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Yang terhormat: 
Saudara Ketua Mahkamah Agung, 
Saudara Pimpinan Sementara, 
Saudara-saudara para Anggota Dewan, 
Para Hadirin yang kami honnati. 

Assalamu 'alaikum Warakhmatullahi Wabarakatuh. 

Dengan mengucap Bismillahirrakhmanirrahim, perkenankan 
lah kami membuka kembali Rapat Paripurna Dewan ini, setelah 
tadi diskors sejenak untuk penukaran Pimpinan. 
Pertama-tama izinkanlah kami atas nama Rekan-rekan Pimpinan 
menyampaikan rasa terima kasih kami yang setulus-tulusnya 
kepada rekan-rekan Anggota yang terhormat, atas penghargaan 
dan kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk menduduki 
jabatan yang terhormat ini. 
Sungguh berat tugas dan tanggung jawab yang Saudara-saudara 
bebankan di atas kedua pundak kami ini, namun kami sadari 
pula bahwa tugas kita bersama ini adalah suatu tugas yang mulia. 

Oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati kami terima 
kepercayaan dan penghargaan yang telah Saudara-saudara limpah 
kan kepada kami, dengan menyadari sedalam-dalamnya bahwa 
kami pun hanya manusia biasa, yang tidak luput dari segala ke 
kurangan dan kealpaan. 

Dengan demikian dalam melaksanakan tugas kita masing 
masing nanti hendaklah kita saling asah saling asih dan saling asuh 
satu sama lain, dengan tidak memandang dari Fraksi manapun 
kita berasal. 

Karena walaupun Fraksi berbeda, tetapi tujuan kita adalah 
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sama yaitu untuk kepentingan nasional dan membawakan aspirasi 
rakyat banyak. Sikap dan pandangan rakyatpun kami kira tidak 
jauh berbeda dengan itu, mereka melihat kita-kita ini semua 
sebagai Wakil-wakil mereka. 
Hal ini tercennin di dalam periode DPR yang lalu, di mana tidak 
sedikit Anggota atau kelompok-kelompok Anggota Masyarakat 
mendatangi hampir atau bahkan semua Fraksi yang berada di 
dalam DPR ini, menyampaikan keluhan-keluhan mereka ataupun 
pandangan-pandangan masyarakat umum, tentunya sejauh tang 
kapan mereka. 
Saudara-saudara sekalian yang terhormat, 

Sebagai lembaga demokrasi, maka salah satu tugas kita adalah 
memberi isi dan bentuk dalam mekanisme pelaksanaa.n dari pada 
Demokrasi Pancasila yang secara idiil telah kita yakini bersama 
kebenaran dan manfaatnya bagi Bangsa dan Rakyat Indonesia. 
Telah banyak biaya dan pengorbanan yang diberikan di dalam pe 
nyelenggaraan dan penegakan dari pada demokrasi ini. Demikian 
pula dengan para pendahulu kita, telah banyak sumbangsih yang 
mereka persembahkan. 

Oleh karena itu dari mimbar yang agung ini kami mengajak 
kepada Saudara-saudara dan terutama kepada diri kami sendiri, 
marilah kita pelihara hasil-hasil positif yang telah dicapai selama 
ini, untuk kemudian kita tumbuh-kembangkan lagi sesuai dengan 
aspirasi yang ada/timbul dalam masyarakat. 
Sesuai dengan hakekat dari pada pembangunan, maka sasaran kerja 
kita bersama kiranya cukup jelas dan sederhana, yaitu mengusaha 
kan agar kehidupan demokrasi di hari esok lebih baik dari seka 
rang. 

Demikianlah Saudara-saudara, sekedar sambutan yang dapat 
kami sampaikan. 

Atas nama Dewan perkenankanlah kami menyampaikan 
ucapan terima kasih kepada Saudara Ketua Mahkamah Agung, atas 
segala perhatian dan upayanya dalam membantu Dewan ini meme 
nuhi prosedur dan persyaratan yang telah disyaratkan oleh 
Undang-undang. Demikian pula kepada para Rokhaniwan, yang 
dengan penuh tanggung jawab telah membantu penyelenggaraan 
6 
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pengambilan sumpah para Anggota dan Pimpinan DPR ini. 
Semoga amal bakti Saudara-saudara di dalam melaksanakan tugas 
menjadi amal kebaikan pula di sisi Tuhan. 
Namun sebelum kami menutup Sidang Paripurna terbuka DPR 
pada hari ini, terlebih dahulu kami memintakan persetujuan Sau 
dara-saudara terhadap Acara' Rapat-rapat DPR untuk hari-hari 
mendatang. Oleh karena dalam tahap-tahap selanjutnya tugas kita 
adalah terutama menyusun Alat-alat Kelengkapan yang menjadi 
dasar pembagian kerja utama dalam struktur organisasi Dewan 
yang terhormat ini, maka menurut pendapat Pimpinan alangkah 
baiknya apabila mulai besok sampai dengan tanggal 16 Oktober 
1982 kita tetapkan sebagai hari-hari untuk rapat Fraksi-fraksi. 
Dengan demikian akan tersedia waktu yang cukup bagi Fraksi 
fraksi untuk mengolah dan menyusunnya, sehingga pada rapat 
Paripurna selanjutnya yang masih akan kita tentukan kemudian, 
telah dapat diterima konsep yang matang. 

Saudara-saudara, dengan demikian selesailah seluruh acara 
kita pada hari ini dan oleh karenanya dengan se-izin Saudara 
saudara perkenankanlah kami menutup Sidang Paripurna ini de 
ngan diiringi do'a semoga Tuhan melimpahkan Taufik dan Hi 
dayahnya kepada kita sekalian. 

A m i n, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
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Saudara-saudara Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Komisi, 
Saudera-saudara Anggota Dewan clan Majelis Yang baru saja di 

lantik dan mengangkat sumpah. 
Hadirin sekalian. 
Assalamu 'alaiku.m Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Beberapa saat yang lalu kita bersama telah menyaksikan upa 
cara pengangkatan sumpah rekan-rekan kita sebagai Anggota 
Dewan dan Majelis yang baru, yang merupakan ridho dan rahmat 
Tuhan Yang Maha Esa, sehingga oleh karenanya kita patut panjat 
kan puji syukur ke hadirat-Nya. 
Sehubungan dengan itu, maka atas nama Pimpinan serta segenap 
Anggota Dewan dan Majelis, saya menya.mpaikan ucapan sela.mat 
datang kepada Saudara-saudara yang baru saja diambil sumpahnya 
sebagai Anggota baru Dewan dan Majelis. 
Saudara-saudara sekalian, 

Sebagai.mana kita ketahui bahwa peresmian Saudara-saudara 
sebagai Anggota DPR/MPR adalah berdasarkan Keputusan Presi 
den No. 150/M/Tahun 1982 dan 151/M/Tahun 1982 yang dilak 
sanakan pengambilan sumpahnya seharusnya dilakukan oleh Ketua 
lahkamah Agung pada tanggal 1 Oktober 1982 yang lalu. 

Namun berhubung sesuatu hal Saudara-saudara pada waktu itu 
tidak dapat mengikuti upacara pengambilan su.mpah. 
Oleh karena itulah pengambilan sumpah Saudara-saudara baru 
bisa dilaksanakan pada hari ini, yang pelaksanaannya didasarkan 
kepada Pasal 14 ayat (2) Undang-undang No. 16·Tahun 1969 yang 
berbunyi sebagai berikut: "Ketua DPR atau Anggota Pimpinan 
lainnya menga.mbil sumpah/janji Anggota DPR yang belum di· 
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"' 

ambil sumpah/janjinya oleh Ketua Mahkamah Agung menurut 
ayat (1)". Sekalipun pengambilan sumpah Saudara-saudara bukan 
dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung, tidaklah berarti bahwa 
nilai, derajat, martabat dan wewenang Saudara-saudara sebagai 
Anggota 'Dewan atau Majelis berbeda dengan Anggota Dewan dan 
Majelis yang telah diambil sumpahnya pada tanggal 1 Oktober 
1982 yang baru lalu. Saudara-saudara tidak perlu ragu lagi, kedu 
dukan, wewenang serta hak derajat serta martabat Saudara adalah 

-tidak berbeda sedikitpun dengan Anggota Dewan serta Majelis 
lainnya. 
Berkaitan dengan itu dapatlah kami tegaskan bahwa kwalitas 
keanggotaan Dewan dan Majelis, bukanlah ditentukan oleh kapan 
atau oleh siapa ia diambil sumpahnya, akan tetapi ditentukan oleh 
besar dan kadar tanggung jawab serta pengabdiannya kepada 
Rakyat, nusa, bangsa dan Negara kesatuan Republik Indonesia; 
dan kesetiaannya kepada Pancasila serta UUD 1945. 
Saudara-saudara sekalian, 

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai 
salah satu alat dari Demokrasi Pancasila maka Dewan dan Mejalis 
telah mempunyai Peraturan Tata Tertib. 
Kita menyadari bahwa masyarakat selalu berkembang secara di 
namis. Di.na.mika tersebut jelas menimbulkan tuntutan-tuntutan 
baru kepada kita semuanya selaku pelaksana Demokrasi Pancasila. 
Oleh karena itulah dalam rangka kita hendak menyusun tata ter .. 
tib yang baru bagi Dewan dan Majelis ini, kita wajib berusaha 
sekuat tenaga agar tata tertib tersebut akan dapat mewadahi 
mekanisme, prosedur serta tata-cara kerja Dewan dan Majelis 
yang benar-benar dapat mendukung keinginan serta usaha Iota 
bersama dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Demokrasi 
Pancasila baik aspek formal dan materialnya, aspek normatip dan 
tujuannya, maupun aspek organisasi dan jiwanya di segala bidang 
kehidupan. 
Saudara-saudara sekalian, 

Demikianlah sambutan saya dan sekali lagi Pimpinan Dewan 
dan Majelis mengucapkan selamat datang, selamat bertugas, semo 
ga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan taufiq dan 
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hidayah-Nya kepada kita sekalian dalam rangka mensukseskan 
pembangunan Bangsa dan Negara tercinta ini. 
Terima kasih. 
Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
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Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan hadirin sekalian yang saya hormati, 
Assalamu 'alaikum W arahmatullahi Wabarakatuh. 

Kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, 
bahwa pada malam yang berbahagia ini, atas perkenan-Nya, kita 
semua dapat berkumpul bersama di Balai Lokawirasabha dalam 
rangka merayakan bulan Suro 1915 Alip yang bercandrasangkala 
"PANCA BUDI GAPURANING GUSTI", dan .sekaligus pada 
malam hari ini kita mengadakan syukuran sebagai perwujudan dari 
rasa syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan Yang Maha Esa 
bahwa berkat Rakhmat serta Ridho-Nya telah terbentuk Majelis 
Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Periode 
1982-1987 pada awal bulan Oktober 1982 ini. 
Hadirin yang saya hormati, 

Walaupun sudah sejak tahun 1972 setiap tahunnya dalam 
Gedung MPR/DPR ini diselenggarakan peringatan 1 Suro dengan 
mengadakan pagelaran wayang kulit semalam suntuk, akan tetapi 
bagi Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Periode 1982-1987 upacara serta acara pada malam hari 
ini adalah yang pertama kali kita saksikan bersama. Pada malam 
hari ini kita menyambut pergantian tahun 1914 Jamakir ke 1915 
Alip tahun Caka yang ditandai dengan dimulainya bukan Suro 
sekarang ini. 

Memperingati suatu pergantian tahun bukanlah sekedar per 
alihan bulan terakhir ke bulan pertama dari suatu tahun tertentu, 
akan tetapi suatu pergantian tahun pada hakekatnya mengandung 
suatu pengertian yang "tri-dimensional " yaitu masa lampau, masa 
kini, dan masa yang akan datang. Kita harus dapat memanfaatkan 
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momentum malam ini untuk sejenak meluangkan waktu mene 
ngok ke belakang kepada amal perbuatan kita masing-masing di 
masa yang lampau. Kita pelajari serta kita hitung kembali apa yang 
telah lalu berupa pengalaman atau hal-hal yang kita rasakan kurang 
baik agar diperbaiki, apa yang kurang sempuma agar disempuma 
kan, dengan harapan guna melapangkan jalan kita memecahkan 
masalah-masalah yang kita hadapi sekarang. Kemudian kita resap 
kan lagi apa yang hendak atau ingin kita capai sehingga dengan 
demikian dapat kita merencanakan serta menentukan langkah 
langkah yang tepat untuk masa kini serta merencanakan untuk 
hari kemudian yang sesuai dengan gejala-gejala yang nampak seka 
rang, tantangan serta hambatan yang akan kita hadapi di masa 
mendatang tidak akan lebih ringan dari masa yang lalu, bahkan 
menurut kadarnya saya yakin akan lebih berat. 
Hadi.rin yang saya hormati, 

Berbicara mengenai rencana, maka kita sebagai manusia ada 
lah pela.ksana atau penyelenggara dari segala rencana atau usaha 
kita di dunia ini dan oleh karenanya dari kita dituntut suatu inte 
gritas kejiwaan yang baik agar mampu melaksanakan serta me 
nyelesaikan suatu usaha dengan baik pula. Faktor manusia me 
mainkan peran yang sangat dominan karena sekalipun suatu ren 
cana yang disusun dengan baik, ditunjang dengan biaya yang 
memadai serta dilengkapi dengan sarana yang mutakhir, akan te 
tapi tanpa adanya manusia yang memiliki semangat yang tinggi, 
disiplin, jujur, dedika.si serta kemauan untuk sukses, maka renca 
na atau usaha tersebut pasti tidak akan mencapai sasaran yang 
ditetapkan. Di samping faktor manusia sebagaimana saya sebut 
kan di atas, masih ada satu faktor lagi yang paling menentukan 
untuk keberhasilan suatu usaha yaitu Tuhan Yang Maha Esa meru 
pakan sumber yang abadi dan pencipa dari segala apa yang ada 
serta terjadi di dunia ini. Oleh karena itu disamping kita berusahr 
menyusun suatu rencana yang sebaik mungkin serta diiringi 
dengan semangat yang tinggi dalam penyelenggaraannya, kita 
sebagai insan Pancasila yang selalu didasari atas suatu "religieus 
besef" yang dalam dan kuat yaitu, pengakuan adanya Tuhan Yang 
Maha Esa yang menentukan segala-galanya dalam kehidupan di 
18 
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dunia ini, mewajibkan kita untuk selalu menundukkan kepala me 
mohon Ridho-NY A dan kemudian memasrahkan diri serta usaha 
kita kepada Kehendak dan Penentuan-NY A. 
Hadirin yang terhormat, 

Memperingati 1 Suro setiap tahun dengan suatu pagelaran 
wayang kulit purwo semalam suntuk, di Gedung MPR/DPR ini 
merupakan tradisi yang baik karena hal ini mempunyai pengaruh 
yang positif bagi usaha kita bersama dalam memelihara, memper 
tahankan serta mengagungkan kebudayaan leluhur kita, terutama 
pada masa sekarang di mana polusi kebudayaan dirasakan makin 
meluas di kalangan masyarakat, khususnya di antara kaum/genera 
si muda kita. Akan tetapi apabila diteliti setiap tahun peminat 
wayang kulit purwo di kalangan para remaja kelihatan meningkat, 
juga dalam pagelaran wayang kulit di Gedung MPR/DPR, sehingga 
sedikit membesarkan hati kita melihat kenyataan demikian itu. 
Pada malam hari ini cerita yang akan disajikan adalah "DEWA 
RUCI" yang dalam penyajiannya pada pokoknya akan memper 
tunjukkan suatu sikap mental yang terpuji dalam memperjuangkan 
mencapai cita-cita suci dan luhur budi tanpa kenal menyerah, tan 
pa pamrih serta jujur dan didasari pada jiwa yang pasrah kepada 
Tuhan Yang Maha Esa. Sebuah expose dari masalah dan nilai yang 
hakiki dari hidup serta kehidupan manusia yang apabila direnung 
kan dan diresapkan akan besar manfaatnya bagi kita sekalian 
sebagai insan Pancasila. Hal ini pun sesuai dengan nilai-nilai yang 
terkandung dalam Demokrasi Pancasila di mana dalam usaha dan 
perjuangan kita menuju serta mencapai cita-cita Nasional Bangsa 
dan Negara Indonesia, kitapun telah bertekad bulat tanpa kenal 
menyerah dan tanpa pamrih untuk berjuang semaksimal mungkin 
untuk mewujudkan tujuan Nasional, sebagaimana tertuang dalam 
UUD 1945. 
Untuk itulah saya harapkan dari para hadirin dalam mengikuti 
pagelaran wayang kulit nan ti di samping kita menikrnati keindahan 
aspek kulturalnya, dapat juga diresapkan serta dihayati nilai spiri 
tualnya dari pagelaran ini. 
Hadirin yang kami hormati, 
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Akhirnya sebelum saya mengakhiri sambutan saya, saya 
ingin menyampaikan ucapan selamat kepada Saudara-saudara 
yang merayakan tanggal 1 Suro 1915 Alip yang dalam tarikh 
Masehi jatuh pada tanggal 18 Oktober 1982 yang lalu. Demikian 
pula pada kesempatan ini saya juga menyampaikan ucapan sela 
mat kepada Saudara-saudara yang merayakan tanggal 1 Muharram 
1403 Hijriah yang jatuh bersamaan dengan tanggal 1 Suro 1915 
Alip. Semoga kita sekalian selalu mendapatkan Rakhmat Tuhan 
Yang Maha Esa serta dengan Berkah-NYA pula marilah kita 
laksanakan tugas dan fungsi kita masing-masing dengan lebih baik 
demi kejayaan, kesejahteraan dan kebahagiaan Rakyat, Bangsa 
dan Negara Indonesia yang kita cintai bersama. 

Terirna kasih atas perhatian Saudara, Sekian, 
WASSALAMU'ALAIKUM WR. WB. 
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5. 'l'ercipta kapabilitns Pcmerinl ah yanl-! marnpu mengclola 
Negara, Banusa. Rakyat dan Pcmbungunan Nasional di segala 
hidang. 

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 
Saudara-saudara Pimpinan KORPRI, 
Para Anggota KORPRI se-Tanah Air, 
Hadirin sekalian. 

Pertama-tama saya atas nama Pimpinan serta segenap Anggo 
ta MPR dan DPR menyampaikan selamat kepada seluruh war 
ga KORPRI yang pada hari ini tanggal 29 Nopember 1982, telah 
memperingati HAR! JADINY A yang ke-Xl. 
Sekalipun bagi sesuatu organisasi yang besar yang jumlah anggota 
nya jutaan serta tersebar di seluruh pelosok Tanah-Air, kurun 
waktu 11 tahun bukanlah waktu yang panjang, tetapi jelas tidak 
dapat dipungkiri bahwa KORPRI selama ini telah dapat mencapai 
kemantapan, kematangan, kedewasaan, ketrampilan, dinamika, 
militansi, agressifitas, aktivitas dan kemampuannya. 
Justru karena itulah maka sekarang telah dapat dicapai : 

1. Pembangunan berjalan dan berhasil dengan baik serta terja 
min kesinambungannya. 

2. Terwujud stabilitas nasional khususnya stabilitas Politik, 
Ekonomi, Sosial Budaya yang dirasakan dan dinikmati oleh 
Rakyat dalam suasana arnan, damai, tentram, sejahtera dan 
pcnuh kebahagiaan. 

3. Mekanisme Demokrasi Pancasila borjalan tertib dan teratur. 
4. Tata Laksana Derno krasi Pancasila tcrselenggara dengan baik , 

dan tertib. 

SAMBUTAN KETUA MPR/DPR-RI 
PADA WAKTU MENERIMA PERNYATAAN 

KEBULATAN TEKAD KORPRl 
T ANGGAL 29 NO PEMBER 1982 
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6. Terwujud sistem politik yang cocok dan sekaligus mencipta 
kan tingkah laku Bangsa Indonesia yang ber-Pancasila. 

Saudara-saudara sekalian. 
Dalam rangka peringatan Hari Jadi ke-XI pada hari ini, KOR 

P RI telah mencetuskan suatu kebulatan tekad yang berisi usul 
kepada MPR agar supaya Bapak SOEHARTO diangkat kembali 
sebagai Presiden/Mandataris MPR dan diberi penghargaan sebagai 
BAPAKPEMBANGUNANINDONESIA. 

Berkaitan dengan itu, maka saya selaku Ketua MPR, atas 
nama Lembaga Tertinggi di Negara kita, yang menurut Demokrasi 
Pancasila adalah pemegang dan pelaku sepenuhnya Kedaulatan 
Rakyat, pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara Republik 
Indonesia, dengan ini menyatakan menerima pemyataan kebulat 
an tekad Saudara-saudara sekalian, yang sudah barang ten tu selan 
jutnya akan diproses sesuai dengan aturan permainan Demokrasi 
Pancasila yang kita anut. 
Saudara-saudara sekalian, 

Sebagai Bangsa yang bertaqwa kepada TUHAN YANG MA 
HA ESA, maka sungguh kita yakin bahwa segala sesuatu itu adalah 
l:i~rsumber dari dan berpusat kepada kemurahan TUHAN YANG 
MAHA ESA, sehingga oleh karenanya, hasil-hasil pembangunan 
yang nyata-nyata telah dinikmati oleh Bangsa Indonesia termasuk 
KORPRI, tidak lain adalah hikmat karunia TUHAN YANG MAHA 
ESA yang dianugerahkan kepade Bangsa Indonesia m el al u i ke 
pemimpinan Bapak SOEHARTO selaku Presiden/Mandataris MPR. 

Dengan demikian, maka pemyataan kebulatan tekad KOR 
PRI yang mengusulkan agar Bapak SOEHAR TO diangkat kembali 
sebagai Presiden dan BAPAK PEMBANGUNAN INDONESIA 
adalah tepat sekali. karena kebulatan tekad itu pada hakekatnya 
merupakan perwujuoan pemyataan rasa syukur ke hadirat TU 
HAN YANG MAHA ESA sebagai sumber nikmat dan rakhmat atas 

kehidupan ummat manusia pada umumnya dan khususnya Bangsa 
Indonesia. Berkaitan dengan itu, jelas seluruh warga KORPRI se 
bagai urnmat yang beriman tahu berterima kasih dan bersyukur 
kepada Al Khaliknya. 

Apabila sekarang ini masih ada orang atau kelompok yang 
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membutakan mata serta mentulikan telinganya terhadap hasil 
hasil pembangunan di bawah pimpinan Bapak SOEHARTO, 
maka orang atau kelompok yang demikian itu, pada hakekat 
nya adalah orang atau kelompok yang munafik. 
Saudara-saudara sekalian, 

Pernyataan KORPRI ini mempunyai nilai dan bobot yang 
lain daripada pernyataan-pernyataan lainnya, karena : 

1. Di dalam susunan Keanggotaan MPR terdapat juga sejumlah 
256 orang unsur KORPRI yang bersama-sama dengan unsur 
lainnya memperjuangkan dengan penuh semangat dan tang 
gung jawab agar Ketatapan-ketetapan MPR sesuai dengan 
harapan KORPRI khususnya dan harapan Bangsa Indonesia 
umumnya. 

2. Pernyataan ini juga merupakan janji dan ikrar KORPRI 
untuk tunduk dan patuh kepada Presiden selaku Mandataris 
MPR. 

3. Pernyataan ini adalah juga merupakan sumpah akan melak 
sanakan Pembangunan dengan penuh tanggung jawab, keadil 
an dan kejujuran. 
Hal yang demikian itu, jelas membawa tanggung jawab 

yang berat. Saya katakan berat, karena seluruh warga KORPRI 
yang merupakan aparat Pemerintah yang berarti abdi Rakyat, abdi 
Negara sekaligus pula aparat dari Presiden/Mandataris dalam 
rangka melaksanakan mandatnya yang berupa Ketetapan-ketetap 
an MPR, harus mampu mentransfonnasikan amanah Rakyat yang 
tertuang dalam Ketetapan-ketetapan tersebut, dalam wujud yang 
nyata, yang bennanfaat bagi Rakyat dan Bangsa Indonesia. 

Sekalipun demikian, saya percaya, bahwa seluruh jajaran 
KORPRI sebagai pejuang Pancasila, sebagai Pancasilawan pejuang 
yang tangguh akan mampu memenuhi tanggung jawab tersebut. 
Berkaitan dengan itu, maka dalamdiriKORPRI harus terdapat ke 
serasian antara amal hati, amal lisan dan amal perbuatan yang 
nyata, sohlngga Rakyat dengan kehadiran KORPRI merasakan 
hidup bahagia, sojahtora dun penuh rasa tenteram. Oleh karena- 
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nya, maka KORPRI harus selalu berupaya agar tetap menjadi ke 
banggaan Rakyat. 

Untuk itulah, maka KORPRI harus senantiasa dapat mem 
persembahkan amal yang nyata yang membahagiakan orang lain, 
yang membahagiakan seluruh Rakyat Indonesia, karena amal 
nyata yang demikian itu, adalah amal tertinggi menurut ajaran 
Agama. Atas dasar itulah, maka semboyan: "Sekali membangun, 
tetap mernbangun ", harus selalu menggema dan menggelora dalam 
hati sanubari KORPRI dan seluruh Rakyat Indonesia. 

Dalam kaitan itulah, maka selaku insan yang bertaqwa, 
saya rnengajak segenap Anggota KORPRI untuk senantiasa memo 
hon kepada TUHAN YANG MAHA ESA agar dalam rangka meng 
emban tugas dan tanggung jawabnya itu, selalu mendapatkan 
taufik dan hidayah-NY A. 

Demikianlah sambutan saya dalam menerima pemyataan 
kebulatan tekad KORPRI ini. 

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
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Para Anggota Dewan yang terhormat, 
Masa Sidang ke-II Tahun Sidang 1982-1983 adalah merupa 

kan masa sidang yang pertama bagi DPR-RI periode 1982-1987, 
yang telah diambil sumpah/janjinya pada tanggal 1 Oktober 1982 
yang baru lalu. Dalam masa sidang tersebut Dewan telah melaku 
kan berbagai kegiatan. Segera setelah Upacara Pengambilan Sum 
pah, Dewan telah mensahkan Peraturan Tata Tertib Dewan peri 
ode yang lalu menjadi Peraturan Tata Tertib Sementara dengan pe 
rubahan beberapa pasa.lnya. Kemudian Dewan telah membentuk 
Fraksi-fraksi dalam Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
beserta Pimpinannya. Pada sidang berikutnya, demi untuk keleng 
serta Pimpinannya. Pada sidang berikutnya, demi untuk keleng- 

Hari ini adalah hari terakhir dari Masa Sidang ke-II Tahun 
Persidangan 1982-1983, yang telah dimulai pada tanggal 1 Okto 
ber 1982 yang baru lalu. Dan mulai besok pagi DPR akan menja 
lani masa reses sampai dengan tanggal 5 Januari 1983 yang akan 
datang. Sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab kami selaku 
Pimpinan DPR, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Tata 
Tertib Sementara DPR pasal 72 ayat (3), maka pada kesempatan 
ini Pimpinan akan melaporkan kepada Sidang Dewan yang mulia 
ini pelbagai kegiatan yang telah dilakukan Dewan dalam masa si 
dang ke-II yang baru saja kita jalani, serta kegiatan-kegiatan yang 
akan dilakukan dalam masa reses mendatang. 

Para Anggota Dewan yang kami hormati, 
Sidang Dewan yang kami muliakan, 
Assa.lamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

PIDATO PThfPINAN DPR-RI PADA 
PENUTUP AN MASA SID ANG KE-Il 

TAHUN SIDANG 1982-1983 
TANGGAL 11DESEMBER1982 
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Para Anggota Dewan yang terhormat, 
Dalam masa sidang ke-11 yang lamanya lebih dari dua bulan, 

kegiatan yang telah dilakukan oleh Alat Kelengkapan tersebut 
cukup padat. Hal ini tergambar dari pelbagai Rapat-rapat Kerja 
yang telah dilakukan oleh Komisi-Komisi DPR dengan Pemerintah. 
Kecuali Rapat-rapat Kerja "perkenalan" maka Pembicaraan Pen 
dahuluan RAPBN 1983/1984 adalah menjadi titik sentral dari 
pada kegiatan masing-masing Komisi. 
Berkaitan dengan itu sekalipun Tata Tertib Sementara DPR pa 
sal 132 ayat (1), (2) dan (3) mengatur, bahwa Pembicaraan Pen 
dahuluan RAPBN ini hendaknya dilakukan dalam masa sidang 
pertama pada tiap tahun sidang, tetapi karena DPR hasil PEMILU 
1982 ini baru saja diambil sumpahnya pada tanggal 1 Oktober 
1982, maka _dengan demikian DPR kita ini baru mulai bekerja 
pada masa sidang ke-11 ini, sehingga pembahasan secara kwali- 

kapan serta tegaknya tata susunan dan tata laksana tugas serta 
wewenang DPR, telah ditetapkan pula Pimpinan DPR untuk 
periode 1982-1987. 
Berkat Jserja sama yang baik dan pengertian dari semua pipak, 
maka - .ara-ecera sebagaimana tersebut diatas telah berjalan de 
ngan lancar dan sesuai dengan target rencana yang telah disetujui 
bersama. 
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib Sementara DPR, 
Dewan mempunyai Alat Kelengkapan, dan untuk itu maka dalam 
rapat Paripurna tanggal 19 Oktober 1982 telah dibentuk dan di 
tetapkan susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan yaitu Badan 
Musyawarah, Komisi I sampai dengan Komisi X, Komisi APBN, 
Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Kerja Sama Antar Parlemen 
DPR-RI. Alat Kelengkapan tersebut telah pula dilengkapi dengan 
susunan Pimpinannya. 
Disamping pembentukan Alat Kelengkapan yang tetap tersebut, 
DPR telah membentuk pula sebuah Panitia Khusus Penyusun Per 
aturan Tata Tertib DPR-RI. Demikianlah awal dari kegiatan 
kegiatan DPR untuk periode 1982-1987 ini. 
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Para Anggota Dewan yang kami honnati, 
Disamping itu Panitia Khusus Tata Tertib DPR yang telah 

dibentuk oleh Dewan pada bulan Oktober yang lalu, juga telah 
melakukan rapat-rapatnya secara terus-menerus dalam rangka 
menyusun Tata Tertib Dewan yang tetap. 
Berkaitan dengan itu banyak diantara pasal-pasal dalam Tata 
Tertib Sementara yang mengalarni penyempurnaan, yang me- 

tatif terhadap RAPBN baru dimulai oleh Komisi-komisi DPR 
sejak tanggal 8 Nopember 1982 yang baru lalu, kemudian di 
lanjutkan dengan rapat-rapat Gabungan UnSUI Pimpinan Komisi 
I sampai dengan X dengan Komisi APBN selama 3 hari berturut 
turut dan Rapat Kerja penyelesaian terakhir Pembicaraan Penda 
huluan RAPBN 1983/1984 telah dilakukan oleh Komisi APBN 
dengan Menteri Keuangan pada tanggal 25 sampai dengan 27 No 
pember 1982. 
Disamping itu Komisi-komisi DPR juga telah melakukan kegiat 
an-kegiatan lain diluar pembahasan RAPBN, antara lain telah 
dilakukan Dengar Pendapat dan Dengar Pendapat Umum dengan 
KOPKAMTID, BAKIN, Dewan Pers, SEKNAS ASEAN, Arsip 
Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Badan 
Koordinasi Penanaman Modal, Gabungan Importir Nasional 
seluruh Indonesia (GINS!), Gabungan Pengusaha Eksportir Indo 
nesia (GPEI), Koperasi Pemuda Indonesia, Badan Pengembangan 
Ekspor Nasional, Bank Tabungan Negara, PT. ASKRINDO, BU 
LOG, BNI 1946, Bank Rakyat Indonesia, PT Kimia Farma, Ru 
mah Sakit Kusta SINTANALA, PGRI. Majelis llama Indonesia, 
Himpunan Pengnayatan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha 
Esa (HPK), Biro Pusat Statistik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indo 
nesia, LEMIGAS, Asosiasi Perusahaan Survey dan Pemetaan Indo 
nesia (APSPI), dan sebagainya. 

Dernikianlah pula Alat-alat Kelengkapan lain dari Dewan 
yaitu Badan Urusan Rumah Tangga dan Badan Kerja Sama Antar 
Parlemen dalam masa sidang ini telah melakukan kegiatan serta 
rapat-rapatnya untuk membicarakan pelbagai hal,' sesuai dengan 
bidang tugasnya masing-masing, 



mang perlu ditata kembali untuk disesuaikan dengan kebutuhan 
dan perkembangan pada saat ini, dan untuk itu, tadi kita sekali 
an telah sepakat memperpanjang masa tugas Panitia Khusus Tata 
Tertib sampai akhir bulan Pebruari 1983. 
Kita berbarap mudah-mudahan P ANSUS dapat berhasil menyusun 
suatu Draft Peraturan Tata Tertib yang lebih baik sehingga dapat 
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan sebagai Alat Ke 
lengkapan Demokrasi Pancasila secara maksimal. Demikian puta 
kerja sama antara Lembaga Legislatif ini dengan Lembaga-lembaga 
Tinggi Negara yang lain khususnya dengan Pemerintah, akan ma 
kin lancar, karena pada ha.kekatnya tidak ada pemisahan kekuasa 
an diantara Lembaga-lembaga Tinggi Negara yang ada ditanah air 
kita, yang ada adalah pembagian tugas dan wewenang dalam rang 
ka melaksanakan dengan sungguh-sungguh apa yang tersurat di 
dalam Undang-Undang Dasar 1945 beserta Pembukaan dan Pen 
jelasannya. 

Para Anggota Dewan yang terhormat dan Sidang yang kami 
muliakan, 

Dalam rangka membina hubungan kerja sama yang baik 
antara Indonesia dengan Negara-negara Sahabat, dalam masa si 
dang sekarang ini DPR telah menerima satu Delegasi resmi Ketua 
Parlemen Pakistan Khawaja Muhammad Safdar, dari tanggal 10 
sampai dengan 14 Nopember 1982, serta menerima kunjungan 
Delegasi Kornisi Industri dan Perdagangan dan Parlemen Inggris 
sebanyak 11 orang yang dipimpin oleh Sir Donald Kaberry pada 
tanggal 23 Nopember 1982 yang lalu. 
Sebaliknya dalam masa sidang yang ke-II ini, Dewan telah mengi 
rim 2 Anggotanya untuk menghadiri Sidang Umum PBB bersama 
delegasi dari Pemerintah dan 2 anggota untuk bersama-sama Dele 
gasi AIPO berkunjung ke Parlemen Eropa. 
Disamping itu Dewan telah mengirim pula 4 orang Anggota Dewan 
untuk mendampingi Saudara Wakil Presiden ke Moskwa dalarn 
rangka menghadiri pemakaman Kepala Negara Rusia. 

Para Anggota Dewan yang terhormat, 
Baru-baru ini tepatnya pada tanggal 29 Nopember 1982 yang 

baru lalu, Korps Pegawai Republik Indonesia baru saja merayakan 
32 
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Harl Ulang Tahunnya yang ke XI. 
Berkaitan dengan itu tidak berkelebihanlah apabila Dewan me 
nyampaikan selamat kepada seluruh jajaran KORPRI dengan 
harapan semoga KORPRI dapat lebih meningkatkan pengabdian 
nya kepada Negara, Bangsa dan Rakyat Indonesia. Kita menyadari 
bahwa KORPRI adalah tulang punggung dari pada Pemerintah 
dalam rangka pelaksanaan Pembangunan di tanah air kita ini, oleh 
karena itu Dewan menggaris bawahi ucapan Presiden Soeharto da 
lam rangka HUT tersebut yaitu bahwa pegawai Republik Indo 
nesia sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat, Wajib mening 
katkan disiplin, dan keahlian serta ketrampilannya dalam rangka 
meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, karena kesemua 
nya itu merupakan kunci bagi suksesnya pelaksanaan tugas pem 
bangunan. Dalam kaitan dengan itu kita sambut baik usaha-usaha 
PANGKOPKAMTIB untuk memberantas Pungutan Liar dengan 
operasi TERAT AI IV yang baru-baru ini dilaksanakan. 
Kita mengharapkan tindakan penertiban tersebut dapat dilanjut 
kan di sektor lain yang lebih mendasar dan disertai dengan lang 
kah-langkah lanjutan dalam arti untuk memperoleh diagnose pe 
nyakit "PUNGLI" tersebut, sehingga pengobatannya dapat dija 
lankan secara konsisten sampai tuntasnya permasalahan, dan 
tidak sepotong-sepotong. 

Setiap Anggota Dewan harus tanggap terhadap aspirasi 
Rakyat untuk kemudian meng-elaborirnya secara bijaksana dan 
mengemukakan hal-hal tersebut menurut bobot permasalahan 
nya, baik melalui sinyalemen-sinyalemen melalui Pers maupun 
secara langsung memonitor Pemerintah sebagai partner Dewan. 

Sidang Dewan yang kami muliakan, 
Pesta Olah Raga Negara-negara Asia baru saja berakhir. 

Sekalipun hasil-hasil yang telah dicapai oleh Duta-duta Olah 
Raga kita di Asian Games tersebut dilihat dari jumlah medali 
berkurang dari Asian Games yang lalu, namun dilihat dari 'urut 
urutan Negara pemenang, kita masih bisa berbangga hati bahwa, 
Indonesia dapat menduduki tempat yang keenam. Berkaitan 
dengan itu yang terlebih penting adalah bahwa keikut-sertaan 



Saudara-saudara sekalian, 
Beberapa bulan lagi Sidang Umum Majelis Permusyawaratan 

Rakyat akan dilaksanakan. Para Anggota Dewan yang juga ada 
lah Anggota Majelis keseluruhannya akan terlibat dalam kegiatan 
tersebut. Oleh karenanya maka tepat sekali, apabila dalam masa 
reses persidangan ke-Il ini para Anggota Dewan yang tergabung 
dalam Team-team Komisi dapat melakukan Kunjungan Kerja ke 
Daerah-daerah untuk mendapatkan data-data pelbagai hal antara 
lain pelaksanaan Trilogi Pembangunan khususnya 8 (delapan) 
Jalur Pemerataan, disiplin Nasional, Pembangunan-pembangunan 
yang tak sesuai dengan perencanaan. Stabilitas Nasional khusus 
nya menghadapi Sidang Umum MPR yang akan datang, kegiatan 
lintas sektoral dan sebagainya. Disamping Kunjungan Kerja dalam 
bentuk Team-team Komisi DPR, maka masa reses inipun diman 
faatkan oleh para Anggota untuk melakukan komunikasi dengan 
daerah atau rakyat yang diwakilinya. Dengan demikian apa yang 
menjadi harapan masyarakat pemilihnya akan didengar langsung 
oleh wakil-wakil mereka. 
Inilah yang disebut reses yang berorientasi kepada tugas. Pimpin 
an. berharap, agar hasil kunjungan kerja ini laporannya dapat di 
bahas secara matang dan ada tindak lanjutnya dalam bentuk 
Rapat-rapat Kerja dan sebagainya. 
Dengan melihat sendiri hasil-hasil pembangunan maupun keku 
rangan-kekurangan di dalam pelaksanaan di pelbagai bidang dan 
sektor dan di pelbagai Wilayah, maka hasil peninjauan tersebut 
diharapkan dapat menjadi bahan yang sangat berharga dalam pem 
bahasan GBHN yang akan dihasilkan oleh Sidang Umum MPR 
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Indonesia dalam Pesta Olah Raga tersebut tidak hanya untuk 
.mengejar medali semata-mata, tetapi justru ingin meningkatkan 
hubungan yang lebih baik antara rakyat Indonesia dengan Bangsa 
bangsa Asia melalui Olah Raga ini. Oleh karena itu keikut serta 
an dalam pelbagai forum-forum Internasional ini mutlak diperlu 
kan dan hendaknya hasil-hasil yang telah dicapai dalam Asian 
Games tersebut menjadi dorongan/cambuk untuk meningkatkan 
prestasi untuk masa-masa mendatang. 
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bulan Maret yang akan datang. 
Dewasa ini Badan Pekerja MPR yang bertugas untuk menyiap 
kan materi-materi bagi Sidang Umum yang akan datang telah 
mengadakan rapat-rapatnya secara terus menerue dan diharapkan 
pada tanggal 20 Januari 1983 yang akan datang Ineya Allah telah 
selesai dengan tugas-tugasnya sehingga dengan demikian materi 
Sidang Umum tersebut dapat segera diterima oleh para Anggota 
Majelis untuk dapat dipelajari. 

Sidang Dewan yang terhormat, 
Pimpinan beserta seluruh Anggota bertekad untuk mening 

katkan peranan dari Lembaga Perwakilan Rakyat, sehingga bobot 
Demokrasi Pancasila yang menjadi tekad Orde Baru bisa dibudaya 
kan. Untuk itu, maka hak-hak yang ada seperti Hak Angket, Hak 
Meminta Keterangan, Hak Amandemen, Hak Mengajukan Per 
nyataan Pendapat dan sebagainya perlu ditingkat-kembangkan 
terus sehingga hak-hak tadi yang bernafaskan Pancasila, UUD 
1945, GBHN dan TAP MPR menjadi suatu kenyataan. Berkenaan 
dengan itu, maka hak-hak tersebut perlu diserasikan dengan ke 
wajiban sebagai Lembaga Legislatif yang ikut mensukseskan Mis 
sion Presiden/Mandataris menuju tercapainya efektifitas Dem? 
krasi Pancasila yang akan membawa aspirasi Bangsa dan Rakyat 
menuju cita-cita Nasional. 
Oleh karena itu harus dicegah penggunaan hak-hak tersebut ber 
kembang kearah Demokrasi Liberal yang jelas bertentangan de 
ngan Pancasila dan UUD 1945, karena Demokrasi Liberal mem 
berikan peluang bagi oposisi untuk menjatuhkan Pemerintah 
secara apriori. Untuk mengembangkan bobot Demokrasi Panca 
sila tentunya diperlukan biaya yang tidak sedikit dan disiplin 
Nasional dalam arti disiplin yang berdasarkan Pancasila, UUD 
1945, GBHN dan Tata Tertib Dewan, dan peraturan perundang 
undangan lainnya dan senantiasa menjunjung tinggi azas musya 
warah mufakat, yang menjadi tradisi turun-temurun dari Bangsa 
Indonesia. Kita berusaha jangan sampai ambisi politik dari luar 
yang bertentangan dengan Pancasila dibawa kedalarn, sehingga 
mengurangi makna dari pada mission Lembaga Demokrasi, ka- 
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rena adanya penyelusupan baik secara sadar atau tidak sadar. 

Sidang Dewan dan para Anggota yang terhormat, 
Demikianlah gambaran umum kegiatan-kegiatan yang te 

lah, dan akan dilakukan oleh Dewan dalam masa persidangan 
ke-Il. Izinkanlah pada kesempatan ini segenap Pimpinan Dewan 
mengucapkan : 
"Selarnat bertugas dalam masa reses" dan insya Allah kita akan 
bertemu lagi dalam Upacara Pembukaan Masa Persidangan ke 
III, tanggal 6 Januari 1983 yang akan datang, dimana pada ke 
sempatan itu Saudara Presiden akan menyampaikan Amanatnya 
dalam Sidang Paripuma DPR sebagai Pengantar Nota Keuangan 
dan RAPBN 1983/1984. 

Sekali lagi kami ucapkan "Selamat bertugas dalam masa 
reses", "Selamat Hari Natal kepada para Anggota Dewan yang 
merayakannya", "Selamat Tahun Baru 1983" kepada para Ang 
gota Dewan, mudah-mudahan dengan datangnya tahun baru ini 
memberi semangat inspirasi-inspirasi baru kepada para Anggota 
Dewan dalam rangka mengemban tugas-tugas Nasional yang di 
bebankan kepada kita masing-masing, dan mudah-mudahan Tu 
han Yang Maha Esa senantiasa memberikan Taufiq dan Hidayah 
Nya kepada kita sekalian. Amin. 

Izinkanlah kami menutup Sidang ini dengan ucapan: Syukur 
Alhamdulillah, Wassalarnu'alaikum Wr. Wb. 
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Hadirin sekalian yang terhormat, 
Sebagaimana diyakini oleh para pendiri Negara Republik 

Indonesia bahwa kemerdekaan Negara Republik Indonesia ini 
adalah atas berkat rakhmat Tuhan Yang Maha Esa, maka sejalan 
dengan itu. kitapun berkeyakinan bahwa keberhasilan pemba 
ngunan nasional yang telah dicapai sekarang ini yang antara Wn 
termasuk kerukunan hidup antar ummat beragarna, adalah juga 
berkat karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dianugerahkan ke 
pada Bangsa Indonesia melalui kepemimpinan Bapak Presiden 
Soeharto. 
Demikianlah kenyataannya, yaitu bahwa dengan Pancasila seba 
gai landasan idiil, UUD 1945 sebagai landasa.n struktural, Kete 
tapan MPR No. IV fMPR/197 8 tentang Garis-Garis Besar Haluan 
Negara R.I. serta dengan Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 ten- 

Hadirin sekalian yang terhormat, 
Sungguh suatu kegembiraan tersendiri bagi saya untuk dapat 

berkesempatan menyampaikan sambutan di dala.m rangka Peraya 
an Natal yang diselenggarakan secara bersama-sama di antara 
warga Kristen yang bekerja pada Lembaga Tertinggi dan Tinggi 
Negara dan pada Lembaga Pemerintah non Departemen malam 
hari ini. 

Kegembiraan tersebut adalah salah satu daripada manifes 
tasi rasa syukur saya kehacliran Tuhan Yang Maha Esa, oleh ka 
rena dengan perkenan-Nya semata-mata sehingga Saudara-saudara 
sekalian dapat menyelenggarakan dan merayakan Natal mala.m 
hari ini dengan penuh kekbidmatan dan puji-pujian serta do'a 
syukur berkenaan dengan lahirnya Yesus Kristus di dunia untuk 
membawa pembaharuan dan keselamatan bagi ummat manusia. 

SAMBUTAN KETUA MPR/DPR PADA PERAY AAN NATAL 
BERSAMA LETTINA 

T ANGGAL 20 DESEMBER 1982 
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tang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, sebagai 
landasan operasional, dimensi kehidupan nasional kita telah men 
capai suatu tatanan kehidupan yang mantap dan dinamis, men 
capai ketunggal ikaan di dalam kebhinnekaan. 

Oleh karena itu sungguh tepat sub thema perayaan Natal 
malam hari ini yaitu, "Hikrnah Natal memantapkan persatuan 
Bangsa untuk mensukseskan pembangunan Nasional dan Sidang 
Umum MPR tahun 1983", oleh karena justru sudah bertepatan 
dengan apa yang telah dicapai oleh bangsa dan negara yaitu se 
makin mantapnya persatuan dan kesatuan nasional kita pada 
saat ini. 
Dalam kerangka thema perayaan Natal ini yaitu "Aku datang tidak 
untuk dilayani, melainkan untuk melayani", izinkanlah saya me 
nyampaikan himbauan kepada para Pemimpin Agama di Indo 
nesia, yaitu bahwa pada hakekatnya Agama memberikan tuntunan 
kepada setiap pemeluknya untuk berbuat baik, beramal serta 
berkarya dengan baik, bukan untuk dirinya atau golongannya 
sendiri, tetapi juga untuk orang lain, untuk Bangsa dan Negara, 
untuk kepentingan bersama. Oleh karena itu siapapun sebagai 
Pemimpin Agama di Indonesia, kiranya dapat memberikan tun 
tunan serta citra yang baik itu kepada jemaatnya. Adalah men 
jadi tanggung jawab daripada para Pemuka Agama apabila ter 
jadi suatu kondisi yang justru merusak serta menghancur-lebur 
kan persatuan nasional yang telah kita capai itu, sernata-mata 
oleh karena tingkah laku, perbuatan serta semangat para perne 
luk Agama yang ada di Indonesia ini yang tidak sesuai dengan 
citra ajaran Agama yang mereka peroleh justru melalui para 
pemimpin Agama mereka sendiri. 

Fanatisme, ekstrimitas sorta kckcruhan jiwa dan semangat 
yang frustrasi dari para pemelu k Agarna pada hakekatnya adalah 
suatu kebutaan bathin dan kctumpulan pikiran di dalam menye 
rap ajaran Agama yang salah penafsirannya atau sengaja disalah 
tafsirkan oleh para Pemu ka Agama, yang tidak mengutamakan 
kepentingan nasional, akan tctapi justru hanya mengutamakan 
pribadi dan golongannya saja. 

Keteladanan Y esus Kristus sebagaimana jelas terpampang 
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dalam Thema Natal malam ini, "Alm datang tidak untuk dila 
yani melainkan untuk melayani", kiranya merupakan pelita 
kehidupan dalam menghantarkan jemaat kepada terwujudnya 
suatu tertib kehidupan beragama, tertib kehidupan berbangsa 
dan bernegara, yang mengagungkan persatuan bangsa untuk 
mensukseskan pembangunan Nasional dan Sidang Umum MPR 
bulan Maret 1983 mendatang ini. Arab serta cita-cita pemba 
ngunan Nasional kita sudah jelas, yaitu "terwujudnya suatu 
masvarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Panca 
sila, UUD 1945. Landasan perjuangan sudah pasti yaitu Panca 
sila, UUD 1945 dan Ketetapan-ketetapan MPR. Patut kita sukses 
kan Sidang Umum MPR bulan Maret 1983 yang akan datang, 
karena dengan suksesnya Sidang Umum MPR berarti kita mem 
punyai garis yang pasti mengenai arah perjuangan bangsa dalam 
wujud GBHN, kita mempunyai Mandataris yang tepat sehingga de 
ngannya kita kokoh kan tata kehidupan nasional kita, kita perkuat 
bobot persatuan nasional kita, kita teguhkan mekanisme Kepe 
mirnpinan Nasional serta kita budayakan semangat musyawarah 
mufakat di dalam sistem Demokrasi Pancasila kita menuju cita 
cita nasional masyarakat adil dan makmur. 

Dengan harapan-harapan itu saya akhiri sambutan saya, 
tidak lain saya ucapkan terima kasih atas semua perhatian yang 
telah diberikan dalam turut menghantarkan rasa syukur kita se 
kalian yang pada malam hari ini bersama-sarna merayakan NAT AL 
tahun 1982. 

Sekian. 
Haleluya, puji Tuhan. 
Terima kasih. 



+- 
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Assalamu'alaikum Wa.rahmatullahi Wabarakatuh, 
Yang terhormat Saudara Menteri Agama, 
Saudara Gubernur Kepa]a Daerah Tingkat I Jawa Timur, 
Saudara REktor IAIN SUNAN AMPEL, 
Pimpinan dan Penyelenggara Seminar, 
Para Peserta Seminar, 
Hadirin yang saha hormati. 

Dengan iringan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu 
wa Ta'ala, pada kesempatan ini saya dapat memenuhi permintaan 
Institut Agama Islam Negeri SUNAN AMPEL untuk memberikan 
sambutan pengarahan dalam Seminar Nasional PEMBANGUNAN 
EKONOMI DALAM P ANDANGAN ISLAM. Dalam hubungan 
dengan itu tentulah dimaklumi, bahwa untuk menanggapi masalah 
yang diketengahkan sebagai thema pokok dalam seminar ini, per 
tama-tama tidak memisahkan praktek pelaksanaan pandangan 
Islam yang diterapkan dalam pembangunan ekonomi itu, di dalam 
kehidupan dan suasana ekonomi dunia sekarang ini, dan terutama 
sekali dikaitkan dengan pembangunan ekonomi serta tata ekonomi 
yang hendak dan sedang dibangun di negara Kesatuan Republik 
Indonesia, dan oleh karenanya juga saling berusaha menemukan 
keselarasannya. 

Dengan sikap dasar demikian itu, diharapkan hasil pemikiran 
yang bulat dan utuh, yaitu bahwa pembangunan ekonomi dalam 
pandangan Islam tidak berdiri sendiri, tetapi dapat menyatu 
dengan perkembangan yang berlangsung di seluruh Indonesia 
dan di seluruh dunia. 

PIDATO PENGARAHAN KETUA MPR/DPR-RI 
PADA PEMBUKAAN SEMINAR NASIONAL TENTANG 

PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM PANDANGAN ISLAM 
YANG DISELENGGARAKAN OLEH IAIN SUNAN AMPEL 

DI SURABAYA TANGGAL 29 DESEMBER 1982 



Saudara-saudara, 
Pembangunan ekonomi dalam pandangan Islam tentulah 

dimaksudkan sebagai pembangunan ekonomi yang selaras dengan 
Qur'an dan Hadits. Dan jika sekiranya petunjuk-petunjuk di 
dalamnya tidak secara langsung dapat mengena pada sesuatu 
kasus konkrit yang terjadi pacla jaman sekarang ini, dapat diguna 
kan akal untuk menalarkannya berdasarkan qiyas dan atau ijtihad 
di antara para ulama. Dengan demikian diharapkan bahwa petun 
juk dalam Qur'an dan Hadits itu tidak menjadi jumud atau man 
deg, tetapi selalu hidup, sehingga makna yang dikandungnya te 
tap selaras dengan jamannya. Sebaliknya juga harus tetap dijaga, 
agar penyelarasannya dengan jaman itu senantiasa sesuai dengan 
Iman dan Amal Islam, yang bertujuan untuk mencapai kebaikan 
dan kebahagiaan hidup duniawi clan ukhrawi. 

Beberapa ayat da1am Qur'an dapat dijadikan pedoman ke 
arah itu, misalnya : 
"Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (ke 
bahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagian 
mu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baik.lah (kepacla orang 
lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu clan jangan 
lah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah ticlak 
menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan". (Surat Al 
Qashas, 77). 

Didalam ayat tersebut - dan di dalam Qur'an masih banyak 
lagi yang menguatkannya - manusia dibimbing ke arah kese 
iarasan dan keseimbangan duniawi dan ukhrawi, serta keseim 
bangan dan keselarasan dalam segi-segi kehidupan lainnya. Sikap 
dasar demikian itu juga selaras dengan tata kehidupan bernegara di 
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berclasarkan Pancasila. 
Dalam negara Pancasila demikian itu, maka falsafah Pancasila 
merupakan kaidah fundamental bagi kehidupan kenegaraan 
dan kemasyarakatan, dan pelaksanaannya merupakan kewajiban 
dan keharusan bagi seluruh warga negara, yang pelaksanaannya 
j~a selaras dengan watak bangsa Indonesia, karena Pancasila 
merupakan kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi kejiwaan 
dan watak yang suclah berakar di dalam kebudayaan bangsa Indo- 
46 



Saudara-saudara, 
Di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, kedudukan 

perekonomian negara disusun atas dasar Pancasila dan Undang 
Undang Dasar 1945. Kehidupan ekonomi dilaksanakan atas asas 
keseimbangan, pemerataan, keselarasan dan kekeluargaan, disarn 
ping keterpaduannya negara Kesatuan. 
Oleh sebab itu juga menuju terwujudnya keadilan sosial bagi se 
lu.ruh rakyat Indonesia (alinea ke 4 Pembukaan Undang-Undang 
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Allah. Hak milik merupakan titipan Allah yang perlu dikembang 
kan untuk kepentingan bersama. Harta kekayaan tak boleh ter 
kumpul di tangan sedikit orang saja; atau di tangan sesuatu golong 
an· saja; tetapi harus beredar dalam masyarakat. Oleh sebab itu di 
upayakan, agar : 
" . . . . . . . harta itu jangan hanya beredar di kalangan orang-orang 
kaya di antara kamu, " (Qur'an, Al Hasyr, 7). 

Cara-cara yang ditempuh Islam untuk menjaga harga dan ke 
kayaan tidak terhimpun di tangan satu orang, atau ditangan satu 
golongan saja adalah antara lain : 
1. wajibnya harta warisan dibagi-bagikan kepada anggota ke 

luarga yang berhak (Q.S. An-Nisaa, 7 dan 8); 
2. wajibnya seorang Muslim mengeluarkan zakat untuk me 

nolong sesama manusia (Q.S. At-Taubah, 60); 
3. ajaran mengajurkan orang-orang berada mengeluarkan se 

dekah untuk membantu orang yang tidak berada (Q.S. An 
Nahl, 90); 

4. ajaran untuk me-wakaf-kan sebagian harta untuk keperluan 
umum dan sosial. 
Corak sosialistik ekonomi dalam Islam diperkuat lagi dengan 

adanya asas nasionalisasi berdasarkan had.its Nabi tentang tidak 
bolehnya air, pandang pengembalaan dan api dimiliki secara pri 
badi, adanya larangan riba dalam bentuk menguntungkan kaum 
kapitalis dan merugikan masyarakat, serta adanya larangan mono 
poli. Hal itu mengandung arti, bahwa pandangan ekonomi Islam 
pada dasamya tidak sesuai dengan liberalisme, kapitalisme dan 
komunisme. 



Saudara-saudara, 
Corak moral ekonomi Islam mengejawantahkan ajaran per 

saudaraan, persamaan, keadilan, pemerataan. Oleh sebab itu eko 
nomi menurut pandangan Islam memandang manusia bukan ha 
nya bersifat materi, tetapi bersifat jasmani dan rohani. Kehidupan 
manusia tidak hanya terbatas didunia yang fana ini, tetapi juga 
berlanjut ke alam rohani dan u khrawi yang baka. Ekonomi dalam 
Islam tidak hanya mementingkan individu, tidak hanya memen 
tingkan masyarakat, tetapi individu dan masyarakat adalah sama 
pcntingnya. I Iak milik pcrorangan dalam Islam diakui, tetapi tidak 
abs?lut, tidak mu tlak, karcna scmua yang ada ini adalah rnilik 
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nes1a, dan selanjutnya telah menjadi perjanjian luhur bagi bangsa 
Indonesia untuk menjadikannya sebagai dasar falsafah dan ideo 
logi negara, bahkan telah teruji kebenarannya dalam sejarah per 
juangan dan kehidupan kenegaraan serta kehidupan kemasya 
rakatan bangsa Indonesia. 

Sementara itu di dunia sekarang ini berkembang pandangan 
pandangan ekonomi, yang juga berpengaruh di bidang politik, dan 
ideologi, sosial budaya dan pertahanan keamanan, yang pada 
umurnnya dianggap sebagai berinduk pada dua kutub, yaitu kutub 
liberal, dan kutub komunis, yang saling bertentangan, dan masing 
masing berusaha mendapatkan dukungan dari negara-negara yang 
sedang berkembang dan oleb sebab itu juga sedang menyusun ke 
kuatannya sendiri, seperti halnya negara Indonesia. Dalam hal 
demikian, bangsa Indonesia memahami sepenubnya, bahwa baik 
liberalisme, maupun komunisme, kedua-duanya mengandung ke 
lemahannya. Kelemahan-kelemahan itu akan dapat diatasi dengan 
terbentulmya Tata Ekonomi Dunia Baru, yang pada pokoknya 
hendak mewujudkan keseimbangan dan keselarasan yang menye 
luruh dan mendasar, dan oleh sebab itu akan mampu menangkal 
terjadinya pertentangan dan kesenjangan yang diakibatkan oleh 
tata yang berlaku sekarang ini. Tata Ekonomi Dunia Baru itu se 
laras dengan watak Pancasila yang integratif, berkeselarasan, ber 
keseim bangan dan berkekeluargaan. Oleh karena itu juga selaras 
dengan pokok-pokok pikiran pembangunan ekonomi dalam pan 
dangan Islam tadi. 



Dasar 1945). Pertentangan kepentingan antara modal dan tenaga 
kerja ditata sedemikian rupa, sehingga masyarakat mampu men 
dapatkan pekerjaan secara layak, untuk meningkatkan taraf hidup 
tanpa mengabaikan perlunya perkembangan modal secara wajar, 
agar dapat di.manfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan ma 
syarakat (pasal 27 ayat 2 clan pasal 34 Undang-Undang Dasar 
1945) guna mencegah terjadinya penindasan oleh golongan yang 
kuat terhadap yang lemah. Selaras dengan itu pula, hak milik 
berfungsi sosial. Pasal 33 ayat (1), (2) clan (3) tidak membenarkan 
terjadinya pertentangan kelas; tidak membenarkan terjadinya 
monopoli yang merugikan masyarakat; cabang-cabang produksi 
yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai dan dikelola 
oleh negara. Sehubungan dengan itu kegiatan ekonomi (produksi, 
distribusi dan jasa) dilaksanakan dengan semangat gotong royong, 
sehingga semua sektor (pemerintah, swasta dan koperasi) sating 
membantu dan tidak saling mematikan. 

Dengan demik:ian dapat dinyatakan, bahwa sekalipun ru 
musan dan kali.matnya berbeda-beda, makna yang terkandung 
dalam asas kenegaraan dan perekonomian Pancasila sangat ber- 
tepatan dengan pandangan Islam. Oleh sebab itu selanjutnya 
dapat dikemukakan pula, bahwa pembangunan ekonomi dalam 
pandangan Islam juga bertepatan dengan pembangunan tata 
perekonomian Pancasila. 

Saudara-saudara, 
Dengan memahami hal-hal tersebut, kita menempatkan 

diri kita dalam hubungan dengan perkembangan kehidupan 
ekonomi dunia sekarang ini. Pertama-tama tentulah disepakati, 
bahwa tat.a pergaulan di dunia sekarang ini telah berkembang 
sedemikian rupa, sehingga telah terwujud jalinan antar negara 
dan antar bangsa yang sangat erat, sehingga masing-masing tidak 
dapat saling melepaskan diri dari yang lain. Oleh sebab itu da 
pat dipahami, bahwa terjadinya resessi pada akhir-akhir ini ber 
pengaruh di seluruh dunia, terutama sekali negara-negara yang 
sedang berkembang. Sungguh beruntung bagi Indonesia, bahwa 
gejala tersebut tidak begitu terasa dampalmya di dalam negara, 
disebabkan karena hasil-hasil pembangunan yang dilaksanakan 
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oleh Pemerintah Orde Baru memungkinkan terwujudnya landasan 
yang kuat bagi ketahanan ekonomi nasional. 

Sekalipun demikian hendaknya diyakini pula, bahwa diper 
lukan usaha-usaha untuk memanfaatkan sumber daya (alamiah, 
manusiawi, management dan sebagainya), untuk senantiasa me 
ningkatkan ketahanan nasional, khususnya di bidang ekonomi 
tersebut, sehingga selain dapat bertahan terhadap dampak resesi 
dunia, juga mampu meningkatkan pembangunan sebagaimana 
dimaksudkan dalam G BHN. Ketahanan itu akan semakin dapat 
meningkat, jika kita semakin mampu mendayagunakan sumber 
daya alam (daratan, perairan, udara dan antariksa) dengan me 
ningkatkan sumber daya manusia (jumlah yang cukup, penve 
baran yang merata; produktivitas pikiran ketrampilan, pengorga- 
nisasian dan pengelolaan dengan management yang berdayaguna 
dan berhasilguna), sehingga di dalam sating ketergantungan kehi 
dupan ekonomi dunia, kita semakin mampu berdiri diatas kemam 
puan sendiri. 

Di dalam pembangunan ekonomi yang berwajah demikian 
itu, pembangunan ekonomi dalam pandangan Islam menyatu da 
lam pandangan ekonomi Pancasila yang bersifat Nasional, dan se 
lanjutnya menuju terwujudnya Tata Ekonomi Dunia Baru yang 
ideal, yaitu suatu tata yang tanpa kesenjangan, tanpa penindasan, 
tanpa jurang perbedaan antara kaya dan miskin yang selama ini, 
dfrasa sangat menganggu, yaitu di dalam masyarakat adil dan 
makmur, sebagaimana selaras dengan aspirasi Islam dan selaras • pula dengan aspirasi Pancasila. 

Dalam sikap demikian itu, pembangunan ekonomi dalam 
pandangan Islam tentulah tidak diarahkan untuk meng-eklusif 
kan diri, tetapi justru mengintegrasi dengan aspirasi dunia yang 
mengju c1ta-citanya, setelah mengalami pahit getirnya kehidupan 
ekonomi di dalam sistem lama yang telah lapuk dan masih ma 
pan di banyak negara sekarang ini (liberalisme, kapitalisme, 
sosialisme, komunisme). Berkenaan dengan itu pula, pengkajian 
terhadap segi-segi yang terperinci dari pada pandangan ekonomi 
Islam yang dapat diterapkan dalam pembangunan, hendaknya 
dapat diarahkan untuk mengejawantahkan tata-citra tersebut. 
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Jakarta, 29 Desernber 1982 

Terima kasih. 
Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

Di dalaru Seminar i111 berh impun pemikir-pemi kir utama na 
sio nal yang dapat diharupkan mernenuhi tantangan tersebut, 
dengan ja wahan-jawaban yang pra ktis, tanpa mcngurangi makna 
tulang punggun~ teoret.ik yang melandasi pemikirannya, sehingga 
pemikirun rnenuenui Pc-:1111>angunan Ekonomi dalarn Pandangan 
Islam Lersehut selaras dc-:ngan jamannya, selaras dengan tempat 
peruruhdiunn ya, dan selaras pula dc:ngan Iman Islam yang menye 
rnungul.inya dalam kerangka pcrnhangunan Nasional yang menye 
luruh, sorta dalarn proses pertumbuhan peradaban dunia yang 
sernak in maju, semakin menyatu , dan semakin berkeadilan. 

Dengan harapan-ha.rapan dcmikian itu, kepada Seminar ini 
saya ucapkan SELAMAT BEKl~ILJJ\. 

Semoga Allah Subhanahu wa 'I'a'ala senantiasa melimpahkan 
berkah dan rakhmatNya, serta kejernihan pikiran yang mem 
bimbing ke arah berhasilnya Seminar ini. 
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SAMBUTAN KETUA MPR/DPR-RI PADA 
MAJALAH GELORA PEMBANGUNAN INDONESIA 
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Pimpinan MPR/DPR-Rl menyambut dengan gembira pra 
karsa Majallah GELORA PEMBANGUNAN INDONESIA untuk 
menerbitkan Edisi Khusus Ilari Natal 1982 dan Tahun Baru 1 
Januari 1983, karena prakarsa yang demikian ini merupakan 
perwujudan rasa syu kur terhadap segala limpahan nikmat dan 
rah mat TUHAN YANG MAHA ESA kepada Bangsa dan Negara 
Republik Indonesia, khususnya kepada segenap warga pengasuh 
Majallah GELORA PEMBANGUNAN INDONESIA. 

Merayakan hari-hari besar keagamaan seperti halnya peraya 
an Natal adalah merupakan manifestasi kobaran jiwa ketaqwaan 
terhadap TUHAN YANG MAHA ESA yang mendorong untuk 
mengintrospeksi diri dan kehidupan kita apakah sudah sesuai 
dengan kaidah-kaidah tuntutan Al Khalik. 

Pada hakekatnya, manusia selalu terikat dengan dimensi 
waktu, waktu lampau, waktu sekarang dan waktu yang akan 
datang, waktu kemarin, sekarang dan besok. Hari sekarang ada 
lah produk dari hari kemarin, dan besok adalah produk dari se 
karang dan kemarin. 
Oleh karena itu, untuk menyongsong hari besok, tahun baru 
1983 hendalrnyalah kita tengok hari ini dan hari kemarin. Apa 
yang kurang atau salah di hari kemarin dan sekarang, supaya di 
perbaiki dan disempumakan di hari besok, karena hanya dengan 
demikianlah kita dapat menikmati kebahagiaan hari besok. Se 
baliknya, hanya menghidupkan nostalgia hari kemarin dan seka 
rang, serta berpuas diri atasnya, akan meredupkan semangat dan 
dinamika hidup menghadapi perjuangan di hari besok, sehingga 
terjadilah apa yang disebut ketinggalan jaman dan frustrasi. Se 
laku insan yang bertaqwa kepada TUI-IAN YANG MAIIA ESA 
hendaklah selalu bersyukur atas apa yang sudah dicapai sekarang 

SAMBUTAN KETUA MPR/DPR-Rl PADA 
MAJALAH GELORA PEMBANGUNAN INDONESIA 
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Jakarta, 30 Desember 1982. 

dan berdo'a mohon taufik dan hidayah-NYA menghadapi hari 
besok. Hanya dengan demikianlah, kita akan selalu merasa yakin 
clan mantap menghadapi segala kemungkinan di hari mendatang. 

Pembangunan kita sekarang menghadapi masa transisi dari 
PELITA III ke PELITA IV, karena tahun 1983/1984 merupakan 
tahun terakhir Pelita III. sebagaimana halnya masa transisi, maka 
tentunya peralihan PELIT A ke PELIT A sedikit-banyaknya mem 
punyai kerawanan-kerawanan. Justru karena kerawanan-kera 
wanan itulah, maka Pimpinan MPR/DPR mengharapkan sungguh 
sungguh, agar sesuai dengan missionnya, Majallah GELORA PEM 
BANGUNAN INDONESIA dapat menyumbangkan peranan yang 
menentukan dalam usaha lebih memantapkan dukungan dan par 
tisipasi seluruh lapisan dan golongan masyarakat bagi kesinam 
bungan Pembangunan Nasional, PE LIT A demi PE LIT A menuju 
terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan P ANCA 
SILA. 

Sesuai dengan tatanan DEMOKRASI PANCASILA, maka 
Pembangunan Indonesia mencakup 2 (dua) aspek yaitu aspek 
nasional, dan aspek daerah. Di samping kegiatan nasional, ke 
giatan daerahpun memegang peranan yang menentukan dalam 
pembangunan Bangsa dan Negara, sehingga oleh karenanya, Pim 
pinan MPR/DPR menghimbau kiranya berita-berita pembangunan 
daerah tidaklah terlalu langka dalam pemberitaan GELORA PEM 
BANGUNAN INDONESIA. Pembangunan Nasional dan Pemba 
ngunan Daerah bagaikan batang dan akar. Batang tidak dapat 
tegak tanpa akar. 

Sebagai akhir sambutan ini, Pimpinan MPR/DPR mengucap 
kan selama Hari Natal 1982 dan Tahun Baru 1983. 

Semoga prakarsa ini merupakan sumbangsih bagi keberhasilan 
Pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia. 

Insya' Allah. 
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PIDATO KETUA DPR-RI 
PADA PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN KE III 

TAHUN SIDANG 1982-1983 
TANGGAL 6 JANUARI 1983 
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Sidang Dewan dan hadirin yang terhormat, 
Setelah Dewan menjalani masa reses dari tanggal 12 Desem 

ber 1982 sampai dengan 5 Januari 1983, maka hari ini kita ber 
temu kembali untuk memasuki Masa Sidang ke-III Tahun Sidang 
1982 - 1983·. Mengingat bahwasanya hari ini merupakan hari 
pertama kita bertemu untuk tahun 1983, maka pada kesempatan 
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Yang terhormat, 
Saudara Presiden, 
Saudara Wakil Presiden, 
Saudara-saudara Pimpinan dan para Anggota Lembaga Ter 
tinggi dan Tinggi Negara, 
Saudara-saudara Menteri Kabinet Pembangunan III, 
Saudara-saudara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 
Yang mulia para Duta Besar/Kepala Perwakilan Negara 
Sahabat, 
Para Undangan, Hadirin sekalian yang kami hormati. 

Assalamu'alaikum Wr. Wb. 
Sesuai catatan terakhir 426 Anggota Dewan telah hadir da 

lam rapat Paripurna ini. Dengan demikian rapat Paripurna ini 
telah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam 
pasal 89 Tata Tertib Sementara Dewan. Sehubungan dengan itu 
seraya mengucapkan Bissmillahirokhmanirrokhim, izinkanlah 
kami membuka rapat Paripuma Dewan Perwakilan Rakyat ini, 
yang sekaligus menandai dimulainya Masa Persidangan ke III 
Tahun Sidang 1982 - 1983. Dan sesuai dengan pasal 85 Per 
aturan Tata Tertib Sementara Dewan, maka rapat Paripurna ini 
kami nyatakan terbuka untuk umum. 

PIDATO KETUA DPR-RI 
PADA PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN KE III 

TAHUN SJOANG 1982-1983 
T ANGGAL 6 JANUARJ I 983 



yang baik ini, kami akan pergunakan untuk mengucapkan "Sela 
mat bertemu kembali" dan "Selamat Tahun Baru 1983" kepada 
para Anggota Dewan, dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan 
RakhmatNya pada kita sekalian. 

Marilah tahun baru ini kita jadikan pendorong serta pengge 
rak bagi kita bersama untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, 
dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat di tanah air kita, dalam 
rangka meningkatkan peran dan bobot Dewan sehingga tekad 
Orde Baru untuk membudayakan Demokrasi Pancasila dapat 
terwujud lebih nyata. Demikian pula, marilah kita tingkatkan 
pengabdian kita sekalian kepada Rakyat, Bangsa dan Negara me 
lalui Lembaga Perwakilan Rakyat ini, sehingga eksistensi dari 
Dewan ini akan dapat lebih dirasakan oleh seluruh rakyat Indo 
nesia. 

Kepada yang terhormat Saudara Presiden, Saudara Wakil 
Presiden, para Pimpinan Lembaga 'I'ertinggi serta Tinggi Negara, 
para Menteri, para Yang mulai Kepala-kepala Perwakilan Negara 
Sahabat, para Undangan yang hadir dalam Sidang yang mulia 
ini, serta kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada, 
kami sampaikan ucapan "Selamat Tahun Baru 1983". Semoga 
Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hi 
dayah Nya kepada Rakyat, Bangsa dan Negara Indonesia. 

Sidang Dewan dan hadirin yang terhonnat, 
Sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Sementara Dewan pa 

sal 128, maka Rapat Paripurna hari ini mengambil acara pokok 
mendengarkan Amanat Presiden mengenai Nota Keuangan dan 
Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara tahun 1983/1984. Amanat Presiden yang akan 
disampaikan dalam forum rapat Paripurna hari ini, sungguh me 
rupakan Amanat yang penting, karena berisi Keterangan Peme 
rintah mengenai segala sesuatu yang berkenaan dengan hajad 
hidup rakyat Indonesia yang kita wakili. Dengan Amanat Presi 
den tersebut akan tergambarlah seluruh Anggaran Pendapatan 
dari Negara serta Anggaran yang akan dibelanjakan atau dikeluar 
kan oleh Negara, dalam kurun waktu satu tahun yang akan kita 
jalani bersama yaitu tahun anggaran 1983/1984 yang merupa- 
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Sidang Dewan dan hadirin yang terhormat, 
Dalam reses yang lalu yang merupakan masa reses yang 

pertama dari Dewan hasil PEMILU 1982, maka Dewan telah 
menugasi semua Komisi untuk mengadakan Kunjungan Kerja ke 
Daerah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan 
Dewan terhadap Pemerintah. Hasil Kunjungan Kerja ke Daerah 
tersebut, kemudian akan dibahas secara matang baik didalam 
Rapat-rapat Intern Fraksi, Intern Komisi, Rapat-rapat Kerja, 
Rapat Dengar Pendapat dan Dengar Pendapat Umum, dalam 
waktu yang mendatang, dalam rangka tindak lanjut untuk mem 
proses secara nyata hasil-hasil Kunjungan Kerja tersebut, bersama 
sama dengan pihak Pemerintah sehingga menghasilkan produk 
produk yang bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Dalam rangka mengatur kembali tatacara penyelenggaraan 
tugas dan fungsi serta hak dan kewajiban serta tanggungjawab 
DPR maka Dewan pada tanggal 19 Oktober 1982 telah memben 
tuk Panitia Khusus Penyusun Tata Tertib. 
Semula diharapkan Panitia Khusus ini dapat menyelesaikan tugas 
nya pada akhir bulan Desember 1982, akan tetapi karena masih 
terdapat hal-hal yang perlu dibicarakan lebih mendalam lagi-maka 
Panitia Khusus tersebut masih memerlukan tambahan waktu 
untuk merampungkan tugasnya, sehingga oleh karenanya Dewan 
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kan tahun-tahun peralihan dari PELITA III ke PELITA IV. 
Setelah Dewan mendengar secara langsung dari Saudara 

Presiden mengenai Rancangan Anggaran dan Pendapatan dan 
Belanja Negara yang akan diberlakukan mulai tanggal 1 April 
tahun 1983 nanti, maka kemudian Dewan akan membahamya 
secara kwantitatif d'a.lam rapat-rapat Fraksi, Komisi dan Paripuma 
dalam masa sidang ke III ini. Mengingat bahwa pembahasan Ran 
cangan Anggaran tersebut telah diawali dengan pembabasan se 
cara kwalitatif antara Dewan dengan pihak Pemerintah dalam 
masa sidang ke II yang lalu, maka lnsya'Allah pembahasan Ran 
cangan Undang-Undang APBN 1983/1984 dan Nota Keuangan 
nya, dapat diselesaikan selambat-lambatnya satu bulan sebelum 
tanggal 1 April 1983. 



Sidang Dewan dan hadirin sekalian, 
Dunia pada saat ini sedang dilanda resesi ekonorni yang masih 

berlangsung terus. Sekalipun demikian, Rakyat dan Pemerintah 
tetap bertekad untuk tidak mengendorkan laju Pembangunan. 
Kita wajib menyambut dengan baik tekad tersebut dan memberi 
dukungan sepenuhnya, agar supaya pembangunan yang merupakan 
satu-satunya jalan untuk memakmurkan dan menyejahterakan 
Rakyat dapat terus berlanjut dan berkesinambungan. 
Menghadapi situasi ekonomi dunia tersebut, hendalrnya kita harus 
dapat mawas diri, meningkatkan disiplin nasional dalam rangka 
memperkuat ketahanan nasional, serta menjaga supaya keadaan 
yang sulit tersebut tidak berkembang menjadi lebih sulit lagi untuk 
masa-rnasa mendatang. 
Bahkan tidak hanya itu, dalam keadaan perekonomian dunia yang 
sulit itu, hendalrnya dapat dihadapi dengan peningkatan persatuan 
dan kesatuan bangsa serta adanya rasa senasib sepenanggungan, 
peningkatan kewirakaryaan dan keterampilan, peningkatan mana 
gement yang baik, produktivitas, peningkatan kwalitas mutu ba 
rang, juga kwantitasnya. Oleh karena itu anjuran Saudara Presiden 
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Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan Politik, Ekonomi, 
Sosial Budaya, dan Pertahanan Keamanan akan dapat lcbih nyata. 
Berkaitan dengan itu satu hal yang perlu mendapatkan perhatian 
kita bcrsama ialah mcngonai pengelolaan dari Wilayah Lautan 
yang demi kian luasnyu itu. Ki ta harus dapat sccara berimbang 
mcrnnnfaat.kan lautan terscbu t bagi kcmakmuran sorta kesejah 
tcraan seluruh Rakyat Indonesia tanpa mcngabaikan kelestarian 
wilayah lautan tersebut sebagai sumber kehidupan. . 
Disamping itu masalah kearnanan serta kesclamatan wilayah lautan 
tersebut sungguh bukan mcrupakan masalah yang ringan, akan 
tetapi bagairnanapun beratnya, kita sebagai Bangsa dan Negara 
yang berdaulat atas wilayah tersebut harus mampu untuk menga 
tasinya. Schu bungan dengan itulah diharapkan kiranya Peraturan 
Perundangan sebagai tindak lanjut dari masalah-masalah yang 
berkaitan dengan Hukum Laut tersebut dapat diwujudkan dalam 
waktu yang tidak terlalu lama. 



Sidang Dewan dan hadirin yang terhormat, 
Peristiwa penanda tanganan Konvensi Hukum Laut oleh 119 

Negara baru-baru ini, sungguh mempunyai arti yang penting bagi 
Bangsa Indonesia, karena adanya Konvensi tersebut Wawasan 
Bangsa Indonesia dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan 
Nasional yaitu Wawasan Nusantara yang mencakup perwujudan 
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dalam Sidang Paripurnanya tanggal 11 Desember 1982, telah 
mengambil Keputusan untuk memperpanjang masa tugas Panitia 
Khusus tersebut, sampai akhir bulan Pebruari 1983. Kita berha 
rap semoga Panitia Khusus ini dapat menghasilkan suatu draft 
Peraturan Tata Tertib yang lebih baik dan sempurna sehingga 
lebih dapat mengakomodir cita-cita kita bersama untuk mening 
katkan peran dan bobot Dewan sebagai salah satu Alat Keleng 
kapan Demokrasi Pancasila dalam rangka usaha mewujudkan 
Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, GBHN dan Ketetapan 
ketetapan MPR dalam tata kehidupan Rakyat, Bangsa dan Negara 
Indonesia 

Berkaitan dengan itu hal-hal yang menjadi atribut Dewan se 
perti Hak Angket, Hak Meminta Keterangan, Hak Amandemen, 
Hak Mengajukan Pemyataan Pendapat, Hak Inisiatif dan sebagai 
nya harus dikembang-tingkatkan sesuai dengan Demokrasi Panca 
sila, dan Undang-Undang Dasar 1945 dan bukan atas dasar azas 
Demokrasi lain yang bertentangan dengan Pancasila, sehingga 
memperluas cakrawala pengabdian Dewan sebagai Lembaga Legis 
latif dalam rangka keikutsertaannya mensukseskan mission Pre 
siden/Mandataris, untuk menuju terwujudnya cita-cita Nasional 
yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. 

Kita menyadari sepenuhnya bahwa pembudayaan Demo 
krasi Pancasila merupakan suatu proses yang luas baik subyek 
maupun obyelmya, serta meliputi semua bidang kehidupan ber 
negara dan bermasyarakat. 
Oleh karenanya hanya dengan semangat juang yang tinggi, jiwa 
patriotik yang menyala-nyala serta disiplin Nasional yang hidup, 
proses pembudayaan tersebut dalam kita selesaikan dengan se 
baik-baiknya, 
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Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin sekalian, 
Beberapa waktu lagi Insya'Allah MPR akan menyelenggara 

kan Sidang Umurnnya, yaitu tanggal 1 Maret sampai dengan 11 
Maret 1983. Para Anggota DPR yang keseluruhannya adalah juga 
Anggota MPR akan terlibat langsung dengan kegiatan ini. 
Kepada para Anggota Dewan, Anggota Majelis, bahkan kepada 
seluruh Rakyat Indonesia, melalui forum ini kami mengharapkan 
untuk dapat meningkatkan disiplin nasional di segala bidang, se 
hingga situasi arnan, tenang dan rukun penuh dinamika dapat 
benar-benar terwujud. Aspirasi dan pikiran yang hidup dalam 
masyarakat hendaknya disalurkan melalui saluran secara demo 
krasi berdasarkan hukum dan konstitusional. Semuanya ini akan 
mendorong bagi berhasilnya Stabilitas Nasional yang sangat di 
perlukan bagi suksesnya Sidang Umum ini, yang akan menghasil 
kan pelbagai Ketetapan MPR yang sangat besar artinya bagi ke 
langsungan hidup ket.atanegaraan kita. lni semuanya merupakan 
tanggung jawab nasional, tanggung jawab seluruh Bangsa dan Rak 
yat Indonesia. 

Sidang Dewan yang terhormat, 
Menjelang akhir tahun 1982, telah dilaksanakan penggantian 

untuk hidup sederhana, dan tidak bersikap boros dan konsurhtif, 
menjadi lebih penting lagi artinya bagi kesinambungan pemba 
ngunan. 
Menghadapi tahun-tahun yang lebih sulit ini, kita menyambut 
baik dan memberikan dukungan terhadap tindakan-tindakan pe 
nertiban yang sedang dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka 
meningkatkan pengawasan dan penertiban Aparatur antara lain 
usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Panglima KOPKAMTIB de 
ngan Operasi Teratai IV, V dan VI yang baru-baru ini dijalankan. 
Kita mengharapkan tindakan tersebut dapat dilanjutkan disektor 
lain yang lebih mendasar dan disertai dengan langkah-langkah 
lanjutannya, sehingga dapat terwujud aparat yang efisien, efektif, 
bersih dan berwibawa, mampu melaksanakan tugas-tugas umum 
Pemerintah maupun menggerakkan pembangunan dengan lancar, 
dengan semangat dan sikap pengabdian terhadap rakyat. 
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Sidang Dewan dan hadirin sekalian, 
Demikian ga.mbaran pokok mengenai kegiatan Dewan pada 

.nasa reses yang lalu dan rencana kegiatan untuk masa sidang ke III 
yang akan datang scrta beberapa permasalahan yang sempat men 
dapat perhatian dari Dewan. 

Dan berkaitan dengan suasana mernperingati Maulud Nabi 
dan Hari Natal, kami mengajak semua Iihak untuk senantiasa 
mengikuti keteladanan yang telah diberikan oleh Nabi Muhammad 
s.a.w., dan lsal Almasih dalam rangka mcnegakkan Iman dan Amal 
baik kita bagi kcsojahteraan dan koccrdasan kehidupan Bangsa 
Indonesia. 

Saudara-saudara sekalian, 
Pada akhir bulan Desember 1982 yang baru lalu, di daerah 

Flores Timur digoncangkan oleh gempa yang membawa akibat 
sekurang-kurangnya 12 orang meninggal dunia, beberapa puluh 
orang Iuka berat dan bangunan-bangunan yang mengalami kehan 
curan. Juga dengan datangnya musim hujan yang membawa akibat 
banjir besar di beberapa wilayah di tanah air kita, seperti di Aceh 
Utara, Sumbar, Kodya Bandung dan lain-lain yang mengakibatkan 
kerugian harta benda serta rusaknya bangunan-bangunan yang cu 
kup parah, atas nama Dewan kami menyampaikan rasa prihatin 
yang sedalam-dalamnya khususnya kepada para korban musibah 
tersebut. Kami mengharapkan, agar kiranya Pemerintah dapat 
segera rnengambil langkah-langkah dalam raangka membantu me 
ringankan beban bagi para korban bencana ini, serta rehabilitasi 
daerah setempat. 

Kepala Staf Angkatan Udara, Kepala Staf Angkatan Laut dan 
Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Kepada ketiga Pejabat yang 
baru, Pimpinan beserta seluruh Anggota Dewan mengucapkan: 
"Selamat", semoga tanggung jawab yang dipercayakan kepada 
Saudara dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara dapat 
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga rasa aman dan ten 
teram lahir maupun batin seluruh rakyat Indonesia dapat lebih ter 
wujud dengan nyata. 
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Jakarta, 6 Januari 1983. 

Akhirnya perkenankanlah kami menutup Sidang Paripurna 
ini dengan ucapan Alhamdulillahirobila'lamin. 

Wassalamu'alaikum Wr. Wb. 
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SAMBUTAN KETUA MPR/DPR-RI 
PADA PERAYAAN NATAL YANG 

DISELENGGARAKAN OLEH KELUARGA 
MPR/DPR-RI DI GEDUNG MPR/DPR·RI 

PADA TANGGAL 7 JANUARI 1983 
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Saudara-saudara sekalian, 
Dalam rangka penghayatan dan pengamalan Pancasila baik 

sebagai Dasar dan Ideologi maupun sebagai Falsafah Bangsa dan 
Negara, maka salah satu perwujudannya adalah pengakuan dan 
pengaturan hari-hari Raya Keagamaan oleh Pemerintah, sehingga 
dengan perayaan-perayaan keagamaan seperti perayaan Natal 
malam ini, kita berkesempatan merenungkan kembali betapa amal 
bhakti hidup kita telah kita persembahkan bagi kemuliaan Tuhan 
Yang Maha Esa, bagi manusia sekeliling kita dan bagi kepentingan 
bersama dalam membangun Bangsa dan Negara Republik Indo 
nesia ini. 

Perkenankanlah saya, atas nama Pimpinan dan segenap Ang 
gota Dewan dan Majelis, menyampaikan ucapan: selamat Hari 
Raya Natal 25 Desember 1982 dan selamat Tahun Baru 1 Januari 
1983. 

Meskipun kita sekarang sudah berada seminggu lamanya di 
dalam T AHUN BARU 1983 ini, dan telah pula meninggalkan ta 
hun 1982 dengan segala riwayatnya, namun sebagai insani yang 
bertaqwa, patutlah kita sekalian memanjatkan puji dan syukur atas 
segala berkat rahmat-NY A kepada kita sekalian selama setahun 
yang silam sampai pada permulaan Tahun Baru ini. 

Yang kami horrnati; 
Panitia Penyelenggara, 
Para Warga Kristen MPH./OPR-Rl, 
Pim pin an Fraksi-Fraksi MP R/ UP R - RI, dan 
Para hadirin sekalian. 

SAMBUTAN KETUA MPR/DPR-RI 
PADA PEHAYAAN NATAL YANG DISELENGGARAKAN 

OLEH KELUARGA Ml'H/OPR-RI DI GEDUNG MPR/ 
DPR-RI PADA TANCCAL 7 JANUARI 1983 
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Jakarta, 7 Januari 1983. 

Saudara-saudara sekalian, 
Jika demikian halnya keyakinan Ummat Kristen Indonesia, 

maka saya sungguh yakin bahwa seluruh Ummat Kristen Indone 
sia khususnya Anggota dan Karyawan MPR/DPR-RI, tidak akan 
mengenal pamrili dalam rangka usaha mengisi kemerdekaan karu 
nia TUHAN YANG MAHA ESA ini, menuju tercapainya cita-cita 
nasional: "Negara Republik Indonesia yang adil dan makmur". 

Saudara-saudara sekalian, 
Sebagai akhir sambutan ini, saya mengajak seluruh warga 

Kristen Indonesia khususnya Anggota dan Karyawan MPR/DPR 
untuk memohon rahmat TUHAN YANG MAHA ESA atas penye 
lenggaraan Sidang Umum Majelis mendatang, yang akan meman 
cangkan tonggak sejarah bagi kelanjutan pembangunan Bangsa 
dan Negara Republik Indonesia. 

Kiranya TUHAN YANG MAHA ESA senantiasa member 
kati kita sekalian da1am menjalani Tahun Baru 1983 ini. 

Sekian, terirna kasih. 

Dalam kaitan itulah, maka di tengah-tengah hiruk-pikuknya 
Ummat Kristen sedunia merayakan kelahiran JESUS KRISTUS 
ke dalam dunia ini, Pimpinan MPR/DPR-RI ingin menegaskan 
di sini sebagaimana pengakuan para pendiri Negara ini bahwa ke 
merdekaan adalah atas berkat rahmat TUHAN YANG MAHA 
ESA, kitapun percaya bahwa Negara Proklamasi 17 Agustus 1945 
ini, adalah juga berkat rahmat-Nya yang dipertanggungjawabkan 
kepada Bangsa Indonesia. 

