunjung harkat dan martabat manusia Indone- 
sia. 
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Sidang Dewan yang terhorrnat, 
Pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan akhir-akhir ini sebenarnya 

telah cukup baik, baik yang dilakukan oleh Alat-alat Kelengkapan DPR 
maupun melalui Fraksi-fraksi, Hal ini diakui sendiri oleh Pemerintah. 
Dalam forum rapat-rapat kerja dan bahkan frekuensi yang semakin 
meningkat di dalam bentuk rapat-rapat dengar pendapat, fungsi peng- 
awasan ini dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Namun demikian, 
fungsi pengawasan Dewan ini temyata yang lebih baik banyak disoroti 
oleh masyarakat. Tolak ukur masyarakat adalah karena selarna ini tidak 
digunakannya beberapa hak yang melekat pada Dewan, antara lain hak 

Selanjutnya marilah kit.a k.aji tentang fungsi Bugdet DPR, fungsi ini 
memang rnemberikan kedudukan kuat kepada DPR Hal ini jelas kalau 
kita baca bunyi pasal 23 ayat (1) UUD 1945: 
(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja ditetapkan tiap-tiap tahun 

dengan Undang-undang. ApabilaDewan Perwakilan Rakyat tidak 
menyetujui anggaran yang diusulkan Pemerintah, maka Pernerin- 
tah rnenjalankan anggaran tahun yang lalu. 

K.ernudian penjelasan pasal tersebut mengatakan: "Dalam hal 
menetapkan pendapatan dan belanja, kedudukan DPR lebih kuat dari 
pada kedudukan Pemerintah. Ini tanda kedaulatan Rakyat '"' Kita 
tidak akan memperrnasalahkan di mana letak kuatnya kedudukan DPR 
di dalam melaksanakan fungsi bugdet ini, tetapi yang perlu kita 
pikirkan adalah bagaimana meningkatkan peran DPR di dalam rnelak- 
sanakan · fungsi ini dengan sebaik-baiknya, sebab rnasyarakat pun 
mempertanyakan mengenai fungsi anggaran ini. 

Oleh karena itulah dari waktu ke waktu DPR senantiasa ber- 
upaya untuk menyempurnakan mekanisme pembahasan RAPBN, 
agar per:an DPR di dalam hak bugdet ini akan nampak, baik sejak 
pernbicaraan pendahuluan yang bersifat kualitatif, pernbicaraan angka 
demi angka yang bersifat kuantjtatif, ataupun pada saat mernbahas 
RUU Tambahan dan Perubahan atas APBN yang sedang berjalan yang 
sekarang ini dianggap masih belum pas. 

Efektifitas pembahasan terhadap Laporan Setangah Tahunan yang 
dilakukan oleh Komisi APBN dengan Pemerintah serta penelaahan 
terhadap hasil Pemeriksaan Tahunan Badan Pemeriksa Keuangan 
sangat penting artinya apabila DPR akan meningkatkan fungsi bugdet 
ini dengan sebaik-baiknya sesuai amanat UUD 1945. 
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Saudara-saudara sekalian, 
Di dalam kuru.n waktu hampir 4 tahun kita berkiprah di Lembaga 

ini, banyak kemajuan yang dapat kita tunjukkan. Selain pelaksanaan 
ketiga fungsi tersebut dengan berbagai upaya untuk meningkatkannya, 
maka dalam fora internasional aktifitas dan peranan Dewan bahkan 
makin menonjol. 

Di dalarn forum IPU misalnya, delegasi-delegasi DPR RI selalu 
menunjukkan partisipasi aktif dan peranan yang makin meningkat 
dalam upaya memperjuangkan kepentingan-kepentingan nasional 
maupun intemasional. Delegasi selalu dapat menangkis serangan yang 
dilakukan oleh pihak lain mengenai hal-hal yang merugikan kepenting- 
an Indonesia, ant.ara lain masalah Timor Timur dan tuduhan terhadap 
pelanggaran hak-hak asasi manusia di Indonesia. 

Berkat partisipasi aktif dan terns menerus dalam konperensi- 

mengadakan penyelidikan (angket), hak ·meminta keterangan (inter- 
pelasi) dan sebagainya, maka masyarakat mengatakan bahwa fungsi 
pengawasan ini belum dapat terwujud dengan baik. Sesuai perkem- 
bangan masyarakat, kritik ini adalah wajar, sebab dengan kritik ini me- 
nandakan berkembangnya dernokrasi dan berkembangnya pemikiran 
yang maju di masyarakat. Sesungguhnya masalah penggunaan hak-hak 
DPR itu tidak perlu dipersoalkan, sebab kuncinya terletak pada sampai 
di mana keadilan dan kemakmuran sudah benar-benar dirasakan oleh 
rakyat Kalau rakyat sudah merasakan bahwa tuntutan keadilan dan 
kemakmuran sudah terpenuhi, masalah-masalah penggunaan hak-hak 
DPR akan hilang dengan sendirinya. 

Kita sangat sadar bahwa di dalam negara demokrasi, selain diper- 
luk.an Pemerintah yang kuat, hams diimbangi oleh DPR yang k.uat pula 
yang bisa dan mampu mengawasi atau mengontrol Pemerintah. Oleh 
karena itulah kita berupaya untuk melaksanak.an fungsi kontrol ini dan 
bahkan meningkatkan kualitasnya agar terjadi suatu keseimbangan 
kepentingan yang di inginkan, khususnya dengan memperhatikan 
makin meningkatnya laju pembangunan di tanah air kita. Walaupun 
Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan, tetapi Konstitusi kita 
mengamanatkan agar Presiden memperhatikan dengan sungguh- 
sungguh suara DPR dan agar Presiden bekerja sama dengan DPR. 
Dengan demikian setiap kritik, koreksi olah lembaga Legislatif dalam 
hal ini DPR, dalam mengemban fungsi-fungsinya dinilai sangat wajar 
dan inilah ciri khas demokrasi, 
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konperensi tersebut, maka delegasi DPR RI sering terpilih menjadi 
Anggota Panitia Perumus dalam berbagai Komisi IPU. Bahkan lebih 
maju dari itu ialah anggota delegasi DPR RI telah terpilih menjadi 
Wakil Ketua Komisi Keparlemenan, Hukum dan Hak-Hak Asasi 
Manusia IPU serta menjadi Koordinator Wanita IPU. Dengan demikian 
memungkinkan terakomodasinya kepentingan-kepentingan nasional 
Indonesia dalam berbagai bidang. 

Patut dicatat bahwa di dalam konperensi IPU ke-85 baru-baru ini 
delegasi Indonesia telah diminta kelompok Parlemen Negara-negara 
Asia Pasifik dan Non Blok agar Indonesia rnencalonkan diri menjadi 
Anggota Executive Committee IPU, satu kedudukan yang sangat 
penting dalam struktur organisasi IPU. 

Atas dorongan itu maka delegasi Indonesia telah mencalonkan diri 
menjadi Anggota Executive Committee tersebut yang pemilihannya 
akan dilakukan pada Konperensi -IPU ke-86 bulan Oktober yang akan 
datang. Perkembangan dan kemajuan yang telah dicapai oleh delegasi- 
delegasi DPR RI tersebut adalah merupakan suatu kepercayaan dan 
penghargaan dari IPU yang sekaligus menunjukkan pengakuan IPU 
atas integritas dan partisipasi aktif DPR RI selaku Anggota IPU. 

Selain berperan secara aktif dalam organisasi IPV, juga selalu 
berpartisipasi dalam , berbagai forum/konperensi-konperensi yang 
sifatnya parliamentarians yang membahas masalah-rnasalah yang 
berkaitan dengan kependudukan, lingkungan hidup, pernukiman, 
status serta peranan wanita, pelucut.an senjata, hukum dan hak-hak 
asasi manusia. Selain itu di forum regional, DPR RI juga telah me- 
mainkan peranan yang menonjol dan menentukan yaitu di forum • 
AIPO. Sementara itu satu kemajuan yang dicapai oleh DPR RI dalam 
forum ini ialah terbentuknya Sekretariatjenderalnya yang pertama kali 
dipercayakan kepada Indonesia. Terbentuknya Sekretariat Tetap AIPO 
ini melalui perjuangan yang memakan waktu lebih dari 10 tahun. 

Dalam usaha untuk membina dan meningkatkan hubungan dan 
kerjasama dengan parlemen negara-negara sahabat, DPR RI telah 
mengirimkan berbagai delegasi ke luar negeri yang frekuensinya cukup 
banyak, selain delegasi muhibah juga delegasi-delegasi teknis. Semen- 
tara itu pada akhir-akhir ini DPR RI juga telah cukup banyak menerima 
kunjungan tamu-tamu parlemen Luar negeri. 

Ini menunjukkan suatu peningkatan pembinaan hubungan dan 
kerja sama DPR RI dengan parlemen berbagai negara. Peningkatan ini 
juga dibuktikan dengan adanya pennintaan pernbentukan grou~oup 



Sidang Dewan yang terhormat, 
Didalam kurun waktu hampir 4 tahun lembaga ini rnelaksanakan, 

tugas dan fungsinya, disamping banyak kemajuan yang telah kita capai 
sebagaimana sebutkan tadi, ada juga kelernahan-kelemahan yang 
memang harus kita akui, karena adanya pelbagai kendala yang 
dijumpai baik kendala intern maupun kendala ekstern, Adanya ken- 
dala-kendala ini menjadi salah satu se~b timbulnya kelernahan-kele- 
rnahan DPR sebagaimana yang disoroti masvarakat luas. 

Problematik yang utama adalah segaimana kita dapat me- 
nyingkirkan sekurang-kurangnya rneminimalkan pelbagai kendala yang 
dapat mernperlemah fungsi DPR. 

Kendala dari dalam biasanya yang berkaitan dengan peraturan 
perundang-undangan ataupun peraturan Tata Tertib DPR,kualitas 
anggota yang dikaitkan dengan keberanian anggota manyampaikan 
aspirasi masyarakat, terbatasnya sarana dan prasarana terrnasuk 
masalah budget untuk DPR. Kendala dari luar meliputi sistem politik 
atau kultur politik Indonesia yang belum kondusifyang kadang-kadang 
mengakibatkan rasa segan untuk menyampaikan kritik, dan sulit pe- 
nerapannya berbagai hak-hak DPR, struktur DPR yang tergantung dari 
kekuatan induk organisasi kekuatan sosial politik, sistern pemilu 'yang 

-tidak menjamin keterkaitan anggota kepada pernilu, sistem pemberi- 
taan mass media yang belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan 
tugas-rugas DPR dan lain sebagainya. Kendala-kendala tersebut secara 
berangsur-angsur telah dicoba untuk dikurangi didalam upaya kita 
secara terus menerus meningkatkan citra DPR dimata masyarakat, 

Upaya ini memang cukup melelahkan dan kadang-kadang mem- 
buat orang tidak sabar. 

Upaya ini telah dijalankan pada 3 tahun terakhir ini antara lain 
dengan mengembangkan secara proporsional pembicaraan pen- 
dahuluan yang bersifat kualitatif atas RUU APBN (walaupun diakui 
masih belum memenuhi sasaran yang diharapkan), diadakannya acara 
Parlementaria diprogram TVRI setiap bulan, majalah parlementaria 
yang terbit 3 (tiga) bulan sekali dan buletin mingguan, dikembangkan 
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-. 

kerjasama Bilateral DPR RI dengan parlemen negara lain, selain yang 
sudah terbentuk sebanyak 10 Group. 

Diakui atau tidaknya, DPR melalui kegiatan-kegiatannya di forum 
intemasional sudah ikut membangun citra Indonesia sehingga semakin 
mendapat perhatian dari dunia internasional, 



Sidang Dewan yang terhorrnat, 
Dengan mengkaji permasalahan-permasalahan tersebut dan de- 

ngan ditopang pengalaman kita sebagai pelaku-pelaku politik yang 
duduk didalam lembaga Demokrasi ini, maka untuk dapat 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
Ada satu hal yang senantiasa mernberatkan pikiran kita, dan ini 

akan menjadi pekerjaan rumah bagi DPR yang akan datang, adalah 
upaya yang harus ditempuh oleh Dewan didalam peran sertanya untuk 
menangani pembangunan hukurn yang dirasakan sudah saacnya untuk 
ditangani dengan lebih serius, sebagaimana yang berulangkali kami 
kemukakan dalam berbagai kesempatan dan berbagai forum. Pernba- 
ngunan hukum merupakan bagian dari pembangunan politik. Didalam 
suatu masyarakat yang tatanan kehidupannya tertib dan teratur, politik 
dan hukum berada dan berfungsi seiring dan sejalan. 

dialog dengan masyarakat intektual dengan memberikan prasaran- 
prasaran dalam seminar-seminar bertemakan pembangunan politik, 
memperbanyak forum-forum public hearing, mengintensifkan fungsi 
pengawasan melalui rapat-rapat kerja, rapat dengar pendapat maupun 
kunjungan kerja komisi-komisi DPR ke daerah. 

Sernentara itu upaya-upaya lain juga te lah diternpuh untuk 
meningkatkan unsur pelayanan Dewan, dengan pertimbangan bahwa 
kualitas Dewan dapat meningkatkan apabila didukung oleh unsur 
penunjang yang berkualitas pula. 

Oieh karena itu jajaran Sekretariat jenderal dim in ta untuk terus 
menerus rneningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kualitasnya 
melalui berbagai pendidikan, penataran, pengikutsertaan di dalam 
berbagai seminar maupun simposium baik didalam maupun di Luar 
negeri. Dan langkah yang cukup penting yang sudah terwujud adalah 
jalinan kerjasama sekretariat Jenderal DPR RI dengan Universitas 
Indonesia dalam mempersiapkan calon-calon peneliti yunior dan 
menyiapkan satu pangkalan data yang sangat diperlukan oleh Dewan 
dan Alat kelengkapannya. 

Sernentara itu atas prakarsa pimpinan Dewan telah dibentuk satu 
Tim yaitu Tim Asistensi pimpinan DPR/MPR yang terdiri dari pejabat- 
pejabat senior Sekretariatjenderal DPR dan MPR yang bertugas antara 
lain penyampaikan pemikiran dan rnenyiapkan bahan-bahan yang 
diperlukan oleh pimpinan DPR dan MPR. 
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meningkatkan lembaga kita ini untuk waktu-waktu yang akan datang 
akan sangat tergantung kepada : 
1. Hasil Pemilu · yang akan dilaksanakan secara demokratis yang 

sekarang ini · sudah diambang pin tu. Seberapa jauh organisasi- 
oganisasi kekuatan sosial politik ( orsospol) peserta pemilu dapat 
meriampilkan dan menghasilkan anggota-anggotanya yang 
berkualitas dan yang berani menyuarakan aspirasi rakyat. 
Kualitas anggota akan membawa dampak positif bagi kualitas 
lembaga. Masalah keberanian menyuarakan aspirasi rakyat ini se- 
benarnya juga sangat tergantung kepada pimpinan Induk orga- 
nisasi kekuatan sosial politik. Seberapa jauh arahan-arahan yang 
diberikan DPP-nya kepada anggotanya melalui fraksinya masing- 
masing agar anggotanya mampu dan berani menyuarakan aspirasi 
masyarakat, Selanjutnya keterkaitan kepada masyarakat pemilihnya 
juga sangat menentukan, sebab sehagaimana ia akan mewakili 
rakyat apabila ia tidak kenal dengan rakyat pernilihnya. Untuk 
dikenal oleh rakyat hanya melalui at.au pada masa kampanye saja 
jelas tidak cukup. Dukungan suara didalam pemilu ini juga sangat 
tergantung kepada kualitas dan kemampuan Orsospol dan pucuk 
pimpinannya didalarn menjual ide-ide dan program-programnya 
yang dapat diterima oleh masyarakat. 

2. Kualitas Lembaga juga sangat ditentukan oleh rnekanisme hu- 
bungan tata kerja antar Lembaga Tinggi, khususnya antar DPR 
dan pemerintah dalam posisi yang seimbang sebagimana diten- 
tukan peraturan perundangan yang berlaku, sebab fungsi legislatif 

It berada didalarn keterkaitan dengan lembaga-lembaga politik lain- 
nya dalam suatu struktur politik mela)ui mekanisme siklus 
kehidupan demokrasi. 

3. Seberapa jauh hak-hak DPR sebagai Lembaga maupun hak 
anggota 
DPR tidak terhambat oleh ketentuan-ketentuan formal maupun 
politis dan tidak terhambat oleh budaya politik. 

4. Iklim politik yang benar-benar kondusif yang memungkinkan baik 
Lembaga supra struktur maupun infra struktur politik dapat ber- 
peran sesuai dengan tatanan yang telah disepakati bersama, yang 
tidak menyimpang dari sistem politik Demokrasi pancasila, dimana 
masing-masing pihak menyadari hak dan kewajibannya serta meng- 
hormati fungsi dan wewenangnya yang memungkinkan fungsi 
kontrol dapat dilaksanakan dengan baik. 
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Saudara-saudara sekalian, 
Kegiatan HUT ini sudah didahului dengan kegiatan-kegiatan lain 

Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, 
Demikianlah sekedar gambaran yang dapat kami sarnpaikan 

mengenai peranan DPR masa kini dan masa datang dalam kaitan • 
dengan HUT MPR/DPR yang ke-46 didalam forum sidang Paripurna 
Dewan hari ini. Sengaja didalam forum rapat Paripurna ini kami 
mengkaji kembali perjalanan sejarah lembaga demokrasi ini kernudian 
mengkaji keberhasilan maupun kekurangan selama ini dengan harap- 
an semoga menjadi bahan berharga bagi kita sekalian didalam 
menjemput masa depan yang penuh dengan tantangan. 

Marilah dengan langkah yang mantap kita lanjutkan pengabdian 
kita bagi bangsa dan negara dengan diiringi ucapan terima kasih 
kepada pendahulu-pendahulu kita yang telah memberikan andil bagi 
tata kehidupan kenegaraan rnelalui Lembaga Legislatif ini. 

5. Dukungan sarana dan prasarana yang, memadai baik berkaitan 
dengan budget maupun personalia, termasuk dukungan jajaran 
staf Sekretariat JenderaJ . yang berkualitas disamping perlu 
dipikirkannya staf ahli yang mampu memberikan dukungan 
kepada Dewan. 

6. Peraturan Tata Tertib Dewan perlu disempumakan dengan meng- 
hilangkan aturan-aturan yang justru "membelenggu" kiprahnya 
didalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya. Penyempurnaan 
ini juga dimaksudkan untuk mempermudah penggunaan hak-hak 
yang dirniliki DPR yang harus tetap berada dalam kerangka sistem 
politik Demokrasi pancasila. 

7. Yang kami pandang juga cukup penting adalah adanya kemauan 
politik dari pihak eksekutif untuk sungguh-sungguh mendengar- 
kan suara DPR dan semangat para penyelenggara negara didalam 
menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan ber- 
negara sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945. Tanggapan pe- 
merintah yang responsif atas suara-suara DPR akan sangat menen- 
tukan wujud dan kualitas tata kehidupan demokrasi sebagaimana 
yang kita idam-idamkan. 

8. Semuanya ini hanya dapat berhasil apabila didukung oleh peranan 
mass media, baik media elektronika maupun cetak yang akan 
rnernberikan pernberitaan yang seimbang dan proporsional. 
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M. KHARIS SUHUD 

ttd 

K.E TU A, 

Jakarta, 29 Agustus 1991 

Sekian, Wassalamu' alaikum Warohmatullahi· Wabarokatuh. 

antara lain peresrnian Museum MPR/DPR Tahap pertama, pameran 
Biosains, dan pertunjukan wayang kulit beberapa hari yang lalu, di- 
samping aneka Iornba olah raga oleh KORPRI dan unit Dharrna Wanita 
sub Unit MPR/DPR. 

Dalam rangka HUT MPR/DPR inipun, Paguyuban lstri Anggota 
MPR/DPR RI yang telah dibentuk kira-kira 3 tahun yang lalu juga 
rnelakukan kegiatan di bidang sosial kemasyarakatan antara lain akan 
rnengunjungi daerah nelayan di Jakarta Utara, sedangkan tahun lalu 
rnengunjungi panti-panti Wredatama Veteran pejuang. 

Pimpinan Dewan menyambut baik terbentuknya paguyuban ini, 
sebab dengan wadah ini rnaka diantara sesama istri Anggota MPR, istri 
Anggota DPR, para anggot.a wanita DPR, dan Dharma Wanita sub Unit 
MPR/DPR yang berada di bawah satu atap telah rnenjalin hubungan 
kekeluargaan dan sating mengenal. 

Disamping kegiatan sosial kernasyaratan, juga menyelenggarakan 
ceramah-ceramah untuk menambah wawasan para anggotanya. 

Akhimya, ijinkanlah kami mengakhiri sarnbutan ini dengan uca- 
pan Dirgahayu MPR/DPR RI. 
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83 
Sambutan Ketua MPR/DPR pada Pengambilan 

Surnpah Anggota DPR/MPR-Rl, 
tanggal 31 Agustus 1991. cJ 





Saudara-saudara sekalian, 
Tiga tahun yang lalu tepatnya pada tgl.11 Maret 1988, MPR se- 

bagai pemegang dan pelaksanaan kedaulatan rakyat telah 
menyerahkan kepada Presiden, dalam fungsinya sebagai Mandataris, 
hasil-hasil sidang Urnum MPR 1988 sesaat setelah presiden diambil 
sumpahnya. Hasil-hasil Sidang Umum MPR tersebut adalah merupakan 
perwujudan dari Amanat penderitaan Rakyat yang dituangkan didalam 
ketetapan-ketetapan MPR sebagai basil musyawarah-mufakat para wakil- 
wakil rakyat se)arna 11 hari. 

Masa bakti Mandataris untuk rnelaksanakan garis-garis besar haluan 
negara menurut ketetapan MPR NO. II dan ketetapan MPR NO. V 
tahun 1988 adalah selarna 5 tahun , sehingga rnenjelang akhir masa 
bhaktinya yaitu pada tanggal 1 Maret 1993 yang akan datang presiden 
selaku Mandataris Majelis Menurut UUD 1945 wajib mempertanggung 
jawab.kan pelaksanaan tugasnya tersebut dihadapkan rapat Paripurna 
Majelis basil pemilu 1992. Dengan pertanggungjawaban Presiden, 
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Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 
Yang terhormat, 

Saudara-saudara para Wakil ketua MPR/DPR ; 
Saudara-saudara para pimpinan Fraksi-fraksi ; 
Saudara-saudara pimpinan komisi-komisi, BURT, dan BKSAP; 
Saudara-saudara para Anggota DPR/MPR dan Anggota Tambahan 
MER pengganti antar waktu yang baru saja diambil sumpahnya. 
Para U ndangan dan hadirin sekalian yang berbahagia. 
Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadirat Illahi at.as Rahmat 

dan Ridhonya kepada kita semua, kita bersama-sarna baru saja me- 
nyaksikan pengambilan sumpah 3 orang Anggota DPR dan 3 orang 
anggota Tambahan MPR pengganti antar waktu. 

Kepada saudara-saudara yang baru saja diambil sumpahnya 
pimpinan beserta segenap anggota Dewan dan Majelis mengucapkan : 
"Selarnat Datang Dalarn Lingkungan Keluarga Besar Dewan dan 
Majelis". 

8, 
SAMBUTAN KETUA MPR/DPR-RI 

PADA PENGAMBII.AN SUMPAH ANGGOTA MPR/DPR 
TANGGAL 31 AGUSTUS 1991 



rakyat melalui wakil-wakilnya di MPR dapat mengetahui sejauh mana 
Amanat penderitaan Rakyat telah dilaksanakan, 

Mengalir dari dasar pernikiran tersebut maka bagi para anggota 
Majelis dan Dewan yang baru saja diambil sumpahnya yang merupakan 
putra terbaik pilihan bangsa, saya minta untuk mengkaji dengan 
seksama pelaksanaan garis-garis besar daripada haluan negara se- 
bagaimana tertuang didalam ketetapan-ketetapan MPR, khususnya 
yang menyangkut pelaksanaan ketetapan tentang GHBN, yaitu hal-hal 
apa yang telah dilaksanakan dan hal-hal apa yang memerlukan 
penyempurnaan dan peningkatan. Karena seperti dikatakan presiden 
pada bagian penutup dari pidato kenegaraan 16 Agustus 1991 yang lalu 
bahwa : " kita sadar banyak kekurangan yang harus kita at.asi, masih ada 
ketimpangan yang harus kita benahi, membuat baik yang masih kurang 
baik membuat lebih baik lagi apa yang sudah baik, merupakan tugas 
penting kita dimasa yang akan datang ", Dengan demikian pada giliran- 
nya nanti Badan pekerja Majelis yang bertugas mempersiapkan Ran- 
cangan-rancangan ketetapan MPR sidang Umum MPR 1993 dapat 
menerima bahan-bahan untuk dimasukan dalam Rancangan-rancang- 
an ketetapan MPR yang akan dat.ang yang merupakan penyempunaan 
GBHN yang sekarang yang didasarkan pada basil pernantauan pelak- 
sanaan pelita V selama ini. Dalam kaitan itu jika memang ada materi 
penyempurnaan GBHN serta aspirasi rakyat yang berkernbang yang 
dianggap perlu untuk ditampung dalarn GBHN · yang akan datang 
hendaknya disampaikan melalui Fraksinya masing-masing yang secara 
fungsional akan ditarnpung Wakil Ketua Unsur Utusan Daerah. 

Khusus kepada anggota Dewan, pada saat ini dihadapan saudara 
telah menanti tugas berat yang rnenuntut kerja keras, ketekunan dan 
kecermatan, yaitu sebanyak 13 RUU yang telah diterima DPR dari 
pemerintah untuk segera mendapatkan pembahasan. Diharapkan 
RUU-RUU tersebut dapat selesai tuntas dalarn masa-bhakti DPR seka- 
rang ini yang akan berakhir pada 1 Okotober 1992 yaitu bersamaan 
dengan diambilnya sumpah jabatan anggota MPR/DPR hasil pemilu 
bulan Mei 1992. 

Seandainya tugas tersebut dapat diselesaikan tepat pada waktunya 
maka berarti DPR Orde Baru bersama pemerintah telah dapat menye- 
lesaikan sebanyak 276 UU yang meliputi berbagai bidang kehidupan 
kemasyarakatan, walaupun jumlah tersebut belum merupakan bahwa 
citra DPR telah menjadi lebih baik, tet.api .secara kuantit.atif telah 
memberikan bukti upaya yang dilakukan DPR selama ini, 
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ltd. 

Jakarta, 31 Agustus 1991 
PIMPINAN MPR/DPR 

KETUA, 

Saudara-saudara sekalian, 
Kepada sau dara-saudara, sekalian yang baru saja diambil 

sumpahnya agar dapa t segera menyesuaikan diri dengan gerak 
kiprahnya kegiatan-kegiatan Majelis dan Dewan saya mengharapkan 
saudara-saudara untuk segera mempelajari peratutan Tata Tertib MPR 
dan DPR yang merupakan "Aturan permainan" dalam rangka mengem- 
bang tugas konstitusional saudara-saudara sebagai Anggota Majelis dan 
Dewan 

Demikian sambutan saya, dan sekali Iagi saya atas nama pimpinan 
dan segenap Anggota MPR dan DPR mengucapkan "SEL.Ai\1AT DA- 
TANG, SELA.:.\fAT BERTUGAS DA.~ SELAMAT BERJUANG". 

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan taufik dan 
hidayah-nya kepada kita sekalian. 

Sekian dan terima kasih 
Wasalamu'alaikum Wr. Wb. 

Dengan produk yang dihasilkan DPR tersebut maka diharapkan 
secara berangsur-angsur hukurn kolonial yang tidak cocok lagi dengan 
kondisi hukum .Indonesia dapat diganti dengan hukum yang baru 
sesuai dengan norma-norrna perkembangan masyarakat. Disamping itu 
UU tersebut diharapkan pula rnengisi kekosongan hukum yang selarna 
ini selalu tertinggal dan tidak dapat mengimbangi gerak-cepatnya 
berbagai segi kegiatan masyarakat yang mutlak harus diatur oleh 
hukum, terutama dengan pesatnya perkembangan kegiatan dibidang 
ekonomi. 

Dengan telah mulai dilengkapi perangkat hukum diberbagai 
bidang maka ini yang terpenting adalah melaksanakan isi UU tersebut 
yang tidak lain adalah rnerupakan upaya penegakan hukurn untuk 
rnemeriuhi rasa keadilan rakyat agar UU tidak hanya merupakan huruf- 
huruf mati yang walaupun sebaik apapun tidak ada gunanya jika tidak 
dilaksanakan, 
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Saya adalah prajurit ABRI yang dibesarkan oleh ABRI dan 
merasa terpanggil untuk bersama-sama ikut memecahkan 
permasalahan-permasalahan nasional yang menyangkut 
ta.ta kehidupan kenegaraan, kelangsungan pembangunan 
dalam mewujudkan cita-cita nasional, mengisi kemer- 
dekaan yang telah diproklamirkan founding fathers kita 
46 tahun yang lalu. 
Saya menganggap tema yang dipilih sangat tepat, sebab 
sekarang ini kita sudah berada di tahun Ketiga PELITA V, 
dimana bangsa Indonesia sudah siap tinggal landas 
menghadapi PJPT II yang akan datang, yang tinggal 
beberapa tahun lagi. 
Sementara. itu saya menganggap bahwa sumbangan 
pemikiran dari ABRI sangat diperlukan khususnya meng- 
hadapi sidang Umum MPR Tahun 1993 yang antara lain 
akan bertugas menetapkan GBHN. 
Oleh karena itu kajian permasalahan-permasalahan yang 
akan dibahas oleh seminar ini selama 4 hari akan sangat 
besa.r manfaatnya untuk memberikan masukan yang sa- 
ngat berharga bagi lembaga yang akan rnerumuskan 
GBHN. 

Kedua 

Suatu kehormatan bagi saya, karena siang hari ini atas permintaan 
Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Jenderal TNI Try 
Sutrisno, saya dirninta untuk memberikan Prasarana di depan Forum 
yang sangat terhormat ini yaitu seminar ABRI Tahun 1991. Untuk 
kesempatan ini saya ucapkan terima kasih, 

Dengan senang hati permintaan ini saya penuhi, dengan pertim- 
bangan: 
Pertama: 

84 
"STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL 

JANGKA PANJANG 25 TAHUN TAHAP KEDUA" 
Prasaran di depan seminar ABRI Tahun 1991 

Oleh : 
M. Kharis Suhud, Ketua DPR RI 

I. Pendahuluan 



II. Pembangunan Nasional 
Secara strategis dapat dikemukakan bahwa pernbangunan Na- 

sional yang telah dan sedang kita Laksanakan dan yang masih terus 
akan kita lanjutkan adalah suatu usahayang dilakukan dengan penuh 
kesadaran oleh bangsa Indonesia untuk meningkatan dan mewujudkan 
kesejahteraan lahir batin menuju masyarakat pancasila yang kita cita- 
citakan yaitu masyarakat adil makmur yang titik sentral dan tujuan 
akhir dari keseluruhan pembangunan nasional tersebut adalah 
manusia dan masyarakat Indonesia. Karena itu manusia bukanlah 
sekedar obyek pembangunan, tetapi justru merupakan subyek dan 
sekaligus tujuan pembangunan. Oleh. karena manusia yang menjadi 
titik sentralnya, maka hasil yang dicapai oleh pembangunan itu 
haruslah dapat meningkatkan derajat, harkat dan rnartabat manusia 
Indonesia, harus menjamin terwujudnya persatuan dan kesatuan dan 
juga tidak kalah pentingnya adalah hasil-hasil pembangunan harus 
dapat dinikmati secara merata dan adil oleh seluruh rakyat 
Indonesia, lebih-lebih karena GBHN mengarnanatkan, bahwa pemba- 
ngunan nasional merupakan pengamalan pancasila. Oleh karena pem- 
bangunan merupakan pengamalan pancasila, maka proses pemba- 
ngunan harus berjalan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam 
pancasila dan mampu mengungkapkan nilai-nilai luhur itu dalam 
kehidupan nyata di segala aspek kehidupan, baik politik, ekomoni, 
sosial budaya maupun pertahanan keamanan. 

