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Dalam kesernpatan ini perkenankanlah kami menyampaikan 
terima kasih kepada Bapak Pimpinan DPR RI dan Bapak/Ibu Pimpi 
nan BURT yang kesemuanya telah rnengarahkan, memberikan saran 

Dengan segala kerendahan hati, kami akui bahwa penyusunan 
buku ini jauh dari sempurna, walaupun Penyusun telah berupaya 
semaksimal mungkin untuk melengkapi materi maupun kwalitas 
penulisan dengan sebaik-baiknya. 

Banyaknya RUU yang telah diselesaikan oleh Dewan pada peri 
ode ini dan berkembangnya fungsi-fungsi pengawasan Dewan, di 
samping makin meningkatnya hubungan kerja sama antar Parlemen 
dan makin berperannya Dewan dan para Anggota Dewan didalam 
forum-forum Internasional, maka isi yang tertuang didalarn buku ini 
cukup padat, sehingga sejak awal penyajian sampai akhir tidak kurang 
dari 1357 halaman. 

Sebagai lembaga perwakilan rakyat, maka 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
harus mampu menampung aspirasi masyarakat, 
menyuarakan suara rakyat yang telah diwakili 
nya, melalui pelaksanaan tiga fungsi utamanya, 
yaitu di bidang perundang-undangan, penetapan 
APBN, dan pengawasan. Wujud dari pelaksa 
naan fungsi-fungsi tersebut tergambar dalam 
Buku Sejarah yang berjudul DEWAN PER 
WAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDO 
NESIA PERI ODE 1987 - 1992 ini yang meru 

pakan kelanjutan dari buku-buku yang telah diterbitkan pada periode 
periode sebelumnya, dengan diawali Buku SEPEREMPAT ABAD 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
dilanjutkan dengan buku-buku berikutnya yang diterbitkan setiap Hrna 
tahun sekali, setelah masa bakti periode yang bersangkutan berakhir. 
Berbeda dengan buku-buku terbitan sebelumnya, untuk buku DPR RI 
Periode 1987-1992 ini sistematika dan susunannya dibuat agak berbe 
da, karena disesuaikan dengan situasi dan perkembangan suatu waktu, 
namun tidak merubah esensi yang pokok yang seharusnya termuat 
dalam setiap bah. 

PENGANTAR 
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SOElAKSONO,SH 

~-- 
SEKRETARIS JENDERAL, 

Jakarta, September 1992 

Mudah-mudahan buku ini dapat bermanfaat bagi kalangan DPR 
RI sendiri untuk meneliti, mernpelajari dan mcngkajinya, sebagai 
bahan yang sangat berharga bagi pcningkatan citra, bobot. dan pera 
nan DPR untuk waktu-waktu yang akan datang dan juga bagi rakyat 
Indonesia terutarna gcncrasi yang akan datang yang berkepentingan 
dan ingin mcndalami peranan Lembaga Legislatif di tanah air kita. 

dan pctunjuk atas isi, matcri maupun sistcmatika tcrhadap penyusunan 
buku ini. 
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Hal itu menunjukkan bahwa tugas berat yang diemban Dewan 
Perwakilan Rakyat bukannya berjalan tanpa arah dan tanpa tujuan. 
Diantara keberhasilan yang telah diwujudkan didalam mengemban 
tugas-tugas konstitusionalnya masih terdapat kekurangan-kekurangan, 
terbukti dengan banyaknya kritik yang di sampaikan kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat. Kehadiran buku ini diharapkan dapat menjawab 
kritik-kritik tersebut sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan 
citra Dewan. 

Dewan Perwakilan Rakyat sebagai salah 
satu Lembaga Tinggi Negara, sebagai sub 

sistem dari Sistem Politik ketatanegaraan kita sebagaimana terkan 
dung didalam UUD 1945 adalah suatu lembaga yang bergerak dina 
mis, yang harus mampu mencerminkan citranya yang berbobot dan 
mampu memainkan peranan dan fungsi-Iungsinya sesuai dengan 
peraturan perun~angan yang berlaku. 

Penerbitan sebuah buku mengenai sejarah 
DPR-RI saya anggap sangat penting sekali. Apa 
lagi jika dikaitkan dengan Dewan sebagai unsur 
yang terlibat yang kegiatannya terekam dalam 
buku ini yang kesemuanya mencerminkan dan 
menggambarkan perjuangan dan ketekunan 
dalam menegakkan Demokrasi Pancasila, yaitu 
komitmennya terhadap Amanat Penderitaan 
Rakyat. 