Apabila segenap Bangsa Indonesia berkeyakinan demikian, 
maka dengan sendirinya kita merasa dan menyadari sungguh-sung 
guh bahwa dharma bhakti kita kepada Bangsa dan Negara yang di 
karuniakan kepada kita ini, adalah juga berarti bhakti kita kepada 
TUHAN YANG MAHA ESA. Mengasihi sesama manusia, berarti 
juga sudah berbhakti kepada TUHAN YANG MAHA ESA sebagai 
penciptanya. 
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UP A CARA PENYERAHAN HAPT AH 

BEPEKA AT AS APBN 1981/ 1982 
12 JANUARI 1983 
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Hadirin yang terhormat, 
Dalam rangka pelaksanaan Demokrasi Pancasila di bidang sis- 

Assalamu'alaikum Wr. Wb. 
Dalam rangka pelaksanaan tugas konstitusional sebagaimana 

diatur dalam pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945, maka 
baru saja kita saksikan bersama penyampaian untuk pertama kali 
nya suatu Hasil Pemeriksaan Tahunan {HAPT AH) atas APBN oleh 
Badan Pemeriksa Keuangan (BEPEKA) kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat hasil Pemilihan Umum 1982. 

Apabila setahun yang lalu, yaitu pada tanggal 12 Januari 
1982 di tempat ini pula, telah dilakukan upacara penyerahan 
HAPTAH BEPEKA atas APBN 1980/1981 oleh Bad.an Pemeriksa 
Keuangan kepada DPR periode 1977-1982, maka pada hari ini 
yang diserahkan oleh BEPEKA adalah HAPT AH atas APBN 1981/ 
1982, kepada DPR periode 1982-1987. Penyerahan secara teratur 
dan berlanjut dari tahun ke tahun hasil pemeriksaan pengelolaan 
keuangan negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada DPR 
jelas merupakan perwujudan yang nyata dari tekad kita bersama 
dalam rangka membudayakan Demokrasi Pancasila sebagaimana 
diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. 

Yang terhormat, 

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota BEPEKA, 
Saudara para Wakil Ketua DPR, 
Saudara-saudara Pimpinan Fraksi-Fraksi di DPR, 
Saudara-saudara Pimpinan Komisi APBN, Komisi I s/d X, 
BURT dan BKSAP. 

SAMBUTAN KETUA DPR-Rl PADA 
UPACARA PENYERAHAN HAPTAH BEPEKA 

ATAS APBN 1981/1982 
12JANUARI 1983 



tern pemerintahan negara, kita menganut azas pembagian tugas 
dan wewenang di antara Lembaga-lembaga Tinggi Negara. 
Berkaitan dengan itu Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan UUD- 
1945, mempunyai wewenang dan tugas untuk : 

1. memberikan persetujuan dalam pembentukan Undang 
undang (pasal 20 (1)). 

2. memberikan persetujuan dalam penetapan anggaran pen 
dapatan dan belanja negara, perpajakan, macam dan harga 
mata uang serta hal keuangan negara (pasal 23 ayat (1), 
(2), (3), dan ( 4)). 

3. melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang, 
pelaksanaan APBN serta pengelolaan keuangan Negara 
dan kebijaksanaan Pemerintah (Penjelasan UUD 1945). 

Dan untuk memungkinkan pelaksanaan wewenang dan tugas 
tersebut, maka berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku 
kepada Dewan diberikan berbagai hak yaitu hak meminta kete 
rangan, hak mengadakan penyelidikan, hak mengajukan pertanya 
an, hak mengadakan perubahan serta hak mengajukan pemyataan 
pendapat. 

Dengan demikian jelaslah bahwa Pemerintah dalam melaksa 
nakan wewenang dan tugasnya selalu berada dalam pengawasan 
DPR. Dewan dalam kedudukannya sebagai pengawas itu adalah 
kuat, karena tidak dapat dibubarkan seperti halnya dalam sistem 
parlementer, bahkan ka-ena Anggota Dewan secara fungsional 
adalah Anggota MPR, maka apabila dianggap perlu Dewan dapat 
meminta kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai Peme 
gang Kedaulatan Rakyat untuk meminta pertanggungan jawab 
Pimpinan Eksekutif. 

Hadirin yang terhormat, 
Dalam rangka pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan se 

bagaimana kami sebutkan tadi, sudah barang tentu Dewan membu 
tuhkan bahan-bahan yang terpercaya dalam arti bukan bahan yang 
masih disangsikan. Sehubungan dengan itulah maka BEPEKA se 
bag_ai Lembaga Tertinggi Negara yang mempunyai wewenang dan 
tugas . untuk memeriksa tanggung jawab keuangan negara, secara 
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Jakarta, 12 Januari 1983. 

konstitusional ditetapkan sebagai sumber masukan bagi DPJl. 
· Dalam 'hal ini, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1946 pasal 
23 ayat (5) BEPEKA wajib memberitahukan hasil pemeriksaannya 
kepada DPR. Dengan demikian maka HAPT AH atas APBN dari 
BEPEKA yang nota-bene merupakan Lembaga Tinggi Negara yang 
berkedudukan sama tinggi dengan Pemerintah, merupakan masuk 
an yang terpercaya, obyektif, dan tidak perlu disangsikan. 

Di samping sifat yang terpercaya tadi Dewan juga membutuh 
kan bahan masukan yang bersifat tepat dalam arti bukan bahan 
yang sudah basi. Oleh karena itulah penyampaian HAPT AH atas 
APBN 1981/1982 oleh BEPEKA kepada Dewan pada hari ini yaitu 
tidak lebih dari 1 (satu) minggu sesudah penyampaian RUU 
APBN 1983/1984 beserta Nota Keuangannya oleh pihak Eksekutif 
kepada Dewan, sungguh sangat tepat waktunya, karena HAPT AH 
tersebut sangat diperlukan oleh Dewan yang dalam Masa Sidang 
ke III ini akan segera membahas RAPBN 1983/1984 tersebut 
secara kwantitatif bersama Pemerintah. 

Berkaitan dengan itu maka atas nama Dewan Perwakilan Rak 
yat Republik Indonesia, kami menyampaikan terim'.1 kasih dan 
penghargaan kepada Saudara Ketua, Wakil Ketua, para Anggota 
serta Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan atas terlaksa 
nanya penyampaian hasil Pemeriksaan tahunan Badan Pemeriksa 
Keuangan tahun anggaran 1981/1982 pada hari ini. HAPT AH 
tersebut akan segera kami sampaikan kepada Komisi APBN seba 
gai salah satu Alat Kelengkapan Dewan, yang mempunyai tugas 
menangani masalah ini dan marilah kita sekalian memohon kepada 
Allah Swt semoga kerja sama yang telah terjalin dengan sangat 
baik selama ini antara BEPEKA dan DPR-RI dapat kita tingkat 
kan lagi untuk masa-rnasa mendatang. 

Sekian dan terima kasih. 
Wassalamu'alaikum Wr. Wb. 
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SAMBUTAN KETU A MPR/DPR-RI 
PADA PERINGATAN MAULUD NABI BESAR 

MUHAMMAD SAW YANG DISELENGGARAKAN 
DI MPR/DPR-RJ 

TANGGAL24JANUARI 1983 
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Kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu 
wata'ala, bahwa hanya karena Rahmat dan Ridho-Nya lah, pada 
malam ini kita dapat berkumpul bersama dalam ruangan yang 
megah ini. 

Semoga salawat dan salam melimpah atas Nabi Besar Muham 
mad SAW, Penghulu segala Rasul, yang pada malam ini hari kela 
hirannya kita peringati bersama. 
Peringatan kali ini, sungguh memp.unyai arti yang istimewa. 
Saya katakan istimewa, oleh karena baru untuk pertama kalinya 
diselenggarakan peringatan Maulud Nabi oleh segenap Anggota 
MPR/DPR bersama-sama keluarganya tanpa memandang dari 
Fraksi mana ia berasal, bersama-sama dengan segenap karyawan 
dan karyawati Sekretariat Jenderal MPR/DPR beserta keluarga. 
Penyelenggaraan Peringatan yang demikian itu jelas merupakan hal 
yang sangat terpuji, oleh karena memenuhi seruan Allah swr se 
bagaimana difirmankan dalam surat Ali Imran Ayat 103 yaitu : · 

"Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) 
Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai .... " 

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 

Yang terhormat Saudara Pimpinan MPR/DPR, 
Saudara Menteri Agama, 
Saudara Pimpinan Fraksi MPR/DPR, 
Saudara Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan, 
Saudara Anggota Majelis dan Dewan, 
Saudara Pimpinan serta Anggota Seketariat Jenderal MPR/ 
DPR, 
Hadirin sekalian yang saya hormati, 

SAMBUTAN KETUA MPR/DPR-RI 
PADA PERINGATAN MAULID NABI BESAR 

MUHAMMAD SAW YANG DISELENGGARAKAN 
DI MPR/DPR-RI 

TANGGAL 24 JANUARI 1983 



Hadirin yang terhormat, 
Pada dewasa ini Rakyat dan Bangsa Indonesia sedang berada 

dalam tahap terakhir dari PE LIT A III dan di ambang PELIT A IV. 
Sudah barang tentu, kita semua sebagai subyek pembangunan 
tidak boleh berpangku tangan, bahkan kita semua sebagai pejoang 
Pancasila dan Pancasilawan pejoang harus mempersembahkan 
dharma bhakti serta karya-karya nyata kepada perjoangan rakyat 
dan bangsa dalam rangka pembangunan untuk mengisi cita-cita 
kemerdekaan yaitu terwujudnya masyarakat Pancasila yang adil, 
makmur dan sejahtera. 
Bagi seorang muslim yang bertaqwa kepada Allah SWT memberi 
kan dharma bhakti serta karya atau kerja nyata dilaksanakan di 
dalam rangka ibadah, sehingga hukumnya adalah wajib, sebagai 
mana difirmankan dalam surat At-Taubah ayat 105 yang berbu 
nyi: 

"Dan katakanlah: "Bekerjalah kamu, lalu Allah, Rasul-Nya 
serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, 
dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengeta 
hui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya 
kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan." 
Hadirin yang terhormat, 
Dalam rangka beramal sebagaimana saya kemukakan tadi, 

sudah barang tentu kita sebagai seorang Muslim menginginkan agar 
amal tersebut diterima oleh Allah SWf. Kita tidak ingin bahwa 
amal kita menjadi sia-sia. Sebab apabila demikian halnya, maka 
kita akan termasuk kaum yang merugi. Dalam Surat Al Kahfi ayat 
103 sampai dengan 108 dijelaskan bahwa Allah swr di dalam 
menilai amal seseorang mempunyai ukuran tersendiri yang belum 
tentu sama dengan ukuran dunia ataupun manusia. 
Berkaitan dengan itu sekalipun seseorang mengira bahwa ia telah 
beramal sebaik-baiknya, akan tetapi Allah menghapus amal-amalan 
tersebut, bila orang tersebut kufur terhadap ayat-ayat Allah dan 
kufur terhadap perjumpaan dengan-Nya. 

Dengan demikian agar amal kita termasuk kwalifikasi amal 
yang diterima oleh Allah SWT., haruslah dilakukan dengan cara 
cam "yang diridhoi Allah, yaitu dengan sepenuhnya dilandasi ke- 
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Hadirin yang terhormat, 
Di dalam rangka memperingati Maulud Nabi ini, marilah kita 

memperbaharui tekad kita masing-rnasing serta bermawas diri 
untuk berusaha mengikuti keteladanan Nabi Besar kita di dalam 
kehidupan kita sehari-hari, karena perikehidupan beliau merupa- 
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imanan serta berpegang teguh kepada agama-Nya, sebagaimana di 
firmankan dalam surat Annisa ayat 17 5 : yang berbunyi : 

"Adapun orang yang beriman kepada Allah dan berpegang te 
guh kepada (agama)-Nya, niscaya Allah akan memasukkan 
mereka ke dalam rahmat yang besar daripada-Nya, (Syurga) 
dan limpahan karunia-Nya, Dan rnemimpin mereka kepada 
jalan yang lurus (untuk sampai) kepada-Nya, 
Apabila tadi dikatakan bahwa kita harus berpegang teguh 

kepada agama, maka hal ini berarti bahwa dalam berarnal kita 
harus selalu sesuai dengan perintah serta petunjuk Allah, yang ter 
tuang dalam Kitab Suci Al Qur'an, yang diturunkan melalui Nabi 
Muhammad SAW, karena hanya perintah dan petunjuk itulah 
yang dinilai Allah sempuma, benar dan adil sebagaimana difirman 
kan dalam Surat Al An Arn 115 yaitu : 

"Telah sempumalah kalimat Tuhanmu (Al Qur'an), dengan 
penuh kebenaran clan keadilan. Tidak ada yang dapat mero 

·bah-~obah kalimat-kalimat-Nya dan Dialah yang Maha Mende 
ngar lagi Maha Mengetahui." 

Kebenaran Al Qur'an serta Kerasulan Nabi Muhammad SAW tidak 
hanya diakui oleh Ummat Islam saja, tapi juga oleh pengikut ahli 
Kitab lainnya sebagaimana difirmankan dalam Surat Al Maidah 
ayat 83 yang berbunyi : 

"Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan ke 
pada Rasul (Muhammad), kamu lihat mata mereka mencucur 
kan air mata disebabkan kebenaran (Al Qur'an) yang telah 
mereka ketahui (dari Kitab-kitab mereka sendiri), seraya ber 
kata : "Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka catatlah 
kami bersama orang-orang yang menjadi saksi (atas kebenar 
an Al Qur'an dan kenabian Muhammad SAW)". 



kan suatu uswatun khazanah, merupakan teladan yang utama bagi 
kita semua. 
Riaalah yang beliau bawa bersifat universal. Beliau tidak diutus 
untuk sesuatu bangsa tertentu, akan tetapi kedatangan beliau me 
rupakan rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi segenap ummat 
manusia. Apabila kita teliti secara lebih mendalam akan tampak 
kepada kita se~ua betapa kayanya khazanah perbendaharaan suri 
tauladan yang beliau sampaikan, di dalam rangka mewujudkan 
ajaran Allah SWT selama dua puluh tiga tahun. 
Beliau mencontohkan kepada kita bahwa dengan La haula wala 
quwataila billahil aliyyil adzim, dengan berserah diri sepenuhnya 
kepada Allah, telah menimbulkan sikap percaya pada diri sendiri, 
pantang ·menyerah kepada siapapun juga, serta selalu setia pada 
cita-cita. Dengan berserah diri sepenuhnya kepada Allah itu pada 
hakekatnya kita tergolong orang yang bersaksi akan ke-Esaan 
Allah sebagaimana clifirmankan dalam Surat Ali Im.ran ayat 53. 
Dan terhadap golongan orang-orang yang bersaksi akan ke Esaan 
Allah tersebut, akan betlaku janji Allah sebagaimana tercantum 
dalam surat Al Maidah ayat 55 dan 56 sebagai berikut: 

"Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, 
dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan 
menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah)". 

"Dan barangsiapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang 
orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguh 
nya pengikut (agama) Allah itulah yang pasti menang". 
Dalam waktu 35 hari lagi kita akan menyelenggarakan Si- 

dang Umum MPR hasil Pemilu 82, kita semuanya ingin Sidang 
Umum itu berjalan dengan baik dan sukses{berhasil, sekaligus 
meningkatkan kesejahteraan, kecerdasan, kemakmuran Rakyat 
Indonesia lahir dan batin, penuh keadilan, kebenaran dan keju 
juran dalam rangka mengisi kemerdekaan Negara - Bangsa - 
Rakyat Indonesia, sesuai Proklamasi Kemerdekaan 1 7 Agustus 
1945, sehingga hasil Pembangunan lebih merata lagi, kehidupan 
Ekonomi terus meningkat, stabilitas nasional yang dinamik terus 
~u dan mantap, karena itu kita hadapi Sidang Umum MPR itl,l 
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Hadirin yang terhorrnat, 
Dcmikianlah sambutan saya pada Peringatan Maulud Nabi 

ini, scmoga Allah SWI' senantiasa melimpahkan berkah dan rah 
matNya, serta kejernihan pikiran yang membimbing ke arah ber 
hasilnya perjoangan mengisi kemerdekaan. 

Terima kasih. 
Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Jakarta, 24 Januari 1983 

dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, percaya bahwa 
Tuhan itu ada, sekaligus menjadi saksi kebenaran Al Qur'an dari 
Kenahian Muhammad SAW., sekaligus juga menjadi saksi atss Ke 
Jt:saan /\llah sambil mungucapkan La haula walaquataila billahil 
aliyyil adzim. 
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SAMBUT AN PIM PIN AN DPR-Rl 
PADA PERINGATAN HARJ ULANG TAHUN 

FRAKSI KARY A PEMBANGUNAN DPR-RI KE-XV 
HARi MINGGU TANGGAL 13 PEBRUARI 1983 

DI GEDUNG DPR/MPR-RI 
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Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat 

TUHAN YANG MAHA ESA, atas segala rahmat kurnia yang telah 
dilimpahkan-NY A kepada Fraksi Karya Pembangunan DPR-RI 
sepanjang perjuangannya selama 15 tahun berselang, serta per 
kenan-NY A sehingga kita sekalian · dapat berkumpul pada malam 
bahagia ini di dalam gedung MPR/DPR, gedung rakyat yang megah 
ini untuk bersama-sama memperingati Hari Ulang Tabun Fraksi 
Karya Pembangunan DPR-RI yang ke-XV. 

Selanjutnya, pada kesempatan ini atas nama Pimpinan DPR 
RI, saya menyampaikan ucapan s e l a m a t kepada Pimpinan dan 
segenap Anggota Fraksi Karya Pembangunan DPR-RI dalam rang 
ka memperingati Hari Ulang Tahunnya yang ke-XV ini. 

Para hadirin yang kami hormati, 
Memperingati Hari Ulang Tahun memang merupakan suatu 

momentum yang tepat dan sangat membahagiakan karena justru 
dalam luang waktu yang demikian itu kita berkesempatan untuk 
menikmati dan menghayati kembali segala gerak perjuangan, segala 
pengalaman bai.k yang pahit maupun yang mengandung nostalgia, 
yang mendukakan maupun yang membahagiakan, bahkan lebih 
daripada itu, memperingati hari ulang tahun mendorong kita 
'untuk kembali menengok ke belakang sambil menarik pelajaran 

Yan~ kami hormati: 
Pimpinan Fraksi Karya Pembangunan DPR-RI. 
Para Anggota Fraksi Karya Pembangunan DPR-RI, 
Para Undangan dan hadirin sekalian. 

SAMBUTAN 

PIMPINAN DPR-RI PADA PERINGATAN 
HARi ULANG TAHUN FRAKSI KARYA PEMBANGUNAN 

DPR-RI KE-XV HARi MINGGU 
TANGGAL 13 PEBRUARI 1983 DI GEDUNG DPR/MPR-RI 



yang 'bernilai demi bekal dan modal rnembangun masa depan. Be 
tapa pentingnya arti masa lalu itu, sejarahwan berkata bahwa, 
"menghayati masa lalu itu membuat kita lebih sadar untuk me 
ngayun langkah ke masa depan". 

Dalam kaitan itulah, maka apabila Fraksi Karya Pernbangun 
an ~enengok masa lalu akan namnak teroancanz denzan ielas 3 
(tiga) tonggak sejarah bagi Golongan Karya sebagai partisipan Pe- 
milihan Umum yaitu Pemilihan Umum tahun 1971, 1977 dan 
tahun 1982 yang baru lalu. Ketiga tonggak sejarah ini memberi 
arti kepada Golongan: Karya umumnya dan Fraksi Karya Pem 
bangunan DPR-RI khususnya, betapa besar dan dalamnya keperca 
yaan rakyat kepada Golongan Karya untuk memperjuangkan dan 
mewujudkan cita-cita, aspirasi dan keinginan rakyat yaitu masya 
rakat yang adil dan makmur sebagaimana diamanahkan oleh Pem 
bukaan UUD 45. 

Berdasarkan kepercayaan rakyat itulah, maka apabila Fraksi 
Karya Pembangunan DPR-RI bernostalgia pada malarn ini, nostal 
gia itu adalah nostalgia yang bertagggungjawab, karena justru ba 
gian terbesar rakyat menjadikan Golongan Karya dan Fraksi Karya 
Pembangunan sebagai tumpuan hidupnya sebagaimana diper 
tunjukkan dalam 3 (tiga) kali Pemilihan Umum yang lalu, sehingga 
dengan demikian, sungguh berat beban tanggung jawab yang di 
pikulkan rakyat pada pundak Golongan Karya dan Fraksi Karya 
Pembangunan DPR-RI pada saat sekarang dan lebih-lebih di masa 
mendatang ini. 

Oleh karena itulah, maka apabila pada malam ini . Fraksi 
Karya Pembangunan DPR-RI memperingati Hari Ulang Tahunnya · 
yang ke-XV, hendaknyalah sadar sedalam-dalamnya bahwa hajat 
hidup rakyat, Bangsa dari Negara adalah di pundak Fraksi Karya 
Pembangunan DPR-RI khususnya dalam melaksanakan tugas-tugas 
konstitusionalnya di Lembaga Tinggi Negara, Dewan Perwakilan 
Rakyat, terlebih lagi tugas-tugas konstitusionalnya di Lembaga 
Tertinggi Negara, Majelis Permusyawaratan Rakyat yang bulan 
depan ini akan menyelenggarakan Sidang Umumnya, untuk me 
netapkan apa dan bagaimana hidupnya rakyat, Bangsa dan Negara 
di masa depan sedikitnya 5 (lima) tahun mendatang, 
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Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas konstitusionalnya 
dalam Dewan Perwakilan Rakyat, maka Fraksi Karya Pembangun 
an DPR RI Harus roampu roemelopori keberhasilan pengawasan 
dalam usaha mensukseskan pembangunan nasional, di samping 
kepekaan dan kemampuan merumuskan aspirasi rakyat dalam ber 
bagai perundang-undangan. 

Selanjutnya, dalam rangka usaha melaksanakan tugas-tugas 
konstitusionalnya dalam Lembaga Tertinggi Negara : Majelis Per 
musyawaratan Rakyat khususnya dalam Sidang Umum mendatang 
ini, maka Fraksi Karya Pembangunan harus pula mampu mensuk 
seskan Sidang Umum tersebut 'dalam arti mampu memelopori ter 
capainya hasil-hasil yang semaksimal mungkin, setidaknya mampu 
mempertahankan hasil-hasil yang sudah dimufakati bersama secara 
bulat oleh semua Fraksi dalam Badan Pekerja Majelis yang se 
karang sedang disampaikan kepada segenap Anggota Majelis. 

Hendaknyalah Fraksi Karya Pembangunan sebagai Fraksi 
yang mayoritas baik dalam Dewan Perwakilan Rakyat terlebih 
lagi dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat, sanggup dan mampu 
berperan yang menentukan dalam merumuskan maupun dalam 
mewujudkan keinginan rakyat itu, sehingga di masa mendatang 
kepercayaan rakyat akan sepenuhnya ditumpahkan kepada Go 
longan Karya umumnya dan kepada Fraksi Karya Pembangunan 
khususnya. 

Apabila Golongan Karya khususnya Fraksi Karya Pem 
bangunan mampu mewujudkan keinginan rakyat dalam arti mam 
pu melaksanakan tugas-tugas konstitusionalnya tennaksud, maka 
Golongan Karya dan Fraksi Karya Pembangunan akan merupakan 
alat Demokrasi Pancasila yang ampuh. Dengan demikian, Golong 
an Karya, dan Fraksi Karya Pembangunan sungguh dapat diharap 
kan menjadi penegak dan pengaman pertumbuhan Demokrasi 
Pancasila sebagai satu-satunya jalan untuk dapat mewujudkan cita 
cita nasional masyarakat adil dan makmur. 

Untuk dapat melaksanakan tugas-tugas konstitusional dan 
memenuhi keinginan rakyat tersebut, maka Golobgan Karya, khu 
susnya Fraksi Karya Pembangunan harus didasari dan didorong 
oleh "scmangat" yang dimaksud UUD 1945 yaitu kemampuan me- 
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nempatkan kepentingan bersama, kepentingan Bangsa dan Negara 
di atas kepentingan Golongan Karya, di atas kepentingan Fraksi 
Karya Pembangunan sendiri, sehingga dengan demikian, Golongan 
Karya, Fraksi Karya Pembangunan harus mampu mengabdikan diri 
bahkan mampu berkorban dengan mempersembahkan sesuatu 
yang terbaik bagi kepentingan bersama, bagi kepentingan Bangsa 
dan Negara. 

Hadirin yang kami hormati, 
Sebagai akhir sambutan, atas nama Pimpinan DPR-RI sekali 

Jagi saya sampaikan ucapan s e 1 a m a t memperingati Hari Ulang 
Tahun yang ke-XV diiringi do'a semoga TUHAN YANG MAHA 
ES.If senantiasa memberikan imbalan amal bhakti dan membim 
bing serta meridhorperjuangan Fraksi Karya Pembangunan DPR 
RI dalam rangka melaksanakan tugas-tugas konstitusionalnya me 
wujudkan aspirasi nasional melalui Demokrasi Pancasila. 

Terima kasih, 
Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
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SAMBUTAN KETUA DPR-RI, H. AMRMACHMUO 
PADA JAMUAN MAKAN MALAM MENGHORMAT 

KUNJUNGAN KETUA PARLEMEN MALAYSIA 
PAOA TANGGAL IS PEBRUARI 1983 
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Pertarna-tarna saya atas nama Pimpinan dan segenap Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyampaikan 
ucapan Selamat Datang di Indonesia, khususnya di lbukota Ja 
karta, dalam rangka kunjungan persahabatan Saudara beserta rorn 
bongan ke Indonesia. 

Hubungan antara Indonesia dan Malaysia sesungguhnya sudah 
terjalin sejak lama, sehingga kerjasama yang dilakukan antara dua 
negara kita sudah meliputi hampir di segala bidang, tidak hanya 
sosial budaya saja akan tetapi meliputi hubungan ekonomi mau 
pun pertahanan dan keamanan. 

Di bidang sosial budaya adanya pengiriman tenaga-tenaga 
guru, dosen Indonesia untuk mengajar di Malaysia, serta pengirim 
an pelajar dan mahasiswa untuk belajar pada perguruan tinggi di 
Indonesia makin lama makin meningkat. Hubungan ekonomi dan 
perdagangan antara Indonesia dan Malaysia yang didasarkan pada 
basic agreement yang ditandatangani Oktober 1973 yang lalu, 
nampaknya kian hari semakin berkembang yang antaranya me 
liputi bidang pangan dan energi, bidang industri dan pertanian. 
Adapun di bidang pertahanan dan keamanan yang semula dimulai 
dengan adanya: operasi bersama menumpas gerombolan Komunis 
sekarang meningkat dalam kerjasama menumpas pemberantasan 
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Assalarnu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Yang dipertua Dewan Rakyat, Saudara DATO' MOHAMED 
ZAHIR bin HAJJ ISMAIL dan Nyonya beserta rombongan, 
Yang Mulia Duta Besar Malaysia untuk Indonesia DATO' 
MOHAMMAD bin RAHMAT, 
Hadirin sekalian yang saya muliakan. 

SAMBUTAN KETUA DPR-RI, H. AMJRMACHMUD PADA 
JAMUAN MAKAN MALAM MENGHORMATKUNJUNGAN 

KETUA PAR LEMEN MALAYSIA 
PADA TANGGAL, IS PEBRUARI 1983 
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Yang Dipertua Dewan Rakyat Malaysia, hadirin sekalian yang 
saya muliakan. 

penyelundupan narkotika. Kerjasama tersebut sudah barang tentu 
dirnaksudkan dalam rangka mencapai dan meningkatkan kesejah 
teraan rakyat kita masing-masing. Berkaitan dengan itu jelas 
Dewan Rakyat Malaysia maupun Dewan Perwakilan Rakyat Re 
publik Indonesia sesuai dengan fungsinya mempunyai peranan 
yang tidak kecil. Oleh karena itu, sejalan dengan tingkat kerjasama 
di bidang eksekutif, maka kerjasama antar Parlemen perlu kita 
tingkatkan, sehingga pembangunan bangsa dan negara dalam me 
ngisi kemerdekaan masing-masing dapat berjalan lancar dan sukses. 

Yang dipertua Dewan Rakyat, hadirin sekalian yang saya 
muliakan, 

Menyinggung mengenai politik luar negeri Indonesia, maka 
kiranya dimaklumi bahwa kita menganut politik luar negeri yang 
bebas dan aktif. Kita ingin membangun sating pengertian yang 
jujur dengan bangsa lain tanpa membeda-bedakan kehidupan so 
sial yang dianutnya. Untuk itu sesuai denzan kemampuan kita, 
kita akan berusaha ikut mewujudkan ketertiban dunia yang ber 
dasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, me 
lalui forum-forum kerjasama bilateral, regional dan internasional 
seperti Gerakan Non-Blok, Organisasi Konperensi Islam, Perseri 
katan Bangsa-Bangsa dan sebagainya. Berkaitan dengan itu demi 
terwujudnya tatanan dunia baru yang lebih adil dan berperikema 
nusiaan, terutama Tata Ekonomi Dunia Baru, kita juga ingin meng 
galang dan memupuk solidaritas dan kesatuan sikap serta me 
ningkatkan kerjasama diantara negara-negara yang sedang berkem 
bang. 

Dalam rangka kerjasama diantara negara-negara ASEAN, kita 
juga berusaha untuk terus meningkatkan serta memperluasnya se 
hingga tercapai ketahanan nasional masing-masing yang kokoh. 
Kokohnya ketahanan nasional masing-masing negara Anggota 
ASEAN akan merupakan sumbangan yang besar bagi tercapainya 
ketahanan regional untuk menuju terwujudnya kawasan Asia 
Tenggara yang damai, bebas netral dan sejahtera. 



Yang Dipertua Dewan Rakyat Malaysia. 
Pada tanggal 1 sampai dengan 11 Maret 1983 yang men 

datang ditanah air kita akan diselenggarakan Sidang Umum Majelis 
Permusyawaratan Rakyat. Dalam Sidang Umum tersebut akan di 
tentukan apa yang akan dilakukan bangsa Indonesia dalam kurun 
waktu lima tahun mendatang yang dituangkan dalam Garis-Garis 
Besar Haluan Negara serta dipilihnya Presiden/Mandataris, dan Wa 
kil Presiden untuk masa jabatan 1983-1988. Pada dewasa ini MPR 
telah menerima sejumlah 2.868 Pemyataan dari masyarakat yang 
mengusulkan untuk dapatnya Bapak Soeharto diangkat kembali 
sebagai Presiden untuk masa jabatan 1983-1988, serta ditetapkan- 
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DPR-RI yang sekarang ini adalah basil Pemilihan Umum 
bulan Mei 1982 lalu, yang suclah barang tentu sebagai alat per 
juangan akan berusaha meningkatkan fungsinya dan peranannya 
dalam rangka melaksanakan dan mengembangkan demokrasi 
Pancasila. Dalam mekanisme Demokrasi Pancasila, tugas pokok 
DPR adalah membentuk Undang-Undang dan menetapkan Anggar 
an Pendapatan dan Belanja Negara bersama-sama dengan Pemerin 
tah, serta mengawasi pelaksauaan Undang-Undang, pelaksanaan 
APBN serta pengelolaan keuangan negara dan kebijaksanaan Pe 
merintah. Berkaitan dengan itu pada dewasa ini Dewan sedang 
membahas Rancangan Und.ang-Undang tentang APBN 1983/1984 
serta Rancangan Undang-Undang tentang Ratifikasi/Pengesahan 
Perjanjian Antara R.I. dan Malaysia tentang Rejim Hukum Negara 
Nusantara dan Hak-Hak Malaysia di laut Teritorial dan Perairan 
Nusantara serta Ruang Udara di Atas Nusantara dan Wilayah R.I. 
yang terletak diantara Malaysia Timur dan Malaysia Barat, yang 
diharapkan akhir bulan Pebruari ini telah selesai pembahasannya. 
Apabila RUU tentang Ratifikasi Perjanjian antara R.I. dan Ma 
laysia tersebut telah dapat dijadikan Undang-Undang, maka hal 
itu sungguh merupakan suatu prestasi yang besar, karena dalam 
waktu yang relatif singkat kedua negara kita. telah dapat mewujud 
kan Konvensi Hukum Laut yang _telah ditandatangani oleh 119 
Negara di Teluk Montego, Jamaica pada tanggal 11 Desember 
1982. 
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nya sebagai Bapak Pembangunan Nasional. Dari pemyataan-per 
nyataan tersebut menurut pengamatan kami pribadi rupa-rupanya 
telah mendapat tanggapan yang positif dari semua Fraksi yang ada 
di MPR, sehingga oleh karenanya telah dapat diperkirakan bahwa 
pemilihan Presiden dalam Sidang Umum tersebut tidak akan me 
rupakan masalah yang sulit lagi. 

Hadirin sekalian yang saya muliakan. 
Kunjungan Saudara YangDipertua dan rombongan di Indo 

nesia akan diisi dengan pertemuan dan pembicaraan dengan Bapak 
Presiden SOEHARTO dan Wakil Presiden ADAM MALIK. 
Selain pertemuan-pertemuan itu Saudara beserta rombongan akan 
mengadakan kunjungan ke daerah-daerah yaitu Bogor, Solo dan 
Yogyakarta. Dengan adanya pertemuan-pertemuan dan kunjungan 
ke daerah tersebut Saudara beserta rombongan akan lebih dapat 
menyerap aspirasi-aspirasi Rakyat Indonesia. Semoga kunjungan 
ini akan lebih mempererat hubungan antara Indonesia dan Malay 
sia khususnya, serta lebih memperkokoh kesatuan dan kekompak 
an ASEAN pada umumnya. 

Untuk itu saya mengajak hadirin sekalian untuk mengangkat 
gelas dan minum untuk kesehatan SRI P ADUKA BAG INDA 

'YANG DIPERTUAN AGONG SULTAN HAJI AHMAD SYAH 
dan untuk kesejahteraan, kebahagiaan, keselamatan Bangsa dan 
Negara Malaysia dan Indonesia serta untuk perdamaian dunia yang 
kekal dan abadi. 

Sek:ian dan terima kasih. 
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 



/ 
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PADA PENUTUPAN MASA SIDANG III 

TAHUN SIDANG 1982-1983 
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Assalamu'alaikum Wr. Wb. 

Hari ini adalah hari terakhir dari Masa Sidang III Tahun 
Sidang 1982 - 1983 yang telah dirnulai sejak tanggal 6 Januari 
1983. 

Mulai beso k, tanggal 27 Pebruari 1983 sampai dengan tanggal 
1 Mei, DPR akan menjalani reses. 

Sesuai dengan bunyi pasal 79 ayat (3) Peraturan Tata Tertib 
DPR-RI, maka pada kesempatan ini, kami selaku Pimpinan Dewan 
akan menyampaikan kepada Sidang Dewan yang terhormat, ke 
giatan-kegiatan DPR dalam Masa Sidang yang baru saja kita jalani, 
serta rencana kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam Masa 
Reses mendatang. 

Para Anggota Dewan yang terhormat, 
Sebagaimana diatur oleh Peraturan Tata Tertib DPR-RI, ma 

ka dalam Masa Sidang III prioritas kegiatan Dewan adalah pem 
bahasan Nota Keuangan dan RUU APBN 1983/1984. Proses pem 
bahasan RUU ini dilaksanakan melalui 4 tingkat pernbicaraan, dan 
hari ini, sebagaimana yang telah kita laksanakan pada acara per 
tama tadi, telah dilakukan pengambilan keputusan atas RUU 
APBN 1983/1984. Dengan demikian, apa yang diamanatkan oleh 
Tata Tertib Dewan pasal 142 ayat (2) telah kita laksanakan dengan 
baik. 

Dalam Masa Sidang Ill ini, telah pula diterima dari Pemerin 
tah satu buah .RUU, yaitu RUU Pengesahan Perjanjian Antara ·RI 
dan Malaysia tentang Rejim Hukum Negara Nusantara dan Hak- 

Para Anggota Dewan yang kami hormati, 
Sidang Dewan yang kami muliakan, 

PIDATO KETUA DPR-RI 
PADA PENUTUPAN MASA SIDANG III 

TAHU SIDANG 1982 - 1983 
26 PEBRUARI 1983 

" 



Sidang Dewan yang terhormat, 
Setelah mengalami masa perpanjangan tugas, dengan meng 

ucap Alhamdulillah, akhirnya Panitia Kbusus Penyusun Peraturan 
Tata Tertib Dewan telah dapat menyelesaikan tugasnya, dan baru 
saja beberapa menit yang lalu kita bersama telah dapat menerima 
hasil Panitia Khusus tersebut berupa Tata Tertib DPR RI yang 
baru, menggantikan Tata Tertib yang selama ini bersifat sementa 
ra. Tata Tertib yang baru saja kita terima menjadi Tata Tertib 
Dewan ini, adalah hasil maksimal yang bisa kita capai untuk masa 
sekarang ini. Kita semua berharap, mudah-mudahan dengan Tata 
Tertib yang baru ini citra Dewan akan lebih meningkat dalam rang 
ka penghayatan dan pelaksanaan tugas-tugas dan wewenangnya 
sebagai Lembaga Legislatif. Kita semua menyadari, Tata Tertib ini 
hanyalah aturan-aturan tertulis yang harus kita taati dengan baik, 
namun berhasil tidaknya mission yang dibebankan kepada Lem 
baga kita ini adalah sepenuhnya tergantung dari kita bersama, baik 
Pimpinan Dewan maupun para Anggota Dewan yang duduk di 
pelbagai Alat Kelengkapan Dewan. Oleh karena itu pada kesempat 
an yang baik ini kami menghimbau kepada para Anggota Dewan, 
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ak Malaysia di Laut Teritorial dan Perairan Nusant.ara Serta 
Ruang Udara di Atas Laut Teritorial, Perairan Nusantara dan Wi 
layah RI yang terletak diantara Malaysia Timur dan Malaysia 
Barat. 

RUU tersebut adalah RUU Ratifikasi atas Perjanjian antara 
Republik Indonesia dan Malaysia tentang Rejim Hukum Negara 
Nusantara dan Hak-hak Malaysia di Laut Teritorial dan Perairan 
Indonesia, yang telah ditandatangani di Jakarta, pada tanggal 
25 Pebruari 1982. 

Oleh karena RUU ini merupakan RUU Ratifikasi, maka pem 
bahasannya dilakukan dengan prosedur singkat, dan pada tanggal 
23 Pebruari yang lalu, Dewan telah menyetujui RUU ini disahkan 
menjadi Undang-undang. 
Dengan demikian, dalam Masa Sidang yang relatif singkat ini, 2 
(dua) buah RUU telah dapat diselesaikan, yaitu RUU APBN 1983/ 
1984 dan RUU Pengesahan Perjanjian RI - Malaysia. 
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Saudara-saudara sekalian, 
Dalam rangka membina hubungan kerja sama DPR dengan 

Parlemen Negara-negara Sahabat, maka pelbagai Delegasi akan 
segera diberangkatkan dalam waktu dekat mendatang. 

Pada tanggal 7 sampai dengan 11 Maret 1983, Dewan me 
ngirimkan 4 orang Anggota untuk menyertai Delegasi Pemerintah 
ke KTI Non Blok di India. Dem.ikian pula satu Delegasi untuk 

Sidang Dewan yang kami muliakan, 
Disamping melaksanakan tugas di bidang penetapan Anggar 

an, dan di bidang Perundang-undangan, maka tugas di bidang Pe 
ngawasan pun telah dilaksanakan secara simultan. Oleh karena itu 
lah laporan Kunjungan Kerja Komisi-Kornisi I sampai dengan Ko 
misi X dan Kornisi APBN beserta tindak lanjutnya, telah diacara 
kan dalam Rapat-rapat DPR. 

Sernentara itu dalam rangka pelaksanaan tugas konstitusional 
sebagaimana diatur oleh pasal 23 ayat (5) UUD 1945, tanggal 12 
Januari yang baru lalu, telah berlangsung penyerahan Hasil Pe 
meriksaan Tahunan (HAPT AH) atas APBN 1981/1982 oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan kepala Dewan Perwakilan Rakyat hasil PE 
MILU 1982. Selanjutnya HAPTAH ini telah diteruskan kepada 
pelbagai Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan dan khususnya ke 
pada Komisi APBN untuk ditangani sesuai dengan ketentuan-ke 
tentuan yang ada. 

Penyerahan secara teratur dan berlanjut dari tahun ke tahun 
hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan negara oleh BEPEKA 
kepada DPR jelas merupakan perwujudan yang menjadi tekad kita 
bersama dalam rangka membudayakan Demokrasi Pancasila se 
bagaimana diatur oleh Undang-undang Dasar 1945. 

Pimpinan-pirnpinan Fraksi, Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan, 
dan kepada semua pihak, termasuk pasangan kerja (Counterpart) 
kita yang paling dekat, yaitu pihak Eksekutif, agar apa yang telah 
tertuang di dalam pasal-pasal Tata Tertib tersebut dapat benar 
benar dilaksanakan. 
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Sidang Dewan yang terhormat, 

Berbagai permasalahan di tanah air kita telah mendapatkan 
tanggapan, baik oleh para Anggota Dewan maupun oleh pelbagai 
Alat Kelengkapan Dewan. Kenaikan harga bahan bakar minyak 
yang dimulai beberapa hari setelah Pidato Pengantar Nota Ke 
uangan Presiden di DPR, telah banyak mendapat tanggapan De 
wan, bahkan dalam pembahasan APBN masalah ini mendapatkan 
sorotan yang tajam. Demikian pula mengenai kegagalan OPEC 
dalam rangka mencapai kesepakatan harga dan quota produksi 
minyak.. telah mendapatkan perhatian yang serius dari Dewan, 
karena kegoncangan harga minyak tersebut tentunya akan mem 
ba wa pengaruh yang kurang menguntungkan bagi penerimaan 
Negara. 

Dengan adanya resesi ekonomi dunia yang sekarang sedang 
berlangsung, jelas membawa dampak di tanah air kita ini, namun 
kesemuanya itu harus kita hadapi dengan tabah dan tawakal. 
Kita sebagai pejuang tidak layak untuk menyerah kepada keadaan, 
akan totapi kita harus dapat menemukan jalan keluar untuk me 
ngatasi tantangan itu. 

menghadiri Sidang Umum AIPO di Manila, terdiri atas 14 Anggota 
Dewan dengan diketuai oleh Saudara Wakil Ketua bidang KOH. 
POL, yaitu Saudara Kharis Suhud akan diberangkatkan pada awal 
April yang akan datang. 
Kemudian satu Delegasi AIPO ke Parlemen Australia yang akan 
bergabung dengan Delegasi AIPO dari Negara-negara ASEAN lain 
nya, akan berangkat kira-kira pada awal bulan Mei 1983. Satu De 
legasi lagi, yaitu Delegasi ke IPU Spring Meeting, terdiri dari 5 
Anggota Dewan serta Delegasi ke ASGP, akan menuju Helsinki 
yang lnsya 'Allah akan berangkat pada tanggal 23 April 1983 men 
datang. 

Disamping pengiriman Delegasi-delegasi tersebut, beberapa 
hari yang lalu, Ketua Parlemen Malaysia telah menjadi tamu 
resmi DPR untuk 5 hari lamanya. 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
Beberapa hari lagi Majelis Permusyawaratan Rakyat akan me 

nyelenggarakan Sidang Umumnya di Gedung ini, Dalam Sidang 
Umum tersebut akan terjadi akumulasi serta kulminasi tekad dan 
kemauan Rakyat dan Bangsa Indonesia dalam rangka usahanya 
untuk mengisi Kemerdekaan yang telah diproklamasikan pada 
tanggal 1 7 Agustus 1945. Dengan demikian maka jelaslah bahwa 
sesungguhnya Sidang Umum tersebut merupakan suatu pang 
gung dimana nasib dan sejarah Rakyat serta Bangsa Indonesia 
ditentukan. Oleh · karena itulah tidak mengberankan apabila Si 
dang Umum tersebut akan menjadi pusat perhatian oleh seluruh 
masyarakat, baik secara Nasional maupun lnternasional. 

Kita semuanya yang secara fungsional juga menjadi Anggota 
MPR, sudah barang tentu akan turut langsung dalam seluruh ke 
giatan Majelis tersebut, sehingga oleh karenanya selama Sidang 
Umum itu berlangsung, kegiatan-kegiatan kita sebagai Anggota 
Dewan kita tunda untuk sementara sampai berakhirnya Sidang 
1Jmum Majelis tersebut. Sekalipun demikian saya menghimbau' ke 
pada para Anggota Dewan untuk tetap memonitor perkembangan- 

Sidang Dewan yang terhormat, 

Konperensi Tingkat Tinggi Non Blok ke 7 akan berlangsung 
di New Delhi pada bulan Maret mendatang. Lima permasalahan 
penting akan dibahas dalam KTT tersebut. sebagai salah satu pen 
diri dari Gerakan Non Blok, sudah barang tentu kita akan ber 
partisipasi dalam KTT tersebut, yang pelaksanaannya akan tetap 
berpegang kepada politik luar negeri yang bebas aktif serta mengu 
shakan agar Indonesia dapat terus meningkatkan peranannya da 
lam memberikan sumbangannya untuk turut serta menciptakan ' 
perdamaian dunia yang abadi, adil dan sejahtera. Disamping itu 
Bangsa Indonesia mengharapkan agar Gerakan Non Blok tersebut 
tidak terlalu terlibat dan tenggelam dalam masalah-masalah per 
tikaian antara Anggota-anggota Non Blok itu sendiri, dan melurus 
kan fungsinya sesuai dengan tujuan semula, sewaktu Gerakan 
Non Blok itu didirikan. 
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Jakarta, 26 Pebruari 1983. 

Marilah kita bersama-sama memanjatkan do'a, memohon ke 
pada Allah Subhanahuwata'ala, agar Saudara-saudara sekalian dan 
Bangsa Indonesia diberi kekuatan Iman, Taufiq dan Hidayah da 
lam rangka mengemban tugas-tugas mulia yang segera akan kita 
laksanakan, dan yang sudah disahkan tadi, menjadi karya-karya 
ibadah bagi kita. Izinkanlah kami mengucapkan ''Selamat ber 
tugas" dalam masa reses, Insya' Allah kita akan bertemu kembali 
pada tanggal 2 Mei 1983 yang akan datang. 

Akhirnya dengan mengucap syukur Alhamdulillah, kami 
menutup Sidang ini denganucapan Wassalamu 'alaikwn Wr. Wb. 

Penggalian komoditi-komoditi eksport non migas. 
Pemerataan air bersih untuk rakyat. 
Pendataan tahun akhir Pelita III untuk kelancaran ting 
gal landas dalam rangka Repelita ke IV. 

Sidang Dewan yang terhormat, 
Demikianlah gambaran umum kegiatan yang telah dilakukan, 

oleh Lembaga kita ini untuk kurun waktu 2 bulan yang akan ber 
akhir hari ini. Sesudah Sidang Umum MPR, maka Saudara-saudara 
mendapat tugas berikutnya yaitu melakukan kunjungan kerja ke 
Daerah-daerah dengan berorientasi kepada tugas untuk melaksana 
kan tugas di bidang pengawasan dan diharapkan sekaligus dirnan 
faatkan untuk memberi pengertian dan penerangan kepada ma 
syarakat pemilih terhadap hasil-hasil yang telah dicapai didalam 
Sidang Umum MPR 1983 yang akan datang, disamping topic lain 
nya yang sudah menjadi kesepakatan da1am BAMUS yang lalu, 
yaitu: 

perkembangan yang terjadi dalam Masyarakat, sehingga apa bila 
nanti kita melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan 
Dewan, kita tidak ketinggalan dengan perkembangan-perkembang 
an yang terjadi demikian cepatnya dalam masyarakat. 



105 

SAMBUTAN BAPAK KETUA 
PADA PELANTIKAN 2 ORANG ANGGOTA 

DPR/MPR DAN 3 ANGGOTA MPR NON DPR 
T ANGGAL 28 FEBRU ARI 1983 
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Saudara-saudara sekalian, 
Kehadiran Saudara-saudara sebagai Anggota Majelis sungguh 

tepat saatnya, karena besok pagi tanggal 1 Maret 1983, Majelie 
sudah akan memulai melaksanakan persidangannya, sehingga Sau 
dara-saudara sekalian meskipun waktu untuk penyesuaian diri 
boleh dikatakan sudah tidak ada lagi, namun Saudara-saudara se 
kalian belum terlambat untuk ikut berperan serta dalam rangkaian 
kegiatan dari Sidang Umum Majelis tersebut. 

Kita menjadi Anggota Majelis adalah mewakili sekelompok 
masyarakat dan berkaitan dengan itu kita telah menerima ama- 

.Assa.lamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
Baru saja kita telah menyaksikan bersama pengangkatan Sum 

pah oleh dua Anggota DPR/MPR dan tiga Anggota MPR non DPR. 
Atas peristiwa itu marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah 
S.W.T. , karena hanya dengan Ridho-Nyalah peristiwa ini dapat 
berlangsung. 

Berkaitan dengan itu atas nama Pimpinan dan segenap Ang 
gota Majelis dan Dewan saya menyampaikan ucapan Selamat da 
tang ke dalam keluarga Majelis dan Dewan kepada Saudara-saudara 
yang baru saja mengangkat sumpah, untuk bersama-sama mengem 
ban tugas-tugas Konstitusional Majelis dan Dewan. 

Saudara-saudara Pimpinan Fraksi-Fraksi dalam Majelis dan 
Dewan, 
Saudara-saudara Anggota Majelis dan Dewan yang baru saja 
mengangkat sumpah, 
Hadirin yang terhormat, 

SAMBUTAN BAPAK KETUA 
PADA PELANTIKAN 2 ORANG ANGGOTA DPR/MPR 

DAN 3 ANGGOTA MPR NON DPR 
T ANGGAL 28 PEBRUARI 1983 

.J 
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Jakarta, 28 Pebruari 1983. 

Saudara-saudara sekalian, 
Sebagai akhir sambutan saya, sekali lagi atas nama Pimpinan 

dan segenap Anggota Dewan dan Majelis, saya mengucapkan 
selamat datang, selamat bekerja untuk bersama-sama mengemban 
tugas-tugas konstitusional Dewan maupun Majelis. 

Semoga TUHAN YANG MAHA ESA senanti.asa memberikan 
taufik, dan hidayah-NY A dalam pengabdian kita bersama kepada 
Bangsa dan Negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. 

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

nab untuk memperjoangkan aspirasi dari masyarakat yang kita 
wakili tersebut. Sekalipun demikian kiranya kita tidak boleh lupa. 
akan penjelasan UUD 1945, angka romawi II butir I, yang mene 
gaskan sebagai berikut: 

"Negara mengatasi segala paham golongan serta mengatasi 
segala paham perseorangan". 

Jiwa dari ketentuan tersebut mengandung arti bahwa kepentingan 
golongan masyarakat harus ditundukkan pada kepentingan Umum, 
kepentingan Negara dan Rakyat secara keseluruhan. Oleh karena 
itulah dalam rangka kita memperjoangkan kepentingan masyara 
kat, yang kita wakili harus dapat diserasikan dan diselaraskan de 
ngan kepentingan Negara serta Rakyat secara keseluruhan, yang 
dalam implementasinya kita laksanakan dengan musyawarah un 
tuk mencapai mufakat. Dengan adanya sistem musyawarah untuk • 
mencapai mufakat itu jelas bahwa dalam sistem demokrasi kita 
yaitu Demokrasi Pancasila tidak ada diktatur mayoritas maupun 
diktatur minoritas. 

Berkaitan dengan itu, mudah-mudahan dalam Sidang Umum 
Majelis nanti, sistem tersebut kita laksanakan dengan konsekuen. 
Dan Insya Allah apabila kita melaksanakan inti dari P4 dengan 
baik yaitu pengendalian diri, maka kita akan sukses. 
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PIDATO KETUA DPR-RI 
PADA PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN KE-IV 

TAHUN SIDANG 1982-1983 
TANGGAL 2 MEI 1983 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
Disamping RUU ini, sudah barang tentu masih banyak masa 

lah-masalah lain yang akan dibahas dan dibicarakan oleh Alat-alat 
Kelengkapan DPR yang ada yaitu antara lain mengenai tindak Ian 
jut atas Kunjungan Kerja Komisi-komisi dalam Masa Reses yang la- 

Sesuai dengan ketentuan pasal 79 ayat (2) Tata Tertib DPR 
RI, izinka.nlah pada kesempatan ini kami menguraikan rencana ke 
giatan Dewan dalam masa sidang ke-IV yang akan kita jalani ini. 
Dalam masa sidang ke-IV ini, dua buah RUU yang diantar dengan 
Amanat Presiden yang telah dibacakan tadi akan niendapatkan 
prioritas untuk dibahas oleh Dewan. Kedua RUU tersebut adalah: 

1. RUU tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1979/ 
1980. 

2. RUU tentang Tambahan dan Perubahan Atas Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1982/ 
1983. 

Sesuai dengan bunyi pasal 145 ayat (2) dan pasal 146 Tata Tertib 
Dewan, maka kedua RUU ini pembahasannya dilaksanakan de 
ngan menempuh prosedure singkat dan mengingat bahwa RUU 
Tambahan dan Perubahan Atas APJ3N ini harus sudah diselesaikan 
selambat-lambatnya satu bulan setelah Pemerintah menyampaikan 
penjelasan mengenai R UU terse but kepada Ra pat Paripurna, maka 
Pimpinan mengharapkan kepada Dewan, khususnya kepada Komi 
si APBN agar kedua RUU ini dapat ditangani dengan sebaik-baik 
nya sehingga dapat selesai tepat pada waktunya. 

Para Anggota Dewan yang kami hormati, 
Sidang Dewan dan hadirin yang kami muliakan, 

PIDATO KETUA DPR-RI PADA PEMBUKAAN 
MASA PERSIDANGAN KE-IV TAHUN SIDANG 1982-1983 

TANGGAL 2MEI1983 
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1 

lu, yang di samping akan dilaporkan oleh masing-masing Anggota 
dewan kepada Fraksinya juga akan disampaikan kepada masing 
masing Komisinya, sehingga pada saatnya nanti akan dibahas oleh 
Komisi-komisi DPR sebelum dilaporkan kepada Rapat Paripurna 
Dewan. 
Rapat-rapat Kerja dengan para Menteri ataupun Rapat Dengar Pen 
dapat Umum, tentunya merupakan tindak lanjut atas laporan 
Kunjungan Kerja tersebut. 
Dengan adanya pelbagai kebijaksanaan Pemerintah khususnya ke 
bijaksanaan yang menyangkut ekonomi dan keuangan, diperkira 
kan banyak masalah yang ditemukan oleh para Anggota Dewan se 
lama reses panjang yang lalu, 

Disamping itu dengan adanya pelbagai Delegasi DPR-RI yang 
telah diberangkatkan dalam masa reses ke-III tersebut, antara lain 
Delegasi Teknis ke Sidang Umum AIPO di Manila yang dipimpin 
oleh Yth. SaudaraM. Kharis Suhud, Wakil Ketua DPR.RI Bidang 
Politik, serta Delegasi teknis ke !PU Spring Meeting di Helsinki, 
yang baru saja berangkat pada tanggal 22 April yang lalu, yang di 
pimpin oleh Yth. Saudara Sukardi, dalam masa Sidang ini juga 
akan menyampaikan laporannya kepada BKSAP dan kepada Rapat 
s iripurna DPR pada saatnya nanti. • 

Sementara itu dalam waktu dekat mendatang DPR akan ~e 
nerima kunjungan 3 Delegasi Parlemen Luar Negeri, yaitu Delegasi 
Parlsmen Tunisia pada awal bulan Mei, Delegasi Parlemen Tanza 
nia pada pertengahan bulan Mei ini, serta Delegasi Parlemen Belan 
da yang akan datang dari tanggal 24 Mei sampai · dengan 2 Juni 
1983. 

Disamping kegiatan-kegiatan tersebut dalam masa sidang ini 
pun Dewan akan memproses Pencalonan Keanggotaan Badan Pe 
meriksa Keuangan yang baru untuk mengganti Anggota-anggota 
BEPEKA yang lama yang akan berakhir masa kerjanya pada tang 
gal 10 Agustus 1983 yang akan datang. 
Proses pencalonan ini perlu mendapatkan prioritas dari Dewan, ka 
rena disadari bahwa masalah peningkatan pengawasan sungguh me 
rupakan suatu keharusan yang mutlak apabila kita menginginkan 
suksesnya pembangunan. 



Para Anggota Dewan yang terhormat, Sidang Dewan yang 
kami muliakan. 
Kita memanjatkan Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha 

Esa, bahwa mengkridanya Demokrasi Pancasila dalam kehidupan 
ketatanegaraan di tanah air kita telah terwujud secara mantap. 
Diawali dengan Pemilu pada bulan Mei 1982 yang telah membuah 
kan keanggotaan lembaga-lembaga Perwakilan Rakyat baik di ting 
kat pusat yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakil 
an Rakyat maupun di tingkat daerah yaitu DPRD tingkat I dan 
DPRD tingkat II, telah menyemarakkan kehid upan Demokrasi di 
tanah air kita. 
Demikian pula Sidang Umum MPR 1983 yang telah berjalan de 
ngan aman, lancar dan sukses dalam arti telah menghasilkan pelba 
gai ketetapan yang merupakan pondasi yang kuat bagi pelestarian 
Pancasila dan UUD 1945 merupakan perwujudan secara konse 
kuen dari Demokrasi Pancasila. 
Dan dengan berhasilnya Sidang Umum tersebut memilih kembali 
Jenderal Pumawirawan Soeharto sebagai Presiden/Mandataris 
MPR-RI dan Jenderal Pumawirawan Umar Wirahadikusumah seba 
gai Wakil Presiden untuk lima tahun mendatang, jelas memberikan 
cakrawala harapan bagi berlanjutnya pembangunan yang sedang di 
laksanakan dalam rangka usaha Rakyat, Bangsa dan Negara Indo 
nesia untuk mewujudkan cita-cita Nasional. Dan sebagai tindak 
lanjut dari kepercayaan yang telah dilimpahkan oleh MPR terse 
but, kini telah dibentuk Kabinet baru yaitu Kabinet Pembangunan· 
IV dengan program ''Panca Krida"nya. Berkaitan dengan itu tiada 
lain pada kesempatan ini, atas nama seluruh Anggota Dewan 
kami mengucapkan: "Selamat Bekerja" kepada Saudara Presiden, 
Saudara Wakil Presiden dan kepada para Menteri yang merupakan 
pembantu-pembantu terdekat Saudara Presiden, yang mempunyai 
tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan roda Pemerintahan 
dengan sebaik-baiknya dan akan melaksanakan segala Keputusan 
Majelis tennasuk melanjutkan program-program pembangunan 
yang telah digariskan untuk kurun waktu lima tahun mendatang. 
Semua Rakyat menaruh harapan dan kepercayaan, agar Kabinet 
Pembangunan IV dengan Panca Kridanya dapat memperbaiki 'clan 
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Saudara-saudara sekalian, 
Semua Anggota DPR secara fungsional adalah juga Anggota 

MPR. Oleh karena itu apabila kita selaku Anggota MPR telah se 
eara aklamasi melimpahkan kepercayaan kita kepada Pak Harto 
sebagai Presiden/Mandataris, sudah barang tentu kita tidak boleh 
berpangku tangan saja. Adalah menjadi kewajiban kita semua un 
tuk membantu dengan segenap daya dan upaya agar Presiden/ 
Mandataris beserta aparatnya sukses dalam melaksanakan semua 
program penyelenggaraan pemerintahan negara sebagaimana ter 
tuang dalam GBHN serta Ketetapan-ketetapan MPR lainnya. 
Berkaitan dengan itu DPR sebagai Lembaga Tinggi Negara yang 
mempunyai wewenang dan tugas pembentukan Undang-undang, 
Penetapan APBN serta pengawasan, mempunyai posisi yang me 
nentukan dalam rangka mensukseskan pelaksanaan semua pro- 

meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan seluruh Rakyat yang 
makin merata penuh keadilan sebagaimana yang dirumuskan oleh 
GBHN. 

Terbentuknya Kabinet Pembangunan IV, dengan jumlah De 
partemen serta jumlah Menteri yang lebih besar daripada Kabinet 
Pembangunan III, jelas akan membawa pengaruh bagi pasangan 
kerja (counterpart) Komisi-komisi DPR. 
Oleh karena itu Pimpinan menganggap bahwa perlu adanya penin 
jauan dan pengaturan kembali perihal pasangan kerja Komisi-komi 
si dalam Dewan tersebut. Berkaitan dengan itu Pimpinan mengha 
rapkan, agar masalah ini dapat sesegera mungkin ditangani, dan 
dibahas oleh Dewan pada awal Persidangan ke-IV ini, agar pelaksa 
naan tugas-tugas Dewan dapat berjalan dengan baik danlancar. 

Selanjutnya dalam rangka mengisi alat kelengkapan dari De 
mokrasi Pancasila maka pemrosesan keanggotaan Dewan Pertim 
bangan Agung telah melewati tahap penyampaian saran pertim 
bangan dari Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat kepada 
Saudara Presiden sebagai.mana diamanahkan oleh Undang-undang 
Nomor 4 tahun 1978. Sehingga oleh karenanya diharapkan dalam 
waktu dekat keanggotaan lembaga tersebut sudah terisi dan ber 
fungsi kembali dalam rangka mekanisrnenya Demokrasi Pancasila. 
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Sidang Dewan dan had.irin yang terhormat, 
Selama DPR menjalani reses ini, pelbagai peristiwa telah men 

dapatkan perhatian Pimpinan maupun Anggota Dewan. 
Berlangsungnya KTT Non Blok di New Delhi India yang ber 

samaan dengan saat .berlangsungnya Sidang Umum MPR bulan 
Maret yang lalu, tidak luput dari pengamatan Dewan. 
Dengan tidak dicantumkannya masalah Timor-Timur dalam agen 
da, kita menganggap bahwa Delegasi kita cukup berhasil. Kita 
mengharapkan, agar KTT Non Blok tersebut akan membawa pe 
ngaruh yang baik bagi perdamaian dunia yang telah didambakan 
umat manusia. 

Pertemuan Menteri-menteri perminyakan Anggota OPEC 
yang telah menghasilkan disetujuinya harga patokan minyak bumi 
sebesar 29 dollar AS tiap barel, mendapatkan perhatian tersendiri 
bagi Dewan. Penurunan harga minyak tersebut jelas membawa 
dampak bagi penerimaan negara, oleh karenanya kita dapat mema 
hami mengapa Pemerintah mengadakan devaluasi mata uang ru 
piah terhadap dollar dengan pelbagai akibat-akibatnya. 
Sekalipun demikian dalam rangka usaha untuk tidak menambah 
beban penderitaan masyarakat, diharapkan Pemerintah segera 

gram-program tersebut. Dalam Demokrasi Pancasila DPR adalah 
partner atau kawan seiring dari Pemerintah, sehingga penyeleng 
garaan kegiatan-kegiatan untuk mensejahterakan Rakyat clan 
Bangsa Indonesia, berjalan bagaikan simfoni yang serasi, merdu 
dan tidak sumbang. Berkaitan dengan usaha mensejahterakan 
rakyat dan bangsa tersebut DPR sebagai Lembaga Perwak:ilan 
Rakyat tidak cukup melaksanakan Demokrasi Politik atau Demo 
krasi fonnil saja, akan tetapi harus juga dapat melaksana.kan Demo 
krasi materiil, yaitu suatu demokrasi yang mampu mendatangkan 
keadilan sosial serta kesejahteraan bersama. Dalam Demokrasi 
Pancasila tidak dikenal adanya oposisi seperti dalam demokrasi 
Parlementer. Oleh karena itulah wewenang dan tugas dari DP.R 
yang demikian penting itu janganlah digunakan untuk beroposisi 
semata-mata terhadap Pemerintah. 
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menpmbil langkah-langkah tindak-lanjutnya teruta.ma untuk 
meneka.n kenaikan harga sampai kepada titik yang minimum. 

Berkaitan denga itu kita sangat menghargai Pemerintah 
yang telah mengeluarkan berbagai petunjuk pengamanan pelak 
sanaan yang antara lain meliputi bidang harga-harga serta penye 
diaan barang-barang dan jasa, Pariwisata, Pinjaman Luar Negeri 
baik beban pinjaman luar negeri perusahaan-perusahaan maupun 
pinjaman luar negeri Pemerintah, Proyek-proyek Pembangunan be 
serta pembiayaannya serta bidang Perkreditan. Sekalipun demi 
kian kita berharap agar segenap aparatur Pemerintah melaksanakan 
petunjuk-petunjuk tersebut dengan sebaik-baiknya. 

Disamping itu perlu kiranya disadari bahwa suatu kebijak 
sanaan baru atau suatu perubahan kebijaksanaan selalu menimbul 
kan suatu masa transisi atau peralihan, di mana masyarakat berada 
dalam keadaan ragu-ragu serta ketidakpastian. 
Dalam keadaan yang demikian itu tidak tertutup kemungkinan 
munculnya individu atau kelompok yang berusaha menenggak 
di air keruh. Para profiteur dan petualang-petualang baik di bidang 
ekonomi maupun politik akan menampilkan diri untuk mengambil 
kesempatan. Berbagai isyu akan dilemparkan yang biasanya cepat 
termakan oleh masyarakat sebagaimana munculnya isyu pemo 
tongan atau sanering uang pecahan sepuluh dan lima ribu rupiah 
baru-baru ini. 
Sehubungan denga itulah, maka diharapkan agar Pemerintah dapat 
segera mengambil langkah-langkah tindak lanjut dari "kebijaksana 
an 30 Maret 1983" tersebut, sehingga masa. transisi dapat segera 
berakhir. 
Kita juga mengharapkan agar Pemerintah mengambil tindakan 
yang tegas tanpa pandang bulu terhadap para profiteur, petualang 
petualang serta sumber-sumber isyu yang ada. 
Mengenai masa.lah kebijaksanaan keuangan tersebut secara jelas, 
akan kita dengar bersa.ma dari penjelasan Pemerintah yang akan 
disampaikan oleh Saudara Menko EKUIN dan Pengawasan Pem 
bangunan pad.a acara yang kedua ini. 



117 

Sa.udara-saudara Anggota Dewan yang terhormat, 
Belum selang seminggu sejak Amanat Presiden/Mandataris 

Majelis Permusyawaratan Rakyat diucapkan sebagai pengarahan 
kepada Anggota Kabinet Pembangunan IV, melalui berbagai Mass 
Media kita ketahui bersama tentang telah diselenggarakannya rapat 
Gabungan antara Mahkamah Agung, Departemen Kehakiman, dan 
Kejaksanaan Agung pada tanggal 4 sampai dengan 7 April 1983 di 
Jakarta. Langkah-langkah positip dari aparatur penegak hukwn se 
macam itu patut kita sambut dengan gembira. Memang, berdasar 
kan ketajaman analisa atas haril-hasil PELIT A I, II dan III di 
mana kebutuhan pokok masyarakat secara relatif telah terpenuhi 
tegaknya hukum dan keadilan menjadi semakin relevan adanya. 
Tuntutan ditegakkannya hukwn, kebenaran dan keadilan akan 
menjelujuri gerak pembangunan selanjutnya. Tingkat kesadaran 
hukum masyarakat yang makin meningkat pada akhanya akan 
bermuara pada tuntutan akan adanya kepastian hukwn. 
Dampaknya akan mewarnai pula tugas Dewan selaku Badan Legis 
latip, karena akan sangat didambakan masyarakat produk 
prpduk Dewan ini yang berupa perangkat peraturan perundang 
undangan, dan yang tidak saja mampu mengatur dan membentuk 
masyarakat ke arah yang dicita-citakan, tetapi juga mampu mem 
berikan kepasti.an hukum yang menyangkut hak dan kewajiban 
berbagai pihak dalam rangka mengamankan hasil-hasil pemba 
ngunan bangsa perangkat yang mengadilkan kemakmuran dan 
memakmurkan keadilan. 

Menjadi suatu harapan, hendaklah langkah-langkah positip 
kita menjawab tekad Pemerintah sehingga secara terpadu melan 
jutkan pembangunan yang telah dirintis melalui PELIT A-PE LIT A 
sebelumnya melaksanakan Garis-garis Besar Haluan Negara yang 
telah ditetapkan MPR dalam Sidang Umumnya baru-baru ini. 
Dalam rangka menegakkan hukum tadi, Dewan menyambut baik 
usaha dalam rangka pemberantasan korupsi yang telah dicanang 
kan oleh PANG KOPKAMTIB, Dewan mengharapkan benar-benar 
dapat diwujudkan dan dilaksanakan secara konsekuen. 
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Jakarta, 2 Mei 1983. 

Sidang Dewan yang terhormat, 
Demikianlah gambaran kegiatan yang akan dilaksanakan 

oleh Dewan dalam masa sidang ke-IV ini, serta beberapa penna 
salahan yang sempat mendapatkan perhatian kita bersama. 

Akhirnya izinkanlah kami mengakhiri pidato ini dengan uca.p 
an terima kasih. 
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PIDATO KETUA DPR·Rl 
PADA PENUTUPAN MASA SIDANG IV 

TAHUN SJDANG 1982-1983 
TANGGAL 2 JULI 1983 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
Sebagaimana kita ketahui bersama, DPR hasil PEMILU 1982 
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Sidang Dewan yang tef QOrmat, 
Rapat Paripurna pagi 1ni merupakan rapat Paripurna Penu 

tupan Masa Sidang IV Tahun Sidang 1982-1983, yang sekaligus 
juga merupakan rapat Paripurna terakhir dari Tahun Sidang 
DPR 1982-1983. Sehubungan dengan itulah, sesuai dengan Tata 
Tertib Dewan pasal 79 ayat ( 4), maka dalam pidato penutupan 
ini akan diuraikan kegiatan Dewan secara garis besar dalam satu 
tahun sidang yang berjalan ini, disamping uraian mengenai ke 
giatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Dewan selama masa 
sidang IV ini. Demikian pula kegiatan-kegiatan Dewan untuk masa 
reses mendatang serta berbagai masalah yang telah mendapatkan 
perhatian baik oleh Pimpinan Dewan, para Anggota Dewan mau 
pun Alat-alat Kelengkapan Dewan lainnya, juga akan mendapatkan 
sorotan dalam pidato penutupan ini. 

Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal, telah hadir 265 
Anggota Dewan dari keempat unsur Fraksi-fraksi yang ada di 
DPR. Oleh karena itu, dengan mengucap Bismillahirrakhmanira 
khim, izinkanlah kami membuka rapat Paripurna pagi ini, dan 
selanjutnya rapat ini kami nyatakan terbuka untuk umum. 

Assalamu 'alaikum Wr. Wb. 

Para Anggota Dewan yang kami hormati, 
Sidang Dewan yang kami muliakan. 

PIDATO KETUA DPR-RI PADA 
PENUTUPAN MASA SIDANG IV T AHUN 

SIDANG 1982-1983 
TANGGAL 2 JULI 1983 
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ini, baru terbentuk pada 1 Oktober 1982, yaitu sejak dilaksana 
kannya Pengambilan Sumpah para Anggota Dewan oleh Ketua 
Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hal ini berarti, bahwa 
tahun sidang DPR 1982-1983, masa persidangan pertamanya di 
lakukan oleh susunan Keanggotaan DPR yang lama, sedang masa 
persidangan II, III dan IV sekarang ini dilaksanakan oleh susunan 
Keanggotaan DPR yang baru, yaitu Keanggotaan DPR hasil PE 
MILU 1982. Dengan demikian jelaslah bahwa tahun sidang DPR 
1982-1983 merupakan tahun peralihan dari Keanggotaan DPR 
lama ke Keanggotaan DPR baru. 
Sehubungan denga itulah maka tahun sidang 1982-1983 pertama 
tama dimanfaatkan oleh Dewan untuk mengadakan pembenahan 
serta penertiban diri. Berkaitan dengan itu, pada Masa Sidang II 
dari Tahun Sidang 1982-1983, beberapa saat setelah dilakukan 
nya pelantikan/pengambilan sumpah para Anggota Dewan, maka 
segera diberlakukanlah Tat.a Tertib DPR periode yang lalu menjadi 
Tata Tertib Sementara, kemudian dibentuklah Fraksi-fraksi dalam 
Dewan. 
Untuk kelengkapan serta tegaknya tata susunan dan tat.a laksana 
tugas serta wewenang DPR, telah pula dipilih dan ditetapkan ~u 
sunan Pimpinan DPR untuk periode tahun 1982-1987. 
Selanjutnya pada pertengahan bulan Oktober 1982, dibentuklah 
pelbagai Alat Kelengkapan DPR beserta susunan keanggotaannya. 

Dalam rangka penyusunan Peraturan Tat.a Tertib DPR yang 
tetap, maka DPR telah membentuk pula suatu Panitia Khusus 
yang diberi tugas untuk menangani penyempurnaan, perubahan 
dan penambahan pasal-pasal yang diperlukan untuk Peraturan Tata 
Tertib tersebut. 

Walaupun DPR hasil PEMILU 1982 tersebut baru saja terben 
tuk, namun dalam masa sidang ke-Il itu, pembicaraan pendahuluan 
RAPBN 1983/1984 merupakan titik sentral kegiat.an Komisi 
komisi DPR. Sudah barang tentu pembahasan yang dilakukan si 
fatnya adalah kualitatif, karena pembahasa.n yang bersifat kuan 
titatif baru akan dilaksanakan pada masa sidang ke-III yaitu bulan 
bulan Januari - Pebruari 1983. 



Saudara-saudara sekalian, 
Dalam masa sidang ke-III Tahun Sidang 1982-1983, di sam 

ping menyelesaikan satu RUU yang sangat penting artinya bagi ke 
langsungan hidup Ketatanegaraan dan Pembangunan di Tanah- Air 
kita ini, yaitu RUU APBN 1983/1984, Dewan telah pula dapat 
menyelesaikan 1 (satu) RUU lagi yaitu RUU tentang Pengesahan 
Perjanjian antara Republik Indonesia dan Malaysia tentang Rejim 
Hukum Negara Nusantara dan Hak-hak Malaysia di Laut Teritorial 
dan Perairan Nusantara serta Ruang Udara di atas Laut Teritorial, 
Perairan Nusantara dan Wilayah Republik Indonesia yang terletak 
di antara Malaysia Timur dan Malaysia Barat. 

Sebagaimana kita ketahui bersama, maka sesuai dengan Per 
aturan Perundangan yang berlaku Anggota DPR secara fungsional, 
ada.lah Anggota MPR sehingga dengan demikian mereka wajib 
mengikuti Sidang Umum MPR secara penuh. Oleh karena itulah, 
maka dalam Masa Persidangan ke-III tahun 1982-1983 itu, para 
Anggota Dewan disamping terlibat dalam kegiatan DPR juga terli 
bat dalam kegiatan MPR. 

Dalam Masa Sidang ke-IV Tahun Sidang 1982-1983 Dewan 
telah dapat menyelesaikan 2 (dua) buah RUU yaitu RUU Tambah 
an, dan Perubahan APBN 1982/1983 dan RUU Perhitungan Ang 
garan Negara Tahun Anggaran 1979/1980. 
Dengan demikian sampai dengan saat ini, telah dapat dihasilkan 
pengesahan 4 (empat) buah RUU sebagaimana yang kami sebut 
kan di atas, menjadi Undang-undang. 

Selanjutnya kita perlu mengucapkan syukur Alhamdulillah, 
bahwa Panitia Khusus Tata Tertib setelah bekerja siang malam, 
tanpa mengenal lelah telah berhasil pula menyusun Peraturan 
Tata Tertib DPR yang baru, yang kemudian telah pula dapat di 
sahkan dalam Rapat Paripurna dalam Masa Persidangan ke-III yang 
lalu. Tata Tertib yang sekarang menjadi pegangan kita bersama ini 
merupakan hasil maksimal yang dapat kita capai, berkat konsensus 
dan musyawarah mufakat seluruh Fraksi. Insya Allah apa yang ter 
tuang di dalam pasal-pasal Tata Tertib, dapat kita laksanakan ber 
sama dalam rangka penghayatau dan pelaksanaan tugas dan wewe 
nang daripada Lembaga Legislatif yang kita cintai ini. Atas karya 
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Saudara-saudara sekalian, 
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-undang No- 

Sidang Dewan dan Hadirin yang terhormat, 
Masa Sidang ke-IV Tahun Sidang 1982-1983 telah dirnulai 

pada tanggal 2 Mei yang lalu, dan berakhir pada hari ini, Besok 
pagi DPR akan menjalani masa reses sampai dengan tanggal ·15 
Agustus yang akan datang. Dalam masa sidang yang berlangsung 
2 bulan itu selain melaksanakan tugas-tugas penyelesaian Perun 
dang-undangan yang masuk, yaitu 2 buah RUU sebagaimana kami 
kemukakan tadi, maka pelbagai masalah telah pula mendapatkan 
pembahasan Dewan. 
Sa.lah satu masalah yang mendapat prioritas pembahasan oleh 
Dewan ialah mengenai pasangan kerja Kornisi-komisi DPR. 
Dengan terbentuknya Kabinet Pembangunan IV bulan Maret yang 
lalu, yang ternyata terjadi berbagai perubahan dan pemekaran, 
jelas membawa konsekuensi perubahan/penyesuaian terhadap 
pasangan kerja dari Komisi-komisi di DPR. Berkaitan dengan itu 
setelah melalui pembahasan yang cukup rumit memakan waktu 
yang agak lama, maka akhirnya Rapat Paripurna DPR tanggal 23 
Mei 1983 telah dapat mengesahkan pasangan kerja dalam ruang 
lingkup tugas masing-rnasing Komisi. 
Satu hal yang menonjol mengenai pasangan kerja ini ialah di 
hapuskannya Lembaga-lembaga Tinggi Negara sebagai pasangan 
kerja Kornisi-kornisi, yang kemudian hubungan antara DPR dengan 
Lembaga Tinggi Negara itu dilaksanakan dalam forum koordinasi 
dan konsultasi, sebagaimana diatur oleh pasal 4 ayat (2) Peraturan 
Tata Tertib DPR. 
Demikian pula para Menteri Koordinator tidak lagi menjadi pa 
sangan tetap Kornisi-komisi DPR. Sekalipun demikian kepada 
Komisi-komisi DPR/Gabungan Komisi rnasih dimungkinkan untuk 
mengadakan Rapat Kerja dengan para Menteri Koordinator sesuai 
dengan pasal 59 ayat (4) Peraturan Tata Tertib DPR. 

ini semua, wajib kita sampaikan terima kasih kepada seluruh 
Fraksi dalam Dewan ini. 



Saudara-saudara sekalian, 
Dalam masa sidang ke-III Tahun Sidang 1982-1983, di sam 

ping menyelesaikan satu RUU yang sangat penting artinya bagi ke 
langsungan hidup Ketatanegaraan dan Pembangunan di Tanah Air 
kita ini, yaitu RUU APBN 1983/1984, Dewan telah pula dapat 
menyelesaikan 1 (satu) RUU lagi yaitu RUU tentang Pengesahan 
Perjanjian antara Republik Indonesia dan Malaysia tentang Rejim 
Hukum Negara Nusantara dan Hak-hak Malaysia di Laut Teritorial 
dan Perairan Nusantara serta Ruang Udara di atas Laut Teritorial, 
Perairan Nusantara dan Wilayah Republik Indonesia yang terletak 
di antara Malaysia Timur dan Malaysia Barat. 

Sebagaimana kita ketahui bersama, maka sesuai dengan Per 
aturan Perundangan yang berlaku Anggota DPR secara fungsional, 
adalah Anggo~ MPR sehingga dengan demikian mereka wajib 
mengikuti Sidang Umum MPR secara penuh. Oleh karena itulah, 
maka dalam Masa Persidangan ke-III tahun 1982-1983 itu, para 
Anggota Dewan disamping terlibat dalam kegiatan DPR juga terli 
bat dalam kegiatan MPR. 

Dalam Masa Sidang ke-IV Tahun Sidang 1982-1983 Dewan 
telah dapat menyelesaikan 2 (dua) buah RUU yaitu RUU Tambah 
an, dan Perubahan APBN 1982/1983 dan RUU Perhitungan Ang 
garan Negara Tahun Anggaran 1979/1980. 
Dengan demikian sampai dengan saat ini, telah dapat dihasilkan 
pengesahan 4 (empat) buah RUU sebagaimana yang kami sebut 
kan di atas, menjadi Undang-undang. 

Selanjutnya kita perlu mengucapkan syukur Alhamdulillah, 
bahwa Panitia Khusus Tata Tertib setelah bekerja siang malam, 
tanpa mengenal lelah telah berhasil pula menyusun Peraturan 
Tata Tertib DPR yang baru, yang kemudian telah pula dapat di 
sahkan dalam Rapat Paripurna dalam Masa Persidangan ke-III yang 
lalu. Tata Tertib yang sekarang menjadi pegangan kita bersama ini 
merupakan hasil maksimal yang dapat kita capai, berkat konsensus 
dan musyawarah mufakat seluruh Fraksi. Insya Allah apa yang ter 
tuang di dalam pasal-pasal Tata Tertib, dapat kita laksanakan ber 
sama dalam rangka psnghayatan dan pelaksanaan tugas dan wewe 
nang daripada Lembaga Legislatif yang kita cintai ini. Atas karya 
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Saudara-saudara sekalian, 
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-undang No- 

Sidang Dewan dan Hadirin yang terhonnat, 
Masa Sidang ke-IV Tahun Sidang 1982-1983 telah dimulai 

pada tanggal 2 Mei yang lalu, dan berakhir pada hari ini. Besok 
pagi DPR akan menjalani masa reses sampai dengan tanggal .i 5 
Agustus yang akan datang. Dalam masa sidang yang berlangsung 
2 bulan itu selain melaksanakan tugas-tugas penyelesaian Perun 
dang-undangan yang masuk, yaitu 2 buah RUU sebagairnana kami 
kemukakan tadi, maka pelbagai masalah telah pula mendapatkan 
pembahasan Dewan. 
Salah satu masalah yang mendapat prioritas pembahasan oleh 
Dewan ialah mengenai pasangan kerja Komisi-komisi DPR. 
Dengan terbentuknya Kabinet Pembangunan IV bulan Maret yang 
lalu, yang ternyata terjadi berbagai perubahan dan pemekaran, 
jelas membawa konsekuensi perubahan/penyesuaian terhadap 
pasangan kerja dari Kornisi-komisi di DPR. Berkaitan dengan itu 
setelah melalui pembahasan yang cukup rumit memakan waktu 
yang agak lama, maka akhirnya Rapat Paripurna DPR tanggal 23 
Mei 1983 telah dapat mengesahkan pasangan kerja dalam ruang 
lingkup tugas masing-masing Komisi. 
Satu hal yang menonjol mengenai pasangan kerja ini ialah di 
hapuskannya Lembaga-lembaga Tinggi Negara sebagai pasangan 
kerja Komisi-komisi, yang kemudian hubungan antara DPR dengan 
Lembaga Tinggi Negara itu dilaksanakan dalam forum koordinasi 
dan konsultasi, sebagaimana diatur oleh pasal 4 ayat (2) Peraturan 
Tata Tertib DPR. 
Demikian pula para Menteri Koordinator tidak lagi menjadi pa 
sangan tetap Komisi-komisi DPR. Sekalipun demikian kepada 
Komisi-komisi DPR/Gabungan Komisi masih dirnungkinkan untuk 
mengadakan Rapat Kerja dengan para Menteri Koordinator sesuai 
dengan pasal 59 ayat ( 4) Peraturan Tata Tertib DPR. 

ini semua, wajib kita sampaikan terima kasih kepada seluruh 
Fraksi dalam Dewan ini. 



Saudara-saudara sekalian, 
Dal.am masa sidang ke-III Tahun Sidang 1982-1983, di sam 

ping menyelesaikan satu RUU yang sangat penting artinya bagi ke 
langsungan hid up Ketatanegaraan dan Pembangunan di Tanah Air 
kita ini, yaitu RUU APBN 1983/1984, Dewan telah pula dapat 
menyelesaikan 1 (satu) RUU lagi yaitu RUU tentang Pengesahan 
Perjanjian antara Republik Indonesia dan Malaysia tentang Rejim 
Hukum Negara Nusantara dan Hak-hak Malaysia di Laut Teritorial 
dan Perairan Nusantara serta Ruang Udara di atas Laut Teritorial, 
Perairan Nusantara dan Wilayah Republik Indonesia yang terletak 
di antara Malaysia Timur dan Malaysia Barat. 

Sebagaimana kita ketahui bersama, maka sesuai dengan Per 
aturan Perundangan yang berlaku Anggota DPR secara fungsional, 
adalah Anggo~ MPR sehingga dengan demikian mereka wajib 
mengikuti Sidang Umum MPR secara penuh. Oleh karena itulah, 
maka dalam Masa Persidangan ke-III tahun 1982-1983 itu, para 
Anggota Dewan disamping terlibat dalam kegiatan DPR juga terli 
bat dalam kegiatan MPR. 

Dalam Masa Sidang ke-IV Tahun Sidang 1982-1983 Dewan 
telah dapat menyelesaikan 2 (dua) buah RUU yaitu RUU Tambah 
an, dan Perubahan APBN 1982/1983 dan RUU Perhitungan Ang 
garan Negara Tahun Anggaran 1979/1980. 
Dengan demikian sampai dengan saat ini, telah dapat dihasilkan 
pengesahan 4 (empat) buah RUU sebagaimana yang kami sebut 
kan di atas, menjadi Undang-undang, 

Selanjutnya kita perlu mengucapkan syukur Alhamdulillah, 
bahwa Panitia Khusus Tata Tertib setelah bekerja siang malam, 
tanpa mengenal lelah telah berhasil pula menyusun Peraturan 
Tata Tertib DPR yang baru, yang kemudian telah pula dapat di 
sahkan dalam Rapat Paripurna dalam Masa Persidangan ke-Ill yang 
lalu. Tata Tertib yang sekarang menjadi pegangan kita bersama ini 
merupakan basil maksimal yang dapat kita capai, berkat konsensus 
dan musyawarah mufakat seluruh Fraksi. Insya Allah apa yang ter 
tuang di dalam pasal-pasal Tata Tertib, dapat kita laksanakan ber 
sarna dalam rangka penghayatau dan pelaksanaan tugas dan wewe 
nang daripada Lembaga Legislatif yang kita cintai ini. Atas karya 

123 



124 

Saudara-saudara sekalian, 
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-undang No- 

Sidang Dewan dan Hadirin yang terhormat, 
Masa Sidang ke-IV Tahun Sidang 1982-1983 telah dirnulai 

pada tanggal 2 Mei yang lalu, dan berakhir pada hari ini. Besok 
pagi DPR akan menjalani masa reses sampai dengan tanggal J. 5 
Agustus yang akan datang. Dalam masa sidang yang berlangsung 
2 bulan itu selain melaksanakan tugas-tugas penyelesaian Perun 
dang-undangan yang masuk, yaitu 2 buah RUU sebagaimana kami 
kemukakan tadi, maka pelbagai masalah telah pula mendapatkan 
pembahasan Dewan. 
Salah satu masalah yang mendapat prioritas pembahasan oleh 
Dewan ialah mengenai pasangan kerja Komisi-komisi DPR. 
Dengan terbentuknya Kabinet Pembangunan IV bulan Maret yang 
lalu, yang ternyata terjadi berbagai perubahan dan pemekaran, 
jelas membawa konsekuensi perubahan/penyesuaian terhadap 
pasangan kerja dari Komisi-komisi di DPR. Berkaitan dengan itu 
setelah melalui pembahasan yang cukup rumit memakan waktu 
yang agak lama, rnaka akhirnya Rapat Paripurna DPR tanggal 23 
Mei 1983 telah dapat mengesahkan pasangan kerja dalarn ruang 
lingkup tugas masing-masing Komisi. 
Satu hal yang menonjol mengenai pasangan kerja ini ialah di 
hapuskannya Lembaga-lembaga Tinggi Negara sebagai pasangan 
kerja Komisi-komisi, yang kemudian hubungan antara DPR dengan 
Lembaga Tinggi Negara itu dilaksanakan dalam forum koordinasi 
clan konsultasi, sebagairnana diatur oleh pasal 4 ayat (2) Peraturan 
Tata Tertib DPR. 
Demikian pula para Menteri Koordinator tidak lagi menjadi pa 
sangan tetap Komisi-komisi DPR. Sekalipun demikian kepada 
Kornisi-komisi DPR/Gabungan Komisi masih dimungkinkan untuk 
mengadakan Rapat Kerja dengan para Menteri Koordinator sesuai 
dengan pasal 59 ayat ( 4} Peraturan Tata Tertib DPR. 

ini semua, wajib kita sampaikan terima kasih kepada seluruh 
Fraksi dalam Dewan ini. 
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Saudara-saudara sekalian, 
Dalam masa sidang ke-IV ini nampak sekali aktivitas Kc;>misi 

komisi DPR. Dalam menghadapi situasi dan perkembangan yang 
timbul sebagai akibat kebijaksanaan-kebijaksanaan baru yang telah 
diambil oleh Pemerintah, maka dalam rangka mendapatkan data 
data atau masukan dari semua pihak, Komisi I sampai dengan X 

· dan Komisi APBN telah melakukan pelbagai Rapat-rapat Kerja 
dengan para Menteri Kabinet Pembangunan IV, Rapat Dengar 
Pendapat dengan Aparat-aparat Pemerintah dan bahkan Rapat 
rapat Dengar Pendapat Umum dengan pihak-pihak Swasta. 
Pengalaman selama ini telah terjalin hubungan kerja sama yang 
baik antara DPR dengan pihak Pemerintah, khususnya sejak Pe 
merintahan Orde Baru. Kami mengharapkan hendaknya hubungan 
kerja sama yang baik tersebut dapat lebih ditingkatkan di masa 
masa yang akan datang demi tercapainya cita-cita kita bersama. 
Kita memaklumi, bahwa sekarang ini adalah tahun terakhir 
dari PELIT A III, oleh karenanya banyak hal yang perlu digali, 
dipelajari dan dijadikan pengalaman yang berharga, dalam rangka 
persiapan pelaksanaan PELIT A IV yang sudah diambang pintu. 