Dengan pembangunan yang berkelanjutan, maka di depan kita 
terbentang suatu masa depan yang menuntut dilakukannya langkah- 
langkah pembangunan di segala bidang dan sekaligus menuntut suatu 
pembaharuan sesuai dengan dinamika masyarakat yang makin berkern- 
bang yang tetap terarah kepada terwujudnya masyarakat yang didalam 
pewayangan kita sebut masyarakat adi makmur "Panjang Punjung, Pasir 
Wukir, gemah ripah Toh jinawi, tata lenteram herla Raharja, murah kang 
sanao tinultu, subur kang sanoo tinandur." 

Pembangunan nasional kita yang kita laksanakan melalui REPE- 
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Karena luasnya cakupan pennasalahan yang akan dibahas dan 
dengan mempelajari makalah awal yang telah saya terima beberapa 
hari yang lalu, saya akan mernberikan penekanan-penekanan kepada 
beberapa permasalahan saja yang saya anggap berpengaruh besar 
dalarn penyuksesan pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua yang 
akan Datang. 



LITA-REPELITA telah· berjalan lebih dari 22 tahun. Berbagai sukses 
awal telah mampu kita raih, yang berarti kita telah berhasil me- 
ngangkat kualitas kehidupan bangsa Indonesia ketingkat yang lebih 
tinggi. Kita telah mampu mengukir banyak kemajuan di segala aspek 
kehidupan, walaupun kita semua belum merasa puas atas basil pem- 
bangunan yang telah dicapai dewasa ini. Dewasa ini kita telah me- 
masuki tahun-tahun terakhir pelaksanaan pembangunan Jangka 
Panjang Tahap pertama (PJPT I), momentun y.mg sangat strategis dan 
siap memasuki PJPT II. Bangsa Indonesia akan berada dalam tatanan 
baru yang penuh dengan dinamika dan tantangan dengan derajat 
ketergantungan yang bertambah tinggi sebagai akibat pengaruh glo- 
balisasi yang semakin melanda kehidupan umat manusia. Era PJPT II 
ini sebagaimana dinyatakan oleh presiden adalah Era Kebangkitan Na- 
sional Kedua, suatu era dimana bangsa Indonesia mampu tumbuh dan 
berkembang di atas kekuatannya sendiri dan berdiri sejajar dengan 
bangsa-bangsa lain yang telah maju. Era inilah yang harus kita tuju. 

Apabila direnungkan kembali dan dilakukan evaluasi tahapan- 
tahapan pelaksanaan mulai dari PELITA I sampai dengan PELITA V 
Tahun pertama, pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun Tahap per- 
tama sebagai landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh 
dan berkembang atas kekuatannya sendiri menuju masyarakat adil clan 
makmur berdasarkan pancasila dapat disimpulkan meskipun banyak 
telah dicapai berbagai keberhasilan di semua bidang, namun masih 
ditemui adanya hambatan dan dampak yang belum sepenuhnya sesuai 
dengan tujuan pembangunan Nasional Mengingat bahwa berhasilnya 
pembangunan Nasional sebagai pengamalan pancasila tergantung 
pada peran aktif seluruh rakyat serta sikap mental; tekad dan sernangat, 
ketaatan dan disiplin para penyelenggara serta seluruh rakyat dan 
bangsa Indonesia, rnaka hambatan dan dampak yang ditemukan 
menyangkut semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara yang meliputi IPOLEKSOSBUD HANKA.\1: perlu men- 
dapatkan prioritas pemecahan dalam proses pelaksanaan pemban- 
gunan selanjutnya. 

ID. Pemban~ Jangka Panjang 25 Tahun Tahap Kedua 

Pernbangunan Jangka Panjang :t5 Tahun 'Ianap Pertama (PJPT I) 
akan segera berakhir beberapa tahun yang akan datang. 

Sasaran utama PJPT I adalah "Terciptanya Landasan yang kuat 
bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatan 
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sendiri menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila. 
Kita akui banyak sukses-sukses yang telah kita capai dalam pemban- 

gunan 25 tahun yang pertama, khususnya di bidang pembangunan 
ekonomi, karena memang titik berat pembangunan nasiona] kita masih 
diarahkan kepada pembangunan ekonomi. 

Kita juga mampu menciptakan kerangka landasan pembangunan 
di pelbagai bidang. Namun demikian masih banyak permasalahan yang 
harus diwaspadai, harus dibenahi dan hams ditata lebih lanjut didalam 
persiapan kita menuju pembangunanjangka Panjang 25 Tahun Tahap 
Kedua (PJPT II). 

Sebagaimana dirumuskan GBHN 1988, sasaran utama PJPT II 
adalah : 
"Terciptanya kualilas manusia dan kualilas masyarakal Indonesia yang maju 
dalam suasana tenleram dan sejahl.era lahir dan batin, dalam tata 
ltehidupan ma51aTahat, bangsa dan negara yang berdasarkan pancasila, 
dalam suasana lrehidupan bangsa Indonesia yang serba berkeseimbangan dan 
selaras dalam hubungan antara sesama manusia, manusia dengan masyara- 
kat, manusia dengan alam lingkungannya, manusia dengan Tuhan Yang 
Maha Esa." 

Melihat rumusan tersebut maka jelas tema sentral PJPT II adalah 
kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia yang maju yang 
diliputi oelh suasana tentram dan sejahtera lahir batin. Sesuai dengan 
basil rumusan sa1ah satu seminar Ikatan Alumni Lemhannas maka 
kernajuan, kesejahteraan, keamanan, ketertiban dan keadilan yang 
diwujudkan melaJui nasional harus serasi, seimbang dan selaras dengan 
tuntutan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh 
masyarakat Indonesia. 

Dalam rangka inilah saya berpendapat ada hal-hal yang perlu 
diperhatikan : 

Pertama : Masa1ah sikap mental manusia Indonesia dan mental 
bangsa. Mental berkaitan dengan jiwa, dengan semangat; mental 
bangsa ada1ah jiwa bangsa. Betapa pentingnya jiwa bangsa, dapat kita 
lihat dari bait-bait lagu Indonesia Raya yang antara lain syairnya ber- 
bunyi : 

" ..... bangunlah jiwanya, bangunlah badannya ..... " dan seterusnya. 
Dari sini dapat kita lihat pandangan para founding fathers kita 
mengenai pentingnya jiwa dan semangat yang melandasi kegiatan- 
kegiatan lainnya. 

Selanjutnya marilah kita periksa kembali penjelasan tentang UUD 



Negara Indonesia yang berbunyi sebagai berikut : 
" yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hidup 
Negara adalah ialah semangat, semangat para penyelenggara Negara, 
semangat para pemimpin pemerintahan. Meskipun dibuat UUD yang 
menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan, apabila semangat para 
penyelenggara Negara, semangat para pemimpin pemerintahan itu 
bersifat perseorangan, UUD tadi tentu tidak ada artinya dalam praktek, 
Sebaliknya meskipun UUD itu tidak sempurna, akan tetapi jikalau 
sernangat para penyelenggara pemerintah baik, UUD itu tentu tidak 
akan rnerintangi jalannya Negara. Jadi yang paling penting iaJah 
semangat. ", 

Kalau para founding fathers kita rnenekankan betapa pentingnya 
semangat dalam rnenjalankan pemerintahan, peranan sernangat ini 
tentu berlaku pula dalam kehidupan ekonorni, Sosbud, Hankam dan 
lain-lain. 

Jiwa dan semangat sebagaimana yang dirnaksudkan dalam UUD 
1945 itu menuntut dari kita sernua untuk berbuat sebaik mungkin bagi 
rakyat, bagi Negara. Karena itu mental, jiwa, semangat, merupakan 
landasan penting bagi disiplin nasional, bagi patriotisme dan lain 
sebagainya. 

Pembangunan nasional telah berhasil meningkatkan taraf hidup, 
harkat, martabat dan derajat rakyat Indonesia. 

Khususnya dalam bidang ekonorni telah tercapai kemajuan yang 
sungguh mengembirakan. Walaupun perekonornian dunia diguncang 
oleh situasi yang tidak rnenentu, tapi Indonesia masih bisa survive, 
bahkan menunjukkan pertumbuhan yang cukup melegakan. 

Tapi dibalik sukses-sukses dalam bidang penbangunan ekonomi, 
semua pihak sependapat bahwa masih banyak hal yang perlu disernpur- 
nakan, berarti ada hal-hal yang belum sempurna, sebagai suksesi dari 
pembangunan yang telah melaju dengan pesatnya. 

Walaupun kita sudah merniliki pasal 33 UUD tapi pengaruh Libe- 
ralisme sangat kuat melanda masyarakat kita, sehingga semangat ke- 
keluargaan sering-sering terlupakan, Arus materalisme sangat menon- 
jol, dan uang memainkan peranan yang sangat besar dalam segala 
aspek kehidupan kita. Akhirnya terjadilah penyelewengan-penyele- 
wengan penyalahgunaan kekuasaan, pernalsu, korupsi dan sebagainya. 
Bahkan aparat penegak hukurn sebagai benteng terakhir untuk men- 
cari keadilan sudah ada yang terpengaruh. 

Hanya mereka yang bermental kuat yang tidak terseret arus, Dan 
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hanya mereka yang berjiwa besar, yang berani mawas diri dan berusaha 
meluruskan sebagaimana dikatakan seorang pujangga : 
"Mulat sariro, Hangroso Wani ''. 
Sebagai anggota ABRI yang bersapta marga, kita semua mempunyai 
komitmen pada rakyat, bangsa dan negara. Kita ambil misalnya bunyi 
marga ke-1, 2 dan 3 dari Saptarnarga. 

Sehubungan dengan itu semua, untuk menghadapi pembangunan 
Jangka Panjang Tahap Kedua masalah pembangunan dan pembinaan 
mental sungguh menempati skala prioritas yang tinggi. 

Kalau kita sudah menyadari bahwa dalam pernbangunan Jangka 
Panjang Tahap Pertama terdapat kekurangan/kelemahan, hendaknya 
kekurangan/kelemahan tersebut jangan sampai terbawa ke pemba- 
ngunan Jailgka panjang Tahap Kedua. 

Lebih-Iebih dalam era globalisasi dimana arus manu sia, 
barang,informasi sudah tidak lagi mengenal batas-batas negara, pem- 
bangunan dan pembinaan jiwa patriotisme/nasionalisme justru se- 
makin mendesak, agar bangsa Indonesia bisa mernpertahankan 
kepribadian/jati dirinya ditengah masyarakat bangsa-bangsa. 

Berbicara mengenai pernbangunan jiwa/mental dan dengan 
mengingat sifat dan tradisi masyarakat Indonesia yang rnasih kuat 
parternalisrnenya, maka peranan para pemimpin/tokoh masyarakat 
adalah sangat menentukan. Besar/kecil, kita semua adalah pemimpin, 
marilah kita t.a.nya pada diri kita masing-masing, apa yang sudah kita 
sumbangkan untuk pembangunan mental ini ? 

Mental/jiwa ini harus melekat pada sanubari setiap manusia Indo- 
nesia. Walaupun lernbaganya ada, dana tersedia, tetapi bila mental 
pelakunya tidak menyatu dengan kegiatan yang ditanganinya, maka 
segala sesuatu tidak dapat memperoleh hasil yang diharapkan, 

Presiden dalam salah satu amanatnya pada hari ulang tahun ABRI 
mengatakan : 
" Penilaian rakyat terhadap ABRI bukan pada apa yang dikatakan oleh 
ABRI akan ditentukan oleh sikap dan perbuatan ABRI sendiri", Dengan 
kata lain Presiden menekankan pentingnya arti satunya 
kata dan perbuatan. 

Sebagai pemimpin kewajiban kita adalah rnenciptakan kondisi 
agar pencerminan tingkah laku "ing ngarso sung tulodo, ing madyo 
mangun karso, tut wuri handavani", dapat benar-benar diwujudkan. 

Kedua, Sayajuga ingin memberikan penekanan kepada implemen- 
tasi sistern politik Dernokrasi Pancasila, khususnya mengenai kornu- 
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nikasi politik, partislpasi politik, dan keterbukaan, 
Saudara-saudara sekalian, kita telah menata kebidupan struktur 

atau kelembagaan, penciptaan/penyempumaan peraturan-peraturan 
perundangan yaitu 5 Undang-undang di bidang pembangunan politik, 
penyatuan persepsi mengenai Dernokrasi pancasila, tinggalmasalahnya 
adalah bagaimana pengoperasionalisasinya terhadap pelaksanaan sis- 
tem dan mekanismenya. Kecenderungan yang harus diperhatikan 
adalah adanya fenomena terjadinya pergeseran-pergeseran kehidupan 
politik ke arah yang lebih terbuka, lebih longgar clan lebih demokratis 
sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan tebtologi dan peng- 
aruh globalisasi yang demikian cepat dengan tingkat interdependensi 
dunia yang semakin tinggi sehingga kita seolah-olah hidup dalam 
rumah yang transparant. Meningkatnya aspirasi politik tidak terkecuali 
di Indonesia akan lebih menyentuh kepada tuntunan mengenai 
perikemanusiaan, keterbukaan, keinginan lebih be bas untuk 
mengeluarkan pendapat, tuntutan rasa keadilan di bidang hukum, 
pemerat.aan, demokratisasi dan sebagainya kecenderungan ini tidak 
dapat kita elakan. 

Sebagaimana persepsi yang terumus didalam makalah awal semi- 
nar ABRI tahun 1991, dikatakan bahwa selama PJPT I komunikasi 
politik pada umumnya semakin meningkat dan berkembang, namun 
masih banyak kekurangan dan hambatan terutama yang menyangkut 
arus komunikasi dan penyaluran aspirasi politik dari bawah. 

Untuk itu maka wadah menampung dan penyalur aspirasi ini 
harus benar-benar berfungsi. Selain orsospol dan ormas yang harus 
berkualitas dan mandiri untuk mengembangkan fungsi ini, maka lern- 
baga Demokrasi Pancasila yaitu DPR dan kbususnya MPR harus 
memiliki kredibilitas dalam memantapkan pelaksanaan fungsi-fungsi 
dan wewenangnya. Karena kedaulatan berada ditangan rakyat, rnaka 
rakyatlah melalui wakil-wakilnya yang memiliki kekuasaan tertinggi 
yang menentukan corak dan bentuk pemerintahan dan rakyat pula 
yang menentukan tujuan apa yang ingin dicapai. 

Aspirasi rakyat harus didengar, aspirasi rakyat harus ditampung, 
dan hat ini sangat erat dengan kualitas keterbukaan yang harus dite- 
rapkan yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila. Dengan keterbukaan 
politik, dihindari adanya kecurigaan, dari lembaga yang satu terbuka 
terhadap lembaga yang lain. Unsur utamanya adalah musyawarah 
mufakat, menghormati hak dan kewajiban, sikap atau tata krama. 
Dengan keterbukaan politik, kita boleh berbeda pendapat untuk 
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didiskusikan bersama dan mencari altematif pemecahan-pemecahan- 
nya. Oleh karena itu forum-forum dialog perlu dikernbangkan Iebih 
lanjut, 

Sangat disesalkan bahwa rnasih banyak diantara para cendekiawan 
kita yang kurang rnempelajari sistem politik kita sendiri dan masih 
tetap berpegang teguh pada prinsip Trias Politica. Dalam sistem 
Dernokrasi pancasila, kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan di- 
lakukan sepenubnya oleh MPR. 

MPR-lah yang mernbagi tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh 
Lembaga-lembaga Tinggi Negara disertai wewenang yang diperlukan 
untuk pelaksanaan tugas, 

Selanjutnya karena negara kita rnenganut asas kekeluargaan dan 
musyawarah, maka kerja sama antara Lembaga tinggi negara adalah 
sangat penting. Karena itu tidak mungkin terjadi konfrontasi antara 
DPR dan pemerintah atau timhul mosi tidak percaya dalam DPR se- 
perti yang sering kita alami dalarn zarnan demokrasiz'liberal dahulu, 
Dengan sistem politik sesuai dengan UUD 1945, stabilitas politik bisa 
terjamin, minimal untuk periode 5 tahun sarnpai pemilu lagi. 

Sungguh bahagialah bangsa Indonesia yang telah memiliki found- 
ing fathers yang arif bijaksana dan rnelihat situasi jauh kedepan. 

Sudah barang tentu bagi para cendekiawan yang menganut Trias 
politica dan Demokrasi Liberal sesuai ajaran-ajaran Baral, apa yang 
dilakukan oleh Orde Baru sampai sekarang ini dianggap kurang tepat, 

Dalam rangka mengembangkan keterbukaan, DPR juga telah 
membuka diri kepada masyarakat luas. Masyarakat dipersilahkan da- 
tang ke DPR, dan dipersilahkan mengikuti rapat-rapat DPR 

Dari situ rakyat dapat menilai sejauh mana suara wakil rakyat 
didalam memperjuangkan kepentingan rakyat yang diwakilinya dan 
sekaligus rakyat dapat menilai kualitas para wakilnya. Dengan keter- 
bukaan ini juga dirnaksudkan dapat berkembang budaya partisipasi, 
sebab berhasilnya pembangunanjuga tergantung kepada kadar partisi- 
pasi rakyat, Dengan keterbukaan diharapkan jalur kornunikasi menjadi 
lebih lancar, yaitu komunikasi timbal balik antar supra struktur polirik, 
antar supra dan infra struktur politik dan masyarakat, maupun dian- 
tara infra struktur politik. 

Komunikasi melalui media massa juga memegang peranan 
penting. Mensitir pendapat tokoh pers di Indonesia yang mengatakan 
bahwa pers di Indonesia adalah "agent in the political process", pers 
bisa mengangkat issue politik dan malahan bisa menghentikan karir 
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Ketiga : Perhatian utama saya selanjutnya adalah masalah stabilitas 
nasional. Pada awal kita melaksanakan pembangunan, tumpuan kita 
kepada Trilogi pembangunan yaitu menekankan kepada : 

Stabilitas nasional, 
Pertumbuhan ekonomi, 
pemerataan pembangunan. 

Ketiganya memang saling terkait dan perlu dikembangkan secara 
serasi. 

Memang pada saat bangkitnya Orde Baru, pada saat kita mulai 
membangun, maka trilogi pertama yang harus kita tekankan adalah 
stabilisasi nasional, sebab kegoncangan-kegoncangan yang muncul di 
masyarakat baik kegoncangan-kegoncangan karena faktor ekonomi, 
kegoncangan karena foktor-faktor politik sangat menghambat jalannya 
pembangunan, Oleh karena itu pemeliharaan stabilitas nasional yang 
sehat dan dinamis rnenjadi primadona yang hams ditangani lebih 
dahulu. 

Kita sangat sadar hal itu, karena memang situasi pada awal pem- 
bangunan menuntut stabilitas yang benar-benar mantap. 

Stabilitas nasional yang mantap akan memperlancar pernba- 
ngunan nasional, sebaliknya pembangunan nasional yang berhasil akan 
memperkuat stabilitas nasional. 

Dalarn PELITA-PELITA berikutnya, sejalan dengan kemajuan 
yang telah dicapai sebagai basil pembangunan, maka aspirasi masyar- 
akatpun mengalami pergeseran-pergeseran. Kalau sernula rakyat hanya 
mengkonsentrasikan pada basic needs, tapi setelah mereka tercukupi 
pangan dan sandangnya, tuntutan mereka beralih pada perurnahan, 

politik seseorang. Oleh karena itu didalam sistem politik Indonesia, 
pers sebagai struktur politik mempunyai peranan sebagai "ala: per- 
juangan nasional dan merupakan media massa yang bersifat aklif, dinamis, 
kreatif, e_dukatif, informaloris dan mempunyai fungsi Umas]arakatan, pen- 
dorong dan pemupuk daya pikir kritis dan konstrukii] progresif meliputi segala 
perwujudan kehidupan masyarakat Indonesia" 
Saya sangat setuju dengan pendapat ini, oleh karena itu rumusan 
didalam Undang-undang pokok pers adalah : "Pers yang bebas dan 
bertanggung jawab", 
Harus diakui bahwa didalam pengetrapan keterbukaan dan beda 
pendapat masih perlu dipikirkan cara-cara yang lebih pas, dan agar kita 
terbiasa rnenghadapi keterbukaan dan beda pendapat. 



kesehatan, pendidikan dan akhimya pada pemerataan untuk memper· 
oleh keadilan. Mengikuti dinamika perkembangan dari masyarakat ini, 
tentunya harus diadakan penyesuaian-penyesuaian dalam kebijak- · 
sanaan mengenai stabilitas Nasional, sehingga stabilitas Nasionalpun 
harus berjalan secara dinamis inilah yang perlu kita jabarkan irnple- 
mentasinya, agar tercipta suasana yang cerah yang memungkinkan 
rakyat secara bergairah memberikan partisipasinya dalam pernba- 
ngunan disegala bidang. Kita su dah cukup banyak pengalaman, 
bagaimana stabilitas itu dilaksanakan, sejak zaman Belanda, Jepang, 
zaman dernokrasi liberal, zaman demokrasi terpimpin dan zaman 
Orde Baru. Kecuali kita belajar dari pengalaman kita sendiri, hen- 
daknya kitapun belajar dari pengalaman dari bangsa-bangsa lain. 
Lebih-lebih setelah mengikuti terjadinya perobahan-perobahan besar 
di Eropa Timur, terutama yang berlangsung di USSR dan Yugoslavia, 
dimana rakyat bergolak menuntut kebebasan dan keterbukaan, 
walaupun harus menghadapi aparatur pemerintah. 

Kiranya dapat kita simpulkan, bahwa keadaan negara-negara terse- 
but sesungguhnya tidaklah sestabil seperti yang semula kita bayangkan. 

Dengan demikian stabilitas yang mereka miliki sebelumnya, yaitu 
selama era berperang dingin, sesungguhnya adalah stabilitas menu. 
Dan celakanya, Yugoslavia yang sekarang mengalami perang saudara 
dan menghadapi desintegrasi karena kesukuan/kedaerahan, dahulu 
pernah oleh ABRI dianggap sebagai negara yang paling berhasil dalam 
perang wilayah dan pembinaan wilayah, pendeknya negara yang perlu 
dicontoh. 

Disadari atau tidak, stabilitas Nasional yang kita nikmati sejak 
lahirnya Orde Baru hingga sekarang, adalah antara lain karena adanya 
Dwifungsi ABRI, yang sumbemya tidak lain adalah saptamarga. Melalui 
Dwifungsi ABRI, terciptalah kemanunggalan ABRl-Rakyat yang meru- 
pakan faktor yang ampuh dalam menciptakan Ketahanan Nasional. 

Marilah kita segarkan kembali ingatan kita mengenai hakekat 
Dwifungsi ABRI. Dwifungsi ABRI adalah jiwa dan semangat pengab- 
dian ABRI untuk bersarna-sama dengan kekuatan sosial lainnya 
memikul tugas dan tanggung jawab perjuangan bangsa, baik dibidang 
pernbangunan .k.esejahteraan dalam rangka tercapainya tujuan na- 
sional. 

Sebagai akibat dari Dwifungsi ABRI itu, timbulah penugasan 
anggota-anggota ABRI pada jabatan-jabatan diluar organisasi ABRI, 
yang disebut kekaryaan ABRI. Selanjutnya marilah kita ikuti penegasan 
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Keempat : Hal lain yang mendapat perhatian kita sekalian adalah 
masalah tenaga kerja sarjana yang ditempatkan di desa-desa dalam 
rangka mernbuka isolasi desa dan mempercepat proses pembangunan 
di desa. 

Saya hargai tinggi kebijaksanaao pengiriman tenaga sarjana dari 
berbagai disiplin ilmu ke desa-desa sebagai usaha yang berpandangan 
luas ke depan. Tenaga kerja sarjana tersebut jangan hanya terbatas 
kepada dokter tapi juga sarjana pertanian, peternakan, sosiologi dan 
sebagainya. Hanya dengan kehadiran para sarjana dari berbagai 
disiplin ilmu, isolasi desa dapat dibuka dan pembangunan pedesaan 
dapat dipercepat prosesnya, sesuai cila-cita pemerataan pembangunan. 
Hendaknya selalu ingat, bahwa sebagian terbesar penduduk Indonesia 
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Presider dalam amanatnya pada HUr ABRI tahun 1979, dimana an- 
tara lain beliau mengatakan : " Dwifungsi ABRI sama sekali tidak ber- 
arti penyaluran tenaga dari kalangan ABRI kelapangan lain ..... 
Dwifungsi ABRI sama sekali bukan keistimewaan bagi anggota ABRI, 
melainkan lebih merupakan panggilao pengabdian daripada hak ". 

Sejalan dengan hak perkembangan kemajuan pembangunan, dan 
semakin mantapnya stabifitas Nasional kiranya perlu dipikirkan 
penyempurnaan Dwifungsi ABRI tanpa mengorbankan prinsip-prin- 
sipnya. 

Perlu juga dipikirkan perlunya penelitian terhadap situasi intern 
ABRI sendiri, yaitu sarnpai dimana arus materialismc sebagai ekses hasil 
pernbangunan berpengaruh terhadap anggota ARRI. Sebab bagaima- 
napun juga kita wajib mewaspadai pengarnh ekses-ekses terse but ; 
jangan sampai pengaruh ekses-ekses tersebut mengganggu 
kemanunggalan ARRI-RAKYAT dan mengganggu pelaksanaan 
HANKAMRA TA. 

Tahun 1970 pernah diadakan penelitian anggota pasukan-pasukan 
tempur TNI-AD mengenai sikap prajurit terhadap rakyat oleh dinas 
psykologi AD dibantu oleh DR. Alwi Dahlan dan Universitas Indonesia. 
Diantara jawabanjawaban yang menarik perhatian adalah: 

Adanya anggapan pada sebagian daripada prajurit yang menga- 
takan, bahwa sebagai pernbela dan pelindung rakyat, adalah wajar 
ka1au ABRI memiliki hak-hak istimewa dan karena itu hams men- 
dapatkan pelayanan prioritas. 

Padahal ABRI yang ber-saptamarga dan ber-Dwifungsi menguta- 
makan pengabdian kepada rakyat, 



Kelima : Masalah teralthir yang kami mintakan perhatian yaitu 
masalah pembentukan dan pembinaan guru dari tingkatan terendah 
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berada di desa-desa. 
Kehadiran mereka akan mempermudah aparat pemerintah 

kecarnatan mengembangkan metode pembangunan wilayah disamping 
mempercepat proses pembangunan wilayah serta menambah wawasan 
aparat pemerintah kecamatan dari hasil interaksi dan komunikasi 
mereka dengan para sarjana yang dipekerjakan di desa-desa tersebut. 

Hasil dan pujian yang tinggi diberikan masyarakat atas sukses yang 
dicapai para tenaga kerja sarjana tersebut, sebaliknya perlu kiranya 
masalah' ini terns dikembangkan dan disempurnakan dengan mern- 
berikan sarana dan prasarana yang mernadai agar mereka juga 
mampu mengembangkan ilmu pengetahuan rnereka kedalam realitas 
kehidupan pembangunan wilayah yang serba kekurangan fasilitas 
pembangunannya. 

Disamping itu perlu juga dicegah adanya usaha-usaha untuk tidak 
mernenuhi wajib kerja sarjana ini dengan cara-cara yang tidak layak, 
Marilah kita berpikir secara rasional komprehensif dengan keinginan 
yang besar untuk membela kepentingan Umum dan mengutamakan 
kesejahteraan masyarakat. 

U paya yang dilakukan untuk menyadari wajib kerja sarjana ke desa 
dengan dalih dan alasan apapun mencerminkan sifat-sifat yang me- 
mentingkan diri sendiri yang tidak akan menguntungkan pernba- · 
ngunan yang sedang kita laksanakan. 

Namun kita juga wajib untuk intropeksi diri kita dengan cara 
mencari tahu apa sebab mereka menghindari pekerjaan luhur tersebut. 

Akankah terulang kembali peristiwa naas clan yang menimpa 
seorang dokter wanita di wilayah terpencil di Maluku, yang meninggal 
karena sulitnya mencari pertolongan disebabkan tiadanya prasarana 
angkutan di wilayah itu. 

Saya ingin menghimbau agar hal yang sedemikian itu tidak akan 
terulang kernbali sehingga akan menjadi peristiwa yang traumatis bagi 
setiap sarjana baru yang terkena wajib kerja sarjana. Apabila prosedur- 
prosedur yang demikian itu tidak kunjung dicari jalan keluamya, ja- 
nganlah disalahkan apabila program wajib kerja sarjana itu akan ber- 
hen ti ditengah jalan yang akan berakibat tetap terbelakangnya 
kehidupan desa yang malahan akan menghambat proses perkembang- 
an nzsional sebagai pengamaJan pancasila. 
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M. KHARIS ,SUHUD 

ttd 

KETUA DPR RI, 

Jakarta, 11 September 1991 

Sekian, terima kasih atas perhatian saudara 

IV. Penutup 
Demikianlah urun rembug saya dalam wujud prasaran di forum 

seminar yang terhonnat ini. 
Saya berharap seminar yang abn berlangsung selama 4 hari ini 

menghasilkan rumusan yang konsepsional, berkualitas yang dapat 
disumbangkan bait kepada penentu kebijaksanaan maupun kepada 
MPR sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap penyusunan 
GBHN. 

sampai tingkatan tertinggi, sebab bagaimanapun juga diatas pundak 
merekalah terfetak beban yang berat tapi luhur dalam rangka 
meningkatkan k.ualit.as manusia Indonesia dan kualitas bangsa. 

Oleh karena itu pembinaan guru pada semua jenjang pendidikan 
di dalam dan luar sekolah perlu diselenggarakan secara terpadu agar 
dapat dihasilkan guru yang bennutu dan dalam jumlah yang mernadai. 
Bersamaan dengan itu jika kita menuntut lebih banyak pengabdian 
kepada guru mab harus pula diperhatikan pengembangan karir guru 
serta kesejahteraannya dengan sasaran menghasilkan guru yang pro- 
fesional -yang menguasai dasar-dasa.r didaktik dan metodik, dan hal ini 
perhi perumusan konkrit di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara. 
Pepatah mengatak.an : Guru kencing berdiri, Murid kencing berlari. 
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85 
Prasaran Wakil Ketua DPR-RI/Koordinator 

Bidang Politik, Saiful Sulun didepan Simposium Ma- 
hasiswa Indonesia, tanggal 23 September 1991 di 

Yogyakarta, tentang strategi dan kebijaksanaan 
Nasional Bidang Politik dan Keamanan 





·I. Prakata 
Saudara-saudara mahasiswa dan peserta simposium Nasional 

Mahasiswa Indonesia tahun 1991, r-uig saya cintai, para undangao dan 
para hadirin sekalian yang terhormat, 
Assalarn 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. 

Berbeda dengan hari-hari Iain, pagi ini saya merasa segar dan 
muda kembali, sebab duduk di hadapan saya hampir keseluruhannya 
adalah generasi rnuda, para mahasiswa clan bahkan para anggota senat 
mahasiswa perguruan Tinggi dari berbagai universitas di Indonesia, 
tidak hanya yang berada di Jawa dan Madura, tetapi juga datang dari 
kota-kota lain. 

Setiap kali bertemu dengan generasi muda, khususnya dari ka- 
langan mahasiswa, yang nantinya alum menjadi kelompok elite di 
dalam masyarakat Indonesia, sebab setiap kali itu pula hati nurani saya 
berkata, bahwa saya berhadapan dengan generasi yang akan memikul 
tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup bangsa dan negara, 
generasi yang akan melanjutkan perjuangan para pendahulu-pen- 
dahulu kita, 

Dipundak para generasi muda, dan dipundak saudara-saudaralah 
nasib bangsa dan negara ini akan ditentukan. 

Oleh karena itulah saya menyambut baik ide saudara-saudara 
untuk menyelenggarakan Simposium Nasional Mahasiswa Indonesia 
tahun 1991, yang untuk pertama kali ini diprakarsai oleh senat Maha- 
siswa Universitas Gajah Mada, yaitu Universitas yang terrua dan yang 
telah memiliki nama dihati masyarakat Indonesia. 