Assalarnu'alaikum Wr.Wb 

SAMBUTAN KETUA 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
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Berkaitan dengan itu semua Pimpinan Dewan mcnyarnbut terbit 
nya buku ini dcngan antusias. Kehadiran buku ini disamping mcnarn 
bah wawasan dalam memaharni pcrjalanan sejarah bangsa Indonesia 
dalam menegakkan Demckrasi Pancasila, khususnya sejarah dari 
suatu Lemhaga Dernokrasi dcngan scgala aktivitasnya sckaligus juga 
diharapkan dapat m enj ad i b ah an renungan bagi Anggota Dewan 
periode berikutnya, akan segala kekurangan dan kelebihannya dalam 
mernperjuangkan amanat penderitaan rakyar. Tidak kalah pentingnya 
adalah sebagai bahan sejarah yang sangat berharga bagi generasi yang 
akan datang, gcncrasi yang akan melanjutkan perjuangan para penda 
hulu-pendahulunya yang kita sernua dapat rnengambil pelajaran yang 
bennanfaat. 

Sernentara itu didalarn pcriodc 1987 - 1992 ini sesuai dengan 
keinginan Dewan u ntuk dapatnya DPR rncningkatkan peranan dan 
fungsinya scsuai dcngan UUD 1945 dan pcraturan perundangan 
lainnya, maka kepada Sekrctariat Jcnderal DPR-RI diminta untuk 
meningkatkan fungsi pelayanan bagi Dewan dengan mcngadakan 
Pusat Pclayanan Informasi dan Pangkalan Data disamping upaya 
upaya lain. 

Dengan banyaknya RUU-RUU yang dihasilkan o lch Dewan 
dalarn periode yang sekarang, tidak kurang dari 55 buah RUU dan 1 
Perpu menandakan betapa sibuknya Dewan Perwakilan Rakyat kita 
ini. Oleh karena itu tcrasa buku ini demikian padat. 

Kualitas bahasan suatu rnasalah makin mendalam scbab Dewan 
Perwakilan Rakyat periode yang sekarang ini menerapkan suatu 
sistem dialog dalam setiap rapat-rapatnya baik yang dilakukan dengan 
para Mcnteri maupun rapat-rapat dcngan pihak-pihak lain. Sistern 
dialog ini makin berkcmbang, yang pada akhirnya menghasilkan 
suatu kcsimpulan atau kescpakatan bersama. 

Apa yang disajikan didalam buku ini memang cukup padat, sesuai 
volume kegiatan yang makin memuncak, Periode 1987 - 1992 kami 
katakan sebagai "Periode keterbukaan" karena memang kita senantia 
sa berusaha agar keterbukaan ini mewarnai gerak langkah Dewan 
da1am mengemban ketiga fungsi utarna, yaitu fungsi perundang 
undangan, fungsi Anggaran dan fungsi pengawasan. 
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Jakarta, September 1992 

Wassalamu'alaikum Wr.Wb 

Diluar semua kekurangan yang mungkin ada, Pimpinan Dewan 
menyampaikan penghargaan alas usaha penerbitan buku ini yang 
berisi rekaman kegiatan DPRRI Periode 19871992 yang sekaligus 
merupakan laporan kepada seluruh Rakyat Indonesia. Kepada semua 
pihak yang terlibat dalam penyusunan buku ini Pimpinan Dewan 
menyarnpaikan terima kasih. 
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Sesuai dengan Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/1978, Dewan 
Perwakilan Rakyat adalah salah satu Lembaga Tinggi Negara. Peratu 
ran Tata Tertib DPR RI sendiri menyebutkan bahwa sebagai salah 
satu Lembaga Tinggi Negara, DPR merupakan wahana untuk melak 
sanakan Demokrasi Pancasila. Dalam rangka pelaksanaan dernokrasi 
Pancasila inilah sesuai tugas-tugas konstitusionalnya yang diatur oleh 
Undang-Undang Dasar 1945, DPR mengemban fungsi perundang 
undangan, fungsi penetapan APBN, dan Iungsi pengawasan. 

Sementara itu, sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat, DPR berpe 
ran untuk menampung aspirasi rakyat kedalam ketiga fungsi utamanya 
tersebut. Kernampuannya untuk menampung aspirasi rakyat inilah 
merupakan cerminan perwakilan rakyat. 

Inilah masalah mendasar yang selalu dipertanyakan oleh masya 
rakat disamping fungsi lain, yaitu fungsi pengawasan yang dikatakan 
nya belurn sepenuhnya dapat dilaksanakan walaupun Undang-Undang 
Dasar 1945 baik dalam Pasal-pasalnya maupun dalam Penjelasannya 
mengatur dengan jelas rnengenai hat ini, 

Hal ini sangat berkaitan dengan pembangunan politik yang terus 
menerus perlu dimantapkan sebagai wujud nyata dari dernokrasi 
Pancasila yang akan membangun kehidupan bermasyarakat, berbang 
sa dan bernegara sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
1945 sebagaimana tekad dan perjuangan Orde Baru sejak tahun 1966. 