Sidang Dewan yang terhormat, 
Dua Delegasi Parlemen Luar Negeri telah menjadi tamu resmi 

DPR dalam masa sidang ke-IV ini. Delegasi tersebut adalah Delega 
si Parlemen Tanzania dan Parlemen Tunisia. Satu Delegasi lagi, 
yaitu Delegasi Parlemen Belanda telah menjadi tamu tidak resmi 
dalam masa sidang sekarang ini, 

mor. 5 tahun 197 3 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, maka ct.. 
lam masa sidang ke-IV ini DPR telah memproses pencalonan Ke 
anggotaan BEPEKA yang baru, dalam rangka mengganti Anggota 
BEPEKA yang akan berakhir masa tugasnya pada bulan Aguatua 
yang akan datang. 
Dalam Rapat Paripurna tanggal 20 Juni yang baru lalu, DPR telah 
mensahkan 19 (sembilan belas) nama calon Anggota BEPEKA 
yang diusulkan kepada Presiden. Mudah-mudahan dalam waktu de 
kat ini Presiden telah dapat menetapkan Anggota-anggota BEPE 
KA yang baru, sesuai dengan usulan DPR tersebut. 



Laporan tersebut meliputi: 
1. Laporan Delegasi DPR-RI ke Sidang AIPO di Manila dan 

laporan Delegasi DPR-RI dalam rangka AIPO ke Austra 
lia. 

2. Laporan Delegasi DPR-RI ke Spring Meeting IP{} di Hel 
sinki. 

3. Laporan Delegasi DPR-RI sebagai Penasehat Delegasi RI 
ke KTT ke-VII Negara-negara Non Blok di New Delhi, 
India. 

4. Laporan Delegasi DPR-RI sebagai Penasehat Delegasi RI 
ke Persiapan Konperensi Jnternasional tentang Palestina 
di Kuala Lumpur Malaysia. 

Khusus mengenai laporan Delegasi DPR ke IPU Spring Meet 
ing 1983 di Helsinki, Pimpinan Dewan sangat menghargai usaha 
usaha Delegasi Indonesia, yang dengan pelbagai upaya telah ber 
hasil mengeluarkan masalah 'I'imor-Timur dari Draft Resolusi, 
dengan melalui voting. 
Dengan keberhaailan tersebut, maka dalam IPU Meeting pada bu· 
lan September/Oktober 1983 yang akan datang, masalah ini sudah 
tldak dibicarakan atau dipermasalahkan lagi. 

Diaamping itu, dalam masa reses Persidangan ke-IV ini, yaitu 
pada akhir bulan Juli 1983, satu Delegasi Parlemen Australia, akan 
menjadi tamu resmi DPR untuk beberapa hari lamanya. Dalam 
maaa sidang ke-IV Tahun Sidang 1982-1983, telah pula dilantik 
seorang Anggota baru yaitu Saudara Soemohannoyo dari Fraksi 
ABRI yang kemudian sudah ditempatkan di Komisi VII. Atas 
iama Pimpinan kami ucapkan selamat, mudah-mudahan aktivitaa 
Saudara dapat lebih meningkatkan peranan Lembaga Legislatif 
int. 

Sidang Dewan yang kami mulaiakan, 
Beberapa permasa.lahan yang kami catat dan perlu untuk 

mendapatkan perhatian kita bersama, antara lain dapat kami ke- 
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Sementara itu, pelbagai Delegasi yang telah diberangkatkan dalam 
masa sidang yang lalu, telah dilaporkan oleh B-KSAP dalam Rapat 
rapat Paripurna tanggal 20 dan 27 Juni 1983. 
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mukakan sebagai berikut: 
Meledaknya jumlah peserta testing masuk Proyek Perintis I bebera 
pa saat yang lalu, sangat memerlukan perhatian kita semua. 
Hal ini tidak lain karena masalah ini menyangkut kesempatan 
pendidikan bagi generasi muda, serta anak didik kita yang akan 
melanjutkan cita-cita perjuangan Bangsa. Oleh karena itu diharap 
kan agar masalah pendidikan pada umumnya dan pendidikan 
pada Perguruan Tinggi pada khususnya, dapat ditata dengan se 
baik-baiknya tanpa menghilangkan kesempatan pada setiap gene 
rasi mud.a untuk dapat lebih meningkatkan ketrampilan dan penge 
tahuannya dalam berbagai hal, sehingga pendidikan Nasional ber 
dasar kan Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan 
terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan dan ketrampilan, 
mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan memper 
bal semangat kebangsaan dan cinta tanah air, agar dapat menum 
buhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun 
dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pem 
bangunan bangsa, dapat tercapai. 
Disamping pendidikan formal yang tadi telah dikemukakan, 
maka pendidikan dan pembinaan olah raga pun memerlukan per 
hatian kita bersama, apabila kita masih ingin tetap berperan 
secara nyata dalam kegiatan olahraga di forum-forum internasio 
nal. Sebagaimana kita ketahui bersama, walaupun pada Pesta 
Olah Raga SEA GAMES ke-XII di Singapwa baru-baru ini kita 
tetap menduduki juara umum, namun sebenarnya perolehan 
medali bagi kontingen Indonesia mengalami penurunan. Oleh 
karenanya apabila hal ini tidak ditangani secara serius, maka 
dikhawatirkan kita tidak lagi bisa ''berbicara banyak" untuk ma.sa 
masa mendatang, lebih-lebih apabila kita lihat peningkatan prestasi 
para olah ragawan dari negara-negara tetangga. 
Dengan adanya Menteri Olah Raga dan Pemuda, kami percaya 
bahwa masalah ini dapat ditangani sebaik-baiknya, sehingga 
Atlit-atlit kita tidak hanya dapat berbicara di tingkat Asia Teng 
gara, tetapi juga dapat berprestasi di forum-forum Internasional 
yang lain. 
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Sidang Dewan yang kami muliakan, 
Dalam masa sidangke-IV ini, Pemerintah telah memutuskan 

untuk membebaskan Bank-bank Pemerintah dari beberapa kendali 
dan kemudahan yang dirasakan tidak lagi cukup mendukung· pe 
ranan Bank. Kecuali untuk beberapa jenis kredit prioritas, Bank 
bank Pemerintah dibiarkan untuk menentukan sendiri besarnya 
suku bunga yang akan diterapkan. Juga Bank Sentral tidak lagi 
menentukan pagu kredit. 
Setiap Bank Pemerintah harus bisa menetapkan sendiri berapa 
besar kemampuannya untuk memberikan kredit. Denpn demiki 
an, Bank-bank Pernerintah akan berlomba untuk menarik dana 
masyarakat dan kemudian menyalurkannya sebagai r;njaman. 
Kebijaksanaan PERBANKAN tersebut perlu mendapat perhatian 
kita semua, karena hal tersebut adalah merupakan upaya untuk 
menggerakkan dana dari masyarakat, dan kemudian dana tersebut 
dapat diperuntukkan bagi sumber dana pembangunan Nasional. 
Dalam mengetrapkan kebijaksanaan ini perlu dicegah timbulnya 
kompetisi tidak sehat antar Bank, baik Bank-bank Pemerintah, 
maupun Bank Swasta, karena itu Bank Indonesia sebagai Bank 
Sentral dan Departemen Keuangan tidak dapat begitu saja mern 
persilahkan para Pimpinan Bank-bank tersebut bergerak sekehen 
daknya, melainkan tetap perlu adanya koordinasi pelaksanaan 
dengan pengarahan-pengarahan yang konstruktif untuk suksesnya 
pembangunan kita. 

Instruksi Presiden kepada semua Instansi Pemerintah untuk 
melakukan penjadwalan kembali proyek-proyek pembangunan 
yang ada di lingkungan masing-rnasing yaitu proyek-proyek pcm 
bangunan yang pembiayaannya menggunakan devisa negara 
atau kredit korncrsial Luar Negeri hendaknya dapat dilaksanakan 
dengan sebaik-baiknya, agar supaya pembangunan Nasional de 
ngan tujuan yang kita cita-citakan hersarna dapat bcrhasil. 

Negara-negara Donor yang tcrgabung dalam IGGI tclah me 
nyetujui untuk memberikan bantuan kepada Indonesia sebesar 
2,2 milyar dollar AS untuk tahun 1983/1984. Bantuan Lcrscbut 
adalah 20 juta dollar AS lebih besar daripada rekorncndasi Bank 
Dunia. Pemyataan-pemyataan yang disampaikan oleh ICG I dan 
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Sidang Dewan yang kami muliakan, 
Pada bulan suci Ramadhan ini, tak lupa kami ucapkan sela 

mat menjalankan ibadah Puasa kepada Umat Islam yang menjalan 
kannya. Semoga Allah Subhanahuwataala selalu meridhoi dan 
melimpahkan RahmatNya pada kita sekalian dan amal ibadah kita 
diterima olehNya. Marilah kita selalu ingat dan mengagungkan ke 
besaran Allah Subhanahuwata'ala di mana salah satu dari kebesar 
anNya telah ditunju kkan kepada kita sekalian yaitu pada peristiwa 
Gcrhana Matahari tanggal 11 ,Juni yang baru lalu. Dalam bulan 
suci Ramadhan, mcnjelang lcbaran ini, kami mengharapkan kepada 
Pemerintah agar supaya kebutuhan masyarakat pada hari-hari le 
haran dapat tcrpr-nuh i dengan scbaik-baiknya dongan harga yang 
Lidak mengalami kcnaikan dan terjangkau oleh masyarakat, sehing 
ga masyarakat daput rnorayakan lcbaran tahun ini dengan pcrasaan 
g(•mbira. Juga dalam bidang angkutan rnenjelang lebaran dan sosu 
duh lcbaran yang u-utunya akan rncngalami poningkatan apabila 
dibandingkan har i-hari biasa lu-ndaknya dapat ditangani dengan se 
baik-haiknya, sPllingf..(a musyarakat yang ingin bepcrgian dalam 

Saudara-saudara sekalian, 
Pemberian gaji ke-13 kepada Pegawai Negeri Sipil, ABRI, 

Daerah Otonom, dan Pensiunan perlu kita sambut dengan gembi 
ra dan perasaan lega. Pemberian gaji ke-13 diberikan pada waktu 
yang tepat yakni pada saat para Pegawai yang bersangkutan sangat 
membutuhkan, yaitu saat keadaan perekonomian yang kurang 
menguntungkan dan meningkatnya kebutuhan para Pegawai 
khususnya pada saat menjelang tahun ajaran baru, dan menjelang 
Hari Raya Idul Fitri. 

kenaikan bantuan yang diberikan, memberikan gambaran akan 
adanya kepercayaan kepada Bangsa Indonesia dalam menjalankan 
pembangunannya khususnya dalam bidang perekonomian. Hal ini 
merupakan hal yang sangat menggembirakan bagi Bangsa Indo 
nesia. Mudah-mudahan dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk 
proyek-proyek pembangunan yang sebaik-baiknya, k.hususnya 
yang menyangkut hajat hid up rakyat banyak. 
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Jakarta, 2Juli1983. 

Saudara-saudara sekalian, 
Baiklah kami akhiri pidato Penutupan ini, sampai bertemu 

kembali tanggal 16 Agustus yang akan datang, dan izinkanlah kami 
menutup rapat Paripurna ini dengan ucapan: Alhamdulillah. 

Wassalamu'alaikum Wr. Wb. 

Sidang Dewan yang kami hormati, 
Demikianlah gambaran kegiatan DPR selama satu tahun si 

dang berjalan, dan gambaran kegiatan dalam masa persidangan 
ke-IV tahun sidang 1982-1983, serta beberapapermasalahan yang 
sempat mendapatkan perhatian dari kit.a. 

Besok pagi Dewan akan menjalai reses sampai pertengahan 
bulan Agustus yang akan datang. Walaupun demikian, sesuai pe 
nugasan yang diberikan kepada Team-team Komisi DPR maupun 
kepada para Anggota Dewan, Saudara-saudara sekalian akan me 
laksanakan kunjungan kerja ke daerah. 
lzinkanlah melalui forum ini kami menyampaikan ucapan selamat 
bertugas d.alam masa reses. Dan oleh karena beberapa hari lagi 
akan tiba Harl Raya ldul Fitri, hari yang dimuliakan oleh Umat 
Islam, maka pada ksempatan yang baik ini segenap Pim.pinan 
Dewan mendahului menyampaikan ucapan: "Selamat Hari Raya 
ldul Fitri 1 Syawal 1403 H" kepada segenap para Anggota Dewan 
dan kepada Staf Sekretariat Jenderal. 

~nal Aidin Wal Faizin marilah kita saling ma'af mema'afkan 
pada hari yang mulia ini dengan diiringi do'a semoga Tuhan selalu 
memberikan rakhmat dan hidayahNya kepada kita sekalian. Amin. 

1Uuana lebaran dengan menggunakan jasa angkutan umum dapat . . 
bepergian dengan perasaan yang aman, puas dan selamat sampai 
ketujuan yang dikehendakinya. 
Dalam bidang keamanan, kami mintakan perhatian kepada aparat 
keamanan agar dapat lebih meningkatkan peranannya sehingga 
masyarakat dapat merasa aman dan terlindungi. 
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SAMBUT AN PADA SILATURRAKHMI 
IDUL FITRI 1403 H BERSAMA KELUARGA BESAR 

NAHDLATUL ULAMA 
DI JAKARTA TANGGAL l AGUSTUS 1983 
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Dengan iringan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu 
wata'ala, Irita berkumpul pada malam hari ini dalam acara silatur 
rakhmi berkenaan dengan Idul Fitri 1403 Hijriah, yang diselengga 
rakan dan dihadiri oleh para Sesepuh, para Pimpinan serta Warga 
Nahdlatul Ulama. Pada kesempatan seperti sekarang ini kita ber 
sama-sama merenungi kembali fitrah kita sebagai manusia, baik 
sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahuwata'ala dengan segala 
kekurangannya, maupun sebagai makhluk sosial yang memasyara 
kat, dan oleh sebab itu tidak luput pula daripada kekeliruan anta.ra 
yang satu dengan yang lain, baik dcngan disadari, rnaupun tanpa 
disadari. 

Dalam rangka itulah, pada pertemuan halal bi halal malam 
hari ini, perkenankanlah saya secara pribadi beserta keluarga saya, 
menyampaikankepada Saudara-saudara ucapan Selarnat Idul Fitri 
1403 Hijriah, disertai permintaan ma'af lahir batin atas segala 
kekeliruan dan kehilafan pada waktu yang lalu. 

Di tengah-tengah para alim ulama besar seperti dalam perte 
muan ini, kiranya kurang tepat bagi saya untuk menguraikan hal 
hal yang berkenaan dengan segi-segi agamawi dan hikmah Idul 
Fitri, sebagaimana telah disampaikan oleh para pernbicara terda 
hulu, sebagai renungan yang wajib kita dalami, sehubungan de 
ngan fitrah kita sebagai makhluk Tuhan, dan oleh karena itu me- 
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Yang terhormat para Sesepuh Nahdlatul Ulama, 
Yang terhormat Pimpinan Nahdlatul Ulama, 
Saudara-saudara Warga Nahdlatul Ulama, 
Hadirin yang saya hormati. 

Assalamu 'alaikum Warakhmatullahi Wabarakatuh, 

SAMBUTAN P ADA SILATURRAKHMI IDUL FITRI 1403 H 
BERSAMA KELUARGA BESAR NAHDLATUL ULAMA 

DI JAKARTA TANGGAL l AGUSTUS 1983 
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nyadari hubungau antar makhluk dcngan Khaliknya, antara cipta 
an Nyu yan~ duif dengan Pcnciptanya Yang Maha Kuasa, yang Ke 
ugungan Nya tidak mungkin tercitrakan oleh kemampuan manusia. 
lni adalah aqidah Islam yang harus dilaksanakan secara konsekuen 
oleh uruatnya. Tiada suatu pun yang boleh dan dapat merubah 
aqidah ini. Kita harus menjadi saksi atas keesaan Tuhan; menjadi 
saksi atas kcbenaran Al-Qur'an dan kenabian Muhammad Sallalhu 
alaihi wassalarn (Surat Al Maidah ayat 83 dan Surat Ali Irnran 
ayat 53) dan percaya kepada Malaikat, kepada takdir dan kepada 
hari kiamat, sebagai perwujudan keimanan yang lengkap. 

Setelah berlatih jiwa dan raga sebulan penuh selama bulan 
Ramadhan yang lalu dan melampaui ldul Fitri, saya hanya mene 
mukan satu kata yang tepat yang dapat sya ungkapkan dalam sua 
sana seperti sekarang ini, ialahr s y u k u r. 
Yang disyukuri tentunya adalah nikrnat Tuhan, seperti yang ter 
tuang dalam Surat Ibrahim ayat 7: Dan (ingatlah juga) tatkala 
Tuhanmu memaklumkan: "Sesungguhnya jika kami bersyukur, 

pasti kami akan menamhah (nikmat) 
kepadamu, dan jika kamu rnengingkari 
(nikmatku) maka sesungguhnya azabku 
sangat ped ih ". 

dan Surat Al Ahqaaf ayat 15: 
"Ya Tuhan ku tunjukilah aku untuk 
mcnsyukuri nik rnat - Engkau .... dst 
....... dan supaya aku dapat herbuat 

amal salch yang diridho i". 
Dengan rasa syukur itu terungkap r-ksistensi k ita sebazai m anusia 
yang utuh. Di satu pihak mcngr-jawa ntahkan kr-dudu kan k n a so 
bagai makhluk Tuhan yang hr-r iman k cpada Nya dl'ngan rnr-nxyu 
kuri segala kenikmat.an yang tclah dilimpahkan kvpada kua. hark 
sebagai pribadi, maupun sebaga: bangsa Indonesia yang l>N ... at u 
Di pihak lain dengan rasa syukur itu terjr-Irna c·k.;1!-t•·ns1 k rta 
sebagai makhluk sosial yang terjuuhkan clan strut lu-rk-Iuh-lvtuhan 
dengan pcngendalian diri yang wajar , Sl'hingga bark dalum 1111·ma· 
syarakat, maupun clalam mom-gara, t1•tap lu-radu dalam kr-adaan 
yang sating menghargai dan saling mcnuhormut r. dalam p1·11gguna· 



135 

Saudara-saudara, 
Kita juga wajib bersyukur, bahwa dalam hidup kenegaraan 

bangsa Indonesia telah diletakkan dasar yang teguh dan kokoh, 
sebagaimana termaktub dalarn alinea ke-4 Pembukaan Undang 
undang Dasar 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kernanusia 
an yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yaug 
dipirnpin oleh hikmat kcbijaksanaan dalarn pcrrnusyawaratan/ 
perwakilan serta untuk mcwujudkan Kcadilan sosial ba!!i 
seluruh rakyat Indonesia. Se kalipun di dalam Pombukaan. 
Batang Tubuh sorta Peujelnsan l lndang-undung Dasnr 19115 i!u 
Lida k <..I isehut secara t• kspl isit. numu 11 semun unsur-u nsur dari 
dusar u-rsebut. tcluh Lf'rl~111am dun horu kar dul.uu hat i sauubar i 
ra kyat lndoucsiu , dun tersimpul dnln m fnlsafah dun idoologi 
hangsa k ita yuitu PA C/\SILA. 

Di dnlum Paucasilu il.u t.eluh t ert.uupung selu ruh aspirasi 
hangs;.1 Indonesia. bnik nsp irasi kerohuninn. nspirusi kebangsaan, 
aspirasi kemnsynrn katnn , mnupun nspirasi kenegaraa nnya. 
Dalarn hu huuguu deugun aga111a Islam. maka: 

- Sila Ketuhnuan Yang Maha Esa, selaras dengan Al-Qur- 

an hak untuk memikul kewajiban dan tanggung jawab bersama ini. 
Dalam h idup mcmasyarakat dan menegara di Bumi Indonesia, 

yang ber kepribadian Pancasila itu pun kita bersyukur, karena 
kita semua dalam suatu negara yang bersatu, yang cukup aman, 
dan tentram, negara yang cukup memberikan ruang gerak bagi 
warganya untu k berk:rida dan berkarya untuk meng-Agungkan 
Xya. Kita bersyukur, karena kita meyakini, bahwa bumi dan la 
ngit serta segala sesuatu yang ada di antaranya sebagai ciptaan 
Tuhan, terdapat Bumi Indonesia/Bumi Pancasila yang kita diami. 
):egara kita, yaitu negara Kesatuan Republik Indonesia, telah 
mempunyai landasan yang kuat untuk mengembangkan keyakinan 
demikian itu, dan dengan landasan itu lnsya Allah akan dapat 
membuka kemungkinan yang lebih luas lagi bagi kemajuan yang le 
bih pesat, kesejahteraan yang lebih baik, kemakmuran yang lebih 
membahagiakan seluruh rakyat, serta ketentraman lahir batin 
yang lebih mantap. 
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Dengan ketetapan-ketetapan tersebut Pancasila dan P-4 terus 
ditingkatkan penyebarluasannya dalam rangka mengembangkan 

an, surat Al Ikhlas ayat 1-5, Al Baqarah ayat 156 serta 
Al Kafirun ayat 6; 
Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, sesuai dengan 
Surat Yunus ayat 9 dan Al Hujurat ayat 13; 
Sila Persatuan Indonesia, sejalan dengan Surat Ali lmran 
ayat 103 serta Hadist yang menegaskan, bahwa "cinta ta 
nah air adalah salah satu unsur Iman"; 
Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksana 
an dalam permusyawaratan/perwakilan, selaras dengan 
Surat Asysyuura ayat 38 dan Ali lmran ayat 159; 
Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sesuai 
dengan Surat An Nahl ayat 90. 

Orang Islam yang kuat imannya tak akan meninggalkan Qur'an 
dan Hadist dalam menghadapi urusan dunia yaitu Pancasila sebagai 
azas tunggal. Agama lain pun tidak akan diabaikan ajarannya oleh 
umatnya. 

Pasal 4 Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedo 
man Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Panca 
karsa) menegaskan, bahwa: 

"Pedoman penghayatan dan Pengamalan Pancasila ini meru 
pakan penuntun dan pegangan hid.up dalam kehidupan ber 
masyarakat dan bernegara bagi setiap warga negara Indonesia, 
setiap penyelenggara negara serta setiap lembaga kenegaraan 
dan lembaga kemasyarakatan, baik di Pusat, maupun di Dae 
rah". 

Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1983 antara lain menyebutkan, 
bahwa: 

"Dalam rangka memantapkan kehidupan politik yang berda 
sarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 perlu dilan 
jutkan, ditingkatkan dan diperluas usaha-usaha untuk mema 
syarakatkan P-4 yang dilaksanakan melalui pendidikan, pena 
taran dan usaha-usaha lainnya, di seluruh lapisan masyara 
kat". 
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Saudara-saudara, 
Tentulah kita menyadari, bahwa Ketetapan-ketetapan MPR, 

adalah merupakan hasil karya demokratik dalam kehidupan bangsa 
Indonesia. Kata-kata dan maknanya yang sama-sama telah diterima 
dan disetujui adalah untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh 
rakyat tanpa kecuali, sebagai konsekuensi logis daripada ke 
hidupan berdemokrasi. Jadi segenap Anggota MPR/DPR, baik 
yang menyatakan setuju maupun yang tidak setuju, maupun selu 
ruh rakyat yang mewakilinya dan seluruh aparat Demokrasi Panca 
sila juga harus mematuhi dan melaksanakan Ketetapan-ketetapan 
MPR tersebut, sesuai dengan maksud, makna dan aksaranya. Se 
tiap putusan MPR/DPR dapat dilaksanakan sebaga.imana mesti 
nya, Setiap anggota MPR/DPR bertanggung jawab atas terlaksana 
nya keputusan demokrasi tersebut. Oleh sebab itu harus berani me 
masyarakatkan keputusan-keputusan terse but, dan berani menegak 
kannya serta mengamalkannya di tengah-tengah masyarakat. Jika 
masih ada yang tidak melaksanakan, maka setiap Anggota DPR/ 
MPR yang terhonnat wajib untuk memberikan pengertian, petun- 

Dengan klausula ini kemungkinan untuk merubah Undang 
undang Dasar 1945 - termasuk Pembukaannya yang memuat Pan 
casila secara konstitusional hampir-hampir tertutup sama sekali. 

Demokrasi Pancasila untuk memantapkan persatuan dan kesatuan 
bangsa, yang mencakup setiap warga negara, setiap penyelenggara 
negara, setiap lembaga kenegaraan dan kemasyarakatan di seluruh 
tanah air. 

Dengan Ketetapan MPR Nomor l/MPR/1978, yang kemudian 
dimantapkan lagi dengan Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 
ten tang Peraturan Tata Tertib MPR dan Nomor IV /MPR/1983 
tentang Referendum, antara lain ditetapkan, bahwa: 

"Majelis Permusyawaratan Rakyat berketetapan untuk mern 
pertahankan Undang-undang Dasar 1945, tidak berkehendak 
dan tidak akan melakukan perubahan terhadapnya, serta 
akan melaksanakan secara mumi dan konsekuen ", 
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Di bagian lain disebutkan: 
"Peranan kekuatan-kekuatan sosial politik khususnya Partai 
partai Politik dan Golongan Karya, sangat pcnting art.inya da 
lam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta sebauai modal 
dasar pembangunan nasional. Dalam rangka ini dan dem i kn 
lestarian dan pengarnalan Pancasila, Partai-partai Polil.ik dan 
Golongan Karya harus benar-benar menjadi kekuatan sosiul 
politik yang hanya berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya 
asas . . . . . . . . . . . . . dst. . . . . . . . . . . . . " 

juk dan dorongan, agar dapat benar-benar dila ksanakan .. vpahila 
hal ini tidak kita lakukan, maka kita sekalian akan d ihanyut kan 
oleh ideologi lain. Ketetapan-ketetapan l\1PR itu jangan dikalah 
kan oleh nafsu ambisi pribadi yang tidak demo kratis-konst irusio 
nal dan bertentangan dengan hukum. Janganlah kita menjadikan 
Negara, Pemerintah dan Rakyat yang kita cintai dengan sistem 
politiknya yang pasti, menjadi liar dan tanpa a.rah. 

Dalam Ketetapan MPR Nomor II/I\1P R ,'1983 tent.ang Garis 
garis Besar Haluan Negara, tegasnya dalam Pola Umum PELITA 
IV, antara lain terdapat klausula-klausula sebagai berikut: 

"Untuk memantapkan stabilitas di bidang politik haruslah 
diusahakan makin kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa 
serta makin tegak tumbuhnya kehidupan yang konstitusio 
nal, demokratis dan berdasarkan hukum berlandaskan Un 
dang-undang Dasar 1945. 
Dalam rangka ini dan demi kelestarian dan pengalaman Pan 
casila, kekuatan-kekuatan sosial politik, khususnya Part.ai 
Politik dan Golongan Karya harus benar-benar menjadi ke 
kuatan sosial politik yang hanya berasaskan Pancasila sebagai 
satu-satunya asas. Di samping itu harus makin digalakkan 
usaha memasyarakatkan Pedoman Penghayatan dan Peng 
amalan Pancasila (P-4) yang dalam PE LIT A Ketiga telah di 
laksanakan dengan hasil-hasil yang positif. Usaha-usaha ini 
merupakan bagian dari langkah-langkah pembangunan di bi 
dang politik". 
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Secara eksplisit, keharusan Pancasila sebagai satu-satunya asas 
bagi ke kuatan sosial poltik memang baru dalam GBHN 1983 terse 
but. 'I'etapi secara implisit dapat dikatakan sejak Proklarnasi 1945 
makna torsebut sudah ada, hanya pelaksanaannya salah kiprah, 
hingga pernah menjadi liberal, ada gejala perkembangan theokrasi 
ekstrirn, ada gejala nasionalisme ekstrim, bahkan pemah terpenga 
ruh komunisme. Makna tersebut telah ada dalam Undang-undang 
Dasar 1945; dalam GBHN mulai tahun 1973, yaitu di bagian Pen 
dahuluan (Pengertian, Maksud dan Tujuan, Landasan), dalam Pola 
Dasar Pembangunan Nasional (Tujuan, Landasan, Asas-asas, Modal 
dasar dan Faktor dominan. Wawasan Nusantara), Pola Umum Pem 
bangunan Jangka Panjang (Pendahuluan, A.rah), dalam Pola Umum 
REPELIT A (Pendahuluan, Arah dan Kebijaksanaan Pembangun 
an), yang kesemuanya itu berlanjut dalam GBHN 1978 dan GBHN 
1983. Berkenaan dengan itu memang seharusnya Pemerintah 
dan setiap kekuatan sosial politik manganjurkan dan melaksanakan 
Pancasila sebagai satu-satunya asas baginya. Juga bagi setiap lernba 
ga kemasyarakatan sebagaimana dirnaksud dalam pasal 4 Ketetap 
an MPR Nomor II/MPR/1978 itu. Itu adalah amanat rakyat yang 
harus dilaksanakan oleh Pemerintah dengan seluruh aparatumya, 
bahkan sebagaimana saya harapkan tadi, setiap Anggota MPR/ 
DPR pun harus turut melaksanakan dan menganjurkannya. Dalam 
hal demikian Pemerintah memang tidak mengada-ada; tidak mem 
buat-buat; tetapi melaksanakan apa yang diamanatkan oleh MPR 
kepadanva. Berkenaan denzan itu saya pun tidak dapat bersikap 
lain kecuali membenarkan dan menunjang usaha ke arah berhasil- 
nya maksud dan tujuan GBHN mengenai asas .tunggal tersebut. 

Dalam melaksanakan asas tunggal Pancasila tersebut, dapat 
saja PPP menitikberatkan pengamalannya dalam pembangunan 
agama Islam, demikian pula organisasi atau lembaga kemasyarat 
an lainnya yang berkehendak untuk rnenitikberatkan pengamalan 
nya pada pembangunan agama Islam. Lembaga kemasyarakatan 
yang hendak menitikberatkan pengamalannya pada pembangunan 
agama lain juga tidak terhalang (Sila Pertama). PDI dapat saja me 
nitikberat kan pengarnalannya pada pembangunan Demokrasi 
Pancasila, Kebangsaan Indonesia (nasionalisme) dan Keadilan 
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Saudara-saudara, 
Sementara itu pada tahap sekarang ini masih saja ada yang 

khawatir dan mengoba.rkan kekhawatiran, seolah-olah dengan di 
jadikannya Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan 
kenegaraan dan kemasyarakatan, maka kehidupan beragama, 
khususnya agama Islam, akan terdesak. Anggapan ini salah sama 
sekali. Kalau sekarang kita berusaha memantapkan Pancasila seba 
gai falsafah dan ideologi bangsa kita, sama sekali tidak ada niat 
atau maksud bahwa usaha itu akan mengecilkan peranan agama 
dalam kehidupan bangsa kita. Apabila kita mau menyimak dalam 
sejarah bangsa-bangsa di zaman dahulu kala, maka banyak dapat 
dilihat pengalamar, suku (bangsa) yang hancur, dan ienyap dari 
muka bumi disebabkan karena pimpinan serta rakyat suku (bang 
sa) bersangkutan melawan perintah Tuhan Yang Maha Kuasa. De 
mikian pula seandainya bangsa Indonesia mencoba menentang 
Tuhan dengan melenyapkan peran agama dalam kehidupan bangsa, 
bangsa Indonesia dapat mengalami nasib yang sama seperti bangsa 
bangsa sebagaimana contoh di atas. Pancasila bukan agama; Pan 
casila tidak dapat dan tidak pernah akan menggantikan agama. Ke 
duanya tidak bertentangan, bahkan selaras sebagaimana telah saya 
kemukakan tadi. Oleh karena itu jangan dipertentangkan. Jika 
kita menyelami hakekat atau apinya Islam dan juga agama-agama 
lain, maka tentulah dapat diyakini adanya keselarasan antara Aga 
ma (antara lain Islam) dengan Pancasila. Sebaliknya, jika Islam dan 
Pancasila dipertentangkan, maka hal itu berarti keliru memahami 
hakekat atau apinya Islam, atau mungkin juga terkandung motif- 

sosial (sosialisrne Pancasilu) (Sila Ketiga, Kcempat dun Kalima). 
Golongan Karya dapat pula menitikberatkan pengamalannya pada 
kekaryaan rohaniah-jasmaniah untuk kesejahteraan bungsa dan ke 
adilan sosial dalam rangka Pancasila (Pancasila bulat). 
Masing-masing tinggal menuangkan titik berat pengarnalan itu da 
lam program kerjanya saja, sesuai dengan Surat Al Hujurat ayat 13 
yang berbunyi: 

·• . . . . Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu 
di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu". 
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motif tertentu yang berlatar belakang ambisi ideologi tertentu da 
lam rangka suatu porjuangan untuk memperoleh kekuasaan ke 
ncgaraan dengan rncngobar kan Ianatisrne keagarnaan. 

Dengan dasar Pancasila, Islam tidak akan terjepit. Bahkan 
dapat dibuktikan, bahwa sejak pemerintahan Orde Baru yang kon 
sekuen melaksanakan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, 
kehidupan beragama, khususnya agama Islam, menjadi semakin 
semarak, semakin berkembang, baik dilihat dari segi makin ber 
tambahnya sarana fisik seperti masjid , sekolah, rumah sakit dan 
sebagainya, maupun dilihat dari pengamalannya yang makin her 
kernbang. Dalam berbagai ha! nampak kelebihan kita dibandingkan 
dengan negara-negara lain, yang dalarn undang-undang dasarnya 
justru mepegaskan diri sebagai Negara Islam. 

Di Bumi Pancasila ini kehidupan beragama Islam dan agama 
pada umumnya dijamin sepenuhnya. Mukadimah, Pasal 29 ayat 
(1) serta Penjelasan Undang-undang Dasar 1945 tegas-tegas men 
jamin kehidupan beragama dan kita semua sudah setuju untuk ti 
dak mengkhianati Undang-Undang Dasar 1945 beserta sistirn po 
litiknya. Dalam setiap GBHN sejak 1973; pembangunan keh idup 
an beragamapun dijamin penuh, sebagaimana dapat dilihat dalam 
Pendahuluan GBHN; dalam Pola Dasar Pembangunan Nasional 
(spiritual, manusia Indonesia seutuhnya, azas perikehidupan dalam 
keseimbangan, modal rohaniah dan mental, faktor sosial budaya 
yang dominan, kehidupan sosial budaya yang serasi dalam Wawas 
an Nusantara); dalam Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang 
(Arah Pembangunan Jangka Panjang: keselarasan dan keseimbang 
an hidup manusia Indonesia, sasaran yang hendak dicapai, antara 
lain bidang Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha 
Esa); serta dalam Pola Umum REPELITA IV, yang mengandung 
satu bagian khusus mengenai pembangunan Agarna dan Kepercaya 
an terhadap Tuhan Yang Maha Esa . 

Jelas, bahwa kehidupan beragama tidak mungkin terancarn. 
Tetapi dengan Pancasila sebagai satu-satunya azas tersebut ada 
pula yang mengkhawatirkan, seolah-olah kreativitas manusia In 
do nesia akan terhambat. Dalarn negara Panasila, kreativitas untuk 
mcngejar dan mengamalkan ilrnu sampai-sampai untuk mengarungi 

• 
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Bangsa dan Rakyat Indonesia telah menetapkan pilihannya 

ruang antar bintang pun, tidak ada yang nu-mhatasi. Mt'lllHl\1-( kita 
dengan tegas memberantas pola pikiruu komu nisme, memberantas 
pola pikiran liberalismc, sekularisme atau theokrasi okstrim , ka 
rena pola-pola pikirun itu dalam sejarah banusa Indonesia Lelah 
terbukti mernbawa beucana dau malapotaka. Orang yang alim, 
arif dan bijaksana pasti akun selalu ingat sejurah pcr kernbangan 
bangsa dan rakyat Indonesia dan kitapun Lidak akan rnernaling 
kan mu ka kita dari realitas dan kebenaran dalarn sejarah bangsa 
Indonesia sendiri. Untuk itulah bangsa Indonesia bertekad, untuk 
kembali bertumpu pada watak kepribadian kita sendiri, yaitu Pan 
casila. Dengan Pancasila itu bangsa Indonesia memantapkan arah 
yang dituju dalam kehidupan berbangsa dan bemegara; dengan 
Pancasila kita berpijak untuk mendapatkan landasan yang kuat 
bagi usaha ke arah kernajuan; kemakmuran dan kesejahteraan lahir 
batin; dengan Pancasila kita memperoleh bimbingan untuk men 
capai tujuan tersebut. Kesemuanya itu tidak usah mempengaruhi 
hubungan antara manusia Indonesia dengan Tuhannya, yang telah 
diatur menurut konsepsi-konsepsi dasar sesuai dengan agamanya 
masing-rnasing. Apabila kita melaksanakan Pancasila secara kon 
sekuen maka Qur'an dan Hadist justru tidak akan ditinggalkan, 
bahkan harus lebih ditingkatkan lagi agar dapat menyuburkan 
kehidupan dan penghidupan Negara, Bangsa dan Rakyat Indo 
nesia. 

Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam pemah bersabda: 
"Anturn a'larnu bi umuri dunyakuru", yang maknanya kurang 
lebih "Kamu lebih mengerti tentang urusan duniarnu dari pada 
ku". Dalam hal kehidupan bangsa Indonesia, bangsa Indonesia 
pulalah yang lebih mengerti, lebih mengetahui, lebih berpengala 
man dan oleh sebab itu akan lebih tepat dalam memilih sikap 
dasar untuk rfiencapai kesejahteraannya. Dalam hubungan dengan 
itu kita telah memilih Pancasila, karena Pancasila itulah dunia 
kita, sebagaimana telah terbukti mempersatukan bangsa Indonesia, 
menyelamatkan bangsa Indonesia dari kehancuran, dan juga me 
ngantarkan kita sampai pada tahap kemajuan seperti sekarang 
ini, 



Saudara-saudara, 
Di dalam kehidupan politik, warga Nahdlatul Ularna pada 

umumnya aspirasi politiknya tersalur di dalam Partai Persatuan 
Pembangunan. Dalarn kehidupan politik itu terjamin pula hak hak 
warga negara sepenuhnya, seperti dalarn Pemilihan Umum, dalam 
MPR/DPR/DPR I dan II, juga dalam eksekutif dan yudikatif, yang 
pelaksanaannya telah diatur dalarn berbagai peraturan perundang 
undangan, sehingga dapat menjalankan kontrol serta pelaksanaan 
nya terhadap jalannya pemerintahan negara. Fungsi itu sangat pen 
ting, dan akan menjadi effektif jika dilaksanakan dengan organisasi 
yang kompak. Oleh sebab itu saya mengharapkan agar dapat tor 
wujud kekompakan di dalam tubuh organisasi Nahdladul Ulama, 
dalam PPP, dalam Ukhuwah Islamiyah, serta dalam keseluruhan- 
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Paru-asila ebagai falsafah dan idcologi bangsa dan negara Indo 
nesia. Bcrdasarkan pcngalaman dan pengetahuan yang bersumber 
dan sejarah per kernbangan bangsa dan rakyat Indonesia sendiri, 
maka dalarn wadah Negara Pancasila inilah segenap rakyat 
Indonesia, melalui wakil-wak ilnya di MPR, telah menetapkan Pan 
casila sebagru satu-satunya asas bagi seluruh kekuatan-kekuatan so 
sial politik khususnya Partai Politik dan Golongan Karya. Tujuan 
memantapkan falsafah dan ideologi bangsa dan negara Indonesia, 
Pancasila sebagai satu-satunya azas yang berlaku di Bumi Pancasila 
tidak lain adalah untuk lebih mengkokohkan persatuan dan ke 
satuan bangsa dan rakyat Indonesia serta makin tegak-tumbuhnya 
kehidupan yang konstitusional, demokratis dan berdasarkan 
hukum berlandaskan Undang-undang Dasar 1945. Dengan demi 
kian dapat dipelihara dan dikembangkan stabilitas Nasional yang 
sefiat dan dinamis yang arnat kita perlukan bahkan merupakan 
syarat mutlak bagi kesinambungan Pembangunan Nasional yang 
tidak lama lagi akan memasuki tahap Pelita ke IV. Di samping 
itu apabila secara sungguh-sungguh kita semua melaksanakan Pan 
casila sebagai azas tunggal bagi semua kekuatan sosial politik, 
maka berlangsungnya proses peralihan kepemimpinan dari gene 
rasi tua kepada generasi yang lebih muda dapat dijamin terjadi 
dengan cara alamiah, demokratis clan konstitusional. 
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Jakarta, 1 Agustus 1983 

nya bangsa Indonesia. Dalam saat-saat yang seperti sekarang ini, 
baik karena kemelut ekonomi dunia yang melanda, karena ber 
bagai bencana alam, maupun karena bangsa Indonesia bcrada da 
lam suasana peralihan generasi alarniyah, yang konstitusional, 
hendaknya dapat dicegah terjadinya perpecahan, kontradtksi, 
apa lagai kontradiksi yang antagonistis di antara kita sebangsa. 
Sebab jika terjadi hal-hal yang tidak diharapkan itu , berarti rnern 
buka kesempatan bagi kambuhnya komunisme dan lain-lain yang 
mencelakakan. 

Dengan berpegang teguh pada sikap dernikian itu, maka pada 
peringatan Idul Fitri dengan malam silaturrakhmi sekarang ini, 
hendaknya kita semakin cermat dalam menyimak pennasalahan 
yang kita hadapi. Kepada para Ulama besar yang hadir disini, saya 
mohon ma'af dan mohon dikoreksi, sekiranya ada penggunaan 
ayat-ayat Qur'an yang keliru dalam sambutan saya ini. Namun 
saya yakin, bahwa makna yang dikandungnya tidak akan meleset 
terlalu jauh. 

Sekali lagi, saya mohon maaf lahir batin. Minal aidin wal 
faidzin. 
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua. 
Terima kasih. 
Wassa.lamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
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PIOATO KETUA DPR-RI 
PADA PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN KE-I 

T AHUN SIDA NG 1983- 1984 
TANGGAL 16 AGUSTUS 1983 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
Sebagairnana termaktub dalam Peraturan Tata Tertib DPR-RI 

Pasal 79 ayat (1) maka acara pokok rapat Paripurna Dewan pada 
hari permulaan Tahun Sidang adalah mendengarkan Pidato Kene 
garaan Presiden RI, di samping Pidato Pembukaan Masa Persi 
dangan ke-I yang disampaikan oleh °Ketua DPR-Rl. Pidato Kene 
garaan Presiden RI dihadapan rapat Paripurna Dewan yang me 
rupakan rangkaian Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan RI, 
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Assalamu 'alaikum Wr. Wb. 
Menurut catatan terakhir 415 orang Anggota Dewan telah 

hadir dalam rapat Paripurna hari ini, maka oleh karenanya seraya 
mengucapkan Bismillahirrakhmanirrakhim, izinkanlah kami rnem 
buka rapat Paripurna pertama Dewan Perwakilan Rakyat dalam 
Masa Persidangan ke-I yang sekaligus juga menandai dimulainya 
Tahun Sidang baru bagi DPR-RI yaitu Tahun Sidang 1983-1984. 
Sesuai bunyi pasal 96 ayat (1) Tata Tertib DPR-RI, maka rapat 
Paripurna ini kami nyatakan terbuka untuk umum. 

Yang terhormat, 

Saudara Presiden, 
Saudara Wakil Presiden, 
Saudara-saudara Pimpinan dan para Anggota Lembaga 
Tertinggi dan Tinggi Negara, 
Saudara-saudara Menteri Kabinet Pembangunan IV, 
Saudara-saudara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 
Yang Mulia Para Duta Besar/Kepala Perwakilan Negara 
Sahabat, 
Para Undangan, Hadirin sekalian yang kami honnati, 

PIDATO KETUA DPR-RI 
PADA PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN KE-I 

TAHUN SIDANG 1983-1984 
TANGGAL 16 AGUSTUS 1983 
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Sidang Dewan yang terhonnat, 
Dalam upaya untuk melaksanakan tugas dan wewenang 

dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Undang- Undang Dasar 
1945, maka Dewan telah mengadakan pembenahan ke dalarn dan 
penertiban diri, antara lain dengan membentuk Panitia Khusus 
Penyusun Peraturan Tata Tertib, yang bertugas untuk menyusun 
Draft Tata Tertib, yang akhimya telah kita sepakati bersama 
menjadi Peraturan Tata Tertib DPR-RI. 
Apa yang tertuang di dalam pasal-pasal Tata Tertib tersebut 
sungguh merupakan hasil maksimal yang dapat kita capai pada 
saat sekarang ini. Insya Allah dengan sernangat dan iktikad baik 
dari para Anggota Dewan, Pimpinan Dewan, Fraksi-fraksi , Alat 
Kelengkapan Dewan dan juga semua pihak, mudah-mudahan apa 
yang termuat di dalam pasal-pasal Tata Tertib terse but dapat di 
Iaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kami percaya bahwa hanya 

Saudara-saudara sekalian, 
Oleh karena rapat Paripurna hari ini merupakan rapat Pari 

puma Dewan yang terawal sesudah Idul Fitri, maka perkenan 
kanlah kami melalui forum ini, atas nama Dewan menyampaikan 
kepada seluruh Rakyat Indonesia "Selamat ldul Fitri 1 Syawal 
1403 H", minal aidin wal faizin. 
Demikian pula karena rapat Paripurna ini merupakan awal per 
temuan secara resmi antara Pimpinan Dewan dengan para Ang 
gota Dewan sesudah masa reses, maka izinkanlah pada kesempatan 
ini Pimpinan Dewan menyampaikan ucapan "Selamat bertemu 
kembali", mudah-mudahan dengan selesainya kita menjalan.kan 
reses, kita mendapatkan semangat baru dan tekad yang lebih baik 
1agi dalam rangka melaksanakan tugas-tugas kedewanan untuk 
masa-masa persidangan yang akan datang. 

telah menjadi tradisi yang sangat baik dalam sistem penyeleng 
garaan ketatanegaraan di tanah air kita, oleh karenanya Insya 
Allah tradisi tersebut akan terus kita laksanakan dan kembang 
kan di masa-masa mendatang dalam rangka melaksanakan suatu 
tata laksana kehidupan Demokrasi Pancasila di tanah air kita ini. 



Para hadirin dan Sidang Dewan yang kami muliakan. 
Sebagairnana kita ketahui bersama, keanggotaan BEPEKA 

berakhir pada bulan Agustus 1983. Oleh karenanya dalam me 
laksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1973 
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dengan tekad dan scmangat inilah, tugas-tugas yang mulia dari 
Dewan, yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 
dapat berjalan dengan lebih sempurna lagi. 
Dalam kaitan dengan inilah, beberapa bulan yang lalu, DPR te 
lah mensahkan Pasangan Kerja dalam ruang lingkup tugas masing 
masing Komisi, yang disesuaikan dengan susunan Kabinet Pem 
bangunan IV. Adapun beberapa perubahan yang menonjol dalam 
kaitan dengan Pasangan Kerja Komisi-kornisi DPR ini, adalah 
lebih diproporsionalkan lagi hubungan Lembaga-lembaga Tinggi 
Negara sebagai Pasangan Kerja dari Kornisi-kornisi di DPR. Se 
kalipun demikian, dalam rangka melaksanakan Ketetapan MPR 
Nomor: II/MPR/1983 tentang GBHN, yang berbunyi: 

Dalam rangka memantapkan stabilitas politik yang dinamis 
serta pelaksanaan mekanisme Demo krasi Pancasila, perlu 
makin memantapkan kehidupan konstitusional, demokrasi 
dan tegaknya hukum. Demikian pula perlu dimantapkan 
pelaksanaan mekanisme kepemimpinan nasional serta di 
mantapkan berfungsinya dan sating berhubungan antara 
Lembaga-lembaga Tinggi Negara berdasarkan Undang 
Undang Dasar 1945", 

maka hubungan antara DPR dengan Lembaga-lembaga Tinggi 
Negara dilaksanakan dalam forum koordinasi dan konsultasi 
sebagaimana diatur oleh pasal 4 ayat (2) Peraturan Tata Ter 
tib DPR. 
Selain itu, para Menteri Koordinator sekalipun tidak langsung 
menjadi Pasangan Kerja (tetap) dari Kornisi-komisi DPR, na 
mun kepada Kornisi-komisi DPR/Gabungan Komisi tetap di 
mungkinkan untuk mengadakan rapat-rapat Kerja dengan 
para Menteri Koordinator sesuai dengan bunyi pasal 59 ayat 
( 4) Peraturan Tata Tertib Dewan, atas persetujuan Pimpinan 
Dewan. 
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Dibidang pengawasan, Komisi-komisi DI' I{ telah me nyt- 
lenggarakan Rapat-rapat Kerja dengan Para Monter: Kahinet 
Pembangunan IV, H.apat Dcngar Pendapat "dr-ngan para Pejabat 

Sidang yang kami hormati, 
Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya dibidang 

anggaran dan perundang-undangan, Dewan telah dapat menye 
lesaikan 4 (empat) buah Rancangan Undang-undang untuk disah 
kan menjadi Undang-undang. 

Adapun Rancangan Undang-Undang terse but adalah : 
1. Rancangan Undang-undang tentang APB~ 1983/1984. 
2. Rancangan Undang-undang tentang Pengesahan perjanjian 

antara Republik Indonesia dan Malaysia tentang Rejim 
Hukum Negara Nusantara dan Hak-hak Malaysia di Laut 
Teritorial dan Perairan Nusantara serta Ruang Ldara di 
atas Laut Teritorial, Perairan Nusantara dan \\'ilayah Re 
publik Indonesia yang terlctak di antara Malaysia Timur 
dan Malaysia Barat. 

3. Rancangan Undang-undang tentang Tarnbahan dan Per 
ubahan atas APBN 1982/1983. 

4. Rancangan Undang-undang tentang Perhrtungan Anggaran 
Negara tahun 1979/1980. 

Len t:•n~ l3.1da11 Perne n ksa Kt•11a11i.:a11. DI' R dulum musu sidang yang 
lulu tel.ih nwmpr~)st•s peru-nlouan AnggoLa Kl•:P~KA yang baru. 
Atas dasur calon-culon ya11i.: diajukan oleh Dl'R terscbut, dcwasa 
ini telah dikeluarkan Kcpu tusan Presidcn N omor 154/M/1983, 
dan Keputusun I'rcsiden Nornor 155/l\l/1983, yang telah mengu 
kuh kun .lcndernl TN I l\l. .Iusu r scbagai Ke Lua BEP ~KA merangkap 
anggota, dun 1wngangkat.an li \n~got.a BEPEK.i\ yang lain. 
Sehubungnn dengan itu pada kosempatan yang bark ini, kami 
at.as nama Pimpinan Dewan dan segenap Anggota Dewan me 
nyampaikan ucapan "Selarnat", dengan diiringi harapan semoga 
kerja sama antara DPR dengan BEPEKA yang telah terjalin se 
lama ini dapat lebih ditingkatkan lagi untuk masa-masa men 
datang. 
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Pemerint.ah, dan bahkan Rapat-rapat Dengar Pendapat Umum 
dengan pihak Swasta dalam rangka menanggapi situasi dan per 
kembangan yang timbul sebagai akibat kebijaksanaan-kebijak 
sanaan baru yang diam bil oleh Pemerintah, dan karena dewasa 
ini merupakan tahun terakhir dari PELITA ke III, maka jelas 
banyak masalah yang harus kembali dipelajari, digali, untuk di 
jadikan bahan dalam rangka persiapan pelaksanaan PELITA ke IV 
yang akan datang. 

Berkaitan dengan itu, ada beberapa pennasalahan yang me 
nonjol, yang mendapatkan perhatian Dewan. 
Pennasalahan-pennasalahan tersebut antara lain adalah perma 
salahan di bidang stabilitas keamanan dan ketertiban. 

Dewan mengkonstatir, bahwa lebih dari 3 tahun terakhir 
ini, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang disebab 
kan oleh berbagai bentuk kejahatan nampak makin meningkat. 
Meningkatnya berbagai bentuk kejahatan tersebut tidak hanya 
terjadi di kota-kota besar saja, akan tetapi juga terjadi di berbagai 
daerah. Demikian pula sifat dari kejahatan-kejahatan tersebut 
sudah mengarah pada brutalisme dan sadisme, karena bukan hanya 
bermotif pencarian materi secara paksa saja seperti pencurian, 
perampokan, pencopetan, pemerasan dan sebagainya, akan tetapi 
sudah disertai dengan pembunuhan, perkosaan dan tindakan 
tindakan kekerasan lainnya dengan menggunakan senjata api mau 
pun senjata tajam. 
Disamping kegiatan yang sadistis dengan menggunakan senjata 
tajam, dan senjata api, kejahatan-kejahatan tersebut juga menun 
jukkan telah diorganisir oleh kelompok-kelompok atau gang-gang, 
baik secara terang-terangan maupun secara gelap. 

Keadaan ini ternyata telah sangat menghantui massyarakat. 
Rasa was-was, khawatir, takut dan ngeri telah sedernikian rupa 
mencekarn masyarakat, sehingga rasa aman da.n tenterarn dalarn 
rnasyarakat yang sebclumnya telah terpelihara dan berkernbang 
dengan baik harnpir-hampir hilang atau mendekati kepunahan. 
Sebagaimana tercantum dalam pr-mbukaan Undang-Undang Da 
sar 1945, maka tujuan nasional Rakyat, Bangsa dan Negara Indo 
nesia adalah : 
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1. Melindungi segenap Bangsa Indonesia clan seluruh turnpah 
darah Indonesia. 

2. Memajukan kesejahteraan umurn serta rnoncordaskan ke 
hidupan Bangsa. 

3. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan ke- 
merdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosral. 

Oleh karena itulah, maka keadaan masyarakat sebagaimana kami 
sebutkan tadi jelas tidak dapat ditolerir, sebab berten tangan 
dengan tujuan nasional yang pertama yang harus kita wujudkan 
bersama. Berkaitan dengan itu rakyat banyak bukannya me 
rasa terlindungi tetapi justru sebaliknya merasa selalu terancam 
oleh tindakan-tindakan yang brutal dan keji bahkan selalu ter 
ancam keselamatan jiwanya. Kondisi yang demikian itu apa 
bila dikaitkan dengan usaha perwujudan tujuan nasional yang 
kedua yaitu memajukan kesejahteraan umurn serta mencer 
daskan kehidupan Bangsa, jelas bukanlah suatu kondisi yang 
menguntungkan, bahkan dalam kondisi yang demikian itu kami 
yakin tujuan nasional kedua tidak mungkin untuk diwujudkan. 

Demikianlah gambaran situasi ketertiban dan keamanan 
pada beberapa tahun terakhir ini. 
Kalau kita amati situasi kearnanan dan ketertiban pada dewasa 
ini, baik yang kita rasakan, rnaupun yang dirasakan oleh masya 
rakat luas di pelbagai daerah, keadaannya telah berubah. 
Rasa arnan dan tenteram dikalangan masyarakat telah turnbuh 
kembali, hal ini dirasakan khusus pada saat kita melaksanakan 
ibadah puasa dalam bulan suci Ramadhan serta pada saat kita 
merayakan Ilari Raya Idhul Fitri yang lalu yang telah berlang 
sung dengan khusuk, aman, tenteram, tanpa dicekarn oleh rasa 
was-was, khawatir, takut serta ngeri. 
Atas situasi ini sernua kita wajib mensyukurinya. Kita mengharap 
kan mudah-rnudahan situasi aman, tcnteram yang telah dicapai 
tersebut dapat terus dipr-lihara sorta torus ditingkatkan untuk 
waktu-waktu mcndatang dcngan lchih mr-nggiatkan Iagi baik 
langkah-langkah prcventif dan reprcsif maupun rnenyompurna 
kan sistim pcnanggulangannya sesuai dcngan prinsip Nc•gara llu- 
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Saudara-saudara sekalian, 
Masalah korupsi, rnanipulasi dan berbagai bentuk penye 

Jewengan mendapatkan perhatian yang serius dari Dewan, karena 
masalah-masalah tersebut dapat mengganggu pembangunan yang 
sedang kita laksanakan. Hal ini nampak dari adanya pelbagai 
pertanyaan maupun dialog yang dilakukan oleh para Anggota 
Dewan pada kesempatan Rapat-rapat Kerja yang diadakan oleh 
Kornisi-komisi dengan pihak Pemerintah. 
Korupsi harus diberantas secara tegas sampai keakar-akarnya, 
dan pelaksanaan penanggulangan serta pemberantasannya harus 
dilakukan secara konsepsional dan berencana, tanpa mengganggu 
jalannya pembangunan yang sedang kita laksanakan. 
Dewan menyarnbut dengan gembira sikap serta pendirian Peme 
rintah mengenai masalah penanggulangan korupsi ini sebagai 
mana telah diungkapkan oleh beberapa pejabat teras Pemerin 
tah antara lain dari Saudara Jaksa Agung, Panglima Angkatan 
Bersenjata dan sebagainya 
Demikian pula dengan telah dapat dibongkar dan diungkapkan 
nya pelbagai kasus manipulasi dan korupsi di pelbagai daerah 
oleh aparat penegak hukum, maka pada kesempatan ini atas 
nama Dewan kami menyampaikan penghargaan. 
Selain dari pada itu perlu kiranya kita maklumi bersama bahwa 
masalah yang mendasar dalam rangka penanggulangan korupsi 
pada hakekatnya adalah terletak pada moral masing-masing 
individu. 
Berkaitan dengan itu maka pendidikan moral Pancasila serta 
moral Agama dari setiap manusia harus mendapat perhatian yang 
paling utama. 

Masalah lain yang juga mendapat porhatian dari Dewan 
adalah masalah narkoti ka, karcna masulah ini dapat mernbawa 
pcngaruh yang sangnt mcmbahuyukan bagi gt•nerasi muda kita 
yang akan monoruskan porjuangan bangsa dan sumbcr insansi 
pembangunan. 

kum daJam rangka mewujudkan negara yang sejahtera berdasar 
kan budaya Pancasila. 



154 

Dewan menghargai dan mendukung upaya yang dilakukan oleh 
Pemerintah yang telah berusaha menangkap para pongedar 
narkotika dan mengharapkan kepada mereka diberi hukuman 
yang seberat-beratnya. Selanjutnya kepada rnasyarakat kami 
serukan agar dapat lebih berpartisipasi bersama-sarna aparat 
Pemerintah untuk menanggulangi masalah tersebut. 

Para hadirin dan sidang Dewan yang terhormat, 
Untuk memantapkan stabilitas dibidang politik, haruslah 

diusahakan makin kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa, 
dalam wadah negara kesatuan Republik lndonesia, yang ber 
dasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

Harus kita yakini bahwa hanya dengan Pancasila-lah yang 
merupakan satu-satunya ideologi dan falsafah Bangsa dan Negara, 
kita dapat mempersatukan seluruh rakyat Indonesia di dalam 
upaya serta perjuangannya menuju masyarakat adil dan makmur. 
Dalam Pancasila-lah semua aspirasi dari segenap golongan dan 
aliran yang terdapat dalam masyarakat tertampung, bahkan ha 
nya dengan Pancasilalah tiap-tiap golongan, aliran, kelompok, 
serta organisasi yang terdapat dalam masyarakat dapat mengem 
bangkan diri, mewujudkan cita-cita serta melaksanakan amal 
dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itulah dalam Sidang Umum 
MPR yang baru lalu, Majelis Permusyawaratan Rakyat yang me 
rupakan pengejawantahan dari seluruh rakyat Indonesia telah 
menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya azas sebagaimana 
tertuang dalam TAP MPR Nomor ll/MPR/1983. 
Berkaitan dengan itu kita tidak perlu ragu-ragu untuk melaksana- ,. 
kan Pancasila sebagai satu-satunya azas, sebab apabila kita ragu 
ragu apalagi menentangnya, maka berarti kita menentang ke 
hendak rakyat serta mcngingkari kepribadian bangsa yang telah 
berabad-abad bersemayam dihati sanubari para leluhur kita yang 
selalu kita hormati clan hayati sarnpai sekarang. 
Dan pengalaman scpanjang sejarah pcrjuangan bangsa telah me 
nunjukkan bah wa siapapun yang mcngingkari atau mcncntang 
Pancasila pada akhirnya akan terlindas, sendiri oleh gerak serta 
dinamika rakyat dan Bangsa Indonesia. Bcrkaitan dcngan itu 
Dewan menggaris hawahi dan sangat menghargai sikap dan pen- 



Saudara-saudara para Anggota Dewan yang kami muliakan, 
Berbicara mengenai situasi dunia yang sekarang ini, bagi 

kita sebagai negara yang cinta damai, sangat prihatin dengan 
adanya perlombaan persenjataan nuklir serta perbenturan penga 
ruh antara Negara-negara Super Power diberbagai kawasan dunia 
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Sidang Dewan dan hadirin sekalian, 
Baru-baru ini telah terjadi bencana alam di tanah air kita 

yaitu dengan meletusnya Gunung Colo di Pulau Unauna Ka 
bupaten Paso Sulawesi Tengah dan Gunung Gamalama di pulau 
Ternate. 
Letusan ini membawa akibat bagi penduduk yang bertempat 
tinggal di sekitamya. 
Atas musibah ini Dewan menyampaikan keprihatinan yang se 
dalam-dalamnya, disamping itu Dewan juga menyampaikan 
penghargaan kepada Pemerintah yang telah bertindak cepat 
sehingga meletusnya gunung ini ·tidak membawa akibat korban 
jiwa. 
Mudah-mudahan bencana ini dapat segera berakhir., dan akibat 
akibatnya dapat diatasi dengan sebaik-baiknya. 

Di bidang pendidikan kita masih diliputi rasa keprihatinan 
karena untuk tahun ajaran 1983/1984 ini masih banyak anak 
anak kita yang belum tertampung atau mendapat kesukaran 
untuk memasuki Sekolah Lanjutan Pertama, Lanjutan Atas atau 
pun Perguruan-perguruan Tinggi. Oleh karenanya Dewan meng 
himbau kepada Pemerintah untuk dapatnya mengambil langkah 
langkah penanganan yang lebih sempurna, terutarna apabila hal 
ini dikaitkan dengan akan dilaksanakannya rencana wajib belajar 
di tan ah air ki ta ini. 

dirian Saudara Presiden yang baru-baru ini dalam berbagai ke 
sempatan telah menegaskan kembali bahwa Pancasila merupakan 
satu-satunya azas yang dapat menjamin stabilitas disemua bidang 
kehidupan, yang tidak saja untuk masa sekarang tapi juga untuk 
masa-masa mendatang. Jaminan itu tidak hanya untuk generasi 
sekarang saja tapi juga bagi generasi-generasi yang akan datang. 



Sidang Dewan yang kami muliakan, 
Hubungan kerja sama antara DPR-RI dengan Parlemen 

Negara-negara sahabat selama ini telah berjalan cukup baik. 
Dalam rangka membina hubungan kerja sama inilah pelbagai 
Delegasi DPR-RI telah diberangkatkan untuk menghadiri pel 
bagai pertemuan Internasional, dan pelbagai Delegasi Parlemen 
Luar Negeri telah pula menjadi tamu DPR-RI dalam masa 
masa persidangan yang lalu. 
Delegasi yang telah diberangkatkan antara lain: Delegasi ke Si 
dang Umum Asean Inter Parliamentary Organization (AIPO) 
di Manila dan Delegasi untuk bergabung dengan Anggota-anggota 
Asean Inter Parliamentary Organization (AIPO) ke Australia, 
Delegasi ke Spring Meeting Inter Parliamentary Union (IPU) 
di Helsinki, selaku Penasehat Delegasi Republik Indonesia ke 
KTT ke-VII Negara-negara Non Blok di New Delhi India, pena 
sehat Delegasi Republik Indonesia ke Persiapan Konperensi 
Intemasional tentang Palestina di Kuala Lumpur Malaysia. 
Laporan dari pelbagai Delegasi tersebut telah dibacakan dalam 
rapat Paripurna Masa Sidang ke-IV yang lalu. Sementara itu, 
untuk meningkatkan hubungan kerja sama DPR-RI dengan 
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.. 

yang mengakibatkan terjadinya konflik dan instabilitas politik 
dan keamanan di kawasan tersebut, antara lain di Timur Tengah, 
Amerika Tengah, Kamboja, Afrika dan sebagainya, dan instabi 
litas yang timbul tersebut sampai saat ini belum menunjukkan 
titik-titik terang, karena masing-masing pihak tetap pada sikap 
dan pendiriannya. 
Kita khawatir, apabila konflik-konflik ini tidak dapat diredakan 
oleh pihak-pihak yang bersengketa, hal ini dapat mengganggu 
ketenangan Negara-negara lain di kawasan tersebut dan bahkan 
berakibat lebih luas. Oleh karena itu kita mengharapkan agar 
pihak-pihak yang bersengketa dapat menahan diri sehingga kon 
flik tersebut tidak meluas yang dapat mengancam perdamaian 
dunia yang diidam-idamkan oleh umat manusia, dan menimbul 
kan gangguan terhadap jalannya pembangunan yang sedang di 
laksanakan di Negara-negara yang sedang berkembang. 



Saudara-saudara sekalian, 
Demikianlah kegiatan yang telah dilakukan Dewan pada 

masa-masa persidangan ke-Il, III dan IV dalam tahun sidang 
1982-1983, serta kegiatan yang akan dilakukannya selama 
masa persidangan ke I tahun sidang 1983-1984 dan beberapa 
permasalahan yang sempat mendapatkan perhatian secara khusus 
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Sidang Dewan yang kami muliakan, 
Dalam masa sidang ke I tahun sidang 1983-1984, yang 

dimulai hari ini dan berakhir kira-kira pada akhir bulan Sep 
tember atau awal bulan-bulan Oktober, kegiatan Dewan dititik 
beratkan pada: 
1. Mempelajari Pidato Kenegaraan Presiden tanggal 16 Agustus 

198'3. 
2. Menetapkan susunan Keanggotaan Komisi-komisi, Badan 

Urusan Rumah Tangga (B.U.R.T.) dan Badan Kerja Sama 
Antar Parlemen (B.K.S.A.P .). Serta Pemilihan Pimpinan 
Komisi-komisi, Badan Urusan Rumah Tangga (B.U.R.T.) 
dan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (B.K.S.A.P.). 

3. Mendengarkan, Mempelajari dan menyusun laporan basil 
Kunjungan Kerja para Anggota/Team Komisi-komisi sela.ma 
Reses Masa Persidangan ke IV .yang lalu. 

4. Rapat-rapat Kerja antara Komisi-komisi dengan Pasangan 
Kerjanya/Counterpart dan lain-lain, untuk membahas follow 
up hasil-hasil Kunjungan Kerjanya dan masalah-masalah 
lain yang berhubungan dengan bidang tugas masing-masing 
Komisi. 

5. Persiapan-persiapan sek.iranya dalam masa sidang ke I tahun 
sidang 1983-1984 ada RUU yang masuk. 

Parlemen-parlemen Negara Sahabat tersebut, 4 (empat) Dele 
gasi Parlemen Luar Negeri telah menjadi tamu DPR-Rl. 
Delegasi-delegasi tersebut adalah Delegasi Parlemen Tunisia dan 
Delegasi Parlemen Tanzania, Delegasi Parlemen Belanda dan 
yang terakhir Delegasi Parlemen Australia pada beberapa hari 
yanglalu. 



54 orang 
18 orang 

99 orang 
54 orang 
53 orang 
27 orang 

124 orang. 
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- Guru teladan sebanyak . 
- Mahasiswa teladan serta Pemenang Lomba 

Karya Inovatif Produksi sebanyak . 
- Siswa teladan sebanyak . 
- Dosen-dosen teladan sebanyak . 
- L urah teladan se banyak . . . . . . . . . . . . . . . 
- Dokter-dokter clan perawat Puskesmas 

teladan sebanyak . 
- Transmigran teladan sebanyak . 
- Pengelola Kependudukan Keluarga Beren- 

cana yang ada di dalam ruangan ini seba 
nyak 56 orang, sedang yang lainnya karena 
sempitnya ruangan mengikuti di luar 
ruangan ini. 

Hadirin sekalian yang terhormat, 
Sebelum kami mempersilahkan Saudara Presiden untuk 

menyampaikan .Pidato Kenegaraannya, perlu kami beritahukan, 
bahwa di tengah-tengah kita di dalam ruang sidang yang mulia 
ini, telah hadir 2 orang Astronot dari Amerika Serikat, masing 
masing: 

- Kolonel John. M. Fabian, Ph.D. dan 
- Kapten Frederick H. Hauck, beserta isteri 

Sementara itu di dalam ruangs idang ini pun. tepatnya di 
balkon utama, telah hadir : 

baik oleh Anggota-anggota Dewan, Pimpinan Dewan maupun 
Alat-alat Kelengkapan Dewan yang lain. 
Walaupun kita akui, bahwa belum banyak yang dapat dilakukan 
dan dihasilkan oleh Lembaga ini dalam usianya yang belum 
cukup satu t.ahun, namun kami percaya, bahwa dengan semangat 
pengabdian yang tinggi dari para Anggota Dewan, diharapkan 
kegiatan Dewan di dalam melaksanakan tugas di bidang peru 
dangan, anggaran dan pengawasan dapat lebih meningkat untuk 
masa-masa yang akan datang sesuai tuntutan masyarakat yang 
makin bertambah. 
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Jakarta, 16 Agustus 1983 . 

yang semuanya itu akan bersama-sama kita mengikuti jalannya 
Sidang Dewan yang mulia ini dan secara langsung ikut mendengar 
kan Pidato Kenegaraan Presiden. 

Selanjutnya kami minta kesediaan Saudara Menteri Agama 
untuk membacakan do'a. 

Dengan selesainya pembacaan do'a oleh Saudara Menteri 
Agama tadi, maka kita telah melaksanakan seluruh acara Sidang 
Paripurna ini. 
Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak, atas 
segala perhatian yang telah diberikan, sehingga memungkinkan 
Sidang Paripuma ini berjalan dengan tertib dan lancar. 

Selanjutnya, izinkanlah kami menutup sidang ini dengan 
ucapan: 

Wassalamu'alaikum Wr. Wb. 

60 orang 
- Para Peserta Kursus Reguler LEMHANAS 

Angkatan ke XVI sebanyak . 
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SAMBUTAN KETUA MPR/DPR-RI PADA 
PEMBUKAAN KONGRES/SEMINAR IKATAN 
FISIOTERAPI INDONESIA (IKAFI) KE JV 

TANGGAL 22-24 SEPTEMBER 1983 
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Saudara-saudara sekalian, 
Tahap demi tahap pembangunan telah kita selesaikan dengan 

baik dan hasilnyapun secara nyata telah dirasakan oleh masyara 
kat yang berupa peningkatan taraf dan kwalitas hidup rakyat. 
Dewasa ini Pemerintah dan Rakyat Indonesia sedang giat-giatnya 
melaksanakan pembangunan tahun terakhir Repelita III dan 
bulan April tahun 1984 kita akan memasuki Repelita IV. Oleh 
karena itu, jelas bahwa tugas kita dimasa mendatang bukan ber 
tambah ringan akan tetapi bertambah berat, karena disamping 
kita harus mempertahankan hasil-hasil pembangunan yang telah 
kita capai, kita juga mampu memelihara momentum pembangunan 
ini dengan sebaik-baiknya. 
Oleh karenanya, jelas diperlukan keterlibatan seluruh lapisan 
masyarakat untuk ikut melaksanakan pembangunan tersebut. 
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Ass ala mu 'alaikum W arahmatullahi W abarakatuh. 
Saudara Panitya dan Hadi.rin sekalian yang terhormat. 
Memenuhi permintaan Panitya Kongres/Seminar Ikatan 

Fisioterapi Indonesia yang ke IV untuk memberikan sambutan 
tertulis pertama-tama sebagai insan Pancasilais, saya ingin meng 
ajak hadirin sekalian untuk terlebih dahulu memanjatkan puji 
dan syukur kehadiran Allah SWT, karena hanya berkat rakh 
mat dan ridhoNya-lah Saudara-saudara sekalian pada hari ini 
dapat menyelenggarakan pertemuan yang penting ini. 
Saya katakan penting, karena tentunya pertemuan ini bukan 
saja akan mengkaji hasil-hasil yang telah dicapai sebagai pelak 
sanaan basil kongres/seminar yang lalu, melainkan juga akan 
menetapkan program kerja untuk masa mendatang yang sudah 
tentu disesuaikan dengan derapnya laju pembangunan nasional. 

SAMBUTAN KETUA MPR/DPR-Rl PADA 
PEMBUKAAN KONGRES/SEMINAR !KATAN FISIOTERAPI 

INDONESIA (IKAFI) KE IV 
TANGGAL 22-24 SEPTEMBER 1983 DI SURABAYA. 
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Dalam hubuugun iniluh, maka terna Kongres/Seminar lkatan 
Fisioterapi Indonesia yang ke-lV ini yai tu "Peningkatan dan Pe 
merataan Fisioterapi Dalarn Sistirn Kcsehatan Nasional" adalah 
sangat tepat. 
Saya katakan sangat IA'paL, karona Kongrcs/Seminar ini akan ber 
usaha untuk menjabarkan apa yang Lelah ditetapkan dalarn Ke 
tetapan MPR o. ll/MPR/1983 Lcntang Garis-garis Bcsar Haluan 
Negara yang akan merupakan landasan bagi Repclita IV. Dalam 
hubungan ini GBHN, khususnya dalam bidang kesehatan yang 
antara lain menyatakan sebagai berikut: "Dalarn rangka mern 
pertinggi taraf kesehatan dan kecerdasan rakyat, pembangunan 
kesehatan termasuk perbaikan mutu gizi perlu makin ditingkat 
kan dengan mengembangkan suatu sistern kesehatan nasional. 
Peningkatan kesehatan dilakukan dengan partisipasi aktif ma 
syarakat, dan diarahkan terutama kepada golongan masyarakat 
yang berpenghasilan rendah, baik di desa maupun di kota". 

Oleh karena itu, dengan tema tersebut, berarti pula para 
ahli fisioterapi akan berusaha untuk lebih dekat lagi kepada 
masyarakat yang memerlukan pertolongan dan pelayanan di bi 
dang fisioterapi, khususnya kepada lapisan masyarakat yang 
berpenghasilan rendah, baik di desa-desa maupun di kota-kota. 
Lebih dari itu, dalam musyawarah ini diharapkan para ahli fisio 
terapi, turut aktif menyumbangkan pernikiran-pernikiran untuk 
terselenggaranya tujuan pembangunan kesehatan nasional ya 
itu tercapainya kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap pen 
duduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat 
yang optimal sebagai salah satu unsur kasejah teraan umum dan 
tujuan nasional. 

Akhirnya dalam kesempatan ini saya mengucapkan selamat 
berkongres/Seminar sekali lagi dengan harapan agar supaya musya 
warah ini akan dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang 
ak~n merupakan sumbangan yang sangat penting artinya baik 
bagi Pemerintah. masyarakat maupun bagi para ahli fisioterapi 
sendiri dalam upaya untuk meningkatkan peran sertanya dalam 
pem bangunan nasional. 
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Jakarta, Agustus 1983. 

Semoga Allah SWT momberkahi pengabdian kita sernua n::-,.i · 
rakyat, bangsa dan nogara yang sodang kita hangun. 

Sekian. 
Wassalamu'alaikum Warahrnatullahi Wabarakatuh , 
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SAMBUTAN KETUA MPR/DPR-RI PADA 
PENERBITAN BUKU SOEHARTO JENDERAL TNI 

PURNAWIRAWANSEBAGAIBAPAK 
PEMBANGUNAN 
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Majelis Permusyawaratan Rakyat selaku pemegang dan pe 
laksana kedaulatan rakyat, pemegang kekuasaan tertinggi Negara, 
mempunyai tugas konstitusional antara lain menetapkan GBHN. 
memilih Presiden dan Wakil Presiden. 

Sadar akan hak dan tanggungjawabnya selaku rakyat yang 
berdaulat untuk membangun dirinya sendiri, maka dalam rangka 
mensu kseskan pembangunan nasional selanjutnya, jauh-jauh 
sebelum Sidang Umum MPR 1983 yang lalu, rakyat melalui baik 
organisasi massa maupun rnelalui lembaga-lembaga kerakyatan 
telah mencetuskan kepercayaannya kepada Bapak SOEHAR TO 
supaya bersedia dipilih dan diangkat kembali menjadi PRESIDEN/ 
MA DATARIS pelaksana aspirasi rakyat. 

Cetusan kepercayaan ini, sungguh didasari oleh pertimbangan 
dan penilaian yang mendalam, bahwa Bapak SOEHARTO disam 
ping telah membuktikan dirinya selaku negarawan yang berhasil 
dan berwibawa, jujur, sederhana, mantap, berpandangan jauh, 
berpikir yang merakyat, juga dipandang selaku pribadi pewaris 
yang menghayati, mengamalkan bahkan yang dapat mewariskan 
dan melestarikan jiwa, semangat serta nilai-nilai juang 45, sehingga 
dengan demikian masih tetap diperlukan untuk melanjutkan 
derap langkahnya pembangunan Bangsa dan Negara. 

Atas dasar itulah, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat 
dengan Ketetapan No. V /MP R/1983 memberikan gelar kepada 
Bapak SOEHARTO sebagai : "Bapak Pembangunan Indonesia", 
bahkan memilih, dan mengangkat kembali Bapak SOEHARTO 
menjadi Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat. 
sebagaimana tertuang dalam Ketetapan MPR No. VI/MPR/1983. 

Berkaitan dengan itulah, maka dengan terbitnya bu ku ini, 
yang berjudul : 

SAMBUTAN KETUA MPR/DPR-Rl PADA 
PENERBITAN BUKU SOEHARTO JENDERAL TNI 

PURNAWlRAWANSEBAGAIBAPAKPEMBANGUNAN 
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Jakarta, 26 September 1983. 

Pimpinan MPR/DPR-RI menyambut dengan gembira dan me 
nyampaikan ucapan selamat serta terima kasih atas usaha yang 
mulia dan luhur ini. 

Semoga dengan berkat rahmat TUHAN YANG MAHA ESA, 
buku ini bermanfaat dan mencapai tujuannya, sebagai sumbangsih 
untuk keberhasilan pembangunan Bangsa dan Negara. 

"SOEHARTO JENDERAL TNI PURNAWIRAWAN 
SEBAGAI BAP AK PEMBANGUNAN IN.CONESIA" 
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PIDATO KETUA DPR-RI 
PADA PENUTUPAN MASA SJDANG I 

TAHUN SIDANG 1983-1984 
TANGGAL,10KTOBER1983 
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Saudara-saudara sekalian, 
Masa reses Persidangan IV yang berlangsung sejak awal Juli 

sarnpai dengan pertengahan bulan Agustus yang lalu, ditandai 
dengan pel bagai kegiatan yang dilakukan oleh para Anggota 
Dewan baik secara berkelompok dalam Team-team Kunjungan 
Kerja Komisi-komisi ke pelbagai daerah, maupun kegiatan ma 
sing-masing Anggota Dewan untuk melakukan komunikasi inten 
sip dengan masyarakat pemilihnya. 

Adapun Daerah-daerah yang telah dikunjungi oleh Team 
tearn Komisi dalam Masa Persiclangan IV yang lalu, meliputi 12 
Propinsi yaitu: 

Sidang Dewan yang terhormat, 
Dalarn rangka memenuhi ketetapan Pasal 79 ayat (3) Peratur 

an Tata Tertib DPR. kami selaku Pimpinan Dewan akan mengurai 
kan pokok-pokok kegiatan Dewan dalarn reses Masa Persiclangan 
IV Tahun Siclang 1982-1983 yang baru lalu, serta kegiatan yang 
telah dilakukan oleh pelbagai Alat Kelengkapan Dewan dalam 
Masa Sidang I Tahun Sidang 1983-1984 yang baru saja kita jalani 
ini, clan rencana kegiatan dalam rnasa reses rnendatang. 

Sesuai catatan dari pihak Sekretariat Jenderal, ··~ . 
Anggota Dewan yang rnewakili keernpat Fraksi-fraksi telah hadir 
dalam Rapat Paripurna ini; oleh karenanya dengan ucapan Bismil 
lahirrakhmanirrakhirn, izinkanlah kami rnembuka Rapat Paripuma 
hari ini clan rapat ini kami nyatakan terbuka untuk umum. 

Para W akil Ketua dan para Anggota Dewan yang kami 
hormati, 
Sidang Dewan yang karni rnuliakan, 

PIDATO KETUA DPR-Rl PADA 
PENUTUPAN MASA SIDANG l TAHUN SIDANG 1983-1984 

T ANGGAL, l OKTOBER 1983 
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Saudara-saudara sekalian, 
'Masa Sidang I berlangsung. selama satu setengah bulan, di 

mulai tanggal 16 Agustus 1983 yang baru lalu, dan lnsya' Allah 
akan berakhir pada hari ini 1 Oktober 1983. 
W alaupun berlangsung cukup singkat, temyata tugas wewehang 
Dewan di bidang Perundang-undangan, Penetapan Anggaran dan 
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Daerah Khusus lbu Kota Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa 
Timur, Sumatera Selatan, Lampung, Sumatera Barat, Sumatera 
Utara, Aceh, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi 
Tenggara. Kunjungan Kerja yang dilakukan baik secara perorangan 
maupun dalam bentuk Team Komisi tersebut dimaksudkan agar 
para Anggota Dewan sesuai dengan bidang tugas Komisinya ma 
sing-masing dapat melihat secara langsung realisasi Pembangunan 
yang telah dilaksanakan di pelbagai wilayah di Tanah Air kita 
ini dengan jalan berdialog secara langsung dengan pelbagai lapisan 
masyarakat serta aparat-aparat Pemerintahan dan Pembangunan 
di daerah maka diharapkan para Anggota Dewan dapat meng 
amati dengan saksama pelbagai pelaksanaan kebijaksanaan yang 
telah dilakukan oleh Pemerintah di daerah yang bersangkutan. 
Oleh karenanya jelaslah bahwa tugas Kujungan Kerja DPR itu 
mempunyai arti yang sangat penting, karena hasil dari Kunjung 
an Kerja tersebut setelah dilaporkan dan dibahas di masing-masing 
Komisi, kemudian dilaporkan dalam Rapat Paripurna Dewan yang 
dihadiri oleh Wakil-wakil Pemerintah yang selanjutnya didiskusi 
kan dalam forum Rapat-rapat Kerja dengan para Menteri. Dengan 
demikian maka basil Kunjungan Kerja tersebut akan merupakan 
masukan yang sangat penting arti.nya bagi usaha kita bersama da 
lam rangka menyempurnakan pelaksanaan Pemerintahan dan 
Pembangunan di Tanah Air kita ini pada umumnya dan khusus 
nya pada sekarang ini dimana Dewan sedang menyiapkan saran 
sarannya untuk REPELITA IV yang akan datang, maka masukan 
tersebut sungguh merupakan bahan yang bermanfaat. 
Keseluruhan hasil Kunjungan Kerja Komisi-komisi dalam Masa 
reses yang lalu, telah dilaporkan oleh masing-masing Komisi dalam 
Rapat Paripurna tanggal 7 dan 8 September, 1983 yang lalu. 



Sidang Dewan yang terhormat, 
Sebagairnana diatur oleh pasal 139 Tata Tertib DPR, maka 

dalam rangka pelaksanaan tugas dibidang Penetapan Anggaran, 
telah dilakukan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 1984/1985 
oleh pelbagai Komisi-komisi DPR dengan para Menteri Kabinet 
Pembangunan IV dengan didampingi para pejabat Eselon I dari 
masing-masing Departemen. Hasil dari Rapat-rapat Kerja Komisi 
komisi DPR ini sesuai dengan acara yang telah ditetapkan, di 
sampaikan kepada Komisi APBN untuk selanjutnya Konusi 
APBN-lah yang "mengolahnya" bersama dengan Saudara Men 
teri Keuangan. Sudah barang tentu pembahasan ini baru ber- 
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di bidang Pengawasan telah dapat dilaksanakan dengan sebaik 
baiknya, Dibidang Perundang-undangan, satu buah Rancangan 
Undang-undang yaitu RUU Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia 
yang disampaikan dengan Amanat Presiden tertanggal 22 Agus 
tus 1983 telah selesai dibahas oleh Komisi III DPR dengan Pe 
merintah yang diwakili oleh Saudara Menteri Kehakiman. 
Persetujuan DPR terhadap RUU ini untuk disahkan menjadi 
Undang-undang, telah dilaksanakan pada Rapat Paripurna Dewan 
kemarin siang tanggal 30 September 1983. 
Sebagaimana yang dikemukakan oleh Pelapor Komisi III, mau 
pun yang disampaikan oleh Juru Bicara masing-masing Fraksi, 
bahwa RUU ini mempunyai arti yang sangat penting, karena Zona 
Ekonomi Eksklusif Indonesia berkaitan dengan fungsi clan peranan 
laut sebagai penghasil sumber daya alam yang sangat penting 
untuk memenuhi kebutuhan hidup Bangsa Indonesia. 
Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah merupakan pembulatan 
perjuangan Bangsa Indonesia selama ini untuk menegakkan Wa 
wasan Nusantara. Dalam pembangunan di bidang Hukum, RUU 
Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tersebut merupakan pemba 
haruan hukum atau pembinaan suatu tata hukum Nasional modern 
Indonesia clan juga RUU Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ter 
sebut adalah merupakan upaya penyerasian hukum nasional 
dengan kepentingan-kepentingan hukum pada tingkat Interna 
sional. 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
Tata Tertib DPR menyatakan bahwa dalam setiap awal 

tahun sidang, DPR menetapkan Susunan Keanggotaan Kornisi 
komisi, BURT. dan BKSAP. 
Hal ini dimaksudkan antara lain agar dalam masa jabatan 5 tahun 
ini, Anggota-anggota Dewan dimungkinkan untuk dialih-tugas 
kan dari satu Komisi ke Komisi lain, ataupun dari satu Badan 
Kelengkapan ke Badan Kelengkapan yang lain. Dengan demikian, 
maka disamping akan menambah pengalaman bagi Anggota-ang 
gota Dewan, juga akan menimbulkan kesegaran dan suasana baru 
masing-masing Alat Kelengkapan tersebut., Penetapan susunan 
Keanggotaan Alat-alat Kelengkapan tersebut tclah berlangsung 
pada Rapat Paripuma Dewan tanggal 29 Agustus 1983 kcmudian 
disusul dengan pemilihan dan penetapan Pimpinan Komisi, BURT 
dan BKSAP pada tanggal 30 dan 31 Agustus 1983 di masing-rna 
sing Alat Kelengkapan yang bersangkutan. Kcpada para l'impinan 

Saudara-saudara sekalian, 
Dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan di bidang peng 

a wasan berbagai Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan Rapat 
Dengar Pendapat Umum telah dilakukan oleh Komisi I sampai 
dengan Komisi X dan Komisi APBN DPR. 
Selain membicarakan rencana APBN 1984/1985 dalam tingkat 
pembicaraan pendahuluan, Rapat-rapat ini juga dimaksudkan 
untuk membahas tindak lanjut laporan Kunjungan Kerja Komisi 
komisi dan untuk mendapatkan masukan dalam rangka periyu 
sunan saran-saran untuk REPELITA ke-IV, yang menurut ren 
cana, pada akhir bulan Oktober ini akan disampaikan kepada 
Presiden melalui Pimpinan DPR. 
Karena saran-saran tersebut nantinya merupakan saran-saran 
masing-masing Fraksi, masing-masing Anggota Fraksi akan me 
manfaatkan forum rapat Komisi tersebut dengan sebaik-baiknya. 

sifat kwalitatif, karena pembahsan yanb bersifat kwantitatif baru 
akan dilaksanakan dalam Masa Sidang III bulan-bulan Januari - 
Pebruari 1984 yang akan datang. 
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Delegasi Muhibah, akan segera diberangkatkan dalam waktu de 
kat mendatang. Bahkan satu Delegasi ataupun Utusan Khusus 
DPR- RI terdiri dari 2 Anggota Dewan dari B-KSAP pada tang 
gal 11 September 1983 telah berangkat ke Belgia dan Swiss me 
nemui Presiden dan Sekretaris Jenderal IPU dalam rangka mem 
bicarakan lebih lanjut kemungk.inan penyelenggaraan Sidang 
Umum IPU di Indonesia tahun 1984 yang akan datang. Berkiitan 
dengan itu, perlu kami jelaskan bahwa apabila Sidang Umum IPU 
tahun 1984 akan diselenggarakan di Jakarta, maka pelaksanaan 
nya harus disesuaikan dengan aspirasi rakyat Indonesia serta 
harus merupakan suplement dari pelaksanaan politik luar negeri 
negara kita yang selama in.i kita anut. 
Penegasan Pimpinan Dewan ini telah pula disampaikan kepada 
Delegasi DPR-RI ke Sidang Umum IPU di Seoul yng telah be 
rangkat kemarin tanggal 30 September 1983 terdiri dari 10 Ang 
gota yang dipimpinan oleh Ketua B-KSAP, yang terhormat 
saudara R. Soekardi. 

Sementara itu, satu Delegasi Tehnis untuk menghadiri Si 
dang Working Committee dan General Assembly AIPO ke VI di 
Singapura, telah meninggalkan tanah air pada tanggal 29 Septem 
ber 1983, terdiri dari 15 Anggota Dewan. Ketua Delegasi ke AIPO 
yang terhormat Saudara Wakil Ketua DPR-RI M. Kharis Suhud, 
akan segera berangkat menyertai Delegasi. 