Dengan simposium ini akan membahas strategi dan kebijakan 
pembangunan Nasional di segala bidang, menunjukkan kepedulian 
saudara-saudara sekalian terhadap pembangunan nasional yang sudah, 
sedang dan yang masih terus akan dilanjutkan. Kepedulian ini saya 
anggap penting sekali,sebab berhasilnya pembangunan sebagai penga- 
rnalan pancasila, akan tergantung dari partisipasi seluruh rakyat Indo- 
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85 
STRATEGI DAN KEBIJAl(MNAA.N PEMBANGUNAN 

NASIONAL BIDANG POUI'IK DAN KEAMANAN 
Pra.saran di ·depan Simposium Mahasiswa 

Indonesia Tabun 1991 
Oleh: 

Saiful Sulun, Wakil Ketua DPR RI 



nesia termasuk para generasi muda. partisipasi ini akan muncul, apa- 
bila sudah ada kesamaan pendapat untuk apa pembangunan Nasional 
itu dilaksanakan, sasaran apa yang ingin dicapai, peluang dan kendala- 
kendala apa yang ditemui didalam proses j>embangunan dengan pel- 
bagai permasalahan-perrnasalahan yang dihadapi serta jalan keluar apa 
yang harus dilakukan untuk menanggulangi permasalahan-per- 
masalahan tersebut, 

Oleh karena itulah untuk menampung partisipasi tersebut selain 
duduk dibangku kuliah, maka saudara perlu mengembangkan kegiatan 
semacam ini melalui organisasi yang telah resmi dibentuk oleh kepu- 
tusan Menteri pendidikan dan kebudayaan Rl Nomor 0457/U/1990 
tentang pedoman Umum Organisasi kernahasiswaan di perguruan 
Tinggi. 

Melalui diskusi-diskusi didalam seminar-seminar atau simposiurn 
sernacarn ini saudara dilatih untuk mampu berbicara, berdiskusi, 
mengembangkan pikiran yang kreatif dan konstruktif serta 
mengemukakan penalaran-penalaran, saran dan pendapat dalam pen- 
dapat dalam kerangka pembangunan nasional. 

Untuk melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler, saudara telah 
merniliki wadah dari tingkat fakultas sampai tingkat universitas, wadah 
yang tertinggi disebut senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT). Saya 
berpendapat bahwa organisasi-organisasi kemahasiswaan tersebut dapat 
menjadi wahana atau sarana pengembangan diri mahasiswa kearah 
perluasan wawasan, peningkatan kecendikiawanan serta sarana untuk 
mengembangkan integritas kepribadian. 

lni juga sejalan dengan peraturan pemerintah Nomor 30 tahun 
1990 Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan : 

"Pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akade- 
mik diarahkan untuk rnemantapkan terwujudnya pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi serta pembangunan nasional", 

Kegiatan semacam ini juga merupakan ujian bagi saudara tentang 
ketajaman saudara sekalian didalam mengamati suatu masalah baik itu 
masalah bidang ekonomi, bidang politik, ilmu dan teknologi, sosial 
bidaya, maupun hankam dalam kaitan dengan tata kehidupan ber- 
masyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun perlu saudara ingat, 
karena saudara-saudara adalah pimpinan-pimpinan dari organisasi 
kemahasiswaan, bahwa kegiatan semacam ini diharapkan tidak akan 
keluar dari sel-sel yang telah ditentukan dan harus berpedoman kepada 
norma-norma dan nila.i-nilai yang telah disepakati bersama, 
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Sa.ya berharap dari simposium ini dapat diperoleh kesimpulan 
.yang sangat berrnanfaat yang rnerupakan sumbangan pemikiran 
generasi muda terhadap rnasalah-masalah nasional maupun rnasukan 
masukan perumusan kebijaksanaan selanjutnya, 

II. Pembangunan Nasional 

Kepada saya, panitia minta saya memberikan cerarnah atau 
prasarana dengan judul "Strategi dan kebijakan pembangunan Na- 
sional Bidang politik dan keamanan." 

Sebelurn saya memasuki materi sesuai topik yang diminta, ada dua 
hal yang ingin saya luruskan; 
Pertema : kalau kita kaji dengan teliti didalam kamus atau pandangan 
secara umum, ada dua pengertian yang perlu saya sampaikan berkaitan 
dengan kebijakan dan kebijaksanaan. 
l} kebijakan itu adalah wisdom : pandangan luas yang masih dalam 

pernikiran dan bersifat universal, mondial dan objektif. 
2) kebijaksanaan atau policy adalah penggarisan ketentuan-ketentuan 

yang bersifat sebagai pegangan dan bimbingan untuk mewujudkan 
cara dan sarana bagi setiap usaha dan kegiatan sekelompok 
manusia yang berorganisasi, demi tercapainya dinamika gerak/ 
tindak yang terpadu. 

Dengan mengkaji dua pengertian tersebut, saya lebih cenderung 
untuk menggunakan istilah kebijaksanaan, sebab apa yang akan saya 
kernukakan bukan sesuatu yang masih dalam pemikiran yang bersifat 
universal, tetapi justru satu policy yang sudah dipedornani oleh aturan- 
aturan, norma-norma dan harus diwujudkan sesuai dengan sasaran 
yang diinginkan. 
Kedua : Hal kedua yang ingin saya kemukakan adalah bahwa saya hanya 
ingin membatasi kepada masalah-masalah politik dan masalah ada 
kaitannya dengan dunia pendidikan tinggi dimana saudara berada 
didalamnya; sedang kebijaksanaan mengenai bidang keamanan hanya 
akan saya singgung sedikit, sebab itu bukan porsi saya untuk 
mengemukakarin~ {walaupun saya dari fraksi ABRI). itu adalah porsi 
Departemen Hankam atau Mabes ABRI. 

Dengan usulan kedua ha1 tersebut, marilah saudara-saudara saya 
ajak untuk memasuki materi yang diinginkan . 



Pembangunan Nasional 
Secara strategis dapat dikemukakan bahwa pembangunan Na- ' 

sional yang telah dan sidang kita laksanakan dan yang masih terus akan 
kita lanjutkan adalah suatu usaha yang dilakukan dengan penuh 
kesad aran oleh bangsa Indonesia un tuk meningkatkan dan 
mewujudkan kesejahteraan lahir batin menuju masyarakat pancasila 
yang kita cita-citakan yaitu masyarakat adil makrnur yang titik sentral 
dan' tujuan akhir dari keseluruhan pembagunan nasional tersebut 
adalah manusia dan masyarakat Indonesia. Karena itu manusia 
bukanlah sekedar obyek dan sekaligus tujuan pembangunan. Oleh 
karena manusia yang menjadi titik sentralnya, maka hasil yang dicapai 
oleh pembangunan itu haruslah dapat meningkatkan derajat, harkat 
dan martabat manusia Indonesia, harus menjamin terwujudnya persa- 
tuan dan kesatuan dan yang juga tidak kalah pentingnya adalah hasil- 
hasil pembangunan hams dapat dinikmati secara makin rnerata dan 
adil oleh seluruh rakyat Indonesia, lebih lebih karena GBHN menga- 
manatkannya, bahwa pembangunan nasional merupakan pengamalan 
pancasila. Oleh karena pemabangunan merupakan pengamalan pan- 
casila, maka proses pembangunan harus berjalan sesuai dengan nilai- 
nilai yang terkandung dalam Pancasila dan mampu mengungkapkan 
nilai-nilai luhur itu dalam kehidupan nyata di segala aspek kehidupan, 
baik politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan keamanan. 

Dengan pembangunan yang berkelanjutan, maka di depan kita 
terbentang suatu masa depan yang menuntut dilakukannya langkah- 
langkah pembangunan di segala bidang dan sekaligus menuntut suatu 
pembaharuan sesuai dengan dinamika masyarakat yang makin berkem- 
bang yang tetap terarah kepada terwujudnya masyarakat yang kita sebut 
masyarakat adil makmur. 

Pembangunan nasional kita yang kita laksanakan melalui RE- 
PELTA-REPELITA yang telah berjalan lebih dari 22 tahun. Berbagai 
sukses awal telah mampu kita raih, yang berarti kita telah berhasil 
mengangkat kualitas kehidupan bangsa Indonesia ketingkat yang lebih 
tinggi. Kita telah mampu mengukir banyak kemajuan di segala aspek 
kehidupan, walaupun kiat semua belurn merasa puas atas hasil pem- 
bangunan yang telah dicapai dewasa ini. 

Dewasa ini telah memasuki · tahun-tahun terakhir pelaksanaan 
pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama (PJPT I}, momentum 
yang. sangat strategis dan siap mernasuki PJPT II. Bangsa Indonesia 
akan berada dalam tatanan kehidupan baru yang penuh dengan di- 
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: GBHN dan peraturan perundangan 
lainnya. 

Di bidang pembangunan politik, GBHN 1988 rnenetapkan : 
"pembangunan poiitik merupakan usaha untuk membangun 

: Pancasila 
: UUD 1945 

Sebagaimana saudara-saudara ketahui, 
nasional adalah : 
I) landasan idiil 
2) Iandasan konstitusional 
3) landasan operasional 

namika dan tantangan dengan derajat ketergantungan yang bertambah 
tinggi sebagai a~bat pengaruh globalisasi yang semakin melanda 
kehidupan umat manusia. Era PJPT II ini sebagaimana dinyatakan oleh 
presiden adalah Era Kebangkitan Nasional kedua, suatu era dimana 
bangsa Indonesia mampu tumbuh dan berkembang di atas kekuatan- 
nya sendiri dan berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang telah 
maju. Era inilah yang harus kita tuju. 

Kita sekarang sudah berada pada tahun ketiga PEIJTA V, dimana 
bangsa Indonesia sudah harus siap tinggal landas. 
Tujuan PELITA V adalah : 
Pertama : Meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan 

rakyat yang makin merata dan adil. 
Kedua Meletakan landasan yang kuat untuk tahap pemban- 

gunan berikutnya. 
Dalam PEIJT A V pelaksanaan pembangunan tetap tertumpu kepada 
Trilogi pembangunan dengan menekankan kepada: 
1) pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya 

keadilan sosial bagi se]uruh 'rakyat Indonesia. 
2) pertumbuhan ekonorni yang cukup tinggi. 
3) stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, 

Prioritas pembangunan masih dititikberatkan pada pembangunan 
bidang ekonomi, dalam rangka mewujudkan struktur ekonomi yang 
seimbang antara industri dan pertanian, baik dari segi nilai tambah 
maupun dari segi penerapan tenaga kerja. Sejalan dengan prioritas 
pada pembangunan bidang ekonomi, maka pembangunan dalam 
bidang politik, sosial budaya, pertahanan .keamanan dan lain-lain 
makin ditingkatkan sepadan agar saling menunjang bagi pernba- 
ngunan bidang ekonomi sehingga lebih menjamin ketahanan nasional. 

m, Strategi dan Kebijaksanaan Pembangunan Nasional Bidang Politik 

landasan pembangunan 



kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara berasaskan Pan- 
casila dan diarahkan untuk lebih menetapkan perwujudan Demokrasi 
Pancasila. Sehubungan dengan itu dan dalam rangka meningkatkan 
kualitas kehidupan politik, perlu lebih didorong dan dikembangkan 
partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik bangsa", 

Dalam rangka lebih mernantapkan perwujudan Demokrasi Pan- 
casila, maka telah dihasilkan 5 (lima) Undang-undang dibidang pem- 
bangunan politik. Kelima-lirnanya dilahirkan pada tahun 1985 yaitu : 
1) · UU nomor 1 tahun 1985 yang lebih kita kenal dengan UU tentang 

pemilu, sebagai penyempumaan lebih lanjut dari UU pemilu yang 
telah ada sebelumnya yaitu UU Nomor 15 Tahun 1969, yang 
kernudian diperbaharui dengan UU Nomor 4 Tahun 1975 se- 
lanjutnya diubah lagi dengan UU Nomor 2 Tahun 1980, dan ter- 
ak.hir dengan UU Nomor 1Tahun1985 tersebut, 

2) UU Nomor 2 Tahun 1985 tentang susunan dan kedudukan MPR, 
DPR dan DPRD, sebagai penyempumaan atas UU Nomor 16 
Tahun 1969 dan yang telah disempumakan dengan UU Nomor 5 
Tahun 1975. 

3) UU Nomor 3 Tahun 1985 tentang partai politik dan golongan 
karya, sebagai penyempurnaan alas UU Nomor 3 Tahun 1975. 

4) UU Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum. 
5) UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi kemasyarakatan. 

Tentunya saudara-saudara bertanya, mengapa kelima Undang- 
undang di bidang pembangunan politik baru disempumakan dan di- 
lahirkan pada tahun 1985 ? 

Sebagaimana saya katakan tadi, kita perlu memantapkan perwuju- 
dan Demokrasi Pancasila. Untuk dapat memantapkannya, maka sejak 
Orde Baru telah dilakukan perubahan dan tatanan kehidupan kene- 
garaan disesuaikan dengan kemurnian Pancasila UUD 1945. Di 
bidang kelembagaan, telah dilakukan penataran terhadap struktur 
politik, supra dan infra struktur politik, yaitu pengaturan kedudukan 
dan fungsi lembaga-lembaga tinggi negara dengan melalui ketetapan 
MPR dan berbagai peraturan perundang-undangan dan selanjutnya 
pengaturan terhadap kehidupan kepartaian. 

Langkah-langkah inr antara lain dilakukan dengan penyederha- 
naan kepartaian dengan melalui UU Nomor 3 Tahun 1975, selanjutnya 
melalui GBHN Tahun 1983 dan terakhir dengan UU Nomor 3 Tahun 
1985, Pancasila ditetapkan sebagai satu-satunya asas bagi partai-partai 
politik, golongan karya clan organisasi-organisasi kemasyarakatan. 
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Selain penataran aspek. struktural tadi, maka. pembangunan aspek 
kulturalnya juga, merupakan langkah-langkah Jebih lanjut. Pemba- 
ngunan aspek kulrural, mental ideologi. ditempuh rnalalui ketetapan 
MPR Nomor Il/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Penga- 
malan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa), atau yang lebih dikenal 
dengan P-4, dimana saudara-saudara mahasiswa telah memperolehnya 
khususnya pada saat saudara memasuki dunia pendidikan tinggi. 

Selanjutnya UU Referendum dibuat dengan maksud sebagai 
rambu-rambu untuk mencegah usaha-usaha ke arah perubahan UUD 
kita, yaitu UUD 1945. Berbagai langkah tersebut adalah langkah- 
langkah yang sangat strategis yang diternpuh untuk mewujudkan 
pembangunan politik yang sesuai dengan Demokrasi pancasila. 

Tentunya saudara-saudara masih ada yang bertanya apa yang 
dimaksud dengan Demokrasi Pancasi1a, seperti apa yang wujudnya dan 
bagaimana pengimplementasinya di dalam keidupan berbangsa dan 
bernegara ? 

Pertanyaan ini wajar disarnpaikan, sebab saudara-saudara rnaha- 
siswa khususnya yang belajar ilrhu politik, banyak memperoleh litera- 
tur /buku-buku dari Barat, dan bahkan dosen-dosen saudara 
pun banyak yang memperoleh gelar Doktor dari perguruan-per- 
guruan tinggi di luar negeri, sehingga kadang-kadang pengertian De- 
mokrasi di Indonesia dan penerapannya dilihat dari kacamata ilmu 
politik sebagimana literatur-literatur Barat yang telah dibacanya, 
Padahal demokrasi kita memiliki ciri khas, yang kita sebut Demokrasi 
Pancasila, yang berbeda dengan Dernokrasi Llberal di negara-negara 
Barat atau Diktator proletariat di negara-negara komunis. 

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dianut didalam sistem 
ketatanegaraan kita, bersumber dari falsafah dan kehidupan sosial 
budaya bangsa Indonesia atas dasar kekeluargaan, gotong rayong dan 
kebersamaan. Demokrasi Pancasila merupakan perwujudan dari 
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusya- 
waratan perwakilan, yang meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa, yang 
menjunjung nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ber- 
persatuan Indonesia, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indo- 
nesia. 

Dengan demikian Demokrasi Pancasila adalah pelaksanaan ke- 
daulatan rakyat yang dijiwai oleh nilai-nilai pancasila dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bemegara. Demokrasi Pancasila rneru- 
pakan sistem yang hidup secara dinamis yang tumbuh berkembang 

1303 



1304 

secara berlanjut didalam perjuangan sejarah bangsa. Demokrasi Pan- 
casila pada hakekatnya meliputi semua aspek kehidupan didalam 
masyarakat, berbangsa dan bernegara yang sating terkait, integralistik 
dan saling mempengaruhi. Demokrasi berkaitan dengan politik, 
membangun demokrasi berarti juga membangun politik. 

Berbeda dengan demokrasi-demokrasi yang lain, maka Dernokrasi 
Pancasila memiliki ciri-ciri khusus sebagai berikut : 

• Demokrasi Pancasila tetap berciri khas demokrasi pada umum- 
nya yaitu kedaulatan ada pada rakyat, penyelenggaraan pemerintahan 
sesuai kehendak rakyat. 

• Dernokrasi Pancasila rnerupakan sistem perwakilan yang didasar- 
kan atas prinsip-prinsip kerakyatan, hikmat kebijaksanaan dan musya- 
warah. Dalam proses pengambilan keputusan prinsip hikmat kebijak- 
sanaan menuntut keserasian, keselarasan dan keseimbangan at.as dasar 
sila-sila Pancasila. 

• Demokrasi mengandung hak asasi manusia yang berlandaskan 
kepada tata nilai yang integralistik, sehingga hak seseorang harus ditin- 
jau dalam kedudukannya sebagai warga negara dan dalam hubungan- 
nya dengan kehidupan bermasyarakat. Dalam tata nilai yang inte- 
gralistik tidak ada pemaksaan kehendak dari golongan mayoritas atau 
golongan rninoritas, tidak memberi tempat bagi paham individualisme, 
liberalisrne, tidak juga kepada paham totaliterisme, yang diutarnakan 
keselamatan, kesejahteraan, persatuan- dan kesatuan; mengutamakan 
penunaian kewajiban daripada penuntutan hak, tidak mengenal 
oposisi dalam a:rti konfrontatif, walaupun dibenarkan adanya perbe- 
daan-perbedaan pendapat, 

Kekuasaan tertinggi ada pada rakyat melalui wakil-wakilnya yang 
duduk didalam Majelis Permusyawaratan Rakyat. 
MPR adalah pemegang kedaulatan rakyat. 
Presiden diangkat dan dipilih oleh Majelis, dia adalah mandataris 
yang harus tunduk serta bertanggung jawab kepada Majelis. 
Presiden adalah juga penyelenggara tertinggi pemerintahan. 
Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi Presiden 
harus bekerjasama dengan DPR dan mendengarkan suara-suara 
DPR. 
Negara Indonesia berdasar atas hukurn, Negara bukan saja rnelin- 
dungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indo- 
nesia, · tetapi juga harus memajukan kesejahteraan umum dan 
mencerdaskan kehidupan bangsa. 
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Peranan kmb11ga-lembaga perwakilan didalam mewujudkan Demokrasi Pan- 
casila 

Lembaga perwakilan yang saya maksudkan adalah lembaga-lem- 
baga perwakilan tingkat pusat dan daerah yaitu DPR dan DPRD. 
Lembaga-lembaga ini menuntut Ketetapan MPR dan menurut Per- 
aturan Tata Tertib DPR disebut sebagai wahana untuk melaksanakan 
Demokrasi Pancasila. sebagai wahana untuk melaksanakan Demokrasi 
Pancasila, DPR memiliki 3 (tiga) fungsi utama yaitu : 

fungsi perundang-undangan 
fungsi anggaran 
fungsi pengawasan 

Untuk melaksanakan fu?gsi dan wewenang ini DPR memiliki 
beberapa hak. 

Bagaimana peranan DPR didalam mewujudkan Demokrasi Pan- 
casila ? . 

Pengendalian pernerintahan dibatasi oleh ketentuan konstitusi, 
Didalam Demokrasi Pancasila tidak dikenal pernisahan kekuasaan 
seperti teori Trias Politica, yang ada adalah pembagian tugas dian- 
tara Lembaga-lembaga Tinggi yang ada di bawah MPR. Kekuasaan 
hanyalah sekedar alat untuk memungkinkan pelaksanaan tugas. 
Didalam Dernokrasi Pancasila kebebasan individu tidak bersifat 
mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial. 

Didalam Dernokrasi Pancasila keuniversalan cita-cita demokrasi 
dipadukan dengan cita-cita kehidupan bangsa Indonesia yang dijiwai 
semangat kekeluargaan, kegotongroyongan dan yang ditujukan kepada 
kesejahteraan rakyat. 

Membangun sistem politik Demokrasi Pancasila yang mantap 
berarti membantu diciptakannya kondisi politik yang dapat men- 
dukung pembangunan nasional yang berintikan : kesadaran politik 
rakyat yang tinggi, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, struktur 
politik yang mandiri, berkualitas dan berkernampuan baik didalam 
supra maupun infra struktur politik, mekanisme kepemimpinan na- 
sional lima tahunan yang mantap, 

Sengaja saya panjang lebar menjelaskan mengenai pengertian 
Demokrasi Pancasila, supaya kita mempunyai persamaan persepsi ten- 
tang pembangunan politik yang sedang kita laksanakan khususnya 
tentang pelak.sanaan sistern politik Demokrasi Pancasila. 



Dengan ketiga fungsi utama tersebut, DPR berusaha agar De- 
mokrasi Pancasila mewujud dengan nyata, berjalan dengan penuh 
dinamika, dimana aspirasi rakyat yang diwakilinya dapat ditarnpung 
dan diperjuangkan. 

Pertanyaannya adalah sudahkah DPR melaksanakan peran ini 
dengan benar ? 

Saya sebagai pelaku politik praktis yang kebetulan duduk sebagai 
unsur Pimpinan Dewan, atas pertanyaan tersebut dapat saya jawab 
bahwa DPR sudah berusaha memainkan peranan tersebut dengan se- 
baik-baiknya. Namun demikian memang diakui, masih perlu 
ditingkatkan, sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. 
bagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. 

Dapat saya berikan contoh sebagai berikut : 
1. fungsi perunda~undangan. Tidak satu RUU-pun lolos menjadi un- 

dang-undang tanpa melalui pembahasan yang cukup teliti, matang 
dan serius, baik sejak konsiderans sampai dengan penjelasan pasal 
demi pasal. Melalui fungsi ini DPR berusaha untuk mengakomo- 
dasikan keinginan dan aspirasi masyarakat, DPR bertekad untuk 
dapat menghasilkan peraturan perundang-undangan yang terbaik 
yang memberikan kemanfaatan yang sebesar-besasrnya bagi rakyat. 
Itulah sebabnya seringkali satu RUU dibahas cukup lama, 
walaupun pembahasannya dilakukan secara maraton siang malam, 
Pembahasan yang cukup hangat dan sering-sering "alot" ini kurang 
banyak diketahui masyarakat, karena rakyat memang tidak me- 
lihatnya secara langsung debat yang dilakukan oleh para wakilnya, 
walaupun rapat-rapat pada umumnya bersifat terbuka. 

2. fungsi anggaron/penetapan APBN. Kalau sekarang ini masyarakat 
menilai DPR hanya ketok palu saja pada saat membahas APBN, 
maka masalahnya tidak semudah itu. Pembahasan RUU APBN di- 
laksanakan lebih dari 5 (lima) bulan, sejak pembahasan yang 
bersifat kualitatif (tidak berwujud angka-angka) sampai pembi- 
caraan yang bersifat kuantilatif dalam bentuk angka-angka. Dalam 
pembahasan yang bersifat kualitatif inilah peranan DPR 
menonjol, sebab dari sini menghasilkan saran-saran dan pen- 
dapat kepada Pemerintah yang nantinya akan diwujudkan dalam 
angka-angka APBN. Pembahasan ini tidak kurang dari 3 (tiga) 
bulan sejak bulan-bulan September Oktober - Nopember, seperti 
yang sekarang ini sedang berlangsung. Efektifitas pembahasaan 
APBN ini masih berlanjut dengan pembahasan APBN TP (Tamba- 

1306 



1307 

han dan Perubahan APBN), pembahasan RUU Perhitungan 
Anggaran Negara, pembahasan Laporan Semester yang disampai- 
kan oleh Menteri Keuangan, dan pembahasan atas Hasil Pe- 
meriksaan Tahunan BEPEKA. Memang dari waktu ke waktu DPR 
berusaha utnuk mengoptimalkan fungsi ini, sebab menurut konsti- 
tusi k.ita, dengan fungsi anggaran ini kedudukan DPR cukup kuat, 

· 3. fungsi pengawasan. Yang dimaksud dengan pengawasan disini 
ada1ah pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peng- 
awasan terhadap pelaksanaan APBN serta pengelolaan keuangan 
negara dan pengawasan terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan pe- 
merintah. Sa.ya amati., pelaksanaan ini telah berjalan cukup baik, 
baik yang dilakukan oleh para Anggota Dewan melalui hak ber- 
tanya, maupun pengawasan yai:ig dilakukan oleh komisi-komisi 
melalui rapat-rapat kerja, rapat dengar pendapat maupun rapat 
dengar pendapat umum dan melalui kegiatan kunjungan kerja ke 
daerah-daerah. Pemerintah sendiri mengakui mengenai hal ini. 
Frekuensi rapat-rapat dengan pemerintahpun rnakin meningkat 
dengan kualitas yang makin.baik dalam mewujudkan dialog-dialog 
langsung. Namun demikian masyatakat selalu menyoroti fungsi ini 
dengan mengatakan DPR tidak dapat berbuat banyak, sebab tolok 
ukur masyarakat adalah karena DPR tidak mampu atau tidak mau 
menggunakan hak-hak yang dimilikinya untuk dapat 
memfungsikan fungsi pengawasan. Kritik ini kita terima dengan 
wajar, sebab ini menggambarkan suatu dinamika masyarakat dan 
berkembangnya pemikiran yang maju didalam diri masyarakat itu . 
sendiri. Kritikan-kritikan diberikan kepada DPR, karena mereka 
sangat mencintai DPR dan harapan-harapan yang sangat besar 
yang dituntut rakyat kepada lembaga ini, mereka kurang mema- 
hami penerapan fungsi-fungsi DPR yang dijalankannya selama ini 
sesuai UUD 1945, dan mereka tidak banyak mengetahui bahwa 
DPR hanyalah salah satu komponen dari bagian keseluruhan sis- 
tern politik di Indonesia, mereka seharusnya melihat bahwa 
keseluruhan sistem inl berjalan secara totalitas, saling terkait an· 
tara satu lembaga dengan lembaga lainnya, antara lembaga MPR 
sebagai pemegang kedaulatan .rakyat maupun diantara lembaga 
tinggi negara di bawah MPR. 

Memang kita akui, bahwa peran DPR dan penerapan Demokrasi 
Pancasila harus terus menerus kita tingkatkan. 

r 



Dengan berhasilnya pembangunan yang k.ita laksanakan, tuntutan 
masyarakat sekarang ini makin meningkat. Rakyat ingin lebih banyak 
ikut berpartisipasi, mereka menuntut keterbukaan dapat lebih nyata 
diwujudkan, mereka menuntut keadilan, sebab kemakmuran saja tidak 
cukup, mereka menginginkan agar kemakmuran dan keadilan dilak- 
sanakan didalam satu nafas. 

Menghadapi hal ini, saya selaku anggota lembaga demokrasi, selaku 
anggota ABRI, perlu mengarakan khususnya kepada generasi muda, 
bahwa saudara-saudara seblian tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir 
tentang masa depan bangsa dan negara, sebab demokrasi itu adalah 
satu proses yang memerlukan waktu. Marilah kelemahan-kelemahan 
yang ada kita minimalkan, kendala-kendala yang ada kita singkirkan. 
Kalau semua struktur kelembagaan bermain dengan baik dalam satu 
aturan, dalam satu tatanan, tidak ada masalah yang perlu dirisaukan 
lagi. 

Kln.isus mengenai lembaga DPR k.ita berusaha memperbaiki citra 
DPR dengan cara menyempumalan tata laksana dan rnekanisme ker- 
janya. berusaha memperbailti tata tertibnya, mendorong diciptakannya 
iklim konstitusionalnya dengan baik, meningkatkan kualitas lembaga 
dan kualitas anggotanya, mempertajam kepekaan anggota terhadap 
aspirasi masyarakat {vokal terhadap aspirasi masyarakat), lebih 
mengembangkan keterbukaan. 

IV. Strategi clan Kebijafrsm•m Pembangunan Bidang Politik pada 
tahapan-tabapan pembangunan beriku.tnya 

l'embangunan j31lg.ka panjang 25 tahun tahap pertama hampir 
berakhir, dan k.ita sudah siap-siap untuk memasuki pembangunan 
jangka panjang tahap kedua. Kita akui banyak sukses-sukses yang telah 
k.ita capai dalam pembangunan 25 tahun yang pertama tersebut, 
khususnya di bidang pembangunan ekonomi, karena memang titik 
berat pembangunan nasional masih diarahkan kepada pembangunan 
ekonomi. Kita juga telah mempu mencipta.kan berbagai landasan 
pembangunan di pelbagai bidang dan yang penting kitapun telah 
mampu menciptakan stabilitas nasional. 

Orde Baru yang lahir pada tahun 1966 telah bertekad untuk 
mengisi cita-cita kemerdekaan, memajukan kesejahteraan umum, 
mencenlaskan kehidupan bangsa, melalui rangkaian-rangkaian pem- 
bangunan nasional yang berkelanjutan. Masa sebehim Orde Baru, 
bangsa_ Indonesia belwn sempat membangun, sebab situasi dipenuhi 
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oleh sengketa antar golongan dan kekuatan separatis dan pengkotak- 
kotakan; ra.kyat "berkelahi" karena ideologi; maka sekarang suasana ini 
tidak ada lagi. 

Kendati dernikian, rnasih banyak permasalahan yang harus kita 
benahi, kita sempumakan dan kita waspadai, khususnya menghadapi 
pembangunan jangka panjang yang kedua. Kalau pada awal pemba- 
ngunan (awa] Orde Baru) kita rneletakkan perhatian utama pada sta- 
bilitas nasional, kemudian pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, 
maka seja]an dengan kemajuan yang dicapai, aspirasi rakyat makin 
mengalami pergeseran-pergeseran dan salah satu tuntutan yang me- 
mang belum terpenuhi dengan baik sebagaimana yang diucapkan 
saudara ketua Dewan dalam berbagai kesempatan adalah pemerataan 
pembangunan dan hasil-hasilrrya, Melalui 8 jalur pemerataan kita 
berusaha melaksanakan amanat rakyat, Oleh karena itu Trilogi Pern- 
bangunan mengalami pergeseran, dirnulai kepada pernerataan, di- 
lanjutkan dengan pertumbuhan ekonomi dan selanjutnya stabilitas 
nasional. 

Para mahasiswa yang saya cintai, sebelum saya mengemukakan 
tentang strategi pernbangunan bidang politik untuk pembangunan 
tahap berikutnya, perlu lebih dahulu saya gambarkan tentang sasaran 
utama PJPT II, karena antara lain ini juga berkaitan dengan tugas 
anda, para mahasiswa, calon-calon sarjana, tenaga teknokrat yang 
nantinya akan terjun didalam kehidupan bermasyarakat. 

Sasaran utama PJPT II adalah terciptanya landasan yang kuat bagi 
bangsa Indonesia untuk tumbuh clan berkembang 'atas kekuatan 
sendiri menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, 
Melihat rumusan tersebut, jelas titik sentral PJPT II adalah kualitas 
manusia darr kualitas masyarakat Indonesia yang maju, yang diliputi 
oleh suasana tenteram dan sejahtera lahir batin. 

Sebagai konsekuensi logis dari peningkatan kualitas manusia dan 
masyarakat Indonesia, maka fungsi perguruan tinggi sebagai penghasil 
sumber daya manusia yang terdidik menjadi penting sekali artinya, 
Dengan Tridharma Perguruan Tinggi, yairu pengajaran/pendidikan, 
penelitian dan pengabdian masyarakat itu saja tidak cukup, tanpa 
dilengkapi oleh tekad dan ·semangat para anak didik dan para rnaha- 
siswa untuk mengembangkan ilmu dan basil penelitiannya secara 
profesional didalam masyarakat, menyebarluaskannya untuk 
meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. 

Untuk menghadapi tuntutan dalam pernbangunan jangka panjang 
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kedua ini, maka bagi Perguruan-perguruan Tinggi perlu: menyiapkan 
jumlah tenaga-tenaga sarjana yang qualified untuk pembangunan. 

Menyediakan jenis-jenis lulusan yang sesuai dengan tuntutan 
pembangunan dan ini sangat tergantung kepada tahap-tahap pemba- 
ngunan yang kita laksanakan. 