Pernantapan implementasi Demokrasi Pancasila melalui pernba 
ngunan politik antara lain ditempuh melalui, pemantapan peran DPR 
di dalam kiprahnya di dalam kehidupan kenegaraan ini. Bagaimana 
kiprah DPR dilaksanakan, khususnya untuk masa bakti 1987-1992, 
tergambar didalarn bentuk tulisan maupun gambar yang termuat dan 
terekam secara jelas dalarn Buku DPR RI Periode 1987-1992. 

DPR RI rnasa bakti 1987-1992 yang anggota-anggotanya dilantik 
pada tanggal 1 Oktober 1987 dan mengakhiri masa tugasnya pada 
tanggal 30 September 1992 pukul 00.00 WIB, telah mampu mengukir 
banyak kernajuan dalam mengernban semua fungsinya, walaupun di 
akui masih banyak yang belum puas terrnasuk kalangan Dewan sen 
diri. 

Apahila melihat kcgiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh 
Dewan melalui alat-alat kelengkapannya ataupun melalui kegiatan 
kegiatan fraksi-fraksi, serta permasalahan-permasalahan yang telah 
mendapat tanggapan utama Dewan baik masalah-masalah dalam 
maupun luar negeri sebagaimana yang terangkum didalam uraian- 

PENDAHULUAN 
BABI 
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uraian bu ku ini, adalah suatu pcrtanda hahwa DPR bcrusaha mengern 
ban fungsi konstitusionaln ya dcngan sehaik-baiknya, wa lau pun 
bcrhagai hak DPR belum scpenunnya dapat dilaksanakan. Akhirnya 
semua akan kembali kepada scmangat dari para penyelcnggara ncgara 
yang ikut mcnentukan kehidupan politik bangsa scbagairnana yang 
tertuang didalarn Pcnjclasan Undang-Undang Dasar 1945. 

"Yang sangat penting dalam pemerintahan dan kehidupan 
berneg ara adal ali semangat para penyelenggara negara, 
semangat para pemimpin pemerintahan 11 

Yang dimaksud semangat penyelcnggara negara tcrrnasuk antara 
lain semangat yang dituntut dari para Anggota Dewan yang sernata 
mata tidak ditentukan oleh kwanritasnya, tctapi terutarna ditentukan 
oleh kwalitas Lembaga dan anggotanya dalam mclaksanakan berbagai 
fungsi dan pcrannya scsuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. 
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Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengisian 
keanggotaan DPR RI dilakukan dengan cara pernilihan umum dan 
pengangkatan. Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tabun 
1985 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Perubahan 
atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969. 

Adapun Undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan 
Umum Anggota Badan Permusyawaratan Perwakilan/Perwakilan 
Rakyat, sudah mengalami tiga kali perubahan. Perubahan yang dilak 
sanakan menjelang penye]enggaraan pemilihan umum tahun 1982 
ialab Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Perubahan alas 
Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum 
Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat seba 
gaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 
dan terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985. 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/ 
1983 menyatakan bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan selambat- 
lambatnya pada akhir tahun 1987. · 

Selanjutnya juga disebutkan bahwa Pemilihan Umum diikuti oleh 
tiga organisasi kekuatan sosial politik yang mempunyai kedudukan 
yang sarna, yaitu : Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia, dan 
Partai Persatuan Pembangunan. 

Adapun yang dimaksud dengan penyelenggaraan pernilihan 
umum itu sendiri menurut ketentuan Pasal 31 a ayat (1) Undang 
undang Nomor 2 Tahun 1980 yang diubah dengan Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 1985 adalah sejak saat pendaftaran pemilih sampai 
dengan surnpah/janji secara bersama-sama keanggotaan Badan Per 
musyawaratan Rakyat Nornor III/ MPR/1983. 

Untuk menentukan jumlah anggota DPR yang dipilih tersebut, 
undang-undang menentukan, tiap daerah Pemilihan dipakai dasar 
perhitungan, sekurang-kurangnya 400.000 orang penduduk mempero 
leh seorang wakil. Berdasarkan basil Pemilu 1987, maka terbentuklah 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Bhakti 1987- 
1992 dengan komposisi : 

1. Fraksi Karya Pernbangunan dengan 299 Anggota. 
2. Fraksi Persatuan Pembangunan dengan 61 Anggota. 
3. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia dengan 40 Anggota. 
4. Fraksi ABRI (dari hasil pengangkatan), sejumlah 100 Anggota. 