,,. Satu Delegasi Muhibah DPR-RI terdiri dari 7 orang Anggota 
Dewan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR-RI yang terhormat 

Saudara-saudara para Anggota Dewan yang terhormat, 
Pelbagai Delegasi DPR-RI, baik Delegasi Tehnis maupun 

Kornisi I sampai dengan Komisi X dan Komisi APBN, Pimpinan 
BURT dan Pimpinan BKSAP, yang telah terpilih untuk periode 
1983-1984, melalui forum ini kami atas nama Pimpinan me 
nyampaikan ucapan "Selarnat" dengan d.i.iringi harapan mudah 
mudahan tugas yang telah dipercayakan kepada Saudara-saudara 
sekal.ian dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. .• 
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Sidang Dewan yang kami muliakan, 
Selama berlangsung Masa Sidang ke I ini banyak masalah 

masalah yang mendapatkan pengamatan secara khusus oleh 
Lembaga kita ini. Masalah-masalah tersebut antara lain adalah yang 
berkaitan dengan Ketetapan MPR pada umumnya dan masalah 
masalah yang berkaitan dengan Pancasila sebagai satu-satunya 
azas pada khususnya. Sekalipun hal ini telah kami kemukakan 
dalam Pidato Pembukaan Masa Persidangan I tanggal 16 Agustus 
1983 yang baru lalu, namun pada kesempatan ini perlu kami 
kemukakan kembali masalah tersebut dengan tujuan agar pen 
dirian kita tetap konsisten mengenai Pancasila sebagai ideologi, 
dasar dan falsafah Bangsa, serta usaha kita bersama dalam rangka 
menstrukturisasikan serta mengkulturisasikan Pancasila sebagai 
mana dituangkan dalam Ketetapan MPR. Berkaitan dengan itu 
kita bersama sebagai Anggota DPR yang juga merupakan Anggota 
MPR perlu memiliki satu pengertian dan satu bahasa mengenai 
Pancasila baik sebagai ideologi, dasar dan falsafah Bangsa serta 
sebagai satu-satunya azas. 
Dari hasil pengamatan dapatlah kami jelaskan disini, bahwa dalam 
masyarakat ada kecenderungan yang mengarah kepada mengabur 
kan ideologi terhadap Pancasila sebagai ideologi maupun falsafah 
serta adanya berbagai macam sikap atau tanggapan terhadap 
Pancasila sebagai satu-satunya azas sebagaimana yang telah dije- 

Drs. Hardjantho Sumodisastro, pada tanggal 12 Oktober yang 
akan datang, akan menuju ke Rumania, Perancis dan Hongaria. 

Disamping keberangkatan pelbagai Delegasi DPR-RI terse 
but, maka untuk menggalang kerja sama yang lebih baik dengan 
Negara-negara Sahabat, satu Delegasi Parlemen Belgia terdiri 8 
Anggota dan 2 Sekretaris diketuai oleh yang terhormat Mr. A. 
Vandenabeele telah berkunjung ke DPR padatanggal 21 September 
1983, dan berkesempatan bertemu dengan Pimpinan Dewan serta 
mengadakan dislrusi dengan Pimpinan BKSAP dan Pimpinan Ko 
misi I. Sementara itu Delegasi yang akan menjadi Tamu Lembaga 
kita ini, adalah Delegasi Parlemen Polandia yang diperkirakan 
akan datang pada tanggal 10 Oktober 1983 yang akan datang. 



Berkaitan dengan itu jelas hal ini memerlukan kewaspadaan 
kita bersarna dan kita mengharapkan kepada Pemerintah agar 
tetap tanggap terhadap kecenderungan-kecenderungan tersebut 
serta dapat menangkal sedini mungkin. 
Kewajiban memberikan pengamanan terhadap Pancasila sebagai 
dasar dan ideologi negara maupun sobagai satu-satunya azas jelas 
bukan hanya merupakan kewajiban dari Pemerintah saja, akan 
tetapi DPR pun sebagai Lembaga yang Anggota-anggotanya juga 
merupakan Anggota MPR' hertanggung jawab pula atas penga 
manan Ketetapan-ketetapan tersebut. Berkaitan dengan itu sekali 
pun DPR sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat berfungsi sebagai 
penampung dan penyalur suara Rakyat, namun sudah jelas, ha 
nya suara serta aspirasi Rakyat yang tidak bertentangan atau 
mendiskriditkan TAP-TAP MPR lah yang ditarnpung dan disalur 
kan. 
Sebagai pengarnan TAP MPR, maka jelas setiap Anggota DPR wa 
jib melakukan usaha-usaha preventif yaitu memberikan penje 
lasan atau penyuluhan terhadap masyarakat mengenai T AP--T AP 
tersebut, sehingga masyarakat tidak salah tafsir atausalah mengerti. 
Disamping itu adalah menjadi kewajiban Anggota DPR untuk me 
lakukan usaha-usaha represif, dalam arti apabila mengetahui ada 
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laskan oleh Kepala BAKIN dalam Rapat Kerja dengan DPR 
baru-baru ini. 
Menurut penjelasan tersebut di dalarn masyarakat terdapat ber 

'bagai sikap politik terhadap Pancasila sebagai satu-satunya azas 
yang dapat digolongkan menjadi 3 (tiga), yaitu : 

- Pertama, kelompok yang menerima penerapan Pancasila 
sebagai satu-satunya azas secara penuh. 

- Kedua, kelompok yang menerima Pancasila sebagai satu 
satunya azas untuk Partai Politik dan Golongan Karya 
saja, serta menolak penerapannya bagi Ormas. 

- Ketiga, kelompok yang menolak diperlakukannya Panca 
sila sebagai satu-satunya azas baik bagi Partai Politik/ 
Golkar maupun bagi Ormas; dengan berbagai argumen 
tass, yang mengaburkan Pancasila itu sendiri. 
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Para Anggota Dewan yang terhormat, 
Masalah lain yang mendapatkan perhatian Dewan adalah 

masalah Timor-Timur. 
Terhadap masalah ini kita wajib mengucap syukur alhamdulillah 
kepada Allah swr, bahwasanya di Sidang Majelis Umum PBB 
ke 37, sewaktu diadakan pemungutan suara mengenai masalah 
Timor Timur, hasilnya yang pro Indonesia semakin bertambah, 
bahkan dalam Sidang Majelis Umum PBB yang ke 38, masa]ah 
Timor Timur tidak dimasukkan dalam agenda Sidang. Hal ini 
jelas merupakan suatu prestasi yang tidak kecil artinya bagi 
perjuangan Orde Baru. Sementara itu, Dewan juga mencatat 
terjadinya peristiwa penembakan pesawat Boeing 747 milik Korea 
Selatan, yang menewaskan 269 penumpang dan awak pesawat, 
baru-baru ini. 
Bangsa-bangsa di dunia mengutuk keras atas terjadinya penem 
bakan pesawat KAL tersebut. 
Sebagaimana kita ketahui bersama Pemerintah Indonesia juga 
telah menyampaikan sikapnya yang tidak membenarkan terjadi 
nya peristiwa penembakan tersebut, bahkan Presiden telah mem 
beri petunjuk untuk disampaikan dalam rapat I.C.A.O. (Organi 
sasi Penerbangan Sipil Intemasional), yaitu : 

- Pertama, Uni Sovyet harus menyatakan penyesalan atas 
penembakan KAL tersebut. 

- Kedua, Uni Soviet harus berjanji untuk memenuhi dan 
mematuhi ketentuan-ketentuan I.C.A.O. 

- Ketiga, membayar semua kerugian yang diakibatkan oleh 

suara-suara yang sumbang terhadap TAP MPR, harus berani me 
luruskannya. Selain itu, DPR sebagai Lembaga Legislatif perlu 
segera memikirkan langkah-langkah lanjutan sebagai follow up dari 
T AP-'I' AP MPR terse but di bidang Perundang-undangan. 
Sebagai Lembaga Pengawas terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan 
Pemerintah, DPR perlu menyimak rencana serta pelaksanaan ke 
giatan-kegiatan Eksekutif, agar pihak Eksekutif tidak menyimpang 
dari materi-materi yang telah ditentukan dalam Ketetapan-kete 
tapan MPR tersebut. 
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Para Anggota Dewan yang terhormat, 
Bidang pendidikan pun tak lepas dari pengamatan Dewan, 

khususnya rencana Pemerintah untuk mengadakan pra seleksi 
masuk Perguruan-perguruan Tinggi Negeri bagi Siswa-siswa Se· 
kolah Menengah Tingkat Atas (S.M.T.A). Masalah ini secara 
khusus telah dijelaskan oleh Saudara Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan pada saat Rapat Kerja dengan DPR. 
Dalam kesempatan Pidato Pembukaan pun telah kami singgung 
bahwa dibidang Pendidikan ini, Dewan mengharapkan langkal. 
langkah penanganan yang lebih sempurna. Dalam hubungan de 
ngan pengetrapan sistim pra seleksi tersebut Dewan mengharap 
kan kiranya perlu persiapan yang benar-benar matang, terarah, 
mantap dan pelaksanaannya dilakukan bertahap, sehingga tidak 
menimbulkan kejutan-kejutan yang justru dapat meresahkan 
anak-anak didik kita. 

Dalam pada itu kiranya perlu dilakukan pengamatan, pene 
litian serta penelaahan, agar pengetrapan sistim ini benar-benar 
dapat mendukung pelaksanaan program pendidikan dalam PE 
PITA IV yaitu dukungan masyarakat ilmiah dari berbagai disi 
plin ilmu. Kesemuanya itu akan lebih mendorong kepada lancar 
nya pelaksanaan pembangunan dalam PE LIT A IV nan ti. 
Dilain pihak, agar pengetrapan sistim pra seleksi, benar-benar 
dapat memberikan jalan keluar atau altematif yang sebaik-baik 
nya bagi siswa yang tidak masuk dalam seleksi di perguruan-pergu 
ruan tinggi Negeri, maka kiranya perlu diusahakan agar mereka 
dapat menjadi tenaga-tenaga kejuruan yang trampil yang sangat 
dibutuhkan untuk mendukung kelancaran Pembangunan Na 
sional. 

Sidang Dewan yang terhormat, 
Dewan juga mencatat suatu peristiwa yang cukup penting 

dalam dunia penerbangan di Indonesia, yaitu dengan telah ber- 

penembakan pesawat KAL tersebut sesuai konvensi 
Chicago. 

Berkaitan dengan itu Dewan membenarkan serta mendu 
kung sikap Pemerintah tersebut. 



Saudara-saudara sekalian, 
Dewan mencatat pula beberapa kejadian alam yang cukup 

membuat kita merasa cemas dan khawatir yaitu adanya peris 
tiwa kebakaran hutan diberbagai kawasan antara lain di kawasan 
Gunung Ciremai sebulan yang lalu dan di kawasan-kawasan lain. 
Walaupun peristiwa tersebut tidak membawa korban jiwa manu 
sia, namun kiranya perlu dicatat bahwasanya pada setiap peris 
tiwa -icebakaran hutan, sudah barang tentu akan menimbulkan 
ketidak seimbangan kehidupan yaitu alam atau lingkungan, sat- 
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I ..,. hasilnya PT Nurtanio melakukan penerbangan perdana pesawat 
jenis CN 235 TETUKO yang dirakit di dalam negeri. 
Kita merasa bangga dan menyampaikan penghargaan kepada 
Pemerintah khususnya kepada PT Nurtanio Bandung, yang dalam 
waktu relatif cukup singkat berhasil mengetrapkan technologi 
modern di bidang perakitan pesawat terbang untuk angkutan 
penumpang. Basil yang demikian itu jelas merupakan bukti 
bahwa negara berkembang pun telah mampu mengembangkan 
pengetahuan dan ketrampilannya. 
Berkaitan dengan itu maka Dewan berharap, agar,,.apa yang telah 
dicapai tersebut hendaknya dapat ditingkatkan lagi di rnasa-masa 
mendatang dan kiranya PT Nurtanio dapat mengembangkan cara 

\. 

dengan sistimnya sendiri dibidang perawatan pesawat terbang, 
agar technologi maju yang telah kita miliki tidak sia-sia untuk ke 
majuan dan perkembangan Indonesia di kemudian hari. 

Kejadian penting bagi pembangunan Indonesia yang men 
dapat perhatian Dewan adalah diresmikannya Pabrik Semen 
Andalas dan peningkatan Jalan Raya antara Meulaboh - Tapak 
Tuan di Aceh oleh Saudara Presiden beberapa waktu yang lalu. 
Berkaitan dengan itu Dewan ingin menyampai.kan ucapan "Se 
lamat" kepada Pemerintah yang telah menambah chasanah per 
bendaharaan pabrik-pabrik semen di tanah air kita ini. 
Demikian pula dengan bertambah meningkatnya panjang jalan 
yang berkwalitas bai.k, maka jelas akan memperlaju pengembang 
an daerah yang bersangkutan baik di bidang politik, ekonomi, 
sosial budaya maupun keamanan dan pertahanan. 



wa dan penduduk di sekitar tempat kejadian. 
Perasaan cemas dan khawatir berkenaan dengan terbakarnya 
hutan tersebut patut kita ketengahkan karena apabila kita kait 
kan dengan usaha-usaha yang telah dilaksanakan secara nasional 
untuk menata kembali berfungsinya hutan-hutan lindung yang 
telab rusak akibat bencana alam atau akibat ulah manusia sendiri, 
maka hasil usaha yang telah dicapai terse but akan tenggelam 
dalam kerugian atau kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana 
bencana itu. Usaha untuk melindungi dan menghutankan kem 
bali daerah-daerah yang dijadikan kawasan hutan lindung di sam 
ping untuk membuat kehidupan alam, satwa dan manusia men 
jadi seimbang, juga dimaksudkan agar hutan lindung dapat ber 
fungsi sebagai penahan erosi dan sekaligus juga merupakan sumber 
air, serta sumber kehidupan bagi satwa dan manusia yang tinggal 
disekitarnya. Oleh karena itulah maka dengan adanya kejadian ke 
bakaran hutan tersebut, Dewan ingin memintakan perhatian kepa 
da Pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang serius bagi 
pengamanan terhadap kemungkinan terjadinya kebakaran hutan 
untuk waktu-waktu mendatang. 
Demikian pula kepada masyarakat Dewan menghimbau untuk 
dapatnya membatu serta berperan serta dalam usaha pengamanan 
yang dilakukan oleh Pemerintah tersebut. 

Kejadian a1am lainnya yang memerlukan perhatian kita ber 
sama ialah mengenai bekerja atau aktifnya kembali kawah Gunung 
Tangkuban Perahu dan Gunung Guntur. 
Walaupun nampaknya belum mencapai tingkat berbahaya, namun 
izinkanlah kami menyampaikan himbauan agar semua pihak yang 
berkepentingan senantiasa menjaga dan meningkatkan kewaspada 
an, untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan buruk yang tidak 
kita inginkan. 

Sidang Dewan yang terhonnat, 
Telepon dengan segala permasalahannya merupakan salah 

satu materi yang dipertanyakan oleh DPR kepada pihak Pemerin 
tah dalam kesempatan Rapat-rapat Kerja yang lalu. Kita menya 
dari: 'bahwa di Indonesia sistim komunikasi dengan menggunakan 
pesawat telepon temyata telah menjadi salah satu kebutuhan. 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
Adanya pembicaraan dalam masyarakat tentang kemung 

kinan naiknya harga BBM, telah menarik perhatian DPR sehingga 
dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pertambangan dan Energi telah 

Saudara-saudara sekalian, 
Memperhatikan perkembangan peredaran narkotika di Indo 

nesia akhir-akhir ini, maka terlihat bahwa peredaran narkotika 
tersebut sudah dalam tingkat yang membahayakan sekali. 
Peredaran narkotika ini apabila tidak diberantas sampai ke akar 
akarnya, maka akan sangat mempengaruhi kehidupan bangsa kita, 
terutama pada generasi muda kita yang akan meneruskan per 
juangan bangsa. Oleh karena itu sekali lagi Dewan sangat meng 
harapkan kepada Pemerintah, agar dapat menangani permasalahan 
ini dengan sebaik-baiknya, baik preventif maupun represif dan 
mengambil tindakan-tindakan secara tegas terhadap para pengedar 
narkotika ini. 
Disamping itu Dewan juga mengharapkan kepada masyarakat 
luas untuk bersama-sama Pemerintah berusaha memerangi 
bahaya narkotika di Indonesia. 

baik bagi Pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat luas. 
Kecuali yang berkaitan dengan kesulitan-kesulitan dalam pema 
sangan-pemasangan baru, pelayanan administratif dan sebagainya 
yang sangat disoroti oleh Dewan dan masyarakat akhir-akhir ini 
adalah mengenai masalah pulsa. Masalah ini ternyata cukup' me 
resahkan masyarakat khususnya para pemakai pesawat telepon. 
Oleh karena itu Dewan mengharapkan kiranya pihak Pemerintah 
dapat mengamati sebaik-baiknya mengenai sistim pulsa ini, dan 
dapat mengambil langkah-langkah yang serius untuk memperbaiki 
sistim jaringan telekomunikasi yang dapat meniadakan kemung 
kinan-kemungkinan terjadinya peluang oleh oknum-oknum yang 
tidak bertanggung jawab. 
Kita garis bawahi tekad dari Pemerintah dalam hal ini Menteri 
Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi yang akan mengambil langkah 
langkah untuk menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya. 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
Masih banyak masalah-masalah yang dicatat dan disoroti 

secara khusus oleh Alat-alat Kelengkapan DPR, baik pada saat 
melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah ataupun pada saat 
rapat-rapat kerja dengan Pemerintah. 
Dan dalam masa reses persidangan I ini, yang hanya berlangsung 
cukup singkat, yaitu selama kurang lebih dua minggu, Komisi 
kornisi DPR pun akan kembali melakukan kunjungan ke pelbagai 
daerah. Pimpinan mengharapkan, agar tugas ini dapat dilaksana 
kan dengan sebaik-baiknya. 

diperoleh kejelasan bahwa hal tersebut merupakan jawaban perta 
nyaan, atas comparative alternature dalam suatu simposium, de 
ngan demikian bukan berarti adanya pengumuman tentang ke 
naikan harga BBM. 
Dalam kaitan dengan masalah ini, Dewan menyambut baik adanya 
usaha-usaha Pemerintah untuk terus meningkatkan sumber-sumber 
pembiayaan nasional dalam menghadapi Felita IV antara lain de 
ngan usaha memperbaiki posisi Indonesia dalam Perjanjian Kon 
trak Bagi Hasil yang baru dengan P.T. CALTEX PACIFIC INDO 
NESIA yang saat ini sedang dilakukan perluasan penjualan LNG 
Indonesia ke Korea Selatan yang kontraknya telah ditandatangani, 
selain penjualan ke Jepang yang selama ini telah dilakukan. Apa 
bila pembangunan kilang-kilang minyak di Indonesia telah selesai 
sesuai dengan rencana, maka diharapkan akan dapat mengurangi 
ataupun menghilangkan ketergantungan kita kepada luar negeri 
dalam memenuhi kebutuhan BBM. 

Dalam bidang industri perlu pula terus diusahakan untuk 
menyebarkan kaitan antara industri ringan menengah dan berat, 
serta meningkatkan dan memantapkan kapasitas terpasang indus 
tri di Indonesia dan meningkatkan pendayagunaan basil produksi 
dalam negeri, semuanya itu dilakukan sebagai usaha tinggal lan 
das pembangunan nasional kita. 

Dibidang tenaga kerja perlu terus dilakukan peningkatan 
kualitas tenaga kerja Indonesia sesuai dengan peningkatan pem 
bangunan di berbagai bidang. 
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Jakarta, 1 Oktober 1983. 

Saudara-saudara sekalian, 
Demikian gambaran kegiatan Lembaga kit.a ini selama reses 

Masa Sidang IV Tahun Sidang 1982-1983, dan kegiatan yang 
telah dilaksanakan dalam Masa Sidang I Tahun Sidang 1983-1984 
serta rencana kegiatan yang akan dilakukan dalam masa reses yang 
dimulai besok pagi. 

Akhirnya Pimpinan mengucankan "Selamat bertugas dalam 
masa reses", Insya'Allah kit.a akan bertemu kembali tanggal 17 
Oktober 1983 yang akan datang. 

Izinkanlah kami menutup Masa Sidang I Tahun Sidang 
1983-1984 ini dengan ucapan Alhamdulillah dan Wassalamu'alai 
kum Wr. Wb. 
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SAMBUTAN KETUA MPR/DPR-RI 
PADA PERINGATAN I SURO 1916 EHE YANG 

DISELENGGARAKAN P ADA 
TANGGAL 7 OKTOBER 1983 

DI GEDUNG MPR/DPR-RI 

+- 
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Hadirin dan Hadirat yang saya hormati. 
Kita sekalian berkeyakinan, bahwa hidup kita seutuhnya 

adalah di dalam kekuasaan dan kehendak TUHAN YANG MA 
HA ESA. Kita tidak dapat mengira-ngira apa yang akan terjadi 
dalam perjalanan hidup kita selama tahun yang baru ini, baik 
sebagai orang perseorangan maupun sebagai Bangsa dan Negara, 
hanya TUH.AN YANG MAHA ESA sajalah yang mengetahuinya, 
sehingga oleh karenanya, justru dalam ketidak-tahuan itulah, 
maka kita wajib berserah diri sepenuhnya kepada kekuasaan 
dan kebendak-NY A. 
Yang pasti kita ketahui adalah tugas kita selaku Bangsa dan 
Negara yaitu melaksanakan amanat Rakyat Indonesia sebagai 
mana tertuang dalam Ketetapan-ketetapan MPR hasil Sidang 
Umumnya bulan Maret 1983 yang baru lalu. 

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 
Hadirin dan Hadirat yang saya hormati. 
Masih beberapa jam lagi kita memasuki pintu gerbangnya 

tahun Caka 1916 yaitu 1 Suro 1916 EHE dengan candra sang 
kala "Rasa Jati Gapuraning Gusti" yang bertepatan dengan 1 
Muharam 1404 Hijriah dan tanggal 8 Oktober 1983 Masehi. 

Selaku Ummat yang bertaqwa kepada TUHAN YANG MA 
HA ESA, kita percaya bahwa beradanya kita di depan pintu 
gerbang tahun Caka 1916 ini, adalah karena berkat dan peng 
hantaran TUHAN YANG MAHA ESA selama perjalanan hidup 
kita di dalam tahun Caka 1915 Alip. 
Berhubung dengan itulah, maka sungguh patutlah kita sekalian 
menaikkan puji syukur ke hadiran TUHAN YANG MAHA ESA. 

SAMBUTAN KETIJA MPR/DPR-Rl 
PADA PERINGATAN 1SURA1916 EHE YANG 

DISELENGGARAKAN PADA TANGGAL 7 OKTOBER 1983 
DI GEDUNG MPR/DPR-Rl 
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Tanpa do'a dan usaha, amanat Rakyat tersebut tidak akan 
berhasil dilaksanakan. 
Itulah sebabnya, maka pada kesempatan yang sangat berbahagia 
malam ini, saya mengharapkan dengan penuh kesungguhan, kira 
nya di dalam rangka usaha melaksanakan tugas-tugas kenegaraan 
kita masing-masing, kita selalu mawas diri, baik di dalam segi 
ketaqwaan kita kepada TUHAN YANG MAHA ESA, maupun 
di dalam semangat pengabdian kita kepada Bangsa dan Negara; 
pengabdian yang selalu menempatkan kepentingan Bangsa dan 
Negara; kepentingan bersama, di atas kepentingan pribadi atau 
kepentingan golongan, karena yang demikian itulah hakekatnya 
manusia Pancasilais, dan itulah pula prasyarat utama menuju ter 
ciptanya masyarakat adil dan makrnur, lahir dan batin, masyarakat 
yang "gemah ripah loh jinawi". 

Berkaitan dengan itu pagelaran wayang Purwa pada malam 
ini yang akan mementaskan cerita "Brubuh Ngastino Jumenengan 
Parikesit", di samping akan dapat dinikmati keindahan kultural 
nya, juga dapat ditapis nilai spiritualnya yang bermanfaat bagi 
usaha kit.a bersama dalam mengemban tugas kita masing-masing. 

Berdasarkan keyakinan kita sclaku Ummat yang bertaqwr 
bahwa kita hanyalah sekcdar pelaksana sernata, maka dalarn 
rangka usaha mewujudkan amanat Rakyat tersebut, kita wajib 
selalu memanjatkan do'a ke hadirat TUHAN YANG MAHA ESA, 
karena hanya dengan berkat dan ridho-NY A-lah usaha tersebut 
dapat berwujud, namun di samping itu, kita juga dituntut oleh 
NY A untuk mengerahkan segala kemampuan yang oleh-NY A 
juga telah dikaruniakan kepada kita, baik sebagai perorangan 
maupun sebagai Bangsa dan Negara. Pengakuan dan keyakinan 
demikian itu, telah diabadikan oleh para pendiri negara ini di 
dalam Alinea ke-III Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi seba 
gai berikut : 

"Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan 
didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan ke 
bangsaan yang bebas, maka Rakyat Indonesia menyatakan 
dengan ini kemerdekaannya" . 
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Jakarta, 7 Oktober 1983. 

Hadirin dan Hadirat yang saya hormati, 
Sebagai akhir sambutan, atas nama Pimpinan beserta se 

genap Anggota Majelis dan Dewan, saya sampaikan selamat me 
rayakan dan mernasuki Tahun Baru 1 Suro 1916 EHE dan Sela 
mat Tahun Baru 1 Muharram 1404 Hijriah, semoga TUHAN 
YANG MAHA ESA selalu menyertai kita dalam perjuangan hi 
dup, baik sebagai manusia perorangan, maupun sebagai Bangsa 
dan Negara menuju cita-cita nasional, masyarakat adil dan mak 
mur berdasarkan Pancasila. 

Sekian dan terima kasih. 
Wassalamu'alaikum Warakhmatullahi Wabarakatuh. 
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SAMBUTAN KETUA DPR-RI PADA 
JAMUAN MAKAN MALAM MENGHORMATI 

DELEGASI PARLEMEN POLANDIA PADA 
T ANGGAL 11 OKTOBER 1983 
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Yang Mulia Ketua Parlemen Republik Polandia, Tuan Sta 
nislaw Gucwa beserta segenap Anggota Delegasi 

Yang Mulia Duta Besar Polandia untuk Indonesia, Tuan 
Lucjan Lile 
Hadirin sekalian yang saya hormati, 
Pada malam ini saya merasa gembira dapat menyelenggara 

kan jamuan makan malam untuk menghormati kedatangan Dele 
gasi Parlemen Polandia yang telah tiba di bumi Indonesia yang 
kami cintai ini. 

Kunjungan Yang Mulia beserta rombongan ke Indonesia 
ini yang merupakan kunjungan balasan Delegasi DPR tahun 1974, 
kami nilai sangat tepat waktunya dalam rangka mempererat hu 
bungan timbal balik yang saling menguntungkan diantara kedua 
bangsa kita. 

Kunjung-mengunjungi antara Delegasi Parlemen diantara 
dua negara yang bersahabat, tentulah akan sangat membawa arti 
yang penting dalam mengukuhkan hubungan yang telah ada, Se 
lain dapat saling mengenal satu dengan lainnya, kita dapat tukar 
menukar pengalaman dan informasi, dan dengan itu kita akan 
dapat melihat dari dekat perkembangan dan kemajuan-kemajuan 
yang dicapai masing-masing rakyat kita. 

Dalam kunjungan Yang Mulia beserta rombongan di Indo 
nesia selama satu minggu ini, selain akan mengadakan pertemuan 
dengan beberapa Pejabat Indonesia, juga akan mengadakan kun 
jungan ke daerah-daerah. Dengan mengunjungi daerah-daerah, 
tentulah Yang Mulia beserta rombongan dapat melihat kehidupan 
rakyat Indonesia yang berkepribadian Pancasila dimana Panca 
sila sebagai satu-satunya azas ideologi-falsafah/Dasar Negara. Selain 

SAMBUTAN KETUA DPR-RI PADA JAMUAN MAKAN 
MALAM MENGHORMATI DELEGASJ PAR LEMEN 

POLANDIA 
PADA TANGGAL 11 OK TOBER 1983 



Yang Mulia beserta rombongan, hadirian sekalian yang 
saya hormati, 
Menengok situasi dunia sekarang ini, kita masih prihatin 

dengan terjadinya berbagai bentuk konflik dan pertentangan 
bersenjata diberbagai kawasan. Konflik yang mengorbankan 
rakyat yang tidak berdosa, menghabiskan harta benda dan 
akhirnya membawa manusia kepada kehancuran. Kita meng 
himbau negara-negara yang berkonflik itu untuk berunding, meng- 
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Yang Mulia beserta rombongan, hadirin sekalian yang saya 
hormati, 
Berbicara mengenai politik luar negeri, Indonesia menganut 

politik luar negeri yang bebas dan aktif dilaksanakan secara kon 
sekwen dan diabdikan untuk kepentingan nasional, terutama untuk 
kepentingan pembangunan disegala bidang. Bebas tidak terikat 
atau tidak memihak kepada blok manapun, dan aktif berusaha 
untuk mengembangkan hubungan dan tindakan-tindakan yang 
bermanfaat bagi seluruh ummat manusia. 
Ummat manusia didunia ini dimanapun ia berada, adalah mem 
punyai hak yang sama untuk menikmati kebahagiaan dan kese 
jahteraan lahir dan batin, sehingga manusia seluruhnya harus dan 
perlu dihindarkan dari rasa takut dan was-was dari segala bentuk 
ancaman dan tekanan apapun. 
Bertitik tolak dari pendirian itu, Indonesia tidak henti-hentinya 
berusaha untuk menciptakan dunia yang damai dan sejahtera, 
dunia y~~ dilingkungi oleh suasana aman dan tenteram. Dalam 
sikap politik bebas aktif itu, kita ingin membina hubungan yang 
akrab dan bersahabat dengan semua negara di dunia, tanpa mem 
bedakan sistim politik sosial, tetapi yang ingin kita bina adalah 
sating pengertian dan saling hormat menghormati itu, kita baru 
akan bisa membina hubungan baik diantara sesama, membina 
dan menuju kepada cita-cita bersama yaitu kesejahteraan dan 
kedamaian. 

daripada itu dapat melihat pula hasil-hasil pembangunan yang 
telah dicapainya. 



Yang Mulia Ketua Parlemen Polandia, Tuan Stanislaw Gucwa 
beserta rombongan, 
Hadirin sekalian yang saya hormati, 
Konflik-konflik yang terjadi dibeberapa kawasan itu, tidak 

saja berpengaruh pada kawasan yang bersangkutan, tetapi juga 
mempengaruhi negara-negara disekelilingnya, bahkan dapat mem 
pengaruhi dunia kita ini. 

Kini kita melihat berbagai macam kon:flik senjata yang ter 
jadi dibeberapa kawasan, baik Timur Tengah, Afrika dan Asia 
sendiri. Usaha-usaha kearah perdamaian walaupun telah diusaha 
kan berbagai macam cara, namun belum mencapai hasil yang 
memuaskan. Situasi yang tidak stabil di Indonesia itu membuat 
suasana di kawasan Asia Tenggarah juga akan terganggu. 

Negara-negara ASEAN bertekad akan menjadikan kawasan 
ini sebagai daerah damai, dan netral. Karena hanya dalam sua 
sana damai dan tenteram itu kita dapat membangun dan melak 
sanakan cita-cita rakyat menuju kesejahteraan lahir dan batin. 
Tanpa jaminan keamanan dan ketenteraman maka akan sulit 
diselenggarakannya pembangunan itu. 
Bagi Negara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN 
telah bertekad untuk membina hubungan dan kerjasama dibidang 
kesejahteraan sosial, meningkatkan kemakmuran rakyat masing 
masing. Kita hidup berdampingan · saling hormat menghormati, 
tanpa mencampuri urusan dalam negeri masing-masing. Sikap 
inilah yang semakin memasyarakat dikalangan rakyat Negara 
Negara ASEAN. Untuk dapat terlaksananya pembangunan, sua- 
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adakan musyawarah, karena satu-satunya jalan untuk menyelesai 
kan konflik itu adalah dimeja perundingan, dengan saling hormat 
menghormati satu dengan lainnya. Tanpa adanya saling pengertian 
dan rasa sikap hormat-menghonnati itu, konflik akan terus ber 
kelanjutan. Perdamaian tidak akan bisa diciptakan dengan tin 
dakan kekerasan, bahkan dengan kekerasan akan menimbulkan 
hal yang sebaliknya. Pihak yang berkonflik, kita harapkan tidak 
memaksakan kehendaknya sendiri, tetapi harus pula menghargai 
sikap dan pandangan orang lain. 
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Jakarta, 11 Oktober 1983 

Yang Mulia beserta rombongan Delegasi Parlemen Polandia, 
Hadirin sekalian yang saya hormati, 

Mengakhiri sambutan saya ini, saya ingin mengajak hadirin 
sekalian untuk berdiri mengangkat gelas untuk keselamatan Ke 
tua Dewan Kenegaraan Polandia Prof.Dr. Henryck Jablonski, 
kebahagiaan dan kesejahteraan rakyat Polandia dan rakyat Indo 
nesia. 

Sekian, dan terima kasi.h. 

Yang Mulia beserta rombongan, yang saya hormati, 
Hadirin sekalian yang terhormat, 
Seperti telah kami jelaskan dimuka, kunjungan Yang Mulia 

di Indonesia yang juga akan mengadakan pertemuan dan pern 
bicaraan dengan bebcrapa Pejabat Tinggi Indonesia, kemudian 
dilanjutkan pula dengan kunjungan keberbagai daerah. Kami ha 
rapkan dari kunjungan itu akan dapat pula melihat dari dekat 
suasana dan karakteristik kehidupan dan citra masyarakat Indo 
nesia, yang sedang membangun jiwanya, membangun badannya, 
struktur, kultur, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan 
keamanannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
1945 sesuai Keputusan Rakyat sendiri yang tercermin dalam 
Ketetapan-ketetapan MPR. Kita sekarang berada dalam akhir 
penyelesaian PELIT A III, dan mulai April 1984 dimulai PELIT A 
IV. 

Meskipun antara Indonesia dan Polandia secara geografis 
berjauhan letaknya, tetapi tidaklah menjadi halangan untuk te 
rus menjalin persahabatan seperti yang diungkapkan oleh pri 
bai iasa Indonesia "Jauh dimata dekat di.hati". 

sana ketenteraman sangat mutlak adanya. 
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PIDATO KETUA DPR-RI PADA 
PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN KE II 

TAHUN SIDANG 1983-1984 
TANGGAL 17 OKTOBER 1983 
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Saudara-saudara sekalian, 
Reses Masa Sidang I Tahun Sidang 1983-1984 baru saja 

kita akhiri, dan hari ini kita memasuki awal Masa Persidangan II, 
oleh karena itu izinkanlah kami atas nama Pimpinan Dewan me 
nyampaikan ucapan "Selamat bertemu kembali" dan Insya'Allah 
dengan Rach mat Tuhan Yang Maha Esa kita sekalian senantiasa 
mendapatkan kesehatan lahir dan batin, dengan demikian segala 
tugas dapat kita jalankan dengan sebaik-baiknya. 

Sidang Dewan yang terhormat, 

Sebagaimana yang kita laksanakan selama ini, dan untuk me 
menuhi ketentuan pasal 79 ayat (2) Peraturan Tata Tertib DPR, 
kami selaku Pimpinan DPR akan menyampaikan Pidato Pem 
bukaan Masa Persidangan II, yang akan menguraikan secara sing 
kat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pelbagai Alat 
Kelengkapan DPR dalam masa sidang yang akan kita jalani ini. 

Para Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang kami hormati, 
Sidang Dewan yang kami muliakan, 
Assala.mu'alaikwn Wr. Wb. 

Sesuai catatan dari Sekretariat Jenderal, 235 Anggota Dewan 
yang mewakili keempat Fraksi telah hadir dalam rapat Paripurna 
ini, oleh karenanya, dengan mengucap: Bismillahirakhmanir 
rakhim, izinkanlah kami membuka rapat Paripurna hari ini, yaitu 
rapat Paripurna pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 
1983-1984, dan sesuai Peraturan Tata Tertib pasal 96, rapat Pari 
purna ini kami nyatakan terbuka untuk umum. 

PIDATO KETUA DPR-RI PADA PEMBUKAAN 
MASA PERSIDANGAN KE II TAHUN SIDANG 1983-1984 

TANGGAL 17 OKTOBER 1983 



.. 
Sidang Dewan yang terhormat, 

Pelbagai Delegasi Tehnis yang telah diberangkatkan dalam 
awal masa reses yang lalu, telah kembali ke Tanah Air. Delegasi 
tersebut adalah Delegasi untuk menghadiri Sidang Working Co 
mittee dan General Assembly AIPO ke VI di Singapura dan De 
legasi ke Sidang Umum IPU di Korea Selatan. 
Laporan dari kedua delegasi tersebut akan kita dengarkan bersama 
pada forum rapat Paripurna Dewan dalam waktu dekat rnenda 
tang. 

Adapun Delegasi Muhibah terdiri dari 7 orang Anggota De 
wan dipimpin oleh yang terhormat Saudara Drs. Hardjantho 
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Saudara-saudara sekalian, 
Masa Sidang II ini diperkirakan akan berlangsung kurang 

lebih 2 bulan lamanya, dimulai hari ini dan akan berakhir kira 
kira satu minggu sebelum Hari Natal. 
Sesuai Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPR beberapa waktu 
yang lalu, minggu pertama sampai dengan minggu kedua diisi de 
ngan kegiatan Fraksi-fraksi, dan Kormsi-komisi dalam rangka men 
dengarkan, membahas dan menyusun laporan kunjungan kerja 
dalam masa reses persidangan I yang baru lalu, untuk kemudian 
dilaporkan kepada seluruh Anggota Dewan dala.m rapat Paripurna 
DPR pada minggu ketiga masa sidang II ini, yaitu pada awal bulan 
Nopember. 
Untuk kegiatan DPR sesudah minggu-minggu tersebut, masih akan 
ditentukan oleh rapat-rapat Sadan Musyawarah yang akan datang. 
Walaupun reses masa sidang I ini hanya berlangsung selarna 2 
minggu, narnun temyata pelbagai daerah telah sempat dikunjungi, 
oleh Team-team Komisi DPR. 
Daerah-daerah tersebut adalah : Jawa Barat, Jawa Tengah, Suma 
tera Selatan, Lampung, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Tengah, 
Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan dan Nusa 
Tenggara Timur. 
Kami berharap, mudah-mudahan Propinsi-propinsi seperti lrian 
Jaya, Timar Timur dan sebagainya pada saat-saat mendatang akan 
berkesempatan ditinjau oleh Team-team Komisi DPR. 



Sidang Dewan yang terhormat, 

Selama DPR menjalani masa reses ada beberapa kejadian 
ataupun permasalahan yang sempat mendapatkan perhatian 
Dewan. 
Sebagaimana kita ketahui bersama, sensus Pertanian 1983 telah 
dimulai tepat pada tanggal 1 Oktober yang baru lalu. Dari sensus 
ini akan dapat diketahui berapa jumlah petani, berapa luas lahan 
yang dimiliki masing-masing, berapa jumlah ternak, kegiatan apa 
yang dilakukan, berapa penghasilan petani, dapat juga dikumpul 
kan angka-angka pra panen, pasca panen, dan sebagainya yang 
berkaitan dengan pertanian. Dewan memandang hasil sensus 
pertanian ini mempunyai arti penting, sebab dari sensus ini nanti 
nya akan dapat diketahui, apakah hasil pembangunan yang kita 
laksanakan selama ini telah dapat meningkatkan kesejahteraan 
para 'petani di Tanah Air kita ini. Negara kita adalah Negara 

203 

Sumodisastro baru tanggal 12 Oktober yang baru lalu meninggal 
kan Jakarta, menuju ke Rumania, Perancis dan Hongaria. 

Sementara itu Delegasi Parlemen Polandia yang menjadi 
tamu resmi DPR-RI sejak tanggal 10 Oktober 1983 yang lalu, 
telah meninggalkan Jakarta, kemarin tanggal 16 Oktober 1983. 
Delegasi Parlemen Polandia ini terdiri dari 6 Anggota Parlemen, 
dan 2 orang Staff, dipimpin oleh yang mulia Mr. Stanislaw Gucwa 
Ketua Parlemen. 
Selama di Indonesia, selain melakukan kunjungan kehormatan 
kepada Pimpinan DPR, telah berdiskusi pula mengenai pelbagai 
hal dengan Pi.mpinan-pimpinan BKSAP, Komisi I dan Komisi 
APBN. 
Delegasi ini berkesempatan pula untuk melakukan kunjungan 
kehormatan kepada Presiden Suharto dan Wakil Presiden Umar 
Wirahadikusuma dan mengadakan pertemuan dengan beberapa 
Menteri Kabinet Pembangunan IV, serta melakukan peninjauan 
antara lain ke Satelit Domestik Palapa dan Pabrik Semen Tiga 
Roda di Cibinong. Dipelbagai daerah, delegasi telah pula me 
nyaksikan pelbagai obyek wisata antara lain di Bali, Yogyakarta 
dan Borobudur. 

'·' 



t 
Agraria oleh karena itu PELIT A I sampai dengan PELITA III 
titik beratnya adalah dibidang pertanian, PELIT A IV yang akan 
dimulai pada bulan April 1984 yang akan datang, prioritasnya 
masih tetap dibidang ekonomi dengan titik berat pada sektor 
pertanian untuk melanjutkan usaha-usaha memantapkan swa 
sembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat mengha 
silkan mesin-mesin industri sendiri, baik industri berat maupun 
industri ringan yang terus dikembangkan dalam PELIT A-PELIT A 
selanjutnya. 
Untuk berhasilnya usaha-usaha pembangunan k.hususnya di 
bidang pertanian, dilakukan pelbagai pembinaan, penyuluhan 
dan pengendalian yang dilakukan oleh Pemerintah dan juga 
pengikut sertaaan para petani itu sendiri dalam kelompok-ke 
lompok tani dan Koperasi-koperasi Unit Desa. Untuk pelaksa 
naan program-program pembinaan tersebut, diperlukan data 
yang konkrit, jujur, benar, cermat dan dapat dipertanggung 
jawabkan. lnilah arti pentingnya sensus yang akan dilaksanakan 
selama satu tahun ini, termasuk pengolahan data-data tersebut. 
Pembangunan dibidang pertanian ini harus merupakan usaha 
yang terpadu dengan pembangunan daerah dan pedesaan, oleh 
karena itulah Dewan menyambut baik pelaksanaan sensus Per 
tanian tahun 1983 ini. 

Dalam kaitan dengan masalah ini kita merasa gembira men 
dengarkan penjelasan Pemerintah sesuai Sidang Kabinet terbatas 
bidang EKUIN, bahwa hasil pertanian kita tahun 1983 ini justru 
lebih baik dari pada hasil tahun 1982, walaupun telah terjadi 
kemarau yang cukup panjang selama tahun ini, apalagi kalau 
kita ingat, bahwa tanggal 16 Oktober 1983 kemarin, bertepatan 
pula dengan hari Pangan Sedunia yang ketiga, dimana Bangsa 
bangsa di Dunia berupaya dan bertanggung jawab sebesar-besar 
nya untuk mengamankan kebutuhan pangan. 
Kita juga mendengar bahwa perkembangan ekspor non migas 
mengalami kenaikan dalam triwulan pertama maupun kedua. 
Dalam triwulan pertama tahun 1983 nilai eksport non migas 
mencapai US$.928,6 juta sedangkan daiam triwulan kedua me 
ningkat menjadi US$. 1.264,1 juta. Ini berarti nilai eksport ko- 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
'Ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian kita 
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Sidang Dewan yang kami muliakan, 
Tanggal 5 Okto ber 1983 yang baru lalu, Angkatan Bersen 

jata Republik Indonesia genap berusia 38 tahun. Dari mimbar ini 
atas nama segenap Anggota Dewan kami ucapkan "Selamat ber 
ulang tahun", rnudah-mudahan dengan meningkatnya usia, ber 
tambah dewasalah ABRI yang kita cintai ini, dalam rangka ikut 
serta berperan secara aktif dalam pembangunan bangsa. 
ABRI sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan dan sebagai 
kekuatan sosial, merupakan modal dasar pembangunan nasional 
yang tumbuh dari rakyat dan akan selalu bersama rakyat. 
Dewan menggaris bawahi ucapan Presiden Soeharto baru-baru 
ini, bahwa dwifungsi ABRI di Indonesia tidak pernah dan tidak 
akan menjurus kepada militerisme, otoriterisme, dan totaliter 
isme, karena ABRI adalah kekuatan pendukung dan pem bela 
ideologi Pancasila. yang tercennin dalam Sapta Marga. 
Dengan kesadaran akan tugas sejarah yang mulia yang diem ban 
nya ini, dan dengan rasa tanggung jawab yang sebesar-besarnya 
terhadap tugas-tugas yang dilakukannya, diharapkan rnemper 
mantap Stabilitas Nasional. Memang kita akui kunm waktu 
lima tahun mendatang, merupakan saat-saat yang sangat berat 
bagi Bangsa Indonesia, karena PELIT A ke IV merupakan ke 
rangka landasan yang dimantapkan lagi pada PELITA ke V, untuk 
memasuki tahap tinggal landas bagi pembangunan menuju ma 
syarakat adil dan rnakmur. 
Mudah-mudahan dengan kemanunggalan ABRI dengan rakyat 
semuanya akan berjalan dengan lancar dengan dibekali semangat 
dan tekad yang tinggi dengan diridhoi oleh Tuhan Yang Maha 
Esa. 

moditi non minyak mengalami kenaikan sebesar 36,1 %. Hal ini 
cukup menggembirakan. Dewan berharap agar kenaikan eksport 
non migas ini tetap dipertahankan dan justru dapat ditingkatkan 
untuk waktu-waktu yang akan datang. 
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bersama, walaupun permasalahannya telah pernah kami kernuka 
kan dalam kesempatan Pidato Pembukaan ataupun Penutupan 
yang baru lalu. Sebagaimana kita ketahui bersama, pada bulan 
April 1984, yang akan datang kita akan mernasuki PELlTA ke 
IV. PELITA ke IV tersebut merupakan kerangka landasan untuk 
lepas Iandas menuju cita-cita Proklamasi. Tahap pembangunan 
PELIT A ke IV itu justru merupakan tahap yang paling penting 
dibandingkan dengan tahap lepas landas itu sendiri. 
Agar kita tidak gaga! dalam membangun landasan itu, maka te 
lah tiba saatnya sekarang ini, bagi kita untuk membangun pe 
ngertian dan penafsiran yang sama atas permasalahan yang prin 
sipil seperti Pancasila dan UUD 1945. Sudah tiba saatnya pula 
bagi kita untuk menghimpun kekuatan-kekuatan Pancasilais 
dan menciptakan kondisi Nasional yang mapan untuk membangun 
landasan yang kuat agar PELIT A ke IV itu nan ti berjalan sesuai 
dengan rencana yang telah ditetapkan. 
Kondisi nasional yang mapan sebagai prasyarat pelaksanaan RE 
PELIT A ke IV, lnsya' Allah akan dapat kita capai apabila masing 
masing dari kita sebagai anggota masyarakat dapat menerima 
Pancasila sebagai satu-satunya azas atau ideologi dalam berorgani 
sasi, baik yang bersifat politik maupun yang bersifat fungsional. 
Dengan perkataan lain bahwa dalam permasalahan ideologi tidak 

ada tawar menawar. 
Jadi sudah merupakan keharusan oleh karena aspirasi telah meng 
hendakinya sebagaimana telah ditetapkan oleh Garis-garis Besar 
Haluan Negara. Pengertian Pancasila sebagai satu-satunya azas 
bagi Partai-partai Politik dan Golongan Karya maupun bagi Orga 
nisasi-organisasi nasional dalam masyarakat, tidak berarti hapus 
nya kebhinekaan yang menjadi bagian dari organisasi masyarakat 
itu sendiri, seperti tradisi, sejarah maupun kebudayaannya. 
Sejarah, tradisi maupun kebudayaan atau nilai-nilai budaya yang 
melekat dan menjadi ciri khas organisasi-organisasi kernasyara 
katan sudah jelas merupakan kekayaan budaya bangsa yang ti 
dak dapat dihapuskan begitu saja, sepanjang menampilkannya 
di dalam praktek kehidupan bermasyarakat tidak bertentangan 
dengan Pancasila dan UUD 1945. 
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Saudara-saudara sekalian, 
Dalam Ketetapan MPR No. II Tahun 1983 telah ditegaskan 

pula bahwa kehidupan keagamaan dan kepercayaan terhadap 
Tuhan Yang Maha Esa makin dikernbangkan, sehingga terbina 
hidup rukun diantara sesama ummat beragama, diantara sesama 
penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan antara 
semua ummat beragama dan semua penganut kepercayaan ter 
hadap Tuhan Yang Maha Esa dalam usaha memperkokoh kesatu 
an dan persatuan bangsa dan meningkatkan amal untuk bersama 
sama membangun masyarakat. 
Dengan semakin meningkatnya dan meluasnya pembangunan, 
maka kehidupan keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa harus semakin diamalkan baik di dalam kehidupan 
pribadi maupun hid up sosial kemasyarakatan. 
Hal ini berarti bahwa apabila Pancasila sebagai satu-satunya azas 
dilaksanakan atau diamalkan secara konsekwen maka agama akan 
mendapatkan tempat yang subur, karena di dalam Pancasila telah 
tertampung seluruh aspirasi Bangsa Indonesia, baik aspirasi kero 
khanian, aspirasi kebangsaan, aspirasi kemasyarakatan, maupun 
aspirasi kenegaraannya. 
Dan dengan bertambah suburnya ajaran agama tersebut maka 
berarti pulalah bahwa pembangunan manusia Indonesia seutuh 
nya yang kita cita-citakan akan tercapai, karena setiap agama 
yang diturunkan Allah S.W.T. adalah untuk kesejahteraan ummat 
manusia. 
Dan sebaliknya apabila kita sendiri tidak mau mengembang 
suburkan ajaran agamnya berarti kita sendiri tidak konsekwen 
melaksanakan Pancasila atau menghancurkan kepribadian kita 
sendiri. 

Oleh karena itulah pada kesempatan ini kami ingin menghimbau 
seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama membantu men 
ciptakan kondisi nasional yang mapan tersebut, agar dengan de 
mikian, makin dekat lagi kepada cita-cita Proklamasi kemerdekaan 
kita yaitu terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur ber 
dasar kan Pancasila. 
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Saudara-saudara sekalian, 
Beberapa hari lagi Golongan Karya akan menyelenggarakan 

Musyawarah Nasionalnya yang ketiga. Dari mimbar ini izinkanlah 
kami menyampaikan himbauan dan harapan-harapan dalam 
rangka MUNAS tersebut yang akan berlangsung dari tanggal 20 
sampai dengan 25 Oktober 1983. Sebagaimana kita maklumi, 
berkat kerja keras, ketekunan para pendiri, pembina dan para 
sesepuh GOLKAR, maka saat ini Golongan Karya telah menjadi 
salah satu kekuat.an politik di dalam masyarakat yang cukup besar, 
hal ini tercermin di dalam Lembaga Perwakilan dan Permusyawa- 

Sidang Dewan yang terhormat, 
Permasa.lahan lain yang perlu kami kemukakan adalah per 

masalahan yang berkaitan dengan kewaspadaan nasional. Telah 
sama-sama kita ketahui bahwa saat ini telah dicapai adanya sta 
bilitas, yang mantap dalam kehidupan nasional kita. Stabilitas 
nasional yang mantap tersebut bukanlah hasil kerja yang ringan 
selama ini. Namun demikian patut kita ingat bersama, bahwa 
dengan telah dicapainya tahap stabilitas nasional di dalam negeri 
yang cukup mantap tersebut tidaklah berarti kita boleh mening 
galkan kewaspadaan nasional. 
Dengan memperhatikan pelbagai kejadian, khususnya di luar ne 
geri seperti percobaan pembunuhan atas Presiden Korea Selatan 
di Birma baru-baru ini, serta lain-lain peristiwa seperti infiltrasi 
ideologi, subversi ekonomi, peningkatan jaringan narkotika, mau 
pun terorisme intemasional patutlah kita menaruh perhatian 
yang semis untuk tidak lengah di dalam mem bina kewaspadaan 
nasional yang tinggi. Kondisi semacam ini hanyalah dapat kita 
ciptakan apabila kita sating mawas diri dan melakukan introspeksi 
atas hal-hal yang telah berjalan ataupun telah diperbuat di waktu 
waktu yang lampau. 
Sudah saatnya bagi kita masing-masing untuk tidak menonjolkan 
kepentingan pribadi dan golongan, yang pada hakekatnya hanya 
akan membuahkan keadaan yang kurang menguntungkan bagi 
pembinaan kesatuan dan persatuan nasional dan akan menjauhkan 
dari tujuan nasional yang kita cita-citakan. 
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Saudara Dewan dan para Anggota yang terhormat, 
Beberapa hari yang lalu seperti tadi telah saya singgung, 

kita dikejutkan karena adanya berita percobaan pembunuhan 
Presiden Korea Selatan Chun Doo-hwan di Rangoon (Binna} 
baru-baru ini. 
Kita memanjatkan syukur bahwa Presiden bersarna isteri telah 
lolos dari maut, namun demikian keempat Menteri dan sejumlah 
Pejabat-pejabat senior Korea Selatan telah tewas dalam peristiwa 
tersebut. 

ratan Rakyat. Besar dan kuatnya Golongan Karya bukanlah tum 
buh dari persemian yang terlepas dari kehidupan masyarakat. 
Kuat dan besarnya Golongan Karya justru tumbuh dari dan ber 
sama Rakyat Indonesia. Menyadari keadaan yang demi.kian ini 
kami ingin menghimbau kiranya Golongan Karya tidak akan me 
lupakan induk persemaiannya yaitu rakyat, yang selama ini telah 
membesarkannya dan menjadikannya kuat dan disegani. Dengan 
ini kami maksudkan agar nantinya siapapun yang akan memegang 
estafet kepemimpinan GOLKAR, janganlah sekali-kali melupak.an 
semangat dan aspirasi perjuangan rakyat Indonesia yaitu me 
ningkatkan kesejahteraan, keadilan dan pemerataan terhadap 
hasil-hasil pembangunan. 
Tidak penting bagi GOLK.AR suatu pujian atau rasa kebanggaan 
yang semu, apabila pujian dan kebanggaan itu semata-mata di 
dasarkan kepada pencapaian hasil d.ari kancah perjuangan politik, 
yang tercermin da.lam jumlah/banyaknya wakil-wakil GOLKAR 
di MPR dan DPR. 
Yang panting bagi GOLK.AR, justru para pendukung setianya 
yang telah menjadi sebab kemenangannya dalam perjuangan po 
litik. 
Menjadi harapan kita semua agar GOLKAR nantinya menjadi sa1ah 
satu kekuatan sosial politik yang benar-benar dapat membawakan 
suara hati nurani rakyat Indonesia, dan tidak memutuskan hu 
bungan dengan para pencinta dan pendukungnya, yaitu rakyat 
Indonesia. "Selamat Bennusyawnrah Nasional" semoga berjalan 
lancar, dan sukses. 
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Jakarta, 1 7 Oktober 1984. 

Sidang Dewan yang kami muliakan dan para Anggota Dewan 
yang terhormat, 

Demikianlah beberapa rencana kegiatan Dewan untuk awal 
Masa Sidang II yang perlu kami sampaikan dan beberapa perma 
salahan yang sempat mendapatkan perhatian kita bersama dalam 
rangka Pidato Pembukaan Masa Sidang II Tahun Sidang 1983- 
1984. 
Akhirnya atas segala perhatian yang telah diberikan kami ucap 
kan terima kasih, dan izinkanlah kami menutup Pidato Pembukaan 
ini dengan ucapan Alhamdulillah dan Wassalamu'alaikum Wr.Wb. 

Melalui mimbar ini atas nama Dewan Perwakilan Rakyat kami 
menyampaikan prihatin dan duka cita yang sedalam-dalamnya 
kepada Presiden, Pemerintah dan segenap Rakyat Korea Selatan 
atas terjadinya musibah tersebut. 
Dewan memandang, bahwa percobaan pembunuhan atas Presiden 
Korea Selatan bersama rombongan tersebut, merupakan suatu 
perbuatan yang sangat keji dan tidak dapat ditolerir. 
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SAMBUTAN KETUA DPR-RI PADA 
ACARA PENY AMPAIAN SARAN FRAKSI-FRAKSI 

MENGENAI REPELITA KE-JV 
T ANGGAL 3 NO PEMBER 1983 
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Assalamu 'alaikum Warokhmatullahi Wabarakatuh. 

Yang terhormat Para Wakil Ketua Dewan, 
- Para Pimpinan Fraksi-Fraksi DPR-Rl, 
- Hadirin sekalian. 

Pimpinan Dewan sungguh merasa bangga dan berbesar hati, 
bahwa pada hari yang berbahagia ini, Pimpinan ke-4 Fraksi di 
DPR, telah menyerahkan saran-sarannya mengenai REPELIT A 
ke-IV kepada Pimpinan Dewan yang selanjutnya akan menyarn 
paikannya kepada Presiden/Mandataris MPR. 

Sebagaimana kita ketahui bersama, berdasarkan TAP MPR 
Nomor VII/MPR/1983 tentang Pelimpahan Tugas dan Wewenang 
kepada Presiden/Mandataris dalam rangka pensuksesan dan peng 
amanan Pembangunan Nasional dikaitkan dengan TAP MPR No 
mor II/MPR/1983, tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, maka 
Presiden/Mandataris disamping mendapatkan penugasan untuk 
mengemban dan melaksanakan GBHN, juga telah ditugasi untuk: 

- Melanjutkan Pembangunan Lima 'I'ahun, dan 
- Menyusun serta melaksanakan Rencana Pembangunan 

Lima Tahun ke-IV dalam Rangka Garis-Garis Besar Haluan 
Negara. 

Dengan demikian jelaslah bahwa penyusunan REPELIT A 
ke IV tersebut merupakan wewenang sepenuhnya dari Presiden/ 
Mandataris. Sekalipun demikian karena dalam praktek penyeleng 
garaan Pemerintahan Negara berdasarkan Demokrasi Pancasila, 
Presiden/Mandataris selalu membuka diri agar semua pihak ber 
peranserta dalam penyusunan REPELIT A, maka berkaitan dengan 
itu pada hari ini dilakukan penyerahan saran-saran dari Fraksi- 
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SAMBUTAN KETUA OPR-RI PADA 
ACARA PENYAMPAIAN SARAN fRAKSl-FRAKSJ 

MENCENAJ REPELITA KE-IV 
TANCCAL 3 NOPEMBE.R 1983 



Saudara-saudara sekalian, 

Sebagairnana kita ketahui bersama semua Anggota DPR se 
cara fungsional adalah Anggota MPR, sehingga oleh karenanya 
semua Anggota DPR secara langsung ikut serta menyusun GBHN 
yang dalam Bab IV-nya memuat Pola Umum PELITA ke-IV. 
Selanjutnya dalam penyusunan Rencana dari PELIT A tersebut, 
masing-masing Anggota DPR selaku anggota Fraksinya akan ikut 
serta pula dalam penyusunan saran-saran Fraksi yang sudah . ba 
rang tentu saran-saran tersebut disesuaikan dengan aspirasi masya 
rakat. Dengan demikian, maka saran-saran tersebut pada hakekat 
nya merupakan bahan masukan (input) bagi Presiden/Mandataris 
selesai menyusun REPELIT A IV yang dengan memperhatikan 
bahan-bahan masukkan dari semua pihak dalam hal ini termasuk 
saran-saran dari Fraksi-fraksi di DPR, maka Rancangan Pemba 
ngunan Lima Tahun ke-IV tersebui, disampaikan oleh Presiden 
kepada DPR bersa.maan dengan penyarnpaian N ota Keuangan 
dan RUU tentang APBN 1984/1985. Selanjutnya dalam rangka 
membahas REPELIT A tersebut sesuai dengan konsensus antara 
Pimpinan DPR dengan Pimpinan Fraksi-fraksi, DPR akan mem 
bentuk suatu Panitia Khusus REPELIT A. 
Sudah barang tentu dalam pembahasan itu Anggota-anggota 
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Saudara-saudara sekalian, 
Perlu kiranya kami jelaskan disini, bahwa saran-saran yang 

disampaikan oleh Fraksi-fraksi dari DPR ini bukanlah merupakan 
saran-saran resmi dari DPR selaku Lembaga Lcgislatif kepada Pre 
siden/Mandataris selaku Lembaga Eksekutif. 
Sebab apabila demikian halnya saran-saran tersebut harus meru 
pakan produk dari rapat Paripuma Dewan Perwakilan Rakyat. 
Berkaitan dengan itu adalah wajar apabila timbul pertanyaan 
mengenai apa, kapan, serta bagaimana peranan Dewan Perwakilan 
Rakyat yang berkaitan dengan REPELITA. 

+- fraksi kepada Pimp inan Dewan untuk kcmudian d iteruskan kepada 
Presidcn/Mandataris yang tclah mcndapatkan tugas dari MPR 
untuk menyusun REPELlTA IV. 
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Saudara-saudara sekalian, 
Demikianlah sambutan saya dan sebagai akhir kata Pim 

pinan Dewan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya 
kepada semua Fraksi yang dengan segala keterbatasannya telah 
berhasil menyampaikan saran-saran mengenai REPELITA ke-IV, 
tepat pada waktunya. 

Semoga Allah Subhanahu Vvata 'ala selalu memberikan Rakh 
mat dan HidayahNya kepada kita sekalian. 

Wassalamu'alaikum Warokhmatullahi Wabarokaatuh. 

Alat Kelengkapan Dewan dalam hal ini Pansus REPELITA yang 
berasal dari semua Fraksi akan menggunakan saran-saran Fraksi 
nya sebagai bahan utama pembahasan. 
Kemudian hasil bahasan antara Alat Kelengkapan Dewan dengan 
Pemerintah tersebut akan diputuskan oleh rapat Paripurna Dewan 
sehingga menjadi pendapat resmi dari DPR. 
Apabila proses itu telah dilalui, maka REPELIT A tersebut akan 
diserahkan kembali kepada Presiden/Mandataris untuk diakomo 
dasikan dalam produk hukum yang menurut "precedent" selama 
ini adalah dalam bentuk KEPPRES. 

Adapun mengenai anggaran untuk melaksanakan PELIT A 
tersebut setiap tahunnya akan dituangkan dalam RAPBN yang 
sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku wajib menda 
patkan persetujuan dari DPR. Selanjutnya DPR dengan hak kons 
titusionalnya akan selalu mengawasi Presiden dalam melaksanakan 
PELITA tersebut. 

Dari prosedur serta mekanisme yang demikian itu, jelaslah 
bahwa DPR sebagai Lembaga Demokrasi Pancasila baik melalui 
anggotanya, fraksinya, maupun secara kelembagaan berperan 
secara aktif dalam pembangunan bangsa untuk mewujudkan 
tujuan Nasional. Prosedur dan mekanisme tersebut memang 
tidak sama dengan Negara-negara lain, akan tetapi yang jelas 
prosedur, dan mekanisme yang demikian itu terbukti telah 
memberikan manfaat besar bagi Rakyat dan Bangsa Indonesia. 
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SAMBUTAN KETUA DPR-Rl PADA 
PERINGATAN MAULID MUHAMMAD 

RASULULLAH SAW 
TAHUN 1404 H DI DPR-RI 

TANGGAL 15 DESEMBER 1983 
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Hadirin sekalian, 
Hakekat memperingati Maulid Rasulullah SAW di samping 

untuk mengagungkan ASMA Beliau, adalah juga dimaksudkan un 
tuk menelusuri kembali keteladanan serta kebijakan Beliau, guna 
kita jadikan bahan untuk mawas diri, sehingga perjoangan. serta 
pengabdian kita di kemudian hari dapat lebih lurus lagi di jalan 
ALLAH SWT serta lebih bermanfaat bagi Rakyat, Bangsa dan 
Negara. 

Berkaitan dengan itu pada malam ini kami ingin minta perha 
tian Hadirin terhadap satu masa.lah yang sangat penting, yaitu 
mengenai pelaksanaan TAP-TAP MPR. Sebagaimana kita ketahui 
bersama pada akhir-akhir ini di dalam masyarakat timbul kendala 
kendala yang apabila dibiarkan akan membahayakan eksistensi 

219 

Pimpinan DPR sungguh merasa berbaltagia sekali bahwa tradi 
si untuk memperingati Maulid Muhammad Rasulullah SAW di 
DPR ini telah dapat dipelihara dengan baik. Demikian juga pada 
malam hari ini, kita berkumpul bersama di ruangan ini tidak lain 
adalah dalam rangka melestarikan tradisi tersebut. Untuk itu kita 
wajib memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah swr, karena ha 
nya dengan perkenan dan ridho-Nya sajalah maka kita dapat me 
nyelenggarakan peringatan Maulid Muhammad Rasulullah SAW 
tahun 1404 Hijriah ini. 

Assalarnu 'alaikum Warah matullahi Wabarakatuh, 
Yang terhormat Sclr. H. Amir Murtono, SH Wakil Ketua DPR 

Sdr. Drs. H.A. Wahid Qasimy 
Sdr. Ketua dan segenap Anggota Panitia 
Para Anggota Dewan 
Hadirin sekalian 

SAMBUTAN KETUA DPR-Rl 
PADA PERINGATAN MAU LID MUHAMMAD RASULLAH SAW 

TAHUN 1404 H DI DPR-RJ TANGGAL IS DESEMBER 1983 



dari egara Rr-publik Indonesia yang kita cintai ini. Dalarn hu 
bungan ini tcrduput o knurn-o knum tortentu yang Lelah menyusun 
suatu organisasi scbagai wadah perjoangannya yang mcngarnbil si 
kap untuk Lidak mau mentaati serta melaksanakan kelel.apan 
ketetapan !\IPR. Sikap yang demikian itu jelas merupakan sikap 
yang inkonstitusional yang apabila dibiarkan dapat rneracuni ke 
hidupan masyarakat. 

Sebagaimana kita ketahui bersama, Majelis Permusyawaratan 
Rakyat adalah pemegang kedaulatan Rakyat sehingga oleh karena 
nya mengemban kekuasaan tertinggi di Negara kita ini. Dengan de 
mikian rnaka semua keputusan yang telah diambil oleh MPR yang 
merupakan hasil musyawarah mufakat dari Lembaga Demokrasi 
tertinggi itu harus dipatuhi, ditaati serta dilaksanakan oleh semua 
fihak. Apakah itu lembaga kenegaraan baik Eksekutif, Legislatif 
maupun Yudikatif serta lembaga kemasyarakatan baik Parpol Gol 
kar, Ormas, organisasi ekonorni maupun organisasi budaya, semua 
tidak luput dari keharusan tersebut. Bahkan setiap orang yang me 
ngaku dirinya orang Indonesia tidak bisa dan tidak boleh menge 
lak dari keharusan konstitusional tersebut. Apalagi bagi orang In 
donesia yang mengaku dirinya seorang muslim, maka melaksana 
kan TAP-TAP MPR yang merupakan hasil musyawarah dari orang 
orang yang beriman, adalah wajib hukumnya sebagaimana tercan 
tum dalam surat Ali Imran 159 yang berbunyi sebagai berikut: 
" . . . . dan bennusyawarahlah kamu dengan mereka dalarn urusan 
itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekat, maka ber 
taqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang 
orang yang bertawakal kepada-Nya". 

Dari Surah tersebut jelaslah bahwa bagi Umat Islam untuk 
menghormati dan menjunjung tinggi setiap hasil keputusan musya 
warah serta melaksanakannya dengan ikhtikad baik dan rasa tang 
gung jawab adalah merupakan perintah Allah swr. Oleh karena 
itulah Saudara-saudara sekalian dalam rangka kita menyongsong 
pelaksanaan REPELIT A IV, kita sebagai umat beragama pada 
umumnya dan khususnya Umat Islam, kita tidak boleh ragu-ragu 
sedikit pun untuk melaksanakan TAP-TAP MPR tersebut karena 
kita yakin bahwa melaksanakan TAP-TAP itu adalah suatu kebe- 
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Hadirin sekalian, 
Dalam REPELITA kc-IV harus diusahakan terciptanya ke 

rangka landasan bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkem 
bang t.erus, untuk kemudian dimantapkan landasan tersebut dalam 
REPELIT A ke-V, sehingga dalam REPELITA ke-Vl nan ti bangsa 
Indonesia sudah benar-benar dapat tinggal landas untuk memacu 
pembangunan menuju terwujudnya masyarakat yang kita cita-cita 
kan, ialah masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. 

Kerangka landasan yang hendak diciptakan tersebut tidak 
hanya di bidang ekonomi saja, tetapi mencakup seluruh bidang ke 
hidupan yaitu ideologi, politik, sosial, budaya dan Hankam. Khu 
sus di bidang ideologi dan politik , di dalam GBHN dengan jelas di 
sebutkan bahwa demi kelestarian dan pengamalan Pancasila maka 
semua kekuatan sosial politik harus benar-benar menjadi kekuatan 
sosial politik yang hanya berasaskan Pancasila, sebagai satu-satu 
nya asas. Namun pada kenyataannya, masih ada oknum dan go 
longan tertentu yang tidak mau menerima Pancasila sebagai satu 
satunya asas tersebut. Sikap yang demikian itu tidak lain adalah 
diakibatkan adanya pemikiran politik dan ideologis yang berkotak 
kotak. Berkaitan dengan itu kiranya perlu dipahami, bahwa apa 
bila Rakyat, Bangsa dan Negara Indonesia ingin tetap bereksisten 
si, maka hanya ada satu dalil atau formula politik saja yang muja 
rab yaitu kita wajib konsekucn berpcgang kepada Pancasila dan 
UUD 1945. Hal ini tidak lain karena hanya dengan Pancasila dan 
UUD 1945-lah dapat diwujudkan persatuan serta kesatuan Rakyat 
dan Bangsa dalam wadah Negara Republik Indonesia. Demikian 
pula dalam rangka pencapaian tujuan Nasional yaitu masyarakat 
adil dan makmur berdasarkan Pancasila, maka usaha pembangunan 
Rakyat dan Bangsa Indonesia yang pada hakekatnya identik de 
ngan Pembangunan Pancasila, hanyalah akan sukses apabila dilan- 

naran, sebagaimana Allah bcrfirman di dalarn Surah An-Nisa' ayat 
59, yang hcrbunyi sebagai hcrikut: 

"I lai orang-orang yang bcriman taa tlah kamu kepada Allah, 
dan Rasulnya dan i tulah penguasa-penguasa/pemim pin 
pcmimpinmu ". 
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dasi oleh Pancasila dan UUD 1945. Hal ini tidak lain karcna hanya 
dengan Pancasila dan UUD 1945-lah kita dapat menegakl:an serta 
memelihara stabilitas Nasional yang mantap yang merupakan per 
syaratan mutlak bagi kelangsungan rangkaian pcmbangunan yang 
sarnbung menyambung secara berkelanjutan. 
Olah karena itulah bagi kita semua sebagai umat beragama, kita ti 
dak perlu bimbang dan ragu untuk menerima Pancasila, karena 
memang Pancasila tidak bcrtentangan dengan akidah agama mana 
pun. Bahkan pada hakekatnya dalam sila pertama dari Pancasila, 
telah mencakup akidah dari agama mana pun.Dalam hubungan itu 
jelas, Pancasila tidak akan menghambat atau menghancurkan aga 
ma, justeru sebaliknya dalam bumi Pancasila, agama dan kehidup 
an beragama akan lebih semarak serta berkembang dengan subur. 
Dengan demikian itu maka jelaslah bahwa menenma Pancasila 
berarti kita menyebarkan serta membantu agama untuk berkem 
ban~ den~an subur. Dan sebagaimana kita ketahui bersama. mem 
bantu menolong agama, hukumnya adalah wajin, Sudan barang 
tentu sebagai umat beragama kita tidak ingin digolongkan orang 
yang ingkar akan kewajiban serta sebagai orang yang munafik, 
karena hal itu tidak mendapatkan ridho dari Allah SWT, sebagai 
mana difirmankan dalam Surat An-Nisa' ayat 145 yang berbunyi: 

"Sesungguhnya orang-orang yang munafik itu ditempatkan 
di neraka pada lapisan yang terbawah dan bagi mereka tidak 
ada penolong sama sekali". 
Oleh karena itu, maka marilah kita dengan penuh keyakinan 

tetap berpegang kepada Pancasila dan UUD 1945 dan secara kon 
sekuen melaksanakan GBHN secara bulat dan terpadu, karena 
dengan itu berarti secara irnplisit kita rnembantu membangun aga 
ma sehingga kita akan dimasukkan dalam golongan yang menang 
oleh Allah SWT, sebagaimana tercantum dalam Surat Al Maidah 
ayat 55 dan 56 yang berbunyi sebagai berikut: 

Surat Al Maidah ayat 55: 
"Sesungguhnya penolong kami hanyalah Allah, Rasul-Nya, 
dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat, dan 
menunaikan zakat seraya mereka tunduk (kepada Allah)". 
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Jakarta, 15 Desember 1983. 

Demikianlah sambutan kami, semoga apa yang kita perbuat 
hari ini, hari kemarin dan hari esok selalu mendapat ridho dari 
Allah swr. 

Wassalamu'alaikum Wr. Wb. 

Surat Al Maidah ayat 56: 
"Dan barang siapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang 
orang yang beriman menjadi penolong, maka sesungguhnya 
pengikut (agama) Allah itulah yang pasti menang". 
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PIDATO KETUA DPR-RI PADA 
PENUTUPAN MASA SIDANG II 

TAHUN SIDANG 1983-1984 
TANGGAL 16 DESEMBER 1983 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
Masa Sidang II Tahun Sidang 1983-1984, telah dibuka pada 

tanggal 1 7 Oktober yang lalu. Dengan demikian, Masa Sidang II 
ini telah berlangsung selama 2 (dua) bulan. Dari Pengamatan Pim 
pinan Dewan, selama Masa Sidang yang cukup pai jang ini, kegiat 
an Alat-alat Kelengkapan Dewan cukup padat, bahkan mungkin 
yang terpadat sejak Dewan diambil sumpahnya pada awal Oktober 
1982 yang lalu. 

Di bidang Perundang-undangan Dewan telah dapat menyele 
saikan tiga buah Rancangan Undang-undang di bidang Perpajakan, 
yaitu: 

Hari ini adalah hari terakhir dari Masa Sidang II Tahun Sidang 
1983-1984 dan mulai besok pagi sampai dengan 8 Januari 1984 
yang akan datang, DPR akan menjalani Masa Reses. Oleh karena 
nya, untuk mernenuhi ketentuan pasal 79 ayat (3) dari Peraturan 
Tata Tertib DPR-RI, kami selaku Pimpinan Dewan akan menyam 
paikan Pidato Penutupan Masa Sidang II, yang akan menguraikan 
kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dewan selama 
Masa Sidang yang baru saja kita jalani ini, dan beberapa perma 
salahan yang telah sempat mendapat perhatian utama baik oleh 
Pimpinan Dewan, maupun oleh Alat-alat Kelengkapan Dewan yang 
lain. 

Assalamu'alaikum Wr. Wb. 

Saudara-saudara para Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang 
terhormat, 
Sidang Dewan yang kami muliakan, 

PIDATO KETUA OPR-RI 
PADA Pl:.NUTUPAN MASA SIOANG II 

TAHUN SIDANG 1983-1984 TANGGAL 16 DESEMBER 1983 
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1. RUU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajak 
an. 

2. RUU tentang Pajak Penghasilan. 
3. RUU tentang Pajak Pertarnbahan Nilai Barang dan Jasa 

dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. 
Sebagaimana diketahui ketiga RUU tersebut telah disampai 

kan oleh Pemerintah ke DPR dengan Amanat Presiden tanggal 3 
Nopember 1983 dan setelah melalui Tingkat-tingkat Pembicaraan 
sebagaimana diatur oleh Tata Tertib DPR, maka syukur Alham 
dulillah kemarin siang ketiga RUU tersebut telah dapat disetujui 
oleh DPR untuk disahkan menjadi Undang-undang, 

Dengan disetujuinya ketiga RUU bidang Perpajakan ini men 
jadi Undang-undang maka kita patut berbangga hati bahwa meski 
pun masa bakti DPR hasil Pernilu 1982 ini baru kurang lebih (satu) 
tahun, namun bersarna-sama dengan Pemerintah telah dapat meng 
hasilkan suatu karya yang gemilang yaitu 3 (tiga) buah Undang 
undang yang merupakan perombakan secara mendasar terhadap 
peraturan perundangan mengenai perpajakan yang selama ini ber 
laku, yang merupakan warisan dari zaman kolonial. 

Ketiga Undang-undang ini sungguh merupakan suatu karya 
nasional yang agung karena falsafah dari sistem dan struktur per 
pajakan yang baru itu adalah didasarkan kepada kepribadian serta 
falsafah Bangsa Indonesia sendiri yaitu Pancasila. Sehingga oleh 
karenanya Undang-undang tersebut pada hakekatnya merupakan 
modal yang sangat berharga bagi usaha kita bersama dalam rangka 
menciptakan kerangka landasan pembangunan dalam REPELIT A 
IV nanti sebagaimana telah diamanahkan Rakyat melalui TAP 
MPR Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Ne 
gara. 

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam rangka pro 
ses penyelesaian RUU tersebut, sejak semula DPR telah menaruh 
perhatian yang sungguh-sungguh terhadap RUU Ini. Dari Pembi 
caraan Tingkat II dalam Pemandangan Umum Fraksi-fraksi telah 
menyoroti RUU tersebut dari berbagai sudut. 

Berkaitan denga itu tidak kurang dari 12 pennasalahan telah 
disoroti oleh Fraksi ABRI. Demikian pula 13 permasalahan telah 
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dikernukakan oleh Fraksi Karya Pembangunan. Di samping itu 
Fraksi Partai Demo krasi Indonesia telah mengemukakan 12 usul 
an. Sedang Fraksi Persatuan Pembangunan telah menampilkan 
tidak kurang dari 11 permasalahan. Bahkan sebelum dilaksana 
kan Pembahasan Tingkat lII yang dalam ha! ini ditugaskan kepa 
da PANS US, terlebih dahulu telah dilakukan pembahasan secara 
terpisah antara tiap-tiap Fraksi bersama-sama Pemerintah. 

Selanjutnya dalam Pembicaraan Tingkat III ini, maka Panitia 
Khusus bersama-sama dengan Pemerintah telah melakukan pemba 
hasan secara maraton tapi mendalam, penuh ketelitian serta ke 
sungguhan dengan tetap berpijak kepada falsafah Pancasila, Un 
dang-undang Dasar 1945 serta Amanat Rakyat yang tertuang da 
lam Ketetapan-ketetapan MPR. 

Berkaitan dengan itu tidak kurang dari 12 permasalahan telah 
terbaru sekah bahwa sebelum dan selama Undang-undang ini da 
lam proses pembahasan, perhatian masyarakat sangat besar. Bah 
kan tidak itu saja, partisipasi rnasyarakat yang berwujud bahan 
bahan masukan, baik dari Organisasi-organisasi profesi, perorang 
an, rnaupun melalui mass media, ataupun bahan-bahan yang disam 
paikan melalui Fraksi-fraksi atau Panitia Khusus, sungguh merupa 
kan bantuan yang tidak kecil artinya bagi Panitia Khusus dan Pe 
merintah dalam rangka penyelesaian Rancangan Undang-undang 
terse but. 

Oleh karena itulah pada kesempatan ini kami at.as nama De 
wan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada 
masyarakat, kepada semua pihak, kepada Fraksi-fraksi, kepada Pe 
merintah dan juga kepada Panitia Khusus RUU bidang Perpajakan, 
sehingga ketiga RUU ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. 
Dari proses penyelesaian tersebut jelas bahwa pada hakekatnya pa 
jak yang diatur dalam Undang-undang yang baru ini sekalipun me 
rupakan beban partisipasi rakyat, tetapi telah ditetapkan sendiri 
oleh rakyat melalui wakil-wakilnya sebagai salah satu pendapatan 
negara yang pada akhirnya akan dirnanfaatkan untuk kepentingan 
rakyat sendiri. 

Dengan telah disetujuinya RUU ini menjadi Undang-undang, 
rnaka masih ada satu permasalahan lagi yang perlu mendapatkan 
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Saudara-saudara sakalian, 
Dalam masa Sidang II ini, DPR juga Lelah menerima RUU 

tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Ben 
tu k Diskriminasi terhadap Wanita dari Pemerintah. 

Mengingat bahwa dalam Masa Sidang II ini Dewan mencurah 
kan perhatiannya terhadap penyelcsaian RUU bidang Perpajakan, 
maka pembahasan RUU Konvensi mengenai Penghapusan Segala 
Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita akan dilakukan oleh Dewan 
dalam masa sidang yang akan datang. 

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan yang lain 
yaitu yang berkaitan dengan penetapan Anggaran, telah dilaksana 
kan oleh Komisi APBN. Dalam masa sidang ke-Il ini, Komisi APBN 
bersama-sama Pemerintah telah mcngadakan Rapat-rapat Kerja 
untuk membahas: 

Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 1984/1985. 
- Laporan Semester I APBN 1983/1984 serta 
- SIAP APBN 1982/1983. 
Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 1984/1985 yang dilaku 

kan oleh Komisi APBN dengan Pemerintah tersebut, sebenarnya 
merupakan tindak lanjut dari Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 
yang telah dilakukan oleh seluruh Komisi-komisi DPR dengan Pe 
merintah pada Masa Sidang I bulan Agustus - September yang 
baru lalu. 

Dengan adanya Pembicaraan Pendahuluan ini sebagaimana di 
atur dalam Tata Tertib Dewan, maka diharapkan pembahasan 
RAPBN 1984/1985 yang akan dilaksanakan pada Masa Sidang III 
nanti dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. 

pcrhatian kita bersama yaitu mongcnai masalah pelaksanaannya 
yang sangat ditentukan oleh kemampuan aparatur pcrpajakan sorta 
manusia yang terlibat di dalamnya. 

Dalam hat ini kiranya porlu segera diadakan penataan, pem 
benahan, pouertiban, penataran serta roorientasi sehingga perang 
kat perpajakan benar-benar Lelah siap dalam menghadapi tugas 
yang berat tersebut. 



Sidang Dewan yang kami muliakan, 
Dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan di bidang pengawas 

an, Komisi-komisi DPR telah mengadakan Rapat-rapat Kerja de 
ngan Pasangan Kerjanya masing-masing serta melakukan Rapat De 
ngar Pendapat dengan pelbagai Instansi Pemerintah untuk memba 
has masalah-rnasalah yang tercakup dalam ruang lingkup tugasnya 
masing-masing yang antara lain adalah sebagai berikut: 
- Kornisi I Rapat Dengar Pendapat dengan Proyek MABES 

ABRI, DIRJEN RTF, Ketua OPSTIB Pusat, 
DIRJEN Penerangan Umum DEPPEN RI. 

- Komisi II Rapat Kerja dengan MENPAN, MENDAGRI, 
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Sehubungan dengan itu perlu kiranya kita ketahui bersama 
bahwa menurut jadwal acara sidang yang telah ditetapkan oleh ra 
pat Badan Musyawarah yang lalu, maka baru pada tanggal 9 Ja 
nuari 1984 Presiden akan menyampaikan Amanat sebagai pengan 
tar RAPBN 1984/1985 serta Nota Keuangan dalam rapat Paripur 
na Dewan, bersamaan dengan Pembukaan Masa Sidang III Tahun 
Sidang 1983-1984. Apabila dikaitkan dengan pasal 140 Tata 
Tertib Dewan yang mengatur bahwa Presiden harus menyampaikan 
Pidato pengantar R UU ten tang APBN serta Nota Keuangan dalam 
7 (tujuh) hari pertama tiap permulaan Tahun Takwim, maka jelas 
lah bahwa ,penyampaian Amanat Presiden pada tanggal 9 Januari 
1984 tersebut di atas, telah melampaui ketentuan waktu sebagai 
mana diatur dalam Pasal 140 Tata Tertib Dewan tersebut. 

Sekalipun demikian Dewan dapat memahami keterlambatan 
dari Pemerintah tersebut, karena keterlambatan 2 (dua) hari itu 
semata-mata diakibatkan oleh faktor-faktor teknis yaitu adanya 
kesibukan Pemerintah dalam rangka memenuhi kewajibannya 
untuk di samping mengajukan RAPBN 1984/1985 juga sekaligus 
mengajukan Rancangan Anggaran REPELIT A ke-IV kepada De 
wan. Oleh karenanya DPR dalam rapat Paripurnanya pada tanggal 
15 Desember 1983 telah menyetujui pengunduran waktu dari pe 
nyampaian Pidato Pengantar RUU tentang APBN 1984/1985 
serta Nota Keuangan tersebut yang jatuh pada tanggal 9 Januari 
1984. 
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Rapat Dengar Pendapat dengan IRJEN DEP 
DAGRI, DIRJEN BANGDES, LAN, DIRJEN 
SOSPOL, Kepala BAN DIKLAT, DIRJEN 
BANGDA, DIRJEN AGRARIA, Kepala BAKN, 
DIRJEN PUOD. 
Rapat kerja dengan Jaksa Agung dan Menteri 
Kehakiman, dan Dengar Pendapat dengan PER 
SAHI (Persatuan Sarjana Hukum Indonesia), 
IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia), KAPOLRI. 
Dengar Pendapat dengan Kepala Badan LIT 
BAN G Kehutanan, Kepala Badan Inventarisasi 
Tata Hutan, SEKJEN Transmigrasi dan Kepala 
Pusat LITBANG Transmigrasi, SEKJEN Depar 
temen Pertanian, SEK.JEN Departemen Ke 
hutanan, DIRJEN Penyiapan dan Pemukiman 
Transmigrasi, DIRJEN Pengusahaan Hutan, 
DIRJEN Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan 
Hutan, DIRJEN Perikanan, DIRJEN Peternak 
an, DIRJEN Pertanian dan Tanaman Pangan/ 
Sekretaris Satuan Pengendali BIMAS, Sekreta 
ris Dewan Gula Indonesia bersama BP3G. 
Rapat kerja dengan Menteri Perhubungan, Men 
teri Negara Perumahan Rakyat, Menteri Peker 
jaan Umum, Dengar Pendapat dengan Ketua 
BAPPENAS, DIRJEN Pariwisata, DIRJEN 
Binamarga, PERUMTELKOM, PERUM POS 
GIRO, DIRJEN Perhubungan Darat, KOPRO 
BANJIR. 
Rapat Kerja dengan Menteri Perindustrian, 
Rapat Dengar Pendapat dengan DIRJEN Indus 
tri Kecil, DIRJEN Aneka Industri, DIRUT Pe 
rum Listrik Negara (PLN), DIRJEN Industri 
Logam Dasar, DIRJEN BINAWAS, Ketua 
BKPM, PUSPIPTEK dan sebagainya. 
Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan, De 
ngar Pendapat Umum dengan Konsulen Pajak 
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- Komisi VII 

- Komisi VI 

- Komisi V 

- KomisiIV 

- Komisi III 



Di samping mengadakan Rapat-rapat Kerja dan Rapat Dengar 
Pendapat tersebut, masing-masing Komisi DPR juga telah melaku 
kan pelbagai Dengar Pendapat Umum dengan pihak-pihak di luar 
Instansi Pemerintah, sesuai bidang tugasnya masing-masing, yaitu 
antara lain mengenai masalah perfileman, Panti Asuhan, Perikanan, 
Gula, Kesehatan dan sebagainya. 

Sementara itu Alat Kelengkapan DPR yang lain yaitu Badan 
Urusan Rumah Tangga (B.U.R.T.) telah melakukan Rapat-rapat 
nya untuk membahas pelbagai hal yang berkaitan dengan Ke 
rumahtanggaan Dewan. 

Sedangkan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) telah 
mengadakan pertemuan dengan Delegasi Parlemen Negara Sahabat, 
yang menjadi tamu dari DPR serta mengadakan Rapat-rapat untuk 
menyiapkan materi-materi bagi Delegasi-delegasi yang akan dibe- 
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Indonesia, lkatan Wanita Pengusaha Indonesia 
dan sebagainya. 

- Komisi VIII Rapat Kerja dengan Menteri Negara Urusan Pe 
ranan Wanita, Menteri Sosial, Menteri Kesehat 
an, Rapat Dengar Pendapat dengan BKKBN, 
Palang Merah Indonesia, Pejabat Eselon I DEP 
SOS, Pejabat-pejabat Eselon I DEPKES. 

- Komisi IX Rapat Kerja dengan Menteri Agama, MEN 
PORA, MENDIKBUD (Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan), Dengar Pendapat dengan LIT 
BANG Departemen Agama, DIR.JEN PUOD 
dan sebagainya. 

- Komisi X Rapat Kerja dengan Menteri Kependudukan 
dan Lingkungan Hidup, Menteri Riset dan Tek 
nologi, Ketua BAPPENAS, Dengar Pendapat 
dengan LAPAN, BATAN, BAKOSURTANAL, 
LITBANG PERTANIAN, LITBANG Departe 
men Luar Negeri, LITBANG Transmigrasi. 

- Komisi APBN: Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri 
Pertanian, Bank Indonesia, dan Rapat Dengar 
Pendapat dengan BA KN. 
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Para Anggota Dewan yang terhormat, 
Pada akhir bulan Oktober yang baru lalu, Golongan Karya 

sebagai salah satu Organisasi Politik telah menyelenggarakan Mu 
syawarah Nasional yang ketiga. Munas tersebut telah berhasil 
mengambil berbagai keputusan yang penting baik di bidang Or 
ganisasi maupun operasional yang berupa program serta pernyata 
an politik. 

Melalui mimbar ini atas nama Dewan kami mengucapkan "Se- 

Sidang Dewan yang terhormat, 
Dalam Masa Sidang II ini DPR hanya menerima satu Delegasi 

Parlemen Luar Negeri yaitu Delegasi Parlemen Polandia yang 
dipimpin oleh Ketua Parlemennya sendiri yaitu Yang Mulia 
Stanislaw Gucwa. Sedangkan untuk meningkatkan kerjasama 
dengan Parlemen Negara-negara Sahabat, telah diberangkatkan 
satu Delegasi Muhibah ke Hongaria, Rumania dan Perancis, yang 
dipimpin oleh Wakil Ketua Saudara Drs. Hardjantho Sumodisastro, 
yang laporannya baru saja kita dengar bersarna. Di samping itu dua 
Anggota Dewan yaitu yang terhonnat Saudara RJ. Salatun dari 
Fraksi ABRI dan yang terhormat Saudara R.H. Sugandhi dari 
Fraksi Karya Pembangunan pada akhir bulan Oktober telah meng 
hadiri Sidang Umum PBB bersama-sama Delegasi Republik Indo 
nesia. 