K.ebijaksanaan dan strategi yang perlu ditempuh antara lain de- 
ngan jalan meningkatkan dan mengembangkan Sistem Pendidikan ·i 
Nasional sebagai wahana yang paling efektif untuk rnenyiapkan sumber 
daya manusia yang berkualitas dengan jalan menumbuhkan kreatifitas, I 
etos kerja, integritas dan menerapkan kedisiplinan, mengembangkan ] 
kurikulum pendidikan nasional agar mampu menjawab tantangan 1 
pembangunan clan dinamika kehidupan masyarakat, rneningkatkan 
sikap kemandirian, daya saing bangsa dan penguasaan ilmu penge- 
tahuan dan teknologi, Ini semua merupakan tantangan yang harus 
mampu kita jawab clan khususnya oleh generasi muda kita khususnya 
para mahasiswa Indonesia .. 

Strategi clan kebijaksanaan pembangunan politik dalam PJPT II 

1. Karena sasaran utama pembangunan jangka panjang kedua adalah 
peningkatan kualitas manusia clan masyarakat Indonesia, maka di 
bidang politik perlu diciptakan kualitas kelembabagaan yang 
mampu mewajudkan Demokrasi Pancasila, mengembangkan tata 
administrasi dan tata laksana kenegaraan sesuai dengan UUD 
1945, memiliki disiplin nasional yang tinggi, mampu 
meningkatkan kualitas komunikasi dan informasi serta mampu J · 
meningkatkan lembaga-lembaga sosial politik dan lembaga-lern- ~·· 
baga sosial kemasyarakatan. · 

2. Terwjudnya tatanan kehidupan politik nasional yang mantap, di- 
namis dalam wujud Demokrasi Pancasila, dengan kualitas manusia 
dan masyarakat yang memiliki kesadaran polirik yang tinggi yang 
tahu akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta ber- 
sikap dan berperilaku sesuai dengan budaya politik Pancasila 
dalam suasana kestabilan nasional yang dinamis, responsif ter- 
hadap aspirasi rakyat dan mampu menghadapi serta mernan- 
faatkan perkembangan global dan regional bagi kepentingan 
nasional. 

3. Tatanan kehidupan politik didukung oleh suasana kehidupan 
yang konstitusional dengan diciptakannya hukum-hukum nasional 
yang demokratis dan mampu berfungsi sebagai pengayoman 
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masyarakat dengan ditunjang oleh aparat dan badan penegak 
hukurn yang mantap. 

4. Meningkatnya partisipasi rakyat melalui kornunikasi timbai batik 
yang mampu merangsang pengembangan keterbukaan dan se- 
rnakin berkembangnya peran serta rakyat dida)am kehidupan 
politik dan kenegaraan serta dalarn pernbangunan nasional. 

5. Makin dihayatinya Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, ber- 
bangsa dan bernegara oleh semua jajaran dalam semua aspek dan 
perilaku kehidupan bangsa. 

6. Makin diwujudkannya etika dan moral politik yang sesuai dengan 
Dernokrasi Pancasila, yang menitikberatkan kepada paham ke- 
keluargaan, gotong royong dan kebersamaan. 

7. Stabihtas politik yang rnakin sehat dan dinamis, 
8. Mekanisme kepemimpinan lima tahunan yang bergulir dengan 

teratur dan mantap dan makin mantapnya pelaksanaan Pernilu. 
9. Semakin berfungsinya lembaga supra dan infra struktur politik. 

sesuai tatanan kehidupan Demokrasi Pancasila, dan makin 
berkembangnya organisasi-organisasi kemasyarakatan dan lem- 
baga-lernbaga swadaya masyarakat sesuai dengan budaya Pancasila, 

10. Terwujudnya aparatur pemerintah yang lebih profesional, 
berkemampuan, bersih dan berwibawa, 

l l. Makin terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa dan makin 
mantapnya peranan generasi muda dalam ikut serta secara aktif 
dalam proses pembangunan. 

12. Politik luar negeri yang bebas akitif yang diabdikan kepada 
kepentingan nasional, dapat rnendukung terciptanya perdamaian 
dunia yang abadi, adil dan sejahtera. 

V • Kesimpulan 

Dari uraian-uraian tersebut diatas, dapatlah disimpulkan bahwa 
pernbangunan nasional kita telah berhasil menciptakan kerangka Ian- 
dasan di segala bidang pembangunan, telah berhasil meningkatkan 
harkat, derajat dan martabat manusia Indonesia, telah marnpu 
mewujudkan stabilitas nasional dan telah menghasilkan perumbuhan 
ekonomi yang cukup mantap, walaupun disana-sini masih banyak 
permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian lebih Janjut. 

Di bidang pembangunan politik telah tertata struktur kelem- 
bagaan sesuai dengan UUD 1945, terciptanya persatuan dan kesatuan 
bangsa. Namun demikian masih disadari adanya kekurangan dan per- 
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masalahan-permasalahan yang perlu ditangani lebih serius dalarn 
rangka pelaksanaan tahap-tahap pembangunan berikutnya, khususnya 
di dalam memantapkan kehidupan politik yang sesuai dengan De- 
mokrasi Pancasila. 

Saya berkeyakinan di bidang pembangunan politik, untuk pem- 
bangunan jangka panjang yang akan datang, perlu tertatanya pranata- 
pranata politik dengan baik, terciptanya iklim politik yang 
memungkinkan semua pranata politik berjalan baik disertai sikap 
pelaku-pelaku politik yang lebih terbuka, lebih menampilkan diri se- 
bagai seorang demokrat, komunikatif dan persuasif. Dengan demikian 
mekanisme po1itik seperti yang dikehendaki oleh sistem · politik De- 
mokrasi Pancasila secara perlahan clan pasti dapat mewujud. Dalam 
hubungan ini ABRI sebagai kekuaran sosial politik, yang oleh Orde 
Baru diberi peranan sebagai stabilisator dan dinamisator diharapkan 
dapat tarnpil sebagai penyegar kehidupan demokrasi, Saya ingin 
mengingatkan kepada peringatan dari para founding fathers (pendiri 
negara ini) sebagaimana tercantum dalam penjelasan UUD 1945: "yang 
sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hidupnya negara ialah 
semangat, semangat para penyelenggara negara, sernangat para pe- 
mimpin pemerintahan." 

Saudara-saudara sekalian para mahasiswa Indonesia, itulah hal-hal 
yang dapat saya utarakan dalam kesempatan yang sangat berbahagia 
ini. Semoga ada manfaatnya dan semoga sirnposium ini dapat meng- 
hasilkan pemikiran-pemikiran segar sebagai masukan dalam rangka 
pelaksanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Selamat ber- 
simposium. 

Sekian. Wassalamu'alaikwn Warrohrnatullahi Wabarokatuh. 
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Saudara-saudara sekalian, hadirin yang berbahagia, 
Hari ini memeperingati hari lahimya Nabi Muhammad SAW. 

Apabila kita pelajari sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW, kita 
akan melihat betapa pentingnya ajaran-ajaran beliau yang telah menye- 
ba bkan terjadinya perubahan-perubahan dan pembaharuan, 
kehidupan masyarakat jahiliyah yang telah diubah menjadi masyarak.at 
yang didasarkan kepada irnan dan taqwa. 

Yang terhonnat para Anggota Dewan, 
Yang t.erhonnat Sdr, K.H KOSIM NURSEHA yang hari ini bertindak 

selaku penceramah, 
Yang terhormat pa:ra karyawan dan karyawati setjen MPR/DPR, 
Serra hadirin yang berbahagia. 
Assalamu'alaikum Wr. Wb 

Sebagai insa.n yang senantiasa bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 
Esa, sudah separutnyalah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah 
swr' yang dengan perkenan-nya hari ini kita dikaruniai kesehata.n dan 
dapat berkumpul diruangan ini untuk bersama-sama memperingati 
Maulid Nabi Muhammad SAW. 

Bagi bangsa Indonesia yang ber-pancasila, memperingati hari 
besar keagamaan sebagaimana yang kita Iaksanakan hari ini meru- 
pakan sesuatu yang wajar dan bahkan sangat dianjurkan, sebab melalui 
peringatan-peringatan sernacarn inilah akan dapat mempertebal 
keimanan dan ketaqwaan kita kepada Allah SWT, menjunjung tinggi 
nilai-nilai luhur ajaran agama, clan yang penting mengambil hikmah 
peringatan dengan mencoba menggali arti dan makna peringaran bagi 
bekal dan kebaikan hidup selanjutnya. 

Oleh karena itu pimpinan Dewan senantiasa menyambut baik 
setiap prak.arsa yang telah dilakukan olah jajaran Sekretariat Jenderal 
untuk. memperingati hari-hari Besar keagamaan dilingkungan lembaga 
kita ini. 
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SAMBUTAN PIMPINAN DPR RI 
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Saudara-saudara sekalian, 
Oleh karena ibl kita sadari, bahwa sesungguhnya pada diri Nabi 

Muhammad SAW merupakan "USWATUN HASANAH" atau contoh 
teladan yang banyak mengandung pelajaran bagi kita didalam 
kehidupan kita se:kalian. 
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Saudara-saudara sekalian, 
Bangsa Indonesia saat ini sedang bekerja keras rnalakukan pem- 

bangunan di segala bidang menuju masyarakat yang dicita-citakan 
masyarakat Indonesia yang adil dan makmur serta diridhoi Tuhan Yang 
Maha Esa. Pembangunan Nasional dilaksanakan didalarn rangka 
pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan 
seluruh masyarakat Indonesia. 

Bangsa Indonesia menginsyafi bahwa agama mernberikan kesadar- 
an batin yang sangat kokoh didalam gerak 1angkah, sikap dan tingkah 
laku baik oleh individu-individu maupun oleh kelompok-kelompok 
masyarakat didaJam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan berne- 
gara. Dengan menyimak perjalanan sejarah kehidupan Nabi Muham- 
mad SAW, memberikan keyakinan yang kuat bagi bangsa Indonesia, 
bahwa cita-cita memajukan kehidupan bangsa atas dasar Pancasila 
adalah sangat tepat dan benar. 

Sila ke-Tuhanan Yang Maha Esa memberikan keyakinan bahwa ada 
kehidupan lain dimasa yang akan datang setelah di dunia ini. 

Hal ini sangat penting, karena dapat memberikan dorongan yang 
sangat kuat k.epada kita untuk mengejar nilai-nilai luhur yang kita 
yakini kebenarannya, bahwa ada kekuasaan yang tertinggi yaitu Tuhan 
Yang Maha Esa. Oleh karena itu kita senantiasa mengharapkan ra- 
khmat dan bimbingan-Nya dan bahwa amal, perbuatan dan ibadah kita 
akan mendapat penilaian tidak hanya di dunia tetapi terutama di- 

- akhirat nanti. 

Pengaruh dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW 
dapat kita rasabn dalam kehidupan kita sekarang. 

Oleh karena itu, kita sekarang memperingati kelahiran beliau, 
maka tidak lain kecuali ingin rnenyatakan rasa syukur yang sedalarn 
dalamnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah mengutus Nabi 
Muhammad SAW menjadikan Rakhmat bagi rnanusia dan alam se- 
mesta, serta memberikan suri ketauladanan bagi umat manusia 
khususnya kaum muslimin dan rnuslimat, 



1317 

S 0 E RJ AD I 

ltd. 

WAKIL KETUA, 

Jakarta, 28 September 1991 

Saudara-saudara sekalian dan hadirin yang kami hormati, 
Sebelum kami menutup sambutan ini, izinkanlah kami menyam- 

paikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak KH 
Kosim Nurseha yang telah bersedia untuk bertindak sebagai pence- 
ramah pada peringatan, Maulid Nabi Muhammmad SAW pada siang 
hari ini dan kami sampaikan pula terima kasih kepada para undangan 
yang telah hadir diruangan ini dan terutama terima kasih kami kepada 
panitia yang telah berupaya yang untuk menyelenggarakan peringatan 
ini secara sederhana namun cukup khidmat, 

Akhirnya izinkanlah kami 'mengakhiri sambutan ini dengan - 
ucapan 

Wassa]am'alailmm Warrohmatulahi Wabarakatuh. 

Kehidupan Nabi Muhammad SAW adalah gambaran dari sema- 
ngat yang tak kunjung padam, kemauan yang tak. kenal putus asa dan 
keyakinan yaQg tidak takut menanggung resiko dalarn mengemban 
amanat Allah. 

Marilah dengan bekal peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 
sekarang ini, kita memperbanyak amal perbuatan dalam bersama-sarna 
membangun Bangsa dan sesuai dengan bidang tugas kita, masing- 
masing. 
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Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, 

Pada saat saudara diambil sumpahnya menjadi, anggota DPR dan 
MPR, kurang dari satu setengah bulan, akan dilalui pemilu yang kini 
sudah diambang pintu, adalah rnerupakan sarana pelaksanaan asas 
k.edaulatan rakyat dalarn Dernokrasi Pancasila, Dengan pernilu yang 

Kita sebagai insan Pancasila yang senantiasa bertaqwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa wajib mernanjatkan puji syukur kepada-Nya 
karena kita pada hari ini telah dapat rnenyaksikan pengucapan surnpah 
7 orang anggota Tambahan MPR pengganti antar waktu dan satu orang 
anggota DPR/MPR. Kepada saudara-saudara yang baru saja me-ngu- 
capkan surnpahnya, pimpinan beserta segenap anggota Dewan clan 
Majelis mengucapkan selamat datang dalam lingkungan keluarga besar 
Dewan dan Majelis. Menjadi Anggot.a DPR/MPR bukan berarti kesern- 
patan untuk rnemperoleh hak untuk mendapatkan pelayanan istimewa 
dari rnasyarakat ; sebaliknya menjadi anggota DPR/MPR lebih banyak 
merupakan pengabdian pada rakyat melalui perjuangan untuk 
mewujudkan Arnanat penderitaan rakyat. Walaupun masalah ini sudah 
saudara-saudara fahami sernua. Tapi kiranya tidak berlebihan kalau 
pada kesempatan berbahagia ini, saya sekali lagi mernberikan peneka- 
nan pada masalah tersebut. Selanjutnya karena saat ini kita baru saja 
mamasuki Tahun Baru 1992 perkenankanlah pimpinan rnengucapkan 
Selamat Tahun Baru 1992 semoga tahun yang baru ini membawa 
kesejahteraan bagi kita semua. 

Yang terhonnat, 
Saudara-saudara para pimpinan Fraksi-fraksi ; 
Saudara-saudara pimpinan Komisi-komisi, BURT, BKSAP 
Saudara-saudara Anggota DPR/MPR dan Anggota Tambahan MPR 
pengganti antar waktu yang baru saja mengucapkan sumpahnya. 
Para Undangan dan hadirin sekalian. 

Assalamu'alaikurn Warahmatullahi Wabarakatuh, 
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akan memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk di Lembaga-lembaga 
Permusyawarat.an/Perwakilan menunjukkan bahwa rak.yatlah yang 
mempunyai kekuasaan tertinggi, rak.yatlah yang menentukan corak 
dan cara pemerintahan dan rakyatlah yang menentukan tujuan negara 
yang hendak dicapai, Oleh karena itu kita mengharapkan pemilu nanti 
benar-benar sesuai dengan amanat Ketetapan MPR NO.III/ MPR/ 
1988 yaitu, langsung, umum bebas dan rahasia, Disamping itu sangat 
kita harapkan pula bahwa pemilu yang akan datang dapat me- 
nampilkan wakil-wakil rakyat yang terpecaya, lebih berkualitas dan 
yang selalu menempatkan kepentingan rakyat diatas kepentingan 
pribadi, keluarga dan organisasinya dan dapat mengemban Amanat 
penderitaan rakvat, karena DPR/MPR yang akan datang mempunyai 
tugas yang lebih berat, MPR akan membentuk GBHN diantaranya akan 
memantapkan pola umum pembangunan jangka panjang 25 tahun 
berikutnya, mernilih Presiden yang akan oYenjadi Mandataris MPR 
yang harus siap melaksanakan GBHN melalui pembangunan 5 tahun 
mendatang. 

Saudara-saudara sekalian yang saya honnati, 

GBHN 1988 memuat antara lain Repelita V untuk kurun waktu 5 
tahun berbeda dengan Repelita-repelita sebelumnya karena Repelita V 
secara sadar dirancang untuk menyongsong dan menjemput pemban- 
gunan Jangka Panjang 25 Tahun kedua. 

Kebijaksanaan dalam pelaksanaan era pernbangu nan ini 
ditekankan kepada pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya agar 
tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang setiap tahun dijabar- 
kan dan dirinci lebih jauh di dalam APBN yang merupakan rencana 
operasional, 

Selama pelaksanaan Repelita V, kita telah dapat menjawab ber- 
bagai tantangan, tetapi juga sekaligus dapat memanfaatkan peluang- 
peluang yang terbuka, karena kita dapat membaca tanda-tanda zaman. 

Kini disaat-saat kita akan meninggalkan Repelita V dalam rangka 
merampungkan Jang.ka Panjang 25 Tahun pertama guna menyongsong 
dan menjemput Repelita VI menginjak awal pembangunan Jang.ka 
Panjang 25 Tahun kedua hendaknya kita memperhatikan dua hal, 
yaitu: :pertama, bahwa kita perlu mengintrospeksi diri dan menarik 
pelajaran dari hasil-hasil yang kita capai dalam tahun-tahun yang telab 
kita lampaui, apakah upaya yang telah kita laksanakan selama ini telab 
benar-benar dapat meningbtkan Iara{ hidup rakyat banyak .. 
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Hal ini sekaligus untuk meajawab pertanyaan apakah pemba- 
ngunan telah benar-benar sesuai dengan arah yang ditetapkan oleh 
GBHN. 

Kedua, setelah pembangunan melaju dengan kecepatan tinggi,kini 
dihadapan kita bermunculan berbagai kendala yang mengharuskan 
kita mengambil sikap untuk melakukan penyesuaian dalam beberapa 
hal, sehingga tetap tumbuh dan berkembang disesuaikan dengan daya 
dukung yang kita rniliki. 

Hal ini antara lain nampak dalam rencana pengeluaran negara 
tahun anggaran yang akan datang yang akan naik 11 %, sedangkan 
penerimaan pernbangunan akan menurun dibanding sebelumnya se- 
bagai akibat menurunnya realisasi bantuan proyek, 

Pada prhak lain kita telah bertekad dan bersatu pendapat bahwa 
pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun kedua merupakan era 
kebangkitan Nasional kedua untuk benar-benar menjadi bangsa yang 
sejajar dengan bangsa maju, sejahtera, adil dan makrnur berdasarkan 
pancasila sebagai perwujudan cita-cita kernerdekaan. 

Mengalir dari poia pikir seperti diuraikan diatas rnaka bagi sau- 
dara-saudara yang baru saja mengucapkan sumpahnya sekaranglah saat 
yang tepat untuk ambit bagian turut serta urun-rernbug menyampaikan 
sumbangan pernikiran berbobot guna memberikan masukan materi 
penyusunan rancangan GBHN yang telah disesuaikan dengan daya 
dukung dan perkembangan dinamika masyarakat. 

Kepada anggota Dewan yang baru saja mengucapkan sumpahnya, 
· pimpinan perlu menyampaikan bahwa partisipasi aktif dan kerja keras 
saudara telah dinantikan oleh berbagai RUU yangkini sedang digodok 
yang diharapkan dapat selesai tuntas tepat pada waktunya. 

Selain itu pimpinan mengharapkan hendaknya para anggota 
Dewan dapat rnelaksanakan fungsi pengawasan Dewan dengan se-efek- 
tif mungkin, baik fungsi pengawasan atas pelaksanaan UU, fungsi 
pengawasan atas pengelolahan APBN maupun fungsi pengawasan atas 
kebijakan pemerintah. Karena hanya dengan pengawasan yang baiklah 
para anggot.a Dewan yang juga adalah anggota Majelis dapat rneng- 
evaluasi pelaksanaan pembangunan yang diamanatkan MPR kepada 
Presiden/Mandataris untuk kemudian dapat rnemberikan umpan 
balik yang akurat, Hal ini perlu karena baik UUD l 945 maupun GBHN 
menegaskan bahwa pelaksanaan Repelita V dilaksanakan oleh presiden 
selaku Mandataris MPR dengan mendengarkan dan memperhatikan 
secara sungguh-sungguh saran-saran dari DPR. 
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Jakarta, 31 Januari 1992 
PIMPINAN MPR-DPR 

KETUA, 

Wasaalammu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh. 

Demikianlah sambutan Pimpinan, sekali lagi saya atas nama 
Pimpinan dan segenap anggota Majelis dan Dewan mengucapkan 
"Selamat Datang, Selamat Bertugas" semoga Tuhan Yang Maha Esa 
senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah-Nya kepada kita sekalian. 

Sekian dan terima kasih. 
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Hadirin sekalian yang berbahagia. 
Sebagimana lazimnya pada suatu peringatan ulang tahun bagi 

suatu organisasi, kita perlu mengingat kembali saat-saat kelahiran 
organisasi yang bersangkutan, dalam hal ini kelahiran FKP 24 tahun 
lalu : yakni menelusuri kembali jalan yang telah ditempuh selama 24 
tahun. Dengan jalan ini FKP dengan segenap jajarannya akan dapat 
lebih dalam mengenal jati dirinya, apa misi yang diembannya dan 
sejauh mana telah dapat melaksanakan misi tersebut. 

Fraksi karya lahir bersama Orde Barn yang mernpunyai rnisi untuk 
selalu berusaha melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
1945 secara murni dan konsekuen, dan melaksanakan pembangunan 
nasional yang terencana, bertahap dan berkesinambungan. 

Sebagai salah satu kekuatan Orde Baru, setiap Anggota Fraksi 
Karya tentunya dituntut untuk mampu mernaharni esensi dari amanat 
yang terkandung dalam misi dimaksud, sehingga dapat mewujudkan- 
nya sesuai dengan perkembangan masa kini dan kemajuan rnasa 
mendatang. 

Pemahaman akan nilai-nilai luhur Pancasila adalah teramat 

Yang terhonnat, 
Saudara-saudara Pimpinan dan Anggota Fraksi Karya pemba- 
ngunan DPR-RI 
Saudara Pirnpinan Golongan Karya, 
Para undangan dan hadirin yang berbahagia. 

Assalamu' alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. 
Pada kesempatan yang sangat membahagiakan ini izinkanlah saya 

atas narna pimpinan DPR-RI mengucapkan " S E L A M A T " berke- 
naan dengan HUT ke-24 Fraksi Karya pembangunan DPR-RI seraya 
memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah subhanahu Wata'ala atas 
semua limpahan Hidayah dan Inayah-Nya kepada kita sekalian se- 
hingga kita dapat bersama-sarna' merayakan Hari Ulang Tahun Fraksi 
Karya pembangunan DPR-RI yang ke 24 dengan penuh kebahagiaan, 
dalam semangat kekeluargaan dan persatuan. 
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Melihat basil beberapa kali pemilu yang lalu Golongan Karya telah 
berhasil merneperoleh kursi terbesar di DPR, DPRD TIU, dan DPRD 
TK. II. Ini berarti kepercayaan yang diberikan oleh rakyat kepada 
GOLKAR melalui pemilu tetap besar. 

Konsekwensi logis dari kepercayaan yang diberikan tersebut 
adalah semakin besamya tanggung jawab FK.P di dalam menampung 
dan menyalurkan aspirasi rakyat untuk selanjutnya memperjuangkan- 
nya dalam forum badan-badan perwakilan tersebut agar cita-cita keadil- 
an sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat segera · terlaksana. 

Tahun-tahun terakhir REPEUTA V ini merupakan masa transisi 

Saudara-saudara sekalian, 

Saudara-saudara sekalian, 
Perayaan Ulang Tahun FKP tahun ini merupakan hari ulang 

Tahun yang agak istimewa mengingat beberapa hal antara lain : 

1. Kita bersama sedang menghadapi begitu banyak RUU pada akhir 
masa bhakti DPR sekarang ini, dimana tentu saja dibutuhkan 
tenaga dan pikiran untuk membahas dan menyelesaikannya agar 
seluruh RUU tersebut dapat dirampungkan sebelumnya tanggal 1 
Oktober tahun ini. 

2. Kita juga sedang bersiap-siap menghadapi pemilu, 9 Juni yang 
akan datang yang akan didahului dengan masa kampanye dalam 
bulan-bulan mendatang. 

3. Bagi anggota FKP masa bhakti DPR 1987-1992, Hari Ulang Tahun 
kali inipun merupakan Hari UJang Tahun yang terakhir, 

Oleh karena itu kiranya wajarlah kalau saya pada saat ini meng- 
himbau Fraksi Karya pembangunan untuk mengevaluasi hasil-hasi] 
ataupun kegiatan fraksi yang telah dicapai selama hampir seperempat 
abad ini, apa-apa yang masih belum terjamah, dan sebagainya. Hasil 
evaluasi tersebut akan sangat berguna bagi para anggota FKP rnasa 
bhakti sekarang maupun masa bhakti yang akan datang untuk 
dijadikan pelajaran dan modal bagi persiapan memasuki Era pemba- 
ngunan Jangka Panjang 25 Tahun ke dua, 

penting agar didalam mejaksanakan Domokrasi pancasila kita tidak 
terbawa arus perkembangan keadaan serta Jupa akan misi yang diem- 
bannya. 



menuju kearah pelaksanaan REPELITA VI tahun 1994 yang akan da- 
tang. Posisi dan fungsi masa transisi ini sangat penting, karena akan 
menentukan keberhasilan bangsa Indonesia melanjutkan pernba- 
ngunan nasional diawal pelaksanaan pembangunan Jangka Panjang 
Tahap ke II nanti, 

Oleh karena itu sebenarnya tugas-tugas sangat berat menanti 
dimasa transisi ini. Permasalahan, aspirasi, tata nilai dan persepsi 
masyarakat pada permulaan tahun pelaksanaan Jangka panjang Tahap 
I dengan keadaan saat ini, telah jauh berbeda, 

Perjalanan waktu selama 25 tahun terakhir telah menampilkan 
sejumlah perubahan-perubahan di kalangan masyarakat yang perlu 
diikuti dengan seksama, baik karena tuntutan masyarakat yang makin 
meningkat, atau karena akibat pengaruh global yang sedang melanda 
dunia. 

Tuntutan masyarakat yang menonjol akhir-akhir ini adalah: perlu 
adanya iklim keterbukaan dalam kehidupan kenegaraan, agar lembaga 
DPR lebih berkualitas dalarn pelaksanaan tugas-tugasnya, baik didalam 
fungsi pembuatan undang-undapg, fungsi pengawasan, maupun fungsi 
budget, masalah keadilan ; masalah pertanahan dan sebagainya. 

Tuntutan-tuntutan masyarakat tersebut wajib kita perhatikan, ka- 
rena kita duduk sebagai wakil-wakil rakyat dalam Lembaga Perwakilan 
Rakyat, dimana FKP merupakan fraksi yang terbesar. 

Sementara itu bangsa Indonesia sedang berusaha keras untuk 
memantapkan pelaksanaan Demokrasi pancasila. Memang benar, 
makna demokrasi lebih bersifat universal, tatapi hendaknya selalu kita 
ingat, implementasinya harus kita sesuaikan dengan nilai dan nonna 
yang hidup dan dihayati oleh bangsa Indonesia, yang ber-pancasila. 

Dengan demikian Dernokrasi Pancasila adalah demokrasi yang di- 
dasarkan atas Pancasila serta mengandung faham kebersamaan, 
kegotong royongan dan kekeluargaan, clan selalu mengusahakan kese- 
larasan, Sehubungan dengan itu didalam usaha kita memperjaangkan 
aspirasi rakyat di DPR dan dalam kita berpolitik, hendaknya kita selalu 
ingat akan prinsip-prinsip seperti yang telah saya sebutkan tadi dan 
selalu memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam rangka ini 
Presiden Suharto pada pidato kenegaraan tahun 1982 antara lain 
mengatakan : 

"saya pemah menyerukan agar kita mengembangkan budaya poli- 
tik yang berkeadaban, yang menjunjung tinggi etilta dan sopan 
santun. Ini sesuai dengan warisa.n budaya kita sebagai bangsa yang 
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Saudara sekalian, 

Para hadirin yang berbahagia. 

Pemilu sudah diambang pintu, dan masa tugas kita akan segera 
berakhir. Sedangkan sejumlah RUU masih harus kita selesaikan, Se- 
bagai wakil rakyat yang duduk dan bertugas dalam DPR tugas utama 
kita adalah merampungkan semua RUU tersebut sebelum kita ber- 
sama-sarna mengakhiri masa bhakti kita, dengan menempatkan ~ 
kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi dan golongan, se- 
suai dengan sumpah/janji kita yang telah kita ucapkan bersama pada 
tanggal I Oktober 1987. Walaupun apa yang saya kemukakan itu 

berkedudukan tinggi. Pikiran-pikiran kita mengenai politik, cara- 
cara kita berpolitik, hendaknya tetap bersumber dan rnernancar- 
kan rrilai-nilai luhur dari pancasila itu. Pancasila harus berfungsi 
sebagai pengendali dari kehidupan politik kita ". 

Marilah kita renungkan dengan sebaik-baiknya apa yang dikatakan 
Presiden Suharto itu. Mengalir dari pemikiran tersebut, maka irnple- 
mentasi Dernokrasi Pancasila sebagaimana yang sudah kita praktekkan 
di DPR hingga saat ini antara lain adalah : 

Pengambilan keputusan lebih dititik beratkan pada rnusyawarah 
un tuk mencapai konsensus daripada voting. 
Tidak mengenal adanya oposisi, 
Tidak mengenal diktatur mayoritas atau tirani minoritas, tidak ada 
mutlak-mutlakan. 
Lembaga eksekutif dan lembaga legislati[melaksanakan fungsinya 
masing-masing sebagai mitra kerja dalam rangka mewujudkan 
Arnpera. 
Hubungan didalam DPR maupun hubungan antara DPR dan pe- 
merintah serta lembaga tinggi negara lainnya didasarkan atas se- 
mangat kekeluargaan, saling bantu membantu. 

Dihadapkan pada masalah-masalah bangsa demikian banyak dan 
menggunung itu, hendaknya kita bisa memilah-milahkan skala priori- 
tasnya ; rnasalah-masalah pokok apa dalam perjoangan FKP yang bisa 
dikategorikan sebagai masalah " grand-strategy " dan masalah -masalah 
mana yang termasuk persoalan taktik, sehingga tujuan akhir per- 
juangan bisa tercapai dengan selamat, Untuk itu hendaknya FKP selalu 
teguh dalam prinsip dan luwes dalam pelaksanaan. 
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M. KHARIS SUHUD 
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Jakarta, 13 Pebruari 1992 
KE TUA 

Sekian, Wassalamu'alaikum Warramatullahi Wabarakatuh. 

Dirgahayu Fraksi Karya Pembangunan DPR-RI. 

adalah lagu lama tapi saya pandang perlu untuk selalu menden- 
dangkannya kernbali agar saudara-saudara sekalian didalam melakukan 
introspeksi dapat menggunakannya sebagai tolok ukur, Sebab se- 
mangat manusia, memang sudah menjadi sifatnya, kalau kita kadang- 
kadang lupa. 

Akhimya sebelum menutup kata sambutan ini, perkenankanlah 
saya pada kesernpatan ini menyampaikan harapan agar saudara-saudara 
sebagai kader Golongan Karya baik yang akan berkarya di luar DPR, 
rnaupun mereka yang akan duduk kernbali di DPR sebagai hasil pemilu 
yang akan datang akan terus memelihara kemitraan yang telah terjalin 
dengan baik selama ini. Perjalanan kita masih jauh, Amanat penderi- 
taan rakyat masih hams kita wujudkan, dan kiranya tidak berlebihan 
kalau saya ingatkan bahwa "For a fighting Nation there is no journey's 
end". 

Dengan harapan seperti itu saya akhiri sambutan saya dengan 
ucapan terirna kasih atas perhatian saudara-saudara, semoga Allah 
subhanahu wa Ta'ala senantiasa mernberikan rahmat dan karunia-Nya 
kepada kita sekalian, 





1~33 
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APBN 1990/1991, tanggal 16 Maret 1992 





Saudara Ketua BEPEKA yang kami horrnati, 
Semenjak tahun pertama masa tugas keanggotaan DPR-RI periode 

1987/1992 sampai dengan acara pagi ini Dewan Perwakilan Rakyat 
telah menerima 6 kalit-lasil Pemeriksaan Tahunan atas APBN yang 
disampaikan oleh Badan Perneriksa Keuangan dalam suatu upacara 
sederhana namun khidmad. 