BAB II 

PEMBENTUKAN 
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Para A n ggot u J)/>R (!dl'R dcngan sck samu mengikuti acara pcmililian pimplnan 
MI'R!Dl'R di Ruang l ltama Gedung Grahusablia Partpurna Gedung DPR!Mf'R RI 

Pelantikan 11nggot(J DPR RI tangga/ l Oktober ]<)87 yang [uga sckuligus pelantikan 
Anggota M PR Rl Tampuk pad a gambar Ketuu Mahkamah Agunx sedang memimpin 
upacara pcngumbtlan sumpali:)'anji wiggota DPU!Ml'R. 
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2 

Anggota-anggota DPR yang dibentuk atas dasar Pemilu 1987 tersebut 
dan atas dasar pengangkatan, diresmikan keanggotaannya dengan 
Keputusan Presiden sebagai Kepala Negara dan diambil sumpahnya 
oleh Ketua Mahkamah Agung pada Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 
1 Oktober 1987. 

------- ··------- --- .. --- --- 



6 

A. Kedudukan 
Dewan Perwakilan Rakyat y:ing kcberadaannya adalah sebagai 

pcrwujudan dari Si la ke-empat dar i Pancasila, maka kedudukannya 
adalah sebagai salah satu pcrangkat Kcnegaraan Rcpublik Indonesia 
yang mclaksanakan fungsinya sebagai alat pelaksana cita-cita Demo 
krasi, dalarn hal ini Demokrasi Pancasila. 

Sesuai dcngan dasar kebcradaannya sebagai alat pelaksana cita 
cita Dcmokrasi yang bcrsumbcr dari Ialsafah dan dasar negara Panca 
sila yang terrnaktub dalarn Pcrnbukaan Undang-Undang Dasar Repu 
blik Indonesia 1945 m aka ke du du kan Dewan Perwa kilan Rakyat 
Republik Indonesia selain diarur dalam Undang-Undang Dasar Repu 
blik Indonesia 1945 juga diatur leb ih lanjut dalarn Peraturan Perun 
dangan Republik Indonesia. 

Dalarn Penjclasan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bah 
wa : "Kcdudukan Dewan Perwakilan Rakyat adalah kuat, Dewan ini 
tidak bisa dibubar kan oleh Prcsiden (bcrlainan dcngan sistem Parle 
mentcr). Kc cua li itu anggota-anggota Dewan Pcrwak il an Rakyat 
scmuanya mer angkap mcnjadi anggota Majelis Pcrrnusyawaratan 
Rakyat. Olch karcna itu Dewan Pcrwakilan Rakyat dapat senantiasa 
mengawasi tindakan-tindakan Prcsidcn dan jika Dewan menganggap 
bahwa Prcsiden sungguh mclanggar Haluan Negara yang tclah ditc 
tapkan olch Undang-UnJang Dasar arau olch Majclis Pcrmusyawara 
tan Rakyat, maka Majelis itu dapat diundang untuk persidangan isti 
rnewa agar bisa minta pertanggungjawaban Presiden." 

Selanjutnya Pcnjelasan Undang-Undang Dasar Rcpublik Indone 
sia 1945 j uga mcn yata kan b ahwa kcdudukan Dewan Pcrwak il a n 
Rakyat dalarn sistcm Perncr intahan Negara adalah scbagai bcr ikut : 
"Disarnpingnya Presiden adalah Dewan Pcrwakilan Rakyat. Prcsidcn 
harus mendapat persetujuan Dewan Pcrwakilan Rakyat untuk m ern 
bcntuk Undang-undang (Gcsctzgchung) dan untuk mcnetapkan angga 
ran pcndapatan dan bclanja ncgara (Staatsbcgrooting), Oleh karena itu 
Prcsi de n harus b ckcrja bcrsama-sarna dengan Dewan, akan tctapi 
Presidcn tidak bertanggung jawab kepada Dewan, artinya kcdudukan 
Presidcn tidak tcrgantung kepada Dewan." 