Perlu kiranya kami kemukakan di sini, bahwa dalam Masa 
Sidang II ini, Pimpinan Dewan juga telah mengirim surat kepada 
Presiden serta Sekretaris Jenderal IPU, bahwa dalam rangka peng 
amanan Pembangunan Nasional yang sedang kita laksanakan, maka 
DPR menari.k diri sebagai penyelenggara dari Sidang Umum IPU 
tahun 1984 di Jakarta. 

Penarikan diri tersebut ternyata telah mendapatkan tanggap 
an yang konkrit dari pihak IPU, sehingga oleh karenanya Sidang 
Umum IPU tahun 1984 secara difinitif tidak akan diselenggarakan 
di Jakarta. 

rangkatkan serta membahas laporan dari Delegasi-delegasi yang 
telah datang. 



Para Anggota Dewan yang terhormat, 
Pada kesempatan yang baik saat ini atas nama Dewan kami 

juga mengucapkan selamat kepada Pengurus Pusat Persatuan War 
tawan Indonesia (PWI) yang telah terpilih dalam Konggres Nasio 
nal PWI ke-17, yang diselenggarakan dari tanggal 14 sampai de 
ngan 1 7 Nopember 1983 di Menado. Semoga dengan Pimpinan 
yang baru, PWI dapat menumbuhkan kehidupan Pers Nasional 
yang sehat, bebas, dinamis dan bertanggungjawab. Sebagai Alat 
Kontrol Sosial yang ampuh Pers Nasional kita wajib menyajikan 
pemberitaan yang benar, obyektif dan tidak menghasut, agar 
fungsi dan tujuan daripada Kontrol Sosial Pers itu memenuhi 
sasarannya. Dalam hubungan ini kiranya perlu dijaga, agar Pers se 
bagai Alat Kontrol Sosial justru jangan menimbulkan citra sebagai 
Pers Kuning (Yellow Paper) yang jelas tidak ada kegunaan dan ke 
manfaatannya dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Pers 
Nasional kita jelas tidak sama dengan Pers dari Negara-negara lain 
karena memiliki kepribadian serta ciri yang khas. Pers Nasional kita 
ad8lah "Pers Pancasila yang dalam masa pembangunan ini sekaligus 
merupakan Pers Pembangunan". Sebagai Pers Pancasila, maka Pers 
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lamat " kcpudu Dewan Pimpinan l'usat Golongan Karya yang baru, 
periode J 98:l/ I ~J88. 

Sernoga d i ba wuh kepengurusan Dewan l'impinan Pusat yang 
baru Co lo ngan Karya dupat meningkatkan pcngabdiannya kepada 
rakyat Ba~gsa dan Negara. Sebagai kckuatan Sosial Politik yang 
paling besar je las kcrnantapan dan ketangguhan Golongan Karya 
akan membawa pengaruh yang mcnentukan bagi kehidupan Politik 
di tanah air kita, oleh karenanya kita berharap semoga Golongan 
Karya dapat menjadi ujung tombak dalam rangka menyemarakkan 
kehidupan Derno krasi Pancasila, 

Berkaitan denga itu kepada Golongan Karya yang m empu 
nyai Anggota terbanyak di DPR diharapkan untuk bersama-sama 
dengan Fraksi-fraksi lainnya dapat meningkatkan citra dan pe 
ranan Dewan dalam kehidupan ketatanegaraan di tanah air kita, 
yang berdasarkan Demokrasi Pancasila dalam kultur, struktur, 
prosedur maupun program operasionalnya. 



Sidang Dewan yang terhormat, 
Demikian pula kami juga mengucapkan selamat kepada 

KORPRI yang telah berhasil menyelenggarakan Munasnya yang 
ke-II yang telah berlangsung dari tanggal 12 sampai dengan 13 
Desember 1983. Berbagai keputusan yang telah diambil dalam 
Munas tersebut baik yang menyangkut bidang struktur maupun 
operasional, jelas akan memberikan dampak yang positif bagi pe 
laksanaan pembangunan, karena semua keputusan yang telah di 
ambil itu justru dimaksudkan untuk meningkatkan mutu Pegawai 
Negeri baik sebagai Aparatur Negara, Abdi Negara maupun Abdi 
Masyarakat. 

Dengan peningkatan Pegawai yang terjamin mutunya dalam 
arti cakap, mahir, terampil, berdisiplin, bermental baik, berdaya 
guna, sadar akan tanggung jawabnya serta terjamin kesetiaannya 
terhadap Pancasila, UUD 1945 serta Sapta Prasetya KORPRI, 
maka akan terwuju.dlah perangkat pembangunan yang bersih dan 
berwibawa serta mempunyai propesionalisme yang tangguh dengan 
kekuatan mental ideologi yang dapat diandalkan. 

Oleh karenanya dalam rangka mewujudkan perangkat pem 
bangunan yang demikian itu, KORPRI harus berani melakukan pe 
nataan ke dalam, mengadakan pembersihan terhadap tubuhnya 
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Nasional pada hakekatnya adalah Alat dari Demokrasi Pancasila, 
dan oleh karenanya harus mampu berfungsi sebagai media untuk 
membudayakan serta melestarikan Pancasila dan Undang-undang 
Dasar 1945. Dan sebagai Pers Pembangunan, Pers Nasional harus 
dapat menggairahkan masyarakat untuk berpartisipasi .secara aktif 
dalam Pembangunan Nasional sebagaimana telah diamanahkan 
oleh Garis-garis Besar Haluan Negara. 

Berkaitan dengan itu, Pers Nasional harus mementingkan dan 
mengutamakan terwujudnya persatuan dan kesatuan Bangsa serta 
tetap terpeliharanya stabilitas Nasional sebagai syarat mutlak un 
tuk berhasilnya pembangunan. Dalam hubungan ini Pers Nasional 
tidak boleh mementingkan dan mengutamakan semata-mata kepa 
da besarnya oplag dan sirkulasi yang luas sekedar untuk memper 
oleh keuntungan finansial yang sebesar-besarnya. 



Sidang Dewan yang terhormat, 
Perrnasalahan-permasalahan lain yang mendapatkan perhatian 

kita bersama, antara lain adalah telah dicapainya persetujuan Kon 
trak Bagi Hasil (KBH) antara Pemerintah Indonesia dengan CAL 
TEX. Persetujuan Kontrak Bagi Hasil yang didasarkan atas angka 
bagi hasil 88 : 12 itu, kiranya akan berpengaruh cukup baik dan 
positip terhadap prospek masa depan penninyakan kita. Mudah 
mudahan persetujuan Kontrak Bagi Hasil sebagai pengganti kon 
trak Karya antara Pemerintah Indonesia dengan CAL TEX yang te 
lah berlangsung selama 20 tahun, (1963 sampai dengan 1983) 
akan membawa era baru dalam dunia perminyakan Indonesia da 
lam arti membawa suasana perminyakan Indonesia yang cerah, 
yang akan membawa harapan baru bagi peningkatan pendapatan 
negara dari sektor minyak dan gas burni, Oleh karenanya modus 
bagi hasil seperti itu kiranya dapat digunakan sebagai modus ope 
randi di masa-masa mendatang dalam rangka pengelolaan minyak 
sebagai kekayaan yang merupakan modal penting bagi pembangun 
an Nasional. 

Di samping itu Dewan juga menaruh perhatian mengenai ma 
salah-masalah yang berkaitan dengan pa.ket kebijaksanaan ekspor 
pemerintah sebagaimana dituangkan dalam PP Nomor 1 Tahun 
1982. 

Dalam hubungan itu dapat dicatat adanya beberapa kemaju- 
an di bidang ekspor komoditi non migas yang selama 7 (tujuh) 
bulan pertama tahun 1983 menampakkan perkembangan yang 
menggembirakan. Perkernbangan tersebut dapat terwujud berkat 
adanya pengarahan yang cukup berhasil dari Pemerintah kepada 
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sendiri serta menjadi pelopor dalam rangka mengikis korupsi dan 
segala penyelewengan. Disadari bahwa memberantas korupsi dan 
penyelewengan bukanlah pekerjaan yang ringan, akan tetapi bagai 
manapun beratnya pemberantasan itu wajib dilakukan apabila kita 
menginginkan suksesnya usaha pembangunan yang sedang kita lak 
saakan. Dan kami yakin bahwa usaha tersebut pasti berhasil apa 
bila dilakukan secara konsepsionil, berencana dan terpadu dengan 
dilandasi oleh kemauan yang kuat serta keyakinan yang bulat. 



Sidang Dewan yang terhormat, 
Permasalahan lain yang cukup mendapatkan perhatian Dewan 

adalah adanya oknum-oknum tertentu yang rnenunjukkan sikap 
untuk tidak mau melaksanakan Ketetapan-ketetapan MP R sebagai 
pemegang Kedaulatan Rakyat serta Pemegang Kekuasaan Tertinggi 
di Negara kita ini. Hal yang demikian itu jelas merupakan sikap 
yang inkonstitusional, yang apabila rnenular ke anggota masya 
rakat lainnya pada akhirnya akan rnembahayakan Pancasila, 
UUD 1945, serta eksistensi Negara Republik Indonesia sebagai 
Negara Hukum. Oleh karena itulah kita tidak boleh diam seribu 
bahasa serta berpangku tangan saja, akan tetapi kita harus aktif 
melakukan usaha-usaha untuk menangkalnya. Di samping itu ter 
dapat pula kendala-kendala yang beranggapan bahwa kerangka 
landasan pembangunan yang harus kita wujudkan dalam REPE 
LIT A IV, hanyalah meliputi bidang pembangunan ekonomi bela 
ka. 

Anggapan yang demikian itu jelas keliru. Sekalipun dalarn 
REPELIT A IV titik berat pembangunan adalah di bidang ekono 
mi namun dalam GBHN juga ditegaskan bahwa pembangunan di 
bidang lain tidak boleh diabaikan, bahkan harus dilaksanakan se 
irama, dan serasi dengan pembangunan yang dicapai dalam bidang 
ekonomi. 

Salah satu sukses besar yang dicapai oleh Orde Baru adalah 
pembangunan di bidang politik. Dengan hasil-hasil yang telah di 
capai dalam usaha penyederhanaan kepartaian sehingga kita me 
miliki 2 PARPOL dan GOLKAR dan dengan diterirnanya Panca- 
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para eksporlir kom oditi Non Migas dun pernbinaau yang terus me 
nerus terhadap para pengusaha/e ksportir Golongan Ekonomi Le 
mah yang berkaitan dengan pelaksanaun kebijaksanuun pengaturan 
tata niaga kopi, lada, cassivera dan garment. Untuk itu Dewan 
rnenyarnpaikan ucapan terirna kasih sorta berharap scrnoga pelak 
sanaan dari kebijaksanaan ekspor kornoditi non migas tersebut da 
pat lcbih ditingkatkan lagi. Sehingga ckspor kornoditi non migas 
ini pada waktunya dapat menggantikan kedudukan ckspor migas 
sebagai primadonanya sektor perdagangan luar negeri. 
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sila sebagai satu-satunya asas, serta Dw1 Fungsi ABRI, maka Bang 
sa Indonesia telah mencapai prestasi yang luar biasa dalam pem 
bangunan di bidang politik, sehingga memungkinkan terpelihara 
nya Stabilitas Nasional yang makin mantap. 

Hal ini tidak lain karena tujuan pembangunan nasional yang 
ingin kita capai bukanlah sernata-mata terwujudnya kemajuan la 
hiriah akan tetapi juga kepuasan batiniah secara serasi. 

Di samping itu juga harus disadari bahwa kemakmuran yang 
dicapai di bidang ekonomi tidak akan ada artinya tanpa dibarengi 
dengan adanya stabilitas di bidang Ideologi, Politik, Sosial, Buda 
ya, Hukumdan Pertahanan Keamanan. 

Sehubungan dengan itu dalam rangka menyongsong pelaksa 
naan REPELIT A ke-I'V sebagaimana telah diamanahkan oleh 
GBHN, maka semua pihak baik Lembaga Kenegaraan maupun Ke 
masyarakatan apakah itu GOLKAR, PARPOL serta ORMAS, 
harus bersiap diri. 

Untuk itu setiap Organisasi harus mampu mengadakan konso 
lidasi untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam rangka 
merapatkan barisannya masing-masing, untuk terwujudnya kesatu 
an dan persatuan Nasional serta melakukan reorientasi untuk tidak 
tergelincir dalam praktek-praktek Orde Lama serta membuka pe 
luang bagi timbulnya faham-faham politik di luar Pancasila. 

Para Anggota Dewan yang terhorrnat, 
Masalah luar negeri yang sangat meresahkan kita adalah ma-: 

sa1ah perlombaan persenjataan Nuklir di antara kedua kekuatan 
raksasa dunia yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. 

Perlombaan kedua Negara dalam produksi senjata pemusnah 
yang maha dahsyat tersebut serta penempatannya dalam posisi 
perang yang tersebar sedemikian rupa sehingga tidak ada satu 
tempat pun di dunia yang tidak terjangkau, jelas akan mernbina 
sakan ummat manusia. Oleh karenanya kita sebagai Bangsa yang 
cinta akan perdamaian namun lebih cinta kemerdekaan dengan 
dilandasi oleh falsafah Pancasila menentang perlombaan persen 
jataan tersebut karena hal itu akan menghancurkan eksistensi ke 
merdekaan Bangsa-bangsa di dunia serta memusnahkan semua ke- 



Saudara-saudara para Anggota Dewan dan Sidang Dewan 
yang terhormat, 

Demikian gambaran kegiatan Alat-alat Kelengkapan DPR 
selama Masa Sidang II ini dan beberapa permasalahan yang sempat 
mendapat perhatian kita bersama. 

Besok pagi DPR akan menjalani Masa Reses sampai dengan 
tanggal 8 Januari 1984 yang akan datang. Dalam Masa Reses itu, 
para Anggota tetap akan melakukan kegiatan-kegiatannya di luar 
Gedung DPR ini, yaitu melaksanakan Kunjungan Kerja ke daerah 
daerah. 

Kami yakin bahwa banyak manfaat yang dapat dipetik dari 
hasil Kunjungan Kerja atau Peninjauan di daerah-daerah tersebut 
yang kesemuanya itu akan sangat berguna dalam rangka pembahas 
an RAPBN 1984/1985 dan REPELITA IV, yang akan datang. 
Oleh karena itu Pimpinan mengharapkan agar tugas ini dapat dilak 
sanakan dengan sebaik-baiknya. Melalui mimbar ini kami ucapkan 
selamat bertugas dalam Masa Reses. 

Kepada para Anggota Dewan yang beragama Kristen/Katolik 
izinkanlah kami mengucapkan "Selamat Natal 1983" dan "Sela 
mat Tahun Baru 1984" kepada seluruh Anggota Dewan. Mudah 
mudahan Tuhan akan senantiasa memberikan RakhmatNya kepa 
da kita sekalian sepanjang tahun-tahun yang akan kita jalani ini, 
sehingga para Anggota Dewan dapat melaksanakan tugasnya de 
ngan sebaik-baiknya. 

Akhirnya dengan mengucap syukur Alhamdulillah, izinkanlah 
kami mengakhiri Pidato Penutupan ini dengan ucapan Wassalamu 
'alaikum Warokhmatullohi Wabarokatuh. 
240 Jakarta, 16 Desember 1983. 

hidupan di alam semesta ini. Untuk itulah kita menghimbau semua 
pihak untuk mengekang diri. 

Kemajuan-kemajuan yang telah dicapai di dalam bidang tek 
nologi hendaknya jangan digunakan sebagai alat pemusnah kehi 
dupan dan peradaban manusia, tetapi sebaliknya dimanfaatkan 
untuk kesejahteraan, kemakmuran serta kebahagiaan ummat ma 
nusia. 

Masalah yang juga memprihatinkan kita semua adalah situasi 
di Timur Tengah yang semakin tak terkendalikan. 
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SAMBUTAN KETUA MPR/DPR-RI DALAM 
RANGKA MENY AMBUT HUT 

KE 37 HARIAN WASPADA 
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Dalam rangka rnr-nyamhut I Ian Ulang Tahun kc-37 Harian 
WASP /\DA Medan yang jatuh pada tanggal 11 Januari 1984, maka 
pertarna-tama Pimpinan M PR/f)PR-RI mcnyampaikan ucapan 
selamat kepada sf?g(•nap Pimpinan dan Karyawan Harian WASPA 
DA, dengan diiringi panjatan puji syukur ke hadirat TUHAN 
YANG MAI Ii\ ES,\, karcna berkat rahrnat-Nya-lah, sehingga 
harian WASP1\0i\ telah mr-ucapai masa bhakti 37 tahun dengan 
segala keberhasilan yang telah d icapai, 

Majelis Perrnusyawaratan Rakyat sebagai penjelmaan seluruh 
rakyat Indonesia dan pclaksanaan sepenuhnya kedaulatan rakyat 
mempunyai tugas konstitusio nal mengikuti dan mcnyerap aspirasi, 
keinginan-keinginan ra kyat untuk dirumuskan dan ditctapkan se 
bagai amanat rakyat guna dilaksanakan oleh Presiden Mandataris 
sebagai usaha mewujudkan secara bertahap cita-cita nasional ma 
syarakat adiJ dan makmur bcrdasarkan Pancasila. 

DaJam rangka melaksanakan tugas konstitusional itu, MajeJis 
Perr. usyawaratan Rakyat dalam Sidang Umumnya tahun 1983 
yang baru laJu ini, telah menetapkan antara Jain Ketetapan MPR 
No. Il/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara 
(GBHN), yang di daJamnya diamanatkan apa yang harus d ilaksa 
nakan oJeh Pemerintah antara lain di bidang: "Penerangan dan 
Media Massa" yang berarti juga tugas llarian "WASPADA" . 

. Amanat rakyat itu antara Jain berbunyi sebagai berikut: 
"a. DaJam rangka mensukseskan pembangunan nasionaJ perlu 

ditingkatkan kegiatan penerangan dan peranan media 
massa. Untuk itu pcnerangan dan media massa bertugas 
menggelorakan sernangat pcngabdian dan perjuangan 
bangsa, rnempcrko koh persatuan dan kesatuan nasionaJ, 
mempertebal rasa tanggung jawab dan disiplin nasionaJ 
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Untuk dapat mengemban tugas nasional tersebut, maka ha 
rian WASPADA harus sungguh-sungguh menyadari dan meyakini 
bahwa keberhasilan pembangunan nasional itu ditentukan oleh 
partisipasi, ikut sertanya seluruh rakyat, serta sikap mental, tekad, 
semangat, ketaatan, disiplin para penyelenggara negara, dan selu 
ruh rakyat Indonesia. 

Keikut-sertaan seluruh rakyat Indonesia hanya mungkin ter 
wujud, apabila seluruh rakyat menyadari, mengerti dan mengha 
yati apa arti, maksud dan tujuan pembangunan nasional. Untuk 
itulah, maka tugas penerangan dan media massa tennasuk Harian 
WASPADA Medan ini, adalah menanamkan sedalam-dalamnya 
di hati sanubari seluruh rakyat dan para penyelenggara negara, 
arti, maksud dan tujuan pembangunan nasional itu. Untuk itu, 
maka salah satu cara yang dapat dilakukan adalah memberikan 
gambaran perbandingan apa perbedaan yang nyata bagi rakyat 
sebelum dan sesudah dimulainya pembangunan nasional di sega 
la bidang itu. Dengan gambaran yang berbeda itu, maka rakyat 
dapat melihat, bahkan merasakan nikmat dari hasil-hasil pem 
bangunan sekarang ini, sehingga dengan demikian, rakyat merasa 
terdorong, tertarik dan bertanggung jawab untuk ikut mensukses- 

memasyarakatkan kebudayaan dan kepribadian Indo 
nesia, serta menggairahkan partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan. 

b. Pembinaan dan pengembangan media massa nasional ha 
rus berdasarkan semangat dan jiwa Pancasila, agar media 
massa mampu menunjang pembangunan masyarakat Pan 
casila. 

c. Penerangan dan media massa sebagai sarana pembangunan 
bangsa, harus dapat membudayakan Pancasila dan Un 
dang-undang Dasar 1945 dalam semua segi kehidupan ma 
syarakat, dan meningkatkan kesadaran berbangsa dan 
bernegara seluruh rakyat Indonesia. Dalam rangka ini pe 
ranan penerangan dan media massa dalam memasyarakat 
kan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila 
(P4) perlu lebih ditingkatkan". 
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· kan pembangunan nasional lebih lanjut. 
Apabila kesadaran dan pengertian serta rasa tanggung jawab 

itu sudah tertanam mendasar, maka mudahlah menumbuhkan, 
menggelorakan semangat dan disiplin untuk mensukseskan pem 
bangunan nasional di segala bidang. 

Demikianlah sambutan Pimpinan MPR/DPR-RI, dengan iring 
an do'a semoga TUHAN YANG MAHA ESA senantiasa memberi 
kan taufik, dan hidayah-Nya kepada kita sekalian, khususnya ke 
pada Harian WASPADA dengan segenap Pimpinan dan karyawan 
nya dalam rangka meningkatkan dharma bhakti mensukseskan 
pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia yang berda 
sarkan Pancasila. 

Selamat berulang tahun! 
Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
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SAMBUTAN KETUA MPR/DPR-RI DALAM 
RANG KA MENY AM BUT HUT KE-36 

KODAM V JAYAKARTA 
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Majelis Permusyawaratan Rakyat selaku pemegang dan pelak 
sana Kedaulatan Rakyat, pemegang kekuasaan tertinggi Negara, 
dalam rangka pelaksanaan tugas konstitusionalnya telah secara de 
mokratis mengambil berbagai keputusan politik baik yang berkait 
an dengan dimensi struktural maupun operasional, yang kesemua 
nya telah dituangkan dalam berbagai Ketetapan MPR. 

Bapak Presiden Soeharto telah berulang kali menegaskan 
bahwa sikap menolak atau tidak mau melaksanakan Ketetapan 
MPR, adalah suatu sikap yang inkonstitusional. Sikap yang demi 
kian itu, jelas harus dikikis habis, karena apabila dibiarkan, sikap 
yang inkonstitusional tersebut dapat membahayakan eksistensi 
Negara Republik Indonesia sebagai Negara Hukum , Di samping itu 
sikap untuk tidak mau melaksanakan TAP-TAP MPR itu juga 
dapat menggagalkan usaha Rakyat dan Bangsa Indonesia dalam 
rangka menegakkan Negara Kesejahteraan serta mewujudkan ma 
syarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, oleh karenanya 
kita sebagai pejoang Pancasila tidak boleh mentolerirnya. 

Jakarta Raya sebagai Ibukota Republik Indonesia, adalab 
titik sentralnya kehidupan IPOLEKSOSBUDMIL di tanah air kita 
ini. Setiap peristiwa yang terjadi di Jakarta akan selalu bergema 
dan berpengaruh ke seluruh penjuru tanah air. Oleh karena itulah 
dalam rangka pengamanan TAP-TAP MPR tersebut di Jakarta ti 
dak boleh ada atau terjadi peristiwa, tindakan atau kegiatan yang 
merupakan manifestasi dari sikap yang inkonstitusional tersebut. 
Untuk itu jelas KODAM V/Jayakarta sebagai penanggung jawab 
utama di bidang stabilitas di daerah Jakarta Raya mempunyai pe 
ranan yang sangat menentukan. 

Sejarah menunjukkan bahwa KODAM V/Jayakarta sejak ke- 
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Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

SAMBUTAN KETUA MPR/DPR-RI 
DALAM RANGKA MENY AMBUT HUT KE-36 

KODAM V JAYAKARTA 
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lahirannya tiga puluh enam tahun yang lalu, telah berhasil berpe 
ran sebagai ujung tombak dalam rangka mewujudkan stabilitas di 
daerah Ibukota ini. Bahkan tidak itu saja, KODAM V /Jayakarta 
dalam pengabdiannya, telah berhasil melaksanakan tugas dan fung 
sinya sebagai pejoang Demokratis Pancasila serta sebagai pengawal 
tegaknya panji-panji Konstitusi. 

Sekalipun demikian saya yakin bahwa KODAM V/Jayakarta 
tidak terlena dalam gemerlapnya keberhasilan tersebut. Saya ber 
harap agar prestasi-prestasi yang telah diraih selama 36 tahun itu 
justru digunakan sebagai pendorong bagi peningkatan krida, karya 
serta pengabdian KODAM V/Jayakarta dalam rangka menunaikan 
dharma bhaktinya di masa mendatang, yang saya yakin makin hari 
makin berat, karena tantangan-tantangan yang diakibatkan oleh 
majunya pembangunan juga semakin berat, kompleks serta me 
ningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif. 

Dalam hubungan itulah saya menyambut dengan gembira 
thema HUT ke-36 KODAM V /Jayal{arta yang berbunyi: 

"KODAM V /Jayakarta bertekad meningkatkan semangat jiwa 
perjoangan dan profesionalisme yang tinggi untuk menga.man 
kan dan mensukseskan REPELIT A IV." 
Marilah kita memo hon ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, agar 

selalu melimpahkan Rakhmat serta bimbingan-Nya, sehingga apa 
yang tersurat dan tersirat dalam thema tersebut dapat terwujud de 
ngan sebaik-baiknya. 

Demikianlah dan sebagai akhir sambutan saya, saya menyam 
paikan selamat ber-HUT yang ke-36 kepada seluruh jajaran KO 
DAM VI Jayakarta. 
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Saudara-saudara sekalian, 
Dilihat dari segi pembuatnya, maka jelas bahwa PUSBADHI 

sebagai sa.lah satu organisasi yang merupakan wadah dan eksponen 
eksponen yang bergerak di bidang Hukum, mempunyai gema yang 
tidak kecil di bidang kehidupan hukum di tanah air kita. 

Demikian pula apabila dilihat dari segi waktu, maka hasil 
hasil dari Kongres ke-Il ini akan dapat menunjang usaha pem 
bangunan nasional yang sedang kita laksanakan di mana kita 
sekarang sedang berada di am bang pelaksanaan REPELIT A IV. 
Dalam REPELIT A IV ini kita berusaha untuk mewujudkan ke 
rangka landasan pembangunan yang apabila telah dapat dimantap 
kan dalam REPELIT A V, maka dalam REPELIT A VI nanti Bangsa 
dan Rakyat Indonesia akan tinggal landas dalam rangka usaha me- 

Pertama saya menyampaikan selamat kepada Pimpinan be 
serta seluruh warga PUSBADHI yang telah berhasil menyelenggara 
kan Kongresnya yang ke-Il di Bandung dari tanggal 15 s/d 17 No 
pember 1983 yang lalu. Untuk itu kita wajib memanjatkan puji 
syukur ke hadirat Allah SWT karena hanya dengan perkenan-Nya 
sajalah Kongres itu dapat berjalan dengan baik serta dapat meng 
hasilkan keputusan-keputusan yang penting. 

Keputusan-keputusan hasil kongres ke-Il PUSBADHI saya 
anggap penting karena 3 hal yaitu: 

1. dilihat dari segi pembuatnya; 
2. dilihat dari segi waktu; 
3. dilihat dari segi isi dan materinya. 

Assalamu'alaikum Wr. Wb. 
Yang Terhormat Pimpinan PUSBADHI, 

SAMBUTAN KETUA DPR 
PADA PERTEMUAN PIMPINAN DPR DENGAN 

PIMPINAN PUSBADHI DESEMBER 1983 



Saudara-saudara sekalian, 
Sebagai::nana tadi telah dijelaskan oleh Pimpinan PUSBADHI, 

maka dalam Kongres ke-II ini telah dapat diambil berbagai kepu 
tusan, yaitu: 

1. Penyusunan DPP masa bhakti 1983/1986; 
2. Program kerja dan Tata kerja; 
3. Pola bantuan hukum Pancasila; 
4. AD/ART/Kode Etik/.Ianji kehormatan; 
5. Pokok-pokok pikiran tentang Korupsi; 
6. Pokok-pokok pikiran tentang KUHAP dan masalah per 

tahanan, 
yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan. 

Materi yang dihasilkan oleh Kongres tersebut yakni mengenai 
susunan DPP masa bhakti 1983/1986, jelas akan menentukan ba 
gaimana kadar dan derajat dari dharma bhakti serta pengabdian 
PUSBADHI dalam partisipasinya untuk mewujudkan kerangka lan 
dasan pembangunan khususnya di bidang Hukum dalam REPELI 
TA IV nanti. Bagaimana krida dan karya PUSBADHI untuk kurun 
waktu 1983-1986 adalah tergantung dari integritas, mutu serta 
kemampuan saudara-saudara sekalian yang duduk dalam DPP. 
Namun kiranya satu hal yang tidak boleh dilupakan bahwa kepe 
mimpinan PUSBADHI adalah bersifat kolektif oleh karenanya 
prinsip musyawarah dalam DPP harus benar-benar ditegaskan. Asas 
kekeluargaan dan gotong-royong harus selalu diterapkan untuk 
menghindari timbulnya beih-benih perpecahan dalam tubuh orga 
nisasi. 

Selanjutnya apabila kita menyimak mengenai materi yang di 
hasilkan Kongres khususnya mengenai program kerja, Pola Bantu 
an Hukum Pancasila, Pokok-pokok pikiran tentang Korupsi serta 
Pokok-pokok pikiran tentang KUHAP dan masalah pertahanan, 
maka jelaslah bahwa hasil-hasil Kongres tersebut pada hakekatnya 
merupakan suatu usaha dari PUSBADHI untuk mengakomodasi 
kan pengabdian PUSBADHI beserta warganya dalam rangka pem- 
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wujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan 
UUD 1945. 
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Saudarau-saudara sekalian, 
Pembangunan Hukum yang harus kita laksanakan, pada ha 

kekatnya harus merupakan sub sistem dalam rangka terwujudnya 
masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, Ber 
kaitan dengan itu, masyarakat yang hendak kita wujudkan bukan 
masyarakat yang adil saja atau makmur saja, tapi masyarakat 
yang adil sekaligus makmur atau makmur sekaligus adil. 
Apa arti masyarakat yang adil itu? Masyarakat yang adil adalah 
suatu masyarakat yang mempunyai kesadaran akan norma ke 
adilan dalam arti mempunyai kesadaran untuk memperlakukan 
anggota-anggotanya secara adil baik secara komutatif, distributif, 
vindikatif, kreatif maupun protektif. 
Secara komutatif berarti bahwa masyarakat harus memperlakukan 
anggota-anggotanya atas dasar kesamaan, dimana prestasi yang 
sama harus diberikan kontra prestasi yang sama, jasa yang sama 
harus diberi balas jasa yang senilai. 
Adil secara distributif berarti bahwa masyarakat wajib mernberi 
kan perlakuan kepada anggota-anggotanya atas dasar perbedaan. 
Dalam hal ini adanya perbedaan mutu dan kwalitas adalah men 
jadi tolok ukumya dan sudah barang tentu anggota yang berkwa 
litas tinggi harus diberikan perlakuan yang lain daripada anggota 
yang berkwalitas rendah. Demikian pula secara vindikatif ma 
syarakat harus memperlakukan anggotanya menurut porsinya 
masing-masing, misalnya dalam pemberian sanksi, maka pemberi 
an hukuman adalah disesuaikan dengan berat ringannya kesalahan 
atau pelanggaran. 
Adil secara kreatif berarti bahwa masyarakat wajib memberikan 
kebebasan yang sama kepada anggotanya untuk berkreasi atau 
menciptakan sesuai dengan daya kreasinya. Demikian pula adil 
secara protektif berarti masyarakat wajib memberikan penga 
yoman yang sama terhadap sernua warganya. 
Oleh karena itulah dalam masyarakat Pancasila maka kernakrnuran 
yang hendak diwujudkan bu kanluh kemakmuran as such atau 

bangunan nasional pada urnumnya dan di bidang hukum pada 
khususnya. 
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Saudara-saudara sekalian, 
Masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila 

yang kita cita-citakan itu jelas merupakan masyarakat yang khas 
yaitu sesuai dengan watak dan kepribadian Rakyat Indonesia 
sendiri. Oleh karenanya bagaimana mewujudkannya juga harus 
sesuai dengan kepribadian Rakyat dan Bangsa Indonesia sendiri. 
Berkaitan dengan itu, maka satu-satunya jalan untuk mewujudkan 
masyarakat adil dan makmur tersebut adalah dengan Demokrasi 
Pancasila yaitu suatu demokrasi yang berintikan suatu pandangan 
yang mengakui adanya Kekuasaan yang transendent, yaitu Tuhan 
Yang Maha Esa, Maha Pencipta serta Maha Kuasa, yang menentu 
kan segala-galanya. Berpangkal tolak atas kesadaran itu maka ma 
nusia adalah makhluk Tuhan, maka setiap manusia adalah sama 
derajatnya di mata Tuhan, oleh karena itulah dalam Demokrasi 
Pancasila nilai dan harga keluhuran manusia juga tidak boleh di 
bedakan. 
Mengalir dari aspek hakiki (materil) tersebut jelas bahwa perilaku 
manusia Pancasila perlu ditata serta diatur berdasarkan kriteria 
kaidah atau norma-norma ketentuan sehingga aspek hakiki dari 
Demokrasi Pancasila dapat terjamin eksistensinya. 
Dalam hal ini perilaku manusia Pancasila harus selalu didasarkan 
atas norma kebajikan, akhlak serta norma kebenaran dalam arti 
perbuatan dan perilakunya benar-benar sesuai dengan kenyataan 
pribadinya, sehingga ia tidak munafik dalam arti perkataan dan 
perbuatannya adalah benar-benar sama dcngan gagasannya. Dan 
disarnping itu juga perilaku manusia harus didasarkan atas norma 
cin ta serta kasih. 

Dengan berpangkal tolak alas aspe k hakiki (materil), dan 
aspek normatif tersehut, maka dalam Dernokrasi Pancasila,' se 
gala sesuatu permasalahan diselesaikan lewat musyawarah untuk 

bagaimana adanya, tapi kemakmuran yang diadilkan dalarn arti 
kemakmuran yang terbagi kepada anggota-anggota masyarakat 
secara adil dalam konotasinya dengan perlakuan atas dasar ke 
samaan, dasar perbedaan, dasar proporsi, dasar kebebasan .serta 
pengayoman yang saya sebutkan tadi. 



2. Dalam Pola Umum Jangka Panjaug ditegaskan bahwa : 

a. Arah pembangunan jangka panjang adalah terwujudnya 
kernajuan lahiriah dan batiniah. 

b. Sasaran yang hcndak dicapai antara lain adalah terwuju d 
nya kesadaran dan kepastian hu ku m dalarn masvarakat, 

3. Atas Iandasan Pola Dasar Pernbangunan sert a Pola Umum 
Jangka Panjang tersebut, maka dalam PELITA IV yang harus 
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Saudara-saudara sekalian, 
Atas dasar tujuan yang hendak kita capai tadi yaitu masya 

rakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila tersebut, maka 
bagaimanakah wujud negara yang kita inginkan? 
Berkaitan dengan itu maka dalam Demokrasi Pancasila wujud 
Negara yang kita cita-citakan adalah suatu negara yang berda 
sarkan atas hukum (Rechtstaat) sekaligus juga merupakan ne 
gara yang memajukan kemakmuran serta kesejahteraan umum 
(Welvaartsstaat). Dan wujud negara yang kita inginkan itu oleh 
"Founding faters" kita telah dituangkan dalam UUD 1945. 

Dalam rangka mewujudkan negara yang kita inginkan itu 
maka MPR selaku pemegang kedaulatan rakyat dalam Sidang 
Umumnya pada tahun 1983 telah menetapkan apa dan bagai 
mana yang harus kita laku kan dalam kurun waktu 5 tahun. Dalam 
TAP MPR No. II/1983 tentang GBHN jelas menggambarkan pern 
bangunan nasional yang harus kita laksanakan. Melalui TAP ter 
sebut, maka dalam pembangunan dibidang hukum yang harus 
kita lakukan adalah sebagai berikut: 
1. Pola Dasar Pembangunan Nasional yaitu : 

a. Azas pembangunan menggunakan azas kesadaran hukum. 
b. Modal dasar pembangunan adalah modal Rokhaniah dan 

mental dengan mcmperhatikan faktor demografi dan 
sosial budaya sebagai faktor dominan. 

c. Wawasan Nusantara merupakan satu kesatuan hukum. 

mufakat sebagai aspek formal dari Demokrasi Pancasila. 
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kita bangun adalah sebagai berikut: 
a. Arah dan kebijaksanaan Pembangunan antara lain perlu 

ditingkatkan uasaha untuk memelihara ketertiban dan 
kepastian hukum. 

b. Dibidang Hukum maka yang harus kita lakukan adalah: 
1) Pembangunan dan pembinaan hukum dalam negara 

hukum Indonesia didasarkan atas Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945. 

2) Pembangunan dan pembinaan Hukum diarahkan agar 
dapat: 
(a) Memantapkan hasil-hasil pembangunan yang telah 

dicapai. 
(b) Menciptakan kondisi yang lebih mantap, sehingga 

setiap anggota masyarakat dapat menikma ti sua 
sana serta iklim ketertiban dan kepastian hukum 
yang berin tikan keadilan. 

(c) Lebih memberi dukungan dan pengamanan ke 
pada upaya pembangunan untuk mencapai ke 
makmuran. 

3) Dalam pembangunan dan pembinaan hukum ini akan 
dilanjutkan usaha-usaha untuk: 
(a) Meningkatkan dan menyempurnakan pembinaan 

hukum nasional dalam rangka pembaharuan hu 
kum, dengan antara lain mengadakan kodifikasi 
serta unifikasi hukum dibidang-bidang terten tu 
dengan memperhatikan kesadaran hukum yang 
berkembang dalam masyarakat. 

(b) Memantapkan kedudukan dan peranan badan 
badan penegak hukum sesuai dengan fungsi dan 
wewenangnya masing-masing. 

(c) Memantapkan sikap dan perilaku para penegak 
huku m, serta kcmampuannya dalam rangka me 
ningkat.kan citra dan wibawa hukum serta aparat 
penegak hukum. 

(d) Meningkatkan penyelenggaraan bantuan hukum 
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Saudara-saudara sekalian, 
Amanat Rakyat yang telah dituangkan dalam bentuk peratur 

an perundangan tersebut (TAP MPR), jelas harus dilaksanakan 
oleh k:ita semua tennasuk PUSBADHI. Berkaitan dengan itu saya 
yakin bahwa PUSBADHI tidak mau berada diluar konfi.gurasi 
Orde Baru, oleh karena itulah sudah barang tentu hasil KONG RES 
ke-Il PUSBADHI diharapkan "fot-in" serta merupakan penja 
baran dari TAP MPR tersebut. 
Masalahnya sekarang adalah bagaimana penerapannya dilapangan. 
Saya yakin apabila penerapan dari hasil-hasil KONGRES tersebut 
didasarkan atas moral, mental, serta spirit Pancasila, maka pasti 
hasil-hasil KONGRES tersebut akan dapat dilaksanakan dengan 
sukses, dan apabila demikian halnya maka pasti saham PUSBADHI 
akan tercatat dalam lembaran sejarah perkembangan kehidupan 
hukum di negara kita pada khususnya dan sejarah perjoangan 
Bangsa dan umumnya. 

clan pemberian bantuan hukum bagi lapisan ma 
syarakat yang kurang mampu. 

(e) Meningkatkan prasarana dan sarana yang diperlu 
kan untuk menunjang pembangunan bidang hu 
kum. 

4) Meningkatkan penyuluhan hukum untuk mencapai 
kadar kesadaran hukum yang tinggi dalarn masyara 
kat, sehingga setiap anggota masyarakat menyadari 
clan menghayati hak clan kewajibannya sebagai warga 
negara, dalam rangka tegaknya hukum, keadilan dan 
perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, 
ketertiban serta kepastian hukum sesuai Undang 
undang Dasar 1945. 

5) Dalam usaha pembangunan hukum nasional perlu 
dilanjutkan langkah-langkah untuk penyusunan per 
undang-undangan yang menyangkut hak dan kewa 
jiban azasi warga negara dalam rangka mengamalkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 
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Demikianlah dan Wassalamu'alaikum Wr. Wb. 

Jakarta, Desember 1983. 
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PIDATO KETUA DPR-RI PADA 
PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN III 

TAHUN SIDANG 1983-1984 
TANGGAL 9 JANUARI 1984 
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Sidang Dewan yang terh ormat. 
Sejak tanggal 1 7 Descmbcr 1983 yang lalu, sampai dengan 

tanggal 7 Januari kernarin, DPH. monjalani masa roses, yaitu masa 
rcses Persidangan II Tahun Sidang 1983-1984, dan karcna hari 
ini merupa kan awal dari portcmuan kita dalam Masa Sidaug Ill 

Assalamu'alaikum Wr. Wb. 

Dalam rapat Paripuma Dewan pagi ini.ctercatat 399 Anggota 
Dewan telah menanda tangani daft.ar hadir, dari semua unsur 
Fraksi yang ada di Lembaga ini. 
Oleh karena itu, seraya mengucap Bissmillahirrokhmanirrakhim, 
izinkanlah karni membuka rapat Paripurna Dewan Perwakilan 
Rakyat hari ini, yang sekaligus merupakan rapat Paripurna Pern 
bukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 1983-1984. 
Sesuai dengan kctentuan Tata Tcrtib pasal 96, maka rapat Pari 
purna ini karni nyatakan tcrbuka untuk umurn. 

Yang terhormat, 

Saudara Presiden, 
Saudara Waki.l Presiden, 
Saudara-saudara Pimpinan clan para Anggota Lembaga 
Tertinggi dan Tinggi Negara, 
Saudara-saudara Menteri Kabinet Pembangunan IV, 
Saudara-saudara para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 
Yang Mulia para Duta Besar/Kepala Perwakilan Negara 
Saha bat, 
Para Undangan, Hadirin sekalian yang kami hormati, 

PIDATO KETUA DPR-RI PADA 
PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN Ill 

TAHUN SIDANG 1983 - 1984 
TANGGAL 9 JANUARI 1984 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
. Sebagaimana diatur dalam Tata Tertib Dewan pasal 140, 

maka pada setiap permulaan tahun takwim, .. Presiden menyam 
paik.an Amanat di depan Sidang Paripurna Dewan, untuk meng 
antar Nata Keuangan dan RAPBN tahun anggaran yang akan di 
jalani. Namun untuk tahun ini Amanat Presiden di depan Sidang 
Paripuma Dewan hari ini mempunyai makna dan arti yang jauh 
lebih penting dari pada Amanat tahun-tahun yang lampau, karena 
di samping Presiden akan menyampaikan Nata Keuangan dan 
RAPBN 1984-1985, sekaligus Presiden akan menyampaikan 
Rancangan REPELITA IV yang akan mulai berlaku sejak 1 April 
1984. Penyusunan REPELITA IV oleh Presiden tersebut pada 
hakek.atnya merupakan pelaksanaan dari Ketetapan MPR Nomor 
V II/MPR/1983 Pasal 1 menyebu tkan : 

"Kepada Prcsiden/Mandataris MPR ditugaskan untuk me 
lanjutkan pelaksanaan J>cmbangunan Lima Tahun dan me- 

ini maka pada kesempatan yang baik ini, atas nama Pimpinan, 
kami ucapan "Selamat bertemu kembali", dan "Selamat Tahun 
Baru 1984" kepada segenap Anggota Dewan,. dengan diiringi 
do'a mudah-mudahan dalam rangka mengemban tugas dan kewa 
jiban kita selalu mendapatkan limpahan karunia serta rakhmat 
dari Allah SWT. 

Yang terhormat Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden, 
para Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, para Menteri, para Yang 
Mulia Kepala-Kepala Perwakilan Negara Sahabat, para Undang 
an yang hadir dalam Sidang Dewan yang mulia ini, serta kepada 
segenap Rakyat Indonesia dimanapun berada, kami ucapkan 
"Selamat Tahun Baru 1984" semoga sepanjang tahun yang akan 
kita jalani ini membawa kesejahteraan, ketenteraman dan kesen 
tausaan kepada segenap Rakyat dan Bangsa Indonesia dan se 
moga Tuhan Yang Maha Esa selalu mernberikan bimbingan ke 
pada kita sekalian. sehingga kita selalu dapat berlapang dada 
serta diberikan kemudahan dalam menghadapi segala persoalan. 
Amin. 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
Pagi-hari ini para Anggota Dewan akan mendengarkan lang 

sung uraian dari Saudara Presiden, selaku Mandataris mengenai 
Rencana Pembangunan untuk kurun waktu 5 tahun mendatang. 
Sebagai tindak lanjut dari itu, Dewan telah menetapkan untuk 
membahas serta menelaah REPELITA tersebut dalam Masa Si 
dang ini juga untuk kemudian basil pembahasan tersebut di 
tuangkan dalam sara-saran yang konkrit kepada Saudara Presi 
den. Disamping itu sesuai dengan tugas. Konstitusionalnya dalam 
Masa Sidang ini, Dewan juga akan rnembahas RAPBN 1984/1985 
yang merupakan pelaksanaan Tahun Pertama dari REPELITA IV 
yang sesuai dengan jadwal acara Dewan, akan menyelesaikan 
pembahasan RAPBN tersebut pada akhir bulan Pebruari yang 
akan datang. 
Disamping kegiatan-kegiatan tersebut, tugas Dewan dibidang 
Perundang-undangan serta dibidang pengawasan tetap harus ter- 

nyusun, serta melaksanakan REPELITA IV dalam ra.ngka 
Garis-garis Besar Haluan Negara". 

Dalam rangka penyusunan ini, maka sebagaimana 5 tahun 
yang larnpau Presiden/Mandataris selalu mendengar suara-suara, 
dan saran-saran dari manapun datangnya, termasuk saran-sa ran, dan pendapat dari Lembaga kita ini. Berkaitan dengan itu, 
pada bulan-bulan Agustus - September 1983 yang baru lalu, 
keempat Fraksi-fraksi dalam DPR telah membahas dan menyu 
sun saran-saran REPELITA IV, yang kemudian pada awal bulan 
Oktober 1983 saran-saran Fraksi telah disampaikan kepada Sau 
dara Presiden oleh Pimpinan Dewan. 
Kami percaya, bahwa saran-saran yang telah disampaikan oleh 
Fraksi-fraksi dari Dewan ini merupakan masukan yang berharga, 
sebab saran-saran tersebut disusun atas dasar pengalaman-penga 
laman, pengamatan dan penelaahan yang seksama dari pada 
Anggota Dewan yang salah satu tugasnya adalah melakukan peng 
awasan terhadap Pemerintah termasuk pengawasan terhadap pe 
laksanaan PELITA III yang telah dilaksanakan selama ini. 
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Sidang Dewan yang terhormat,, 
Sebagaimana kita ketahui bersama, bah wa dalam rangka me 

mantapkan Demokrasi Pancasila di tanah air kita, maka MPR 
selaku pemegang Kedaulatan Rakyat telah mengambil berbagai 
keputusan antara lain dibidang penataan kehidupan politik yang 
kesemuanya itu memerlukan tindak lanjut dalam bentuk Undang 
undang baik yang berupa Undang-undang yang baru sama sekali 
ataupun berupa penyempurnaan dari Undang-undang yang sudah 
ada. Berkaitan dengan itu maka Dewan berharap kiranya dalam 
tahun 1984 ini Pemerintah sudah dapat mengajukan RUU menge 
nai PEMILU, sehingga persiapan untuk penyelenggaraan PEMILU 
tahun 1987 sebagaimana diamanahkan oleh TAP MPR Nomor: 
III/MPR/1983 dapat dilakukan sedini mungkin. 

Demikian pula berbagai RUU yang sangat erat kaitannya de 
ngan itu ialah RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR 
dan DPRD serta RUU tentang Partai Politik dan Golongan Karya, 
dan RUU tentang Keormasan kiranya juga perlu mendapatkan 
perhatian yang serius untuk diajukan oleh Pernerintah kepada 
Dewan, bahkan apabila dikatikan dengan Pancasila sebagai satu 
satunya asas, RUU-RUU tersebut sungguh perlu mendapatkan 
prioritas utama, karena apabila telah rnenjadi Undang-undang akan 
lebih memperkuat fondasi untuk terpeliharanya Stabilita Nasional 
yang merupakan persyaratan mutlak bagi terwujudnya Pemba 
ngunan Nasional. 

Disamping itu berbagai peraturan perundangan yang merupa 
kan tindak lanjut dari Undang-undang Perpajakan serta RUU 
tentang Pokok-pokok Perindustrian dan RUU tentang Peradilan 
Tata Usaha Negara, kiranya perlu mendapatkan penanganan yang 
segera karena kesemuanya itu akan memantapkan usaha kita da 
lam rangka mewujudkan kerangka landasan Pembangunan dalam 
PELITA IV. 

laksana sebagairnana mestinya, sehingga oleh karenanya Masa 
Sidang sekarang ini sungguh merupakan Masa Sidang yang padat. 



Sidang Dewan yang terhormat, 
Dari lembah ngarainya perjuangan yang pernah kita jela 

jahi selama ini, kita mernperoleh keyakinan bahwa hanya dengan 
Pancasila-lah Rakyat dan Bangsa Indonesia dapat diantar kepada 
tujuan Nasional yaitu masyarakat yang adil dan rnak.mur berdasar 
kan Pancasila. Oleh karenanya kita wajib memanjatkan puji syukur 
kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah membuka mata hati 
segenap Anggota MPR, sehingga MPR dalam Ketetapan MPR 

267 

S1dang Dewan y;ing Lerhormat, 
l>f'wan su111.m1il1 bNg<'mlJ1ra, hah wa nH'OJf'lang berakhirnya 

PELITJ\ Ill, Kr-Lahunun Nasional kita pada umumnya herada da 
lam kondisi yang mr-madar. Sckalipun demi kian dalarn rangka pc 
nyongsongun H.El'ELITA IV yang sudah dapat diperkirakan 
bahwa J>Prsrn.llan yang akan dihadapi akan lcbih besar dan Iebih 
rurnit, maka adalah mcnjadi kewajiban kita bersarna untu k le 
bih mcngombang-tingkatkan Kctahanan Nasional kita sehingga 
mampu menangkal sorta mengatasi kendala-kendala yang ada, 
yang dalarn hal iru petunju k serta pedoman penangkalannya tclah 
tertuang dalam GBIIN. 
Berkaitan dengan itu Dewan sungguh menghargai penegasan 
Saudara PANGAB sewaktu menyarnpaikan pesan Natal di Timor 
Timur yang pada hakekatnya merupakan pars prototo dari sikal? 
tegas Pemerintah yang ditujukan kepada siapapun yang masih 
bermimpi untuk menyeleweng dari relnya Pancasila serta UUD 
1945, karena penegasan itu pada hakekatnya adalah sejalan de 
ngan Ketetapan MPR Nomor II Tahun 1983 tentang GBHN 
Bab II Pola Dasar Pembangunan Nasional huruf F Ketahanan 
Nasional butir 2 yang berbunyi sebagai berikut: 

"Untuk tetap mernungkinkan berjalannya Pembangunan 
Nasional yang selalu harus menuju ketujuan yang ingin kita 
capai dan agar dapat secara efektif clielakkan hambatan 
hambatan, tantangan-tantangan, ancarnan-ancaman dan gan 
guan yang; timbul, baik dari luar maupun dari dalam, perlu 
dipupuk terus-rnenerus Ketahanan Nasional yang meliputi 
segala aspek kehidupan Bangsa dan Negara". 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
Dengan makin mcndekaLnya kita kcpada tahun pertama 

REPELITA IV, kita perhatikan pula lahirnya, proyek-proyek 
pembangunan yang baru serta perluasan proyek yang telah ada 
yang kesemuanya itu sungguh menggembirakan kita sernua, ka 
rena proyek-proyek itu merupakan usaha nyata kearah terwujud 
nya sasaran yang hendak dicapai disektor industri dalam PELITA 
IV yaitu kemampuan untuk membuat rnesin-mesin industri ri 
ngan. 

Berkaitan dengan itu beberapa waktu yang lalu Saudara 
Presiden telah meresmikan perluasan unit ke III Pabrik Kertas 
Leces di Jawa Timur. Dengan perluasan itu jelas kemampuan 
berproduksi dari Pabrik Kertas yang bersangkutan akan mening 
kat yang berarti akan meningkatkan pula kemampuan untuk 
memenuhi kebuLuhan kertas di dalam negeri yang pada giliran 
nya akan mengurangi ketergantungan kita dari luar negeri. 
Disamping itu karena bahan baku untuk produksi kertas ini da 
pat menggunakan ampas tebu, maka dengan perluasan itu juga 
membawa harapan yang semakin cerah bagi para petani tebu. 
Selain daripada itu kita juga menyambut dengan gembira di 
resmikannya pembangunan 7 (tujuh) proyek prasarana industri 
di Pulau Batam yang jelas mempunyai dampak yang potensial 
bagi usaha kita untuk menuju ke negara industri. Dernikian pula 
dengan peresmian penggunaan PL TA Maninjau di Sumatera Barat 
akan memberikan harapan bagi tumbuh dan berkembangnya 
industrialisasi di kawasan tersebut. 

N omor l l/MP n/1983. Lelah meur-tap kan berlakunya Pancusila 
sebagai satu-satunya asas. Hl•rkaitan dt>ngan itu karni sungguh 
mcnghargai sekali sikup l)('rl>agai Orgunisasi yaitu antara lain 
Colongan Karya, KOHPRI. Nahdatul Ulama dan lain-lain, yang 
secara formal dalam Musyawurah Nasionalnya Lelah mcmbcrikan 
pencgasan un tuk mencrima Pancasila sebagai satu-satunya asas 
bagi Organisasinya masing-rnasing. Mclalui mi mbar ini karni bcr 
harap semoga langkah positif dari Organisasi tersebut diiku ti 
oleh Organisasi-organisasi lainnya. 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
Dalam rangka kita akan mernasuki pelaksanaan PELITA 

IV, maka masalah pcnyelundupan sungsuh membuat kita ber 
prihatin. Dari berbagai kasus pcny ir .lupan yang telah ber 
hasil terungkap antara lain, peristiwa pcnyelundupan di pela 
buhan udara Kemayoran, apabila dilihat dari segi sistim peng- 

Saudaru-saudara sekal ian yang torhormat, 
Kcborhasilan pornbangunan nasional yang scdang dan akan 

kita la ksanakan Lidak dapat dipisahkan dari rnasalah terscdianya 
tcnaga kerja ahli dan terarnpil yang mcmadai. Oleh karenanya 
dalam rangka mengatasi keterbatasan akan tenaga kerja ahli dan 
tcrarnpil Lt•rsebui telah diambil langkah-langkah kcbijaksanaan, 
yang mcmungkinkan untuk menggunakan tcnaga kerja ahli/te 
rampil dari luar negcri dengan persyaratan-persyaratan tertentu 
baik secara tehnis maupun adrninistratif. Narnun ternyata bahwa 
dalam praktek Lelah terjadi penyimpangan serta pelanggaran tor 
hadap persyaratan tersebut, sehingga Pcmerintah dalam hal mi 
Mcnteri Tenaga Kerja Lelah mcngambil tindakan yang tegas yaitu 
mengusir para tenaga kcrja asing yang telah melanggar ketentuan 
ketentuan yang dipersyaratkan. 
Dewan memahami dan menghargai ketegasan serta sikap Perne 
rintah itu, karena pada hakekatnya pelanggaran yang dilakukan 
oleh tenaga kerja asing torsebut bagi kit.a mer ipakan persoalan 
kehormatan nasional da :1 bukan sekedar persoalan yuridis belaka. 
Justru karena itulah, Dewan berharap kiranya kasus-kasus sema 
cam ini dikemudian han tidak terulang kembali. Untuk itu kira 
nya, perlu lebih ditingkatkan lagi koordmasi antar Instansi yang 
ada kaitannya dalam penanganan tenaga kerja asing serta perlu 
disempurnakannya pengawasan terhadap tenaga kerja asing baik 
sistem maupun organisasinya. Disamping itu melalui mirnbar ini 
Dewan merninta pengcrtian dari pihak-pihak yang melakukan 
usaha atau bekerja di Indonesia untuk mendalami, menghargai 
serta mematuhi segala ketentuan yang ada, karena ketentuan 
ketentuan tersebut pada hakekatnya merupakan perwujudan 
dan kedaulatan serta eksistensi Bangsa dan Negara Indonesia. 



organisasian sorta para pelakuuya Ieluh menimbul kan kesan hahwa 
penyelundupan yang terjadi di ludouesia di orgauisir oleh sindikat. 
Berkaitan dengan itu tidaklah tertutup kr-mungkinan hahwa 
motivasi dari pt>nyelundupan-pcnyelundupan itu, hukanlah se 
mata-rnata alasan sosial ekonornis, akan tetapi lebih dari pada 
i tu, ialah kehendak un tuk merongrong Bangsa dan cgara Indo 
nesia. Oleh karcna itu Dewan bcrharap agar dalam rangka mena 
ngani penyolundupan jangunlah sernata-rnata dilihat dari juri 
disnyu bcla ka a kan tetapi usaha krta harus diarankan untuk rnem 
borantas sindikatisrne tersebut, Pengalarnan menunjukkan bahwa 
t.anpa keterlibatan "orang dalam" serta "orang luar" yang ber 
interaksi dengan orang dalam terse but, maka sindikatisme sulit 
untuk berkernbang atau tumbuh dengan subur, oleh karena itu 
lah salah satu kunci untuk menghancurkan sindikatisme dibi 
dang penyelundupan ini adalah pembersihan secara total dan 
tuntas terhadap perangkat Pemerintah yang ada kaitannya de 
ngan masalah itu, serta menyapu bersih "orang Iuar " yang ber 
interaksi dengan perangkat tersebut. 

Disamping masalah penyelundupan, maka demi suksesnya 
Pembangunan Nasional, penanganan korupsi dan manipulasi 
benar-benar perlu ditingkatkan, serta diadakan penindakan secara 
konsisten, konsekwen dan tanpa pandang bulu, karena dari ber 
bagai kasus yang telah terungkap memberikan petunjuk, bahwa 
praktek-praktek korupsi dan manipulasi yang terjadi telah me 
nimbulkan kerugian negara yang tidak kecil sehingga dapat meng 
hancurkan usaha kita bersama dalam rangka menciptakan ke 
rangka landasan Pembangunan. Oleh karena itulah Dewan ber 
harap agar Pemerintah mengambil langkah-langkah kebijaksanaan 
sedemikian rupa sehingga setiap aparat benar-benar takut dan 
jera untuk melakukan korupsi sert.a manipulasi. 
Dernikian pula dalam rangka untuk mempersempit hasrat, minat 
serta niat aparat untuk berkorupsi, dan bermanipulasi tersebut 
kiranya kesejahteraan para Pegawai Negeri perlu ditingkatkan. 
Dewan menyadari bahwa untuk mewujudkan kerangka landasan 
dalam PELITA IV nanti, bukanlah pekerjaan yang mudah, oleh 
karenanya marilah tetap dan terus kita tegakkan hukum, ke- 
270 
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Saudara-saudara sekalian, 
Bertepatan dengan Hari Ibu 1983, Presiden telah meresmi 

kan penggunaan Gedung Wanita "Mandala Bhakti Wanita Tama" 
di Jogyakarta. Kalau kita kaitkan dengan perjuangan Wanita 
Indonesia dimasa perjuangan kemerdekaan yang lalu dan peranan 
kaum Wanita Indonesia dimasa pembangunan sekarang ini, maka 
berdirinya Gedung Wanita di Jogyakarta itu merupakan tanda 
dan rasa hormat kita kepada kaum wanita yang telah memberikan 
saham dalam menegakkan Negara Proklamasi Indonesia. Gedung 
Wanita ini merupakan perlambang perjuangan dan bakti wanita 
Indonesia kepada Negara dan Bangsanya dan merupakan mo 
numen kesatuan pergerakan wanita Indonesia. Hari lbu itu sen 
diri, yang selalu diperingati. setiap tahun dan untuk tahun 1983 
dipusatkan di Jogyakarta sebenarnya mempunyai arti. tersendiri 
lebih-lebih apabila kita melihat banyalmya wanita Indonesia 
sekarang ini yang menduduki posisi-posisi pen ting baik dikalangan 
Pemerintahan maupun kemasyarakatan. Bahkan apabila dilihat 
dari jenis kegiatan atau macamnya medan bakti yang telah di 
terjuni oleh wanita Indonesia, kita sungguh berbangga hati. Oleh 
karena itulah peresmian gedung wanita yang mula-mula didirikan 
atas swadaya kaum wanita Indonesia dan kemudian dalam per 
kembangannya mendapat bantuan sepenuhnya dari Presiden, 
kiranya dapat lebih memacu dan memberi inspirasi bagi per 
juangan dan bakti Wanita Indonesia untuk masa-masa yang akan 
datang. 

adilan, kemanusiaan serta pemerataan sehingga usaha perwujudan 
kerangka landasan pembangunan tersebut lebih mantap lagi. 
Demikian pula dalam rangka menjamin lancamya usaha untuk 
meningkatkan pertumbuhan Ekonomi, memelihara Stabilitas 
Nasional serta melaksanakan pemerataan maka marilah kita tanpa 
ragu-ragu serta konsekwen melaksanakan Pola Dasar Pemba 
ngunan Nasional, Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang 
serta Pola Umum PELIT A IV yang merupakan satu kesatuan 
yang tidak terpisahkan sebagaimana tertuang dalam GBHN. 
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. .. 

unlb 
Jakarta, 9 J~nuari 1984. 

,, 

Si dang Dewan yang terhorma t, 
Dernikianlah gambaran kegiatan pewan untuk waktu dekat 

mendatang, serta beberapa permasalahan yang telah mendapat 
pehatian kita bersama. 

Dan berkaitan dengan su~ memperingati Maulud Nahi 
dan H~ Natal, kami mengajak untuk senantiasa mengikuti ke 
teladanan yang telah diberikan ole,h, Nabi . .Muhanunad S.A.\'7. 
dan Isa Almasih dalam rangka menegakkan Iman dan Amal baj..k 
kita bagi kesejahteraan dan kecerdasan kehidupan Bangsa ~nciRJ 
nesia, A _ 

Akhirnya dengan telah selesainya seluruh acara Sidang 
Paripuma hari ini, perkenankanlah katJti. menutup $~dang Pari 
puma ini dengan ucapan Allhamdulillahirobil'alamin, 

Wassalamu'alaikum Wr. Wb. • 

'£ s. 
JJ. )1;; 

Saudara-saudara sekalian, dalam masa reses ini telah terjadi 
I 

suatu peristiwa penting dikawasan Asia Tenggara ini, vaitu lahir- -< ., ' 
nya Negara Brunei Darussalam .yang merdeka. Lahirnya ne~a1 
baru ini tentunya akan lebih mernperkuat ASEAN. I' 

Melalui forum ini Dewan mengucapkan "Selarnat" atas ~ 
merdekaan Negara Brunei Darussalam, mudah-rnudahan hubungan 
persahabatan yang telah terbina' selama ini dapat lebih di tingk,atc 
kan lagi. 
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SAMBUTAN KETUA MPR/DPR-RJ PAOA 
PERAYAAN NATAL DAN TAHUN BARU YANG 

DISELENGGARAKAN OLEH 
KELUARGA MPR/OPR-RI 

. TANGGAL 10 JANUARI 1984 
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Saudara-saudara sekalian, 
Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pemegang dan 

pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat, pemegang kekuasaan 
tertinggi Negara Republik Indonesia, dengan rahmat TUHAN 
YANG MAHA ESA telah berketetapan hati dan mengamanatkan 
agar supaya PELIT A ke-TV ini dapat menciptakan kerangka lan 
dasan bagi Bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang 
terus, yang akan climantapkan dalam PELITA ke-V, sehingga 
dalam PELITA ke-VI nanti Bangsa Indonesia sudah benar-benar 
dapat tinggal landas untuk memacu pembangunan menuju ter 
wujudnya masyarakat yang clicita-citakan, yaitu masyarakat adil 

Perkenankanlah saya, atas nama Pimpinan dan segenap 
Anggota Dewan dan Majelis, menyampaikan ucapan : selamat 
Hari Raya Natal 25 Desember 1983 dan selamat Tahun Baru 
1 Januari 1984. 

Meskipun kita sekarang sudah sepuluh hari lamanya di 
dalam TAHUN BARU 1984 ini, dan telah pula meninggalkan 
tahun 1983 dengan segala riwayatnya, namun sebagai insani 
yang bertaqwa, patutlah kita sekalian memanjatkan puji dan 
syukur atas segala berkat rahmat-NY A kepada kita sekalian 
selama setahun yang silam sampai pada permulaan Tahun Baru 
ini. 

Yang kami hormati: 
Panitia Penyelenggara, 
Para Warga Kristen MPR/DPR-RI, 
Pimpinan Fraksi-Fraksi MPR/DPR-RI, dan 
Para haclirin sekalian. 

SAMllUTAN KETUA MPR/DPR-RI PADA 
PERA Y AAN NATAL DAN TAHUN BARU YANG OISC:.LENG 

GARAKAN OLEH KELUARGA MPR/DPR-RI 
TANGGAL 10 JANUARI 1984 



Saudara-saudara sekalian, 
Sebagai akhir sambutan, saya mengajak seluruh Urnmat 

Kristen Indonesia untuk selalu memohon rahmat TUHAN Y Ai\1G 
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Saudara-saudara sekalian, 
Berhasil atau tidaknya Pernbangunan Nasional bukanlah 

semata-rnata tergantung kepada lembaga Pemerintah saja. Suk 
ses dan gagalnya Pembangunan Nasional adalah tanggung jawab 
Nasional dalam arti semua fihak apakah itu lembaga Pemerin 
tahan baik Eksekutif, Legislatif maupun Yudikatif serta lembaga 
kemasyarakatan baik organisasi Politik, Ekonomi, Sosial Budaya 
maupun keagamaan tidak ada yang dikecualikan, mempunyai 
kewajiban untuk mensukseskannya Bahkan setiap individu 
yang mengaku c:lirinya Rakyat Indonesia memikul tanggung 
jawab untuk berperan-serta secara aktif dalam pembangunan 
Nasional, karena pada hakekatnya setiap Rakyat Indonesia di 
samping merupakan obyek pembangunan sekaligus juga rnerupa 
kan subyek pembangunan yang dalarn hal ini melaksanakan 
Pembangunan Nasional yaitu REPELITA IV sebagai suatu Ren 
cana Pembangunan yang telah diputuskan sendiri oleh Rakyat 
Indonesia melalui MPR sebagai Lembaga Perwakilan yang telah 
dipilihnya secara demokratis. v 

Atas dasar itulah, maka pada kesempatan yang bahagia ini, 
Pimpinan Dewan dan Majelis menghara.pkan partisipasi yang sung 
guh-sungguh bertanggung jawab dari kita semua tennasuk seluruh 
Ummat Kristen Indonesia pada urnumnya dan yang hadir pada 
perayaan Hari Natal malam ini pada khususnya untuk mensuk 
seskan peletakan kerangka landasan termaksud. 

dan makrnur berdasarkan PAN CASlLA. 
Dengan demikian jelaslah bahwa PELITA IV yang akan da 

tang mempunyai kedudukan kunci bagi kelanjutan pembangunan 
seterusnya. Justru karena itulah, maka PELITA IV mau tidak 
mau harus berhasil, karena apabila gagal berarti gagallah pernba 
ngunan selanjutnya yang kernudian akan dapat mengakibatkan 
kehancuran bagi Bangsa dan Negara. 
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Jakarta, 10 Januari 1984. 

MAHA ESA, kiranya kerangka landasan tersebut dapat herhasil, 
guna kelanjutan kehidupan Bangsa dan Negara Republik Indone 
sia yang ki La cintai ini, dan kiranya ki ta sckalian selal u dalam lin 
dungan-NY A menjalani tahun 1984 ini . 

. Se kian, terirna kasih. 
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SAMBUTAN KETUA MPR/OPR-RI PAOA 
"SEMTNAR NASIONAL PEMBANGUNAN 

PENOIOIKAN OALAM PANOANGAN ISLAM" 
01 IAIN SUNAN AMPl:L 

SURABAYA 
TANGGAL 16 JANUARI 1984 
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• 



Seminar ini bermaksud dan berusaha memikirkan sum 
bangan apa yang patut diberikan oleh pemikir-pemikir Islam ke 
pada pembangunan pendidikan nasional yang berdasarkan Panca- 
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Izinkanlah saya untuk pertama-tama rnengajak hadirin se 
kalian memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, ka 
rena berkat lindungan-NY A-lah, Seminar Nasional ini dapat ter 
selenggara dengan baik. 

',Selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Pim 
pinan IAIN Sunan Ampel dan Panitia Penyelenggara atas pra 
karsa menyelenggarakan Seminar Ilmiah ini dengan Judul: 

"SEMINAR NASIONAL PEMBANGUNAN PENDIDIKAN 
DALAM PANDANGAN ISLAM", yang berthema: "MEN 
SUKSESKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NASIONAL 
DI INDONESIA YANG BERDASARKAN P ANCASILA, 
DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DENGAN KON 
SEP-KONSEP DARI PANDANGAN ISLAM". 

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 

Yang saya honnati: 
Saudara-saudara Menteri Kabinet Pembangunan IV, 
Saudara Gubcrnur Kepala Daerah Tingkat I. Jawa Timur, 
Saudara Rektor IAIN Sunan Ampel, 
Saudara Ketua Pusat Stucli Interdisipliner Tentang Islam 
IAIN Sunan Arnpel, 
Panitia Penyelenggara Seminar Nasional Pembangunan 
Pendidikan Dalam Pandangan Islam, dan 
Para hadirin sekalian. 

SAMBUTAN KETUA MPR/DPR-RJ PADA 
"SEMlNAR NASIONAL PEMBANGUNAN PENDIDIKAN 
DALAM PANDANGAN lSLAM" DI IAlN SUNAN AMPEL 

SURABAYA 
TANGGAL 16 JANUARI 1984 
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Hadirin yang terhormat, 
Dari judul maupun Thema Seminar ini, jelaslah bahwa tugas 

kita sekarang adalah memikirkan bagaimana kita mernbangun 
Bangsa dan Negara ini khususnya melalui pendidikan, karena 
justru pendidikanlah yang akan membangun manusia untuk m m 
bangun. Untuk itulah kita perlu menengok masa lampau ~ ang 
akan menampakkan kepada kita mengapa tokoh tokoh Islam da 
lam PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menerima Pancasila se 
bagai Dasar Negara? 

Dengan semangat persatuan dan kesatuan, dengan menempat 
kan kepentingan golongan di oawah kepentingan bersama, dcngan 
mengorbankan kepentingan golongan demi kepentingan bersarna, 
maka secara sadar, dengan penuh cinta kasih kepada Proklamasi 
Kemerdekaan, dcngan gandrung kepada persatuan dan kesatuan 
Bangsa dan Negara, maka tokoh-tokoh GOLONGAN ISLAM 
dalam "Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia" menyetujui 
dengan penuh rasa tanggung jawab dicoretnya 7 (tujuh) kata dari 
Rancangan Pembukaan UUD yang berasal dari Piagam Jakarta 
yaitu kata-kata: 
"dengan kewajiban menjalankan sy ari'at Islam bagi pemeluh 
pemeluhnya ", 

Sebagai konsekuensi logis pencoretan 7 (tujuh ) kata tersebut, 
maka kata-kata "Orang Islam" pada Rancangan Pasal 6 : 
"Presiden ialah Orang Islam", dicoret dan digan ti dengan kata 
kata "Orang Indonesia asli", demikian pula 7 (tujuh) kata pada 
Rancangan Pasal 29 yang sama dengan 7 (tujuh) kata dalarn Ran 
cangan Pembukaan, dicoret. 

sila, dan UUD 1945 sebagai sumbangsih Ummat Islam kepada 
pembangunan Bangsa dan Negara. Prakarsa ini membuktikan 
betapa besar cinta dan tanggung jawab Umma t Islam Indonesia 
terhadap kelangsungan kehidupan Bangsa dan Negara Repu blik 
Indonesia ini, sehingga oleh karenanya saya sangat bergembira 
dan terima kasih kepada IAIN SUNAN AMPEL,_ khususnya 
PUSAT STUDI INTERDISIPLINER TENTANG ISLAM. 



Saudara-saudara seiman, 
Mengapa tokoh-tokoh Islam dalam PPKI menerima P ANCA 

SILA sebagai Dasar Negara? 
Diterimanya PANCASILA sebagai Dasar Negara oleh tokoh-tokoh 
Islam dalam PPKI adalah disebabkan oleh beberapa alasan pokok 
yaitu : 

1. Tokoh-tokoh Islam dalam PPKI sungguh-sungguh meya 
kini, bahwa berhasilnya perjuangan kemerdekaan i tu 
adalah disebabkan oleh adanya persatuan dan kesatuan 
segenap golongan, sehingga persatuan dan kesatuan 
Bangsa sebagai satu keluarga, mutlak hrus dilestarikan. 

2. Mereka sungguh yak.in bahwa Bangsa Indonesia adalah 
satu kesatuan yang utuh yang ditakdirkan, diberkati dan 
dirahmati oleh TUHAN YANG MAHA ESA, sehingga 
oleh karenanya tidak boleh dipecah-pecah oleh keinginan 
manusia. 

3. Kebenaran P ANCASILA juga mereka lihat dalarn sejarah, 
sehingga mereka memandang Pancasila itu sebagai waris 
an, jiwa, budaya, kepribadian dan pandangan hidup 
bangsa Indonesia sejak dulu kala. 

4. Sila-sila PANCASILA yang mereka rumuskan itu adalah 
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DiLcrimanya oleh tokoh-tokoh golongan Islam pcncorctan 
kata-kata tersebut, Bung Hatta berkata: "ini adalah perobahan 
yang maha penting menyatuhan segala unsur bangsa". 
Mcmang benar, tanpa perobahan itu, tanpa kesediaan to koh 
tokoh Golongan Islam menerima pencoretan perkataan "Jslam" 
tidak mungkin disahkan UUD, sehingga dengan dcrni kian, tidak 
mungkin berlanjut Negara Proklamasi, tidak mungkin berdiri te 
gak Negara Republik Indonesia, dan pasti pula kita tidak ber 
kumpul dalam Seminar sekarang ini. 

Dengan dicoretnya kata-kata tersebut, maka para pendiri 
Negara pada tanggal 18 Agustus 1945 bermufakat bulat mendi 
rikan Negara Republik Indonesia di atas PANCASILA sebagai 
DASAR NEGARA. 
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Saudara-saudara sekalian, 
Marilah kita melihat, apakah kedua unsur tersebut tercakup 

dalam tujuan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila ! 

gambaran clan cctusan isi rohani mereka sclaku orang 
orang yang bertaqwa kepada TUHJ\N YANG MAHA 
ESA. 

5. Tokoh-tokoh Islam pendiri Negara ini berkeyakinan bah 
wa sila-sila P ANCASILA itu sungguh-sungguh sesuai 
dengan Firman TUHAN YANG MAHA ESA dalam Al 
Qur'an, dan Hadits Nabi. 

Saudara-saudara sekalian, 
Meskipun Ummat Islam Indonesia dalam Konstituante kem 

bali memperjuangkan Islam sebagai Dasar Negara, namun dengan 
berlakunya kembali UUD 1945 sebagai sumber hukum yang ter 
tinggi, bahkan dengan Ketetapan MPR No. II tahun 1983 Pancasila 
tidak hanya sebagai Dasar Negara melainkan juga sebagai satu-satu 
nya asas bagi seluruh kekuatan nasional, maka pennasalahan bagi 
Bangsa Indonesia termasuk Ummat Islam Indonesia adalah bagai 
mana menghayati dan mengamalkan serta rnelestarikan Pancasila? 
Bagaimana menghayati dan mengamalkan Pancasila, P4 (Pedoman 
Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) telah memberikan petun 
ju k-petunjuk konkrit, namun bagaimana menanamkan dan meles 
tarikan P ANCASILA itu, adalah menjadi permasalahan dan tugas 
pendidikan. 

Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila pada hakekatnya 
adalah mendidik manusia untuk menjadi manusia seutuhnya. 
Manusia seutuhnya adalah manusia yang di dalam dirinya terda 
pat 2 ( dua) unsur yaitu akal dan moral sebagaimana ditegaskan 
oleh Bapak Presiden Soeharto dalam Peringatan Maulid N abi 
Muhammad S.A.W. pada tanggal 26 April 1972. 
Fungsi dan tugas Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila 
itu adalah untuk meningkatkan kedua unsur penting tersebut. 
Akal adalah penggerak kemajuan sedang moral adalah kemudi 
gerak kemajuan itu. 



'I'ujuan Pcndidikan nasional berdasarkan Pancasila itu se 
hagaimana dirurnuskan MPR dalam Ketetapan No. II Tahun 1983 
adalah sebagai berikut : 

"Pendidikan nasional bordasarkan Pancasila, bertujuan untuk 
meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 
kecerdasan dan ketrampilan, mempertinggi budi pekerti, 
memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebang 
saan dan cinta tanah air agar dapat menumbuhkan manusia 
manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya 
sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pemba 
ngunan Bangsa ". 
Dari tujuan pendidikan tersebut jelaslah bahwa peningkatan 

akal akan menghasilkan manusia yang cerdas dan trampil yang 
dapat menciptakan kemajuan-kemajuan di bidang ilmu pengeta 
huan dan teknologi, sedang peningkatan moral melalui bidang 
pendidikan agama akan menghasilkan manusia-manusia yang 
bertaqwa kepada TUI-IAN YANG MAIIA ESA, berbudi pekerti 
yang luhur, berkepribadian yang kuat, mempunyai semangat ke 
bangsaan, dan cinta tanah air. Manusia yang bertaqwa, berbudi 
pekerti, berkepribadian, cinta tanah airnya tidak akan mengguna 
kan kemajuan-kemajuan yang dicapai itu untuk maksud destruktif 
melainkan dengan moral yang tinggi itu ia dapat mengendalikan 
kemajuan-kemajuan yang dicapainya itu untuk hormat dan ke 
muliaan nama TUHAN YANG MAHA ESA, dan untuk kebahagia 
an hidup manusia, untuk kebahagiaan Bangsa dan Tanah Airnya 
termasuk kebahagiaan dirinya sendiri. 

Atas dasar itulah, maka tujuan Pendidikan Pancasila itu 
mencakup 2 (dua) aspek kehidupan manusia, yaitu meningkatkan 
taraf hidup manusia di dunia dan meningkatkan persiapan kehi 
dupan di ahhirat, oleh karena Pendidikan Pancasila memandang 
bahwa kehidupan di dunia akan bersambung di akhirat, bahwa 
kehidupan di akhirat itu dipersiapkan di dunia. 

Dalam kaitan itu, jelaslah bahwa Pendidikan Nasional ber 
dasarkan Pancasila itu sungguh memberikan peranan yang sangat 
menentukan bagi pendidikan agama pada umumnya, pendidikan 
Isl~ pada khususnya yang akan berfungsi selain peningkatan 
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Saudara-saudara sekalian, 
Dalam hal menanamkan moral atau sikap mental yang ber 

taqwa kepada TUHAN YANG MAHA ESA sebagaimana tujuan 
Pendidikan Nasional, maka moral Islam haruslah ditanamkan ke 
pada anak didik supaya dapat melahirkan generasi baru yang selalu 
menyadari dan menghayati serta ketergantungannya kepada 
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Saudara-saudara sekalian, 
Para pendiri Negara ini sebagai orang-orang yang bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, sungguh menyadari dan mengha 
yati bahwa dalam rangka membangun Negara ini selanjutnya, 
hendaknyalah ditumbuh suburkan sikap mental atau moral terse 
but dalam hati sanubari manusia Indonesia, karena mereka yakin 
bahwa hanya dengan moral tersebut, pembangunan nasional pasti 
berhasil mencapai cita-cita masyarakat adil dan makmur. 

Dalam rangka penanaman modal tersebut, apa konsep pen 
didihan Islam yang harus disumbanghari kepada Pendidihan Na 
sional yang berdasarhari Pancasila itu? 

Saudara-saudara sekalian, 
Dalam segi moral tersebut, maka Pendidikan Nasional harus 

membentuk rnanusia Pancasilais, yaitu : 
(1) Manusia yang selalu merasa terhubung dan tergantung kepada 

TUHAN YANG MAHA ESA serta selalu mensyukuri segala 
nikmat karunia-NY A. 

(2) Manusia yang dapat menempatkan kepentingan Negara, ke 
pentingan Bangsa, kepentingan bersama di atas kepentingan 
golongan, dan di atas kepentingan pribadi. 

(3) Manusia yang selalu merasakan kewajibannya lebih besar ter 
hadap orang lain daripada dirinya sendiri. 

akal, juga sebagai kenuuii dan kcndali terhadap kcmajuan ilmu 
pengetahuan dari teknologi yang dicapai olch ahal, demi kcbaha 
giaa.n manusia lahir dan bathin, baik untuk Bangsa Indonesia sen 
diri maupun untu k umrnat manusia pada umumnya. 
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Saudara-saudara seiman, 
Dalam rangka usaha menanamkan sikap mental yang "me 

nempatkan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan dan 
pribadi ", maka anak didik harus diisi dengan moral Islam agar 
anak didik itu berkemampuan menyumbangkan sesuatu terlebih 
dahulu kepada kepentingan Negara, kepentingan bersama, kemu 
dian kepada golongan dan pribadinya. 
Untuk itulah, maka moral Islam yang terkandung dalam ayat 
ayat Al Qur'an dan Hadits Nabi harus dirnekarkan dalam kehi 
dupan anak didik guna membentuk sikap mental yang dapat ber 
manfaat bagi pembangunan kehidupan Bangsa dan Negara selan 
jutnya. 

TUHAN YANG MAHA ESA selaku Khaliknya yang adalah sumber 
dan pengatur segala aspek kehidupan manusia, serta harus selalu 
dapat dan sanggup memanjatkan puji dan syukurnya kepada 
TUHAN YANG MAHA ESA atas segala rah mat-NY A sebagai per 
wujudan dari antara lain Surat Al Ikhlas yang menegaskan bahwa 
"segala sesuatu adalah dari Allah", dan Surat Al Jmran ayat 102 
yang "memerintahhan orang beriman bertaqwa kepada Allah", 
serta Surat Al Kautsar ayat 2 yang mewajibkan "mendirihan Sha 
lat karena Tuhan, dan berhorban ", 

Dalam kaitannya dengan agama-agama lainnya, maka harus 
lah ditumbuh-suburkan dalarn hati nurani anak didik toleransi 
keagamaan sebagaimana diperintahkan TUHAN YANG MAHA 
ESA dalam Surat Al Kafirun ayat 6 yang artinya sebagai berikut: 

"Untuhmulab agamamu, dan untukkulah agamahu ", 
yang lebih ditegaskan lagi dalam Surat Al Bagarah ayat 256 yang 
artinya sebagai berikut : 

"Tidak ada paksaan untuk memasuki Agama Islam; sesung 
guhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah. 
Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada Thaghut dan ber 
iman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang 
kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. 
Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." 
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Hadirin yang seiman, 
Demikianlah sekedar sumbangan pikiran saya, semoga ada 

manfaatnya bagi Seminar ini dalam merumuskan sumbangsih 
Um.mat Islam umumnya dan IAIN Sunan Ampel khususnya 
kepada pembangunan Bangsa dan Negara dalam Pelita ke-IV 
mendatang yang akan meletakkan kerangka landasan yang akan 

Hadirin yang terhormat, 
Moral lainnya yang harus ditanamkan melalui pendidikan 

adalah sikap mental yang "merasahan kewajibannya lebih besar 
kepada orang lain, dari pada kepada dirinya sendiri ", 
Untuk menumbuh-mekarkan moral tersebut, maka anak didik 
hendaknyalah disadarkan bahwa sikap mental itu sesungguhnya 
adalah perintah TUHAN YANG MAHA ESA sebagaimana diabadi 
kan dalam Surat Al Hasyr ayat 9 yang artinya sebagai berikut : 

"Dan mereka mengutamakan orang lain dari pada dirinya 
sendiri, sekalipun mereka sendiri dalam kesusahan". 
Selain itu, Hadits Riuiayat Jaabir juga menekankan bahwa : 
"Sebaik-baik manusia adalah yang banyak memberikan man 
faat kepada sesama manusia". 

Cinta kasih yang_suci adalah cinta dan kasih kepada orang miskin, 
karena daripadanya memang tidak diharapkan sesuatu sebagai. 
imbalan, dan cinta-kasih yang demikian itulah, yang mendapatkan 
pahala dari Allah SWT. 

Dalam hubungan itulah, maka "cinta tanah air sebagai bagian dari 
iman ", sebagaimana dimaksudkan oleh Hadits Nabi haruslah di 
tanamkan sebagai keharusan iman. 
Untuk mewujudkan kepentingannya Negara di atas kepentingan 
bersama itu, maka jalan satu-satunya adalah musyawarah di antara 
berbagai golongan atau perorangan sebagaimana diperintahkan 
oleh TUHAN YANG MAHA ESA dalam Surat Ali Imran ayat 159 
dan Hadits Riwayat Abu Daud. Dalam hubungan ini, maka harus 
ditanamkan kepada anak didik bahwa pikiran orang banyak lebih 
mendekati kebenaran daripada pikiran perseorangan. 
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Surabaya, 16 Januari 1984. 

dimantapkan dalam Pelita ke-V untuk dapat tinggal landas pada 
akhir Pelita ke-Vl nanti. 

Semoga Allah SWT selalu memberikan taufik dan hidayat 
NY A kepada Seminar ini dan kepada kita sekalian, agar kita 
masing-rnasing berkemampuan menyumbangkan dharma bhakti 
kepada keberhasilan Pembangunan Bangsa dan Negara Republik 
Indonesia yang kita sarna-sama cintai ini. 

Wassalamu 'alaikurn Warahmatullahi Wabarakatuh. 
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SAMBUTAN PIMPINAN MPR/DPR P ADA 
PENGAMBILAN SUMPAH 10 (SEPULUH} 

ANGGOTA MPR/DPR 
TANGGAL 1 PEBRUARI 1984 
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Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 
Beberapa saat yang lalu, kita bersama-sama telah rnenyaksi 

kan pengambilan sumpah 10 (sepuluh) Anggota MPR/DPR yang 
baru dari Fraksi Karya Pernbangunan dan Fraksi ABRI. Berkaitan 
dengan itu, marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat 
Tuhan Yang Maha Esa karena hanya dengan rakhmat dan perke 
nan-Nya-lah, pengambilan sumpah tersebut dapat berlangsung. 

Pengambilan sumpah yang baru saja dilakukan ini, adalah 
merupakan pelaksanaan dari Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang No. 
16 Tahun 1969 yaitu penggantian antar waktu Anggota MPR/ 
DPR, dikaitkan dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 16 
Tahun 1969 yang mengatur bahwa Ketua DPR/MPR atau Anggota 
Pimpinan lainnya yang mengambil sumpah/janji Anggota DPR/ 
MPR yang belum diambil sumpah/janjinya oleh Ketua Mahkamah 
Agung, sehingga oleh karenanya sejak pengambilan sumpah ini, 
keanggotaan kesepuluh Saudara-saudara tersebut sebagai Anggota 
DPR/MPR telah sah. 

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam rangka me 
Jaksanakan tugas dan fungsinya, baik MPR maupun DPR telah 
mempunyai Peraturan Tata Tertibnya masing-masing yaitu bagi 
MPR sebagaimana tertuang dalam TAP MPR No. l/MPR/1983 

Yang kami hormati : 

Saudara-saudara Pimpinan Fraksi-Fraksi MPR/DPR, 
Saudara Anggota MPR/DPR yang baru saja mengangkat sum 
pah, 
Para Undangan, dan 
Hadirin sekalian. 

SAMBUTAN PIMPINAN MPR/OPR 
PADA PENGAMBILAN SUMPAH JO (Sl:PULUH) ANGGOTA 

MPR/DPR TANGGAL I PEBRUARI I 984 
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Sebagai Anggota DPR, jelas para Anggota yang baru saja 
mengangkat sumpah ini akan segera terlibat langsung dalam kegiat 
an Dewan yang dalam masa Sidang ke III ini sedang sibuk mern 
bahas RAPBN tahun 1984/1985 serta Rancangan REPELITA dan 
kemudian dalam tahun ini juga Dewan akan dipenuhi dengan kegi 
atan-kegiatan yang berhubungan dengan pembahasan berbagai RUU 
yaitu antara lain RUU tentang PEMILU tahun 1987, RUU tentang 
Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD, RUU tentang 
Parpol dan Golkar RUU tentang Organisasi Masyarakat serta RUU 
tentang Referendum. RUU-RUU tersebut sungguh merupakan 
RUU yang penting dalam pembangunan politik, karena apabila 

telah menjadi Undang-Undang akan merupakan fondasi yang kuat 
dalam rangka pelestarian Pancasila dan UUD 1945, memelihara 
kesatuan dan persatuan nasional, serta meningkatkan stabilitas 
nasional. 

Hadirin yang terhormat, 
Penyesuaian diri tersebut sungguh sangat diperlukan, karena 

Pimpinan MPR beranggapan bahwa dalam waktu yang tidak lama 
lagi persiapan-persiapan yang berkaitan dengan pelaksanaan pasal 
41 Tata Tertib MPR sudah akan dimulai, yang pelaksanaannya 
akan dilakukan oleh Saudara Wakil Ketua MPR dari Utusan 
Daerah. Berkaitan dengan itu jelas diperlukan masukan (in-put) 
yang sebanyak-banyaknya terutama dari para Anggota MPR sen 
diri. 

dan bagi DPR sesuai dengan Keputusan DPR-RI No. 10/DPR-RI/ 
.111/82-83. Oleh karena itulah untuk dapatnya mewujudkan karya 
bhakti yang ssbaik-baiknya, kepada para Anggota MPR/DPR yang 
baru diharapkan sungguh-sungguh untuk mernpelajari serta meng 
hayati Peraturan Tata Tertib dari kedua lembaga tersebut dalam 
waktu yang tidak terlalu lama, sehingga dengan demikian dapat 
cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan tugas yang baru. 
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Tuga1 clan wewenang torsebut pada hakekatnya msrupakan 
derivul dari seluruh Rakyut Indonesia yang telah bertekad untuk 
melak1mnakan Pancasila dan UUD 1945 sacara murni dan kensek 
won serta mclaksanakan OBHN dcngan aebalk-baiknya sebagaima· 
na telah diputuakan oleh MPR secara konstitualonal dan demo· 
kratis. Oleh karana ltulah dalam rangka mengemban tugas tereebut 
DPR je.nganlah d~adikan tempat mangembangknn kelnginan, nafsu 
8t!rtll ambial prlbadl atau gclongan, akan tetapl sebnlikny11 DPR 
ini hanu kite. jadlkan kancah parjoangan untuk mangembang 
tlngkatknn serta mamberlkan bobct yang mantap dill'! pelaksanaan 
DCJ\\okraei Panc:Mila sebagalmana dtamanah kan oleh UUO 1945 
!lerta' 0 BHN. 