Kesederhanaan yang mengiringi penyerahan HAPTAH setiap 
tahun kepada DPR-RI dalarn rangka pelaksanaan amanat UUD 1945 
dan ketentuan Undang-undang No.5 tahun 1983, tidaklah mengurangi 
tekad kita bersarna untuk berupaya secara terus menerus rnembu- 
dayakan mekanisme Dernokrasi Pancasila dan memantapkan ke- 
hidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Menumbuhkan budaya politik, Demokrasi Pancasila dapat diarti- 
kan sebagai pengembangan nilai-nilai yang mempengaruhi orientasi, 
sikap dan tingkah laku politik dari lembaga-lembaga politik baik infra 
maupun supra struktur politik ataupun lembaga politik dari anggota 
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L Assalamu'alaikum Wr.Wb. 
Yang kami hormati ; 

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota BEPEKA 
Saudara Wakil-vvakil ketua DPR-RI, dan Wakil Ketua MPR. 
Saudara Pimpinan Fraks,i Pimpinan Komisi APBN dan Pimpinan 
- Komisi I s/d X, BURT dan BKSAP, 
Saudara Sekretaris Jenderal BEPEKA beserta staf, 
Saudara Sekretaris Jenderal DPR-Rl beserta staf, 

· Hadirin yang berbahagia, 
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah 

Subhanahu Wata'ala, yang telah memberikan karunia kepada kita 
semua sehingga pada hari ini kita dapat bersama-sama kita me- 
nyaksikan upacara penyerahan Hasil pemeriksaan Tahunan (HAP- 
TAH) BEPEKA atas APBN tahun 1990/1991, oleh Badan Pemeriksaan 
Keuangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat R.I., yang telah dilak- 
sanakan dengan khidmad beberapa saaat yang lalu. 
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roasyarakat sendiri. Budaya politik Demokrasi terwujud di dalam 
budaya kekeluargaan, gotong royong, musyawarah mufakat, cinta 
tanah air, semangat persatuan dan sebagainya. 

Meskipun kedudukan dan hubungan Tata kerja Lembaga 
Tertinggi Negara dengan atau antar Lembaga Tinggi Negara baru 
diatur dalam TAP MPR No. III/MPR/1978, belum diatur lebih rinci 
dalam peraturan perundangan lainnya, namun hubungan antara 
Lembaga Tinggi Negara, dalam hal ini BEPEKA dengan DPR-RI telah 
terjalin dengan baik selama ini berkat semangat kebersamaan dalam 
menumbuh kembangkan budaya Dernokrasi Pancasila, 

Lancarnya penyerahan Hasil Pemeriksaan Tahunan atas APBN 
oleh BEPEKA kepada Dewan selama ini membuktikan terjalinnya 
hubungan baik dimaksud, Diharapkan bahwa hubungan yang telah 
terjalin baik selama mi dapat ditingkatkan dimasa-masa mendatang 
karena hal itu akan dapat memperlancar pelaksanaan tugas kedua . 
Lembaga Tinggi Negara yang akan menghadapi tugas-tugas yang lebih 
berat dalam pembangunan Jangka Panjang 25 tahun kedua nanti. 

BEPEKA pada hakekatnya adalah "rnata" bagi rakyat yang 
berkemampuan untuk merneriksa pengelolaan APBN oleh pemerintah 
yang telah disetujui oleh rakyat melalui wakil-wakilnya di DPR-RI. Ka- 
rena itulah hasil pemeriksaannya sangat diperlukan oleh Dewan untuk 
melaksanakan pengawasan politik Dewan terhadap pelaksanaan Garis- 
garis Besar Haluan Negara serta Repelita yang dituangkan dalam 
APBN setiap tahunnya. 

Kedudukan BEPEKA yang dernikian itu membawa konsekwensi 
bahwa BEPEKA harus terus meningkatkan kemampuannya, membina 
diri seirama dengan kemajuan zaman, agar BEPEKA dapat tetap 
berada pada posisi "lebih" antara lain lebih cermat, lebih jujur, lebih 
ahli dibidang pemeriksaan keuangan baik personil maupun peralatan, 
Dalam hal ini katni yakin bahwa saudara ketua BEPEKA telah berbuat 
banyak bagi kemajuan yang dicapai BEPEKA sekarang ini. 

Kita sadari bersama bahwa negara-negara sedang membangun 
dimana kehidupan rakyat belum bisa dikatakan mapan, seperti Indone- 
sia sekarang mi, menghadapi banyak tantangan. Tantangan tersebut 
antara lain : pola hidup konsumtif berhadapan dengan gaji kecil, 
kekuatan ekonomi pasar yang tanpa sadar mematikan yang kecil, lebih 
banyak mementingkan persyaratan formal daripada kebenaran 
materiil, sehingga banyak yang dapat memenuhi harapan kita, bahkan 
sering-sering bersifat fiktif. Karena itu kami mengajak semua pihak 
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Saudara Ketua BEPEKA dan hadirin yang saya horrnati, 

Saudara Ketua BEPEKA dan hadirin yang saya horrnati, 

Hasil, perneriksaan Tahunan yang merupakan hasil kerja keras 
saudara Ketua BEPEKA beserta seluruh jajarannya, akan dirnanfaatkan 
dengan sebaik-baiknya oleh DPR sebagai salah satu bahan penting bagi 
pelaksanaan hak budget DPR, baik dalarn tahap pembicaraan pen- 
dahuluan, pernbahasan undang-undang, maupun dalarn pengawasan 
atas pelaksanaan undang-undang APBN. Sehubungan dengan itu 
pimpinan akan secepatnya meneruskan HA.PTAH ini kepada alat-alat 
kelengkapan DPR, khususnya kepada kornisi APBN untuk diper- · 
gunakan dengan sebaik-baiknya. Disamping itu Pimpinan rnengha- 
rapkan pula agar temuan-ternuan BEPEKA secara konkrit men- 
dapatkan perhatian dan tindak lanjut dari pemerintah. 

Sebagaimana kita maklurni bersarna pada bulan September nanti 
para anggota DPR periode · } 987/1992 akan mengakhiri tugasnya di 
Lembaga Tinggi ini, mungkin masih ada sebagian-yang kernbali bertu- 
gas sebagai anggota DPR periode 1992/1997, sehingga HAPTAH yang 
disarnpaikan pada bulan suci Rarnadhan ini merupakan HAPT AH 
terakhir yang diterirna DPR-RI periode 1987 /1992. 

Berkenaan dengan hal-hal tersebut, dalam kesernpatan yang ber- 
bahagia ini dengan segala ketulusan dan kebersihan hati di dalam 
bulan suci ini, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih 
yang sebesar-besarnya kepada saudara Ketua, Wakil Ketua dan para 
Anggota BEPEKA serta saudara Sekjen dan segenap jajaran yang telah 
bekerja sama dengan baik dan bekerja keras dalam upaya memenuhi 
amanat konstitusi menyampaikan HAPTAH BEPEKA kepada Dewan 
pada hari ini. 

Kami yakin bahwa kerja keras tersebut akan rnerupakan darrna 
bakti yang sangat besar rnanfaatnya bagi pembangunan bangsa dan 
negara, semoga Allah S.W,T selalu melimpahkan rakhmat dan ridho- 
Nya kepada kita sekalian dalarn upaya bersama rnelaksanakan amanat 
penderitaan rakyat. 

untuk terus berusaha semaksimal mungkin mengatasi semua tantangan 
tersebut melalui jalur tugas dan fungsi kita masing-masing, sekalipun 
kita sadar bahwa .kita menghadapi kehidupan rakyat dan keadaan 
perekonomian yang be)urn mapan. 



M. KHARIS SUHUD 

tcd 

Jakarta,16 Maret 1992 
KETUA DPR-RI 
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Wassalamu'alaikum Wr. Wb. 

Melihat perkembangan yang sangat cepat baik di dalam negeri 
maupun diluar negeri, maka tugas-tugas berat dalam upaya melak- 
sanakan pembangunan bangsa di segala bidang pada masa yang akan 
datang, masih tetap menuntut kerja keras kita sernua, karena itu 
rnarilah kita bulatkan tekad untuk tetap berjuang sesuai bidang tugas 
kita masing-masing, agar kita dapat mengejar ketinggalan kita dari 
bangsa-bangsa lain. 

Akhimya ijinkanlah saya mengakhiri sambutan ini dengan sekali 
lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Saudara Ketua, Wakil 
ketua clan para Anggota BEPEKA, saudara Sekjen BEPEKA dan staf 
yang telah memungkinkan HAPTAH atas APBN 1990/1991 dapat 
disarnpaikan hari ini. 



1339 

Sambutan Ketua MPR/DPR pada pengambilan 
Sumpah Anggota DPR/MPR-RI, 

tanggal 30 April 1992 





lMI 

Saudara-saudara sekalian, 

Walaupun kita semua mengetahui, bahwa masa jabatan saudara- 
saudara sebagai Anggota Dewan dan Majelis untuk masa bakti 1987- 
1992 tinggal beberapa bulan lagi, namun itu tidak berarti bahwa peran 
dan tanggung jawab saudara-saudara sebagai Wakil Rakyat menjadi 
sangat sempit dan terbatas, sebab tugas yang saudara emban sejak saat 
ini adaJah tugas yang sangat mulia. Ditangan saudara-saudaralah an- 

Assalamu'alaikum Warrohmatullahi Wabarohkatuh. 
Yang terhormat, 

Saudara-saudara Para Wakil Ketua DPR dan MPR, 
Saudara- saudara Para Pimpinan Fraksi-fraksi, 
Saudara-saudara Pimpinan Komisi-kornisi, BURT, dan BKSAP, 
Saudara-saudara Anggota DPR/MPR dan anggota tarnbahan MPR 
pengganti antar waktu yang baru saja mengucapk.an sumpahnya. 
Para Undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia. 
Dengan mengucapkan rasa Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa 

pada hari ini kita telah menyaksikan pengambilan sumpah 34 orang 
anggota DPR dan 5 anggota tambahan MPR pengganti antar waktu, 
sesuai dengan keputusan presiden Nornor 57 dan Nomor 70 Tahun 
1992. 

lzinkanlah pada kesernpatan ini, pimpinan beserta segenap 
anggota Dewan dan Majelis menyampaikan ucapan : "Selamat datang 
dalam Lingkungan Keluarga besar Dewan Perwakilan Rakyat dan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat" 

Selanjutnya karena sekarang ini masih dalam bulan Syawal 1412 
H, perkenankanlah pimpinan Dewan dan Majelis mengucapkan "Sela- 
mat Idul Fitri, Minal Aidin Walfaizin, marilah kita sating maaf me- 
maafkan lahir dan batin". Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa 
memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita sekalian, dan 
mernberikan ampunan terhadap kesalahan-kesalahan yang telah kita 
perbuat selama ini. 
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Saudara-saudara yang terhorrnat, 

Pada saat saudara-saudara mengucapkan sumpah menjadi anggota 
DPR dan MPR, kurang dari satu setengah bulan sejak saat sekarang 
akan dilaksanakan pemilihan Umum. PEMILU yang sudah diambang 
pintu tersebut, adalah sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat di- 
dalam negara kita yang berdasarkan Dernokrasi pancasila. Dengan 
PEMILU yang akan memilih Wakil-wakil Rakyat yang akan duduk di 
Lembaga Perwakilan menunjukkan bahwa rakyatlah yang mempunyai 
kekuasaan yang tertinggi, rakyatlah yang menentukan corak dan cara 
pernerintahan dan rakyatlah yang menentukan tujuan negara yang 
hendak dicapai. Oleh karena itu kita rnengharapkan agar pelaksanaan 
PEMILU nanti dapat berjalan dengan aman, tertib dan sesuai dengan 
Arnanat ketetapan MPR Nomor III Tahun 1988. 

Disamping itu sangat diharapkan bahwa PEMILV yang akan da- 
tang akan dapat menampilkan Wakil-wakil rakyat yang terpecaya yang 
lebih berkualitas dan yang selalu menempatkan kepentingan rakyat 
diatas kepentingan pribadi, keluarga dan organisasinya serta dapat 
mengemban Amanat penderitaan Rakyat, karena DPR maupun MPR 
yang akan datang mempunyai tugas yang lebih berat. MPR akan 
menentukan GBHN diantaranya akan ditetapkan pola Umum pemba- 
ngunanjangka Panjang II untuk kurun waktu 25 tahun berikutnya, dan 
akan memilih Presiden yang akan menjadi Mandataris MPR untuk 
melak.sanakan pembangunan dalam jangka waktu 5 tahun, yang pelak- 
sanaannya diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 

Oleh karena itu, bagi Anggota DPR yang sekaligus menjadi 
anggota MPR dan bagi angggota MPR yang baru saja diarnbil 
sumpahnya, kini saatnya untuk berperan serta, menyumbangkan 
pikiran guna menyusun strategi pembangunan untuk dijadikan Ran- 
cangan- ketetapan MPR lainnya. 
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tara lain rakyat menaruh harapan untuk dapat menciptakan Lembaga 
Permusyawaratan/Perwakilan yang lebih berkualitas dan berbobot, 

Menjadi anggota DPR/MPR merupakan tugas pengabdian_ kepada 
rakyat melalui perjuangan untuk mewujudkan Amanat Penderitaan 
Rakyat, sebagaimana sumpah jabatan yang telah saudara ucapkan. 

Mengemban Amanat penderitaan Rakyat inilah yang harus selalau 
mendorong kita dalam melaksanakan tugas-tugas konstitusional DPR 
dan MPR. ' 
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Saudara-saudara sekalian, 

· Keberhasilan pembangunan selain dinilai dari pertumbuhan eko- 
nomi yang cukup tinggi dan stabilitas nasional yang mantap, terutarna 
juga dinilai dari pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang 
dapat dinikmati oleh seluruh rakyat. Hasil-hasil pembangunan ini 

. hams juga dapat dilihat dari berhasilnya meningkat.kan rakyat yang 
berada dibawah garis kerniskinan, yang ini berarti meningkatkan 
kesejahteraan rakyat. Pembangunan juga perlu dilengkapi peraturan- 
peraturan hukum, baik hukum pokok maupun hukum sektoral, untuk 
dapat dihindari terjadinya kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan 
kekuasaan, supaya dapat terjamin kepastian hukum yang sesuai dengan 
rasa keadilan rnasyarakat, 

Untuk itulah, maka saudara-saudara dituntut untuk berperan se- 
cara aktif guna menjemput tuntutan dan harapan rakyat dengan jalan 
meilarnpung aspirasi rakyat yang berkembang didalam masyarakat. 
Kepekaan saudara-saudara dalam menampung dan menyalurkan aspi- 
rasi rakyat tersebut sangat rnempengaruhi kwalitas saudara sebagai 
Anggota Dewan dan Majelis. 

Para Anggota Dewan masih ditunggu oleh satu tugas yang memer- 
lukan kerja keras, ketekunan dan kecermatan, sebab masih tersisa 
sebanyak 8 (delapan) RUU yang telah diterima DPR dari pemerintah 
untuk segera mendapatkan pembahasan dan diselesaikan sebelum 

Seperti diketahui, banyak pendapat-pendapat dari masyarakat, dari 
para pakar, pimpinan orpol dan ormas tentang perlunya perubahan/ 
peninjauan kernbali 1oeberapa ketetapan-ketetapan MPR yang telah ada 
dan lebih difungsikannya Badan pekerja MPR. 

Berkaitan dengan itu, pirnpinan mengharapkan kepada setiap 
Anggota Majelis secara konkrit dapat aktif ikut serta urun rem bug clan 
sumbang saran dalam memberikan sumbangan pernikiran berbobot 
bagi penyusun bahan-bahan/materi Garis-garis Besar dari pada Haluan 
Negara dan ketetapan MPR lainnya disesuaik.an dengan tuntutan, 
dinamika pembanguman rnasvarakat dengan mernperhatikan kendala 
dan peluang-peluang yang ada bai.k nasional maupun internasional. 

Partisipasi tersebut hendaknya dilakukan melalui fraksinya ma- 
sing-masing, yang pada gilirannya nanti akan digodok dan dimusya- 
warah.kan melalui forum rapat-rapat Badan pekerja MPR untuk se- 
lanjutnya diawasi pada Sidang Umum MPR. 
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Semoga Tuhan ¥ang Maha Esa senantiasa melimpahkan Taufik 

Saudara-saudara sekalian, 

Saudara-saudara yang baru saja mengangkat sumpah diharapkan 
dapat menyesuaikan diri dengan kegiatan-kegiatan Dewan dan Majelis. 
Untuk itu saudara-saudara perlu segera mempelajari Tata Tertib DPR 
dan MPR yang merupakan acuan dalam rangka saudara mengemban. 
tugas-tugas konstitusional sebagai Anggota Dewan dan Majelis. 

Dengan harapan tersebut, saya akhiri sambutan ini dengan sekali 
lagi atas nama pimpinan dan segenap Anggota Dewan dan Majelis, saya 
mengucapkan "Selamat Datang, Selamat Bekerja dan Selamat Ber- 
juang". 

Saudara-saudara sekalian, 
Banyak pennasalahan nasional maupun internasiona] yang mun- 

cul kepermukaan yang memerlukan pendalamarn, pengkajian, dan 
pembahasan secara matang oleh para Anggota Dewan melalui Alat 
kelengkapannya maupun fraksinya masing-masing. Oleh karena itulah, 
maka saudara-saudara sebagai putera-putera terbaik bangsa, diha- 
rapkan siap untuk melaksanakan tugas dan berkarya untuk kepenting- 
an Bangsa dan Negara, melalui Lembaga Perwakilan/Permusyawaratan 
yang merupakan Wahana untuk melaksanakan Demokrasi Pancasila. 
Da1am melaksanakan Demokrasi, kita akan dihadapkan kepada adanya 
perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat itu tidak boleh dibiarkan 
menjadi benih yang akan tumbuh untuk memecah-belahkan persatuan 
dan kesatuan bangsa, tetapi justru perbedaan pendapat ini-hendaknya 
dapat dijadikan kekuatan untuk memperkaya pandangan kita, rnern- 
perluas wawasan, untuk menyegarkan tubuh kita sebagai bangsa, dan 
untuk menemukan jawaban yang terbaik bagi kelanjutan bangsa dan 
negara. Untuk itulah, diperlukan mekanisme musyawarah mencapai 
rnufakat, yang merupakan ciri khas Demokrasi Pancasila yang menern- 
patkan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan golongan 
atau kepentingan pribadi. 

berakhirnya masa bakti DPR periode 1987-1992 sekarang ini. Dalam 
persidangan yang lalu telah dapat diselesaikan 15 buah RUU yang telah 
disetujui untuk disahkan menjadi Undang-undang. 
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M. KHARIS SUHUD 

ltd. 

PIMPINAN DPR/MPR RI 
KETUA . 

Jakarta, 30 April 1992 

dan Hidayah-Nya kepada kita sekalian. 
Amin l 
Sekian dan terima kasih ! 
Wassalamu'alaikum Wr. Wb. 
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Sambutan Ketua DPR-RI, M. Kharis Suhud didepan 

Peserta KRA. :XXV LEMHANNAS, 
tanggal 6 Juli 1992, 

tentang Pelaksanaan Sistem Politik I 
Demokrasi Pancasila 

...... 
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Para peserta sekalian, 
Untuk kesekian kalinya saya diminta untuk memberikan cerarnah 

sebagai bahan masukan di forum yang terhormat ini, yaitu didepan 
peserta khusus reguler LEMHANNAS dan kali ini di depan peserta 
KRA XXV. 

Saya katakan forum terhormat, sebab para peserta adalah pejabat- 
pejabat atau perwira-perwira Senior yang terpilih dari intansinya atau 
angkatannya masing-masing yang akan dipersiapkan untuk menduduki 
jabatanjabatan penting atau str'ategis di dalam pemerintahan ditanah 
air kita. 

Oleh karena itu setiap kali Gubernur LEMHANNAS meminta saya 
untuk berceramah, setiap kali itu pula saya penuhi dengan maksud 
agar saya, dari generasi terdahulu, generasi' 45 yang sebentar Jagi akan 
mengakhiri tugas-tugas resmi kenegaraan ini dapat mengadakan 
dialog dengan para peserta dari generasi kepemimpinan yang sekarang 
ini, untuk berdiskusi menyatukan pendapat dan kesamaan peresepsi 
mengenai kehidupan kenegaraan ini. 

Sesuai permintaan Gubemur LEMHANNAS, saya diminta mern- 
berikan ceramah dengan judul "Pelaksanaan Sistem Polilik dan Demokrasi 
Pancasild', Namun setelah saya dalarni judul ini, maka saya adakan 
perubahan menjadi "Pelaksanaan Sislem Polilik Demoksasi Ptmcasild', 
sebab dengan judul yang diusulkan, berarti saya harus berceramah 
tentang Sistem Politik di Indonesia dan Demokrasi Pancasila. 

Sedangkan saya hanya akan berdiskusi dan memberikan masukan 
kepada Saudara-saudara peserta tentang Sistem Politik Demokrasi 
Pancasila, yaitu sistern politik yang kita anut sekarang ini khususnya 
daJam ketata negaraan ini dengan sistern yang lain, selain Sistem Politik 
Demokrasi Pancasila. ltulah sebabnya kata "dan" dalam usulan judul 
dari 1.EJ.\1HANNAS saya tiadakan. 

r 
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Berbicara tentang sistem politik, terutarna kita berbicara lentang 
supra dan infra struktural politik, dua kelembagaan yang secara 
struktural di dalarn sistem politik di Indonesia memainkan peranan 
penting di dalam tata kehidupan kenegaraan di tanah air kita. Lem- 
baga Supra Struktur politik terwujud di dalam Lembaga-lembaga 
Tertinggi dan Tinggi Negara, sedang Lembaga Infra struktur politik 
terwujud utamanya di dalarn wadah organisasi kekuatan sosial politik 
dan organisasi kemasyarakatan. 

Dalam pada itu sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 dan 
tekad Orde Baru untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara 
murni dan konsekuen, maka bangsa Indonesia telah rnernetapkan 
bahwa penyeJenggaraan kehidupan kenegaraan atas dasar sistern poli- 
tik Demokrasi Pancasila inilah, maka seluruh tatanan kenegaraan, 
proses dan mekanismenya harus ditata sesuai dengan UUD 1945, Kete- 
tapan-Ketetapan MPR maupun Perundang-undangan yang lain serta 
konsensus-konsensus nasional Orde Baru yang telah disepakati ber- 
sama. 

Bila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan/perwakilan, merupakan dasar utama sistem De- 
mokrasi Pancasila yang dijabarkan lebih lanjut dalarn Batang Tubuh 
UUD 1945. 

Sistem Demokrasi •Pancasila sebagai suatu sistem Demokrasi, ber- 
sumber dari falsafah dan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia, 
merupakan sistem yang hidup secara dinamis, yang tumbuh dan 
berkembang secara berlanjut di dalarn perjuangan dan perjalanan 
sejarah Bangsa. 

Demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh 

I 

I 
I 

1 
I. Pendabuluan 

Para peserta sekalian, rangkuman ceramah saya ini akan meliputi: 

I. Pendahuluan 
II. Mekanisme pelaksanaan Sistem Politik Demokrasi Pancasila serta 

problem-problem yang dihadapi. 
III. Materi-materi yang berkembang· didalam masyarakat k.hususnya 

dalam menghadapi Sidang Umum MPR tahun 199?> yang akan 
datang dan isue-isue lain yang perlu mendapatkan pandangan. 

IV. Penutup 



hikmah kehijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berke- 
Tuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, 
yang berpersatuan Indonesia dan yang berkeadilan sosial bagi selurub 
rakyat Indonesaia. 

Sebagai akibat Sistem Demokrasi, kehendak rakyat ini disalurtan 
melalui organisasi kekuatan sosial politik, yang memiliki wakil-wakilnya 
di dalam Lembaga-lembaga PermuS)'awaratan/Perwakilan melalui 
sarana Pemilihan Umum yang dilakukan lirna tahun sekali. Dengan 
perkataan lain infra struktur politik dengan wakil-wa.kilnya yang duduk 
di Lembaga-lembaga politik, mcrupakan wadah pcnampungan dan 
penyaluran aspirasi rakyat. 

MPR sebagai Lembaga Tertinggi pemcgang kedaulatan rakyaL 
dan penjelmaan seluruh rakyat, menampung perwakilan infra struktur 
politik dalam bentuk Fraksi scbagai perorganisasian anggota di ~ 
tiap infra sttuktur politik.. 

Dewan Perwakilan Rakyat sebagai Lembaga Perwakilan meru- 
pakan Lembaga supra struktur politik, yang bcrsama-sama Lcmbaga 
supra struktur politik yang lain yaitu Presiden, Mahkamah Agung. 
Dewan Pertimbangan Agung dan BEPEKA, mcmbangun sistem politik 
Demokrasi Pancasila, dibawah MPR sebagai pcmegang kedaulatan 
rakyat dan penjelmaan seluruh rakyat. 

DaJam membangun sistem politik Demokrasi Pancasila, peranan 
supra struktur politik. khususnya peranan lembaga-lembaga petwakilan 
dan peranan infra struktur politik yang dimainbn oleh tiga oigani- 
sasi Kekuatan Sosial Politik, menentubawujud tumbuh dan berkcm- 
bangnya Demokrasi Pancasila. 

Sistem politik yang berdasarbn P...,.,,la sejak kclahiranya pada 
lahun 1966 hinsga kini telah berjalan · seiama dengan perkembangan 
budaya bangsa dan masyarakat kiaa. l'tagamatan kita mengeoal 
perkembangan sistem politik berdasarum Pancasila abn mcmbula 
kesempatan kepada kita untuk bertanya bog:•••na pclabanaan sistem 
politik kita tersebut sejak tahun 1966 hingga sebrang. 

Dalam perjaJalan sejarahnya sistem politilt kita sejak 1966 me- 
nampilkan sifatnya yang khas dan cocok dengan mewujudkan Sfabilitas 
politik. di dalam negeri ditengah-tengah gelombang perpecahan_ clan 
pergolakan ethnic yang mclanda negara-negara multi racial seperti Uni 
Sovet, Yugoslavia, Cekoslovakia, Fiji, Afrika, Afrika Selatan dan lain-lain. 

SaJah satu alasan utama mengapa kita tetap survive adalah adanya 
faktor persatuan bangsa kita yaitu Pancasila dan keinginan yang saogat 

ISSI 
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Bagaimana mekanisme kehidupan berkenegaraan di dalam sistern 
politik Demokrasi Indonesia ? 

Mekanisme kehidupan bernegara khususnya di dalam sistern 
pemerintahan negara dilandaskan kepada Tujuan Kunci Pokok sistern 
Pernerintahan Negara sebagaimana diatur oleh UUD 1945. 
Tujuan Kunci Pokok tersebut adalah : 

1) Negara Indonesia berdasarkan huh.um [rechstaat}, tidak berdasar kekua- 
saan ( machtsstaat ). 

2) Pemenntahan berdasar alas sislem konstitusi ( hukum. dasar ), tidak 
bersifal absohu. 

3) Kekuasaon. lerlinggi ditangan MPR 
4) Presiden ialah penyelenggti.raan Pemeriruah. Negara yang tertinggi di- 

bawah Majelis. 
5) Presidm tidak hertanggung jawah kepada DPR Presiden harus bekerja 

sama dengan DPR, Presiden harus mendapal persetujuan DPR dalam 
membuai Undang-undang dan menetapkan APBN. 

6) Menteri Negara ialah pemhantu Presiden, Menteri Negara tidak ber- 
tanggung jawab kepada DPR. 

7) Kekuasaan kepala Negara tidak talt terbaias. Kul.udukan DPR kuat, 
karena tidak dapat dibubarkan oleh Presiden, Anggvla DPR dapat senan- 
tiasa mengawasi tindakan-iindalcan Presiden dan bila DPR menganggap 
Presider; melanggar haluan negara yang diletapkan oleh MPR , maka 
Majdis dapal diundang untuk PeTSidangan Istimewa agar bisa meminla 
pertanggung jawahan kepada Presiden: 

Selain 7 (tujuh) Kunci Sistem Pokok Pemerintahan tersebut rnaka 
UUD 1945, Ketetapan-ketetapan MPR mengatur lebih jauh mengenai 

II. Mekanisme Pelaksanaan Sistem Politik Demokrasi Pancasila 

kuat dari naluri dan kultur bangsa kita yang mengutamakan persatuan 
dan kesatuan bangsa dan didalam kehidupan politik kita yang telah 
rnempunyai landasan yang kokoh, kuat yaitu Dernokrasi Pancasila. 
Didalarn pembangunan politik untuk mewujudkan Demokrasi Pan- 
casila selain terkait unsur-unsur pokok yaitu, Struktur politik yang 
terdiri dari supra, infra struktur politik,juga terkait didalamnya adalah 

·proses politik terrnasuk pelaksanaan sistiem Pemilu, mekanisme 
Kepernimpinan Lima Tahunan, sistem pengambilan keputusan, partisi- 
pasi politik, Komunikasi politik, dan budaya politik. 
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mekanisme pelaksanaan sistem politik Dernokrasi Pancasila. Ketetapan 
MPR Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata 
Kerja Lernbaga Tertinggi Negara dengan / atau antara Lernbaga-lem- 
baga Tinggi Negara. Tetapi Ketetapan ini belum memberikan garnbar- 
an pelaksanaan fungsi masing-masing lembaga secara jelas dan nyata. 
Kemudian Ketetapan-ketetapan MPR yang lain, antara lain Ketetapan 
MPR Nomor IIl/MPR/1988 tetang Pemilihan Umum, juga ketetapan 
MPR Nomor l/MPR/1983 jo Ketetapan MPR Nomor 1/MPR/1988 
tentang Tata Tertib MPR. 

Undang-Undang lain yang mengatur mengenai pelaksanaan 
sistern Dernokrasi Pancasila adalah 5 (lima} Undang-undang di bidang 
pembangunan politik yaitu : 

l. Undang-undang tentang PEMILU, yang beberapa kali telah me- 
ngalami perubahan, terakhir dengan Undang-undang Nomor l 
tahun 1985. 

2. Undang-undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan 
DPRD, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir 
dengan Undang-undang Nornor 2 tahun 198.5. 

3. Undang-undang tentang PARPOL dan GOLKAR. Undang-undang 
lama telah mengalami perubahan disesuaikan dengan Pancasila 
sebagai satu-satunya asas. Undang-Undang dirnaksud adalah Un- 
dang-undang · Nomor 3 tahun 1985. 

4. Undang-undang tentang Organisasi Kemasyarakatan, diatur de- 
ngan Undang-undang Nomor 8 tahun 1985. 

5. Undang-undang tentang Referendum, diatur dengan Undang- 
Undang Nomor 5 tahun 1985. 

Disamping ke-lima Undang-undang di bidang politik tersebut, ada 
satu Undang-undang lagi yaitu Undang-undang Nomor 20 tahun 1982 
yang telah diubah dengan Undang-undang Nornor 1 tahun 1988 ten- 
tang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara 
Republik Indonesia yang antara lain mengatur tentang peran sosial 
politik ABRI. 

GBHN dan pelbagi Ketetapan MPR serta produk perundang- 
an-undangan sebagai pejabat lebih lanjut UUD 1945 menggambarkan 
suatu dinamika dari pelaksanaan Demokrasi Pancasila. · 
a. Didahului dengan Pemilihan Umum untuk membentuk Dewan 

Perwakilan Rakyat, kernudian membentuk Majelis Permusyawara- 
tan Rakyat. 
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b. MajeJis Permusyawaratan Rakyat menetapkan GBHN. 
c, Mandataris berdasa.r perintah GBHN menetapkan Rencana Pem- 

bangunan Lima Tahun. 
d. Pemerintah berdasarkan TAP MPR menetapkan Krida Kabinet. 
e. · Untuk menetapkan APBN, pemerintah mengajukan RAPBN setiap 

tahun kepada DPR. 
f. DPR dan Presiden/Pemerintah membentuk berbagai peraturan 

perundang terrnasuk Undang-undang APBN. 
g. Presiden memberikan pertanggung jawaban atas Mandat yang di- 

terimanya kepada MPR yang merupakan pertanggung jawaban atas 
pelaksanaan GBHN yang diterjemahkan di dalam REPELIT A. 