Hadlrin yang terhormat, 
Se1uai dengan mekanieme Demokraei Pancasila, maka tuga.s, 

dan wewenang DPR sebasaimana tertuang dalam tata tertib Dewan 
aclo.lah : 

1. ber1ama-sama dengan Prealden membentuk Undang·Un· 
dang. 

2. borsarna-aama dengan Pre1iden menetapkan APBN. 
3. melakukan pengawasan atas : 

a. pelaksanaan UU. 
b. pelaksanaan APBN aerta pengola.han Keuangan Nega· 

ra. 
e. keb~aksanaan Pomerinta.h sesual dengan jlwa UUD 

'45 dan ketetapan-ketetapan MPR. 
4. mamba.has untuk meratifikaai dan atau memberikan per· 

1etujuan atas pemyataan perang, pembuatan perdamalan 
dan perjanjian dengan negara lain yang dilakukan oleh 
Pre1iden. 

5. membahas hasil pemeriksaan atas pertanggung jawaban 
Keuangan Negara yang diberitahukan oleh BPK. 

a. melaksanakan hal-hel yang ditugaskan oleh TAP MPR 
kepada DPR. 
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Jakarta, 1 Pebruari 1984. 

Hadirin yang terhormat, 
Demikianlah sambutan saya, dan atas nama Pimpinan MPR/ 

DPR dengan ini saya mengucapkan kepada para Anggota MPR/ 
DPR yang baru: "Selamat datang" demi keberhasilan pernbangun 
an Bangsa dan Negara Republik Indonesia. 

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertai kita se 
kalian. 

Amin. 
Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
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PIDATO KETUA DPR-RI 
P ADA PENUTUP AN MASA SID ANG Ill 

T AHUN SIDANG 1983-1984 
TANGGAL 29 PEBRUARI 1984 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
Masa Sidang III telah dirnulai pada tanggal 9 Januari 1984 

yang lalu yang diawali dengan rapat Paripuma Pembukaan Masa 
Persidangan III Tahun Sidang 1983-1984. Dalam rapat Paripurna 
Pembukaan tersebut Dewan telah mendengarkan Amanat Presiden 
sebagai Pengantar Nota Keuangan dan RUU APBN 1984-1985 ke 
DPR, yang sekaligus juga menyampaikan Rancangan Repelita IV 
dan segera setelah Nota Keuangan dan RUU APBN tersebut disam 
paikan oleh Presiden kepada DPR, maka dimulailah pembahasan 
nya dalam rapat-rapat DPR. 

Hari ini tanggal 29 Pebruari 1984, merupakan hari terakhir 
dari Masa Sidang III Tahun Sidang 1983-1984, dan mulai besok 
tanggal 1 Maret 1984 hingga tanggal 14 April 1984 yang akan 
datang, DPR akan menjalani masa reses Masa Persidangan III 
Tahun Sidang 1983-1984. Oleh karenanya, untuk memenuhi 
ketentuan pasal 79 ayat (3) Peraturan Tata Tertib DPR, kami sela 
ku Pirnpinan DPR akan menyampaikan Pidato Penutupan Masa 
Sidang III, yang akan menguraikan secara garis besar kegiatan Alat 
alat Kelengkapan DPR dalam Masa Sidang yang baru saja kita 
jalani dan rencana kegiatan untuk masa reses mendatang, serta 
beberapa permasalahan yang telah mendapat perhatian utama, 
baik oleh Pirnpinan DPR, Komisi-komisis DPR maupun Alat 
Kelengkapan Dewan yang lain. 

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Saudara-saudara para Anggota Dewan yang terhonnat, 
Sidang Dewan yang kami muliakan, 

PIDATO KETUA DPR-Rl 
P ADA PENUTUP AN MASA SID ANG HI 

T AHUN SIDANG 1983 - 1984 
TANGGAL 29 PEBRUARI 1984 



Saudara-saudara sekalian, 
Sekalipun kegiatan Dewan untuk Masa Sidang III memusat 

kepada pembahasan Nota Keuangan dan RUU APBN 1984/1985, 
namun dalam pelbagai rapat kerja, Dengar Pendapat serta Dengar 
Penapat Umum, Komisi-kornisi tidak hanya semata-mata berbi 
cara mengenai pelbagai kebijaksanaan dan angka-angka RAPBN 
belaka, akan tetapi temyata bahwa pembahasan dalam rapat 
rapat tersebut telah berkembang lebih lanjut yang antara lain juga 
membahas berbagai hal yang ditemui dalam kesempatan kunjung 
an kerja Komisi-komisi ke daerah dalam masa reses yang lalu serta 
membahas masalah-masalah yang berkernbang di dalam masya 
rakat. 
Adapun masalah yang mendapatkan perhatian dalam rapat 
rapat tersebut antara lain sebagai berikut : masalah pelaksanaan 
politik luar negeri, keberhasilan penyelenggaraan Konperensi 
Menteri-menteri Peneranzan Non Blok. situasi keamanan dalam 
negeri yang bertambah mantap, masalah guru dengan segala aspek 
nya, permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pembaur 
an, pembinaan kesejahteraan keluarga dan Team Penggerak PKK, 
peningkatan citra hukum dan keadilan, perkembangan moneter 
dalam negeri yang cukup menggembirakan, kegiatan pasca panen, 
pembinaan pelayaran rakyat. Masalah-masalah lain: PJKA sebagai 
angkutan yang murah, masalah industri maritim khususnya yang 
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Berbeda dengan Rancangan Undang-Undang yang lain, maka 
khusus dalam RUU APBN, semua Komisi-komisi DPR dilibatkan 
di dalarn kegiatan ini dan basil pembahasan antara Komisi-komisi 
tersebut dengan masing-masing pasangan kerjanya mengenai 
RAPBN itu kemudian dihirnpun oleh Komisi APBN sebagai bahan 
untuk Pembicaraan Tingkat III. 
Syukur Alhamdulillah pembahasan RAPBN telah dapat diselesai 
kan dengan baik sehingga DPR pada hari ini tanggal 29 Pebruari 
1984 telah memberikan persetujuannya terhadap RUU APBN ter 
sebut untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Dengan demikian 
apa yang diinginkan oleh pasal 142 ayat (2) Peraturan Tata Tertib 
telah dapat dipenuhi. 
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berkaitan dengan reparasi dan pembuatan kapal, peningkatan 
peranan SAR nasional dan sistem angkutan laut terpadu, masalah 
musibah bencana alam yang terjadi di tanah air, peningkatan 
peranan dan pemerataan Puskesmas di seluruh tanah air, pemerata 
an peranan Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan 
ke seluruh pelosok, insentip bagi peserta KB lestari, program pe 
nyempumaan effisiensi aparatur Pemerintah, peninjauan kembaJi 
terhadap semua peraturan yang berhubungan dengan jabatan 
Notaris, peninjauan kembali Undang-Undang Pokok Kejaksaan, 
penyempurnaan beberapa Peraturan Perundang-undangan di bi 
dang Perbankan, Pajak dan Bea Cukai, pengelolaan pembangunan 
sistem perencanaan pembangunan, pembangunan sekolah-sekolah 
di daerah terpencil dan daerah transmigrasi dalam rangka pelaksa 
naan wajib belajar, penyediaan dan pendistribusian buku PMP edisi 
baru, penanganan terjemahan buku-buku ilmu pengetahuan dan 
teknologi, penanganan secara terpadu masalah kenakalan remaja 
dan penyalah gunaan narkotika, masalah Children of God, pendi 
dikan politik bagi generasi muda, penyediaan sarana olah raga di 
daerah-daerah, peningkatan proteksi untuk film nasional, kebijak 
sanaan-kebijaksanaan yang berkaitan dengan program kependu 
dukan dan lingkungan hidup, penetapan program-program di 
bidang RISTEK, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
khususnya di bidang penelitian terapan (applied research), sensus 
pertanian. 
Dengan dernikian dapatlah kami simpulkan, bahwa ketiga tugas 
pokok Dewan yaitu di bidang pembuatan Undang-Undang, di bi 
dang penetapan Anggaran dan di bidang Pengawasan telah dilak 
sanakan secara simultan. 

Di samping melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, maka De 
wan pada tanggal 16 Januari 1984 telah pula membentuk sebuah 
Panitia Khusus REPELIT A IV yang bertugas untuk membahas 
Rancangan REPELITA IV yang telah disampaikan oleh Presiden 
bersama-sama dengan Nota Keuangan dan RUU APBN 1984/1985. 
Adapun maksud pembentukan PANS US REPELIT A IV ini adalah 
dal.am rangka pembuatan saran-saran DPR terhadap Rancangan 
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REPELIT A IV, sebagaimana diamanahkan oleh GBHN, Bab IV 
huruf E yang berbunyi sebagai berikut : 

"Pelaksanaan Pola Umum Pembangunan Lima Tahun ini di 
lakukan oleh Presiden selaku Mandataris Majelis Pennusya 
waratan Rakyat dengan mendengar dan memperhatikan 
secara sungguh-sungguh saran-saran dari Dewan Peruiahilan 
Rakyat dalam menyusun REPELIT A keempat yang merupa 
kan rencana pembangunan untuk mencapai sasaran pem 
bangunan di berbagai bidang dalam tahun 1984-1985". 

Dan ternyata setelah melakukan rapat-rapatnya secara maraton 
bersarna-sama dengan pihak Pemerintah yang diwakili oleh Ketua 
BAPPENAS dengan didampingi para Menteri baik di bidang 
POLKAM, EKKU maupun KESRA akhirnya PANSUS REPELITA 
IV telah menyelesaikan tugasnya, dan telah melaporkannya pada 
rapat Paripuma DPR tanggal 27 Pebruari 1984 yang baru lalu. 
Dan sebagai tindak lanjutnya maka pada tanggal 28 Pebruari 1984 
kemarin, Pimpinan DPR telah menyampaikan saran-saran REPELI 
T A IV hasil karya P ANSUS yang telah disetujui oleh rapat Pari 
puma tanggal 27 Pebruari 1984 tersebut, kepada Saudara Presi 
den/Mandataris MPR, dengan harapan agar saran-saran dari Dewan 
tersebut digunakan sebagai bahan penyempurnaan REPELIT A 
IV. Adapun masalah-rnasalah yang banyak disoroti oleh Anggota 
Dewan dalam pembahasan Rancangan REPELIT A IV terse but 
adalah, antara lain mengenai kerangka landasan dalam REPELIT A 
IV, penggunaan energi non minyak, pinjaman luar negeri serta 
kendala-kendala yang dapat menghambat pelaksanaan REPELI 
T A IV. 

Berkaitan dengan itu tidak berkelebihanlah kiranya melalui 
forum ini Dewan menyampaikan penghargaan yang setinggi-ting 
ginya kepada Presiden yang telah mengerahkan tidak kurang dari 
33 Menteri untuk berdialog dengan Panitia Khusus REPELITA 
IV DPR, sehingga pembahasan Rancangan REPELIT A IV oleh 
DPR dapat berjalan dengan lancar dan mendalam. 
Proses yang demikian itu jelas merupakan proses yang demokra 
tis karena di dalam pembuatan rancangan pembangunan nasio- 



nal Presiden/Mandataris MPR telah mengikut sertakan rakyat 
melalui wakil-wakilnya di DPR . 

. Di samping Komisi dan Panitia Khusus tersebut, Badan Urus 
an Rumah Tangga DPR-RI dalam Masa Sidang III ini telah me 
lakukan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan 
Anggaran DPR, antara lain Rancangan Daftar Isian Kegiatan 1984/ 
1985 dan Rancangan Daftar Isian Proyek 1984/1985 DPR dan 
berbagai masalah yang berkaitan dengan kerumah tanggaan 
Dewan. , 

Dernikian pula Badan Kerja Sama Antar Parlemen, telah me 
nyiapkan rnateri-materi yang akan dibawa Delegasi Teknis DPR, 
ke Sidang AIPO yang telah berlangsung di Bangkok dari tanggal 6 
sampai dengan tanggal 9 Pebruari 1984 serta materi-rnateri bagi 
Delegasi DPR ke Pertemuan AIPO dengan Parlemen Eropa di Phu 
ket Bangkok tanggal 9 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 1984. 
Adapun Delegasi yang menghadiri Sidang A.I.P.O. terdiri dari 5 
Anggota Dewan, diketuai Saudara HJ. Widyapranata, sedangkan 
Delegasi DPR-RI yang mengikuti pertemuan AIPO dengan Parle 
men Eropa terdiri dari 2 Anggota Dewan yaitu Saudara H. 
Koesnaedi Bagdja dan Saudara Dudy Singadilaga, SH. MP A. 
Dalam rangka meningkatkan kerja sama antar Parlemen ini, pada 
tanggal 11 sampai dengan 14 Pebruari 1984 yang lalu Dewan telah 
menerima Delegasi Komisi Luar Negeri dan Pariwisata Perancis 
yang terdiri dari 3 orang. 
Dalam kesempatan ini BKSAP telah mengadakan pembicaraan per 
sahabatan dengan delegasi tersebut untuk membahas berbagai hal 
yang berkaitan dengan peningkatan kerja sama kedua Parlemen. 
Selain dari pada itu, dalam Masa Sidang III inipun Bad an Kerja 
Sama Antar Parlemen telah pula melaporkan kepada rapat Paripur 
na DPR, masalah-rnasalah yang berkaitan dengan keberangkatan 
Delegasi DPR-RI sebagai Penasehat Delegasi R.l. ke Sidang 
Umum PBB ke 38 di New York beberapa waktu yang lalu. 
Delegasi tersebut terdiri dari 2 Anggota Dewan yaitu Saudara R.H. 
Soegandhi dan Saudara R.J. Salatun. 
Sewaktu Saudara R.J. Salatun sebagai Anggota Delegasi menyam 
paikan laporannya tentang hasil Delegasi Sidang Umurn PBB ke 38 
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telah melampirkan pula hasil konperensi para Ilmuwan yang di 
adakan di Washington Amerika Serikat mengenai : 

"Dampak atau akibat-ak.ibat biologis jangka panjang, jika ter 
jadi Perang Nuklir". 

Dalam laporan tersebut ditegaskan, kemusnahan total yang diaki 
batkan nulir tidak memungkinkan lagi adanya kehidupan manusia. 
Tiga puluh hingga lima puluh prosen dari umat manusia akan jatuh 
sebagai korban langsung dari Perang Nuklir yang mayoritasnya ber 
mukim di negara-negara Blok Timur dan Blok Barat, yang terletak 
di belahan Bumi Utara. 
Sedangkan sisa Umat Manusia yang bermukim di Negara-negara 
yang jauh dari ajang Perang Nuklir seperti di belahan Bumi Selatan 
akan menghadapi kesulitan-kesulitan luar biasa di dalam memper 
tahankan kelangsungan hidupnya, karena lingkungan hidupnya 
telah beru bah menjadi amat ganas. 
Mengingat akan akibat yang mengerikan tersebut, maka melalui 
forum ini kami menghimbau kepada negara-negara super power 
untuk menahan diri dalam perlombaan persenjataan Nuklir demi 
untuk kelangsungan kehidupan di dunia yang kita cintai ini. 
Demikian pula Dewan juga menghimbau kepada Pemerintah agar 
sedini mungkin dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan 
dalam rangka menghadapi bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh 
Perang Nuklir. 

Berbicara mengenai situasi dunia internasional, selain perlom 
baan senjata nuklir tersebut, maka di Dunia Ketiga, perang serta 
petikaian yang menghancurkan telah mengak.ibatkan korban 
korban yang mengerikan dalam kehidupan manusia. 
Berkaitan dengan itu hingga kini konflik yang terjadi di Asia, 
Timur Tengah khususnya Libanon, di Afrika dan di Amerika 
Tengah yang masih belum menampakkan tanda-tanda mereda, 
cukup memprihatinkan kita. 
Perdagangan senjata pun hingga dewasa ini tetap berlanjut bahkan 
semakin meningkat. Demikian pula dengan tidak adanya pengatur 
an mengenai keamanan bersama serta penghargaan terhadap Hu 
kum Internasional maka Negara-negara Berkembanglah paling 
terkena. 
304 
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Saudara-saudara sekalian, 
Di samping itu Dewan juga mencatat suatu peristiwa penting 

yang merupakan perwujudan dari solidaritas ASEAN yaitu dengan 
adanya peresmian berdirinya Pabrik Pupuk ASEAN di Lhokseu 
mawe, Aceh. 
Pabrik Pupuk tersebut jelas merupakan lambang dan babak baru 
dalam, sejarah kerja sama ASEAN. Di samping itu jelas kiranya 
bahwa k.ita akan memperoleh banyak keuntungan dari padanya 
baik keuntungan di Sektor Pertanian maupun di Sektor Industri, 
dan Tenaga Kerja. 
Keuntungan yang kita peroleh dengan ditempatkannya Pabrik 
Pupuk ASEAN di Lhokseumawe tersebut, mudah-mudahan akan 
membawa akibat pemerataan pembangunan dan peningkatan ke 
sejahteraan serta peningkatan taraf hidup rakyat, baik bagi Rak 
yat Indonesia maupun bagi Rakyat Negara-negara ASEAN. 

Selain daripada itu, di daerah Lhokseumawe tersebut, juga 
telah diresmikan perluasan Train 4 dan 5 Kilang Pencairan Gas 
Alam (LNG) Arun oleh Presiden Soeharto beberapa waktu yang 
lalu. Perluasan Train 4 dan 5 Kilang Pencairan Gas Alam (LNG) 

Situasi perekonomian duniapun sekarang ini masih menun 
jukan kelesuan akibat terjadinya resesi dunia yang belum menun 
jukan tanda-tanda akan berakhir. 
Sekalipun demikian, berkat kerja keras seluruh rakyat serta Ri 
dho Allah Swt., Indonesia masih mampu menghadapi pelbagai 
tantangan dan hambatan tersebut, sehingga Pembangunan Nasio 
nal tetap dapat dilanjutkan dari tahun ke tahun. 
Dalam kaitan dengan itu Dewan sungguh menyambut gembira 
bahwa setelah kilang minyak Cilacap yang diresmikan bulan 
Agustus 1983, kemudian disusul dengan peresmian kilang minyak 
Balikpapan bulan Nopember 1983 yang lalu, maka telah pula di 
resmikan perluasan kilang bahan bakar minyak (BBM) Dumai di 
Dumai (Riau) tanggal 16 Pebruari 1984 yang lalu. 
Dengan diresmikannya perluasan kilang-kilang minyak tersebut, 
bangsa Indonesia boleh berbesar hati, karena kita telah mulai me 
masuki tahap swasembada BBM. 
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Saudara-saudara sekalian, 
Sesuai dengan amanah GBHN. dalam Bab IV Pola Umum 

PELIT A IV ditegaskan bahwa dalam PELIT A keempat harus 
diusahakan terciptanya kerangka landasan bagi bangsa Indonesia, 
untuk tumbuh dan berkembang terus, untuk kemudian dimantap 
kan landasan terse but dalam PELIT A kelima, sehingga dalam 
PELIT A keenam nanti bangsa Indonesia sudah benar-benar dapat 
tinggal landas, untuk memacu pembangunan. 
Kami ingin menegaskan bah wa kerangka landasan yang hendak di 
wujudkan itu tidak hanya meliputi satu bidang atau sektor kehi 
dupan saja misalnya e k o n o m i atau politik dan sebagainya, 
akan tetapi kerangka landasan yang hendak kita wujudkan meli 
pu ti seluruh bidang kehidupan manusia, baik bidang idiologi, 
politik, ekonomi, sosial, budaya, agama maupun pertahanan dan 
keamanan. Dengan demikian jelaslah bahwa kerangka landasan 
yang hendak kita wujudkan itu meliputi segi material dan spiritual 
dari kehidupan manusia, karena apabila tidak demikian halnya 
maka sasaran pembangunan nasional kita untuk membangun 
manusia Indonesia seutuhnya jelas tidak akan dapat terwujud. 
Pernbangunan bidang material dan spiritual pada hakekatnya me 
rupakan dua sisi dari kehidupan manusia yang tidak dapat dipi 
sah kan satu sama Jainnya. 
Keberhasilan pembangunan material saja tanpa diikuti di bidang 
spiritual, pada akhirnya bisa menghancurkan manusia itu sendiri, 
karena tingkah Jaku manusia tidak terkendalikan lagi olehkaidah 
kaidah agama maupun keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 
sehu.gga tingkah Jaku manusia itu diliputi oleh ketidak jujuran, 

A.run itu, jelas menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor 
Gas Alam Cair terbesar di dunia pada saat ini. Berdasarkan kenya 
taan ini maka akan membawa akibat meningkatnya penerimaan 
keuangan negara di Sektor MIGAS. 
Oleh karena itulah patut kiranya kita sekalian merasa gembira 
dan bangga bahwa kita telah mampu menjadikan negara kita se 
bagai negara pertaroa dan terbesar di dunia di bidang ekspor Gas 
Alam Cair. 
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Sidang Dewan yang kami muliakan, 
Kegagalan pengorbitan Satelit Komunikasi Indonesia Palapa 

B2 telah mendapatkan perhatian cuku besar dari kalangan DPR, 
khususnya pada saat berlangsungnya rapat-rapat Kerja Komisi 
DPR dengan Pemerintah baru-baru ini. Sebagaimana diketahui, 
Indonesia telah berketetapan memilih penggunaan Satelit untuk 
menunjang percepatan dan perluasan komunikasi dalam rangka 
pelaksanaan Program Dasar Pembangunan Nasional untuk mewu 
judkan tujuan Nasional Pembangunan berdasarkan Wawasan Nu 
santara yang mencakup perwujudan kepulauan Nusantara sebagai 
satu kesatuan Politik, satu kesatuan Sosial dan Budaya, satu ke 
satuan Ekonomi serta satu kesatuan Pertahanan dan Keamanan. 
Oleh karena itu rakyat tentunya kecewa, bahwa P ALAP A B2 
tidak berhasil mencapai orbit yang direncanakan, karena kekeli 
ruan, yang terjadi pada roket peluncurnya. 
Dalam teknologi yang telah majupun, kegagalan semacam itu me 
mang bisa saja terjadi setiap saat. Walaupun menurut penjelasan 
kegagalan ini tidak menimbulkan kerugian biaya bagi Indonesia, 

mengabaikan masalah kebenaran dan keadilan serta tegaknya hu 
kum dalam masyarakat. 
Demikian sebaliknya kesejahteraan bathin sulit terwujud tanpa 
didukung oleh kesejahteraan material. 

Sidang Dewan yang terhormat, 
Diselenggarakannya Konperensi Menteri-menteri Penerangan 

Negara-negara Non Blok baru-baru ini di Jakarta, yang telah ber 
langsung dengan Iancar dan menghasilkan berbagai keputusan, 
yang sangat bermanfaat, sungguh besar artinya bagi bangsa Indo 
nesia, karena dengan keberhasilan itu nama dan martabat bangsa 
dan negara Indonesia di dunia intemasional lebih terangkat lagi. 
Demikian pula keberhasilan Konperensi tersebut jelas memberi 
kan dampak yang positif dalam rangka membina dan mempererat 
persahabatan dan kerja sama yang saling bermanfaat antara bang 
sa-bangsa untuk mewujudkan tatanan dunia baru yang berdasar 
kan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. 
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Saudara-saudara sekalian, di samping itu masih ada masalah 
yang sangat memprihatinkan kita, yaitu adanya pelbagai bencana 
alam yang telah melanda pelbagai wilayah di tanah air kita ini, 
yakni gempa bumi di Mamuju Sulawesi Selatan, tanah longsor di 
Sukabumi dan Ciamis, dan banjir yang telah melanda beberapa 
daerah yaitu di Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, 
Jogjakarta dan Jawa Timur. 
Akibat dari bencana alam ini banyak anggota masyarakat yang 
harus menanggung derita karena kehilangan tempat tinggal dan 
harta kekayaan, demikian pula kerusakan besar telah timbul di 
sektor pertanian, di sektor transportasi serta kehancuran terhadap 
bangunan-bangunan Sekolah, Gedung, Kantor dan sebagainya. 
Oleh karena itu Dewan menghimbau agar masalah banjir ini hen 
daknya dapat segera dipecahkan dan ditanggulangi. Pemecahan 
masalah ini tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri, tetapi harus 
dilakukan secara terpadu dan sungguh-sungguh. 
Kepada masyarakat yang menderita bencana-bencana ini Dewan 
menyampaikan rasa prihatin yang sedalam-dalamnya. Dewan per 
caya bahwa Pemerintah akan segera berupaya mengatasi masalah 
terse but. 

namun kita sangat dirugikan dengan masalah waktu, karena 
Satelit B2 diluncurkan untuk menggantikan peranan Satelit 
PALAPA A2 yang telah diluncurkan tahun 1977, yang menurut 
perhitungan masa kerjanya akan segera berakhir. 
Oleh karena itulah Dewan mengharapkan, agar Pemerintah dapat 
segera mengambil langkah-langkah yang tepat dan cepat, agar sis 
tem komunikasi dengan Satelit yang telah kita terapkan selama 
ini tidak mengalami hambatan-hambatan karena kegagalan terse 
but. 
Demikian pula kepada Hughes Air Craft yang telah menangani 
pembuatan Satelit ini, diharapkan dapat memberikan perhatian 
yang lebih serius, untuk dapatnya terwujud pengorbitan Satelit 
komunikasi Indonesia sebagai pengganti Satelit B2, dalam waktu 
yang tidak terlalu lama. 



Sidang Dewan yang terhormat, 
Dalam Masa Sidang inipun pelbagai Delegasi masyarakat telah 

datang ke DPR, untuk menyampaikan pelbagai permasalahan anta 
ra lain masalah pemutusan hubungan kerja yang disampaikan oleh 
Karyawan PT Cimanggis Indah, Karyawan PELNI, Gesuri Lloyd, 
dan beberapa Karyawan Perusahaan lain, masalah peraturan pemo 
tongan hewan, disampaikan oleh LPHHKTI, masalah-masalah 
yang berkaitan dengan wibawa Hukum disampaikan oleh PUS 
BADHI dan LBH Kosgoro, masalah kericuhan di Universitas Ibnu 
Chaldun disampaikan oleh Mahasiswa Ibnu Chaldun, masalah 
peranan dan partisipasi wanita, penyalah gunaan penyaluran 
tenaga kerja dan diberlakukannya Undang-undang tentang peng 
gunaan narkotika dan minuman keras telah disampaikan oleh 
Pergerakan Wanita Nasional Indonesia (PERWANAS). 
Delegasi tersebut di samping diterima oleh Alat-alat Kelengkapan 
Dewan seperti Pimpinan DPR ataupun Komisi-komisi DPR, sering· 
kali juga diterima oleh Fraksi-fraksi yang ada di DPR. 
Peri.Stiwa yang demikian itu sungguh melegakan hati kita, karena 
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Saudara-saudara sekalian, 
Melalui forum ini kami juga ingin mengetengahkan rnenge 

nai masalah kebijaksanaan penggunaan produksi dalam negeri. 
Dalam rangka perwujudan dari kebijaksanaan tersebut, kiranya 
perlu diadakan penyesuaian serta penyerasian dalam berbagai 
kebijaksanaan yang antara lain adalab kebijaksanaan mengenai 
impor terhadap komoditi-kornoditi yang telah dapat dihasilkan 
di dalam negeri. 

Demikian pula bidang ketenaga kerjaan khususnya pengirim 
an tenaga kerja ke luar negeri k:iranya masalah kwalifikasi baik 
kwalifikasi mental maupun kwalifikasi telrnis dari tenaga kerja 
yang akan dikirim ke luar negeri tersebut perlu mendapatkan per 
hatian yang sungguh-sungguh, karena pada hakekatnya tenaga 
kerja yang dik:irim ke luar negeri itu merupakan sebagian dari 
seluruh rakyat Indonesia, maka mau tidak mau tenaga-tenaga kerja 
ini di tempat kerjanya akan dianggap sebagai mewakili image 
(gambaran pribadi) seluruh rakyat Indonesia. 



Sidang Dewan yang terhormat, 
Demikianlah gambaran kegiatan-kegiatan yang telah dilaku 

kan oleh Dewan dalam masa sidangnya yang ketiga ini serta ke 
giatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh Dewan dalam masa reses 
yang akan datang dan gambaran permasalahan yang telah menda- 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
Besok pagi DPR akan menjalani masa reses untuk waktu ku 

rang lebih satu setengah bulan. Sebagaimana biasa, dalam masa 
reses ini Komisi-komisi DPR akan melakukan kunjungan kerja ke 
daerah-daerah dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang 
nya di bidang pengawasan yang sekaligus akan dimanfaatkan 
untuk menjalani hubungan timbal balik dengan masyarakat pemi 
lihannya. 
Kunjungan kerja ini mempunyai arti penting bagi Dewan, lebih 
lebih karena dalarn Masa Sidang IV yang akan datang, yang Insya 
Allah akan dimulai tanggal 16 April 1984 banyak kegiatan yang 
harus dilakukan khususnya di bidang Perundang-undangan. 
Oleh karenanya pelbagai data sangat diperlukan oleh Dewan. 
Selain data yang diperoleh dari penjelasan-penjelasan Pemerintah, 
maka data yang ditemui secara langsung di lapangan dan di daerah 
pada saat lrunjungan kerja tersebut jelas merupakan masukan yang 
sangat berarti bagi Dewan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan 
wewenang. 

Sementara itu pada masa reses itu pula akan datang satu 
Delegasi resmi yaitu Delegasi Parlemen Yugoslavia yang akan di 
pimpin sendiri oleh Ketua Parlemennya, dan satu Delegasi tidak 
resmi yaitu Delegasi Komisi Keuangan Parlemen Perancis yang 
akan dipimpin oleh Ketua Komisinya yaitu Tuan Christian Guox. 
Maksud kunjungan keaua Delegasi Parlemen tersebut di atas selain 
untuk meningkatkan hubungan kerja sama antara Parlemen negara 
negara tersebut dengan DPR-RI juga akan melakukan pembicara 
an pula dengan beberapa Pejabat Tinggi Negara. 

merupakan manifestasi kebijaksanaan pintu terbuka yang meru 
pakan salah satu perwujudan dari Demo krasi Pancasila. 
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Jakarta, 29 Pebruari 1984. 

patkan perhatian Dewan. 
Izinkanlah kami mengakhiri Pidato Penutupan ini dengan 

ucapan 
"Selamat bertugas dalam masa reses". 

Insya Allah kita akan bertemu lagi dalam Masa Sidang IV yang 
akan datang, yang akan dimulai pada tanggal 16 April 1984. 
Dengan mengucapkan Alhamdulillahi Robil A'lamin izinkanlah 
kami mengakhiri Pidato Penutupan ini. 

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb. 
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PENGARAHAN BAPAK KETUA DPR-RI 
KEPADA PIMPINAN NASIONAL LEMBAGA 
BANTU AN DAN PENGEMBANGAN HUKUM 

KOSGORO 
( PEBRUARI 84 ) 
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1 . 



Saudara-saudara sekalian, 
Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, oleh kare- 
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Selaku Pimpinan Dewan kami mengucapka.n terima kasih dan 
menyambut dengan baik prakarsa Saudara untuk menyampaika.n 
pokok-pokok pikiran, khususnya pokok-pokok pikiran di bidang 
penegaka.n wibawa Hukum, dalam rangka menyongsong REPELI 
TA IV, karena pada hakekatnya pokok-pokok pikiran tersebut 
merupakan salah satu bentuk informasi masyarakat kepada 
Lembaga Perwakilan Rakyat ini. Dengan mengalirnya informasi 
informasi dari masyarakat yang merupakan masukan bagi Dewan, 
baik itu dari perorangan maupun dari Organisasi-organisasi, maka 
jelas Lembaga Perwakilan Rakyat yang kita cintai ini akan lebih 
baik lagi dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan 
UUD 1945. Justru karena itulah DPR telah menempuh kebijak 
sanaan "pintu terbuka" yang tidak lain adalah dalam rangka me 
nampung sebanyak-banyak aspirasi, yang ada dan tumbuh di 
dala.m masyarakat. Sudah barang tentu dalam menerapkan kebi 
jaksanaan pintu terbuka tersebut DPR sebagai lembaga Demokrasi 
Pancasila wajib melaksanakan, mengamankan serta melestarikan 
Pancasila dan UUD 1945, oleh karenanya maka hanya aspirasi 
aspirasi yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 
lah yang bisa ditampung oleh lembaga kita ini. 

Saudara-saudara sekalian, 
Assalamu 'alaikum Wr. Wb. 

Saudara-saudara Pimpinan Nasional Lembaga Bantuan dan 
Pengembangan Hukum Kosgoro yang terhonnat, 

PENGARAHAN BAPAK KETUA DPR-Rl 
KEPADA PIMPINAN NASIONAL LEMBAGA BANTUAN 

DAN PENGEMBANGAN HUKUM KOSGORO 
( PEBRUARl 84) 
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nanya semuanya yang hidup di bumi Indonesia ini tidak ada yang 
dikecualikan baik itu perorangan, lembaga masyarakat, maupun 
Lembaga Negara/Pemerintahan wajib tunduk kepada hukum yang 
berlaku di Indonesia. 

Sebagaimana kita ketahui bersama, berdasarkan tata urutan 
peraturan perundangan yang telah ditetapkan oleh MPR sebagai 
pemegang Kekuasaan tertinggi di Indonesia, maka UUD 1945 yang 
merupakan Kodifikasi dari Pancasila adalah sumber hukum ter 
tulis yang tertinggi di Indonesia, oleh karena itu semua hukum 
yang mengatur tingkah laku orang dalam hidup bernegara dan 
bennasyarakat, harus bersumber kepada UUD tersebut. Hal itu 
berarti bahwa kaidah-kaidah yang mengatur tingkah laku orang 
dalam hidup bernegara dan bermasyarakat harus merupakan pen 
jabaran dari semua sila dalam Pancasila yaitu, Ketuhanan Yang 
Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indone 
sia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan perwakilan dan sila Keadilan Sosial. Hal ini ber 
arti bahwa kaidah-kaidah tersebut tidak boleh bertentangan 
dengan sila-sila tersebut, bahkan kaidah-kaidah itu pada hakekat 
nya, harus merupakan perwujudan untuk mengamankan dan me 
lestarikan semua sila dari Pancasila tersebut. 

Berkaitan dengan itu, maka misalnya dalam rangka penga 
manan sila pertama dari Pancasila tidak boleh ada peraturan di 
Indonesia ini yang memungkinkan atau memperbolehkan ber 
propaganda agar orang tidak percaya kepada Tuhan atau meng 
anjurkan seseorang untuk menjadi atheis. Demikian pula dalam 
rangka pengamanan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, maka 
tidak boleh misalnya peraturan yang memuat sanksi dengan pe 
menggalan kepala dan sebagainya, karena hal yang demikian itu 
bertentangan dengan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab. 
Juga demikian halnya di Indonesia ini tidak boleh ada peraturan 
peraturan yang memberikan peluang untuk kegiatan merusak 
Persatuan dan kesatuan, serta memberikan hak kepada siapa pun 
untuk memaksakan kehendaknya kepada pihak lain maupun mem 
benarkan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan keadilan 
sosial. 
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3. Lebih memberi dukungan dan pengamanan kepada upaya 
pembangunan untuk mencapai kemak:muran. 

Dalam pembangunan dan pembinaan hukum ini akan dilan 
jutkan usaha-usaha untuk: 
l. Meningkatkan dan menyempumakan pembinaan hukum 

nasional dalam rangka pembaharuan hukum, dengan 
antara lain mengadakan kodifikasi serta unifikasi hukum 
di bidang-bidang tertentu dengan memperhatikan kesa 
daran hukum yang berkembang dalam masyarakat. 

2. Memantapkan kedudukan dan peranan badan-badan 

Oleh karena itulah maka sesuai dengan hakekat Orde Baru, 
kita mengadakan penataan kembali secara berangsur-angsur se 
hingga hukum yang berlaku di Indonesia benar-benar merupakan 
pengejawantahan dari Pancasila. Untuk itu kita secara bertahap 
melaksanakan pembangunan di bidang hukum sebagaimana diga 
riskan dalam G BHN. 

Sud~ barang t.entu dalam pembangunan bidang hukum itu, 
kita tidak cukup hanya menata kembali hukumnya saja atau per 
aturan perundangannya belaka, akan tetapi perangkat atau aparat, 
yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum perlu juga ditata serta 
dibangun, oleh karena itulah dalam TAP. MPR No. II/MPR/1983 
usaha-usaha yang harus dilakukan dalam pembangunan di bidang 
hukum adalah sebagai berikut : 
a. Pembangunan dan pembinaan hukum dalam negara hukum 

Indonesia didasarkan atas Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar 1945. 

b. Pembangunan dan pembinaan hukum diarahkan agar dapat: 

1. Memantapkan hasil-hasil pembangunan yang telah dica 
pai. 

2. Menciptakan kondisi yang lebih mantap, sehingga setiap 
anggota masyarakat dapat menikmati suasana serta iklim 
ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadil 
an. 



Saudara-saudara sekalian, 
Suksesnya implementasi GBHN di bidang pembangunan hu 

kum tersebut jelas memerlukan partisipasi masyarakat, oleh karena 
itulah berbagai masalah yang tadi telah disampaikan sudah barang 
tentu akan mendapat perhatian dari DPR yang sesuai dengan 
Demokrasi Pancasila merupakan lembaga penampung dan penya 
lur aspirasi rakyat. 

Dalam kesempatan yang berbahagia ini Lembaga Bantuan 
dan Pengembangan Hukum Kosgoro telah menyampaikan berba 
gai permasalahan yang intinya berkisar kepada masalah : 
1. Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara perlu mendapat- 
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penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenangnya 
masing-masing. 

3. Memantapkan sikap dan perilaku para penegak hukum 
serta kemampuannya dalam rangka meningkatkan citra 
dan wibawa hukum serta aparat penegak hukum. 

4. Meningkatkan penyelenggaraan bantuan hukum dan 
pemberian bantuan hukum bagi lapisan masyarakat yang 
kurang mampu. 

5. Meningkatkan prasarana dan sarana yang diperlukan 
untuk menunjang pembangunan bidang hukum. 

d. Meningkatkan penyuluhan hukum untuk mencapai kadar 
kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat, sehingga 
setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak 
dan kewajibannya sebagai warga negara, dalam rangka tegak 
nya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan 
martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum sesuai 
Undang-Undang Dasar 1945. 

e. Dalam usaha pembangunan hukum nasional perlu dilanjut 
kan langkah-langkah untuk penyusunan perundang-undangan 
yang menyangkut hak dan kewajiban azasi warga negara 
dalam rangka mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar 1945. 



Berkaitan dengan masalah-masalah yang telah disampaikan itu, 
maka dapatlah saya jelasnya sebagai berikut: 
1. RUU tentang PUTN ini, sekarang sedang diproses oleh fihak 

Pemerintah, dan dalam tahun ini juga RUU tersebut diha 
rapkan akan disampaikan kepada DPR. Sudah barang tentu 
penanganan RUU ini oleh DPR akan diberikan priorit.as. 

2. Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum, oleh ka 
renanya semua peraturan perundangan harus dilaksanakan 
secara murni dan konsekwen, sebab apabila tidak demikian 
maka prinsip negara hukum yang merupakan sub sistem dari 
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kan prioritas, karena pembentukan PTUN tersebut aparat 
pemerintah akan lebih berhati-hati dalam melaksanakan 
tugasnya, sehingga tertib hukum akan lebih mantap lagi. 

2. Perlunya diterapkan UU secara murni dan konsekwen khu 
susnya yang berkaitan dengan : 
a. pelaksanaan penyidikan 
b. tata cara menyat.akan banding 
c. hak tersangka untuk setiap waktu didampingi oleh Pena 

sehat Hukum. 
d. Perpanjangan penahanan yang tidak melalui prosedur. 
e. Putusan yang tidak didasarkan atas musyawarah Majelis 

Hakim. 
3. Adanya kekosongan (leemte) dalam peraturan dan atau 

pengaturan yang tidak jelas dalam UU, khususnya dikaitkan 
dengan: 
a. Surat Perintah Penghentian Penyidikan 
b. Praperadilan bagi Hakim 

4. Adanya berbagai UU yang tidak saling mendukung sehingga 
terjadi benturan atau perbedaan penafsiran. 

5. Pencabutan kembali berbagai Surat Edaran Mahkamah Agung 
yang sudah tidak sesuai lagi dengan bunyi UU. 

6. Perlunya Pemerintah memberikan penggarisan mengenai 
apa yang dimaksud dengan ERA HUKUM pada PELITA IV. 
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Saudara-saudara sekalian, 
Demikianlah sambutan saya, dan saya yakin apabila apa yang 

telah digariskan dalam Ketetapan MPR tersebut dilaksanakan 
dengan konsekwen, maka kehidupan hukum di tanah air kita 

Demokrasi Pancasila akan berantakan yang akibat lanjutnya 
dapat menghancurkan eksistensi dari sistem Demokrasi 
Pancasila itu sendiri. 

3. Dalam rangka pelaksanaan prinsip Negara Hukum mernang 
kita berusaha untuk membuat peraturan tertulis yang se 
lengkap dan sesempurna mungkin, sehingga tidak ada celah 
celah dan kekosongan dalam peraturan ataupun tidak ada 
peraturan yang satu sama lain tidak mendukung bahkan ber 
tentangan. Kita menyadari sepenuhnya bahwa manusia 
tidak akan terluput dari kesalahan, kekhilafan serta keku 
rangan, sehingga peraturan-peraturan yang telah dibuat 
belum sempuma. Sekalipun demikian kita harus ingat ke 
pada amanah dari UUD 1945 dalam hal ini di Penjelasan, 
yang menegaskan bahwa pada hakekatnya dalam hidup 
bernegara itu yang terpenting adalah semangat para penye 
lenggaranya. Berkaitan dengan itu apabila para penyeleng 
ga.ra Pemerintah Negara semangatnya baik, jujur, konsisten, 
patriotik dan selalu dilandasi oleh ikhtikad yang baik, maka 
penyelenggaraan pemerintahan akan berjalan dengan baik. 

4. Sebagaimana diketahui Mahkamah Agung sebagai Lembaga 
Tinggi Negara, bukanlah merupakan pasangan kerja dari 
alat-alat kelengkapan DPR. Sekalipun demikian karena 
DPR merupakan lembaga Perwakilan Rakyat yang wajib 
menampung aspirasi masyarakat, maka masalah-masaiah 
yang berkaitan dengan Mahkamah Agung akan diteruskan 
kepada lembaga yang bersangkutan. 

5. Mengenai pencanganan PELITA IV sebagai ERA HUKUM 
oleh Menteri Kehakiman, maka sesuai dengan mekanisme 
yang berlaku di DPR, Komisi III DPR dapat meminta pen 
jelasan kepada Menteri yang bersangkutan. 
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Jakarta, Pebruari 1984. 

Wassalamu'alaikum Wr. Wb. 

akan cerah. Untuk itu marilah kita selalu memohon kepada Allah 
S.W.T. agar usaha kita bersama mendapat Rachmat dan Ridho 
Nya. 

( 
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TANGGAPAN KETUA MPR/DPR-RI 
TERHADAP SUMBANGAN PJKIRAN PII 

TENTANG PELITA IV DALAM PERTEMUAN 
TANGGAL 81\fARET 1984 



324 

. ' 



325 

Saudara-saudara Pimpinan PU. 
Pertama-tama atas nama Pimpinan MPR/DPR-RI saya me 

nyampaikan terima kasih atas prakarsa dan kedatangan Saudara 
saudara Pengurus PII untuk mengadakan pertemuan pada hari 
ini. 
Prakarsa dan kehadiran Saudara-saudara pada hari ini, sungguh 
jelas menggambarkan adanya kesadaran dan tekad yang kuat 
sebagai warganegara yang bertanggung jawab untuk menyum 
bangkan dharma bhakti bagi keberhasilan pembangunan Bangsa 
dan Negara, khususnya keberhasilan REPELITA KE-IV men 
datang ini. 

Meskipun penjabaran dan pelaksanaan GBHN, dalam hal 
ini PELITA KE-IV adalah tanggung jawab Presiden Manda 
taris, namun didorong oleh semangat kekeluargaan, maka MPR 
dalam Ketetapan Nomor II Tahun 1983 yang lalu menegaskan, 
bahwa dalam menyusun REPEL IT A KE-IV Presiden Mandataris 
perlu mendengar dan memperhatikan sungguh-sungguh saran 
saran dari Dewan Perwakilan Rakyat. Dan untuk itu, saran 
saran DPR telah disampaikan. 

Selain itu, MPR juga menegaskan bahwa "berhasilnya pem 
bangunan nasional sebagai Pengamalan Pancasila tergantung 
pada partisipasi seluruh Rakyat Indonesia", yang di dalamnya 
juga tercakup partisipasi PII ini. 

Dalam hubungan itulah, PII sebagai wadah para insinyur 
jelas mempunyai peran yang menonjol, karena di dalam PII 
terhimpun para cerdik pandai, tehnokrat serta ahli pikir yang 

Assalamu 'alaikum W arakhmatullahi Wabarakatuh 
' 

TANGGAPAN KETUA MPR/DPR-Rl 
TERHADAP SUMBANGAN PIKIRAN PU 

TENTANG PELITA IV DALAM PERTEMUAN 
TANGGAL 8 MARET J 984 



Saudara-saudara sekalian, 
Dalam rangka memasuki era industrialisasi mulai REPELITA 

IV, PII berpendapat bahwa seyogianya ditempuh kebijaksanaan 
untuk mempercepat proses industrialisasi. Pendapat itu memang 
sesuai dengan materi dari GBHN Tahun 1983, khususnya Pola 
Umum Pembangunan Jangka Panjang butir B.15.a.4. yang mene 
tapkan sebagai berikut : ''PELITA KE-IV: Meletakkan titik 
berat pada sektor pertanian untuk melanjutkan usaha-usaha 
menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang 
dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri, baik industri 
berat maupun industri ringan yang akan terus dikembangkan 
dalam PELITA-PELITA selanjutnya". 

Dari ketentuan tersebut, jelaslah bahwa swasembada pangan 
merupakan target Utama dalam PELITA IV ini. Hal ini berarti 
bahwa dalam PELITA IV itu bidang industri yang paling utama 
untuk ditingkatkan adalah industri yang menghasilkan piranti 
piranti yang diperlukan dalam bidang pertanian. 

Demikian pula mengenai pendapat PU bahwa industrialisasi 
harus berakar di bumi Indonesia yang berarti harus berlandaskan 
pengolahan sumber daya alam di dalam negeri, berlandaskan 
keppada pendayagunaan sumber daya manusia, didukung oleh 
pengembangan teknologi dan keteknikan nasional, serta harus 
dapat menurut sertakan masyarakat luas dalam seluruh proses 
industrialisasi, maka Pimpinan MPR/DPR juga sependapat de 
ngan pendapat PII, karena dalam REPELIT A IV memang usaha 
untuk meningkatkan nilai tambah basil Sektor Pertanian merupa- 
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sudah barang tentu mampu memberikan sumbangan konsepsi 
kepada usaha pem bangunan nasional yang sedang kita laksana 
kan ini. 

Di samping itu dalam tubuh PII juga terhimpun berbagai 
ahli yang berkarya baik dalam birokrasi Pemerintahan maupun 
swasta baik sebagai pimpinan maupun sebagai pelaksana, oleh 
karena itu dalam rangka mensukseskan pembangunan Bangsa 
dan Negara, khusus dalam bidang industrialisasi PU mempu 
nyai saham yang besar. 
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Saudara-saudara sekalian. 
Pendapat PIT mengenai langkah-langkah untuk menempuh 

3 jalur industrialisasi, yaitu : 
a. Industrialisasi Pertanian. 
b. Optimalisasi pengolahan sumber daya alam di darat 

dan di laut, 
c. Restrukturisasi dan rasionalisasi pertumbuhan industri. 

Kiranya perlu direnungkan lebih dulu lagi agar industrialisasi 
pertanian ini jangan sampai membawa dampak timbulnya pe 
ngangguran yang terselubung ( disquised unemployment) di sekitar 
ketenaga kerjaan. 

Selain daripada itu dapatlah saya tegaskan bahwa apabila 
kita ingin memacu usaha pembangunan nasional, maka perlu ada 
nya mobilisasi segala kemampuan serta daya secara efektif dan efi 
sien. Oleh karena itu optimalisasi pengolahan sumber daya alam di 
darat dan di laut roemang perlu dilaksanakan. Hal ini perlu kira 
nya diwaspadai agar jangan sampai pengolahan sumber daya alam 
tersebut berlebihan, karena apabila demikian halnya usaha opti 
malisasi tersebut akan mubazir. Oleh karena itu restrukturisasi 
dan rasionalisasi memang perlu dilaksanakan baik terhadap peng 
olahan sumber daya alam tersebut serta terhadap pertumbuhan 
dari industri itu sendiri. 

kan Sub Sistem dari pembangunan pertanian sebagai Sistem. 
Adapun mengenai perlunya industrialisasi yang harus di 

dukung oleh iklim yang menunjang, maka dapat saya ibaratkan 
sebagai ikan dengan air. Dalam hal ini indutri adalah ikannya 
dan iklim yang menunjangnya adalah airnya. Berkaitan dengan 
itu, jika ikan hanya bisa melangsungkan hidupnya dalam air yang 
sehat dan tenang, demikian pula industrialisasi hanya bisa tum 
buh dan berkembang dengan baik apabila iklim yang meling 
kunginya sehat dalam arti cukup mengandung unsur-unsur yang 
essensial yang sangat diperlukan bagi proses industrialisasi itu 
sendiri yaitu antara lain stabilitas nasional yang mantap, kesiapan 
mental dalam masyarakat dan sebagainya. 



.. 
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Saudara-saudara sekalian. 
Tenaga kerja sebagai piranti lunak pembangunan (Soft 

ware) mempunyai kedudukan yang lebih menentukan daripada 
piranti keras (hard ware) dalam rangka mensukseskan Pemba 
ngunan. Bagaimana pentingnya piranti lunak tersebut telah di 
tegaskan dalam Penjelasan UUD 1945 yang mengatakan sebagai • berikut : "yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam 
hidupnya Negara, ialah semangat, semangat para penyelenggara 
Negara, semangat para Pi.mpinan Pemerintahan". 
Oleh karena itu diperlukan adanya perencanaan tenaga kerja 
secara teliti dan terpadu, baik yang menyangkut aspek peng 
adaan serta penggunaannya maupun pembinaan di bidang men 
tal ideologi dan telmis secara sistimatis. Berkaitan dengan pem 
binaan tenaga kerja itu khususnya yang berkait dengan sistem 
kualifikasi teknis/kualifikasi jabatan profesional, memang me 
merlukan landasan hukum. 
Sekalipun demikian perlu kiranya dipi.kirkan sedalam-dalamnya 
mengenai bentuk formal dari landasan hukum itu apakah harus 
dengan Undang-undang, Peratura.n Pemerintah atau cukup de 
ngan KEPPRES saja. Sudah barang tentu tiap alternatif ada 
keuntungannya, ada kerugiannya. 

Adapun mengenai masalah penyediaan buku-buku import 
dan usaha penterjemahannya ke dalam Bahasa Indonesia, su 
paya mendapat tempat dalam Anggaran Pembangunan di bidang 
Pendidikan, adalah suatu gagasan yang baik, karena hal itu pada 
hakekatnya merupakan sarana untuk meningkatkan kwalitas 
dari piranti lunak pembangunan tersebut di atas. Berkaitan de 
ngan itu saya kira Pemerintah telah melaksanakannya sekali 
pun volumenya belum memadai berhubung dengan adanya ke- 

Adapun mengenai masalah-masalah proses industrialisasi 
yang harus diintegrasikan dalam seluruh proses pembangunan 
yang meliputi seluruh aspek kehidupan, ialah ideologi, politik, 
ekonomi, sosial budaya dan HANKAMNAS. maka dapatlah saya 
tanggapi, bahwa hal itu adalah sesuai dengan amanah dari GBHN 
sendiri khususnya dalam Bab IV Pola Umum PELITA KE-IV. 



Saudara-saudara sekalian. 
Mengenai masalah terakhir yang telah dikemukakan oleh 

PII yaitu tentang perlunya ada perubahan sikap mental dan 
pola hidup masyarakat yang mendukung proses industrialisasi, 
maka dapatlah saya kemukakan bahwa sekalipun perubahan 
sikap mental dan pola hidup masyarakat dari agraris ke indus 
trialisasi itu diperlukan, namun perubahan itu kiranya harus di 
waspadai agar pola hidup gotong royong yang menjadi ciri khas 
masyarakat Pancasila jangan terhapus dari muka bumi Indonesia 
ini. 
Demikian pula harus dijaga agar hidup kerokhanian yang selama 
Orde Baru ini makin semarak, jangan sampai menjadi pudar 
atau luntur. Berkaitan dengan itu, sekalipun nantinya masyara 
kat Indonesia telah menjadi masyarakat industri, namun harus 
dijaga agar setiap orang Indonesia selalu ingat bahwa pada ha 
kekatnya hidup yang dikaruniakan Allah SWT kepada manusia 
itu, bukanlah untuk dirinya sendiri belaka, melainkan hidupnya 
itu harus diabdikan kepada Al Khaliqnya serta mengutamakan 
kepentingan Bangsa dan Negara. 

Berkaitan dengan itu, masyarakat haru.s disadarkan bahwa 
pada hakekatnya maksud dari industrialisasi adalah untuk lebih 
mempermudah manusia mengatasi kesulitan-kesulitan hidup 
yang semakin lama semakin meningkat, sehingga dibutuhkan 
suatu· cara, teknik yang dapat lebih mempercepat memproduksi 
kebutuhan hidup, dan bukan dimaksudkan untuk menjadikan 
manusia yang membelakangi serta mengingkari penciptanya 
yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Sejarah membuktikan bahwa ma 
syarakat yang demikian itu, pada akhirnya akan hancur dan 
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terbatasan dalam anggaran. Memang secara formal dalam APBN 
belum nampak adanya pos khusus untuk itu.i.akan tetapi pada 
kenyataannya terdapat beberapa Departemen atau Lembaga Pe 
merintahan yang telah melaksanakan pengadaan buku-buku 
import tersebut serta usaha untuk menterjemahkannya yang 
pembiayaannya ditambilkan dari anggaran Departemen atau 
Lembaga yang bersangkutan. 
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Jakarta, 8 Maret 1984. 

Sekian, terima kasih. 
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

lenyap dari muka bumi ini. 
Demikianlah beberapa tanggapan yang dapat saya sampai 

kan dalam pertemuan ini, dengan disertai harapan semoga makin 
menggugah kita bersama untuk lebih berperan serta dalam rang 
ka mensukseskan pembangunan nasional khususnya Pelita ke-IV 
ini. 
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SAMBUT AN KETUA MPR/DPR-RI DA LAM 
RANGKAMEMPERINGATI HUT SUPERSEMAR 

DAN HUT KOSTRAD 
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Assalamu'alaikurn Warhmatullahi Wabarakatuh, 
Dengan rasa senang hati, Pimpinan MPR/DPR menerirna 

perrnintaan "Yayasan Dharma Artis Indonesia" (Artis BKS 
KOSTRAD 1965-1970) un tuk memberikan sarnbutan tertulis 
dalam rangka memperingati IIUT Supersemar dan HUT Kostrad 
yang ke-23. 

Memperingati Supersemar sebagai salah satu tonggak sejarah 
perjuangan Rakyat dan Bangsa Indonesia pada hakekatnya meng 
kait tiga dimensi waktu, yaitu dirnensi waktu yang telah lalu, 
dimensi waktu sekarang serta dimensi waktu yang akan datang. 
Sehubungan dengan itu kita harus berpandai-pandai menapis jiwa 
dan sernangat yang terkandung dalam Supersemar tersebut untuk 
kita jadikan tolok ukur dalam rangka mengadakan pemawasan 
terhadap semua tindak langkah kita pada saat sekarang ini serta 
selanjutnya dan semangat tersebut kita ssmai-suburkan untuk 
melandasi pelaksanaan perjuangan kita bersama dalam rangka 
mewujudkan tujuan nasional dimasa-masa mendatang. 

Apabila pada waktu yang lalu para Seniman yang terhirnpun 
dalam BKS-KOSTRAD, dengan dilandasi oleh jiwa dan semangat 
Supersemar, telah berhasil berperan serta dalam tugas bersama 
menyelamatkan Bangsa dan Negara dari kehancuran yang disebab 
kan oleh G.30.S/PKI, maka kiranya jiwa dan semangat Supersemar 
tersebut dapat dikembang-tingkatkan oleh para Seniman yang 
sekarang terhirnpun dalam "Yayasan Dharma Artis Indonesia" 
ini untuk mempelopori terwujudnya satu wadah organisasional 
para Artis yang bersifat nasional, sehingga dharma bhakti para 
Seniman dapat disatu-padukan sesuai dengan tuntutan serta mo 
mentum perjuangan Rakyat, Bangsa dan Negara Indonesia yang 
pada tanggal 1 April 1984 mendatang akan memulai dengan pe 
laksanaan REP ELITA IV. 

SAMBUTAN KETUA MPR/DPR-Rl DALAM RANGKA 
Ml:.MPl.:.RINGATI HUT SUPERSEMAR DAN llUT KOSTRAD 

,_ 
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Jakarta, 20 Maret 1984. 

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Demikianlah dan semoga Allah Subhanahu Wata'ala selalu 
memberikan taufiq dan hidayah-Nya kepada "Yayasan Dhanna 
Artis Indonesia" dalam berdharma bhakti kepada pembangunan 
Bangsa dan Negara. 

Selamat memperingati HUT SUPERSEMAR dan HUT ke-23 
KOST RAD. 
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SAMBUTAN KETUA MPR/DPR-RI 
DALAM KONGRES NASIONAL PERMAHI 

YANG PERT AM A 
APRIL 1984 
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Saudara-saudara sekalian, 
Sebagai Negara Hukum, maka segala gerak-gerik kehidupan 

Bangsa dan Negara beserta segenap aparatnya dan seluruh masya 
rakat harus berjalan dan sesuai dengan hukum. Hukum dengan 
segala aturannya harus menjadi sarana pengaturan segala aspek 
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Assalarnu 'alaikum W arahmatullahi W abarakatuh. 
Pertama-tama saya ucapkan selarnat datang kepada Saudara 

saudara Pengurus PERMAHI. Pada hari ini, atas berkat rahmat 
TUHAN YANG MAHA ESA kita dapat mengadakan tatap muka, 
sehingga oleh karenanya patutlah kita panjatkan puji dan syukur 
kepada-NY A. 

Selanjutnya saya selaku Ketua MPR/DPR-RI menyarnpai 
kan rasa kegembiraan Pimpinan MPR/DPR-RI atas hasrat dan 
tekad Saudara-saudara untuk menyelenggarakan KONGRES 
NASIONAL PERMAHI yang PERTAMA guna berusaha mem 
berikan sumbangan pikiran di bidang pembangunan hukum demi 
suksesnya PELIT A ke-IV ini. 
Tekad Saudara-saudara sekalian adalah merupakan perwujudan 
dari tekad perjuangan Orde Baru untuk menegakkan kehidupan 
Bangsa dan Negara di atas landasan Pancasila dan UUD 1945 
dengan antara lain mewujudkan Negara Indonesia sebagai Negara 
Hukum sebagaimana dikehendaki dan dipersyaratkan oleh UUD 
1945 itu sendiri. 

Dalam kesempatan ini, saya ingin minta perhatian Saudara 
saudara sekalian atas beberapa hal yaitu : arti negara hukurn, 
sumber hukum, fungsi dan penegakan hukum. 

Saudara-saudara Pengurus PERMAHI, 

SAMBUTAN KETUA MPR/DPR-Rl 
DALAM KONGRES NASIONAL PERMAHl YANG PERTAMA 

APRIL 1984 



338 

Si.udara-saudara s 
Saudara-saudara sekalian, 

Berkaitan dengan pembentukan hukum itu, maka saya ingin 
minta perhatian PERMAHI terhadap sumber pembentukan hukum 
Negara Republik Indonesia. Oleh karena P ANCASILA itu adalah 
Falsafah, Dasar Negara dan Kepribadian Bangsa Indonesia, maka 
Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 telah menegaskan 
bahwa P ANCASILA itu adalah "SUMBER DARI SEGALA SUM 
BER HUKUM". 

Atas dasar itulah, maka pembentukan hukurn itu mau tidak 
mau harus bersumber dari Pancasila dan bahkan harus merupakan 
penjabaran dari isi dan makna yang terkandung di dalam P ANCA 
SILA itu sendiri. Itulah sebabnya, maka MPR dalam Ketetapan 
nya Nomor Il/MPR/1983 menegaskan bahwa pembangunan na 
sional, dalam hal ini termasuk pembangunan di bidang Hukum, 
adalah berarti pengamalan Pancasila. 

Berhubung dengan itu, maka pembangunan Hukurn Nasio- 

kehidupan bemegara dan bermasyarakat, sehingga dengan demi 
kian, semakin mantaplah penciptaan dan pengaturan hukum, yang 
selanjutnya akan berakibat semakin mantapnya ketertiban kehi 
dupan Bangsa dan Negara serta masyarakat. 
Dalam hal yang demikian itulah, maka sungguh dibutuhkan par 
tisipasi aktif dari seluruh warga masyarakat, sehingga oleh karena 
nya prasarana dan kegiatan menyumbangkan pikiran di bidang 
hukum itu, pada hakekatnya harus dianggap sebagai suatu pang 
gilan dan kewajiban yang mulia terhadap Bangsa dan Negara. Pang 
gilan yang dernikian itu rupanya sudah dihayati oleh PERMAHI 
sehingga mendorong rasa tanggung jawab untuk turut memberi 
kan saham pemikiran dalam rangka pembentukan dan penegak 
kan Negara Hukum Indonesia yang kita cintai ini. 
Dalam usaha ini, maka Pimpinan MPR/DPR-RI mengharapkan 
agar PERMAHI sebagai pemrakarsa Seminar Nasional ini meng 
ikutsertakan seluruh unsur professi hukum dan para penegak 
hukum, sehingga seminar ini sungguh-sungguh menghasilkan 
karya yang mencenninkan aspirasi hukum dalam masyarakat. 



Saudara-saudara sekalian, 
Hal lain yang perlu saya tekan di sini adalah masalah pene 

gakan hukum. Tegaknya hukum tergantung kepada 2 (dua) fak 
tor yaitu faktor penegak hukum dan faktor kesadaran hukum 
masyarakat. 

Untuk dapat menegakkan hukum, pertama-tama para pene- 
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Pengurus P.ERMAHI yang terhormat, 
Selanjutnya, saya . ingin minta perhatian PERMAHI akan 

hal fungsi pembentukan hukum. Ketetapan MPR Nomor 11/MPR/ 
1983 tentang GBHN antara lain menegaskan bahwa pembentukan 
hukum itu harus diarahkan kepada penyempurnaan dan pemba 
haruan hukum dengan mengadakan kodifikasi dan unifikasi hu 
kum di semua bidang kehidupan. Penyempumaan dan pembaha 
ruan hukum itu harus dapat memantapkan hasil-hasil pemba 
ngunan yang sudah dicapai dan memantapkan kedudukan serta 
peranan badan-badan penegak hukum sesuai dengan fungsi dan 
wewenangnya masing-masing menurut yang tersurat dan tersirat 
dalam UUD 1945. Dalam hal yang demikian itu, maka pemben 
tukan hukum memenuhi fungsinya sebagai pengayom. 

Pembentukan hukum dalam arti penyempurnaan atau pem 
baharuan hukum itu, harus disesuaikan dengan tingkat kesadaran 
hukum yang berkembang dalam masyarakat, sehingga dengan 
demikian dapat menciptakan kondisi yang lebih mantap yang 
didalamnya, masyarakat menikmati suasana dan iklim keter 
tiban serta kepastian hukum yang berintikan keadilan. 
Selain itu, pembentukan hukum harus memberi dukungan dan 
pengamanan kepada upaya pembangunan untuk dapat mewu 
judkan masyarakat adil dan makmur. 

Dalam hal yang demikian itu, maka pembentukan hukum 
memenuhi fungsinya sebagai pengarah. 

nal dalam PELITA ke-LV ini, diarahkan kepada usaha-usaha pe 
nyusunan perundang-undangan yang menyangkut hak dan ke 
wajiban asasi warga negara dalam rangka mengamalkan Panca 
sila. 



Saudara-saudara sekalian, 

Faktor lain yang turut menentukan keberhasilan penegak 
hukum itu adalah tingkat kesadaran hukum masyarakat. Meski- 
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gak hukumluh yan~ harus sun~uh-sungguh membcnahi dir inya 
Lerlcbih duhulu, mcmantapkan sikap dun prilaku sorta kcmampu 
annya, schiugga pm-a pc>1wgak hukurn itu scndiri bcnar-bcnar 
meujalankau tugasnya sesuai dongan sumpah at.au janji jabatan 
nya. 
Para ponegak hukumlah yang harus portama-tarua mcrnpcrlihat 
katkan perwujudan hukum itu dalam scgenap segi kchidupannya, 
dan memperlakukan hukum secara adil ·dan benar, harus berani 
berkat.a benar dalam hal yang benar, dan berani berkata salah 
dalam hal yang salah, tanpa memperhatikan golongan, kedudukan, 
pangkat, kepentingan pribadi dan lain sebagainya. Penegak hukum 
bukan saja abdi Negara, abdi masyarakat, tetapi juga harus men 
jadi abdi hukum dan meletakkan segala sesuatu di atas relnya 
hukum. Penegak hukum haruslah menjadi pribadi panutan di 
bidang hukum sehingga dengan demikian, para penegak hukum 
menjadi contoh pola hidup bagi masyarakat. 

Dalam kaitan itulah, maka saya menghirnbau kepada Saudara 
saudara Pengurus beserta para Anggota PERMAHI bahkan kepada 
segenap peminat hukum, bahwa bukan hanya penegak hukumlah 
yang bertanggung jawab dalam hal penegakan hukum, melainkan 
juga segenap peminat dan yang membina profesinya di bidang hu 
kum, ikut bertanggung jawab mendorong tegaknya hukum serta 
menjadi panutan masyarakat dalam perwujudan Negara Hukum 
Indonesia. 
Oleh karena itu, saya berharap agar Saudara-saudara sekalian de 
ngan sungguh-sungguh menghayati tugas nasional yang suci dan 
mulia tersebut sebagai.mana telah menjadi tekad Saudara-saudara 
dalam mendirikan PERMAHI ini. Pada pundak Saudara-saudara 
sekalian diletakkan harapan Bangsa untuk tegaknya Negara Hu 
kum Indonesia sebagai wahana dan sarana menuju terwujudnya 
masyarakat adil dan makmur materill dan spiritual berdasarkan 
Pancasila. 



pun Lelah <libuat borbagai peraturan perundangan yang sedernikian 
baiknya, namun apabila tingkat kesadaran hukum masyarakat 
sangat rcndah, tentu peraturan pcrun<langan itu tidak bisa bar 
laku secara cfcktif <lalam masyarakat karcna masyarakat belum 
atau tidak dapat melaksanakannya sebagairnana mestinya. 
Dalam kaitan itulah, rna ka Ketetapan MPR No. II/MPR/1983 ten 
Lang GBHN menekankan perlunya peningkatan penyuluhan 
hukum untuk mencapai kadar kesacJaran hukum yang tinggi 
dalam masyarakat. Tingkat kesadaran hukum yang tinggi itu akan 
membuat setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati 
hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam rangka tegak 
nya manusia, ketertiban serta kepastian hukum sesuai Pancasila 
dan UUD 1945. Berhubung dengan itu, maka Pimpinan MPR/ 
DPR ·RI sungguh berbangga hati oleh karena sadar akan mem 
buat setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak 
dan kewajibannya sebagai warga negara dalam rangka tegaknya 
hukum keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat 
manusia, ketertiban serta kepastian hukum sesuai Pancasila dan 
UUD 1945. Berhubung dengan itu, maka Pimpinan MPR/DPR-RI 
sungguh berbangga hati oleh karena sadar akan pentingnya kesa 
daran hukum masyarakat itu sudah merupakan salah satu pen 
dorong utama berdirinya PERMAHL sehingga dengan demikian 
meningkatkan kesadaran hukum masyarakat itu menjadi tekad 
bulat PERMAHI untuk ikut mewujudkannya. 

Kesadaran hukum yang dirnaksud oleh Pancasila dan UUD 
1945 itu adalah kesadaran hukurn yang membuat anggota masya 
rakat sadar terutama akan kewajibannya terhadap orang lain, 
terhadap masyarakatnya dan terhadap Negara, yaitu bahwa ia 
harus selalu merasa kewajibannya lebih besar terhadap orang 
lain, terhadap masyarakat dan terhadap Negara dari pada kewa 
jibannya terhadap dirinya sendiri 

Kesadaran hukum yang demikian itu, akan membatasi 
sampai titik yang serendah-rendahnya adanya konflik antara 
individu-individu, antara individu dengan masyarakat, antara 
in<lividu dengan Negara, sehingga dengan demikian akan tumbuh 
subur . ketertiban dan keharmonisan dalam kehidupan pribadi. 
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Saudara-saudara sekalian, 
Di samping penyuluhan hukum itu, maka pemberian bantu 

an hukum kepada anggota at.au lapisan masyarakat yang kurang 
mampu di bidang hukum, merupakan juga salah satu jalan baik 
untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat maupun untuk 
pemerataan k.eadilan. Sidang Umum MPR tahun yang lalu sungguh 
menyadari bahwa masih sangat banyak anggota masyarakat yang 
but.a hukum, sehingga oleh karenanya, anggota-anggota masyara 
kat tersebut belum mengetahui batas-batas haknya dan apa kewa 
jiban-kewajibannya sebagai warganegara dalam pembangunan 
Bangsa dan Negara. 

Sadar akan kenyataan itulah, maka Sidang Umum tersebut 
dengan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1983 menetapkan antara 
lain bahwa dalarn PELIT A ke-IV ini perlu ditingkatkan penye 
lenggaraan bantuan hukum bagi anggota masyarakat yang kurang 
mampu itu. 

Untuk dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat 
melalui penyuluhan dan bantuan hukum itu, sungguh dibutuh 
kan tel"}aga-tenaga yang berprofesi di bidang hukum, sehingga 
oleh karenanya pendidikan di bidang hukum perlu ditingkatkan 
baik kuantitas maupun kualitasnya. Apabila PERMAHI sebagai 
kader-kader tenaga ahli hukum sudah , menyadari kebutuhan 
peningkatan kesadaran hukum masyarakat, maka sudah barang 
tentu PERMAHI diharapkan tampil sebagai pelopor-pelopor dan 
pejuang-pejuang Bangsa di bidang hukum demi tegak dan ter 
wujudnya Negara Hukum Indonesia sebagai salah satu wahana 
menuju tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan 
PANCASILA. 

kcharmonisan dalam kehidupan masyarakat dan keharmonisan 
dalam kehidupan Negara. Ketertiban dan keharmonisan itulah 
yang akan menumbuhkan stabilitas nasional yang menjadi salah sa 
tu unsur TRILOGl PEMBANGUNAN yang menentukan keber 
hasilan pernbangunan nasional di segala bidang. 
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Jakarta, April 1984. 

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Saudara-saudara sekalian, 
Demikianlah beberapa hal yang perlu saya sampaikan dalam 

pertemuan ini, sebagai pengarahan menghadapi penyelenggaraan 
Kongres Nasional PERMAHI yang pertama. 
Selamat bermusyawarah, semoga TUHAN YANG MAHA ESA 
memberikan taufik dan hidayah-NYA kepada Saudara-saudara 
sekalian dalam menyelenggarak.an Kongres Nasional ini sebagai 
salah satu usaha berdharma bhakti kepada pembangunan Bangsa 
dan Negara yang kita cintai ini. 
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Assalarnu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 

Pimpinan MPR/DPR-RI menyambut gembira dengan ter 
bentuknya sebuah organisasi yang menghimpun orang-orang 
berasal dari Jawa Barat di Sumatera Utara ini. 

Kita panjatkan puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha 
Esa, bahwa warga Jawa Barat ikut berperan serta secara aktif 
dalam kiprahnya Pembangunan Nasional khususnya tekad warga 
Jawa Barat yang berada di Sumatera Utara ini dalam mensukses 
kan PELITA IV. 

Pertama-tama harus Saudara-saudara sadari bahwa dalam 
menghadapi pelaksanaan PELIT A IV ini kita akan dihadapkan 
dengan berbagai keterbatasan dan bermacam-macam kerawanan 
kerawanan, berbagai hambatan dan tantangan lebih berat dari 
pada PE LIT A III. Oleh sebab itu sedini mungkin kita harus me 
nyadari dan memahaminya, dan sedini mungkin kita harus siap 
untuk menjinakkan dan mengatasinya. 

Negara kita yang berpenduduk lebih dari 150 juta jiwa 
dan mendiami lebih dari 13.000 pulau terdiri dari berbagai 
suku dan berbicara dengan berbagai bahasa daerah, memeluk 
berbagai Agama, memiliki berbagai corak ragam budaya, me 
rupakan satu kesatuan bangsa yang bulat yang harus tetap kita 
bangun sesuai dengan tahapan pembangunan yang telah di 
gariskan di dalam G BHN. 

Dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuh 
nya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia mengan 
dung arti bahwa pembangunan tersebut harus merasa untuk 
seluruh masyarakat dan seluruh wilayah tanah air Indonesia. 
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Sesuai dengan tatanan demokrasi Pancasila maka pembangunan 
masyarakat Indonesia mencakup dua aspek yaitu aspek Nasio 
nal dan aspek Daerah. Di samping kegiatan pembangunan Na 
sional, kegiatan pembangunan Daerah pun memegang peranan 
yang menentukan dalam pembangunan masyarakat Indonesia. 

Berkaitan dengan itu satu hal yang perlu dipahami dan 
diperhatikan sebagaimana yang telah digariskan dalam GBHN 
bahwa wawasan dalam mencapai tujuan Pembangunan adalah 
Wawasan Nusantara yaitu wawasan (pandangan, keyakinan) 
yang memandang, Rakyat, Bangsa, Negara dan Wilayah Nusan 
tara-darat, laut dan udara, sebagai satu kesatuan yang utuh dan 
tidak bisa dipisah-pisahkan, Wawasan ini memperkuat rasa ke 
keluargaan dan kebersamaan dalam pembangunan masyarakat 
Indonesia. 

Berkaitan dengan itu satu hal yang perlu dipahami dan 
diperhatikan sebagaimana yang telah digariskan dalam GBHN 
bahwa wawasan dalam mencapai tujuan Pembangunan adalah 
Wawasan Nusantara yaitu wawasan (pandangan, keyakinan) 
yang memandang, Rakyat, Bangsa, Negara dan Wilayah Nu 
santara-darat, laut dan udara, sebagai satu kesatuan yang utuh 
dan tidak bisa dipisah-pisahkan. Wawasan ini memperkuat rasa 
kekeluargaan dan kebersamaan dalam persatuan, dan juga men 
jelaskan makna Bhinneka Tunggal Ika. 

Wawasan Nusantara ini sebagaimana Saudara-saudara ke 
tahui yang secara implisit telah tercantum dalam GBHN men 
cakup perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan 
politik, satu kesatuan sosial budaya satu kesatuan ekonomi dan 
satu kesatuan Hankam. Ini harus benar-benar merupakan petunjuk 
dan arah yang harus kita laksanakan bersama. 

Dalam rangka inilah saya selalu menghimbau bahwa ter 
bentuknya Organisasi kekeluargaan bagi warga yang bertempat 
tinggal di luar daerah asalnya seperti halnya Saudara-saudara 
yang berasal dari Jawa Barat yang bertempat tinggal di Sumatera 
Utara ini adalah baik karena adanya kesamaan kepentingan dan 
cita rasa menurut ukuran daerah, akan tetapi secara nasional 
harus Saudara-saudara pahami bahwa dengan terbentuknya per- 
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Jakarta, April 1984. 

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

himpunan warga Jawa Barat yang bertempat tinggal di Surnatera 
Utara ini hendaknya jangan sampai menimbulkan sikap dan per 
buatan Eklusivisme dan Propinsialisme, sebab sikap dan per 
buatan Eklusivisme dan Propinsialisme akan menumbuhkan 
benih-benih dan menimbulkan perci.kan api perpecahan Bangsa 
yang pada gilirannya akan membahayakan persatuan, kesatuan 
dengan integritas Bangsa kita sendiri yang secara embrional telah 
dibulatkan dalam Sumpah Sakti para Pemuda pada tanggal 28 
Oktober 1928. Dan ini, jelas akan berlawanan dengan Pancasila, 
UUD 1945 dan GBHN. 

Oleh sebab itu saya mengharapkan walaupun Saudara 
saudara berada di luar daerah Jawa Barat, tidak akan pudar daya 
dorong, semangat dan pengabdian Saudara dalam kiprah aktif 
nya pembangunan di daerah Sumatera Utara sesuai dengan se 
mangat dan kebenaran pola Wawasan Nusantara kita. 

Demikian sambutan saya, dan saya restui berdirinya Orga 
nisasi kekeluargaan warga Jawa Barat di Sumatera Utara ini. 
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Dengan mengucap : Bismillahirrokhmanirrokhim, izinkanlah, 
kami membuka rapat Paripuma pagi ini, yang merupakan rapat 
Paripuma Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 1983- 
1984, dan sesuai bunyi Tata Tertib DPR-RI pasal 96 ayat (1) 
maka rapat Paripuma ini kami nyatakan terbuka untuk umum. 

Saudara Menteri dan Sidang Dewan yang terhormat, 
Sebelum kami menyampaikan Pidato Pembukaan Masa 

Sidang IV Tahun Sidang 1983-1984, sebagaimena yang telah di 
atur oleh bunyi Tata Tertib pasal 79 ayat (2), maka perlu kami 
beritahukan bahwa sesuai jadwal acara rapat-rapat DPR-RI yang 
telah diputuskan oleh rapat Badan Musyawarah tanggal 23 Pe 
bruari 1984 yang lalu, acara rapat Paripurna hari ini mempunyai 
2 mata acara yaitu : 

1. Pidato Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 
1983-1984. 

2. Pembicaraan Tingkat l/Keterangan Pemerintah atas RUU 
tentang Wabah yang akan disampaikan oleh Saudara 
Menteri Kesehatan RI. 

Namun demikian, sebelum kita memulai dengan acara-acara ini, 
terlebih dahulu kami meminta bantuan Staf Sekretariat Jenderal 

Assalamu'alaikum Wr. Wb. 

Saudara Menteri Kesehatan, sebagai Wakil Pemerintah, yang 
terhormat, 
Saudara para Anggota Dewan yang terhormat, 
Sidang Dewan yang kami muliakan, 

PlDATO KETUA DPR-RI 
PADA PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN IV 

TAHUN SIDANG 1983 - 1984 
TANGGAL 16 APRIL 1984 
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yang selanjutnya dalam waktu dekat, oleh Pemerintah akan di 
sampaikan lagi 2 buah R UU yaitu : 

RUU tentang Pos. 
- RUU tentang Perindustrian. 

Dengan demikian, maka jelaslah bahwa masa sidang IV yang 
diperkirakan akan berlangsung lebih kurang dua bulan ini, ke 
giatan DPR akan benar-benar padat, sebab disamping akan me 
laksanakan tugas-tugas pokoknya dibidang perundang-undangan, 
maka tugas-tugas dibidang pengawasan harus tetap dilaksanakan 
secara berbarengan. 
Oleh karena itulah kepada rapat Badan Musyawarah yang akan 
datang diharapkan akan dapat menentukan acara DPR dengan 
sebaik-baiknya., sehingga tugas dan fungsi Dewan baik dibidang 
Perundang-undangan, bidang Penetapan Anggaran maupun Peng 
awaaan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. 

Saudara-saudara sekalian, 
Sebagaimana tadi telah dibacakan oleh Staf Sekretariat 

Jenderal, dalam masa reses ini, Saudara Presiden telah menyam 
paikan kepada DPR 3 buah Rancangan Undang-Undang yaitu: 

1. RUU tentang Wabah. 
2. RUU tentang Tambahan dan Perubahan Atas APBN 

1983/1984. 
3. RUU tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 

1980/1981, 

Saudara Menteri dan Sidang yang terhormat, 
Marilah kita mulai mata acara yang pertama, yaitu Pidato 

Pembukaan Masa Sidang IV Tahun Sidang 1983-1984, yang 
terutama akan menguraikan rencana kegiatan DPR dalam Masa 
Sidang yang akan segera kita jalani. 

untuk membacakan surat-surat masuk, khususnya berkaitan 
dengan masuknya RUU-RUU ini. 
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Dalam rangka pelaksanaan tugas dibidang Penet.apan Anggaran, 
maka dalam Tata Tertib DPR pasal 145 telah ditentukan se 
bagai berikut : 

1. Rancangan Undang-undang tentang Tambahan dan 
Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Ne 
gara disampaikan oleh Presiden kepada DPR sebelum 
tahun anggaran yang bersangkutan berakhir. 

2. Pembahasan dan penyelesaian Rancangan Undang 
undang tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara dilaksanakan seperti 
pembahasan dan penyelesaian Rancangan Undang 
undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Ne 
gara dengan menempuh prosedur singkat, dan diusaha 
kan agar selesai selambat-lambatnya 1 bulan setelah 
Pemerintah menyampaikan penjelasan mengenai Ran 
cangan Undang-Undang tersebut kepada rapat Pari 
purna. 

Berkaitan dengan itu, maka jelaslah bahwa dengan telah di 
sampaikannya RUU tentang Tambahan dan Perubahan atas 
APBN tahun Anggaran 1983/1984 oleh Pemerintah kepada 
DPR pada tanggal 31 Maret 1984, maka selambat-lambatnya 
awal bulan Juni RUU tersebut harus sudah dapat diselesaikan 
pembahasannya oleh DPR. Dan mengingat bahwa penyampai 
kan RUU tentang Tambahan dan Perubahan atas APBN Tahun 
Anggaran 1983/1984 ini oleh Pemerintah bersamaan dengan 
RUU Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1980/1981, dimana 
untuk kedua RUU tersebut Presiden telah menugaskan Men 
teri Keuangan untuk menanganinya, maka dalam rangka pen 
capaian daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya, pem 
bahasan kedua R UU tersebut oleh DPR akan dilakukan secara 
bersamaan baik mulai dari Pembicaraan Tingkat I, Tingkat III 
maupun Tingkat IV. Untuk itulah kepada Komisi APBN kami 
berharap kiranya dapat menangani kedua RUU tersebut dengan 
sebaik-baiknya, sehingga dapat selesai tepat pada wakturtya. 
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Saudara-saudara sekalian, 
Dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang Perundang 

undangan, dalam masa sidang IV ini maka Dewan dalam hal ini 
Kornisi l masih harus mengadakan pembahasan terhadap RUU 
tentang Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Dis 
kriminasi Terhadap Wanita, yang Pembicaraan Tingkat I nya 
telah dilaksanakan pada tanggal 28 Pebruari 1984 oleh Saudara 
Menteri Luar Negeri Demikian pula DPR juga akan mengadakan 
pembahasan terhadap RUU tentang Wabah yang mengatur me 
ngenai usaha untuk mewujudkan tingkat kesehatan yang setinggi 
tingginya bagi Rakyat Indonesia yang merupakan salah satu ba 
gian daripada tujuan Pembangunan Nasional, yang penanganan 
annya akan dilaksanakan oleh Kornisi Vlll. 
Sehubungan dengan itu perlu kiranya kita ketahui bersama bahwa 
perkembangan tekonogi, ilmu pengetahuan, dan lalu lintas inter 
nasional, serta perubahan lingkungan hidup, dapat mempenga 
ruhi perubahan pola penyakit pada umumnya dan pola penyakit 
yang dapat menimbulkan wabah pada khususnya, yang semuanya 
itu jelas membahayakan kesehatan masyarakat serta dapat meng 
hambat pelaksanaan pembangunan nasional. Dan oleh karena 
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Wabah sebagai 
mana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1968 
sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, maka jelaslah bahwa 
diperlukan suatu RUU yang baru yang berisi ketentuan-ketentu 
an yang baru mengenai Wabah dalam suatu Undang-undang. 
Disamping itu kita dapat memahami rencana dari Saudara Pre 
siden yang dalam masa Sidang IV ini akan menyampaikan RlJU 
tentang Pos, karena memang masalah Pos mempunyai arti yang 
strategis dalam era pembangunan yang 'sedang kita laksanakan 
ini, dimana percepatan dan jaringan komunikasi sangat diperlu 
kan, 
Dengan adanya Undang-undang tentang Pos ini, maka wawasan 
nusantara yang mencakup perwujudan kepulauan nusantara se 
bagai satu kesatuan Politik, satu kesatuan Budaya, satu kesatuan 
Ekonomi serta satu kesatuan Pertahanan dart Keamanan sebagai 
mana diamanahkan oleh TAP MPR Nomor II Tahun 1983 akan 



357 

Sidang Dewan yang terhormat. 
Disamping pembahasan RUU tersebut, sudah barang tentu 

masih banyak kegiatan-kegiatan lainnya yang akan dibicarakan 
oleh Alat-alat Kelengkapan DPR yang ada, yaitu antara lain 
mengenai tindak lanjut atas Kunjungan Kerja Komisi-komisi 
dalam masa rese yang lalu, disamping akan dilaporkan oleh ma 
sing-masing Anggota Dewan kepada Fraksinya, juga akan di 
sampaikan dan dibahas pula oleh masing-masing Komisi yang 
telah memberikan tugas, sehingga pada saatnya nanti oleh 
masing-masing Komisi DPR akan dilaporkan pada rapat Pari 
purna Dewan. 
Perlu kami kemukakan bahwa dalam masa reses masa persi 
dangan III yang baru lalu, masing-masing Komisi telah mengirim 
kan Teamnya ke pelbagai daerah yaitu : 

Komisi I ke Irian Jaya; 
Komisi II ke Kalimantan Barat ; 
Kornisi III ke Irian Jaya, Maluku; 

dapat terwujud dengan baik , 
Demikian pula kami sangat menghargai reneana saudara Presi 
siden untuk menyampaikan RUU tentang Perindustrian yang 
akan mengandung materi-materi pokok yang sangat esensial 
dibidang Perindustrian, karena pengaturan yang demikian itu 
justru sangat dibutuhkan oleh kita bersama yang dalarn rangka 
mewujudkan kerangka landasan pembangunan dalam Pelita IV 
ini, prioritas pembangunan diletakkan pada pembangunan bi 
dang ekonomi dengan titik berat pada sektor pertanian untuk 
melanjutkan usaha-usaha memantapkan swasembada pangan 
dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin 
mesin industri sendiri, baik industri berat maupun ringan yang 
akan terus dikembangkan dalam Pelita-pelita selanjutnya. 
Kami berharap kiranya pembahasan atas RUU tersebut dapat 
dilakukan dengan mantap, sehingga Undang-undang yang akan 
dihasilkannya pembahasan atas RUU tersebut dapat dilakukan 
dengan mantap, sehingga Undang-undang yang akan dihasilkan 
nya dapat memenuhi sasaran yang diharapkan. 



Sementara itu sebuah Team Kunjungan kerja bidang EKKU yang 
dipimpin oleh Saudara Wakil Ketua/Koordinator EKKU Drs. 
Hardjantho Soemodisastro dan beranggotakan Pimpinan Komisi 
VII dan Komisi APBN telah mengadakan kunjungan kerja ke 
berbagai Proyek, antara lain di Riau Kepulauan dan Tanjung 
Balai, Proyek Otorita Batam, Proyek Asahan dan PT. INALUM, 
Proyek Pariwisata di Parapat, berbagai Proyek di Lhok Seumawe 
Aceh dan sebagainya. Hasil dari kunjungan kerja tersebut nanti 
nya akan dilaporkan oleh Team kepada rapat Paripuma Dewan. 
Dengan Kunjungan Kerja ke Daerah-daerah, terutama ke daerah 
daerah yang jauh dari Pusat Pemerintah, tentunya akan membawa 
manfaat yang besar sekali, karena para Anggota Dewan dapat 
mendengar dan melihat secara langsung mengenai pelaksanaan 
pembangunan oleh Pemerintah dan hasil-hasilnya dalam berbagai 
segi, serta tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah 
yang terpencil. 

Disamping itu dalam masa reses masa persidangan III yang 
lalu DPR telah mengirim Delegasi ke Luar Negeri maupun mene 
rima tamu dari Luar Negeri. 
Adapun Delegasi DPR yang dikirim ke luar negeri adalah Delegasi 
DPR-RI ke Sidang I.P.U. ke 71 Genewa, Swiss, dari tanggal 2 
sampai dengan 7 April 1984. Delegasi ini telah meninggalkan 
tanah air pada tanggal 30 Maret 1984 dan terdiri dari 5 orang 
Anggota, dipimpin oleh Anggota yang terhormat Saudara Soe 
kardi, dengan Anggota-anggota Delegasi: Saudari Ny. Ida Ayu 
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kt> Nusa Tenggara Timur; 
ke Jawa Timur, Sulawesi Utara, Irian Je.ya, 
Daerah Istimewa Jogyakarta, Sulawesi Te- 
ngah; 

Komisi VI ke Sulawesi Utara, Irian Jaya; 
Komisi VII ke Bengkulu, Sulawesi Tenggara; 
Kornisi VIIT ke Kalimantan Barat; 
Komisi IX ke Bengkulu; 
Komisi X ke Sulawesi Sela tan; 
Komisi APBN ke Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan. 