Problem-problem yang masih dihadapi di dalam pelaksanaan sistern 
politik Demokrasi Pancasila, 

1. Mekanisme politik belum tertata dengan baik, 
Walau secara umum dapat dikatakan bahwa kelembagaan 

negara yang dan sekarang ini sudah didudukkan sesuai UUD 1945 
narnun implementasinya belum tertata sebagaimana yang diha- 
rapkan, Hubungan antar Iembaga yang memainkan di dalam 
supra struktur politik beJum memberikan gambaran pelaksanaan 
fungsi rnasing-masing secara jelas dan nyata. 
TAP MPR Nomor III/MPR/ 1978 tentang Kedudukan dan Hu- 
bungan Tata Kerja LembagaTertinggi Negara dengan/atau antara 
Lembaga-lembaga Tinggi Negara tidak menggambarkan adanya 
pengaturan secara jelas tentang hubungan kerja antara lembaga- 
lernbaga tinggi dan posisinya masing-masing, rnaka timbulnya 
asumsi seperti yang berlaku sekarang ini, yaitu bahwa Badan 
Eksekutiflah yang sewajarnya dominan, karena Presiden adalah 
Mandataris MPR dan kecuali itu dalarn UUD 1945 ditegaskan 
bahwa Presiden memegang kekuasaan eksekutif didasarkan atas 
pengaJaman di dalam negara berkembang umumnya yaitu bahwa 
sesuatu negara tetap bisa berdiri tanpa adanya badan legislatif. 
Sebaliknya sebuah negara tidak mungkin berdiri tanpa adanya 
eksekutif, sehingga dengan cara berpikir seperti ini badan le- 
gislatif ' hanya sekedar pembantu atau junior partner dari 
eksekutif. 
Akibat dari dominannya lembaga eksekutif ini DPR nampak lemah 
dan. tidak dapat melaksanakan dengan baik ketiga fungsi uta- 



manya yaitu fungsi perundang-undangan, fungsi APBN dan fungsi 
pengawasan. 

2. Ketentuan di dalarn salah satu pasal di Undang-undang Nomor ~ 
tahun 1985 tentang organisasi Politik dan GOLKAR. 
Pasal 14 dari Undang-undang ini mengatur tentang kewenangan 
Presiden/Mandataris MPR untuk pembekuan pengurus Partai 
Politik dan Golkar tingkat pusat yang ternyata melakukan 
tindakan-tindakan yang bertentangan dengan pasal 4, pasal 7 
huruf a dan pasal 12. 
Kewenangan membelenggu ini oleh organisasi kekuatan soisial 
politik dinilai sangat menbelenggu kiprah Organisasi Sosial Poli- 
tik di dalam keikut sertaanya pada kehidupan politik. 

3. Undang-undang mengenai PEMILU yang masih memerlukan per- 
baikan dan penyempurnaan disana sini, baik yang berkaitan de- 
ngan masalah penyelenggaraan PEMILU, maupun pelaksanaan 
kampanye dan lain-lain. 

4. Di dalarn rnekanisme sistem politik, sesuai dengan Undang-Un- 
dang Nomor 1tahun1985 tentang PEMILU dan Undang-Undang 
Nomor 2 tahun 1985 tentang Susunan dsan Kedudukan MPR, DPR 
dan DPRD, maka Anggota-anggota DPR ha_sil PEMILU, di dalam 
DPR tergabung di dalam Fraksi-fraksi. Fraksi-fraksi inilah yang 
memberikan arahan kepada para Anggotanya dan sudah tentu 
arahnya Fraksi tidak boleh bertentangan dengan arahan DPP-nya. 
Kenyataannya adalah sebagai wakil rakyat maka yang bersangkutan 
harus dapat menampung aspirasi masyarakat (keinginan masya- 
rakat pemilihnya ), tetapi dilain pihak kadang-kadang dan bahkan 
sering terjadi aspirasi ini .tidak sesuai dengan arahan Fraksi. Inilah 
salah satu problerna yang dihadapi oleh Anggota . 
Menjadi Anggota DPR dalam situasi seperti ini menjadi tidak 
mudah. Kalau dia voka] dengan suara rakyat, dia dapat bertentang- 
an dengan fraksinya, sehingga akhirnya dia lebih banyak bersikap 
diam, sebab ka1au berbicara, kadang-kadang tidak sesuai dengan 
hari nuraninya. 
Akibat )ebih lanjut Anggota yang bersangkutan berbicara tidak 
jelas, tidak mempunyai keberanian untuk berbicara benar dan ju- 
jur, dan rakyat menilai mengenai hal ini sehingga kritikan-kritikan 
tajam akhimya kepada Anggota Dewan atau bahkan kepada Iem- 
baga DPR. 

5. Masih kuatnya melekat budaya paternalistik, rasa segan untuk 
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Pasal 7 UUD 1945 menetapkan, •PmitJen dan Wakil Pmidm ?M- 

megang jabatannya sela1!W 5 Tahun dan smu.Wlurya dapm dipilih .lrembali". 
Ketentuan ini menurut UUD 1945 tidal memerlukan penjelasan lagi 
karena telah jelas. Ketika timbul keinginan untuk mengadakan pem- 
batasan jabatan Presiden hanya dua periode saja, maka timbul pula 
reaksi yang menyatakan bahwa hal itu tidal sesuai dengan bunyi UUD 
1945. 

Cuna mencegah kesimpang-siuran, dengan mendasarkan pada 
tugas MPR menetapkan UUD yang berarri sekaligus mempunyai 
wewenang memberikan penafsiran terhadap UUD. MPR wajib 
mengkaji aspirasi tersebut mengingat Penjelasan Pasal 3 UUD 1945, 
yang menyatakan "Oleh karena MPR memegang kedaulatan negara, 
maka kekuasaannya tidak terbatas, 

Mengingat dinamika mas:)lOTaiat, seludi Galam 5 tahun Mafalis 1Mm/Jer- 
hatikan segala yang tnjadi dan segola aliran-aliran pado. walclu ilu dan 
menmtulr.an haluan-haluan apa yang hendaJmya dipakai untuk di kemu- 
dian hari, 

Sejalan dengan itu MPR dapat memberikan tafsiran terhadap 
dinamika masyarakat tersebut dengan menuangkannya dalam bentuk 
putusan-putusan Majelis. 

Perlu juga dipertegas, mengapa MPR perlu memberikan tafsiran 
terhadap UUD 1945 ? 

Sesuai dengan pengertian, UUD ialah Hukum dasar yang tertulis, 
rnaka dalam penjelasan UUD 1945 ditegaskan, •uUD bt:rsifal singJrat dan 
supe~ UUD hanya membu.at atumn-atumn polwlt, hanya memual Garis-garis 
Besar sebagr.U in.stnilcsi 1upada Pemnintal& Pusal dan lain-lain pen.yelengga- 
raan ~hidupan nepm dan lresejahleraan sosiaJ•. 

III. Materi-materi yang yang berkembang di da1arn masyarakat 

A. Masa Jabattm PresiJen 

memberikan koreksi. Budaya ini tentunya pelan-pelan harus dapat 
kita kurangi. Koreksi itu diperlukan asaI masih daiam batas-batas 
konstitusional. 

6. Kualitas organisasi kekuatan sosial politik yang masih perlu terus 
menerus ditingkatkan dan perlu segera membentuk kader-kader 
yang benar-benar kualified. Kualitas organisasi sosial politik ini 
ditentukan pula o]eh kua]itas rakyat pendukungnya. 
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Guna mencegah terulangnya perpecahan antara Presiden dan 
Wakil Presiden seperti yang .dialami Dwi Tunggai Soekarno Hatta, 
pasa) 2 Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1973 tentang Tata Cara 
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden megharuskan Presiden dan 
Wakil Presiden dapat bekerja sama ( ayat I ) ini, dan calon Wakil 
Presiden harus juga menyatakan sanggup dan dapat bekerjasama 
dengan Presiden (ayat 2). Selanjutnya untuk mernperkuat ketentuan 
pasal 2 ayat 1) ini pasal 23 ayat (2) Ketetapan tersebut menetapkan 
"Unluk memenuhi keientuan pada pasal 2 ayal (l) Ketentuan ini, bilamana 
perl.u dinyatakan secara tertulis oleh Presiden'. Jika kita kaji berdasarkan 
UUD 1945! pasal 2 ayat (2) menetapkan, Presiden dan Wakil Presiden 
dipi.lih oleh MPR dengan .suara yang terbanyak ". setlangkan dalam pmjela.san 
UlJD 1945 aniar« lain ditegaskan, .... Majeli.s ini mengangkat K£pala Negara 
(Presiden) dan Wa.ltil &pala Negara (Wakil Presiden} ....••..... ", dapat kita 
tarik kesirnpulan bahwa sepanjang yang menyangkut Presiden dan 
Wakil Presiden, MPR melakukan dua kegiatan, yaitu memilih dan 
mengangkat 

Tetapi, jika k.etentuan pasal 2 dan pasal 23 ayat (2) TAP MPR 
Nomor II/MPR/1973 itu diberlakukan, bisa timbul kesan kalau 

B. Tata Cara Pemi,/i}um Presiden dan Wakil Presiden 

Selanjutnya penjelasan UUD 1945 menegaskan agar " kita srnan- 
tiasa ingal kepada dinamika kehidupan masyarakal dan negara Indonesia 
, ....•.............. , kita·harus IUdup secara dinamis," harus meliha: segala gr:rak- 
gmk h£hidupan masyarakat dan negam Indonesia . 

Berhubung dengan itu, janganlah tergesa-gesa memben kristalisasi, 
memheri brntuk ( GESTALTUNG) kepada pikiran-pikiran yang masih mudah 
herubah ". ' 

Logikanya mungkin saja para Pendiri Republik ini tidak pernah 
membayangkan bahwa seseorang akan terpilih terus menerus menjadi 
Presiden, lebih dari 2 periode misalnya, atau boleh juga, mereka tidak 
memberikan batasan yangjelas agar dapat disesuaikan dengan perkern- 
bangan jaman, tetapi mengingatkan agar tidak memberi kristalisasi 
clan bentuk kepada pikiran-pikiran yang masih mudah berubah. 

Karena itu, kalau pernbatasan masa jabatan Presiden itu meru- 
pakan dinarnika masyarakat, adalah wajar jika MPR memper'tirn- 
bangkan dalam kedudukan selaku lembaga negara tertinggi, untuk 
memberikan ketentuan atau tafsiran yang jelas. 



Sebagai tindak lanjut penegasan Presiden sewaktu menerima 
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D. ~GBHN 

C. Jika terjadi mandat Presiden dicabut 

Pasal 8 UUD 1945 menetapkan, "[ika Presiden rnangkat berhenti, 
atau tidak dapat melakukan kewajibannya daJam masa jabatannya, ia 
diganti oleh Wakli Presiden sampai habis waktunya", hal ini dapat 
dipertegas lagi dalam pasal 2 Ketetapan MPR Nomor Vll/MPR/1973 
tentang keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden berhalangan tetap. 

Dengan demikian Wakil Presiden otomatis akan menjadi Presiden 
jika Presiden berhalangan tetap setelah bersumpah atau berjanji 
dihadapan DPR atau dihadapan Mahkamah Agung, jika DPR tidak 
mungkin mengadakan rapat. 

Yang mungkin akan menimbulkan masalah adalah jika Mandat 
Presiden dicabut karena Presiden sungguh melanggar haluan negara, 
apakah Wakil Presiden otomatis akan menjadi Presiden? Adanya 
ketentuan yang ditetapkan da)am TAP MPR Nomor Il/MPR/1973 
seperti yang telah dikutip di atas, yaitu keharusan Presiden dan Wakil 
Presiden bekerjasama, maka pertanggungjawaban Presiden harus juga 
merupakan pertanggungjawaban Wakil Presiden sebagai satu TIM. 

Kalau asumsi ini benar, berarti Presiden dan Wakil Presiden 
kedua-duanya dianggap melanggar haluan negara dan dalam posisi 
berhalangan tetap, jika mandatnya dicabut. Dengan demikian, yang 
berJaku adalah pasal 5 TAP MPR Nomor VII/MPR/1973, yaitu. MPR 
mengadakan Sidang Istimewa untuk memilih dan mengangkat 
Presiden dan Wakil Presiden selambat-lambatnya satu bulan setelah 
Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan berhaJangan tetap; sebelum 
Presiden dan Wakil Presiden terpilih, 3 Menteri yaitu Mendagri, Menlu 
dan Menhankam melaksanakan jabatan pemangku-pemangku semen- 
tara jabatan Presiden. 

Presiden dipilih dan diangkat oleh MPR, maka Wakil Presiden dipilih 
oleh Presiden terpilih dan diangkat oleh MPR. Kesan seperti ini hams 
dihilangkan dengan kembali kepada UUD 1945, karena dalam 
kedudukan sebagai Lembaga Tertinggi Negara dan Kekuasaannya tidak 
terbatas, segala putusan MPR harus dilaksanakan oleh semula yang 
diberi putusan itu, Dengan perkataan lain agar TAP MPR Nomor II/ 

· · MPR/1973 perlu dipertimbangkan untuk disempumakan. 
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E. Suara terbanyak atau Voting 

Voting pada hakekatnya adalah jalan terakhir yang ditempuh 
apabila suatu musyawarah untuk mencapai mufakat gagal ditempuh 
oleh semua pihak yang terlibat dalarn permusyawaratan. 

pengurus Muhammadiyah bulan Maret yang lalu, Presiden pada 
tanggal 22 Juni 1992 yang baru lalu telah rnenyerahkan bahan-bahan 
GBHN yang dikumpulkan oleh WANHANKAMNAs selarna 5 tahun 
terakhir kepada organisasi kekuatan sosial politik, Tujuan penyerahan 
bahan-bahan GBHN tersebut kepada Organisasi Kekuatan Sosial Politik 
selain untuk meningkatkan peranan MPR dalam penyusunan GBHN, 
juga ingin menghilangkan kesan bahwa pembahasan Rancangan 
GBHN di MPR selama ini tidak demokratis. 

Narnun bagaimana sebenarnya pengumpulan GBHN menurut 
UUD 1945? 

Berdasarkan Penjelasan Pasal 3 UUD 1945 seperti yang telah 
dikutip di atas, dan mengalir dari pernikiran bahwa lembaga-lembaga 
kemasyarakatan {infra struktur) terwakili dalarn Fraksi-fraksi MPR 
merupakan tugas MPR mempersiapkan bahan-bahan GBHN dan pu- 
tusan-putusan MPR Iainnya. Kalaupun selama ini bahan-bahan GBHN 
disiapkan oleh Presiden sebagai sumbangan pikiran, tidak berarti 
sumbangan pikiran tersebut mengurangi kedaulatan MPR. Sumbangan 
pemikiran presiden tersebut ~erupakan kesepakatan ketatanegaraan 
belaka yang perlu dikembalikan kepda ketentuan UUD 1945. 

Sudah barang tentu kesernuanya itu akhirnva akan terpulang 
kepada ke-tiga organisasi kekuatan sosial politik khususnya badan 
litbangnya clan ABRI untuk · dapat benar-benar menjadikan konsep 
GBHN yang diterimanya lebih awal itu rnenjadi GBHN yang dapat 
menampung seluruh aspirasi ORSOSPOL dan ABRI tanpa kecualinya, 
penelitian dan memberikan pemandangan terhadap konsep GBHN 
tersebut terbuka seluas-luasnya dan cukup tersedia waktu untuk ber- 
buat yang sebaik-baiknya bagi kepentingan bangsa, negara dan masya- 
rakat. 

Disatu pihak inisiatif Presiden tersebut memberikan kepercayaan 
kepada ORSOSPOL dan ABRI untuk berpartisipasi dalam penyempur- 
naan konsep GBHN 1993-1998 jauh-jauh hari sebelurnnya, dilain pihak 
memberikan kepercayaan kepada MPR sebagai pemegang dan pelak- 
sana Kedaulatan Rakyat. 
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Salah satu ciri kehidupan demokrasi adalah pernilihan umum. 
Dalam kampanye pemilu yang lalu dan pasca pemilu ada suara-suara 
yang menyerukan agar penyelenggaraan pernilihan umum dilak- 
sanakan oleh OPP. Yang menjadi perta.nyaan, bagaimana aturan main- 
nya? 

Siapa yang mengawasi penyelenggaraan tersebut? Siapa pengelola 
dananya? Apakah OPP dapat menerima mandat dari MPR? Yang te- 
rakhir ini jelas tidak mungkin, karena hanya Presidenlah yang menjadi 
penerima mandat ata.u mandataris MPR. Selain itu, siapa yang menjadi 
wasit? Dapatkah wasit ikut bermain? 

Menanggapi suara-suara berbagai kalangan dalam masyarakat, 
kiranya untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan, layak 
dipikirkan jika para calon Anggota Legislatif tidak perlu melalui peneli- 
tian khusus (litsus}, karena menimbulkan kesan seolah-olah kehidupan 
dernokrasi kita diatur dengan sangat keta.t; kalaupun perlu ada se- 
macam litsus terhadap caleg, hal itu harus rnenjadi tanggungjawab 
organisasinya. Terhadap suara-suara dan usul-usul OPP yang rneminta 
diberikan peranan yang lebih luas dalam Panitia Pemilihan mulai dari 
tingkat pusat sampai daerah, kalaupun ada gagasan yang kelihatannya 

F. Pemilihan Umum 

Walaupun voting atau perhitungan suara terbanyak tidak dilarang 
oleh UUD 1945 (pasal 2 ayat (3)), namun voting sejauh mungkin 
dihindarkan, oleh karena berbeda atau kurang sesuai dengan kultur 
politik Indonesia yang bersifat kekeluargaan dan mengutamakan ke- 
bersamaan. 

Voting ramai dibicarakan orang saat ini berkaitan erat dengan 
permasalahan pernilihan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana 
diatur di dalam TAP MPR No. II/MPR/1973. 

Aktualisasi voting dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 
akan membawa konsekwensi terlibatnya Anggota MPR secara individual 
kedalam proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Terlibatnya 
Anggota MPR secara individual kedalam proses pernilihan Presiden 
dan Wakil Presiden nampaknya masih belum sejalan dengan komposisi 
keanggotaan MPR yang terhirnpun dalam berbagai Fraksi Fraksi MPR. 

Jelasnya adalah bahwa komposisi keanggotaan MPR ke dalam 
Fraksi-fraksi MPR lebih mencerminkan aktuallisasi asas kekeluargaan 
dan kebersamaan dari sistern politik kita dewasa ini, 
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Memang, wewenang ini seharusnya tidak perlu, karena kalau 
dikaitkan dengan Pasal 4 TAP Il/MPR/1988 tentang GBHN, yang 

G. Pencabutan TAP Vl/MPR/1988 

Belurn lama ini Ketua OPP GOLKAR menyatakan tidak akan me- 
lestarikan lagi Ketetapan MPR No. Vl/MPR/1988 tentang Pelimpahan 
Tugas dan Wewenang Kepada Presiden dalam Rangka Penyuksesan 
dan Pengamanan Pembangunan Nasional dalam Sidang Umum MPR 
yang akan datang. Yang menimbulkan kontroversi dalam ketetapan ini 
adalah pasal 2 yang menetapkan, "Melimpahkan wewenang lupada 
Presiden/Mandatens MPR untuk mnigambil langkah-langkah Jang periu 
demi penyelamatan dan terpeliharanya persaluan dan kesatuan - bangsa .. 

" 

aspiratif, perlu dikaji secara lebih rnendalam berdasarkan ketentuan 
perudang-undangan yang ada. 

Lebih luas dari pada hanya keinginan ikut serta dalarn penye- 
lenggaraan PEMILU, adalah terakomodasinya wakil-wakil OPP dalam 
kabinet. Keinginan tersebut dilandasi oleh pemikiran atau konsepsi 
kekeluargaan atau kebersarnaan dalarn tanggungjawab mernikul tugas 
nasional, kebersamaan dalam memusyawarahkan tujuan dan cita-cita 
nasional yang merupakan hajat bersama semua kekuatan nasional kita, 

Apabila hal yang demikian itu saat ini belum mungkin, karena 
pengangkatan para pembantu Presiden adalah hak prerogratif 
Presiden/Mandataris MPR, maka perlu dicarikan upaya agar tersedia 
alternatif lainnya, misalnya Presiden/Mandataris MPR berkemauan un- 
tuk mendengar sumbangan pikiran dari OPP dalam proses peng- 
angkatan para pembantu Presiden. Hal tersebut akan merupakan 
langkah yang sangat baik dalarn pelaksanaan salah satu sisi dari ak- 
tualisasi asas kekeluargaan dan kebersamaan yang menjadi essensi dari 
Dernokrasi kita. 

· Melihat akses kampanye PEMILU yang baru lalu, ada keinginan 
agar pola kampanye dengan pengerahan massa diganti dengan kampa- 
nye dialogis, Patut kita pertanyakan, apakah kampanye dialogis masih 
tepat dilakukan, sedangkan kita masih menganut masa mengambang? 
Untuk itu, hendaknya kita tidak tergesa-gesa, kita perlu menyesuaikan 
dengan kondisi masyarakat. Kalau kampanye dialogis ingin dilak- 
sanakan, konsekuensinya adalah pola massa mengambang harus di- 
ganti dengan pola kaderisasi organisasi politik. · 
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H. Dwi Fungsi ABRI 

Ada satu hal, yang kita pantau dari suara-suara diluar negeri, ialah 
bahwa demokrasi di Asia Tenggara kini sedang dalam ujian; bahwa 
dernokrasi di Asia Tenggara adalah "Demokrasi yang sangat rapuh" 
(Fragile Democracy). 

Pengamatan ini didasarkan pada situasi yang berkernbang dibebe- 
rapa negara di Asia Tenggara akhir-akhir ini. 

Fokus perhatian rnereka dipusatkan pada turut campumya militer 

"MenugasJcan liepada Presiden Rl/Mandataris MPR untuk mengemban dan 
melali.sanaltan Keletapan ini dengan bagian Ketetapan yang berupa GBHN 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan bunyi dan malma 
sumpah jabatannya," maka Ketetapan ini tidak diperlukan lagi. 

Selain itu, isi GBHN itu sendiri telah meliputi semua aspek 
kehidupan berrnasyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk 
langkah-Jangkah penyelamatan terpeliharanya persatuan clan kesatuan 
bangsa. Karena itu, sesuai dengan Penjelasan UUD 1945, " ... la ialah 
"rnandataris" dari majelis. Ia berwajib menjalankan putusan-putusan 
Majelis ... ''. Presiden memang harus menjalankan haluan negara 
dalam garis-garis besar yang ditetapkan oleh MPR, terlepas dari ada 
atau tidaknya pernberian wewenang semacam itu. 

Kontroversi lainnya adalah menyangkut penggunaan wewenang 
khusus itu, segera diberitahukan kepada I?_PR dan dipertanggung- 
jawabkan kepada MPR (pasal 3 ayat 2). Dalam Pasal 22 (1) UUD 1945 
telah ditegaskan, "Dalam hal ihwal. kegentingan yang memaksa, Presiden 
herhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang" 
Ayat (2) menetapkan "Peraturan Pemerintak itu harus mendapatkan 
persetujuan DPR dalam persidangan berikutnya, " sedangkan ayat ( 3) mene- 
lapkan Jika tidak mendapai persetujuan, maka peraturan pemeriruak itu 
hams dicabut:" 

Dari ketentuan yang terdapat pada Tap No. VI itu dibandingkan 
dengan Pasal 22 UUD 1945, terlihat bahwa wewenang khusus itu 
berlebihan. 

Dengan dernikian agar Presiden dapat rnelaksanakan GBHN dan 
putusan-putusan MPR dengan. sebaik-baiknya, tan pa harus meng- 
gunakan wewenang berlebihan, Presiden harus dilindungi secara 
konstitusional dengan tidak mernberikan wewenang semacarn itu 
dimasa-masa mendatang. 



1~ 

dalam politik, yang menurut teori mereka jelas-jelas bertentangan 
dengan demokrasi. Secara terselubung pengamatan mereka mengan- 
dung kesimpulan, bahwa demokrasi di Indonesia cepat atau larnbat 
akan mengalami nasib serupa dengan _negara-negara yang mereka 
amati itu; dan bahwa Dwifungsi ABRI menurut analisa mereka, 
akhirnya akan meluncur kearah militerisme. 

Demikianlah kira-kira jalan pikiran mereka. 
Bagi rakyat lndonesia,jelas militerisme akan ditentang habis-habisan. 

Dan ABRl-lah yang pertama-tama berkewajiban mencegah tirnbulnya 
militerisme itu, karena bertentangan dengan Saptamarga yang menjadi 
pegangan dasar ABRI. 

Dengan Dwi fungsi-nya ABRI ikut bertanggung jawab mengenai 
pembangunan demokrasi Pancasila, dan dengan demokrasi Pancasila 
ABRl telah mendapat, kepercayaan rakyat sehingga mampu bersarna- 
sama menciptakan stabilitas nasional seperti yang kita sarna-sama 
nikmati hingga sekarang ini. 

Memang, satu hat penting yang selalu harus menjadi perhatian 
ABRl dalam rangka pelaksanaan Dwifungsinya, seperti yang pemah 
diamanatkan oleh Presiden Soeharto, ialah bahwa: "Penilaian rakyat 
terhadap ABRI bukan pada apa yang dikatakan oleh ABRI. Penilaian 
rakyat kepada ABRl akan ditentukan oleh sikap dan perbuatan ABRl 
sendiri." 

Dengan Dwifungsinya ABRI ingin menyumbangkan sesuatu yang 
berguna sebagai pengabdian ABRI kepada Bangsa dan Negara. Disini 
tekanannya diletakkan pada pengabdian, bukan penguasaan. Dan 
memang dernokrasi Pancasila adalah ciri khas Indonesia, yang belum 
tentu cocok untuk bangsa lain. 

ABRI merniliki Iegitiminasi tinggi dari rakyat sebagai kekuatan 
politik yang sangat paten untuk mendorong perubahan-perubahan 
kearah yang lebih baik (sebagai dinarnisator). ABRI dipercaya oleh 
rakyat sebagai kekuatan politik yang merniliki keberanian dan kejuju- 
ran. ABRI diyakinkan oleh rakyat sebagai kekuatan politik yang paling 
peka dan tanggap terhadap getaran nurani dan aspirasi masyarakat. 
ltulah kepercayaan rakyat, harapan rakyat kepada ABRl. 

Peranan ABRI sebagai stabilisator juga nampak menonjol, 
khususnya di Lembaga-lembaga Perwakilan. Dengan peranannya ini 
ARRI marnpu meredakan ernosi dan mampu menjembatani pihak- 
pihak yang berselisih pendapat yang kadang-kadang cukup tajam. 
Demikianlah peranan ABRI sebagai kekuatan Sosial Politik, 
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M. KHARIS SUHUD 

I 

Jakarta, 6Juli 1992 
KE TUA, 

ttd. 

V. PENUTUP 
Demikianlah sekedar permasalahan yang berkaitan dengan pelak- 

sanaan sistem politik Demokrasi Pancasila. 
Kepada Saudara-saudara peserta KRA XXVI saya sampaikan harap- 

an kiranya dapat memberikan dan menyampaikan permasalahan baru 
lainnya untuk dibahas, didirikan dalam Jingkungan lembaga ini sebagai 
sumbangan pemikiran kearah yang positif bagi perbaikan kehidupan 
nasional kita. 

Mudah-mudahan apa yang saya sarnpaikan ini bermanfaat 
bagi kita bersama. 
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Sambutan Ketua DPR-RI, M.Kharis Suhud pada 

Peringatan Tanggap Warsa 1 Sura 1925 Jumawal, 
tanggal 11 Juli 1992 





Hadirin yang berbahagia, " 
Dalam rnenyambut tahun baru Saka 1925 Jumawal atau tanggap 

Warsa, hendaknya kita bukan sekedar rnernperingati dalam wujud 
lahiriah serernonial semata, narnun yang jauh lebih pen ting kita harus 
mampu menyelami dan menghayati arti serta makna luhur yang 
terkandung dalam peringatan ini. Kita mengoreksi diri untuk men- 
dapatkan kedalaman · makna agar mampu menganalisa, ma was diri dan 
"Tanggap Ing Sa.smita". Seiring dengan dimensi waktu dan sejarah yang 
telah kita lewati, semoga hal ini akan lebih mematangkan serta mende- 
wasakan diri kedalarn cakrawala maupun wawasan yang Iebih luas, 

Sehingga akan lebih menunjang terhadap suksesnya pembanguan 
jangka panjang periode pertama dalam tahun terakhir yang kemudian 
untuk menyiapkan langkah selanjutnya dalam memasuki era tinggal 
landas, yaitu suatu tahapan pembangunan yang kritis dan menentukan, 

Peringatan tanggap Warsa 1 Sura kali ini, bagi Keluarga Besar 
DPR-RI mempunyai arti khusus pula bila dikaitkan dengan perjalanan 
sejarah bangsa kita. 

Pertama, bahwa peringatan ini diselenggarakan masih dalam 
suasana Pemilihan Umum yang baru saja kita jalani, yaitu tepatnya 
merupakan Pernilu yang ke 5 dalam masa Orde Baru ini, sehingga 
k.edalaman makna peringatan tanggap Warsa 1 Sura ini mengiringi 

1~67 

Hadirin yang saya hormati, 
Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh, 

Pertama-tama marilah kit.a panjat.k.an puji syukur kehadirat Tuhan 
Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya-lah kita pada 
malam ini masih diberi kesempatan untuk bersama-sama menyambut 
peringatan "Tanggap Warsa" datangnya tahun baru saka 1925 Jumawal, 
yang ditanda dengan candrasengkala "Panca Budi Pambukaning Gusti". 
Sebagai upaya untuk rnernperkokoh dan mematri lestari tradisi yang 
telah kita jalani sejak tahun 1972, pada malarn hari ini dipergelarkan 
pula pertunjuKkan "Wayang Purwa" dengan Iakon "Senopati Pinilih" 
oleh dalangnya Ki H. Anom Soeroto. 
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suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Umum yang baru lalu, Dan pada 
bulan Oktober nanti sebagai tindak lanjut dari realisasi Pemilu terse- 
but akan dilantik para anggota Dewan yang telah terpilih. 

Kedua, bahwa peringatan tersebut kali ini juga dalam rangka 
menyongsong cliselenggarakannya Sidang Umum Parlemen ASEAN 
pada bulan September yang akan datang serta untuk menyambut 
Siclang Umum MPR-RI pada 1 Maret 1993. 

Ketiga, bahwa peringatan 1 Sura sekarang ini diselenggarakan di 
tengah bangsa kita sedang menggelorakan pembangunan Jangka 
Panjang periode pertama tahun terak.hir sebagai ancang-ancang untuk 
mernasuki era tinggal landas dan memasuki Pembangunan Jangka 
Panjang Tahap ke dua, yang sasaran utamanya adalah terciptanya 
kualitas manusia yang semakin meningkat, dalam suasana tentram dan 
sejahtera lahir clan batin berdasarkan Pancasila. 

Apabila kita berbicara mengenai rnanusiaIndonesia yang berkuali- 
tas dan berdaya guna tinggi, yang sekaligus merupakan titik sentral 
bagi suksesnya pelaksanaan pembangunan, maka sekaligus sudah ter- 
cerrnin harapan-harapan bahwa para tokoh/pimpinan bangsa tersebut 
memiliki sifat kepribadian yang positif, antara lain membuang jauh- 
jauh nafsu untuk memanfaatkan posisinya bagi keuntungan pribadi, 
keluarga dan golongannya. 

Pemilu yang baru lalu telah manghasilkan tokoh-tokoh yang di- 
anggap terbaik dari masing-masing organisasi sosial politik untuk 
rnenduduki kursi di DPR/MPR yang akan datang. 

Mereka tentunya sudah memenuhi persyaratan untuk bisa disebut 
sebagai putera-puteri terbaik bangsa, sehingga akan mampu menyusun 
GBHN yang menjawab aspirasi rakyat clan dengan arif dan bijaksana 
mernilih Presiden untuk periode 5 tahun mendatang, yang selalu 
mengutamakan Kesejahteraan rakvat yang didukung oleh stabilitas 
nasional, persatuan dan kesatuan bangsa. 