Komisi IV 
Komisi V 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
Beberapa permasalahan dan peristiwa yang terjadi pada 

saat DPR menjalani reses, kiranya perlu mendapatkan perhatian 
kita bersama. 

Senin tanggal 19 Maret 1984 yang baru lalu, dengan di 
saksikan oleh Pimpinan DPR - Pimpinan Lembaga Tinggi Negara 
dan beberapa Menteri, Presiden Soeharto telah menandatangani 
Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1984 tentang REPELITA 
IV. Kita sekalian patut memanjatkan puji syukur kepada Tuhan 
Yang Maha Esa, karena dengan telah ditandatanginya Keputusan 
Presiden tentang REPELIT A IV ini, maka berarti kita telah me 
miliki landasan dan pedoman dalam rangka melanjutkan pem 
bangunan untuk kurun waktu 5 tahun mendatang, yang dimulai 
pada tanggal 1 April 1984. 
Sebagaimana kita ketahui bersaroa, dalam rangka mewujudkan 

Utami, Pidada, Saudara Sucipto Martawardaya, Saudara Ismail 
Hasan Metareum SH, Saudara Parulian Silalahi. 
Sementara itu bersamaan dengan keberangkatan Delegasi IPU 
ini, telah berangkat pula Sekretaris Jenderal DPR-RI Saudara 
Wang Suwandi, SH untuk menghadiri Sidang ASGP (The. Asso 
ciation of Secretaries General of Parliaments) di Genewa Swiss 
dari tanggal 2 sampai dengan 7 April 1984. 
Adapun Tamu-tamu dari Luar Negeri yang telah diterima oleh 
DPR-RI adalah Delegasi resmi dari Parlemen Yugoslavia yang 
telah berkunjung dari tanggal 21 Maret sampai dengan tanggal 
26 Maret 1984, terdiri dari 7 orang, dipimpin oleh Yang Mulia 
Vojosrzentic Ketua Parlemen Yugoslavia; dan Delegasi tidak 
resmi yaitu : 

Delegasi Komisi Keuangan Parlemen Perancis yang telah 
berkunjung pada tanggal 5 Maret 1984 terdiri dari 3 
orang, dipimpin oleh Yang Mulia Christin Goux; 
Delegasi Parlemen Korea Selatan, yang telah berkunjung 
pada tanggal 7 April 1984, terdiri dari 4 orang, dipimpin 
oleh Yang Mulia Pan Nam Ko, Ketua Komisi Kerja Sama 
Ekonomi Korea - Indonesia. 



Sidang Dewan yang terhormat, 
Hal lain yang menarik perhatian kita adalah Rapat Kerja 

Nasional Majelis Ulama Indonesia yang telah berlangsung dari 
tanggal 4 sampai dengan 7 Maret 1984 yang telah menghasil 
kan berbagai keputusan yang mempunyai cakrawala yang lebih 
luas dari pada keputusan RAKERNAS MUI di masa-masa lalu. 
RAKE RN AS MUI kali ini tidak saja berhasil mengambil kepu 
tusan yang menyangkut permasalahan keagamaan belaka, akan 
tet.api juga meliputi persoalan mengenai kemasyarakatan dan 
pembangunan baik pendidikan, keluarga berencana maupun 
pembangunan masyarakat desa. Perluasan orientasi Majelis Ulama 
Indonesia tersebut yang notabene beranggotakan para ulama 
yang sekaligus juga pemuka-pemuka masyarakat itu sungguh 
menggembirakan kita semua karena orientasi yang demikian 
itu langsung maupun tidak langsung akan memantul dalam ma 
syarakat kit.a yang sebagaimana kita ketahui mempunyai rasa 
keagamaan yang sang:at kuat serta bersifat panutan dalam arti 
sangat memperhatikan pandangan, kata serta fatwa dari tokoh- 
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tujuan PELIT A IV yaitu pertama meningkatkan taraf hidup dan 
kecerdasan seluruh rakyat, yang makin merata dan makin adil, 
serta kedua meletakan landasan yang kuat untuk tahap pemba 
ngunan berikutnya, maka kita harus dapat menciptakan kerangka 
landasan pembangunan nasional kita, yang akan dimantapkan 
pada REPELIT A V yang akan datang, sehingga REPELIT A VI 
Bangsa Indonesia siap tinggal landas menuju masyarakat adil 
makmur sebagaimana yang kita cita-citakan bersama. 

Berkaitan dengan itu sud.ah barang tentu sejak sekarang 
ini kita sekalian harus dapat mengkonsentrasikan segenap ke 
mampuan kita bersama demi untuk keberhasilan PELIT A IV 
tersebut, yang jelas akan lebih besar volume bobot dan isinya 
dari PELIT A-PELIT A yang terdahulu. Dan berkaitan dengan 
itu masalah pengawasan, peningkatan disiplin Aparatur Negara 
dan peran-serta seluruh rakyat dalam pembangunan, merupa 
kan faktor-faktor yang perlu diperhatikan apabila kita ingin 
sukses dalam pelaksanaan PELIT A IV ini, 



tokoh yang patut untuk dianuti atau diikuti, sehingga dengan 
demikian orientasi masyarakat terhadap pembangunan nasional 
yang sedang kita laksanakan makin mantap dan meningkat baik 
secara kwantitatif maupun kwalitatif. 

Saudara-saudara sekalian, 
Rapat Kerja Gabungan (RAKERGAB) antara Mahkamah 

Agung, Departemen Kehakiman, Kejaksaan Agung dan POLRI, 
pada akhir bulan Maret yang baru lalu, sangat menarik perhati 
an Dewan. 
RAKERGAB antara Instansi-instansi penegak hukum ini mem 
punyai arti yang sangat penting di dalam upaya untuk meningkat 
kat keterpaduan para petugas penegak hukum khususnya dalam 
menghadapi PELIT A IV. 
Negara kita adalah negara hukum dan bukan negara yang berda 
sar kan atas kekuasaan, oleh karena itu hukum memegang peranan 
mutlak bagi kehidupan bernegara dan bermasyarakat. 
Kita melihat bahwa masyarakat masih sangat mendambakan 
tegaknya hukum dan keadilan di tanah air kita ini. 
Rasa keadilan yang dituntut oleh masyarakat, akan mempunyai 
pengaruh kepada ketenteraman kepada setiap manusia Indone 
sia, karena mereka merasa ada pengayoman dan rasa kepercayaan 
yang penuh kepada para penegak hukum, yang pada gilirannya 
akan menimbulkan kegairahan masyarakat untuk ikut berperanan 
dalam setiap kegiatan khususnya untuk ikut mensukseskan pern 
bangunan, yang sedang gia-giatnya kita laksanakan. 
Kita menilai bahwa penyelenggaraan RAKERGAB ini merupa 
kan upaya para penegak hukum untuk lebih mewujudkan Negara 
Indonesia sebagai Negara Hukum, dan tentunya ini akan dikuti 
dengan langkah-langkah konk:rit berikutnya. Sekalipun demikian 
kami yakin bahwa dalam rangka mewujudkan negara Indonesia 
sebagai Negara Hukum itu, tidak akan berhasil tanpa adanya 
partisipasi secara aktif dari rakyat. Dalam hal ini seluruh rak 
yat harus ikut serta menciptakan kondisi dimana hukum akan 
dapat selalu tegak. Oleh karena itu melalui mimbar ini kami 
menghimbau kepada semua pihak untuk lebih mempertebal 
tekad dan semangat dalam rangka menegakkan hukum sehingga 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
Upaya peningkatan dibidang penegakkan hukum sebagai 

mana telah kami kemukakan terdahulu itu apabila dikatikan 
dengan makin meningkatnya ancaman bahaya narkotika di tanah 
air kita yang sebagian besar korban-korban adalah anak-anak 
muda yang merupakan tunas-tunas Bangsa, sungguh sangat men 
desak. 
Berkaitan dengan itu kiranya perlu segera diambil kebijaksanaan 
serta ditentukan strategi nasional yang jitu yang lebih memadukan 
usaha penanggulangan narkotika baik secara preventif dan re 
presif maupun antar sektoral. 
Keterpaduan itu sungguh sangat diperlukan karena pada hakekat 
nya penanggulangan masalah narkotika meliputu penghancuran 
sumber-sumber gelapnya, jalur-jalur pengadaan dan sumber-sumber 
keuangannya serta [alur peredarannya sampai ke seluruh mata 
rantai organisasi kejahatan narkotika. 
Kita menyadari bahwa kejahatan narkotika itu mempunyai ja 
ringan internasional yang luas yang menembus batas-batas admi 
nistrasi negara oleh karenanya dalam rangka penanggulangan 
masalah narkotika ini perlu adanya kerja sama yang baik antar 
negara. Berkaitan dengan itu maka Dewan sungguh menyambut 
dengan gembira adanya pertemuan para ahli narkotika ASEAN ke 
VIII yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 2 April 1984 
sampai dengan 4 April 1984 yang berusaha untuk menentukan ke 
bijaksanaan serta strategi regional yang terpadu dalam rangka 
penanggulangan bahaya narkotika. 
Keterpaduan itu memang sangat diperlukan mengingat bahwa 
karena letak geografis ASEAN yang sangat dekat dengan salah 
satu sumber gelap narkotika, kawasan ASEAN merupakan ka 
wasan yang sangat rawan terhadap ancaman bahaya narkotik:A. 

apa yang diamanahkan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bahwa 
Negara Indonesia sebagai Negara Hukum lnsya Allah akan men 
jadi kenyataan. 



Sidang Dewan yang terhormat, 
Masalah-masalah luar negeri yang memperoleh perhatian 

Dewan diantaranya adalah kunjungan 2 Tokoh Asia yang ada 
kaitannya dengan permasalahan Kamboja. Mereka secara ber 
turut-turut diawal bulan Maret 1984 yang lalu telah berkunjung 
ke Indonesia yaitu Perdana Menteri Pemerintahan Koalisi Demo 
krasi Kamboja Son Sann, dan Menteri Luar Negeri Vietnam 
Nguyen Cho Thach. 
Kunjungan mereka ke Indonesia, adalah dalam rangka keinginan 
masing-rnasing untuk mengemukakan pendapat atau posisi ne 
garanya mengenai permasalahan Kamboja. 
Indonesia yang selalu menganut prinsip politik luar negeri yang 
bebas dan aktif tidak menghendaki adanya pasukan asing di 
sesuatu negara, dan menghendaki terwujudnya Asia Tenggara 
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Saudara-saudara sekalian, 
Disekitar akhir bulan Maret dan perrnulaan bulan April 

101, dalam berbagai mass media telah d imuat suatu pemberitaan 
yang menyangkut citra DPR. Berkaitan dcngan itu perlu kira 
nya kami tegaskan bahwa sistem dan prosedur penyelenggaraan 
tugas, fungsi hak dan kewajiban DPR beserta Anggotanya telah 
diatur dalain Peraturan Tata Tertib DPR sert.a peraturan per 
undangan lainnya. 
Pengalaman menunjukkan bahwa mcmang belum semua orang 
mengerti, atau memahami materi dari peraturan-peraturan itu 
sehingga oleh karenanya kadang kala terjadi hal-hal yang tidak 
proporsional ataupun dapat menimbulkan penafsiran yang ber 
macam-macam mengenai citra Dewan. Mengingat DPR ini merupa 
kan Lembaga mili.k kita bersama maka adalah menjadi kewajiban 
kita semua apakah itu Anggota DPR, Anggota Lembaga Peme 
rintah, Anggota Lembaga Non Pemerintah, Perusahaan, Organi 
sasi Masyarakat bahkan seluruh Rakyat Indonesia untuk berusaha 
meningkatkan citra DPR sebagai Lembaga Demokrasi Pancasila 
di tanah air kita. Untuk itu kami berharap kepada semua pihak 
untuk memahami serta selanjutnya mematuhi serta melaksana 
kan peraturan-peraturan tersebut secara konsekwen. 
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Sidang Dewan yang terhonnat, 
Adanya pemberitaan oleh Kantor Berita dan Pers Luar Ne 

geri mengenai kebocoran dokumen Pemerintah Australia yang 
berisi suatu analisa strategis yang anta.ra lain menyebutkan bah 
wa Indonesia dalam jangka panjang meru pakan ancaman po 
tensial bagi Australia, cukup mendapat perhatian Dewan. 
Kami berpendapat bahwa masalah tersebut adalah masalah da 
lam negeri Australia sendiri. Bahwasanya mereka mengadakan 
penilaian terhadap Indonesia sebagai ancaman potensial hake 
katnya adalah hak dari Australia sendiri. Sekalipun demikian 
kiranya perlu diketahui oleh semua pihak bahwa sebagaimana 
telah ditentukan dalam Pembukaan UUD 1945, maka Negara 
Indonesia sebagai suatu Negara dengan dasar Pancasila mem 
pu~yai tiga kerangka tujuan yaitu : 

Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh 
tumpah darah Indonesia. 

sebagai daerah yang bebas dan netral. Oleh karena itu menge 
nai masalah Kamboja ini sungguh adil kiranya apabila dapat 
segera diselesaikan dengan memberikan kesempatan kepada 
bangsa Kamboja sendiri untuk menyelenggarakan Pemilihan 
Umum yang bebas dan rahasia di bawah pengawasan PBB untuk 
r:rienentukan bentuk dan corak pemerintahnya ~ndiri sesuai 
dengan Resolusi PBB tentang Kamboja. 

Saudara-saudara sekalian, baru-baru ini Sauda.ra Menteri 
Luar Negeri telah mengadakan kunjungan ke Uni Soviet. Kun 
jungan ini juga menarik perhatian Dewan, karena kunjungan 
tersebut mempennasalahkan hal-hal yang berkaitan dengan kerja 
sama Perdagangan kedua negara khususnya perdagangan Non 
Migas, permasalahan hubungan antara Timur dan Barat serta 
usaha-usaha untuk mencari penyelesaian mengenai masalah Kam 
boja. 
Dalam hubungan ini Dewan menyambut baik hasil kunjungan 
MENLU tersebut, karena Uni Soviet telah memberikan tanggapan 
yang menggembirakan. 

I 
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Jakarta, 16 April·1984. 

Sidang Dewan yang terhormat, 
Demikianlah gambaran kegiatan Dewan yang akan di 

laksanakan dalam Masa Sidang IV ini, serta beberapa perma 
salahan yang telah terjadi yang sempat mendapat perhatian 
kita bersama. 
Izinkanlah kami mengakhiri Pidato Pembukaan ini dengan ucap 
an terima kasih, dan Wassalamu'alaikum Wr. Wb. 

2. Memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan 
kehidupan Bangsa. 

3. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 
Kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

Berkaitan dengan itu jelaslah bahwa pada hakekatnya Rakyat, 
Bangsa dan Negara Indonesia adalah cinta. damai, dan selalu 
mendambakan terciptanya ketertiban dunia yang aman dan 
sentosa, serta bebas dari ancaman dan ketakutan, sehingga oleh 
karenanya Rakyat, Bangsa dan Negara Indonesia tidak mem 
punyai ambisi sedikitpun untuk menjadikan dirinya sebagai 
sumber ancaman bagi siapapun. 

Selanjutnya kami sungguh prihatin babwa pada akhir-akhir 
ini nampak gejala-gejala adanya sedikit kekurang serasian antara 
Indonesia dengan Negara tetangga terdekat yaitu Papua Niugini 
(PNG) terutama dengan terjadinya pengusiran Atase Pertahanan 
R.I. di Port Morsbey yang menurut pengamatan kami adalah 
berpangkal kepada kesalah pahaman semata-mata. Bagaimana 
pun juga Indonesia dengan Papua Niugini sebagai tetangga ter 
dekat adalah saling membutuhkan. Oleh karenanya perlu segera 
diambil langkah-langkah untuk menjernihkannya. Berkaitan 
dengan itu kami sungguh berharap, agar rencana pertemuan 
antara Saudara Menlu R.I. dengan counterpartnya yaitu Menlu 
PNG akan membawa kejemihan serta menghalau atau mem 
bersihkan semua kesalah pahaman tersebut sehingga hubungan 
antara R.I. dengan PNG pulih kembali seperti sedia kala. 
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SAMBUTAN KETUA DPR-RI 
PADA UPACARA PENYERAHAN HAPTAH 

BEPEKA ATAS APBN 1982/ 1983. 
25 APRIL 1984 
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Hadirin yang terhormat, 
Tanggal 1 April 1984 adalah garis awal dari pelaksanaan 

PELIT A IV yang telah disahkan oleh Keputusan Presiden No 
mor 21 Tahun 1984 tanggal 19 Maret 1984. PELITA IV tersebut 
pada hakekatnya dalam jalur usaha pembangunan untuk mewu 
judkan tujuan Nasional sebagaimana diamanahkan oleh Undang 
Undang Dasar 1945 jelas mempunyai kedudukan kunci, karena 

Assalamu'alaikum Wr. Wb. 
Kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT bahwa 

dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 
ayat ( 5 ), pada hari yang berbahagia ini, telah dapat diselenggara 
kan penyerahan Hasil Pemeriksaan Tahunan (HAPTAH) atas 
APBN 1982/1983 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BEPEKA) 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 
Berkaitan dengan itu sekalipun penyampaian HAPT AH tersebut 
dilakukan dalam suatu upacara yang sederhana, namun jelaslah 
bahwa makna serta nilai idialnya dari penyerahan HAPT AH itu 
tidak- sekali-kali berkurang, karena penyerahan HAPTAH terse 
but pada hakekatnya merupakan perwujudan yang nyata dari 
tekad kita bersama untuk membudayakan Demokrasi Panea 
sila sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. 

Yang terhormat, 
Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota BEPEKA, 
Saudara para Wakil Ketua DPR, 
Saudara-saudara Pimpinan Fraksi-fraksi di DPR, 
Saudara-saudara Pimpinan Komisi APBN, Komisi I s/d X, 
BURTdan BKSP. 

SAMBUTAN KETUA DPR-Rl PADA UPACARA 
PENYERAHAN HAPTAH BEPEKA ATAS APBN 1982/1983 

25 APRIL 1984 



justru dalam PELIT A IV inilah, kita harus dapat menciptakan 
kerangka landasan bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan ber 
kembang terus untuk kemudian dimantapkan landasan tersebut 
dalam PELITA ke-V, sehingga dalam PELITA ke VI nanti bangsa 
Indonesia sudah benar-benar dapat tinggal landas untuk memacu 
pembangunan menuju terwujudnya masyarakat yang dicita-cita 
kan ialah masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Panca 
sila. Kita menyadari bahwa tantangan yang akan kita hadapi 
dalam pelaksanaan PELIT A IV itu sungguh tidak ringan, lebih 
lebih dalam suasana perekonomian dunia yang pada dewasa ini 
masih memprihatinkan karena belum pulih kembali dari akibat 
resesi dunia, maka jelas kita akan dibadang oleh berbagai pro 
blem dan persoalan yang lebih rumit dari masa-masa yang lalu. 
Oleh karena itu kita benar-benar harus jeli terhadap segala ke 
mungkinan-kemungkinan serta waspada agar terh indar dari segala 
kelengahan dan kealpaan yang langsung atau tidak langsung dapat 
menggagalkan pelaksanaan PELIT A IV tersebut. Berkaitan de 
ngan itu disamping disiplin anggaran yang harus benar-benar 
ditaati oleh semua pihak, maka penggunaan anggaran sungguh 
harus didasarkan pada azas hemat, tepat dan manfaat. Untuk 
itulah DPR sebagai Lembaga Tinggi Negara yang secara konsti 
tusional mempunyai hak budget serta mempunyai fungsi peng 
awasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara dan 
pembangunan, benar-benar memegang peranan yang menentu 
kan, agar prinsip dan azas-azas penggunaan anggaran tersebut 
tetap dipegang teguh dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan. 

Dalam rangka mewuiudkan hak begroting serta pelaksana 
an fungsi pengawasan tersebut secara paripurna jelas Dewan 
membutuhkan masukkan (in put) yang sebanyak-banyaknya dan 
salah satu masukan yang diamanahkan oleh Undang-Undang Da- 
sar 1945 adalah Hasil Pemeriksaan Tahunan APBN yang dise 
lenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Sebagaimana kita 
ketahui bersama APBN tahun 1984/1985 telah disahkan oleh 
DPR dalam rapat Paripurnanya pada tanggal 29 Pebruari 1984 
yang lalu, dan dalam masa sidang ke IV ini DPR akan m~mba- 
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Jakarta, 25 April 1984. 

has Rancangan Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Penda 
patan dan Belanja Negara tahun 1983/1984 serta Rancangan 
Perhitungan Anggaran Negara tahun 1980/1981, karenanya 
HAPTAH atas APBN 1982/1983 yang pada hari ini diserahkan 
kepada Dewan, jelas akan merupakan bahan yang sangat ber 
harga sekali .. Berkaitan dengan itu maka atas nama Dewan Per 
wakilan Rakyat Republik Indonesia, kami menyampaikan te 
rima kasih dan penghargaan kepada Saudara Ketua, Wakil Ke 
tua, para Anggota serta Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa 
Keuangan atas penyampaian Hasil Pemeriksaan Tahunan Badan 
Pemeriksa Keuangan tahun anggaran 1982/1983 kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang dapat terlaksana 
pada hari ini berkat kerja sama yang baik antara kedua Lernbaga 
Tinggi Negara kita. 
HAPT AH tersebut selanjutnya akan segera kami sampaikan ke 
pada Komisi APBN sebagai salah satu Alat Kelengkapan Dewan 
yang mempunyai tugas untuk menangani masalah tersebut dan 
marilah kita sekalian memohon kepada Allah swr semoga kerja 
sama yang baik tersebut dapat kita tingkatkan lagi untuk masa 
masa mendatang. 

Sekian dan terima kasih. 
Wasaalamu'alaikum Wr. Wb. 
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SAMBUTAN KETUA MPR/DPR-RI 
BAPAK H. AMIRMACHMUD SELAKU 

KETUADEWANPENGAWASYAYASAN 
UNIVERSIT AS SILIWANGI 

MEI 1984 
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Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 
Yang saya hormati: 

Saudara Pengurus Yayasan Universitas Siliwangi, 
Saudara Rektor dan para Anggota Senat Guru Besar serta 
para Dasen, 
Panitia Penyelenggara Dies Natalis, 
Para Mahasiswa, 
Hadirin yang berbahagia. 

Izinkanlah saya mengajak hadirin sekalian untuk meman 
jatkan puji dan syukur ke hadiran Allah SWT karena hanya berkat 
lindungan-NY A-lah Universitas Siliwangi ini dapat menyelenggara 
kan Dies Natalisnya yang ke VI. 

Hal yang demikian itu jelas merupakan bukti bahwa selarna 
6 tahun ini Universitas Siliwangi telah ikut berperan serta secara 
aktif dan positif dalarn pembangunan bangsa khususnya dalam 
rangka "mencerdaskan kehidupan bangsa" sebagaimana yang di 
amanatkan di dalam Pembukaan UUD 1945, walaupun dengan 
segala keterbatasan dan kekurangannya. 

Memperingati Dies Natalis atau hari Ulang Tahun memang 
merupakan suatu momentum yang tepat dan membahagiakan 
karena, justeru kita berkesempatan untuk menghayati kembali 
segala pengalaman yang pahit maupun yang manis serta yang 
merisaukan, maupun yang membahagiakan. Dan yang terlebih 
penting dari pada itu Dies Natalis tersebut harus kita gunakan 
untuk mawas diri dengan menarik pelajaran yang bernilai demi 
bekal dan modal untuk mengayun langkah dan membangun masa 
depan yang lebih baik. 

SAMBUTAN KETUA MPR/DPR-RI 
BAPAK H. AMIRMACHMUD SELAKU KETUA DEWAN 

PEN GA WAS YA Y ASAN UNIVERSITAS SILIW ANGI 
MEI 1984 
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Saudara-saudara sekalian, 
Pendidikan sebagai suatu usaha yang terpenting dalam 

rangka mencerdaskan bangsa sebagaimana diamanahkan oleh 
UUD 1945, pada hakekatnya merupakan tanggung jawab bersama 
antara keluarga, masyarakat dan Pemerintah. Justeru karena itu 
lah, maka 6 tahun yang lalu masyarakat Tasikmalaya dan sekitar 
nya tergetar hatinya untuk ikut berperan serta mendirikan lem 
baga pendidikan tinggi yang diberi nama Universitas Siliwangi 
ini, yang sekaligus membantu program Pemerintah dalam usaha 
pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan. 

Memang pembangunan suatu bangsa akan berhasil jika 
bangsa itu berhasil membangun sumber daya manusianya, dan 
salah satu faktor yang dominan dalam rangka pembangunan sum 
ber daya manusia itu justeru terletak pada usaha-usaha pendidikan. 
Oleh sebab itulah dalam GBHN - Pola Umum Pelita ke IV masa 
lah pendidikan ini mendapat perhatian yang makin besar. Dalam 
GBHN tersebut telah ditegaskan bahwa pendidikan nasional kita 
harus berdasarkan Pancasila dengan tujuan untuk meningkatkan 
ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan kecer 
dasan dan keterampilan, memperkuat kepribadian dan memper 
tebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air, agar dapat me 
numbuhan manusia-manusia pembangun yang dapat membangun 
dirinya sendiri dan bersama-sama bertanggung jawab terhadap 
pembangunan bangsa. Berkaitan dengan itu maka khusus yang 
berkaitan dengan dunia Pendidikan Tinggi, Repelita IV telah 
menentukan bahwa Pendidikan Tinggi harus dikembangkan 

serta diarahkan antara lain untuk : 
1. Menjadikan Perguruan Tinggi sebagai pusat pengembangan 

Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, serta pusat kegiatan pene 
litian, sesuai dengan kebutuhan pembangunan masa sekarang 
dan masa datang. 

2. Mendidik mahasiswa agar mampu menguasai ilmu pengetahu 
an dan tehnologi, berjiwa penuh pengabdian serta memiliki 
rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa 
dan negara dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan 
Tinggi. 



Saudara-saudara sekalian, 
Kita harus menyadari bahwa sukses at.au gagalnya bangsa 

kita untuk tinggal landas dalam Repelita VI nanti ditentukan 
oleh sukses atau gagalnya kit.a dalam pelaksanaan Repelita IV 
ini. Oleh sebah itu jelas bagi kita bahwa Repelita IV ini mem 
punyai arti kunci yang sangat penting dan menentukan bagi 
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Saudara-saudara sekalian, 
Dari uraian tersebut di atas, dari apa yang tersurat dan ter 

sirat dalam GBHN maupun Repelita IV, jelas bahwa tujuan pen 
didikan nasional kita dari pendidikan yang terendah sampai yang 
tertinggi harus mengarah dan mencakup kepada 2 sasaran secara 
simultan. Disatu pihak menambah dan memperluas kepekaan dan 
ketajaman akal yang menghasilkan manusia yang cerdas dan te 
rampil yang dapat menciptakan kemajuan-kemajuan di bidang 
ilmu pengetahuan dan teknologi, sedang dilain pihak sekaligus 
meningkatkan moral yang akan menghasilkan manusia-manusia 
yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti 
yang luhur, berkepribadian yang kuat, mempunyai semangat 
kebangsaan dan cinta tanah air. Manusia yang bertaqwa, berbudi 
luhur, berkepribadian, cinta tanah airnya, tidak akan mengguna 
kan kemajuan-kemajuan yang dicapainya itu untuk maksud 
destruktif, melainkan dengan moral yang tinggi itu ia dapat me 
ngendalikan kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh akalnya itu 
untuk memuliakan asma Tuhan Yang Maha Esa, dan untuk ke 
bahagiaan hidup manusia, untuk kebahagiaan Bangsa dan Tanah 
Airnya termasuk kebahagiaan dirinya sendiri. 

3. Mengembangkan tat.a kehidupan Kampus sebagai masyarakat 
ilmiah yang berbudaya, berm.oral Pancasila dan berkepriba 
dian Indonesia. 

Oleh karena itulah Universitas Siliwangi sebagai komponen 
yang tidak dapat dipisahkan dari Konfigurasi Perguruan Tinggi 
Nasional wajib dapat meningkatkan diri sehingga mampu untuk 
melaksanakan butir-butir sebagaimana tertera dalam Repelita 
tersebut. 
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Jakarta, Mei1984. 

W1wlemu1alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

genera1i-1ienerasi yang akan datang, bagi kejayaan dan kemak 
muran bangsa kita 1elanjutnya. Berkaitan dengan itu peranan 
pendidikan khususnya peranan dunia universitas termasuk Uni 
versitas Siliwangi ini akan dituntut peran aktifnya yang lebih 
be1ar1 dan lebih berat lagi dari pada Pellta-pelita sebelumnya. 

Sekian sambutan saya, semQga Universitas Siliwangi ini 
senantiasa dapat meniupkan na.fas baru yang positif-konstruktif, 
dalam usaha mencapai sasaran pembangunan pendidikan seperti 
yanii telah diamanahkan di dalam GBHN dan Repelita IV. 

Kepada Univeraita1 Siliwangi yang genap berusia 6 tahun 
ini dan kepada para mahasiswa yang akan diwiauda hari ini saya 
ucapkan sela.mat, 1emonp Tuhan Yang Maha Esa senantiasa mem 
berikan Rakhmat dan karunia-NY A kepada kita 1ekalian. 

\ 
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Kita panjatkan syukur alham<l ulillah kehadiran "Allah SWT 
karena hanya dengan rakhrnat serta hidayahNya lah Musyawarah 
Besar kc-V dari Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau 
yang penting ini dapat berlangsung. 

Saya katakan Musyawarah Besar ke-V ini penting karena : 

Pertama : Dilihat <lari para pesertanya yang nota bene terdiri 
dari para tokoh masyarakat maka keputusan apapun 
yang akan dihasilkan dalam MU BES pasti akan mem 
punyai gema kedalam masyarakat diseluruh pe 
losok tanah Minangkabau. Bahkan saya berpen 
dapat bahwa gema dari MUBES ini akan mene 
robos batas teritorial Minangkabau dan akan me 
landa kepada setiap warga Minangkabau yang pada 
dewasa ini terse bar diseluruh pelosok tanah air. 

Kedua Dilihat dari materi atau permasalahan yang akan 
dibahas dalam MUBES sebagaimana tergambar dari 
thema MUBES yaitu : 

Sukseskan konsolidasi agama; 
- Sukseskan REPELIT A IV; 
- Sukseskan Pelestarian Adat Minangkabau. 
Jelas akan mempunyai jangkauan yang strategis 
dalam rangka pembangunan Bangsa yang justeru 
pada tahapan PELIT A IV ini kita harus dapat men 
ciptakan kerangka landasan pembangunan bagi Bang 
sa Indonesia. 

Assa la mu 'alaiku m Warahrnatullah i Wabarakatuh, 

SAM13UTAN KETUA Ml'R/Dl'H-RI 
SLLAKU 

PA YUNG PANJI MARAWA BASA L.K.A.A.M. SUMA TERA 
13ARAT PADA MUSYAWARAH BESAR Kl:.-V 

TANGGAL 18 S/D 20 MEI 1984 



Dengan demikian jelaslah bahwa dalam menghadapi setiap 
permasalahan dalam hidup dan kehidupan baik nasional maupun 
internasional kita wajib selalu berpangkal tolak dari Wawasan Nu 
santara tersebut. Hal ini secara implisit mengandung arti bahwa 
Wawasan Nusantara harus menjadi sistem kehidupanNasional. 
382 

Berkaitan dengan itulah maka MPR telah mengangkat W awas 
an Nusantara sebagai produk konstitusional yaitu dalam TAP MPR 
Nomor II/MPR/1983, sehingga Wawasan tersebut menjadi cara 
pandang yang resmi yang membimbing Rakyat, Bangsa dan Negara 
dalam hidup dan kehidupan Nasional maupun Internasional. 
Adapun Wawasan tersebut mencakup perwujudan : 

Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan Po 
litik, satu kesatuan Sosial dan Budaya, satu kesatuan Eko 
nomi dan satu kesatuan Pertahanan dan Keamanan. 

Saudara-saudara sekalian, 
Bersumber kepada falsafah dan ideologi Pancasila, maka 

kondisi geografik Negara Republik Indonesia yang berwujud 
beribu-ribu pulau, kondisi antropologik yang berwujud beratus 
ratus suku bangsa, dengan masing-masing bahasa, adat kebiasaan 
serta kebudayaan, telah melahirkan suatu budaya (kultur) po 
litik yaitu Wawasan Nusantara yang pada hakekatnya mengandung 
dua nilai yaitu : 
Pertama : Mewujudkan serta memelihara persatuan dan kesatu 

an yang serasi, selaras dan kompak; 
Kedua Menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk meman 

faatkan lingkungan hidup dengan tetap memelihara 
kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup yang 
berupa keaneka ragaman tersebut dalam kerangka 
perwujudan serta pemantapan persatuan dan kesatu 
an. 

Dilihat dari segi momentum, MUBES ini adalah te 
pat karena kita pada dewasa ini sedang berada dalam 
awal pelaksanaan PELITA IV. 

Ketiga 



Saudara-saudara yang terhonnat, 
Adat Minangkabau pada hakekatnya merupakan substansi 

dari budaya Indonesia yang bersumber kepada Pancasila, Unsur 
unsur dari Adat Minangkabau apabila dipersandingkan dengan 
Pancasila jelas serasi dan selaras. Sila pertama dari Pancasila, 
yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Adat Minangkabau me 
rupakan tiang pokok dan urat tunggang, bagi Adat Minangkabau, 
adat dengan syarak adalah bagaikan air dengan tebing. 
Dan yang demikian itu jelas terpahat dalam pepatah : 

"Adat sandi syarak, syarak basandi Kitabullah". 
Demikian pula dalam pepatah : 
"Salah kepada Tuhan minta tobat, 
Salah kepada manusia minta maaf, 
Kesudahan adat ke Balairung, 
Kesudahan dunia ke Akhirat", 

menunjukkan bahwa dalam Adat Minangkabau kehidupan dunia 
wi dan ukhrowi harus seimbang, selaras clan serasi. 
Sila kedua dari Pancasila yaitu kemanusiaan Yang Adil dan Ber 
adab dalam Adat Minangkabau mempunyai kedudukan yang-ting 
gi. 
Hal yang demikian itu jelas terukir dalam pepatah : 

"Sa-itiak, sa-ayam, sasasik, sasanang, sahino samalu. 
Ma nan ado samo dimakan nan tidak samo dicari. 
Laki-laki samalu. perempuan sarasan. 
Cadiak indak mambuang kawan, nan cadiak kawan barundiang 
Gapuak indak mambuang lamak. 
Nan baik iyolah budi nan indah iyolah baso". 

Sila ketiga dari Pancasila yaitu Persatuan Indonesia adalah selaras 
dengan Adat Minangkabau sebagaimana tertuang dalam pepatah : 

"Raso aie kepematang, raso minyak ke kuali, tagak suku 
memaga suku, tagak nagari memaga nagari, tagak bangso 
memaga bangso ". 

Pepatah tersebut jelas mengamanahkan bahwa kepentingan yang 
kecil harus mengalah terhadap kepentingan yang lebih besar, 
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Saudara-saudara sekalian, 
,Berkaitan dengan itu semua, maka jelaslah bahwa Adat Mi 

nangkabau yang secara historis telah menjadi sistem kehidupan 

Jelas menggambarkan bahwa kepemimpinan dalam Adat Minang 
kabau pada hakekatnya merupakan kepemimpinan yang demo 
kratis. 
Selanjutnya sila kelima dari Pancasila yaitu Keadilan Sosial dalam 
Adat Minangkabau merupakan unsur yang penting, sebagaimana 
terukir dalam berbagai pepatah yang antara lain berbunyi : 

"Ma nan ado samo dimakan, nan indak samo dicari. 
Mandapek samo balabo, kehilangan samo barugi. 
Hati gajah samo dilapak, hati tungau samo dicacah". 

yang secara implisit mengandung arti bahwa Kepentingan Bang 
sa wajib dikedepankan daripada kepentingan individu dan ke 
lompok masyarakat. Berkaitan dengan itu jelaslah bahwa Kepen 
tingan individu dan kelompok masyarakat harus disub-ordinasikan 
kepada kepentingan yang lebih besar yaitu Bangsa dan Negara, 
sebab apabila tidak, akan merusak kesatuan dan persatuan Na 
sional. 

Sila keempat dan Pancasila yaitu Kerakyatan Yang Dipimpin oleh 
Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, me 
mang merupakan salah satu sendi dari Adat Minangkabau sebagai 
mana terukir dalam pepatah : 

"Bulek aie dek pambuluah, 
Bulek kato dek mufakat, 
Tuah sepakat, cilako basilang". 

Demikian pula dengan pepatah : 
"Kemanakan barajo ke mamak, 
Mamak barajo ke Penghulu, 
Kemenakan disembah Batin, 
Mamak disembah lahie, 
Penghulu barajo ke mufakat, 
Mufakat barajo ke nan bana". 



Jakarta, Mei 1984. 

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

seluruh warganya, merupakan partikel yang penting dalam rangka 
perwujudan Wawasan Nusantara sebagai sistem kehidupan nasio 
nal berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu perlu terus dikembang 
ka, digali untuk menemukan kembali butir-butir yang positif bagi 
pembangunan Bangsa, dan sebaliknya unsur-unsur adat yang kira 
nya tidak serasi serta selaras lagi perlu ditinggalkan sehingga tidak 
menjadi hambatan dalam Pembangunan Nasional. 

Demikianlah sambutan saya dan marilah kita memohon ke 
pada Allah SWT agar selalu memberikan Rakhmat dan Ridho-Nya 
kepada kita sekalian. 
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Saudara-saudara sekalian, 
Kalau kita berbicara mengenai masalah generasi muda atau 

kaum muda dengan segala dinamika, idealisme dan patriotisme 
nya, memang merupakan topik yang selalu menarik. 

Di Negara kita pemahaman mengenai Generasi Muda khu 
susnya mengenai peranan maupun pembinaan Generasi Muda, 
kini sedang berkembang. 

Berbagai Lokakarya, Seminar, Panel Diskusi, telah sering 
diselenggarakan dalam berbagai tingkatan, baik di tingkat De 
partemen maupun diberbagai kalangan organisasi kemasyara 
katan, yang kesemuanya itu bertumpu pada pembinaan dan 

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 
Sungguh saya merasa gembira dapat menerima kedatangan 

Saudara-saudara sekalian, karena dengan demikian saya dapat 
bersilaturakhmi dan bertatap muka secara langsung dengan wakil 
wakil para remaja/pemuda dari seluruh Indonesia yang tergabung 
di dalam suatu wadah yang disebut "Karang Taruna". 

Setelah membaca jadwal kegiatan yang disampaikan kepada 
saya yang menyebutkan bahwa selain kegiatan Ternu Karya Na 
sional yang telah dilakukan, Saudara-saudara telah dan akan men 
dapat ceramah-ceramah/sambutan-sambutan dari beberapa Men 
teri dan Pejabat-pejabat Negara lainnya yang tentunya di dalarn 
ceramah/sambutan tersebut mengarah dan berkisar dalam ruang 
lingkup ke Karang-Taruna-an, maka sambutan saya ini akan 
menitik-beratkan kepada masalah Pembangunan Politik secara 
sepintas kilas, khususnya yang berkaitan dengan ruang lingkup 
dunia kepemudaan/keremajaan di Indonesia ini. 

SAMBUTAN KETUA MPR/DPR-RJ 
DALAM RAK/\ MENERIMA 

PESERTA TEMU KARY A NASIONAL KARANG TARUNA 
TANGGAL 24 MEI 1984 
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pengembangan Generasi Muda sebagai pewaris dan penerus per 
juangan. 

Apabila kita menengok kebelakang sejarah pergerakan 
Bangsa Indonesia, peranan dan kehadiran Generasi Muda dalam 
rangka mencapai cita-cita kemerdekaan, benar-benar telah ter 
wujud nyata. Apabila kita lacak alur sejarah mulai dari perge 
rakan Budi Utomo hingga kini terdapat beberapa momentum 
yang mengesankan yang melibatkan Generasi Muda. Menurut 
hemat saya paling sedikit terdapat 4 tonggak sejarah yang me 
rupakan puncak-puncak momentum historik-patriotik yaitu 
Kebangkitan Nasional (Budi Utomo) pada tahun 1908, Sumpah 
Pemuda pada tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan pada tahun 
1945 dan bangkitnya Orde Baru pada tahun 1966. 

Dari keempat momentum yang merupakan benang merah 
sejarah tersebut, jelas bahwa saham generasi muda tidak kecil, 
karena sesuai dengan karakteristiknya yang penuh dinamika 
selalu dapat membesarkan kobaran api perjuangan. 
Peranan kaum muda secara sadar dan spontan telah memperkuat 
akar dan jiwa kebersamaan dan kesetiawanan, sekaligus mem 
perkuat uratnadi sejarah menjadi konfigurasi dan sumber daya 
insani yang ampuh. 

Penduduk Indonesia yang kini berjumlah ± 157 juta, dua 
pertiganya adalah orang-orang muda dari usia sekolah sampai 
usia 3 5 tahun. 

Oleh sebab itu di dalam GBHN dan REPELITA IV masalah 
kaum muda yang disebut dengan generasi muda ini memperoleh 
perhatian yang lebih besar dan peranannya lebih ditingkatkan 
Iagi dibanding dengan perhatian dan peranan yang dirumuskan 
dalam GBHN tahun 1978 dan REPELITA III. 

Kita mencatat ada beberapa butir baru yang menarik dalam 
GBHN 1983 yang berkenaan. dengan Generasi Muda antara lain: 
Pertama : Adanya pengakuan bahwa Generasi Muda adalab 

Sumber insani pembangunan. 

Kedua Pembinaan dan pengembangannya menuntut parti 
sipasi dan tanggung jawab semua pihak. 



389 

Saudara-saudara sekalian, 
Saya merasa bangga dan gembira apabila mendengar atau 

membaca berita bahwa ada kaum muda yang berperan aktif 
dan positif dalam bidang kesejahteraan sosial, agama, pertanian, 
kesehatan, keamanan, transmigrasi, koperasi dan usaha-usaha 
konstruktif lainnya dilingkungannya rnasing-masing. Namun 
sebaliknya saya merasa sedih dan prihatin, mengelus dada seraya 
menyebut Asma Allah Subhanahu Wata'ala apabila mendengar 
atau membaca berita adanya perkelahian antar remaja/pemuda, 
perkelahian antar sekolah, pesta narkotika, pelanggaran susila 
dan tindakan-tindakan destruktif lainnya yang dilakukan oleh 
kaum muda, karena kesemuanya itu merupakan kcrawanan-ke 
rawanan sosial yang dapat dimanfaatkan oleh unsur Subversi 
dan atau oleh ekstrim kiri a tau ekstrirn kanan untu k menghan- 

Dari butir keempat itu jelas bahwa organisasi fungsional Karang 
Taruna diakui eksistensinya dalatn GBHN, bahkan dalam rangka 
pembinaan dan pengembangannya dalam REPELIT A IV telah 
ditegaskan bahwa Karang Taruna sebagai organisasi sosial masya 
rakat diarahkan kepada Generasi Muda di desa/kelurahan agar 
dapat lebih berperan dalam mencegah kenakalan remaja, pe 
nyalahgunaan narkotika dan penanggulangan masalah-masalah 
sosial remaja/pemuda dilingkungannya. 

Ketiga Tujuan pembinaan dan pengembangannya semakm 
jelas dan konkrit antara lain meningkatkan ketaq 
waan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menanarnkan 
dan menumbuhkan kesadaran berbangsa dan ber 
negara, mempertebal idealisme, patriotisme dan 
harga diri, memperkokoh kepribadian dan disiplin, 
mempertinggi budi pekerti, dan sebagainya. 

Keempat: Dikembangkan wadah-wadah pembinaan Generasi 
Muda seperti Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) 
dan organisasi Mahasiswa, organisasi fungsional se 
perti KPNI, Pramuka, Karang Taruna, organisasi 
olah raga dan lain-lain. 
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Saudara-saudara sekalian, 
Apa yang saya ungkapkan ini hanyalah beberapa contoh 

curkan generasi muda dengan sasaran akhirnya menghancurkan 
Pancasila dan UUD 1945. Hal yang demikian itu sungguh me 
rupakan perbuatan yang keji. 

Oleh sebab itu saya minta kepada Saudara-saudara selaku 
wakil para remaja/pemuda untuk disampaikan kepada para re 
maja/pemuda dilingkungan Saudara, agar tetap waspada, karena 
kaum pemuda merupakan "sasaran antara" dalam rangka meng 
hancurkan Pancasila oleh kegiatan subversi dan kaum ekstrim 
tersebut. 
Untuk mencapai tingkat kewaspadaan, kesadaran, dan kepekaan 
akan bahaya itu jelas kita harus memperkuat dan menggalang 
mental yang kokoh membaja melalui penataran P-4 kepada para 
remaja/pemuda dilingkungan masing-masing. 
Perlu disadari bahwa kegiatan negatif oleh para ekstrim kiri, 
maupun kanan saat ini sudah mulai disebarluaskan, baik secara 
terang-terangan atau tersembunyi, baik dalam forum resmi mau 
pun tidak resmi, baik secara terus terang maupun terselubung. 
Berbagai isyu yang telah dihembus-hembuskan oleh sementara 
pihak (ekstrim) ditengah-tengah masyarakat yang antara lain 
menyebutkan bahwa pembangunan nasional sekarang ini justru 
memperluas jurang pemisah antara si kaya dan si miskin; Trans 
migrasi diidentikkan dengan pemerataan dan penyebaran kemis 
kinan clan sebagainya tidak lain dimaksudkan agar generasi muda 
menjadi bimbang dan tak percaya terhadap usaha Pemerintah 
dalam bidang pembangunan. Demikian pula Generasi Muda di 
buat kecil hati dengan membesar-besarkan isyu korupsi oleh Pe 
gawai Negeri atau Pejabat Negara serta diajak untuk tidak yakin 
adanya usaha penertiban yang dilakukah oleh Pemerintah. 
Di beberapa daerah/tempat dibangkitkanlah kebencian yang ber 
muara pada gaya klasik SARA (suku-agama-ras-antar golongan) 
dengan mencekokinya melalui sederetan ayat-ayat suci yang di 
aalahgunakan untuk tujuan menghancurkan Pancasila dan UUD 
1945. 



saja. Masih banyak cara atau usaha lain dari mereka untuk men 
cekoki dan mempengaruhi para remaja/pemuda kita agar anti 
pati terhadap Pemerintah dan terhadap pembangunan kita ini. 
Memang dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tidak selalu 
berjalan mulus dan lancar. Hal itu sudah kita sadari sebelumnya. 
Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) akan 
selalu timbul dan muncul diperrnukaan. Bahkan dalam proses 
sosial yang cepat dan dinamis tidak tertutup kemungkinan tim 
bulnya kerawanan sosial yang dapat menjadi sasaran subversi, 
infiltrasi dan penetrasi ke dalam tubuh kita sendiri, khususnya 
tubuh generasi muda. Kita perlu menyadari bahwa dalam pe 
laksanaan PE LIT A IV ini kita akan dihadapkan dengan keter 
batasan dan kerawanan sosial tersebut. Oleh karenanya kita ha 
rus sudah siap untuk mengatasi Ancaman, Tantangan, Hambatan 
dan Gangguan tersebut secara konsepsional, cepat dan tepat. 
Pelita IV medan perjoangan Politik Struktur kultur mantap. 
Berkaitan dengan itu saya mengharapkan agar para kaum muda 
dapat menempa diri sehingga menjadi pejuang-pejuang pemba 
ngunan yang gigih, tahan uji serta siap menjadi pemikir-pemikir 
yang peka akan wawasan sejarah dan setia akan tujuan Nasional 
dan cita-cita bangsa disemua bidang kehidupan. 

Pembangunan kita ini bersifat serba muka dalam arti bahwa 
dalam menciptakan kerangka landasan dalam REPELIT A IV ini 
harus berisi langkah-langkah untuk memantapkan sistem Politik, 
sistem ekonomi, sistem sosial dan budaya kita yang disadari, 
dan dijiwai oleh Pancasila. Cita-cita kita dalam pembangunan 
adalah membangun masyarakat modern yang makmur berke 
adilan, namun harus tetap berkepribadian kita sendiri. Oleh ka 
rena itu apabila dalam pembangunan masyarakat modern tersebut 
sekalipun akan muncul masyarakat yang maju industri dan tekno 
loginya, tetapi justru sifatnya materalistis, liberalistis, theokratis 
atau otoriter, maka kita tidak boleh menepuk dada bahwa Pem 
bangunan Nasional kita telah mencapai sukses, bahkan sebalik 
nya kita harus berduka serta bersedih hati karena mengalami 
kegagalan total dalam mengamalkan serta mengamankan Panca 
sila. Justru karena itulah, maka dalam PELIT A IV ini kerangka 
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Saudara-saudara sekalian, 
Sebelum saya akhiri sambutan ini, sekali lagi saya ingin 

menghimbau agar Saudara-saudara menyadari dan memahami 
sepenuhnya cita-cita kernerdekaan, dan selanjutnya mengisi 
kemerdekaan ini dengan pembangunan scbagaimana yang telah 
diamanahkan dalam GBHN yang kemudian dijabarkan dalam 
REPELITA. Kami menghimbau pula agar iklim keremajaan/ 
kepemudaan dilingkungan Karang Taruna dapat terbina secara 
dinamis sejalan dengan tuntutan pembangunan yang sedang 
giat kita laksanakan ini, sehingga benar-bcnar bangsa kita akan 
mampu iinggal landas pada Rl<:PELITA Vl diakhiri abad ke-20 
ini. 

landasan yang harus diciptakan adalah kerangka landasan pern 
bangunan yang mampu menjamin kelestarian Pancasila, kesta 
bilan nasional dan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila. 

Saudara-saudara sekalian, 
Dalam rangka menjamin kelangsungan pembangunan dan 

kelestarian Pancasila itu, GBHN sebagai satu konsensus Nasional 
melalui DPR selaku pemegang kedaulatan Rakyat telah meng 
gariskan bahwa semua kekuatan sosial politik harus mengguna 
kan Pancasila sebagai satu-satunya asas. 
Konsensus Nasional tersebut sungguh sangat penting, tepat dan 
bertanggung jawab karena penegasan Pancasila sebagai satu-satu 
nya asas bagi semua kekuatan organisasi kemasyarakatan pada 
hakekatnya merupakan perampungan dan pembulatan proses 
pembaharuan kehidupan politik yang kita adakan sejak lahirnya 
Orde Baru. 

Berkaitan dengan itu maka pembangunan politik harus di 
arahkan untuk lebih memantapkan perwujudan Demokrasi Panca 
sila, dan dalam rangka memantapkan kehidupan politik ini harus 
ditingkatkan dan diperluas usaha-usaha untuk memasyarakatkan 
P-4 kepada seluruh lapisan masyarakat termasuk para remaja/ 
pemuda yang tergabung dalam wadah Karang Taruna. 

Pejoang Pancasilawan. 
- Pancasilawan Pejoang. 
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Kobarkan terus semangat idealisme dan patriotisms dalam 
dirimu masing-masing untuk menjemput tuntutan pembangunan. 
Jadilah pemikir dan pejuang pembangunan yang ulet, gigih dan 
tahan uji serta mampu memecahkan tantangan dan menembus 
kemandegan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan pem 
bangunan yang akan datang. Dan yang lebih penting lagi saya 
mengharapkan agar Saudara-saudara dapat menjadi ujung tombak 
dalam jajaran pejuang-pejuang Pancasila serta pengawal-pengawal 
UUD 1945 yang militant. 

Sekian sambutan saya dan sekali lagi saya ucapkan terima 
kasih atas kehadiran Saudara-saudara, semoga Tuhan Yang Maha 
Esa senantiasa memberikan petunjuk, rakhmat dan karunia-NY A 
kepada kita sek.alian untuk melanjutkan pembangunan. 

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
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PERINGATAN NUZULULQUR'AN 

Y ~NG DISELENGGARAKAN OLEH 
PANJTIA PERINGATAN 

HARi-HARi BESAR ISLAM MPR/DPR-RI 
T ANGGAL 21 JUNI 1984 
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Iladlirin yang terhormat, 
Jika kita perhatikan isi dari pada J\l qur'an sccara essensial 

Hadlirin sekalian yang berbahagia, 

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadlirat Allah S. W.T. 
yang telah melimpahkan ni'mat-Nya kepada kita semua, karena 
pada malam yang berbahagia ini kita masih mendapatkan kesem 
patan dan kelonggaran untuk bersama-sarna memperingati suatu 
peristiwa yang sangat penting bagi kita ummat Islam, yaitu turun 
nya kitab suci kita atau Nuzulul Qur'an. 

Memperingati Nuzulul Qur'an hakekatnya adalah mengingat 
kan kita akan kedudukan Al Qur'an tersebut di dalam Islam yang 
merupakan sumber utama sebagai pedoman hidup bagi segenap 
ummat Islam. Al Qur'an yang diturunkan oleh Allah S. W.T. se 
bagai wahyu kepada Nabi Muhammad S.A. W. adalah tidak di 
peruntukkan bagi satu bangsa tertentu, akan tetapi Al Qur'an di 
turunkan untuk seluruh ummat ma.nusia secara universal dan ber 
laku sepanjang masa. 

Yang terhormat Saudara para Wakil Ketua MPR/DPR-RI 
Yang terhormat Saudara Menteri . 
Yang terhormat Saudara para Anggota MPR/DPR-RI 
Yang terhormat Saudara Sekretaris Jenderal beserta para karyawan 
clan karyawati 

Assalamu 'alaikum Wr. Wb. 

SAMBUTAN KETUA MPR/DPR-RI PADA PERINGATAN 
NUZULUL QUR'AN YANG DISELENGGARAKAN OLEH 

PANITIA PERINGATAN HARJ-HARI BESAR ISLAM 
MPR/DPR-RI 

TANGGAL 21JUNI1984 



Hadlirin yang terhormat, 
Pembang\1nan Nasional yang sekarang sedang kita laksanakan 

membutuhkan manusla-manusia berkualitas prima, yaitu rnanusia 
manusia yang cakap, cerdas, trampil, bermoral tinggi dan taqwa 
kepada Tuhannya. Untuk itu pembinaan dan pengembangan gene 
r111i mud& 11ebasaimana telah diamanatkan oleh GBHN adalah ditu 
juk&n untuk mewujudkan kader peneru1 perjuangan bang&& dan 
pembangunan na1tonal yang Panca11ilaia, dan dilakanakan melalui 
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mengandung tiga aspek, yaitu pertama aspek aqidah (keyakinan), 
kedua aspek ubudiyah (peribadatan), dan ketiga adalah aspek mua 
malat (tata nilai hubungan antar manusia dan lingkungan). At.au 
dengan kata lain mengatur hubungan antara manusia dengan 
Tuhannya (hablum minallah) dan hubungan antara manusia de 
ngan sesamanya (hablum minannas). 

Agar supaya manusia dalam proses interaksi atau hubungan 
tersebut, baik hubungan dengan Tuhannya maupun hubungan 
dengan sesama manusia dan lingkungannya menjadi baik dan har 
monis, maka diperlukan adanya suatu tata nilai dan ilmu. Oleh 
karena itu yang pertama-tama diturunkan oleh Allah S. W.T. ke 
pada Nabi Besar Muhammad S.A. W. adalah mengenai ilmu, se 
bagaimana dalam Surat Al 'Alaq ayat 1 - 5, yang artinya : 
"Bacalah dengan nama Tuhanmu Yang menciptakan. Dia telah 
Menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhan 
mu Yang Paling Pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan kalam. 
Dia mengajar kepada manusia apa-apa yang tidak diketahuinya", 

Maka jelas betapa pentingnya arti pendidikan bagi bangsa 
yang sedang membangun sebagaimana dikatakan oleh Bapak Pre 
siden Suharto eada peringatan Nuzulul Qur'an di Masjid Istiqlal 
pada tanggal 16 Juni yang lalu, bahwa: ", ... pendidikan merupa 
kan masalah yang sangat penting dan sekaligus merupakan tan 
tangan yang tidak ringan dan tidak sederhana''. Oleh karena pen 
didikan adalah sangat penting dan merupakan sarana utama untuk 
mencerdaskan bangsa sebagaimana diamanatkan oleb Undang 
undang Dasar 1945 yang tertuang dalam Pembukaannya, maka 
Bapak Presiden Mencanangkan Undang-undang wajib belajar. 
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usaha-usaha peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha 
Esa. 

Pendidikan, pembinaan dan pengembangan generasi muda 
menjadi kewajiban kita agar supaya kita akan meninggalkan gene 
rasi penerus kita yang merupakan generasi yang lemah dan kero 
pok. Sebagaimana difirmankan oleh Allah di dalam Surat An Nisa' 
ayat 9; "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang se 
andainya meninggalkan di belakang mereka generasi muda yang le 
mah, yang mereka khawatir terhadap masa depan mereka". Maka 
generasi muda kita hendaklah merupakan generasi muda yang 
mempunyai rasa kesadaran berbangsa dan bernegara, mempunyai 
idealisme, serta mempunyai semangat patriotisme yang tinggi. 
Disa.mping itu generasi muda harus mempunyai kepribadian dan 
: ahlaq, yang luhur serta jasmani yang kuat. Untuk itu disamping 
pendidikan, yang bersifat umum diperlukan juga pendidikan 
agama. "Sebab agama merupakan sandaran batin yang paling ku 
kuh bagi kita untuk menghadapi tantangan-tantangan zaman dan 
perubahan-perubahan sosial". Demikian selanjutnya Bapak Pre 
siden Suharto mengatakan pada Peringatan Nuzulul Qur'an ter 
sebut. 

Oleh karena itu Al Qur'an Karim yang telah diturunkan oleh 
Allah swr harus betul-betul dihayati dan diamalkan oleh seluruh 
ummat Islam. Dan sejarah telah membuktikan bahwa zaman ke 
emasan Islam menjadi pudar bahkan sudah sirna, karena ummat 
Islam telah menjauhi dan tidak menghayati serta tidak mengamal 
kan ajaran-ajaran Al Qur'an secara benar. Maka hendaklah kita 
jadikan Al Qur'an benar-benar sebagai pedoman hidup kita, dan 
jangan sekali-kali kita berpaling dari Al Qur'an. Karena apabila 
kita berpaling dari Al Qur'an yang merupakan pelita hidup, kita 
akan menemui kesulitan dan kesengsaraan dalam hidup, sebagai 
mana firman Allah dalam Surat Toha ayat 124: 
"Dan barang siapa berpaling dari peringatan Ku (Qur'an Ku), 
maka sesungguhnya baginya akan mendapat penghidupan yang 
sempit dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiyamat da 
lam keadaan buta". 



Hadlirin yang terhonnat, 
Jelas di sini bahwa Pancasila kita yang telah menjadi falsafah 

hid up seluruh bangsa Indonesia benar-benar bukan saja tidak ber 
tentangan dengan agama, bahkan sudah terkandung di dalam Al 
Qur'an Karim yang malam ini kita peringati turunnya. Sebagaima 
na kita tahu bahwa turunnya Al Qur'an itu adalah pada malam 
yang disebut Lailatul Qodar, yang nilainya lebih tinggi dibanding 
dengan 1000 malam-rnalarn biasa. Maka kiranya tidak berlebih 
Jebihan jika kita katakan bahwa Pancasila yang isinya telah terkan 
dung di dalam Al Quranul Karim itu adalah mempunyai nilai yang 
tinggi yang mungkin lahirnya dulu juga pada malam Lailatul 
Qodar. 
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Hadlirin yang terhormat, 
Kita bersyukur ke hadlirat Allah SWf bahwa negara kita 

Indonesia yang kita cintai ini adalah suatu negara yang berdasar 
kan Pancasila, yang seluruh sila-silanya termuat dalam Kitab Suci 
kita Al Qur'an Karim. Misalnya: 

1. Surat Al Baqoroh ayat 163 mengandung arti sila Ketuhanan 
Yang Maha Esa yang artinya "Dan Tuhanmu adalah Tuhan 
Yang Maha Esa, tidak ada Tuhan melainkan Dia, Yang Maha 
Petnurah lagi Maha Penyayang". 

2. Surat Al Hujarat ayat 13 mengandung arti Kemanusiaan yang 
adil dan beradab: "Sesungguhnya orang yang paling mulia di 
antara kamu disisi Allah adalah orang yang paling taqwa". 

3. Surat Ali 'Imran ayat 103 mengandung arti Sila Persatuan 
Indonesia: "Dan berpeganglah kamu semuanva kepada tali 
(agama) Allah dan janganlah kamu bercerai berai." 

4. Surat Ali 'Imran ayat 159 mengandung arti Sila Kerakyatan 
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusya 
waratan/perwakilan: ". . . . dan bermusyawarahlah dalam 
urusan itu (urusan duniawi)". 

5. Dan Surat Al Maidah ayat 8 mengandung arti Sila yang kelima 
yaitu Sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia: 
"Berlaku adillah kamu, karena adil itu lebih dekat kepada 
taqwa". 
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Hadlirin yang terhormat, 
Demikianlah sambutan saya dan marilah kita selalu memohon 

ampun kepada Allah swr dan semoga kita selalu diberi rahmat 
dan hidayat serta petunjuk, sehingga dalam melaksanakan Pem 
bangunan Nasional kita mendapatkan jalan kemudahan dan men 
dapat ridlo-Nya. 

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Bagi kita u mmat Islam tidak ada alternatif lain kecuali hanya 
menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi organisasi yang 
ada di Indonesia ini. Sebab sudah tidak diragukan lagi akan kebe 
naran dari Pancasila tersebut yang telah sesuai dengan ayat-ayat 
Al Qur'an yang menjadi pedoman hidup ummat Islam. Jadi me 
nentang Pancasila yang sesuai dengan ayat-ayat Al Qur'an tersebut 
sama halnya dengan menentang kebenaran Al Qur'an itu sendiri. 
Dan siapa yang menentang Al Qur'an, maka akibatnya akan meng 
alami kesulitan dan kesengsaraan dalam hidupnya, sebagaimana 
tersebut dalam Surat Toha ayat 124 terse but di atas, yaitu: 

"Dan barang siapa berpaling dari peringatan Ku (Qur'an Ku) 
maka sesungguhnya baginya akan mendapat penghidupan yang 
sempit dan Kami akan menghimpukannya pada hari kiyamat 
dalam keadaan buta". 
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Sidang Dewan yang terhonnat, 
Masa Sidang ke-LV yang telah dimulai pada tanggal 16 April 

1984 yang lalu, akan ditutup pada hari ini, sehingga oleh karena 
nya masa sidang ini berlangsung 2 bulan lebih satu minggu. Dalam 
rangka pelaksanaan tugas-tugas Dewan di bidang Perundang 
undangan, dalam masa sidang yang ke-TV ini, 6 (enam) buah Ran 
cangan Undang-undang telah dapat diselesaikan, dalarn arti telah 
dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-undang dengan 
melalui tahap-tahap pembahasan yang matang antara Dewan de 
ngan Pemerintah. 

Hari ini adalah hari terakhir dari Masa Sidang ke IV Tahun Si 
dang 1983-1984, dan mulai besok pagi tanggal 24 Juni 1984 
DPR akan mengalarni masa reses, yaitu masa reses Persidangan 
ke-IV Tahun Sidang 1983-1984, yang akan berlangsung sampai 
dengan tanggal 15 Agustus 1984 yang akan datang. 

Oleh karenanya untuk memenuhi ketentuan Tata Tertib DPR 
RI kami selaku Pimpinan DPR akan menyampaikan Pidato Penu 
tupan Masa Sidang ke-IV, yang akan menguraikan secara garis be 
sar kegiatan pelbagai Alat Kelengkapan DPR dalam masa sidang 
yang baru saja kita jalani, dan rencana kegiatan untuk masa reses 
mendatang, serta beberapa permasalahan yang telah mendapat per 
hatian -utama, baik oleh Pimpinan DPR, Kornisi-komisi DPR mau 
pun Alat Kelengkapan yang lain. 

Assalamu 'alaikum Warakhmatullahi Wabarakatuh. 

Saudara-saudara para Anggota Dewan yang terhormat, 
Sidang Dewan yang kami muliakan. 

PIDATO KETUA DPR-RI PADA 
PENUTUPAN MASA SIDANG IV 

TAHUN SlDANG 1983-1984 
T ANGGAL 23 JUNI 1984 



Adapun Rancangan Undang-undang tersebut adalah sebagai ber 
ikut: 
1. Rancangan Undang-undang tentang Tambahan dan Perubahan 

atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 1983/1984. 
2. Rancangan Undang-undang tentang Perhitungan Anggaran Ne 

gara tahun 1980/1981. 
Penyampaian kedua Rancangan Undang-u •• udng ini oleh 

Pemerintah. adalah dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 4 
UU Nomor 2 tahun 1983 dan ketentuan pasal 6 UU Nomor 1 
tahun 1980. 
Kedua RUU ini sesuai ketentuan Tata Tertib pasal 145 ayat 
(2) dan 146, pembahasannya dilakukan dengan menempuh 
prosedur singkat. Setelah melalui penyempurnaan-penyempur 
naan dalam pembicaraan Tingkat III yang dilakukan oleh 
Komisi APBN, maka kedua RUU ini telah disetujui DPR untuk 
disahkan menjadi Undang-undang pada tanggal 19 Mei 1984. 

3. Rancangan Undang-undang ten tang Waban. 
RUU ini pembahasannya dilakukan dengan melalui 4 ting 

kat pembicaraan, sedang pembicaraan Tingkat III sesuai kepu 
tusan rapat Badan Musyawarah, dilakukan oleh Komisi VIII, 
dengan pihak Pemerintah. 
Dalam pembahasannya ternyata RUU ini telah mengalami per 
ubahan-perubahan ataupun penyempumaan-penyempurnaan 
baik di dalam judul, batang tubuh, maupun penjelasannya. 
Pada Rapat Paripurna DPR tanggal 30 Mei 1984, RUU ini te 
lah disetujui oleh DPR, dengan judul baru, yaitu RUU tentang 
Wabah Pen yak it Menular. 

4. Rancangan Undang-undang tent.ang Konvensi mengenai Peng 
hapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Sesuai 
Keputusan Badan Musyawarah, maka penanganannya ditem 
puh dengan prosedur singkat, artinya tidak melalui Pembicara 
an Tingkat II, dan Pembicaraan Tingkat III telah dilakukan 
oleh Kornisi I dengan Saudara Menteri Luar Negeri dan Sdr. 
Menteri Negara Urusan Peranan Wanita. 
RUU Konvensi ini pun mengalami penyempurnaan-penyem 
purnaan, dan akhirnya pada t.anggal 16 Juni yang lalu, DPR 

406 



Dalam kaitan dengan tugas-tugas Dewan di bidang Perundang 
undangan ini, perlu kiranya diketahui, bahwa beberapa hari yang 
lalir, Presiden telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti 
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telah menyetujuinya untuk disahkan menjadi Undang-undang. 
5. Rancangan Undang-undang ten tang Perindustrian. 

Pernbahasannya ditempuh dengan prosedur biasa, artinya 
melalui 4 tingkat pembicaraan. 
Oleh karena materi RUU ini mencakup pelbagai bidang, maka 
rapat Badan Musyawarah tanggal 10 Mei 1984, memutuskan, 
agar penanganan terhadap RUU ini dipercayakan kepada suatu 
Panitia Khusus yang dibentuk oleh DPR, yaitu Panitia Khusus 
RUU bidang Perindustrian. 
Panitia Khusus ini beranggotakan 29 Anggota Tetap dan 26 
Anggota Pengganti. 
Setelah melakukan rapat-rapatnya secara terus menerus, siang 
dan malam, Alhamdulillah berkat ketekunan, semangat, dan 
iktikad untuk menyelesaikan RUU ini dengan sebaik-baiknya 
dalam tempo yang cukup singkat, maka pada rapat Paripurna 
DPR-RI tanggal 21 yang baru lalu, RUU ini telah mendapat 
persetujuan DPR. untuk disahkan menjadi Undang-undang, 

Menu.rut laporan Ketua Parutia Khusus; Saudara Ir. Rachmat 
Witoelar, sesaat sebelum RUU inidisahkan, bahwa ternyata ba 
nyak terdapat perubahan-perubahan/penyempurnaan-penyem 
purnaan terhadap Rancangan semula yang diterima oleh DPR. 
Ini dapat kita mengerti, karena semua pihak berkeinginan agar 
Undang-undang yang dihasilkannya benar-benar Undang 
undang yang baik, rnantap dan mempunyai jangkauan panjang. 

6. Rancangan Undang-undang tentang Pos. 
Sebagaimana RUU tentang Wabah dan RUU tentang Perin 

dustrian maka RUU tentang Pos dibahas dengan prosedur bia 
sa, sedang penangannya diserahkan kepada Komisi V. 
Dengan melalui pelbagai penyempurnaan pada saat berlang 

..sungnya Pembicaraan Tingkat III, maka kemarin pagi tanggal 
22 Juni 1984 DPR telah sepakat untuk menyetujui Rancangan 
Undang-undang ini untuk disahkan menjadi Undang-undang. 



Sidang Dewan yang terhormat, 
Demikianlah kegiatan DPR yang berkaitan dengan tugas-tugas 

di bidang Penetapan Anggaran dan di bidang Perundang-undangan. 
Walaupun nampaknya untuk Masa Sidang ke-IV ini, kegiatan DPR 
memusat kepada kedua bidang tersebut, tidak berarti tugas-tugas 
di bidang Pengawasan terabaikan. 
Hal ini nampak dari pelbagai Rapat-rapat Kerja, Rapat Dengar Pen 
dapat, bahkan Rapat Dengar Pendapat Umum yang telah dilaku 
kan oleh Kornisi-komisi DPR, baik sebagai tindak lanjut atas lapor 
an Kunjungan Kerja Kornisi-komisi, ataupun karena adanya pel 
bagai permasalahan yang perlu dipertanyakan atau didialogkan, 
dengan Instansi-instansi Pemerintah maupun pihak-pihak Swasta. 

Rapat-rapat Kerja Kornisi-komisi DPR telah dilaksanakan an 
tara lain dengan Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, Menteri Pendi 
dikan dan Kebudayaan, Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga, 
Menteri Agama, Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan 
Hidup. 

Rapat-rapat Dengar Pendapat telah dilaksanakan antara lain 
dengan DIRJEN PUOD, DIRJEN BANGDES, KA BAKIN, DIR 
JEN PERTANIAN PANGAN, KA DOLOG Sunter, DIRJEN Mo 
neter Dalam Negeri, KON!, BATAN, BKKBN, LITBANG Dalam 
Negeri, LIP!. 

Sedangkan Rapat-rapat Dengar Pendapat Umum telah pula di 
lakukan antara lain dengan Pimpinan Pasar Ikan Muara Baru, Peta 
ni Bekasi, Rumah Pemotongan Hewan Cakung, Asosiasi Pengusaha 
Pembibitan Udang, Aso siasi Leasing, Team Penggerak PKK Pusat, 
KOWANI, Ikatan Dokter Indonesia, Forum Indonesia untuk swa 
daya kependudukan, Yayasan Parapsykologi Semesta Indonesia. 
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Undang-undang Nomor 1 Tahun 1984 tertanggal 16 Juni 1984 
tentang Penangguhan mulai berlakunya Undang-undang Pajak 
Pertambahan Nilai 1984. Sudah barang tentu sesuai dengan ke 
tentuan UUD 1945 dan prosedur yang berlaku, maka Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-undang ini akan dibicarakan oleh 
DPR dalam Masa Persidangan berikutnya yaitu Masa Persidangan 
Pertama Tahun Sidang 1984-1985 yang akan datang. 
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Sidang Dewan yang terhormat, 

Sidang Dewan yang terhormat, 
Selama masa sidang ini, sekalipun tidak ada Delegasi resmi 

dari Parlemen Negara-negara sahabat yang rnenjadi tamu DPR-RI, 
namun ada beberapa Delegasi tidak resmi yang menjadi tamu 
k:ita, yaitu: rombongan Ketua Komisi Ekonomi dan Ilmu Penge 
tahuan Parlemen Korea Selatan You Kyung Kyu beserta 3 Anggo 
ta rombongan, dan satu Delegasi Lembaga PEMILU Korea Selatan 
sebanyak 12 orang. Untuk bulan-bulan ini juga tidak ada pengi 
riman Delegasi DPR ke Luar Negeri, kecuali pengiriman satu orang 
Anggota DPR ke Pertemuan Working Group IPU di Jenewa 
akhir bulan Juni ini. 

Saudara-saudara sekalian, 
Dua Alat Kelengkapan yang Jain, yaitu BURT dan BKSAP 

telah pula melakukan pelbagai kegiatan dalam masa sidang yang 
sekarang ini. 
Dalam masa sidang ini BURT telah mengadakan serangkaian ke 
giatan, antara lain mengadakan rapat-rapat untuk mengumpulkan 
data dan bahan keterangan dalam rangka persiapan penyusunan 
Rancangan Anggaran Belanja DPR Tahun Anggaran 1985/1986, 
membahas permasalahan-permasalahan lain yang berkaitan dengan 
Kerumahtanggaan Dewan, dan lain-lain. 
Dalam pada itu BKSAP DPR-RI dalam bulan-bulan April sampai 
dengan Juni 1984, telah mengadakan Rapat-rapat untuk memba 
has di antaranya adalah: Laporan Hasil Delegasi DPR-RI ke Si 
dang Panitia Kerja AIPO ke-VII di Phuket Thailand, laporan Dele 
gasi ke Sidang IPU di Jenewa, rencana pengiriman Delegasi mu 
hibah, antara lain ke Polandia dan Yugoslavia, ke Brunei Darus 
salam, rencana pengiriman Delegasi tehnis ke Sidang Umum IPU 
di Jenewa bulan September dan ke Sidang Umum AIPO ke VII 
di Bangkok bulan Oktober 1984 yang akan datang, persiapan 
pengiriman seorang Delegasi DPR-RI ke Working Group IPU di Je 
newa bulan Juni ini yang akan membahas masalah hubungan IPU 
dengan PBB dan lain-lainnya. 



Dalam masa sidang yang baru saja kita jalani ini, ada beberapa 
peristiwa ataupun beberapa permasalahan yang cukup mendapat 
kan perhatian kita bersama, baik oleh Pimpinan Dewan, Komisi 
komisi, maupun oleh para Anggot.a Dewan. 

Berkaitan dengan pencalonan Hakim-hakim Agung oleh DPR 
RI baru-baru ini, maka Dewan merasa lega bahwa jabatan Ketua 
Mahkamah Agung yang ditinggalkan oleh almarhum Saudara 
Mudjono, SH, telah terisi kembali oleh Saudara Ali Said, SH. se 
orang pejabat senior, yang sudah sangat kita kenal bobot, integri 
tas dan kepekaannya terhadap hukum dan keadilan serta dedikasi 
nya yang dinilai cukup baik. Atas dasar pertimbangan-pertimbang 
an inilah, maka kami memandang bahwa pengangkatan Saudara 
Ali Said, SH menjadi Ketua Mahkamah Agung adalah sangat tepat. 
Sementara itu dalam waktu yang bersamaan, Presiden telah pula 
mengangkat Saudara Ismail Saleh, SH sebagai Menteri Kehakiman 
yang baru dan Saudara Harl Suharto, SH sebagai Jaksa Agung 
baru, menggantikan Saudara Ismail Saleh. 
Kita semua berhadap agar ketiga pejabat ini yang menyebut diri 
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Para Anggota Dewan dan Sidang Dewan yang kami muliakan, 

Sementara itu, dalam masa sidang yang baru saja kita jalani 
ini, Dewan telah menggunakan salah satu haknya sebagaimana 
yang diatur oleh Peraturan Tata Tertib, yaitu hak mengajukan/ - 
menganjurkan seseorang jika ditentukan oleh suatu peraturan 
perundangan. Berkaitan dengan itu dalam rangka memenuhi ke- 
tentuan pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 tahun 1965, 

> Dewan Perwakilan Rakyat, dalam rapat Paripurna tanggal 26 
Mei 1984 yang 18.J.u telah mensahkan 9 nama calon untuk Hakim 
Agung pada Mahkamah Agung, sehubungan dengan terdapatnya 
kekosongan karena wafatnya 3 Hakim Agung termasuk Ketua 
Mahkamah Agung Saudara Mudjono, SH. 

Dari 9 calon tersebut 3 di antaranya telah dilantik dan diambil 
sumpahnya, masing-masing Saudara Ali Said, SH sebagai Ketua 
Mahkamah Agung pada tanggal 30 Mei 1984, dan Saudara Bismar 
Siregar, SH serta Saudara Iman Anis, SH pada tanggal 7 Juni 1984. 



Para Anggota Dewan yang terhormat, 
Beberapa waktu yang lalu, Presiden telah banyak melakukan 

peresmian pelbagai proyek di tanah air kita ini, antara lain peres 
mian jalan lintas Sumatera sepanjang 495 km yaitu antara Jarnbi - 
Muarabungo - Lubuklinggau di Propinsi Sumatera Selatan Pabrik 
Semen Mini PT. Semen Mini di Kupang, Pabrik Pengolahan Kelapa 
Sawit Gunung Meliau di Kalimantan Barat, Studio Alam TVRI 
dan Pemancar Baru RRI di Cimanggis, Pabrik Pengolahan Kelapa 
Sawit Beringin Jaya PNP V dan Pabrik Pul atau Bubur Kayu, 
(sebagai bahan baku kertas) di Sungai Rokan Kabupaten Kampar, 
Riau dan beberapa proyek-proyek yang lain. 
Ini semua memberikan gambaran kepada kita, bahwa pembangun 
an di tanah air kita terus berlanjut dan berkesinambungan, dan me 
nunjukkan bahwa Pemerintah berupaya secara terus menerus un 
tuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita Bangsa Indonesia se 
bagaimana yang diamanahkan oleh Undang-undang Dasar 1945 
dan Garis-garis Besar Haluan Negara. 
Dari proyek-proyek yang diresmikan tersebut juga tergambar, 
bahwa pembangunan itu tidak memusat, tetapi menyebar ke selu 
ruh wilayah tanah air, dalam rangka usaha untuk memeratakan 
pembangunan sehingga dalam rangka pembangunan manusia ln- 
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mereka sebagai "Trio Puna.kawan Baru" dibidang hukum dan 
keadilan dapat bekerja sama dengan baik, serasi dan kompak agar 
pembangunan dan pembinaan hukum di Indonesia dapat dilaksa 
nakan dengan sebaik-baiknya guna mencapai sasaran pemerataan 
keadilan sehingga setiap anggota masyarakat benar-benar dapat 
menikmati suasana serta iklim ketertiban dan kepastian hukum 
yang sangat didambakan. 
Kepada Saudara Ali Said, Ismail Saleh, Hari Suharto, Bismar Si 
regar dan Saudara Iman Anis, melalui forum ini, izinkanlah kami 
atas nama Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan ucapan "Se 
lamat", mudah-rnudahan Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melim 
pahkan rakhmat-Nya kepada Saudara-saudara sekalian, sehingga 
tugas yang mulia yang dipercayakankepada Saudara-saudara se 
kalian, dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 



Para Anggota Dewan dan Sidang Dewan yang kami muliakan, 
Dalam Masa Sidang yang baru saja kita jalani ini, ada beberapa 

peristiwa ataupun beberapa permasalahan yang cukup mendapat 
kan perhatian kita bersama, baik. oleh Pimpinan Dewan, Kornisi 
komisi, maupun oleh para Anggota Dewan. 
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Sidang Dewan yang terhormat, 
Sementara itu, dalam masa sidang yang baru saja kita jalani ini, 

Dewan telah menggunakan salah satu haknya sebagairnana yang 
diatur oleh Peraturan Tata Tertib, yaitu hak mengajukan/meng 
anjurkan seseorang jika ditentukan oleh suatu peraturan perun 
dangan. Berkaitan dengan itu dalam rangka memenuhi ketentuan 
pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1965, Dewan 
Perwakilan Rakyat, dalam Rapat Paripurna tanggal 26 Mei 1984 
yang lalu telah mensahkan 9 nama calon untuk Hakim Agung pada 
Mahkamah Agung, sehubungan dengan terdapatnya kekosongan, 
karena wafatnya 3 Hakim Agung termasuk Ketua Mahkamah 
Agung Saudara Mudjono, SH. 
Dari 9 calon tersebut 3 di antaranya telah dilantik dan diambil 
sumpahnya, masing-masing Saudara Ali Said, SH. sebagai Ketua 
Mahkamah Agung pada tanggal 30 Mei 1984, dan Saudara Bismar 
Siregar, SH. serta Saudara Iman Anis, SH. pada tanggal 7 Juni. 

1 donesia seutuhnya sebagairnana yang diamanahkan oleh GBHN, 
maka hasil-hasil pembangunan ini akan dinikmati secara merata 
oleh seluruh rakyat di pelbagai wilayah di Indonesia ini. 
Dalam kaitan dengan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya 
inilah, kiranya masalah-masalah yang bersangkutan dengan per 
ubahan nilai-nilai moral Pancasila, misalnya seperti yang dalam 
surat kabar diistilahkan "samen leven" atau kumpul kebo dan ek 
ses-ekses yang telah diberitakan pernah terjadi di dalam pengirim 
an tenaga kerja wanita ke luar negeri, perlu mendapat perhatian 
kita bersama. 
Delegasi DPR ke Luar Negeri, kecuali pengirirnan satu orang Ang 
gota DPR ke Pertemuan Working Group IPU di Jenewa akhir bu 
lan Juni ini. 



Saudara-saudara sekalian, 
Pencanangan "Gerakan Wajib Belajar" untuk seluruh Indone 

sia, oleh Presiden pada saat peringatan Hari Pendidikan Nasional 
yang baru lalu, mendapatkan tanggapan positif dari Lembaga kita 
ini. Setelah menikmati kemerdekaan selama hampir 39 tahun 
maka sudah tiba saatnya Indonesia melaksanakan Gerakan Wajib 
Belajar. Dengan adanya kewajiban belajar bagi anak-anak usia se 
kolah antara 7-12 tahun ini, maka anak-anak Indonesia akan 
memperoleh kesempatan yang sama dan adil dalam menikmati da 
sar baik yang berada di kota besar, kota kecil, desa, lembah, 
dan seluruh peloso k tanah air. Dengan demikian maka diharapkan 
generasi yang akan datang adalah manusia-manusia Indonesia yang 
nantinya akan tumbuh menjadi manusia-manusia pembangunan 
yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama ber 
tanggung jawab atas pembangunan bangsanya, sebab pada dasar 
nya Gerakan Wajib Belajar ini adalah salah satu realisasi program 
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Berkaitan dengan pencalonan Hakim-hakim Agung oleh DPR 
RI baru-baru ini, maka Dewan merasa lega bahwa jabatan Ketua 
Mahkamah Agung yang ditinggalkan oleh almarhum Saudara 
Mudjono, SH telah terisi kembali oleh Saudara Ali Said SH 

' ' seorang pejabat senior, yang sudah sangat kita kenal bobot, in- 
tegritas dan kepekaannya terhadap hukum dan keadilan serta de 
dikasinya yang dinilai cukup baik. Atas dasar pertimbangan-per 
tin.bangan inilah, maka kami memandang bahwa pengangkatan 
Saudara Ali Said, SH menjadi Ketua Mahkamah Agung adalah sa 
ngat tepat. 
Sementara itu, dalam waktu yang bersamaan, Presiden telah pula 
mengangkat Saudara Ismail Saleh, SH sebagai Menteri Kehakiman 
yang baru dan Saudara Hari Suharto, SH sebagai Jaksa Agung 
baru, menggantikan Saudara Ismail Saleh. 
Kita semua berharap agar ketiga pejabat ini yang menyebut diri 
mereka sebagai "Trio Punakawan Baru" di bidang hukum dan ke 
adilan dapat bekerja sama dengan baik, serasi dan kompak agar 
pembangunan dan pembinaan hukum di Indonesia dapat dilaksa 
nakan. 



Saudara-saudara sekalian, 
Beberapa masalah mengenai keuangan, tak luput pula dari 

pengamatan Alat-alat Kelengkapan DPR. Menurut pengamatan Ko 
misi-komisi DPR, di beberapa daerah ternyata masih ditemukan 
permasalahan SIAP yang jumlahnya tidak sedikit. Untuk mening 
katkan efektivitas pekerjaan dalam menangani keuangan negara, 
serta untuk menekan angka SIAP serendah mungkin, hendaknya 
benar-benar dapat diambil langkah-langkah yang dilandasi suatu 
survey yang mendalam. 
Di samping itu, masalah perasuransian yang tentunya berkaitan 
dengan masalah keuangan juga tidak luput dari pengamatan DPR. 
Kegiatan perasuransian sebagai lembaga keuangan non Bank dan 
sebagai lembaga proteksi mempunyai peranan dan problematik 
yang menyeluruh secara nasional maupun regional. Durua perasu 
ransian memang merupakan suatu potensi tersendiri di dalam 
menghimpun dana masyarakat untuk pembangunan. Keberhasilan 
pembangunan akan mempunyai dampak positif terhadap perkem 
bangan dunia perasuransian. Di dalam menunjang pembangunan di 
daerah-daerah alangkah baiknya apabila peranan dunia perasuransi 
an dengan surety-bondnya dapat dimanfaatkan. Untuk memantap 
kan dan terjaminnya dunia usaha perasuransian, lahirnya Undang 
undang Perasuransian, tentunya sangat diharapkan. 
Sidang Dewan yang terhonnat, 

Masalah-masalah olah raga pun tidak terlepas dari perhatian 
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pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila, yang bertujuan 
untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 
kecerdasan dan kterampilan, mempertinggi budi pekerti, memper 
kuat kepribadian serta mempertebal semangat kebangsaan dan cin 
ta tanah air. Oleh karena itulah maka kiranya pelaksanaan wajib 
belajar ini memperoleh pengamatan yang cermat, khususnya untuk 
daerah-daerah yang terpencil, serta pelaksanaan wajib belajar bagi 
anak-anak terlantar dan penderita cacat. Dalam kaitan dengan ini, 
Dewan juga menghimbau dan memintakan perhatian kepada Peme 
rintah terhadap nasib ataupun kesejahteraan para guru, yang men 
dapat tugas di daerah-daerah terpencil, 



415 

Saudara-saudara sekalian, masih dalam kaitan dengan masalah 
keolahragaan, maka kesehatan merupakan satu substansi yang 
mutlak bagi terwujudnya kesehatan lahir. Oleh karena itu maka 
pembinaan kesehatan jantung bagi para Anggota Dewan pada khu 
susnya dan bagi masyarakat pada umumnya adalah menjadi sangat 
penting. 
Dari catatan-catatan yang ada dapat dipakai sebagai indikator, 
yang menyimpulkan, perlunya kita sekalian memperhatikan me 
ngenai masalah ini, lebih-lebih apabila kita lihat sarana untuk itu 
telah tersedia di sekitar kita ini, dengan telah didirikannya bebera 
pa tahun ini club jantung sehat DPR/MPR, yang tidak hanya diper 
untukkan bagi para Anggota Dewan, tetapi juga untuk pegawai 
Sekretariat dan masyarakat di sekitarnya. Kami himbau, kiranya 
sarana ini dapat dimanfaatkan oleh para Anggota Dewan dengan 
sebaik-baiknya. 

Dewan. Kembalinya Piala Thomas sebagai lambang supremasi bulu 
tangkis disambut hangat oleh wakil-wakil rakyat di lembaga ini, 
bahkan · dalam salah satu pertemuan dengar pendapat umum de 
ngan Komisi DPR, masalah pembinaan dan pengembangan olah 
raga di Tanah air kita pada umumnya dan pembinaan olah raga 
bulu tangkis pada khususnya telah sempat dibicarakan secara 
mendalam. 
Sudah pada tempatnyalah Bangsa Indonesia dan kita semua berbe 
sar hati atas prestasi yang telah ditunjuk oleh putera-putera kita 
di dalam cabang olah raga bulu tangkis ini, yang ternyata telah 
menjadi cabang olah raga yang sangat digemari oleh seluruh lapis 
an masyarakat. Oleh karenanya, kita mengharapkan agar prestasi 
ini dapat dipertahankan untuk waktu-waktu yang akan datang, 
dengan pelbagai upaya yang semaksimal mungkin, karena pada 
hakekatnya mempertahankan lebih sulit daripada merebut dan 
hendaknya sukses di cabang olah raga ini dapat diikuti oleh ca 
bang-cabang oleh raga yang lain. Dalam rangka meningkatkan olah 
raga prestasi, kiranya disiplin sosial dan disiplin nasional perlu di 
perhatikan. 



Sidang Dewan yang terhormat, 
Demikianlah gambaran kegiatan Dewan dalam masa sidang 

yang IV ini, serta beberapa permasalahan yang sempat mendapat 
kan pembahasan atau perhatian oleh pelbagai Alat Kelengkapan 
Dewan. 
Besok pagi DPR akan menjalani masa reses untuk waktu selama 
hampir dua bulan. Dalam masa reses ini, para Anggota Dewan ma 
sih akan dibebani tugas untuk melakukan kunjungan kerja ke dae 
rah-daerah, khususnya dalam rangka melakukan tugas pengawas 
an, dan dalam rangka mengumpulkan data-data yang akan diguna 
kan para Anggota Dewan terutama menghadapi pembahasan 5 
RUU Bidang Politik yaitu, RUU Tentang Perubahan Undang 
undang Pemilu, RUU tentang Perubahan Undang-undang Susunan 
dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD, RUU tentang Perubahan 
Undang-undang Partai Politik dan Golongan Karya, RUU tentang 
Referendum dan RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan. 
Penjelasan atas kelima RUU ini telah kita dengar bersama tadi, 
Dalam masa sidang yang akan dimulai tanggal 15 Agustus yang 
akan datang, Dewan sudah akan mulai memusatkan perhatiannya 
terhadap pembahasan kelima RUU ini, Itulah sebabnya tugas-tugas 
para Anggota Dewan dalam rangka mengumpulkan data-data da 
lam masa reses ini sangat diperlukan. Pimpinan mengharapkan agar 
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Saudara-saudara sekalian, 
Beberapa hari lagi umat Islam akan merayakan Harl Idul Fitri, 

dan sebagaimana biasa suasana menghadapi Lebaran sudah mulai 
terasa beberapa hari menjelang Hari Idul Fitri tersebut. Pada saat 
menghadapi Lebaran tersebut, khususnya mengenai kebutuhan 
angkutan da1am menghadapi Lebaran dan kebutuhan-kebutuhan 
lain, akan mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan 
hari-hari biasa. Pemerintah dalam hal ini tentunya telah memper 
siapkan segala sesuatunya dan akan berusaha semaksimal mungkin 
dengan sebaik-baiknya mengatur angkutan serta kebutuhan-kebu 
tuhan dalam menghadapi Lebaran tersebut, sehingga masyarakat 
kiranya tak perlu merasa khawatir dalam menghadapi Hari Raya 
ini sehingga dapat merayakannya dengan sebaik-bai:knya. 
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Jakarta, 23 Juni 1984 

Sekian Wassalamu'alaikum Wr. Wb. 