Saya menyambut gembira setiap tanggap warsa yang senantiasa di- 
gelarkan dengan pertunjukan Kesenian Wayang Purwa, karena dalam 
pertunjukkan wayang purwa ini terkanclung suatu ajaran yang sarat 
dengan nilai filosofi dan makna yang memuat nilai edukatif, aspiratif 
dan inspiratif, sebab: 

Melalui pagelaran kesenian wayang purwa akan bisa menumbuh 
kembangkan sikap mental dan perilaku manusia untuk lebih mem- 
pertebal kecintaan terhadap Tanah Airnya; akan bisa mempertebal rasa 
kesetiakawanan sosial, kebersamaan dan kegotongroyongan; bisa 
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Sekian. 
Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh. 

Hadirin yang saya hormati ; 
Dalam kesempatan ini perkenankanlah saya mengucapkan "Sela- 

mat "baik kepada Saudara-saudara ynag memperingati tahun baru I 
Muharam 1413 Hijriah, maupun bagi Saudara-saudara yang merayakan 
tahun baru Saka I Sura 1925 Jumawa]. 

Harapan saya mudah-rnudahan kita semua akan mampu mengam- 
bil manfaat kedalaman makna filsafati dari cerita pertunjukan wayang 
purwa yang akan dipentaskan malam ini. 

Sebagai akhir dari sarnbutan saya, semoga Tuhan Yang Maha 
Kuasa senantiasa memberkahi perjuangan bangsa kita dalam upaya 
mencapai cita-cita kernerdekaan. 

mengobarkan semangat berkorban demi kepentingan bersama; akan 
dapat memberi rangsangan clan kepeloporan dalam pembangunan, 
dan juga akan mernupuk, rnendidik dan mengembangkan watak 
"Ksatria" untuk mampu dan berani mengatakan bahwa yang benar 
adalah benar dengan penuh keyakinan, dan yang salah adalah salah 
dengan penuh kejujuran. · 
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Sava sampaikan penghargaan saya yang tinggi kepada Presidium 
Internasional Forum Indonesia untuk menerbitkan sebuah buku ber- 
judul "Non Aligned Movement in a Changing World" dalam rangka 
menyambut dan mendukung akan berlangsungnya KIT Gerakan Non 
Blok di Jakarta bulan September 1992 yang akan datang. 

Apabila kita perhatikan secara seksama, sebenarnya turnbuh dan 
berkembangnya Gerakan Non Blok hingga saat ini beserta cita-cita dan 
segenap prestasinya, pada hakekatnya adalah perwujudan dan perkem- 
bangan lebih lanjut dari Dasa Sila Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di 
Bandung. 

Perwujudan dan perkembangan prinsip sating menghormati, non 
agresi dan non intervensi alas masalah dalam negeri negara lain jelas 
berdampak kepada terwujudnya kerjasama antar bangsa dan negara di 
dunia. Terbinanya kerjasama antar bangsa-bangsa di dunia secara 
Janggeng dan terus menerus tidak bisa lain akan Berakibat kepada 
terciptanya perdamaian dunia yang menjadi dambaan umat manusia di 
seluruh dunia, 

Aki bat lebih Ian jut dari terciptanya perdamaian dunia yang 
langgeng dan kerjasarna internasional, adalah terjaminnya kesempatan 
yang cukup bagi Pemerintah negara-negara di dunia untuk mengu- 
payakan peningkatan kesejahteraan rakyatnya. Kesejahteraan rakyat 
seluruh dunia yang meningkat inilah sebenarnya harus menjadi 
sasaran utarna Garakan Non Blok. Oleh karena dengan kesejahteraan 
rakyat yang meningkat, dengan kesejahteraan rakyat yang lebih baik, 
dunia akan terhindar dari segala macam penyakit, yaitu penyakit keter- 
belakangan, kemiskinan, kelaparan, kenistaan, ketidak adilan sosial, 
kebodohan dan peperangan. 

Trend dunia sat ini adalah semaraknya globalisasi dan pasar bebas, 
Harapan kita semua dengan semakin semaralmya globalisasi dan pasar 
bebas akan makin berkurang keterbelakangan, kelaparan, kemiskinan, 
dan ketidak adilan sosial secara bertahap seirama dengan semaraknya 
upaya untuk menggalang kerja sama internasional melalui badan- 
badan sosial PBB, melalui organisasi-organisasi internasional lainnya 
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atau melalui Gerak.an Non Blok dalam rangka menyembuhkan penya- 
kit dunia yang kronis dan menyulut rasa iba dihati kita sekalian. 

Yang terjadi sekarang ini ialah bahwa keterbelakangan, kelaparan, 
dan kemiskinan seIJa ketidak adilan sosial dan peperangan dibeberapa 
negara didunia tidak menjadi sernakin surut, akan tetapi akan menjadi 
semakin sengit serta menelan banyak korban jiwa dan harta benda 
penduduk yang tidak berdosa. 

Selanjutnya gejala dunia yang lain, yangjuga memprihatinkan kita 
semua adalah kondisi lingkungan hidup global yang semakin rusak dan 
terlantar, Berlubangnya lapisan Ozon yang makin lebar akibat kan- 
dungan karbon dioksida di atmosfer bumi kita, yang bertarnbah ba- 
nyak, juga akibat rusaknya hutan tropis dunia, serta dampak negatif 
rumah kaca dan lain-lain, menyadarkan kita untuk segera menyela- 
matkan planet bumi dari kehancuran karena ulah manusia semata- 
mata. Kita saat ini sedang menunggu realisasi dan keputusan, komit- 
men dan deklarasi KIT Bumi di Rio de Janeiro beberapa bulan lalu, 
Apabila Semua yang telah dihasilkan oleh KTT Bumi tersebut dapat di- 
realisasikan lebih cepat, barangkali dunia akan dapat bemafas lebih 
lega dan menyelamatkan lingkungan hidup global akan menjadi ke- 
nyataan, generasi keturunan kita yang akan datang akan dapat me- 
nikmati hidup dan kehidupan yang lebih baik dari pada keadaan kita 
pada saat ini, 

Dalam pada itu, agama dan kepercayaan kita rnasing-masing telah 
rnemberikan kepada kita petunjuk untuk berbuat baik bagi sesama 
umat manusia. Agama menuntun kita untuk saling horrnat-menghor- 
mati dan 'bekerjasama diantara sesama umat beragama. Agama juga 
menuntun kita untuk hidup sederhana bersikap jujur, adil dan 
berkeadilan sosial. 

Apabila geja1a dunia saat ini belum menunjukkan titik-titik terang 
menuju terwujudnya kehidupan dunia yang lebih baik, lebih berke- 
adilan sosial seperti dimaksudkan dan diharapkan dari ajaran agama 
masing-masing, hendaklah kita sernua berani mawas diri dan kembali 
mengamalkan ajaran agama sebagai upaya untuk mewujudkan 
kerukunan antar umat beragama bagi peningkatan kesejahteraan 
rakyat dan menyelamatkan planet bumi kita dari kerusakan yang lebih 
parah, Apa yang telah menjadi konsensus, komitmen dan putusan KTT 
Bumi hendaknya menjadi bahan bahasan KTT Gerakan Non Blok yang 
akan datang disamping fokus utama ditujukan kepada masalah-masalah 
ekonomi khususnya masalah pembangunan dan kerjasama ekonomi 
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internasional bagi kesejahteraan umat manusia. Sedangkan masalah- 
masalah lain antara Iain perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, 
dan masalah demokrasi juga tidak akan dilupakan atau diabaikan, 

Saya juga mengharapkan agar keputusan-keputusan KTT Cerakan 
Non Blok yang akan datang dapat dirasakan segera oleh umat rnanusia 
di dunia yang saat ini sedang dilanda kecemasan yang terus menerus, 
oleh karena menghadapi hari depan dunia yang tidak menentu dan 
tidak terduga. 

Semuanya itu akhirnya akan kembali kepada Cerakan Non Blok 
itu sendiri, sanggup dan mampukah Gerakan Non Blok membawakan 
aspirasi rnasyarakat dunia yaitu aspirasi untuk dapat merasakan 
nikmatnya kehidupan yang lebih baik, bebas dari belenggu kelaparan 
dan kemiskinan, peperangan dan keterbelakangan serta ketidak adilan 
sosial. 

Dengan demikian harapan-harapan tersebut saya akhiri sambutan 
saya untuk penerbitan buku ini semoga ada faedah dan manfaatnya 
bagi kita semua, 
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Saudara-saudara sekalian, 
Pembentukan kedua kelompok Minat ini didasarkan kepada 

keputusan- Pimpinan Dewan Nomor 71/Pimp/lV /1991-1992 tanggal 
I~ Agustus 1992, sebagimana yang petikannya tadi telah dibaca oleh 
Saudara Sekretaris Jenderal. Sebenarnya gagasan pembentukan Kelom- 
pok-kelompok minat dikalangan Dewan ini sudah lama muncul, 
namun karena adanya berbagai kesibukan dan karena masih memer- 
lukan pendalaman lebih lanjut, baru saat ini kita mampu merealisimya, 
walaupun kita tahu bahwa Masa Bakti DPR Periode 1987 - 1992 sudah 
akan berakhir kira-kira satu bulan lagi, 

Yang terhormat : 
Saudara Menteri Luar Negeri, 
Saudara Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup, 
Saudara Wakil Ketua DPR-RI, 
Saudara Duta Besar Masyarakat Ekonomi Eropa, 
Saudara Kepala Perwakilan PBB di Indonesia, 
Saudara Kepala Penerangan PBB di Indonesia, 
Saudara Pimpinan Fraksi-fraksi, Pimpinan Komisi-komisi, 
Pimpinan dan Para Anggota BKSAP, Pimpinan BURT. 
Para Anggota Kelompok Minat Hak-hak Asasi Manusia dan 
Kelompok Minat Kependudukan & Lingkungan Hidup. 

Hadirin yang berbahagia, 
Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh, 

Pertarna-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat 
Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia yang telah dilim- 
pahkan-Nya kepada kita sekalian sehingga kita hari ini dapat berkum- 
pul pada kesempatan yang berbahagia ini, dalam rangka meresmikan 
pembentukan dua kelompok minat, yaitu kelompok Minat Hak-hak 
Asasi Manusia dan kelompok Minat Kependudukan & Llngkungan 
Hidup Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 
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Namun demikian kami berpendapat, yang penting lembaga ini 
kita bentuk acara resmi lebih dahulu, adapun personalianya ataupun 
keanggot.aannya dapat saja disesuaikan. 

Sebagaimana diketahui bahwa masalah-masalah Hak Azasi 
Manusia, masalah-masalah Kependudukan dan Lingkungan Hidup 
akhir-akhir ini memang dirasakan semakin memperoleh perhatian .dan 
menjadi pokok bahasan oleh berbagai organisasi baik regional maupun 
intenasional dimana DPR kita ikut terlibat di dalamnya seperti di AIPO 
maupun IPU. 

Pada Sidang Umum AIPO ke-12 di Bangkok yang lalu masalah 
Hak-hak Asasi Manusia telah mulai dibahas yang kemudian meng- 
hasilkan resolusi , untuk memberikan reaksi at.as resolusi Parlernen 
Eropa yang mengaitkan masalah bantuan ekonomi dengan masalah 
Hak-hak Asasi Manusia dan Lingkungan Hidup. 

Sebelum iui IPU didalam konferensinya yang ke-82 telah 
mengeluarkan resolusi yang menyerukan agar semua parlernen 
anggota IPU membentuk badan/komisi khusus di masing-masing par- 
lemennya yang bertugas menangani masalah penegakan dan perlin- 
dungan Hak-hak Asasi Manusia. 

Mengingat semakin besarnya perhatian IPU terhadap masalah 
Hak-hak Asasi Manusia maka pada konperensi IPU yang ke 87 tahun 
1992 di Younde Cameroon, IPU telah menempatkan masalah penegak- 
kan dan penghonnatan Hak-hak Asasi Manusia sebagai salah satu 
tujuan pokok dari IPU. 

Disamping itu di dalam Kornisi Hak-hak Asasi Manusia di PBB, 
Repubhk Indonesia sejak tahun 1992 telah menjadi anggota penuh dan 
DPR RI senantiasa mengambil peranan aktif sebagai penasehat khusus 
delegasi RI yang sidang-sidangnya setiap tahun diselenggarakan di 
Jenewa. 

Oleh karena itu pembentukan Kelornpok Minat dimaksudkan 
untuk menjawab himbauan ini sekaligus untuk mendalaminya lebih 
lanjut pada saat pembahasan materi ini di konferensi-konferensi IPU 
tersebut, Di samping itu dengan pembentukan Kelompok Minat Hak 
Azasi Manusia juga dimaksudkan untuk menyajikan penjelasan-penje- 
lasan yang tepat kepada sesama anggota parlemen seluruh dunia 
maupun masyaraltat umum, tentang implementasi hak azasi manusia di 
Indonesia, yang tidak bisa lain kecuali harus didasarkan atas falsafah 
Pancasila dan UUD 1945, dimana hak individu harus diselaraskan 
dengan hak masyarak.at secara keseluruhan, dan bahwa hak tersebut 
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harus selalu disertai dengan tanggung jawab. Dengan penjelasan- 
penjelasan seperti itu diharapkan akan terhapus kesan negatif yang 
selama ini sering. terdengar bahwa DPR-RI ataupun Pernerintah tidak 
memperhatikan masalah-masalah Hak Azasi Manusia. 

Demikian juga halnya dalam masalah-masalah Kependudukan dan 
lingkungan hidup; baik di dalam sidang-sidang AIPO maupun IPU 
masalah tersebut telah banyak mengambil perhatian, bahkan berbagai 
resolusi telah dikeluarkan yang mengarah kepada upaya pelestarian 
lingkungan hidup. 

Partisipasi aktif DPR-RI terlihat dari kehadiran anggota-anggota 
Dewan pada berbagai sidang yang mernbahas masalah Kependudukan 
dan masalah-masalah linglmngan hidup seperti World Environment 
Legislators Forum tahun 1989 di Tokyo, Konperensi Antar Parlemen 
tentang Pengaruh Lingkungan Global tahun 1990 di Washington DC, 
Global parliamentarians Conferences on Habitat tahun 1990 di Tokyo, 
tahun 1991 di Harrare dan tahun 1992 di Vancouver, dan pertemuan 
APDA yang diselenggarakan setiap tahun, 

Puncak perhatian dunia internasional terhadap masalah pelesta- 
rian lingkungan terwujud dengan diselenggarakannya KTI Bumi yang 
lalu di Rio de Janeiro dimana DPR-RI juga telah mengirirnkan delega- 
sinya, 

Sedangkan IPU sendirr akan menyelenggarakan konperensi 
lingkungan hidup bulan Nopember 1992 di Rio de Janeiro sebagai 
konperensi antar waktu. Demikianlah sekedar kronologi yang menjadi 
latar belakang terbentuknya dua kelompok minat tersebut. 

Saya mengharapkan agar kelompok minat ini dapat menunaikan- 
tugasnya dengan baik, dengan mengikuti, menghimpun, mengo}ah, 
menganalisa berbagai masalah penegakan dan perlindungan Hak-hak 
Asasi Manusia dan masalah-masalah Kependudukan dan Llngkungan 
hidup agar Dewan mendapatkan masukan dalam mengambil kepu- 
tusan ataupun langkah-langkah selanjutnya, 

Dewan Masa Bakti yang sekarang ini ingin sekali berbuat semaksi- 
.mal mungkin, dan upaya pembentukan Kelompok ini adalah dalarn 
rangka mewujudkan keinginan tersebut, sehingga dengan demikian 
kepada DPR yang akan datang diharapkan dapat meneruskan dan 
menyempurnakan keberadaan lembaga ini dan bahkan kalau bisa 
dikembangkan kepada kelompok-kelompok minat yang lain. 

Dengan demikian dalam lingkup nasional dan bahkan dalam 
lingkup internasional diharapkan Dewan dapat mernberikan informasi- 

.. 
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Sekian. 
Wassalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh. 

Saudara-saudara sekalian, 
Dengan harapan-harapan itu, izinkanlah saya mengakhiri sambut- 

an ini dan, dengan ini saya menyatakan secara resmi terbentuknya 
Kelompok Minat Hak Asasi Manusia dan Kelompok Minat Kepen- 
dudukan dan Llngkungan Hidup. 

informasi yang akurat sesuai dengan perkembangan dan tuntutan 
masyarakat yang rnakin meningkat, sesuai dengan tuntutan kemajuan, 
namun dengan tidak meninggalkan dasar hakiki landasan idiil perjuan- 
gan bangsa Indonesia yaitu Pancasila, dan landasan konstitusional yaitu 
UUD 1945, GBHN dan Peraturan Perundang-undangan. 
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Yang terhonnat para Wakil Ketua DPR RI dan Wakil Ketua MPR RI, 
Yang terhormat para mantan Pimpinan DPR dan MPR RI, 
Yang terhonnat para mantan Anggota KNP, 
Para Anggota Dewan, para undangan dan Sidang Dewan yang kami 

muliakan, 

Assalamu' alaikum Warrohmatullahi Wabarokatuh, 
29 Agustus dua belas hari sesudah Proklamasi Kernerdekaan Indo- 

nesia, 47 tahun yang lampau, Komite Nasional Pusat (KNP) dilantik 
oleh Presiden Soekarno disuatu gedung yang kita kenal sekarang ini 
sebagai Gedung Kesenian Pasar Baru Jakarta. 

Pelantikan Anggota-anggota Komite Nasional Pusat ditandai de- 
ngan dikibarkan Bendera Merah Putih dan waktu itu disebut sebagai 
Hari Nasional Indonesia. 

Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 menyatakan "Se~lum Majelis 
Pnmusyawaratan Ralryat, dewan Penoakilan Rakyat dan Dewan Pertimban- 
gan Agung dibentuk menuru: Undang-undang Dasar ini, segala kekuasannya 
dijalankan ol.eh Presiden. dengan baniuan Komite Nasional ", 

Berdasarkan aturan Peralihan pasal IV ialah maka Presiden 
Soekarno mernbentuk KNP, untuk membantu Presiden melaksanakan 
tugaHugas dan wewenang MPR, DPR dan DPA, sebelum Badan-badan 
terbentuk. 

Selanjutnya beberapa bulan kemudian, berdasarkan Maklumat 
waki] Presiden Nomor X Tahun 1945, tanggal 16 Oktober Komite 
Nasional Pusat diberi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis- 
garis besar haiuan negara. 

Dengan demikian KNP yang dilantik tanggal 29 Agustus tersebut 
merupakan embrio kelahiran MPR, sebab sejak dikeluarkannya 
Maklumat Waki] Presiden tersebut maka DPR sebagai Badan Legislatif 
dan MPR sebagai Badan yang menetapkan Garis-garis Besar Haluan 
Negara telah mewujudkannya didalam ketatanegaraan Republik Indo- 
nesia. ltulah sebabnya maka tanggal 29 Agustus dinyatakan sebagai 
hari lahir MPR dan DPR. 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
Masih segar didalam ingatan kita sekalian akan besarnya pengaruh 

konsensus nasional Orde Baru dalam menyelamatkan bangsa dan ne- 
gara kita dari perpecahan yang disebabkan adanya pertentangan ideo- 
logi secara terbuka sebagai warisan dari praktek dan perilaku masya- 
rakat yang menampilkan gatra hidup Naaskom dalam kehidupan 
mereka sehari-hari, sehingga menimbulkan kekacauan dalarn 
kehidupan dan budaya politik. Ciri-ciri budaya politik lama masih 
melekat dalam diri bangsa kita, baik yang bersumber dari budaya 
politik liberalisme dari zaman Demokrasi 

Usia 47 tahun bagi suatu lembaga seperti MPR dan DPR ini dalam 
kehidupan kenegaraan belumlah kami katakan mencapai usia dewasa, 
apa lagi kalau dihubungkan dengan peristiwa pasang surutnya 
kehidupan ketatanegaraan kita yang senantiasa mengalami pancaroba 
dan perubahan bentuk pemerintahan, khususnya di awal tahun kemer- 
dekaan dan pada dekade tahun lima puluhan. 

Bahkan lembaga DPR telah mengalami berbagai perubahan ben- 
tuk karena adanya peru bahan sistem ketatanegaraan dan sistem Pe- 
merintahan pada suatu waktu yang disebabkan karena adanya perkern- 
bangan dan perubahan sistem demokrasi yang di anut. 
Dan hal ini berlangsung terus dan mencapai puncaknya dengan mele- 
tusnya peristiwa G 30 S/PKI pada akhir September 1965, suatu tragedi 
nasional yang membawa korban yang cukup besar yang akhirnya dapat 
diturnpas oleh ABRI bersarna rakyat, 

Kemudian lahirlah Orde Baru, suatu Orde yang menetapkan 
kehidupan ketetanegaraan kita kepada pelaksanaan Pancasila dan 
UUD 1945 secara murni dan konsek.wen. 

Menyadari permasalahan pokok mengenai tidak stabilnya peme- 
rintahan dan keamanan di dalam negeri pada waktu itu, Pimpinan 
nasional Orde Baru telah dengan tepat dan cepat mengambil Langkah- 
langkah strategis untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan 
nasional serta memulihkan situasi keamanan di dalam negeri yang 
kacau akibat G 30 S/PKI. 

Operasi pemulihan keamanan terhadap sisa-sisa G 30 S/PKI 
diseluruh ~ayah Indonesia telah berhasil menciptakan suasana aman 
sehingga memungkinkan di ambilnya langkah-langkah penertiban di 
dalam kehidupan kenegaraan yang bertumpu kepada pemurnian 
pelak-sanaan Pancasila dan UUD 1945. 
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Sidang Dewan yang terhormat, 

Parlementer yang hanya mendatangkan instabifitas dalarn 
kehidupan politik, maupun yang behasil dari budaya politik zarnan 
Demokrasi Terpirnpin yang terangsang otoriterisme dan totaliterisme, 

Konsensus nasional Orde Baru yang dicapai pada waktu itu pada 
hakekatnya salah satu tekad bersama untuk menegakkan Demokrasi, 
konstitusi dan hukum, Adapun konsensus nasional itu sendiri adalah 
kesepakatan nasional tentang hal-hal sebagai berikut : 

Pertarna : Tekad melaksanakan Pancasila dan Undang-undang Dasar 
1945 secara mumi dan konsekwen. 

Kedua : Tekad tidak mengubah Pancasila dan UUD 1945 tersebut. 
Ketiga : Dengan landasan Pancasila dan Undang-undang Dasar 

1945 rnelandaskan pembangunan sebagai mengisi kemer- 
dekaan. 

Melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan kon- 
sekwen berarti bahwa tidak bisa lain kecuali melaksanakan seluruh isi, 
jiwa dan semangat Pancasila dan l:JUD 1945. 

Bermodalkan kepada Konsensus Nasional tersebut di atas lahirlah 
seperangkat tindakan korektif, utamanya bertujuan untuk melak- 
sanakan pengamanan dernokrasi, konstitusi dan hukum. 

Pengarnanan diperlukan untuk rnenata dan mengembalikan arah 
Dernokrasi Indonesia kepada tatanan kehidupan politik Demokrasi 
Pancasila dari budaya politik liberalisme dari zaman Demokrasi Parle- 
rnenter maupun yang berasal dari budaya politik dari zarnan De- 
mokrasi Terpimpin yang melekat dalam diri bangsa kita sebelum 
lahimya Orde Baru. 

Masih dalam kerangka pengamanan dernokrasi, adalah upaya 
pembaharuan kehidupan kepartaian di Indonesia yang berupa penye- 
derhanaan jumlah partai politik dari 9 partai politik dan 1 Golongan 
Karya menjadi 2 partai politik dan I Golongan Karya. 

Untuk mencegah kehidupan partai-partai politik dan Golongan 
Karya tersebut mengembangkan dan menonjolkan ciri organisasinya, 
serta untuk mencegahberlangsungnva pertentangan ideologi diantara 
ketiga kekuatan sosial politik tersebut karena penonjolan ciri organisa- 
sinya, disepakati untuk menetapkan Pancasila sebagai satu-sarunya asas 
bagi Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan dalam ketetap- 
an MPR. 



Sidang Dewan yang terhonnat, 
Tidak sa1ah kiranya apabila dikatakan bahwa pengainanan hukurn 

dalam rangka -konsensus nasional Orde Baru adalah Jahirnya upaya 
untuk secara berkelanjutan mengadakan peninjauan kernbali produk- 
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Adapun upaya untuk melakukan pengamanan konsitusi, 
disepakati dalam kerangka Konsensus Nasional Orde Baru yaitu rnene- 
tapkan 1/3 anggota MPR diangkat dari Angota ABRI dan Non ABRI. 
Pengangkatan 1 /3 anggota MPR diangkat dari Anggota ABRI dan 
Non ABRI dirnaksudkan untuk mencegah digunakannya Pasal 37 UUD 
1945 oleh MPR untuk melakukan perubahan terhadap UUD 1945. 

Sun_gguh sangat beruntung kita sekalian sebagai bangsa Indonesia 
bahwa tidak saja kesepakatan pengangkatan 1 /3 anggota MPR dari 
kalangan ABRI dan Non ABRI dicapai oleh Pimpinan Partai-partai 
Politik dan Pimpinan ABRI, akan tetapi ternyata bahwa MPR sendiri, 
sebagai pemegang kedaulatan rakyat telah menyatakan untuk memper- 
tahankan Pancasila dan UUD 1945 secara rnurni dan konsekwen dan 
tidak berkehendak untuk melakukan perubahan terhadapnya. Hal ini 
terrnuat di dalam Tata Tertib MPR sejak tahun 1973. 

Pada kesempatan ini ada baiknya apabila kami mengingatkan 
kernbali apa yang disampaikan oleh saudara Presiden Soeharto dalam 
Pidato Kenegaraan di depan Sidang Paripurna DPR tanggal 15 Agustus 
1981 sebagai berikut : 
• ltita telah berbulal hati agar pemberontakan G 30 S/PKJ benar- 
benar merupakan bencana tnallhir yang ltita alami dari serenteian. pergvlakan 
politik dan pergolakan bersenjala yang terjadi sebelumnya, yang belum di- 
anggap seksai.o/.eh sehagian diantara kita mengenai dasar negara. Sehagai 
bangsa yang selal.u ingin helajar dari pengalaman sejarahnya sendin, kita 
tidak: perlu menutup-nulupi lre-nyalaan bahuia bahaya terhadap Pancasila itu 
memang ada dari pandangan-pandangan ekstrim kiri maupun eh.strim kanan. 
Sampai sekarangpun Irita helum dapat mengatakan bahwa ancaman terhadap 
Pancasila itu sudah tidak ado. lagiw. 

Lahimva Ketetapan MPR No II/MPR/1978 tentang Pedoman 
Penghayatan dan Pengamalan Pancasila sebagai tindak lanjut dari 
wujud pengamanan Pancasila memberikan bukti mengenai kearifan 
Pimpinan Nasional Orde Baro mengantisipasi situasi rawan pasca G 30 
S/PKI yaitu masih latentnya bahwa komunis G 30 S/PKI serta masih 
adanya pertentangan ideologi secara terbuka di kalangan masyarakat 
kita pada saat ini. 
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.... 

produk hukum tidak sesuai lagi dengan peJaksanaan secara murni dan 
konsekwen Pancasila dan UUD 1945. Ha] ini dihasilkan oleh MPRS 
dalam Sidang Umumnya tahun 1966, rnelalui berbagai Ketetapan, 

Sisi lain dari Konsensus Nasional Orde Barn ialah tekad untuk 
rnelaksanakan pembangunan nasional sebagai usaha untuk mengisi 
kernerdekaan . 

r Dengan diangkatnya Presiden Soeharto berdasarkan Ketetapan 
MPR Nomor XXXIII/MPR/1967 dan dengan dukungan seluruh rakyat 
Indonesia, Orde Baru melaksanakan pembangunan nasionai berlandas- 
kan kepada ketetapan-ketetapan MPRS tahun 1966, maupun Ketetap- 
an-ketetapan MPR lainnya yang mengandung jiwa dan sernangat 
Amanat Perideritan Rakyat untuk meningkatkan k.esejahteraan seluruh 
rakyat Indonesia dan terpeliharanya kesatuan dan persatuan nasional 

Berdasarkan pertimbangan perlunya dimulai pelaksanaan Pern- 
bangunan nasional yang berkesinambungan maka melalui Keputusan 
Presiden Tahun 1969, ditetapkanlah REPELlTA Pertama yang mulai 
berlaku pada tanggal 1 April 1969. Maka sejak ·saat itu dimulailah 
Pembangunan Nasional Indonesia yang berkesinambungan berdasar- 
kan satu rencana pembangunan lima tahunan, 

Sidang Dewan yang terhorrnat, 

Terwujudnya situasai yang aman, tertib clan tentram di masyarakat 
memungkikan berperannya lembaga-lembaga demokrasi seperti ·MPR, 
DPR, dan DPRD hasil Pemilu dalam pembangunan Legistatif. Sebagai 
tindak lanjut dari konsensus Nasional Orde Baru maka disepakati 
bahwa pengisian Anggota DPR dilakukan rnelalui Pemilu dan peng- 
angkatan. 

Pengangkatan dimungkinkan oleh asas kekeluargaan dan 
kegotong-royongan dalam Dernokrasi Pancasila yang menghendaki 
ikut sertanya segala kekuatan representatif didalam Badan-badan Per- 
wakilan. Pengisian dengan jalan pengangkatan dilakukan bagi Golong- 
an Karya Angkatan Bersenjata dan sebagian Go}ongan Karya bukan 
Angkaran Bersenjata, Kesepakatan tersebut akhirnya dituangkan di- 
dalarn Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan 
Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Melalui Undang-undang Nomor 2 
Tahun 1985 ditetapkan bahwa Anggota DPR berjumlah 500 orang 
dimana 100 diangkat dari Golongan Karya ABRI. 

Pada Pidato Kenegaraan di depan Sidang Paripura DPR tanggal 15 
Agustus 1981 Presiden menegaskan "Adapun pengangkatan 100 

" 



.... 

Untuk menampung kemungkinan MPR Konsensus Nasional yang 
ada serta mempertahankan untuk meniadakan lembaga pengangkatan 
sepertiga jumlah Anggota MPR, perlu ditetapkan cara pengarnanan 
yang lain. Pengamanan ini merupakan upaya un tuk mencegah 
digunakannya pasal 37 UUD 1945 oleh MPR. 

Bersyukur kita sekalian, MPR telah menetapkan Ketetapan MPR 
tentang Referandum, yaitu Ketetapan MPR Nomor IV /MPR/1983. 

Ketetapan MPR tersebut ditindak lanjut dengan ditetapkannya 
Undang-undang Nomor 5 Tahun tentang Referendum. 

Sidang Dewan yang terhormat, 

Sernentara itu Pembangunan Politik yang dilaksanakan oleh Pe- 
merintah Orde Baru memungkinkan terselenggaranya rekruitmen 
calon-calon legislatif yang semakin berbobot, Meningkatnya kualitas 
dalam pendidikan dan wawasan para calon legis}atif kiranya memberi- 
kan peluang kepada terwujudnya produk-produk legislatif yang 
berkualitas pula. 

Dilain pihak .situasi yang demikian itu akan memberikan peluang 
kepada induk organisasi kekuatan sosial politik asal calon legislatif 
yang bersangkutan, untuk mengembangkan dan meningkatkan kadar 
partisipasinya dalam pembangunan politik. Pada tahap akhir, hal ini 
akan memberikan pduang kepada supra dan infra struktur politik 
untuk menjalin komunikasi politik timbaJ balik sebagai prasarat uta.ma 
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I Sidang Dewan yang terhorrnat, 

Anggota ABRI untuk dudult di DPR mempunyai landasan pertimbangan yang 
berbeda, bukan dalam rangka penggunaan salah satu pasal dari pad.a UUD 
1945, melainkan sebagai stabilitas dan keturuson prodult-produk hukum 
dalam rangka melaksanalwn pembangunan disegala bidang •. 

Mengenai jumlah 100 Anggota ABRI yang diangkat di DPR seka- 
rang ini banyak dibicarakan oleh masyarakat, antara lain setelah tiga 
pakar politik inenyampaikan gagasan mengenai peninjauan kembali -1 
jumlah anggota ABRI yang diangkat dalam forum pulbic hearing 
dengan Komisi IJ DPR baru-baru ini, 

Kami berpendapat bahwa forum yang paling tepat untuk mernba- 
hasnya adalah Sidang Umum MPR karena SIUM tersebut merupakan 
wadah untuk melakukan penyegaran politik disarnping melakukan 
bahasan terhadap materi-materi dasar kelangsungan pernbangunan na- 
sional. 



bagi terbinanya keterbukaan politik. diantara k.eduanya, baik antara 
supra dan infra struktur politik rnaupun diantara supra struktur politik 
atau diantara infra struktur politik. 