Saudara-saudara sekalian, izinkanlah kami mengakhiri Pidato Pe 
nutupan ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. 

Para Anggota Dewan yang terhonnat, 
Minggu depan umat Islam di dunia dan umat Islam di Indone 

sia akan merayakan Id ul Fitri. 
lzinkanlah pada kesempatan ini kami selaku Pimpinan Dewan 

Menyampaikan "Selamat ldul Fitri 1404 H", Minal Aidin Wal 
Faizin. 
Marilah kita pada kesempatan yang baik ini saling memaafkan 
atas kesalahan lahir dan bathin, sernoga Tuhan senantiasa membe 
rikan Rakhmat dan HidayahNya kepada kita sekalian. 

tugas ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, 
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CERAMAH KETUA MPR/DPR-RI 
PADA PENATARAN PEMUDA P4 DAN LATIHAN 
KEPEMIMPINAN PEMUDA TINGKAT NASIONAL 

ANGKATAN KE XIII 
P ADA T ANGGAL 31 JULI 1984 

I 



I 

l 
f 



Kita patut panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha 
Esa segala rakhmat dan karunia-Nya kepada Rakyat serta Bangsa 
Indonesia, dan khususnya kepada para pemuda Indonesia yang 
kini sedang mengikuti Penataran pemuda P-4 dan Latihan Kepe 
mimpinan Pemuda Tingkat Nasional Angkatan ke-XIII ini. 

Atas nama Pimpinan MPR/DPR, saya sampaikan penghargaan 
disertai perasaan gembira atas penyelenggaraan Penataran dan 
Latihan Kepemimpinan Pemuda ini sebagai perwujudan kesadar 
an tanggung jawab sebagai warga negara terhadap hari depan Bang 
sa dan Negara Republik Indonesia yang sangat kita cintai ini. 

Menyadari akan dinamika, peranan dan tanggung ja wab serta 
perjuangan patriotik kaum muda sejak pergerakan Budi Utomo 
tahun 1908 hingga bangkitnya Orde Baru tahun 1966, maka kaum 
muda telah ikut mewarnai lembaran emas sejarah perjuangan bang 
sa Indonesia. Kaum muda terbukti senantiasa ikut memperkuat 
akar dan jiwa kebersamaan dan kesetiakawanan serta ikut memper 
kuat urat nadi sejarah menjadi konfigurasi dan sumber daya insani 
yang ampuh. 

Berkaitan dengan itu sungguh merupakan suatu kehormatan 
bagi saya dalam kesempatan ini dalam rangka m emenuhi perminta 
an Saudara Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga, untuk mernbe 
ri ceramah yang berjudul "MEKANISME KEPEMIMPINAN NA 
SIONAL" dengan maksud menambah bekal pcngetahuan Saudara- 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

CERAMAH 
KETUA MPR/DPR-RI 

PADA PENATARAN PEMUDA P4 DAN LATlliAN 
KEPEMIMPINAN PEMUDA TINGKAT NASJONAL 

ANGKATAN KE-XIJJ 
PADA TANGGAL: 31 JULI 1984 



PENDAHULUAN 
BERBAGAI IDEOLOGI 
IDEOLOGI DAN IMPLEMENT ASI 
DEMOKRASI P ANCASILA 
KEPEMIMPINAN NASIONAL 
MEKANISME KEPEMIMPINAN NASIONAL 
HAL-HAL YANG HAR US DIPERHATIKAN 
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VII 

VIII 
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saudara yang nantinya akan terjun dalam kancah perjoangan Bang 
sa untuk mengisi Kemerdekaan dengan pembangunan di segala bi 
dang. 

Dengan batasan waktu yang diberikan kepada saya sekitar 2 
(dua) jam, maka ceramah ini tentunya tidak akan bisa terurai se 
cara mendetail dan mendalam, akan tetapi hanya akan menelusuri 
pokok-pokok atau garis-garis dasa.r dalam kaitan ruang lingkup 
judul ceramah ini. 

Adapun ceramah saya ini disusun dengan sistematika sebagai 
berikut: 

BAB 
BAB 
BAB 
BAB 
BAB 
BAB 
BAB 
BAB 



b. Idea. 
Idea adalah bagian dari pancaran gerak rohani manusia, 

dan oleh karena itu bersama-sama dengan pancaran gerak ra 
gawi manusia, menjadikan gerak manusia yang utuh. Jelas bah- 
wa ideologi berpangkal pada idea. · 

c. Idea dan pengamalannya. 
Tampaklah kiranya, bahwa idea adalah sesuatu yang nis 

kala (abstrak), oleh karena itu baru menjadi nyata jika diamal 
kan (untuk mencapai ideal), atau setidak-tidaknya diungkap 
kan, sehingga orang lain dapat mengenal adanya idea itu. Oleh 
sebab itu dapat dikatakan, bahwa idea itu timbul dalam diri se 
seorang, menggerakkan niat atau karsa untuk mengamalkannya 
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a. Arti Ideologi 
ldeologi adalah suatu kompleks atau jalinan idea-idea asasi 

tentang manusia dan dunia, yang dijadikan pedoman dan cita 
cita hidup. Dalam sejarah ternyata, bahwa ideologi dianut bu 
kan hanya karena "manfaatnya" dan efisiensinya, tetapi juga 
berdasarkan keyakinan, bahwa ideologi yang dianut itu benar. 

Ideologi itu bukanlah hanya pengertian, tetapi juga asas di 
namika, karena merupakan pedoman dan cita-cita (ideal). 
Ideologi berupa pedoman, artinya pola dan kaidah hidup. Rea 
lisasinya dipandang sebagai kebenaran, serta kemuliaan manu 
sia. Dengan melaksanakan ideologi, manusia tidak hanya seke 
dar ingin melaksanakannya karena ketentuan normatif dari 
ideologi yang bersangkutan, tapi juga karena mengejar serta 
mewujudkan keluhuran pribadinya. Itulah sebabnya manusia 
juga sanggup mengorbankan dirinya demi ideologi, serta mau 
menempatkan dirinya sebagai alat dari ideologi itu. 

BAB II 
BERBAGAJ IDEOLOGI 



d. Idea dalam kemasyarakatan dan kenegaraan. 
Idea-idea itu dapat menjadi semakin mantap penjelmaan 

nya; semakin kompleks jalinan dan jangkauannya; sehingga di 
anggap sebagai kebenaran dan keyakinan yang dirasakan man 
faatnya; menjadi asas dinamika dan menjadi pedoman ke arah 
citra cita (ideal image) yang hendak dicapai sebagai usaha ma 
nusia untuk mengejar keluhuran; menjadi tuntutan dan kaidah 
hid up yang hendak dan harus dilaksanakan. 

Dengan memahami sifat-sifat idea demikian itu, maka jika 
sekiranya idea itu menjadi semakin mantap, sehingga mengkris 
tal atau berjalan secara kompleks yang berbentuk ideologi ter 
utama dalam kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan ten 
tulah tidak akan terpisah daripada manusia pendukungnya be 
serta seluruh pengalaman sejarahnya, serta keadaan lingkung 
annya. Dalam pengertian demikian itulah, perjuangan politik 
yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan bernegara dan 
bermasyarakat pada hakekatnya tidak akan menyalahi situasi 
psikologiknya sendiri. Berkenaan dengan itu pula proses cara 
manusia mencetuskan ideanya mengenai kehidupan politik, 
cara mengungkapkannya dan mengamalkannya dalam kehidup 
an kemasyarakatan dan kenegaraan, baik oleh si pencetus idea 
ataupun oleh orang lain yang mendukungnya, tidak terlepas 
clan hakekat manusia yang menjunjung idea tersebut. 
Jika sekiranya idea yang dibawakannya itu idea yang luhur, 
tentu karya atau langkah-langkah yang ditampilkannya bernilai 
luhur, bermanfaat bagi manusia dan kemanusiaan. Jika sekira 
nya idea yang dibawakannya itu idea yang buruk, maka hasil 
karya dan langkah kegiatannya juga akan bersifat buruk. 

e. Manusia, ide dan karyanya. 

Jelaslah dalam hal ini, bahwa manusia berkarya selaras 
dengan idea yang dibawakannya. Untuk itu dapat diambil 
beberapa contoh. Seorang komunis membawakan idea komu 
nisrne untuk mewujudkan masyarakat komunistik. Seorang 
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(baik bagi dia sendiri maupun bagi orang lain) untuk selanjut 
nya mewujudkan karya guna mewujudkan idea tersebut. 



liberalis membawakan idea liberalisme untuk mewujudkan 
masyarakat liberalistik. 
Ia bisa saja bersumpah setia kepada Pancasila, di muka pejabat 
pejabat tinggi dan di muka masyarakat, tertulis hitam di atas 
putih ; pokoknya lengkap semua syarat formal. Tetapi jangan 
lah hendaknya dilupakan, dalam keadaan-keadaan yang me 
mungkinkan, idea komunisme itu secara sadar ataupun tidak 
disadari akan muncul, baik secara terang-terangan ataupun ter 
selubung, dan tampaklah identitasnya, bahwa seorang komu-, 
nis tetap menjadi sasaran untuk mewujudkan idea komunis itu. 
Seorang liberalis membawakan idea liberal untuk mewujudkan 
masyarakat dan negara yang liberal. Ia dapat saja bermanis 
manis dengan Pancasila, tetapi dalam kesempatan yang me 
mungkinkan, idea liberal itu secara sadar atau tidak, terbuka 
atau terselubung, akan muncul lagi dan akan diwujudkan da 
lam kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan. Terlepaslah 
kerudung Pancasilanya, nampak wujud asli sebagai liberalis, 
karena seorang liberal tetap menjadi sarana idea mewujudkan 
idealnya dalam masyarakat liberal. Seorang yang membawa 
kan idea totaliter, juga berarti seorang totaliter, bercita-cita 
untuk mewujudkan negara yang totaliter pula. Sifat ini akan 
tampak jika ada kesempatan yang memungkinkannya, dan 
tampaklah wujud aslinya, betapapun diselubungi, bahwa se 
orang yang totaliter membawakan idea totaliter guna mem 
bentuk masyarakat clan negara yang totaliter. Seorang Panca 
silawan membawa idea Pancasila, bercita-cita untuk mewujud 
kan idealnya masyarakat Pancasila, ia pun akan berusaha me 
wujudkan cita-citanya itu dalam kesempatan apa pun yang ter 
buka untuk itu, bahkan bersedia mati untuk Pancasila. 

Kesemuanya itu tampak dalam pola yang serupa, yaitu, 
bahwa pada hakekatnya manusia adalah sarana untuk me 
wujudkan ideanya. Idea itu dapat diindera dari ungkapan, 
sikap, tingkah laku, perbuatan dan karya-karyanya. Sikap dan 
karya-karya itu sedikit atau banyak, memberikan petunjuk 
umum mengenai idea dasar yang melatarbelakanginya. 
Dengan memahami idea-idea dasar itu, dapat pula kiranya di- 
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f. Idea dan ideologi dalam politik. 

Untuk mengetahui manfaat idea dan ideologi dalam poli 
tik, diperlukan pengetahuan minimal mengenai berbagai idea 
dan ideologi serta implementasi strukturalnya dalam bidang 
kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan. Tambahan pe 
ngetahuan mengenai sejarah dan falsafah, akan membantu 
mempertajam penginderaan, terutama sekali jika dilengkapi 
dengan psikologi (individual dan sosial) yang bersifat praktis. 
Dengan cara demikian itu dapat dirasakan berbagai kecende 
rungan, dan arah-arah tertentu, sekalipun dalam berbagai kasus 
mungkin agak kabur karena mengandung gejala tertentu pula, 
yang sukar dipisahkan atau dibedakan satu dengan yang lain, 
namun tetap dapat dirasakan "warna" dasar yang menye 
mangatinya 

g. Manusia adalah sarana untuk mewujudkan ideologinya. 
Jelaslah kiranya, bahwa pada asasnya tidak dapat disangkal 

kebenaran adagium, bahwa setidak-tidaknya dalam perjuangan 
politik manusia adalah sarana untuk mewujudkan ideologinya. 
Adagium tersebut mengandung kebenaran universal sebagai 
proses psikologik yang mendasari pola sikap, pola tingkah 
laku, pola perjuangan dan pola hasil karya seseorang. Dalam 
kehidupan politik, adagium tersebut seringkali dapat menguak 
selubung sesuatu sikap (politik), jika dihubungkan dengan latar 
belakang pelakunya sendiri. Dengan memahami hal-hal ter 
sebut, kiranya dapat ditingkatkan pula kepekaan indera poli 
tik, sekiranya ada gelagat hendak menyimpangkan dari ideo 
logi bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Kepekaan politik yang 
rendah dari sesuatu bangsa jelas akan merapuhkan kehidupan 
bangsa dan negara itu, sebab sudah dapat dipastikan sangat 
mudah terbukanya kesempatan bagi ideologi asing untuk 
mengadakan penetrasi dan penyusupan oleh karenanya ideo- 

pahami latar belakang sesuatu karya (politik), ungkapan (Poli 
tik), sikap dan tingkah laku (politik), serta selanjutnya dapat 
diperkirakan pula idea atau ideologi apa yang mendasarinya. 



h. Pengembangan dan pemantapan ideologi memerlukan pimpin 
an/kader. 

Sifat suatu kelompok yang telah terikat kepada ideologi, 
warganya berjuang demi ideologi karena ideologi dianggap 
sesuatu yang mulia. 
Dengan mengenali ciri pokok berbagai ideologi (adakalanya 
satu dengan yang lain sating berjalan atau bertentangan), dapat 
membantu kita melihat nuansa-nuansa masalah yang meliputi 
dan mungkin merembesi Pancasila, atau yang membuat kita 
sanggup melihat liku-liku sesuatu ideologi. J elas kiranya, 
bahwa dituntut kewaspadaan dan daya tanggap yang tinggi 
untuk senantiasa sanggup sedini mungkin mengenali permulaan 
setiap pembengkokan atau distorsi dari ideologi itu. 

Berkaitan dengan itu untuk bisa tegarnya sesuatu ideologi 
diperlukan pimpinan/kader-kader yang mampu mengembang 
kan dan memantapkannya ideologi itu. 

Jika pengertian kader tersebut dihubungkan dengan kader 
Bangsa Indonesia, maka pola dasamya adalah pola dasar Bang 
sa Indonesia yaitu Pancasila, sehingga dengan demikian kader 
bangsa Indonesia itu adalah orang-orang yang pola dasarnya 
Pancasila atau dengan lain perkataan: Kader Pancasila, yar.g 
diharapkan bahkan dipersiapkan untuk melanjutkan kehidup 
an Bangsa dan Negara Republik Indonesia ini di atas dasar 
Pancasila seperti Saudara-saudara ini. 

Perlu saya tekankan bahwa berhasil-tidaknya pembangun 
an, adalah ditentukan oleh antara lain partisipasi Rakyat dan 
kepemimpinan segenap penyelenggara negara. Berkaitan de 
ngan itu maka jelas dan gamblanglah beban tugas yang dipikul 
kan pada pundak Saudara-saudara sekalian selaku generasi 
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Iogi selalu hams dipupuk, ditanam agar tetap dapat hidup 
dengan subur. Dengan tetap tegarnya ideologi tersebut maka 
jelas akan sangat mempenga.ruhi ketahanan bangsa yang ber 
sangkutan. Oleh karenanya apabila Bangsa Indonesia ingin 
kuat, maka kita harus dapat tetap menegarkan ideologi Panca 
sila. 
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muda, dan kader-kader yang akan bertanggungjawab atas ber 
basil tidaknya pernbangunan yang akan menentukan maju 
mundurnya bahkan hid up matinya Bangsa dan Negara. 

Berhasil tidaknya pembangunan yang berat itu, tergantung 
kepada kemampuan untuk menggerakkan partisipasi masya 
rakat dan kemampuan kepemimpinan sebagai penyelenggara 
negara, dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat 
tergantung kepada kepemimpinan Saudara-saudara. 

Sekarang kita dapat berlega hati karena telah berhasil, 
sekalipun masih jauh dari keadaan yang dicita-citakan , Namun 
demikian kita masih memerlukan kewaspadaan, karena masih 
adanya berbagai kendala yang harus ditanggapi dan kerawanan 
terutama dalam periode PELITA IV dan PELITA V, di mana 
akan berbngsung proses regenerasi yang mengandung berbagai 
permasalahan. Dalam tahap tersebut, Generasi '45 akan me 
nyurut peranannya, akan f a d i n g a w a y, sedangkan 
generasi berikutnya mungkin belum cukup matang dengan 
pengalaman yang diperlukan untuk melanjutkan perjuangan 
mengisi Kemerdekaan, padahal kendala-kendala yang dihadapi 
ternyata masih cukup kuat dan tidak dapat dikesampingkan. 
Oleh karena itu semakin dituntut semangat keperjuangan dan 
kader-kader Pancasilais agar dalam kelanjutan pembangunan 
itu semangat Orde Baru tetap terpelihara, bahkan semakin 
mendalam sebagai keyakinan dalam perjuangan itu. 
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2. Ideologi kapitalis. 
a. Liberal, yang mendirikan negara dengan sistem demokrasi 

Liberal/parlementer, untuk mewujudkan masyarakat libe 
ral di mana para warganya bebas berkompetisi dalam 
mengejar kepentingan pribadi. Hukum mengutamakan hak 
asasi manusia yang tak dapat diganggu gugat; ekonominya 
mengutamakan free fight competition; masyarakat dibiar 
kan berkembang sekehendaknya. 

b. Nazi/fascist, yang hendak mendirikan negara sosialistis 
nasional (Jerman hitler dan Italia Fascist Musolini) yang 
superier di bawah pimpinan Fucheer/Duce sebagai dikta- 

1. Ideologi Theokrasi. 

a. Nasrani, yang berdasarkan kitab suci agama Nasrani, dan 
di dalam sejarah bertujuan mend.irikan negara Nasrani, 
dengan hukum agama yang mendasari hukum negara, per 
ekonoan yang berorbit pada hak-hak gereja dan bangsa 
wan; seni budaya yang agamawi dan menunjang ibadat, 
serta sistem hankam yang dimaksudkan untuk membela 
(perkembangan) agama Nasrani. 

b. Islam, yang berdasarkan Qur'an, Hadits/Sunnah Nabi, ber 
tujuan mendirikan negara Islam yang berhukum Islam, 
Ekonomi Islam, serta sistem hankam yang sesuai pula 
dengan itu. 

Untuk lebih memahami pengaruh berbagai ideologi serta 
implementasinya dalam kehidupan kenegaraan dan kemasyarakat 
an, kita perlu mengenali sifat-sifat umum dari berbagai ideologi 
tersebut antara lain : 

BAB Ill 
JDEOLOGJ DAN JMPLEMENTASINYA 
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4. Negara Pancasila, yang sedang dalam proses pemantapan, ber 
dasarkan Pancasila hendak mewujudkan masyarakat Pancasila 
dengan cara Pancasila, baik di bidang politik dan kenegaraan, 
di bidang ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. 

tor. Hukum dimanfaatkan untuk menetapkan kaidah 
kaidah untuk menegaskan tujuan yang hendak dicapai, 
ekonominya terintegrasi dalam tujuan bangsa yang sosialis 
tis. 
Manusia individu dan keluarga tak mendapat arti, hanya 
merupakan bagian organik daripada bangsa. Kultur me 
rupakan pengejawantahan Bangsa sebagai totalitas. Wanita 
hanya untuk pendidikan agama, dapur, mengasuh anak 
ana.k dan mengurus pakaian. Angkatan perang dan sistem 
hankam untuk memperluas daerah dan konfrontasi dengan 
bangsa-bangsa lain. 

8. Ideologi sosialis. 
a. Sosialis demokratik, berdasarkan ajaran Marx dan Engels 

mendirikan negara sosialis dengan mengutamakan cara 
demokrasi parlementer, dan melaksanakan Universal 
Declaration of Human Right; memegang teguh asas trias 
politica, ekonomi yang menjamin hak-hak perorangan, 
kebijaksanaan ekonomi oleh pemerintah dan hak milik 
berfungsi sosial di dalam masyarakat sosialisme inter 
nasional. 
Di bidang hankan berasas intemasionalisme yang dibawah 
kekuasaan sipil memungkinkan intersensi untuk menjamin 
kepentingannya. 

b. Komunis, yang berdasarkan Manifesto Komunis hendak 
mewujudkan masyarakat komunis, dengan diktator pro 
letariat, partai tunggal yang komunis, ekonomi serba nega 
ra, sosial budaya yang bersifat komunis, demikian sistem 
hankam yang bernaung di bawah ideologi komunis. 



b. Arti Demokrasi Pancasila. 
Demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin 

oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakil 
an, yang berketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan 
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 sebagaimakhluk Tuhan Yang Maha Esa di 
dalam pengorganisasian negara, secara langsung atau tidak 
langsung diakui, ditata dan dijamin atas dasar ideologi Panca 
sila. 

Sebagai pelaksanaan asas demokrasi, maka Demokrasi 
Pancasila juga membawakan makna demokrasi yang universal, 
sepecti : pemerintahan oleh rakyat; pemerintahan dilaksanakan 
dengan persetujuan rakyat; mengakui hak manusia yang lahir 
merdeka; pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat; 
tidak ada dominasi kelompok atau perorangan atau kelompok 
atau orang lain secara politik; pemerintahan tumbuh dari 
kolektivita masyarakat sendiri; sistem perwakilan; kesamun 
manusia terhadap undang-undang; yang kesemuanya itu di 
bawakan, sesuai dengan Pancasila. 

Oleh sebab itu dalam pelaksanaannya harus lengkap mem 
bawakan : watak Pancasila, yaitu integratif (mengutamakan 
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a. Pengertian Umum Demokrasi. 
Demokrasi adalah sistem pengorganisasian masyarakat 

negara yang dilakukan oleh masyarakat sendiri atau dengan 
persetujuan masyarakat, di mana keluhuran harkat dan mar 
tabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, 
ditata dan dijamin atas dasar gagasan kenegaraan tertentu. 

BAB IV 
DEMOKRASJ P ANCASJLA 
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2. Aspek material (a.spek maknawiah). 
Walaupun a.spek formal Demokrasi Pancasila telah di 

penuhi belum berarti bahwa Demokrasi Pancasila telah 

1. Aspek Formal. 

Seperti telah dikemukakan berkali-kali bahwa Demo 
krasi Pancasila adalah ''Kerakyatan yang dipimpin .oleh 
hikmat kebijaksanaan dalam perm usyawaratan/perwakil 
an" yang berarti bahwa demokrasi Pancasila adalah Demo 
krasi melalui perwakilan, di mana rakyat atau masyarakat 
berpartisipasi dalam pemerintahan/penyelenggaraan de 
ngan melalui wakil-wakilnya. Berhubung dengan itu aspek 
formal Demokrasi Pancasila mempersoalkan : Proses dan 
caranya rakyat menunjuk wakil-wakilnya dalam Badan 
badan Perwakilan Rakyat dan dalam pemerintahan dan 
bagaimana mengatur pennusyawaratan wakil-wakil rakyat 
secara bebas, terbuka, dan jujur (fair) untuk mencapai 
konsensus bersama. Aspek formal itu terutama yang me 
nyangkut proses penunjukan wakil-wakil rakyat melalui 
pemilihan umum, diatur berdasarkan Undang-undang 
Nomor 15 tahun 1969 jis. Nomor 4 tahun 1975 tentang 
Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 
1980 tentang perubahan Kedua Undang-undang Pemilihan 
Umum. 

c. Aspek-aspek Demokrasi Pancasila. 
Untuk memahami lebih lanjut makna serta hakekat Demo 

krasi Pancasila dapat dilihat dari berbagai aspek yaitu : 

keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa), berkeseimbangan 
(mengutamakan kesenjangan), berkeselarasan (mengutamakan 
harmoni dalarr: pergaulan dan tata yang dibentuk), dan ber 
kekeluargaan (menyelesaikan permasalaban bersama secara 
kekeluargaan, seperti di antara keluarga, yang tak mengandung 
pertentangan). 



terwujud, karena aspek formal ini baru memperlihatkan 
bentuk lahiriah saja, sedangkan yang lebih penting adalah 
isinya atau aspek materialnya. Oleh sebab itu perlu dibanaa 
pula aspek material Demokrasi Pancasila ini. 
Aspek material Demokrasi Pancasila mengemuka.kan 
gambaran manusia, dan mengakui harkat dan martabat 
manusia dan menjamin terwujudnya masyarakat manusia 
sesuai dengan gambaran harkat dan martabat manusia 
tersebut. Manusia adalah makhluk Tuhan yang diperleng 
kapi dengan kesadaran keagamaan dan kesadaran akan 
norma-norma; ia bukanlah individu in abstracto melainkan 
ia hidup in relatio, yaitu hid up dalam hubungan dengan se 
sama manusia, dengan masyarakat, dan juga dengan Tuhan. 
Jadi manusia itu juga sebagai makhluk sosial. Demokrasi 
Pancasila mengemukakan gambaran manusia (menschen 
bild) sebagai subyek dan bukannya obyek semata-mata. 

Sebagai subyek dan juga sebagai makhluk Tuhan, 
manusia itu sama derajat, artinya dalam kehidupan ber 
negara dan di hadirat Tuhan Yang Maha Esa, manusia 
mempunyai nilai yang sama dengan sesamanya keadaan 
sama derajat dari manusia ini lazimnya dipertanyakan de 
ngan kesamaan kedudukan dalam hukum ("equality before 
the law') dan kesamaan teihadap kesempatan ("equality 
for the opportunity"). 

Dalam praktek kehidupan sehari-hari kesamaan ke 
dudukan dalam hukum masih merupakan suatu cita-cita 
yang harus diperjuangkan untuk diwujudkan. Demikian 
pula kesamaan terhadap kesempatan masih harus diwujud 
kan, sehingga setiap orang atau warga negara dapat me 
ngembangkan akal, kecakapan dan ketrampilan masing 
masing untuk meningkatkan partisipasinya dalam penye 
lenggaraan kehidupan bemegara. Salah satu kesamaan ter 
hadap kesempatan ini rr isalnya kesamaan pendidikan. 
Sebagai konsekuensi lebih lanjut daripada pengakuan 
harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan ialah 
pengakuan teihadap hak-hak asasi, kewajiban-kewajiban 
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3. Aspek normatif (aspek kaidah). 
Aspek nonnatif Demokrasi Pancasila mengungkapkan 

seperangkat norma-norma yang harus dipatuhi dan dijun 
jung tinggi oleh manusia yang menjadi anggota pergaulan 
hidup bernegara, baik ia sebagai penguasa negara maupun 
ia sebagai ·warga negara biasa. Dengan demikian seperang 
kat nonna-norma itu merupakan aturan permainan clalam 
penyelenggaraan negara. Dalam Demokrasi Pancasila be 
berapa nonna yang penting dan harus ditonjolkan di sini 
ialah : 
a. Persatuan dan solidaritas, yang berarti adanya sating 

keterbukaan antara penguasa dan warga negara, antara 
golongan dan golongan dan antara warganegara dan 
warganegara .. Saling keterbukaan ini memungkinkan 
adanya dialog yang mengarah pada pengintegrasian 
berbagai macam gagasan, pendapat dan buah pikiran. 
lntegrasi tersebut dapat memperkokoh persatuan dan 
solidaritas, dimana Demokrasi Pancasila harus berpijak. 

b. Keadilan, yang sebagai telah dikemukakan pada uraian 
terdahulu mempunyai arti ''memberikan kepada 
masing-masing apa yang telah menjadi haknya atau 
bagiannya". Dalam menyelenggarakan keadilan perlu 
diperhitungkan, adanya kesamaan dan perbedaan antar 
manusia. Oleh karena itu perlu diperhatikan macam 
macam keadilan seperti telah dikemukakan pada uraian 
terdahulu. Seluruh keadilan ini dimaksudkan untuk 
membatasi kekuasaan manusia terhadap manusia, men- 

asasi serta kebebasan-kebebasan fundamental manusia. 
Dalam hidup bemegara, pengakuan dan jaminan terhadap 
hak-hak, kewajiban-kewajiban, dan kebebasan-kebebasan, 
kesamaan dalam hukum, dan kesamaan terhadap kesem 
patan dan jaminan akan hak-hak dan kewajiban asasi serta 
kebebasan fundamental manusia merupakan prinsip-prinsip 
material Demokrasi Pancasila. 
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cegah tindakan sewenang-wenang dan menciptakan 
ketertiban dan perdamaian. 

c. Kebenaran, adalah kesamaan antara gagasan dan per 
nyataan dalam kata dan perbuatan, atau antara ke 
pribadian dan pengakuannya. Kebenaran dapat ber 
tahan terbadap serangan atau tuduban-tuduhan. 
Norma keadilan akan lebib berarti bagi manusia apabua 
dibarengi dengan norma kebenaran. Ketiga norma ter 
se but di atas ditambah dengan nonna cinta, yaitu cinta 
bangsa, tanah air, negara dan sesama warga negara 
dapat dituangkan ke dalam peraturan hukum positif 
dan menjadi "aturan pennainan" dalam melaksanakan 
Demokrasi Pancasila, yang wajib ditaati oleh siapapun. 

4. Aspek optatif (aspek tujuan). 
Aspek optatif Demokrasi Pancasila, mengetengahkan 

tujuan atau keinginan yang hendak dicapai. Adapun tujuan 
tersebut adalah terwujudnya masyarakat adil makmur ber 
dasarkan Pancasila, melalui : 
a. Terciptanya negara hukum sebagaimana dikehendaki 

oleh Undang-undang Dasar Negara. 
Negara Hukum memiliki ciri-ciri : 
1). Supremasi hukum, yaitu ketaatan kepada hukum 

baik pemerintah maupun warga negara biasa; 
2). Persamaan kedudukan warga negara dalam hukum; 
3). Asas legalitas, yaitu asas yang mengajarkan bahwa 

tiada seorang pun dapat dihukum kecuali atas dasar 
peraturan perundang-undangan yang telah ada; 

4). Pembagian kekuasaan-kekuasaan politik secara 
faktual dan operasional yang menyerahkan masing 
masing kekuasaan kepada badan-badan tertentu; 

5). Prinsip bahwa bak-hak dan kewajiban-kewajiban 
asasi serta kebebasan fundamental merupakan 
kuasa daripada konstitusi atau Undang-Undang 
Dasar. 
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5. Aspek organisasi 

Aspek organisasi Demokrasi Pancasila mempersoalkan 
organisasi sebagai wadah pelaksanaan Demokrasi Pancasila 
dimaksud, di mana wadah tersebut harus cocok dengan 
tujuan yang hendak dicapai. 
Dalam hubungan ini dapat dibedakan antara : 
a. Organisasi sistem pemerintah atau lembaga-lembaga 

negara. 

b. Organisasi lembaga-lembaga dan kekuatan-kekuatan 
sosial politik dalam masyarakat. 

Organisasi sistem pemerintahan atau lembaga-lembaga dan 
kekuatan sosial politik ini hanya dapat dibedakan tetapi 
tidak dapat dipisahkan, oleh karenanya keduanya merupa 
kan dua sisi atau dua muka dari hal yang satu, yaitu Demo- 

b. Terciptanya negara kesejahteraan, yaitu negara yang 
berkewajiban menyelenggarakan kesejahteraan dan 
kemakmuran semua warga negaranya. Menurut paham 
ini negara wajib memperhatikan sebesar-besamya nasib 
warga negara masing-masing, memberikan kepastian 
hidup, ketenangan dan taraf hidup yang layak bagi 
kemanusiaan yang adil dan beradab. 

c. Terciptanya negara kebudayaan, yaitu negara yang 
berkewajiban membimbing, bukan menguasai kebuda 
yaan nasional. Bimbingan kebudayaan ini berasas 
kepada kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena 
sifat kebudayaan nasional sangat erat pertaliannya 
dengan sifat negara maka peningkatan kebudayaan 
yang misalnya melalui pendidikan dalam arti luas, 
dengan sendirinya membawa peningkatan da.ipada 
negara. Jadi dapat disimpulkan, bahwa aspek optatif 
Demokrasi Pancasila adalah terwujudnya masyarakat 
adil dan makmur dengan menggunakan hukum, negara 
kesejahteraan dan negara kebudayaan. 
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krasi Pancasila. 
Organisasi sistem pemeri.ntahan dalam Demokrasi Pancasila 
dapat dikemukakan di tingkat pusat atau nasional dan 
dapat pula diketemukan di tingkat daerah dan lokal, yang 
kesemuanya secara fundamental telah diatur dan ditetap 
kan dalam Undang-undang Dasar 1945, yang kemudian 
dijabarkan dalam berbagai perundang-undangan. 

6. Aspek kejiwaan atau semangat. 

Sekalipun aspek-aspek yang disebutkan terdahulu 
telah terumus dan tersusun dengan baik, hal itu belum 
menjamin penyelenggaraan Demokrasi Pancasila manakala 
tidak disertai atau digenapi dengan aspek kejiwaan. Aspek 
kejiwaan Demokrasi Pancasila adalah "semangat" seperti 
yang dimaksud dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 
1945, Umum IV, dalam kalimat sebagai berikut: 
"Yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal 
hidup negara ialah semangat para penyelenggara negara, 
semangat para pemimpin pemerintahan ". 
Aspek kejiwaan tersebut dapat digolongkan sebagai ber 
ikut: 
a. Jiwa Demokrasi Pancasila pasif, yaitu jiwa yang minta 

perlakuan secara Demokrasi Pancasila sesuai dengan 
hak-hak warga negara dan manusia dalam persekutuan, 
golongan atau organisasi dan dalam masyarakat negara. 

b. Jiwa Demokrasi Pancasila aktif, yaitu jiwa yang me 
ngandung kesediaan untuk memperlakukan pihak lain, 
sesama warga negara dan manusia dalam persekutuan 
golongan atau organisasi dan dalam masyara.kat negara 
sesuai dengan hak-hak yang diberikan oleh Demokrasi 
Pancasila. Jiwa Demokrasi Pancasila pasif dan aktif ini 
menghendaki warga negara-warga negara berkepribadi 
an, yang di satu pihak berani menuntut hak-haknya, 
yang pada lain pihak memiliki watak cukup untuk 
memberikan hak-hak atau memenuhi kewajiban. Di 
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d. .Fungsi Demokrasi Pancasila. 
Negara sebagai Organisasi masyarakat di bawah pimpinan 

Pemerintah untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup 
nya harus memperhatikan perkernbangan, perubahan dan ge 
jolak dalam masyarakat sendiri maupun masyarakat dunia. 
Perkembangan perubahan dan gejolak masyarakat ini mem 
punyai pengaruh yang tidak kecil terhadap negara bahkan me 
nimbulkan pelbagai macam problema fungsional yang harus 

., ditanggulangi negara. 
Dalam menghadapi problema-problema fungsional ini 

Demokrasi Pancasila sebagai sistem pengorganisasian negara 
mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut : 
1. Pattern maintenance (untuk mempertahankan pola ke 

hidupan yang berkepribadian). 
Negara sebagai suatu sistem sosial dapat berfungsi 

dengan baik apabila polanya menetap. Kalau pola itu tiap 
tiap kah tanpa ada perlunya yang nyata berubah terus 
menerus tidak memungkinkan pola itu tumbuh dan ber 
kembang dengan baik. 
Bagi Negara Republik Indonesia Demokrasi Pancasila se 
bagai sistem pengorganisasian negara yang tertera dalam 

samping itu juga dikehendaki manusia yang adil dan 
beradab, dengan toleransi yang tinggi, tenggang me 
nengang serta saling menghonnati. 

c. Jiwa Demokrasi Pancasila rasional, yaitu jiwa obyektif 
dan masuk akal, tanpa meninggalkan jiwa kekeluargaan 
dalam pergaulan masyarakat negara. Para fungsionaris 
dan warga negara dituntut bersikap obyektif rasional, 
berpegang pada nonna-nonna sosial yang berlaku. 

d. Jiwa pengabdian, yaitu kesediaan berkorban demi me 
nunaikan tugas jabatan yang dipangkunya, dan yang 
lebih penting lagi ialah kesediaan berkorban untuk 
sesama manusia, masyarakat sekelilingnya, dan masya 
rakat negara. 
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3. Integration management (untuk menyatupadukan bangsa). 
Makin luas sistem sosial, makin rumit fungsi-fungsi 

serta tujuan yang terkandung di dalamnya dan makin besar 
kemungkinan timbulnya rasa tidak puas dan ketegangan 
yang dapat mengancam integrasi sistem sosial tersebut 
dengan bermacam-macam gejala desintegrasi atau per 
pecahan. Banyak faktor yang perlu diperlukan untuk me 
wujudkan dan- membina terciptanya integrasi misalnya 
gagasan dasar tentang negara, tingkat kesejahteraan yang 
cukup tinggi, pengalaman dan nasib yang sama, sejarah 
yang sama, kebudayaan yang bersamaan dan sebagainya. 

2. Tension management (untuk meredakan ketegangan). 

Dalam suatu sistem sosial yang sedang giat membangun 
tidak dapat dihindari jika sekiranya timbul ketegangan 
sebagai akibat perbedaan paham, kekecewaan ataupun 
adanya nilai baru yang belum teresapi oleh masyarakat. 
Menghadapi pelbagai ketegangan ini perlu adanya sarana 
atas kebijaksanaan untuk menyalurkan ketegangan itu 
melalui jalan dan cara yang tidak membahayakan ke 
seluruhan sistem. Demokrasi Pancasila sebagai sistem 
pengorganisasian masyarakat negara yang mengandung 
nilai-nilai toleransi, tenggang menenggang, saling meng 
hormati serta nilai-nilai persatuan dan solidaritas yang 
sudah membudaya dalam masyarakat bangsa Indonesia 
telah terbukti mampu rr enjadi dasar dan landasan setiap 
penyelesaian ketegangan yang terjadi dalam masyarakat 
dan negara Indonesia. 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 telah memberi 
kan pola (pattern) yang paling sesuai dengan budaya 
masyarakat Indonesia. Kesesuaian dengan budaya masya 
rakat ini memberikan jaminan ketangguhan Demokrasi 
Pancasila sebagai suatu sistem yang memberikan pola bagi 
kehidupan politik bangsa. 



440 

4. Adaptation management (untuk mengembangkan penye 
suaian). 

Suatu sistem sosial tidak berada sendirian melainkan 
selalu bereksistensi di antara dan dalam int.errelasi dan 
interdependensi dengan sistem sosial yang lain. Tidak ha 
nya lingkungan geografik dapat berubah karena peng 
garapan oleh ilmu dan tekhologi, melainkan lebih-lebih 
masyarakat dan kebudayaan sekeliling dan mondial dapat 
bergolak dan menyajikan tantangan yang harus diatasi 
oleh sistem sosial yang bersangkutan. Pergolakan itu dapat 
berwujud perubahan-perubahan sosial, politik, ekonomi 
dan kebudayaan. 

Jiwa demokrasi Pancasila yang menuntut warga negara 
yang berkepribadian Pancasila tidak menutup kemungkin 
an menerima nilai-nilai baru sebagai akibat pembangunan, 
modemisasi ataupun asimilasi dan akulturisasi. Jiwa Demo 
krasi Pancasila memungkinkan adaptasi nilai-nilai baru 
tanpa meninggalkan dasar kepribadian Pancasilanya. 

5. Goal management (sarana untuk mencapai tujuan). 

Tiap sistem sosial mempunyai tujuan yang harus di 
pegang teguh, di samping memperhitungkan tujuan hidup 
para warganya sebagai daya-daya pendorong dalam dina 
mika hidup sistem sosial yang bersangkutan. Sebenamya 
goal management tidak dapat dipisahkan dari pada pattern 
maintenance, tension management, "integration manage 
ment dan adaptation management. 

Salah satu tujuan terpenting adalah bagaimana mem 
pertahankan diri dalam perubahan-perubahan dan per- 

Demokrasi Pancasila sebagai sistem pengorganisasian 
masyarakat negara dengan norma-norma persatuan, ke 
keluargaan, dan gotong-royongnya yang sudah mem 
budaya dalam masyarakat Indonesia jelas memptmyai 
peranan yang sangat penting dalam usaha membina inte 
grasi di pelbagai bidang kehidupan negara. 
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e. Pancasila harus mewujud dalam Kultur, Struktur dan mekanis 
me hid up dan Kehidupan Bangsa Indonesia. 

Untuk dapat membina stabilitas nasional, diperlukan 
faktor pemersatu. Dasar utama untuk terwujudnya persatuan, 
dan kesatuan dalam masyarakat adalah kebulatan keyakinan 
mengenai nilai-nilai bersama yang dianggap luhur dan persama 
an tujuan di masa depan. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila me 
rupakan pandangan hidup yang mencenninkan nilai-nilai uta 
ma kehidupan bangsa. Oleh karena itu keluhuran nilai-nilai 
Pancasila harus dapat lebih terasa dan dapat diwujudkan dalam 
segala segi kehidupan nyata dalam masyarakat, baik dalam segi 
kehidupan berbangsa, bemegara maupun bermasyarakat se 
hingga Pancasila benar-benar mempunyai arti bagi kehidupan 
masyarakat itu sendiri. Untuk itu usaha-usaha meresapkan dan 
mengakarkan nilai-nilai luhur Pancasila di dalam masyarakat 
perlu terus ditingkatkan, sehingga dalam kehidupan kemasya 
rakatan aspek-aspek yang terkandung dalam Demokrasi Panca 
sila baik aspek formal, aspek material, aspek normatif, aspek 
optatif, aspek organisasi maupun aspek kejiwaannya, dapat di 
wujudkan. Dalam hubungan dengan pembinaan ideologi 
Pancasila ini perlu dilakukan usaha-usaha kongkrit atau lain 
dalam bentuk: 
1). Penataran P4, Undang-Undang Dasar 1945 dan Garis-Garis 

Besar Haluan Negara bagi seluruh jajaran Pegawai, pimpin- 

golakan yang menggelora, baik di luar maupun di dalam 
sistem sosial yang bersangkutan sendiri, agar sistem sosial 
yang bersangkutan mampu mencapai tujuannya. 

Demokrasi Pancasila yang aspek optatifnya adalah ter 
wujudnya negara Republik Indonesia sebagai negara hu 
kum, negara kesejahteraan dan sekaligus negara kebudaya 
an merupakan sarana atau alat yang efektif dalam pelak 
sanaan goal management kearah cita-cita bangsa Indonesia 
yaitu masyarakat adil dan makmur material dan spiritual 
berdasarkan Pancasila. 

-, 
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an l'artai I'olitik dan (lclongan Karya beserta seluruh 
anggotanya di pusat maupun daerah khususnya kepada 
gencrasi mud a yang akan menentukan har.i depan Bangsa 
da.n Negara. 

2). Penetapan pendidikan moral Pancasila sebaga.i mata 
pelajaran wajib di setiap sekolah atau lembaga pendidikan, 
baik sekolah/lembaga pendidikan pemerintah maupun 
swasta: 

3). Penyebarluasan pengertian P-4, Undang-Undang Dasar '45 
dan Garis-garis Besar Haluan Negara melewati jalur-jalur 
pers, media massa, pendidikan nonformal dan la.in-lain. 

Kiranya t.idak cukup dengan pembinaan kultur/budaya Panca 
sila saja yang perlu diresapi, dihayati dan diwujudkan, tetap.i juga 
struktur dan mekanisme kehidupan bangsa Indonesia, harus me 
wujud sesua.i dengan nilai-nila.i luhur Pancasila itu sendiri. Kultur, 
struktur dan mekanisme masyarakat Indonesia, hakekatnya me 
rupakan hasil perkembangan sejarah, hasil perpaduan d.inamika 
antara faktor-faktor alamiah, manusiawi dan sosial budayanya, 
yang berorientasi kepada cita-cita perjuangan kemerdekaan, yang 
nilai-nilai dasamya dijabarkan dalam Pancasila dan Undang-undang 
Dasar 1945. Karena itu pembangunan nasional berarti membangun 
mental manusia Indonesia membangun sikap manusia Indonesia, 
dan membangun kehidupan sosial budaya Indonesia. 

Ikatan-ikatan psikologik sesua.i keluarga yang besar ini, di 
mungk.inkan terutama berdasar pada kenyataan bahwa Pancasila 
merupakan perwujudan dari integrasi nila.i-nilai budaya bangsa 
yang berakar pada semua lingkungan budaya daerah-daerah di 
seluruh Nusantara. Oleh karena itu maka pengamalan Pancasila di 
dalam semua segi kehidupan kemasyarakatan pada gilirannya akan 
memperkuat integrasi psikologik dan sosiologik tersebut. 

Walaupun secara sosiologik-manusiawi seluruh warga negara 
(tennasuk yang duduk di dalarn pemerintahan) telah terhimpun 
di dalarn suatu keluarga besar bangsa Indonesia, namun kenyataan 
struktural-fungsional menunjukkan bahwa pemerintah sebagai 
pemegang kekuasaan telah berdiri pada posisi yang bersifat khusus. 
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Keterpisahan struktural-Iungsional ini harus terus dijembatani me 
lalui penumbuhan kesadaran, terutama di kalangan pimpinan pe 
merintahan, bahwa pada hakekatnya pimpinan pemerintahan ber 
asal dari rakyat dan akan kembali kepa<la rakyat. Oleh karena itu 
maka pemerintah harus tetap menempatkan dirinya sebagai peng 
ayom, kepada siapa rakyat dapat mengharapkan berbagai per 
lindungan dan peningkatan kualitas kesejahteraao lahir dan batin. 
Sistem pemerintahan yang berdasarkan pada Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945 dengan jelas berpijak di atas landasan 
keyakinan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Jika ke 
yakinan ini dihayati secara tuntas, maka kemanunggalan antara 
pemerintah dengan rakyat akan dapat dibina dengan baik. Untuk 
itu perlu terus dikembangkan pola pemerintahan yang dapat se 
makin mendekatkan pemerintah pada rakyat, dan suatu pola 
partisipasi yang dapat lebih mendekatkan rakyat dengan pemerin 
tah. Saling pengertian akan tugas dan tanggung jawab dari masing 
masing pihak harus terus ditumbuhkan melalui penghayatan dan 
pengamalan Pancasila secara konsisten dan konsekuen, baik oleh 
pemerintah maupun rakyat. 
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a. Pengertian Kepemimpinan. 
Pengertian tentang "kepemimpinan " (leadership) oleh para 

Sarjana memberikan definisi yang berbeda-beda menurut pan 
dangan dan tujuan masing-masing. 

Dari berbagai definisi tersebut dapatlah kita melihat bahwa 
pengertian kepemimpinan itu memang banyak aspek yang ter 
kandung di dalamnya. 

Oleh karena itulah, maka "kepemimpinan' itu dapat di 
lihat dari aspek-aspek antara lain : 

1. Kepemimpinan dapat dipandang sebagai pangkal penyebab 
dari pada kegiatan-kegiatan sekelompok orang, baik dalam 
lingkungan organisasi formal maupun informal. 

2. Kepemimpinan dapat juga dirumuskan sebagai suatu "ke 
pribadian' (personality) seseorang yang menarik orang 
lain untuk mengikutinya, dalam hal ini merupakan ke 
wibawaan. 

3. Kepemimpinan adalah juga suatu "seni' (arti), "kesang 
gupan' atau "teknik" yang membuat orang lain mentaati 
kehendaknya. 

4. Kepemimpinan adalah memprodusir dan memancarkan 
"pengaruh" terhadap orang lain untuk percaya dan ikut 
berupaya mencapai tujuan yang ditentukan oleh pimpinan. 

5. Kepemimpinan dapat juga merupakan suatu "sikap ", 
"tingkah laku" yang sedemikian mesra dan agung, sehingga 
menimbulkan perasaan aman dan merupakan suatu "tela 
dan " bagi orang lain dalam segala bentuk hubungan atau 
ikatan, sehingga orang lain itu mudah diatur, diarahkan 
ke suatu tujuan tertentu. 

BAB V 

KEPEMIMPINAN NASIONAL 



6. Kepemimpinan dapat juga dipandang sebagai suatu bentuk 
''persuasi' , suatu seni membina orang lain baik melalui 
hubungan kemanusiaan maupun melalui motivasi yang 
tepat, sehingga orang itu mudah sekali diajak bekerja sama 
mencapai suatu tujuan. 

7. Kepemimpinan juga dapat dilihat sebagai suatu "sarana" 
alat untuk menjadikan sekelompok orang bersedia bekerja 
sama mencapai suatu tujuan. Dalam hal ini kepemimpinan 
dipandang sebagai "dinamika" dari suatu organisasi me 
ngejar tujuan. 

8. Kepemimpinan dapat juga dipandang dari segi ' kekuatan" 
(power) yang dikembangkan untuk mengatasi dan me 
ngendalikan kekuatan-kekuatan yang saling bersaingan, 
sehingga menjadi kekuatan yang terpadu yang mengarah 
kepada tercapainya tujuan. 

9. Kepemimpinan juga merupakan hasil interaksi sosial, 
antara Pemimpin dengan yang dipimpin, dan interaksi itu 
bersifat positif apabila segala tindakan Pemimpin itu men 
datangkan ketaatan dalam rangka menuju tujuan. 

10. Kepemimpinan itu juga dapat dipandang sebagai "peran 
an" yang harus dimainkan oleh seorang yang berperan 
sedemikian rupa, sehingga setiap orang mau dan senang 
hati menjalankan peranannya masing-masing guna men 
capai tujuan yang telah ditentukan. 

11. Kepemimpinan dapat juga dipandang sebagai stiatu ke 
seluruhan daripada kegiatan-kegiatan yang menjadikan 
suatu organisasi itu "hidup ", dimana semua orang melaku 
kan tugasnya menurut jabatan dan kedudukan masing 
masing, bekerja sama menurut sistem dan struktur menuju 
tujuan yang telah dipastikan. 
Demikianlah banyaknya aspek-aspek yang terkandung 

dalam pengertian "kepemimpinan", namun apabila kita mem 
perhatikan sejarah perkembangan pengertian tentang "ke 
pemimpinan" itu, maka jelas bagi kita sekalian bah wa pe- 
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b. Kepemimpinan Nasional di Indonesia. 

Apabila pengertian kepemimpinan sebagaimana diuraikan 
terdahulu diproyeksikan di tanah air kita yang kita cintai ini, 
maka jelaslah bahwa pengertian kepemimpinan Nasional di 
Indonesia juga tidak bertaut kepada "orang perserorangan", 
akan tetapi berkaitan dengan fungsi-fungsi kenegaraan yang 
harus dilakukan oleh Negara dalam rangka mencapai TU.JUAN 
NASIONAL yaitu tercapainya MASYARAKAT YANG ADIL 
DAN MAKMUR berdasarkan PANCASILA. 

Di negara kita, fungsi-fungsi kenegaraan apa yang harus 
dilaksanakan dalam rangka pencapaian Tujuan Nasional, serta 
lembaga-lembaga mana yang harus melaksanakannya, telah 
diatur secara gamblang di dalam UUD 1945 sebagai berikut : 
1). LEMBAGA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 

(MPR) sebagai Lembaga Tertinggi Negara yang melaksana 
kan fungsi "pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulat 
an rakyat" sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) 
UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut : 
"(2). Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan 

sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rak 
yat"; 

II 

ngertian dalam aspek sebagaimana tersebut pada angka ke-Jl 
itu adalah merupakan pengertian baru yang berkembang di 
abad ke-20 ini dimana kepemimpinan itu tidak lagi dihubung 
kan dengan "orang' melainkan dipandang sebagai "seperang 
kat fungsi-fungsi". Pengertian kepemimpinan sekarang ini 
sudah didepersonifikasikan dan berubah menjadi "organi 
sasional ". 

Mengingat bahwa pada hakekatnya "Negara' adalah juga 
suatu organisasi, maka pengertian kepemimpinan tersebut juga 
berlaku bagi "Negara' . 
Berkaitan dengan itu, kepemimpinan "Negara" tidak lagi di 
kaitkan dengan "orang", akan tetapi dikaitkan dengan fungsi 
fungsi kenegaraan yang harus dijalankan dalam rangka men 
capai tujuan negara yang bersangkutan. 
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2). LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) 
yang memegang fungsi "legislatif" dan fungsi "pengawas 
an" sebagaimana tersebut dalam Pasal-pasal UUD 1945. 
Fungsi ''legislatif" Dewan Perwakilan Rakyat tercantum 
dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) masing 
masing berbunyi sebagai berikut : 
Pasal 20 : 
"(l ). Tiap-tiap Undang-undang menghendaki persetujuan 

Dewan Perwakilan Rakyat"; 
Pasal 21 : 
"(l). Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak 

mengajukan rancangan Undang-undang ; 
sedang fungsi "pengawasan" Dewan Perwakilan Rakyat 
tercantum dalam Penjelasan UUD 1945: VII, Kedudukan 
Dewan Perwakilan Rakyat, yang berbunyi sebagai berikut : 
''Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat adalah kuat. 
Dewan ini tidak bisa dibubarkan oleh Presiden (berlainan 
dengan sistem Parlementair). Kecuali itu Anggota-anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat semuanya merangkap menjadi 
Anggota Majelis Pennusyawaratan Rakyat. Karena itulah 
Dewan Perwakilan Rakyat dapat senantiasa mengawasi 
tindakan-tindakan Presiden dan jika Dewan menganggap 
bahwa Presiden sungguh melanggar haluan Negara yang 
telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau oleh 
Majelis Pennusyawaratan Rakyat, maka Majelis itu dapat 
diundang untuk Persidangan Istimewa agar supaya bisa 
minta pertanggungan jawab kepada Presiden ". 

3) LEMBAGA KEPRESIDENAN yang memegang fungsi 
"exekutif" sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) 
dan Pasal 5 ayai (2) UUD 1945 yang berbunyi sebagai 
berikut: 
Pasal 4 : 
"(l). Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan 

Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar", 
dan 
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Pa.sal 5 : 
"(2). Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk 

menjalank.an Undang-undang sebagaimana mesti 
nya", sedang Penjelasannya berbunyi : 
"Ayat (2). Presiden ialah Kepala Kekuasaan Exe 
cutif, dalam Negara Untuk menjalankan Undang 
undang, ia mempunyai kekuasaan untuk menetap 
kan Peraturan Pemerintah (pouvoir reglementair"). 

4). LEMBAGA MAHKAMAH AGUNG yang melaksanakan 
fungsi "judikatif" sebagaimana tersebut dalam Pasal 24 
ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi : 
"(l). Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah 

Mahkamah Agung dan lain-lain Badan Kehakiman 
menurut Undang-Undang", 

5). LEMBAGA DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG (DPA) 
yang menyelenggarakan fungsi .. konsultatif" sebagaimana 
tersebut dalam Pasal 6a ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi 
sebagai berikut : 
"(2). Dewan ini berkewajiban memberi jawab atas per 

tanyaan Presiden dan berhak memajukan kepada 
Pemerintah ", dan Penjelasannya berbunyi : 
"Dewan ini ialah sebuah Council of State yang ber 
wajib memberi pertimbangan-pertimbangan kepada 
Pemerintah. Ia sebuah Badan Penasehat belaka". 

6). LEMBAGA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) 
yang menyelenggarakan fungsi "auditatif" seperti tersebut 
dalam Pasal 21 ayat (5) UUD 1945 yang berbunyi demi 
kian : 
"(5). Untuk memeriksa tanggung jawab tentang Keuang 

an Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Ke 
uangan yang peraturannya ditetapkan dengan 
Undang-Undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahu 
kan kepada Dewan Perwakilan Rakyat", dan Pen 
jelasannya menyatakan : 
"Ayat 5. Cara Pemerintah mempergunakan uang 
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belanja, yang sudah disetujui oleh Dewan Perwakil 
an Rakyat harus sepadan dengan Keputusan ter 
sebut. Untuk memeriksa tanggung jawab Pemerin 
tah itu, perlu ada suatu badan yang terlepas dari 
pengaruh dan Kekuasaan Pemerintah. Suatu Badan 
yang tunduk kepada Pemerintah tidak dapat me 
lakukan kewajiban yang seberat itu. Sebaliknya, 
badan itu bukanlah pula badan yang berdiri di atas 
Pemerintah. 

Sebab itu kekuasaan dan kewajiban badan ltu ditetapkan de 
ngan Undang-Undang. 

Fungsi-fungsi konstitutif dari pada Negara Republik Indonesia 
tersebut, tidak sama dengan Negara-negara lain. Perbedaan ini di 
sebabkan adanya staats idee P ANCASILA yang memang berlainan 
dengan staats idee dari Negara-negara lain. 

Dengan demikian jelaslah bahwa pengertian KEPEMIMPIN AN 
Nasional Indonesia tidak lain adalah seperangkat fungsi-fungsi 
konstitutif yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga Negara, baik 
oleh Lembaga Tertinggi Negara maupun oleh Lembaga-lembaga 
Tinggi Negara dalam rangka usaha mencapai TUJUAN NASIONAL 
yaitu MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR sebagairnana ter 
cantum dalam Alinea ke II Pembukaan UUD 1945. 
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Atas dasar pengertian tentang Kepemimpinan Nasional seperti 
telah diuraikan di atas, dalam membahas masalah "Mekanisme 
Kepemimpinan Nasional" yang merupakan judul dari uraian saya 
ini, maka pembahasan saya akan meliputi aspek-aspek pembentuk 
an, interaksi antar Lembaga Tertinggi dan Lembaga-lembaga Tinggi 
Negara dan masa kerjanya, sebagai berikut: 
1. Pembentukan Susunan dan cara pengisian Lembaga Tertinggi 

Negara (MPR) dan Lembaga Tinggi Negara (DPR). 
Undang-undang Dasar Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa 

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

Undang-undang yang dimaksud adalab Undang-undang 
No. 15 Tahun 1969 (yang telah diubah dengan Undang 
Undang No. 4 Tahun 1970) tentang Pemilihan Umum Anggota 
Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dan Undang 
undang No. 16 Tahun 1969 yang telah diubah dengan Undang 
undang No. 5 Tahun 1975 tentang Susunan dan Kedudukan 
MPR, DPR, dan DPRD. 

(Catatan: Undang-undang tersebut tentunya akan segera 
disempumakan sehubungan telah diterimanya 
RUU yang baru). 

Dalam penjelasan Undang-undang No. 16 tersebut dinyata 
kan bahwa "Susunan MPR, DPR dan DPRD terbentuk atas 
dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan 
dalam perm usya waratan perwakilan ". 

Oleh karena itu, maka susunan Badan Permusyawaratan/ 
Perwakilan Rakyat tersebut harus mencerminkan azas Demo 
krasi Pancasila. Disusunnya badan-badan ini bukan untuk me- 

BAB VI 
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nyusun, clan membentuk atau mendirikan negara baru clan juga 
bukan untuk merobah Undang-Undang Dasar 1945, tetapi 
untuk menegakkan, mempertahankan dan mengamalkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sebagai yang di 
perjuangkan oleh Orde Baru. Dalam Pasal 1 Undang-Undang 
No. 16 Tahun 1969 (yang telah diubah dengan No. 5 Tahun 
1975) dinyatakan bahwa "MPR terdiri atas Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat ditambah dengan Utusan-utusan dari Dae 
rah, Golongan Politik dan Golongan Karya, sedang DPR terdiri 
dari golongan politik dan Golongan Karya. Jumlah Anggota 
MPR, adalah dua kali lipat jumlah Anggota DPR, sedangkan 
jumlah anggota DPR ditetapkan sebanyak 460 orang yang ter 
diri atas 360 orang yang dipilih dalam Pemilihan Umum dan 
100 orang diangkat. 

(Catatan : Dengan terpilihnya 4 orang wakil dari Timor 
Timur lewat Pemilu tahun 1982, maka Anggota 
DPR yang dipilih sebanyak 364 orang, sedang 
yang diangkat berkurang menjadi 96 orang). 

Anggota Tambahan MPR terdiri dari : 

a. Utusan Daerah yang jumlahnya adalah sekurang-kurangnya 
4 (empat) orang dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang 
untuk tiap-tiap daerah tingkat I, dengan ketentuan sebagai 
berikut: 

Daerah Tingkat I yang berpenduduk kurang dari 1 juta 
4 orang utusan. 
Daerah Tingkat I yang berpenduduk 1 juta sampai 5 
juta 5 orang utusan. 
Daerah Tingkat I yang berpenduduk 5 sampai 10 juta : 
6 orang utusan. 
Daerah Tingkat I yang berpenduduk 10 juta ke atas : 
7 orang utusan. 

b. Utusan Golongan Politik dan Golongan Karya ditetapkan 
berdasarkan perimbangan hasil pemilihan umum. Organi 
sasi Golongan Politik/Karya yang ikut pemilihan umum 
dijamin memperoleh sekurang-kurangnya 5 utusan di MPR. 
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Saudara-saudara sekalian, 
Sebagai kenyataan pertumbuhan ketatahidupan masyara 

kat, yang khas Indonesia, maka masyarakat Indonesia itu telah 
mengelompokkan diri dalam golongan politik dan golongan 
karya. Agar Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat 
mencerminkan kehendak rakyat Indonesia, maka susunan 
keanggotaannya harus pula mencerminkan kedua golongan 
tsrsebut. 
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c. Utusan Golongan Karya Angkatan Bersenjata dan Golonp 
an Karya bukan Angkatan Bersenjata ditetapkan berdasar 
kan pengangkatan. 
Adapun jumlah anggota MPR yang diangkat adalah se 

banyak-banyaknya 1/3 dari seluruh anggota MPR dan terdiri 
dari: 
a. Anggota DPR yang diangkat. 
b. Anggota Tambahan MPR dari Golongan Karya Angkatan 

Bersenjata yang diangkat dengan Keputusan Presiden atas 
usul Menhankam Pangab. 

c. Anggota Tambahan MPR dari Golongan Karya bukan 
Angkatan Bersenjata yang diangkat oleh Presiden baik atas 
usul organisasi yang bersangkutan maupun atas prakarsa 
Presiden. 

(Catatan: Dengan berlakunya TAP MPR No. IV /MPR/1983 
tentang Referendum, maka pengangkatan 1/3 ang 
gota Majelis ini akan ditinjau kembali). 

Sehubungan dengan uraian tersebut sering kita mendengar- 
kan berbagai macam pertanyaan: 

Mengapa susunan keanggotaan MPR/DPR begitu? 
Mengapa pengisian keanggotaan ada yang dipilih dan ada 
yang diangkat? 
Mengapa aturan pennainan yang demikian itu sesuai 
dengan azas demokrasi? Malahan ada pula suara, bahwa 
jumlah Anggota DPR maupun MPR lebih banyak yang 
diangkat daripada yang dipilih. 



Yang dimaksud dengan golongan politik menurut peratur 
an perundang-undangan yang berlaku adalah partai politik 
yang telah mendapat pengakuan berdasarkan Undang-undang, 
yaitu Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi 
Indonesia, sedang yang dimaksud dengan golongan karya 
sudah sama-sama kita ketahui. 

Adapun mengenai pengangkatan Anggota DPR maupun 
MPR, hal ini dimungkinkan dalam sistem Demokrasi Pancasila 
agar dapat diikut-sertakannya semua kekuatan representatif 
dalam lembaga-lembaga tersebut. 

Mengenai tidak ikut-sertanya ABRI dalam pemilihan 
umum kiranya dapat dipahami, mengingat kedudukan ABRI 
sebagai alat negara dan kekuatan sosial yang harus kompak 
bersatu dan harus tetap merupakan kekuatan yang kokoh 
dalam mengawal dan mengamalkan Pancasila dan Undang 
Undang Dasar 1945. Kedudukan dan fungsi ABRI seperti saya 
sebut tadi tidak akan tercapai jika Anggota ABRI ikut serta 
dalam pemilihan umum, sebab dengan demikian ABRI bisa 
terpecah-pecah dalam kelompok-kelompok yang berlainan 
pilihannya terhadap golongan-golongan dalam masyarakat. 
Pemilihan Umum pada tahun 1955 telah memberikan penga 
laman yang pahit kepada kita semua, Atas dasar pengalaman 
itu, maka Anggota-anggota ABRI sebagai kekuatan sosial tidak 
menggunakan hak memilih dan hak dipilih, tetapi mempunyai 
wakil-wakil dalam DPR dan MPR dengan melalui pengangkat 
an. 

Mengenai golongan karya bukan ABRI yang karena sifat 
keanggotaan organisasinya, tidak ikut serta dalam pemilihan 
umum tetapi secara nyata merupakan kekuatan di bidang 
sosial, ekonomi, kebudayaan, keagamaan dan sebagai pionir 
yang tidak dapat diabaikan begitu saja, secara representatif 
perlu ada dalam lembaga-lembaga tersebut dan perwakilan 
mereka itu diadakan melalui pengangkatan. Menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, golongan karya bukan 
ABRI yang tidak ikut dalam pemilihan umum, perwakilan 
mereka dalam MPR dan DPR diangkat atas usul organisasi 
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SUSUNAN KEANGGOTAAN FRAKSI-FRAKSI: 

Keanggotaan F. ABRI F.KP F. POI F. PP F. UD JUML. 

1. DPR 75 267 24 94 460 
2. MPRnon DPR 155 128 8 29 148 460 

JUMLAH 230 395 32 123 148 920 
25% 42,93% 3,5% 13,35% 15,22% 10% 

yang bersangkutan atau atas prak.arsa Presiden. 
Adapun keanggotaan MPR Utusan Daerah bukanlah 

diangkat, tetapi dipilih oleh DPRD Tingkat I. Pemilihan oleh 
DPRD Tingkat I tersebut pada hakekatnya merupakan pe 
laksanaan azas demokrasi, karena para anggota DPRD itu telah 
mendapat kepercayaan rakyat lewat keanggotaan mereka yang 
mereka peroleh dalam PEMILIHAN UMUM. 
Saudara-saudara sekalian, 

Gambaran singkat tentang susunan keanggotaan DPR/MPR 
berdasarkan basil PEMILU 1982 adalah sebagai berikut: 
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Berdasarkan data di atas maka : 
Anggota yang dipilih sebanyak 617 = 67,06% 
Anggota yang diangkat sebanyak 303= 32,97% 
Dengan data ini saya bermaksud untuk menjelaskan keada 

an yang sebenarnya atas anggapan-anggapan bahwa jurnlah 
Anggota DPR/MPR yang dipilih lebih kecil daripada jumlah 
Anggota yang diangkat. 

230 73 303 Jumlah 

75 21 96 
155 52 207 

1. DPR 
2. MPR non DPR 

ABRI NON ABRI JUMLAH Keanggotaan 

2. Yang diangkat 

1. Yang dipilih 

Keanggotaan Gol. Kar PDI PPP UD Jurnlah 

1. DPR 246 24 94 364 
2. MPRnon DPR 

a. Imbangan suara 
hasil Pemilu 76 8 29 113 

b. Utusan DAerah 
dipilih via DPRD 
Tingkat I 

Jumlah 322 32 123 140 617 

SUSUNAN KEANGGOTAAN DPR/MPR 
BERDASARKAN PERBANDINGAN/PROSENTASE YANG 

DIPILIH DAN YANG DIANGKAT 
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a. Peranan dan Mekanisme MPR 
Tugas MPR menurut Undang-Undang Dasar adalah: 

1) menetapkan Undang-Undang Dasar; 
2) menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara; dan 
3) memilih Presiden clan Wakil Presiden. 

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 
dinyatakan bahwa, "Kedaulatan adalah di tangan rakyat 
dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan 
Rakyat." Ini mengandung arti, bahwa Majelis merupakan 
penjelmaan seluruh Rakyat Indonesia, pemegang dan pe 
laksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. 
Majelis inilah yang memegang kekuatan negara tertihggi, 
sedang Presiden harus menjalankan HALUAN NEGARA 
menurut Garis-garis Besar yang telah ditetapkan oleh Ma 
jelis. Presiden yang diangkat oleh Majelis tunduk dan ber 
tanggungjawab kepada Majelis. 

DPR yang seluruh Anggotanya merangkap Anggota 
MPR melakukan pengawasan atas pelaksanaan Garis-garis 
Besar Haluan Negara yang dilak:ukan oleh Presiden, yang 
tercermin dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun 
(REPELITA) yang dibuat oleh Pemerintah. 

Dalam hal pengawasan ini DPR mempunyai kedudukan 
yang kuat. Tiap tahun Pemerintah mengajukan Rancangan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada 
DPR yang pada hakekatnya mencerminkan tahapan PE 
LITA pada tahun yang bersangkutan. 

Apabila dalam pelaksanaan pengawasan itu DPR ber 
pendapat bahwa Presiden sunggun melanggar Haluan Nega 
ra yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau oleh 
MPR, maka DPR dapat mengundang MPR untuk mengada 
kan Persidangan lstimewa, agar supaya bisa meminta per 
tanggungjawaban Presiden{Mandataris MPR. 

2. Interaksi antar Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga-lem 
baga Tinggi Negara khususnya MPR, DPR dan Presiden. 



b. Peranan dan Mekanisme DPR 
DPR adalah Lembaga Tinggi Negara dan merupakan 

wahana untuk melaksanakan demokrasi dengan wewenang 
dan tugas: 
1) Bersama-sama dengan Presiden membentuk Undang 

Undang; 
2) Bersama-sama dengan Presiden menetapkan APBN; 
3) Melalrukan pengawasan atas: 

Pelaksanaan Undang-undang; 
- Pelaksanaan APBN; 
- Kebijaksanaan Pemerintah; 

4) Meratifikasi dan atau memberikan persetujuan atas 
pemyataan perang, membuat perdamaian dan perjan 
jian dengan negara lain; 

5) Membahas hasil pemeriksaan atau pertanggungjawaban 
Keuangan Negara; 

6) Melaksanakan hal-hal yang ditugaskan oleh TAP-TAP 
MPR, kepada DPR. 
Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 

Dasar 194 5 para Anggota Dewan ini adalah juga Anggota 
Majelis. Pada kenyataannya DPR kita sekarang mem 
punyai empat kali masa persidangan dalam setahun. 'I'iap 
tiap masa persidangan meliputi masa Sidang dan masa 
reses. Tahun Sidang DPR dimulai pada setiap tanggal 16 
Agustus dan berakhir pada tanggal 15 Agustus tahun beri 
ku tnya. Apabila tanggal 16 Agustus jatuh pada hari libur, 
maka Pembukaan Tahun Sidang dapat dilakukan pada hari 
kerja sebelumnya. 

Mengenai pembentukan Undang-Undang, Pasal 20 ayat 
(1) Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa tiap-tiap 
Undang-undang menghendaki persetujuan DPR, maka 
dalam hal ini tidak berarti bahwa Dewan harus selalu mem 
berikan persetujuan atas Rancangan Undang-Undang yang 
disampaikan oleh Presiden cq. Pemerintah, sebab menurut 
Pasal 20 ayat (2) dimungkinkan bagi Dewan untuk tidak 
memberikan persetujuan atas RUU tersebut. Bila terjadi 
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3. Masa Kerja Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga 
lembaga Tinggi Negara. 

Setelah saya menguraikan Pembentukan dan Interaksi 
Lembaga Tertinggi clan Lernbaga-Iembaga Tinggi Negara, 
sampailah pada uraian tentang "masa kerja" atau masa 
berfungsi Lembaga-lernbaga tersebut. 

Periode bergeraknya Lembaga Tertinggi Negara dan 
Lembaga-lembaga Tinggi Negara menurut UUD 1945 ada 
lah selama 5 tahun, sehingga dengan dernikian dapatlah di 
katakan banwa "Mekanisme Kepemimpinan Nasional" itu 
adalah ''Mekanisme 5 tahun" dalam arti setiap 5 tahun 
Keanggotaan Lembaga-lernbaga Negara itu disusun kembah 

dernikian, maka RULi itu tidak boleh diajukan lagi dalam 
masa porsidangan Dewan masa itu. Sebaliknya bila RUU 
berasal dan usul inisiatif DP R dan tidak disahkan oleh Pre 
siden, maka RUU itu tidak boleh diajukan lagi oleh Dewan 
dalam masa itu. 

Tadi telah saya kemukakan, bahwa para Anggota De 
wan berkewajiban scnantiasa mengawasi tindakan-tindakan 
Presiden dalam rangka pelaksanaan HALUAN NEGARA. 
Dalam hubungan iru TAP MPR No. 111/1978 (yang masih 
berlaku) antara lain menyebutkan, bahwa jika DPR rneng 
anggap Presiden sungguh-sungguh melanggar Haluan Ne 
gara, maka DPR menyampaikan memorandum peringatan 
kepada Presiden. Jika dalam jangka waktu tiga bulan Pre 
siden tidak memperhatikan memorandum tersebut, maka 
DPR dapat menyamprukan memorandum yang kedua. 
Apabila dalam waktu satu bulan memorandum tersebut 
tidak diindahkan pula oleh Presiden, maka DPR dapat 
meminta Majelis mengadakan Sidang Istimewa untuk me 
minta pertanggungjawaban Presiden. Jadi sesuai dengan sis 
tem ini, maka kebijaksanaan atau tindakan Presiden diba 
tasi pula oleh adanya pengawasan sarana preventif dalam 
usaha mencegah merosotnya sistem konstitutional menjadi 
absolu tisme. 

~ 
/ 
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·Dari kutipan-kutipan tersebut di atas, jelaslah para perumus 
UUD 1945 berpendapat bahwa perkembangan atau dinamika ma 
syarakat dalam kurun waktu 5 tahun adalah cukup mendasar, se 
hingga mewajibkan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai 
lembaga yang kekuasaannya tidak terbatas untuk memperhati- 

untuk melaksanakan fungsi kenegaraan selama 5 tahun 
berikutnya. 

Apabila kita telaah lebih mendalam pasal-pasal dari 
"UUD 1945 dan Penjelasannya" memang yang secara 
explisit menyebutkan jangka waktu penyelenggaraan 
fungsi atau masa kerja 5 tahunan, hanyalah tercantum da 
lam pasal-pasal UUD 1945 sebagaimana tersebut berikut 
ini: 
1) Pasal 2 ayat (2) berbunyi: 

"Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedi 
kitnya sekali dalam lima tahun di ibukota Negara", 
dan penjelasannya berbunyi: 

2) "Ayat 2. Badan yang akan besar jumlahnya itu bersi 
dang sedikit-dikitnya sekali dalam 5 tanun. Sedikit 
dikitnya, jadi kalau perlu dalam 5 tahun tentu boleh 
bersidang lebih dari sekali dengan mengadakan Persi 
dangan lstimewa". 

3) Penjelasan Pasal 3 berbunyi: 
"Oleh karena Majelis Permusyawaratan Rakyat 

memegang kedaulatan Negara, maka kekuasaannya ti 
dak terbatas mengingat dinamik "masyarakat, sekali 
dalam 5 tahun Maj~lis memperhatikan segala yang ter 
jadi dan segala aliran-aliran pada waktu itu dan menen 
tukan haluan-haluan apa yang hendaknya dipakai 
untuk dikemudian hari". 

4) Pasal 7 menyebutkan: 
"Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan 

nya selama masa 5 (lima) tahun dan sesudah dapat di 
pilih kem bali ". 
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kan, menampung serta mengakomodasikan ke dalam GBHN yang 
baru. 

Sukses atau tidaknya pelaksanaan GBHN itu pada hakekatnya 
tergantung dari kualitas pelaksanaannya, oleh karenanya adalah 
logis bahwa MPR selaku pembuat GBHN diberikan wewenang 
untuk memilih siapa yang akan melaksanakan GBHN tersebut 
yaitu Presiden selaku Mandataris. Dan mengingat bahwa jangka 
berlakunya GBHN itu adalah 5 tahun, maka adalah logis pula apa 
bila masa kerja Presiden/Mandataris MPR sebagai pelaksana GBHN 
lamanya juga 5 tahun. 

Berkaitan dengan itu, tentu akan timbul suatu pertanyaan 
sebagai berikut 

"Sekalipun MPR wajib membuat GBHN serta menunjuk Man 
datarisnya setiap 5 tahun sekali sebagairnana secara eksplisit 
dituangkan dalam UUD 1945, apakah merupakan suatu 
persyaratan yang mutlak bahwa masa kerja MPR juga harus 
5 tahun?" 
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, marilah Saudara 

saudara saya ajak untuk menengok kembali tentang pembuatan 
GBHN yang merupakan akomodasi dari dinamika serta aspirasi 
masyarakat selama 5 tahun. 

Berkaitan dengan itu, jelas bahwa yang paling mengetahui 
apa aspirasi atau keinginan dari masyarakat/rakyat adalah rakyat 
sendiri. Demikian pula siapa-siapa yang dianggap mampu untuk 
menghayati serta dapat merurnuskan aspirasi rakyat dalam kurun 
waktu 5 tahun tersebut, adalah rakyat sendiri. Oleh karenanya, 
maka kepada rakyat diberikanlah kesempatan untuk memilih 
siapa-siapa yang akan dipercayai untuk merumuskan aspirasinya 
selama 5 tahun. Dengan demikian, maka sebagai akibat logisnya 
setiap 5 tahun sekali selalu diadakan pemilihan Anggota MPR yang 
baru atau dengan kata lain jangka waktu keanggotaan MPR mau ti 
dak mau harus berjangka 5 tahun, sehingga memungkinkan untuk 
diadakan pemilihan Anggota-anggota MPR yang baru. 

Dari penjelasan itu, dapat disimpulkan bahwa masa kerja 
5 tahun MPR diatur secara irnplisit oleh UUD 1945. Apa yang 



tersebut dalam Pasal 3 UUD 1945 beserta Penjelasannya menge 
nai jangka waktu atau masa kerja MPR tersebut, temyata kemudi 
an telah mendapatkan pewadahan konstitusional dalam Keten 
tuan MPR No. III/MPR/1983 tentang Pernilihan Umum yang 
mengatumya secara eksplisit. 

Apabila tadi sudah saya jelaskan mengenai masa kerja !vIPR, 
Presiden/Mandataris serta DPR, maka timbullah pertanyaan, ba 
gaimanakah masa kerja Lernbaga-lembaga Tinggi Negara lainnya. 
Selain masa kerja Presiden yang tersebut dalam Pasal 7 UUD 1945 
memang dalam UUD 1945 tidak ada pengaturan tentang masa 
kerja lembaga-lembaga tersebut, akan tetapi baik Pasal 16 yang 
mengatur Dewan Pertimbangan Agung, Pasal 23 yang mengatur 
Badan Pemeriksa Keuangan serta Pasal 24 UUD 1945 yang 
mengatur Mahkamah Agung, telah memerintahkan bahwa susun 
an keanggotaan dan kekuasaan lembaga-lembaga tersebut, diatur 
dengan undang-undang dan temyata dalam Undang-undang No. 3 
tahun 1962 Pasal 6 menegaskan bahwa masa jabatan Anggota 
DPA adalah 5 tahun. Demikian pula UU No. 5 Tahun 1973 Pasal 
9 ayat (1) menyebutkan bahwa Anggota BPK diangkat untuk masa 
jabatan selama 5 tahun. Adapun mengenai UV No. 13 tahun 1965 
yang mengatur mengenai Mahkamah Agung, memang tidak menga 
tur mengenai masa kerja. Sekalipun demikian, karena pengangkat 
an Hakim Agung (Anggota MA) diangkat dan diberhentikan oleh 
Presiden atas usul DPR (Pasal 43), maka hal ini mengandung arti 
bahwa apabila DPR menganggap perlu untuk mengadakan penye 
garan Hakim Agung, maka DPR dapat menyampaikan usul kepada 
Presiden untuk penyegaran Personalia Hakim Agung. Menginga 
bahwa DPR dan Presiden mempunyai masa kerja 5 tahun, maka 
wajarlah apabila sesudah DPR dan Presiden selesai masa baktinya 
kemudian diganti dengan yang baru, lembaga DPR dan Presiden 
yang baru tersebut mengadakan penilaian kembali terhadap para 
Hakim Agung. Dengan demikian, maka jelaslah bahwa secara 
tidak langsung masa kerja lembaga Hakim Agung ini akan bisa 
terkena penilaian sesudah 5 tahun, Apabila tadi telah dijelaskan 
masalah masa kerja lembaga-lembaga Negara sebagai pelaksana dari 
fungsi-fungsi konstitusional Negara, bagaimanakah proses pern- 
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bentukannya? Meskipun UUD 1945 tidak menyebutkan PEMI 
LIHAN UMUM sebagai cara untuk mengisi keanggotaan MPR dan 
DPR, namun dengan ketentuan bahwa Susunan MPR dan DPR itu 
diatur berdasarkan UU (Pasal 2 dan Pasal 19 UUD 1945), maka 
MPRS dengan Ketetapannya No. XI/MPRS/1966 berpendapat 
bahwa untuk menyusun keanggotaan MPR dan DPR adalah de 
ngan jalan PEMILU, sehingga atas dasar itulah DPRGR dan Peme 
rintah menyusun UU No. 15 dan No. 16 tahun 1969 masing 
masing tentang Pemilihan Umum dan Susunan MPR, DPR dan 
DPRD. 

Mengingat bahwa masa kerja keanggotaan MPR secara implisit 
adalah 5 tahun, maka sebagai akibat logisnya Pemilihan Umum 
untuk memilih Anggota MPR dan DPR juga harus dilakukan se 
tiap 5 tahun sekali. 

Dengan uraian di atas jelaslah bahwa pada hakekatnya meka- 

nisme kepemimpinan nasional 5 tahunan secara nasional diwujud 
kan dalam Pem.ilihan Umum. 



2. Setelah kita memasuki Orde Baru, kita telah mengadakan pern 
baharuan dan penyederhanaan kehidupan politik demi tegak 
nya Demokrasi Pancasila serta untuk menjamin stabilitas na 
sional yang dinamis dan untuk menggerakkan pembangunan. 
Kita telah bertekad untuk tidak kembali kepada Dernokrasi 
Parlementer atau Dernokrasi Terpimpin yang gagal mendukung 
pembangunan. Mekanisme Kepernimpinan Nasional dan pena 
taan kembali Lembaga-lembaga politik kita telah semakin 
mantap sesuai dengan amanat UUD '45, dan akan terus diman 
tapkan demi kelanjutan pembangunan nasional. 
MPR sebagai penyelenggara negara tertinggi, penjelmaan Rak 
yat yang berdaulat telah melaksanakan tugas dan wewenang 
nya sejalan dengan arah yang telah ditetapkan dalam UUD 45. 
Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan Negara yang ter 
tinggi di bawah Majelis telah dapat memberikan pertanggung 
jawaban atas pelaksanaan GBHN maupun yang dimaksud oleh 
UUD 45 serta putusan Majelis lainnya pada masa akhir jabat- 
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1. Sejak lahirnya Orde Baru kita telah bersepakat dan bertekad 
untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 45 secara murni dan 
konsekuen. Mumi dalam arti tidak dicampur-baurkan atau di 
susupi oleh ideologi lain atau tatanan kenegaraan lain. Kon 
sekuen dalam arti penuh kecintaan dan kesadaran melaksana 
kan sekalipun menghadapi kendala berupa apapun juga dan 
dari manapun juga datangnya. 

Izinkanlah saya menyampaikan beberapa hal yang saya anggap 
penting dan perlu penekanan khusus terhadap hal-hal yang telah 
saya ungkapkan di muka adalah sebagai berikut: 

Saudara-saudara sekalian, 

BAB Vll 
HAL-HAL YANG HARUS DIPERHA TIKAN 



3. Siklus lima tahunan (yang ketiga kalinya sejak Orde Baru) apa 
bila kita amati dengan teliti dan mendalam telah terjadi per 
obahan-perobahan yang sangat dinamis dalam masyarakat dan 
negara kita. Dinamika perubahan dalam masyarakat dan negara 
kita itu pertama-tama ditimbulkan dan digerakkan oleh ke 
majuan-kemajuan yang kita capai dalam pembangunan itu 
sendiri, Pembangunan yang berhasil selalu melahirkan perubah 
an-perubahan dalam pola pikir, dalam tata nilai, dalam aspirasi 
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annya. DP A telah menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya 
dengan penuh dinamika. DPR melalui tatacara tertentu yang 
dilengkapi dengan hak-hak konstitusional telah melakukan 
pengawasan atas pelaksanaan tugas Pemerintah. 
BPK sesuai dengan tugas konstitusionalnya secara teratur dan 
ter1ib telah melakukan pemeriksaan tanggungjawab tentang 
keuangan negara, yang hasilnya telah disampaikan kepada 
DPR. Mahkamah Agung sebagai pemegang dan pelaksana ke 
kuasaan kehakiman telah makin berwibawa sebagai pengayom 
hukum dan k.eadilan. Pendek kata dapat saya katakan bahwa 
MPR, Presiden, DPR, DP A, BPK dan Mahkamah Agung telah 
menjalankan fungsi dan wewenang konstitusionalnya masing 
masing dan saling berhubungan satu dengan yang lain berda 
sarkan wewenang konstitusionalnya. Berkaitan dengan itu 
pada kesempatan yang· berbahagia ini saya menghimbau ke 
pada Saudara-saudara yang tengah digembleng dalam Penatar 
an dan Latihan Kepemimpinan Pemuda Angkatan ke-Xlll ini, 
untuk bisa meresapi dan mengbayati serta berjuang terns 
agar mekanisme Kepemimpinan Nasional yang sudah semakin 
mantap ini terus dipertahankan dan lebih dimantapkan lagi, 
sebab apabila mekanisme ini terjadi salah arah, salah sasaran, 
dan sa.lah pengetrapan dari garis edar yang telah dijiwa.i, di 
landasi diarahkan oleh UUD 45, saya yakin bencana Nasional 
pasti akan muncul kembali dipermukaan persada Pertiwi yang 
kita cintai ini sekaligus Pembangunan Nasional yang telah kita 
upayakan dan telah kita capai dalam rangka menuju cita-cita 
kemerdekaan, akan hangus berantakan. 



5. Dalam proses pembangunan dewasa ini masih ada pihak-pihak 
yang cenderung mengarah kepada penyelewengan Pancasila 
dan UUD 45. Untuk itu perlu identifikasi dengan proyeksi 
yang tepat terhadap kemungkinan timbulnya berbagai keadaan 
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4. Pengalaman-pengalaman pahit yang pemah dirasakan oleh 
bangsa Indonesia dalam upaya untuk menemukan kembali 
kepribadian bangsa yang termaktub dalam Pancasila merupa 
kan imbalan yang mahal. Ditengah-tengah berkecamuknya 
berbagai ideologi yang berkembang di dunia, maka setelah 
memperoleh pengalaman-pengalaman pahit itu terpancar kem 
bali Pancasila yang telah dimiliki oleh bangsa Indonesia, untuk 
direnungkan kembali, diresapi, dihayati dan diamalkan sesuai 
dengan fungsinya yaitu sebagai pandangan hidup, sebagai ideo 
logi bangsa dan negara, bahkan sebagai jiwa yang menyema 
ngati kehidupan bangsa. Daya tarik komunisme terpental 
karena temyata tidak memberikan ketentraman dan kebaha 
giaan, rayuan liberalisme temyata membawa malapetaka, 
himbauan theokratik ekstrim temyata menimbulkan penderi 
taan bangsa, rangsangan nasionalisme ekstrim, yang mem-pang- 
limakan politik temyata mengabaikan pembangunan bangsa 
yang menyeluruh. 

Ini semua merupakan bukti bahwa kematangan hidup 
bangsa Indonesia telah cukup mempunyai daya tangkal yang 
tangguh untuk tetap mempertahankan kepribadiannya. 

dan dalam struktur masyarakat. Proses pergantian generasi 
juga merupakan sumber perubahan dalam masyarakat dan 
negara Generasi 45 makin dekat kepada pembulatan dan pe 
nampungan tugas sejarahnya, sedang generasi seperti Saudara 
saudara ini makin dewasa dan makin siap untuk pada gilir 
annya memikul beban clan tanggungjawab yang makin besar 
dalam memimpin masyarakat dan negara. 
Memimpin pembangunan berarti memahami, menghargai 
dan mengarahkan dinamika perubahan-perubahan dalam ma 
syarakat menuju cita-cita nasional kita. 
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yang dapat mengancam jalannya pembangunan nasional. Di 
pandang dari sudut ruang lingkup politik secara potensial 
berkisar pada kemungkinan bangkitnya kembali kelruatan PKI 
dengan pola penyusupan pada berbagai gerakan. Kemungkinan 
masih adanya gerakan-gerakan ekstrim kanan yang cenderung 
bertopeng ajaran Demokrasi dan ajaran agama untuk menarik 
simpati rakyat. Pola kegiatannya berawal dari ketidak puasan 
terhadap keadaan yang sedang berkembang dan menggunakan 
dalil-dalil agama untuk menyerang dan membenarkan gagasan 
gagasan dan tindakannya. 

Sehubungan dengan itu saya menghimbau kepada Saudara 
saudara calon-calom pemimpin agar tetap waspada dan tetap 
meningkatkan pembinaan kewaspadaan. 
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Jakarta, 31 Juli 1984 

Dengan memahami makna pokok-pokok ceramah saya ini, 
pertarna-tama yang perlu kita sadari adalah bahwa kita semua ini 
adalah aparat Demokrasi Pancasila, pelaksana pembangunan yang 
bearti pelaksanaan pembangunan Pancasila, dan oleh karena itu 
kita harus menjadi alat politik Pancasila dan bukan menjadi alat 
politik lain. 

Mudah-rnudahan ceramah saya ini ada manfaatnya bagi Sau 
dara-saudara generasi muda yang akan menen tukan masa depan 
Bangsa dan Negara. 

Selamat berjuang. 
Terima kasih. 
W assalamu 'alaikum W arahmatullahi W abarakatuh. 

Saudara-saudara sekalian, 

BAB Vlll 
PENUTUP 
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