Keterbukaan politik dalam kehidupan kenegaraan berdasarkan 
tatanan kehidupan politik Demokrasi Pancasila seirama dengan tingkat 
perkembangan dan dinarnika sosial politik memasuki proses tinggal 
landas pembangunan nasional kita. 

Sidang Dewan yang terhorrnat, 

DPR kita saat ini seperti halnya DPR hasil PEMILU sebelumnya 
telah memberikan sumbangannya yang cukup mengesankan dalam 
pernbangunan di bidang legislatif Pernbangunan legislatif janganlah 
diartikan dengan kegiatan DPR dalam proses pembentukan Undang- 
undang, rnelainkan lebih luas dari itu. Pembangunan legislatif 
haruslah mencakup selain kegiatan mernbcntuk Undang-undang, juga 
mencakup berturnbuh kembangnya suasana yang mendukung kepada 
terjalinnya kerja sama yang baik diantara lembaga-lembaga yang terkait 
kepada pernbentukan peraturan perundangan seprti Pemerintah, 
Parpol, Organisasi-oraganisasi Kemasyarakatan dan Organisasi 
Pendidikan maupun Keagamaan. 

Ber dasarkan pegertian semacam itu patut kiranya kami 
kernukakan bahwa DPR kita sebagai lembaga dernokrasi sudah ikut 
menyumbangkan peran yang tidak kecil di bidang pembangunan Ie- 
gislatif tersebut, 

Alasan yang dipakai untuk mendukung pernyataan tersebut adalah 
disamping prestasi DPR kita saat ini dalam bidang pernbentukan 
Undang-Undang yaitu rnencapai jumlah 5.5 buah Undang-undang dan 
1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, juga adalah ka- 
rena peranan DPR dalarn turut serta membangun hubungan baik dan 
saling pengertian dengan sesarna partner dalam proses pembentukan 
Undang-undnag yaitu Pernerintah dan melibatkan organisasi-orga- 
nisasi politik dan organisasi kemasyarakatan, organisasi yang bersifat 
pendidikan dan keagamaan dan Jain-lain, didalarn rnemberikan 
masukan-masukan yang berharga pada saat RUU dibahas oleh DPR. 
Hal ini dimaksudkan agar aspirasi masyarakat dapat terakornodasi 
didalam produk perudang-undangan yang akan dihasilkan. 

Kalaupun ada suara-suara sumbang dan tidak puas masyarakat 
patutlah dipahami, oleh karena rasa tidak puas masyarakat terhadap 
pelaksanaan pembangunan di bidang legislatif o)eh Dewan senantiasa 

139} 
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dikaitkan dengan tidak ter)aksananya beberapa hak seperti hak inisi- 
atif, hak angket dan hak interpelasi oleh DPR. 

Hal ini memang mengandung kebenaran. Akan tetapi per- 
masalahannya tidak sederhana seperti mereka sangka. Dalam hal pelak- 
sanaan hak inisiatif misalnya, DPR lebih cenderung untuk ber- 
pendirian bahwa menurut ketentuan UUD 1945, sebenamya kekua- 
saan untuk membentuk Undang-Undang ada ditangan Presiden de- 
ngan persetujuan Dewan. Dengan demikian maka peranan untuk 
mengarnbil inisiatif pembentukan Undang-Undang lebih diletakkan 
kepada Presiden ketimbang DPR. Disamping itu secara sadar diakui 
bahwa peran inisiatif Dewan dalam pembentukan Undang-undang ber- 
dasarkan Tata Tertib DPR harus melalui prosedur yang panjang dan 
memakan waktu. 

Kondisi semacam ini membawa pemikiran kepada upaya untuk 
mengadakan peninjauan kembali Peraturan Tata Tertib Dewan oleh 
DPR yang akan datang, sepanjang lembaga DPR yang akan datang 
memandang perlu untuk menyempurnakannya dengan berbekal pe- 
ngalaman dan saran-saran masukan oleh Fraksi-fraksi didalam DPR 
y.ang sekarang ini. Tapi lepas dari semua pertimbangan yang telah 
dikemukakan tadi, haruslah diakui bahwa kemauan dan kemampuan 
DPR melaksanakan hak-haknya, antara lain hak usu} inisiatif, sangat 
tergantung dari dukungan suara mayoritas. 

Sidang Dewan yang terhormat, 

Dalam rangka menggalang kerjasama dan hubungan timbal balik 
yang serasi antara DPR dengan Pemerintah dalam pembentukan 
Undang-undang, dipandang akan sangat rnembantu apabila DPR dan 
Pemerintah dapat menetapkan apa yang disebut "program kgislo.tif na- 
sional", yang pada hakekatnya berupa program penyusunan RUU-RUU 
yang diperlukan untuk kesinambungan pembangunan disertai skala 
prioritas, 

Tujuan dari program legislatif nasional tersebut tidak lain adalah 
agar dapat dicapai kata sepakat antara DPR dan Pernerintah mengenai 
RUU yang benar-benar diperlukan oleh masyarakat. 

Hal ini yang terkait dengan perrnasalahan pembangunan bidang 
legislatif adalah mengenai target penyelesaian Rancangan Undang- 
Undang yang dewasa ini juga rarnai dibicarakan oleh masyarakat. 

Berdasarkan kepada pertimbangan bahwa suatu Rancangan Un- 
dang-Undang yang dibicarakan oleh Dewan dengan Pemerintah 



haruslah mencerminkan situasi sosial politik yang berkembang dalam 
masyarakat, serta mencerminkan aspirasi masyarakat, maka pemba- 
hasan suatu Rancangan Undang-undang seharusnya tidak dibatasi 
oleh adanya kendala waktu. Namun demikian, Pimpinan Dewan ber- 
pendapat, alangkah baiknya apabila DPR periode yang sekarang ini 
tidak diwariskan RUU pada DPR yang akan datang, sebab hal ini 
berarti DPR yang akan datang membahasnya bersama Pernerintah 
sejak awal kembali. Namun ini tidak bisa selesai sebelum berakhir rnasa 
tugas sehingga akibatnya menjadi tidak bermutu. Produk perundang- 
undangan yang benar-benar berkualitas dan aspiratif inilah yang jus- 
tru sangat kita dambakan, karena tolak ukur bagi keberhasilan DPR 
dalam pembangunan bidang legislatif tidak terletak pada kuantitas 
atau banyaknya undang-undang yang bisa diselesaikan tetapi pada 
kualitas Undang-Undang tersebut, 

Sidang Dewan yang terhormat, 

Mengenai fungsi DPR dalam penetapan APBN sebagai .pelak- 
sanaan pasal 23 UUD 1945 kritik dansorotan tajam masyarakat terarah 
kepada pelaksanaan hak begrooting Dewan yang dinilai masih lemah 
dan belum sesuai dengan ketentuan UUD 1945. 

Konstitusi kita tegaskan bahwa dalam hal menetapkan _pendapatan 
dan belanja, kedudukan DPR lebih kuat dari pada kedudukan Perne- 
rintah. Selanjutnya juga dikatakan, bahwa macam dan harga mata 
uang ditetapkan dengan Undang-undang. Masalahnya adalah 
bagaimana mengimplementasikan semua itu secara baik tanpa menim- 
bulkan kegoncangan-kegoncangan, karena berdasarkan semangat ke- 
keluargaan dan kebersamaan tidaklah pada tempatnya untuk menon- 
jol-nonjolkan bahwa pihak yang satu adalah lebih kuat dari yang lain. 

Dalam Dernokrasi Pancasila kita pentingkan jalan musyawarah un- 
tuk menyelesaikan suatu masalah dalam suasana keke]uargaan dan 
kebersamaan, sedangkan momentum pembangunan tidak boleh diker- 
bankan, sehingga sangat diperlukan kearifan dan kebijaksanaan yang 
tinggi, baik dari pihak Pemerintah maupun pihak DPR. 

Disamping itu semua, pengalaman selama ini menunjukan bahwa 
Dewan memang belum memiliki kemampuan yang memungkinkannya 
untuk mengimbangi Pemerintah dalam membahas RAPBN, karena 
belum tersedianya fasilitas yang melekat pada Alat Kelengkapan De- 
wan. 

Dalam setiap pembahasan RAPBN yang disampaikan Pemerintah 
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kepada Dewan ter1ihat betapa tidak seimbangnya kernampuan analisis, 
dan prediksi serta posisi bargaining Dewan terhadap Pemerintah 
berkenaan dengan kelangkaan pakar dibidang analisa anggaran 
(budget analysts), dibidang ilrnu keuangan negara dan perpajakan 
serta kelangkaan data pendukung APBN dan kelangkaan-kelangkaan 
lainnya, yang mengakibatkan kurang seirnbangnya posisi Perundingan 
DPR dibandingkan dengan counterpartnya. Oleh berbagai pertimbang- 
an yang sifatnya wajar dan dapat dimengerti. para pakar yang sangat 
diperlukan oleh DPR tersebut kurang berminat untuk memilih DPR 
sebagai ternpat pengabdian. 

Berkenaan dengan itu rnaka keadaan sernacarn ini akan senantiasa 
berkelanjutan dan berulang kembali setiap kali diadakan pembahasan 
RAPBN antara DPR dengan Pemerintah. Oleh karena itu selama belurn 
tersedianya fasilitas yang cukup memadai di lembaga kita ini kiranya 
kritik dan sorotan tajam masyarakaj kita terhadap pelaksanaan fungsi 
APBN DPR akan senantiasa diarahkan kepada kita. 

Diharapkan DPR basil PEMILU 1992 nanti tidak jemu-jernunya 
memikirkan peningkatan mutu dan kecakapan personil dan fasilitas 
pendukungnya yang akan memberikan pelayanan di bidang pe- 
laksanaan fungsi APBN sehingga fungsi Dewan di bidang ini benar- 
benar memenuhi ketentuan pasal 23 UUD 1945. 

Sidang Dewan yang terhormat, 

Tidak kalah tajamnya adalah sorotan dan kritik masyarakat ter- 
hadap pelaksanaan fungsi DPR di bidang pengawasan. Selain melalui 
hak begrooting daJam hal pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPR, 
dilakukan pula melalui kunjungan-kunjungan kerja Komisi Dewan ke 
daerah-daerah di seluruh wilayah tanah air kita. 

Menjadi harapan dan dambaan DPR untuk dapat diwujudkan 
mekanisme hubungan yang saling melengkapi antara DPR dengan 
Pemerintah sebagai upaya untuk menindak lanjuti hasil-hasil temuan 
kunjungan kerja Komisi-komisi DPR diwaktu reses. Walaupun ternuan- 
temuan basil kunjungan kerja komisi ke daerah-daerah telah dibahas 
dalarn rapat kerja komisi, hasilnya masih .belum memuaskan. 

Dalam hubungan ini patut kami kernukakan bahwa jiwa dan 
semangat Pancasila dan UUD 1945 ada1ahjiwa dan semangat kekeluar- 
gaan dan gotong royong. Dengan demikian, adalah menjadi harapan 
kita semua bahwa Pemrintah akan dengan sungguh-sungguh mende- 
ngarkan suara-suara dari DPR sesuai dengan amanat konstitusi kita. 
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Sidang Dewan yng terhormat, 

Dalam perjalanan sejarahnya bingga saat ini pembangunan na- 
sional yang dilaksanakan secara berencana dan berkesinambungan 
disamping rnernberikan basil-basil yang menggembirakan disatu pihak, 
dipihak lain menghadirkan problematika-problernatika yang banyak 
dibicarakan rnasyarakat dewasa ini, yaitu : 
1. Masalah belum berfungsinya DPR secara baik, yang menirnbulkan 

kesan di masyarakat bahwa lembaga Kepresidenan lebih dominan 
terhadap DPR. TAP MPR No. IIl/1978 tentang kedudukan dan 
hubungan tata kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau 
antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara tidak menggambark.an se- 
cara jelas tanggung jawab dan hubuogan masing-masing lembaga 
Tinggi Negara, sehingga mengakibatkan timbulnya interpretasi 
yang berbeda-beda, Salah satu interprestai yang berlaku sekarang, 
adalah bahwa memang eksekutif yang dominan karena Presiden 
adalah Mandataris MPR dan Presiden memegang kekuasaan 
eksekutif dan berdasarkan konstitusi kita. 

2. Masalah masih lemahnya tembaga-lembaga politik infra struktur, 
seperti orpol, menimbulkan kesenjangan dengan Iernbaga-lem- 
baga politik di supra struktur. Kenyataan tersebut barangkali dapat 
kita perbaiki dimasa mendatang antara lain dengan upaya untuk 
bilamana perlu meninjau kembali ke-5 peraturan perundangan di 
bidang politik utarnanya adalah yang berkaitan dengan perrnasa- 
lahan kurangnya kernandirian Organisasi Politik Kemasyarakatan. 

3. Masalah sistem PEMILU yang kita pergunakan saat ini masih be- 
lurn sepenuhnya mencerminkan terja]innya hubungan timbal 
balik antara anggota Dewan dengan para pernilihnya di daerah- 
daerah. Oleh karena tidak.terwujudnya jalinan hubungan timbal 
balik diantara keduanya, rnaka kurang nampak adanya tanggung 
jawab moral para pelaku politik tersebut dengan pernilihan-pemi- 
lihannya. Berkenaan dengan itu perlu dipikirkan penyempurnaan 
sistem penyelenggaraan PEMILU yang dapat merangsang bertum- 
buhnya tanggung jawab moral anggota Dewan yang dipiJih dalam 
PEMILU yang bebas dan rahasia dengan para pemilih mereka. 
Barangkali kita dapat juga diterapkan pada sistem PEMILU di ne- 
gara lain yang dapat diterapkan pada sistem PEMILU di Indone- 
sia, sesuai dengan aspirasi sebagaimana tersebut di atas dan dise- 
suaikan pula dengan kondisi Indonesia. 
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4. Hakikat peranan sejarah ABRI sebagai kekuatan sosial politik 
Sudah memasyarakat dan membudaya di dalam diri bangsa kita. 
Yang masih dibicarakan disebagian kalangan masyarakat adalah 
bagaimana seyogyanya fungsi ABRI sebagai kekuatan sosial politik 
itu diwujudkan dalam realita kehidupan politik yang terus berkem- 
bang. 

5. Masalah kesulitan dalarn rnencari dan menyiapkan pemimpin- 
pemimpin politik yang berbobot di lingkungan generasi penerus 
kita, Hal ini sangat erat kaitannya dengan rasa enggan sebagian 
besar dari mereka yang berbobot memasuki atau berkecimpung 
dalam organisasi politik dan organisasi kernasyarakatan kareria 
berbagai macarn pertimbangan. 

Menurut catatan kami beberapa sukses dalam pelaksanaan pem- 
bangunan nasional sebagai pengalaman Pancasila menuju proses 
tinggal landas pembangunan nasional telah dapat dicapai oleh perne- 
rintah Orde Baru lain sebagai berikut : 
I Telah berfungsinya lembaga-lembaga politik sesuai dengan ta- 

tanan kehidupan Demokrasi Pancasila. Ha] ini dipertegas dengan 
terwujudnya mekanisme kepemimpinan nasional Orde Baru ber- 
dasarkan kalender konstitusi yang kita ciptakan, yang menjadi 
pedoman dan tuntunan bagi berfungsinya tugas dan wewenang 
masing-masing lembaga di supra maupun infra struktur politik, 

2. Telah tumbuh dan rnembudayanya budaya politik berupa mern- 
budayakan tata moral, tata sikap dan etika politik dari sernua 
pelaku dan lembaga politik berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila 
dan UUD 1945. Keadaan ini terwujud oleh karena adanya tun- 
tunan dan pedornan mengenai pelaksanaan perilaku kehidupan 
sehari-hari yaitu P-4 dan Penetapan Pancasila sebagai satu-satunya 
asas organisasi bagi organisasi politik dan organisasi kemasyara- 
katan ke seluruh wilayah tanah air kita, 

3. Pembangunan bidang politik yang mengarah pada terciptanya 
sistem politik yang memperkuat kehidupan konstitusional melalui 
proses pembaharuan kehidupan politik, telah berhasil menegas- 
kan kernbali dan menetapkan stabilitas politik, serta mening- 
katkan kesadaran politik warganegara sebagai hasil peningkatan 
upaya pendidikan politik. 

4. Dalam upaya perwujudan demokrasi ekonomi, koperasi telah 
dikembangkan, didorong dan dibimbing untuk makin mandiri 
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dan mampu menjadi pelaku utama dalam kehidupan ekonomi 
masyarakat. Koperasi sudah diterima sebagai gerakan ekonomi 
rakyat serta sebagai wadah yang menampung peran aktif masya- 
rakat luas dalarn pembangunan sosial ekonorni, tetapi koperasi 
belum dapat berkembang menjadi gerakan ekonomi rakyat yang 
sehat dan mandiri, 

5. Pembangunan hukum te1ah berhasil menurnbuhkan kesadaran 
hukurn dalam rangka menciptakan situasi dan kondisi yang aman 
dan tenteram. Namun dernikian proses pernbaharuan hukurn 
belum sepenuhnya terarah pada terbentuknya sistem hukum 
nasional yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan UUD 
1945 yang berintikan keadilan dan kebenaran. 

6. Pembangunan pertahanan keamanan negara telah berhasil 
rneningkatkan ketahanan nasional sehinga merniliki kernampuan 
dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman dari dalam dan Iuar 
negeri, serta rnemelihara daya tangkal yang tangguh untuk 
menjamin stabili tasi nasional yang sehat dan dinarnis bagi ke- 
langsungan pembangunan dan pengamanan hasil-hasilnya. 

Sidang Dewan yang karni horrnati dan hadirin .yang berbahagia, 

Berhasil tidaknya tugas-tugas yang diemban oleh lembaga ini di- 
samping faktor-faktor sebagairnana kami sebutkan tadijuga ada faktor- 
faktor lain yang ikut berpengaruh, antara Jain peranan pers. 

Sebagai lembaga demokrasi, sudah sepatutnya DPR ikut berperan 
didalarn menyebar luaskan perwujudan pendidikan politik rakyat an- 
tara lain melalui mekanisme keterbukaan yang selalu kita dengung- 
dengungkan. Oleh karena itu Dewan sudah beberapa tahun ini mene- 
rapkan kebijaksanaan "pi.ntu terbuka ", selain menerapkan sistem dialog- 
dialog langsung antara Pernerintah dan DPR pada saat kebudayaan 
"berhadapan" untuk rnernbahas permasalahan apakah itu rnateri RUU, 
maupun permasalahan-permasalahan lain yang berkembang di masya- 
rakat dalam rangka pelaksanaan tugas -tugas pengawasan. Pelaksanaan 
fungsi-fungsi DPR ini hanya termuat didalam berita-berita di mass 
media baik media cetak atau media elektronik, 

Walaupun kenyataannya sekarang ini pembuatan berita-berita 
tersebut sudah cukup efektif, namun kami menganggap masih perlu 
lebih ditingkatkan, agar masyarakat benar-benar dapat rnengikuti gerak 
langkah para wakil-wakilnya yang duduk di lembaga ini. Sehubungan 
dengan itu Pimpinan Dewan menghimbau kepada para Wartawan 
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untuk lebih banyak meliput jalannya rapat-rapat Komisi dari pada 
rnewawancarai para Anggota DPR secara perorangan. 

Wawacara dengan Anggota Dewan selalu dapat saja dilakukan, 
sebagai pelengkap atau bila diperlukan penjelasan lebih lanjut 
mengenai sesuatu masalah. Disamping itu kepada Pimpinan/Pe- 
nanggung jawab Redaksi surat-surat kabar harian, khususnya yang 
beredar di lbu Kata dan sekitarnya, dimintakan bantuannya untuk 
mernuat jadwal rapat-rapat Kornisi secara mingguan, agar rakyar tahu 
masalah-masalah apa yang dibahas dalam DPR. Dengan cara itu pers 
dapat ikut menyumbangkan peranannya didalam menyebarluaskan 
pendidilan politik rakyat sebagaimana di amanatkan oleh GBHN. 
Untuk itu perkenankanlah Pimpinan Dewan, rnenyampaikan terima 
kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. 

Sidang Dewan yang terhormat, 

Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi dernokrasi, adalah wajar 
kalau kita memberikan tempat yang terhormat baik dalam hati kita 
masing-masing maupun secara fisik kepada MPR sebagai pemegang 
kekuasaan negara yang tertinggi dan DPR badan Iegislatif. 

Sehubungan dengan itu, adalah wajar pula kalau bangunan atau 
kompleks bangunan yang merupakan singgasana Lembaga Tertinggi 
dan Tinggi Negara tersebut dapat memancarkan wibawa dan keagung- 
an sesuai dengan fungsi dan posisi lembaga Tertinggi dan Tinggi itu. 

Oleh karena itu kompleks bangunan MPR/DPR harus bisa mern- 
beri kesan yang agung dan berwibawa kepada rakyat Indonesia, baik 

· yang dari generasi sekarang maupun generasi yang akan datang, dan 
diupayakan agar kornpleks bangunan dan lingkungannya mendukung 
citra tersebut, Dengan demikian setiap orang yang melihat bangunan 
MPR/DPR dan era lingkungannya akan segera te rkesan, bahwa 
bangunan tersebut rnemang rernpat Lembaga Tertinggi dan Tinggi Ne- 
gara. 

ltulah sebabnya, saya selaku Pimpinan Dewan tidak jernu-jemunya 
untuk senantiasa memintakan perhatian terhadap upaya-upaya untuk 
dapatnya dibangun gedung perwakilan rakyat dengan area disekitarnya 
yang benar-benar sesuai dengan harkat dan martabat Dewan dan 
bahkan harkat dan marrabat Majelis sebagai lembaga tertinggi di tanah 
air kita, Kesan monumental sebagai political venue terhadap gedung 
dan lokasinya hendaknya dipertahankan dan diwujudkan secara 
konkrit pada masa-masa dekat mendatang. Oleh karena itu kepada 
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M. KHARJS SUHUD 

ttd 

KETUA, 

Pimpinan Dewan periode akan datang masalah ini kami titipkan 

Sidang Dewan yang terhorrnat, 

Dengan harapan-harapan seperti itu dan permintaan perhatian 
akan beberapa permasalahan nasional yang penting tersebut diatas 
kami akhiri sambutan ini dengan mengucapkan terima kasih atas 
semua perhatian. 

Dirgahayu MPR/DPR-RJ Ke-47. 
Sekian. 
Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. 
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Saudara-saudara sekalian, 
Tepatnya tinggal dua hari lagi kami dan para anggota Dewan masa 

bakti 1987 - 1992 akan mengakhiri tugas pengabdian kami sebagai 
anggota Dewan dan Majelis sesuai peraturan perundangan yang ber- 
laku, 

Namun patut dicatat kiranya bahwa akhir rnasa bakti bukanlah 
akhir pengabdian dan bukan akhir dari segala-galanya. 

Pada kesernpatan yang berbahagia rnalam hari ini, perke- 
nankanlah karni memohon diri kepada mitra kerja kami yaitu Saudara 
Presiden/Wakil Presiden beserta seluruh anggota Kabinet Pernba- 
ngunan V dan juga Pimpinan dan Anggota Lembaga-lembaga Tinggi 
Negara lainnya serta Lembaga-lemhaga non Departemen, disertai 
ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik yang telah terbina selama 

Dengan terlebih dahulu rnemanjatkan puji syukur kehadirat 
Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahrnat dan karunianya, 
malam hari ini kita dapat berternu diruangan ini dalam rangka silatu- 
rahmi Anggota Dewan rnasa bakti 1987 -1992 dengan Saudara Wkil 
Presiden, para ketua Lembaga Tinggi Negara, para Menteri dan Pirnpi- . 
nan Lembaga-lembaga Non· Departemen. Oleh karena itu perke- 
nankanlah per tama-tarna karni mengucapkan terima kasih atas 
kehadiran Saudara Wakil Presiden clan para undangan yang telah 
berkenan memenuhi undangan kami. 

Assalamu'alaikum Warrohmatullahi Wabarokatuh, 

Yang terhormat Saudara Wakil Presiden dan Ibu Sudarmono, 
Yang terhormat Saudara Ketua-Ketua Lembaga Tinggi Negara, 
Yang terhormat Saudara para Menteri Kabinet Pembangunan V, 
Yang terhormat Para Anggota Dewan beserta Isteri, 
Hadirin yang berbahagia. 
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Saudara Wakil Presiden clan para hadirin sekalian yang terhormat, 

Apabila kita berbicara mengenai puas dan tidak puas atas pelak- 
sanaan tugas pengabdian kami selama lima tahun terakhir ini, kita 
akan sampai kepada permasalahan relatifitas. Adalah suatu hal yang 
relatif apabila kita mengatakan sukses a tau tidak sukses dan puas atau 
tidak puas atas pelaksanaan tugas karni di lembaga ini; kesemuanya itu 
akan sangat tergantung dari mana kita melihat permasalahannya. 

Apabila kita melihat dari sudut produk legislatif yang dapat disele- 
saikan selama kurun waktu 5 tahun terakhir ini, kita sernua rnerasa 
puas. Akan tetapi apabila kita mengacu kepada permasalahan yang 
bersifat makro, misalnya mengenai masalah pelaksanaan sistem politik 
Demokrasi Pancasila khususnya pembangunan politik, pada umurnnya 
masih terdapat perasaan dan ungkapan hati nurani yang menyatakan 
belum sepenuhnya merasa puas. Bagi kami adalah bahwa semua itu 
benar adanya. 

Memang relatif masih banyak permasalahan pembangunan na- 
sional, utamanya pembangunan di bidang politik yang merupakan 
amanat seluruh rakyat kita yang belum membuahkan hasil yang pas 
khususnya pembangunan hukum, tuntutan rasa keadilan dan lain-lain. 
Format pembangunan politik memang luas dan bervariasi, sehingga 
mengundang berbagai macam interprestasi. Namun adalah sangat naif 
apabila kit.a tidak mengakui bahwa telah banyak yang dapat dicapai 
dan diselesaikan secara sukses oleh pemerintah Orde Baru dalam 
rangka mendesign format pembangunan politik yang khas Indonesia 
yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang memungkinkan ter- 

bhakti kami di lembaga perwakilan ini. Kerjasama yang baik, saling 
menghargai dan saling menghormati tugas konstitusional masing-ma- 
sing telah memungkinkan kami untuk menyelesaikan tugas yang dile- 
takkan di atas pundak karni clan telah memberikan inspirasi dan 
motivasi untuk dapat berprestasi lebih baik lagi dalam mewujudkan 
Amanat Penderitaan Rakyat. 

Secara khusus kami ucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat 
_Indonesia atas kepercayaan dan dukungannya kepada para Anggota 
Dewan didalam mengemban tugas-tugas konstitusionalnya yang 
memungkinkan kami untuk menyelesaikan tugas-tugas sarnpai akhir 
masa bhakti. 



1405 

Para hadirin yang terhonnat, 

Sisi lain yang ingin kami garis bawahi adalah masalah keterbukaan 
dan kebijaksanaan pintu terbuka oleh Dewan telah dilaksanakan sejak 
beberapa tahun yang lalu. 

Kebijaksanaan ini telah mencapai sasaran dengan terwujudnya 
gayung bersambut antara DPR dengan rakyat yang ditandai dengan 
makin banyaknya masalah-masalah yang oleh rakyat disampaikan ke 
DPR. Ini merupakan indikasi bahwa semakin besar kesadaran rakyat 
terhadap masalah-masalah hukurn dan keadilan. 

Walaupun posisi dan fungsi DPR tidak berada dalam jalur yang 
dapat langsung memecahkan permasalahan yang diadukan 
masyarakat, kiranya implementasi dari kebijaksanaan ini telah mem- 
berikan gambaran bahwa DPR dapat diharapkan menjadi penyalur 
aspirasi rakyat. 

Terkait dengan permasalahan-permasalahan tersebut diatas patut 
kita kernukakan permasalahan lain yaitu sikap lembaga kita terhadap 
kritik dari masyar.akat. 

Kepekaan DPR terhadap kritik masyarakat telah berjalan seiring 
dengan hasrat dan keinginan Dewan untuk selalu dekat dengan rakyat. 

laksananya pembangunan nasional jangka panjang tahap pertarna 
berJangsung tanpa gangguan yang berarti. 

Disamping itu pada kesempatan yang sangat baik ini patut kiranya 
dikernukakan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan 
hubungan kerjasama Dewan dengan Pemerintah dalam rangka pela- 
ksanaan Pembangunan dibidang Legislatif. 

Secara khusus ijinkanlah karni menggarisbawahi hubungan ker- 
jasama Dewan dengan Pernerintah dalarn rangka pelaksanaan Hak 
Budget DPR. 

Sekarang ini hasil pernbahasan RAPBN khususnya dalam pembi- 
caraan pendahuluan belum bisa dikatakan telah mencapai sasaran yang 
diharapkan. 

Atas dasar prinsip-prinsip kekeluargaan yang dipedomani oleh 
musyawarah mufakat, yang merupakan ciri khas Demokrasi Indonesia 
dan tercermin dari keinginan kedua pihak untuk saling membantu, 
saling terbuka akhirnnya dilahirkan suatu hasil bahasan tentang APBN 
yang mengutamakan persatuan dan kesatuan. 
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Bobot dan citra DPR pun antara lain dapat diukur dengan keper- 
cayaan dan situasi erat tidaknya para Anggota Dewan dengan para 
pemilihnya di daerah-daerah, yang memang masih perlu ditingkatkan 
untuk waktu-waktu mendatang. 
Saudara sekalian, 

Pembangunan Nasional Jangka Panjang Tahap Pertama mende- 
kati akhir penyelesaiannya. 

Dengan landasan stabilitas nasional yang mantap dan dinamis, 
pembangunan nasional kita telah mencapai pertumbuhan ekonomi 
yang sangat mengesankan. Dari hasil-hasil pembangunan nasional itu- 
lah saat ini sebagian besar rakyat kita telah menikmati kehidupan yang 
serba nyaman, rnaju dan modem yang berbeda dengan 2 - 3 dekade 
yang lalu. Narnun demikian suara-suara dalam masyarakat semakin 
santer menuntut agar pembangunan ekonomi nasional mengacu 
kepada pelaksanaan pasal 33 U-UD 1945, dan pemerataan pemba- 
ngunan dan hasil-hasilnya dalam mewujudkan amanat penderitaan 
rakyat, 

Dengan stabilitas yang rnantap kami yakin tujuan akhir dari 
pembangunan nasiona] kita akan tercapai yaitu mewujudkan masya- 
rakat Indonesia yang adil dalam kemakrnuran dan makmur dalam 
keadilan. 

Demikianlah para hadirin sekalian beberapa ha! yang karni ingin 
sarnpaikan sebagai titipan kami diakhir masa tugas dan pengabdian 
kami di lembaga legislatif yang mulia ini. 

Tiada gading yang tak retak, tiada manusia yang sempurna. Pada 
kesempatan akhir pertemuan ini izinkanlah kami mohon maaf atas 
kekurangan-kekurangan Dewan selarna ini baik kepada seluruh rakyat 
Indonesia maupun kepada Pemerintah selaku pasangan kerja Dewan 
yaitu Saudara Presiden, Waki] Presiden, para Menteri serta Pejabat- 
pejabat Tinggi lainnya. 

Dari lubuk hati yang dalam saya selaku Ketua Dewan juga mohon 
maaf yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan Pimpinan Dewan, 
Pimpinan Fraksi-fraksi, Pimpinan Komisi-komisi dan Badan-badan serta 
para Anggota Dewan dan seluruh jajaran Sekretariat Jenderal MPR/ 1 

DPR atas segala kekhilafan dan kekurangan yang telah saya perbuat 
selama pengabdian saya di Lembaga ini. Dilain pihak sekali lagi kami 
juga tidak lupa menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terima 
kasih atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan oleh 
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M. KHARIS SUHUD 

KETU A, 
ttd 

Wassalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. 

Sekian. 

sernua pihak sehingga tugas kewajiban serta tanggungjawab kami dapat 
terlaksana sampai akhir masa bhakti, 
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Drs, Kendar. 

Drs, Ahmad Fauzi Anggota 

Drs. Slamet Sutarsono Sekretaris 

Arifin P.S. Wakil Ketua 

Dra. Ny. Sumarjati Haryanto Ketua 
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