Sejiwa dengan Pcnjelasan Undang-Undang Dasar Republik Indo 
nesia 1945 rnaka dalam Ketetapan MPR RI Nornor XX/MPRSi1966 
tentang Memorandum DPR GR mengenai sumhcr Tertib Hukum 
Republik Indonesia dan Tata Urutan Pcraturan Pcrundangan Republik 
Indonesia dicanturnkan skcma Susunan Kokuasnan didalarn Negara 

KEDUDUKAN, TU GAS, DAN WEWENANG 

BAB Ill 
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Mengenai Badan-Badan atau Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara 
berdasarkan UU No.16 Tahun 1969 yang telah diubah dengan UU No. 
5 Tahun 1975 dan terakhir dengan UU No.2 Tahun 1985 dijelaskan 
sebagai berikut : 

Dibentuknya Badan-Badan atau Lembaga Tertinggi/Lembaga 
Tinggi Negara Sesuai dengan Susunan Kekuasaan daiam Negara 
Republik Indonesia, adalah : "Bukan untuk menyusun dan memben 
tu k atau mendirikan Negara Baru dan juga bukan untuk merubah 
Undang-Undang Dasar 1945 baik sebagian maupun seluruhnya, teta 
pi untuk menegakkan, mempertahankan, mengamankan dan menga 
malkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 
tahun 1945 sebagai perjuangan Orde Baru." 

Sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-Undang tentang Susu 
nan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD tersebut, maka meskipun 
Kedudukan DPR adalah cukup kuat dan tidak dapat dibubarkan oleh 
Presiden (berlainan dengan sistem Parlementer) namun DPR dalam 
melaksanakan fungsinya, "penggunaannya tidak menimbulkan akibat 
hukum, sehingga dapat merubah sistem Pemerintahan berdasarkan 
Undang-Undang Dasar J 945." (Penjelasan Pasa] 32 UU No. 16 
tahun 1969). 

Kuatnya kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indo 
nesia menurut Undang-Undang Dasar 1945, serta kedudukan Dewan 
Perwakilan Rakyat dalam Susunan Kekuasaan Negara Republik 
Indonesia seperti telah diuraikan dalam Ketetapan MPR No. III/MPR/ 

M.A. --1 B.P.K. ~- D.P.R. ----- PRESIDEN -~ D.P.A.j 

M.P.R.1----. 

PEMBUKAAN U.U.D/45 

JIWA DAN PANDANGAN 
HID UP BANGSA 

PANCASILA 

Republik Indonesia sebagai berikut : 
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B. Tugas clan Wewenung 
Disamping tug;is '-Lin wcwcn an g y:ing: tc ia h .ii tc ta p k a n otch 

Undang-Undang Dasar J 945, Dewan Pcrw.rk ilan Rak yat juga mcrn 
punyai tugas mclaksann k.m Kctctup.m-kctctupan Majclis Pcrrnusyn 
war atan Rakyat. Tugas untuk mcla ks.ma ka n Kcictapun-kctctapan 
Majclis Permusvawnr.uan Rakyat tcrschut olch DPR pcr iodc 1987- 
1992 Japat dixeburkan «ntara lain adaiah schag:ai berikut : 
Pasal 5 Kctciapan !\WR Norn or ll/MPR/J 978 ten tang Pcdornan Peng 
hayatan dan Pcngnmalun Pancasi!a mcnctapkan tcntang pembcrian 
tugas kepada Prcsidcn schngai Mamlaruris MPR :ilau Prexidcn hcrs;1- 
ma-sama DPR untu k mcngusahuknn agar Ped om an Pen ghayatan dun 
Pcngn m alan P:rncasil;1 dapat dilaksanakan sc ha ik-b a ikn ya den gun 
tctap bcrlandasknn pada pcr atur.m pcrund.mg-undangan yang bcrlaku, 
sclain itu Dewan Pcrwakilan Rakyat h1.:rtugas scnantiasa rncngawasi 
tindakan-rinduk.m Pemerintah da lurn rangka pclaksanaan Kcrctapan 
MPR Nornor I!!MPR/1983, tcntang Garis-Garis Bcsar Ha luan Negara. 
Pasal 7 ayat (1) Kctctapan MPR Nornor lll/MPR/1978 tcntang Kedu 
dukan dan Hubungan Tata Kcrja Lcmbaga Tertingr.i Negara dcngan ' 
atau antar Lcmbaga-Lembaga Ting.gi Negara mcnycbutkan bahwa 
DPR yang scluruh Anggotanya adalah Anggola Majclis Pcrmusyawa 
ratan Rakyat bcrkcwajiban senantiasa mcngawasi tin dnkun-tin dakan 
Prcsidcn daiarn rangka pclaksariaan Haluan Negara. 
Pasal 8 ayat (4) Kctciapan MPR Nornor ]Il/MPR/1978, rncnycbutkan 
hahwa Presidcn de ngan pcrse tujuan Dewan Pcrwakilan Rakyat me 
nyatakan pcrang, mcrnbuat pcrdamaian dan pcrjunjian dengan negma 

1978 tcntang Kcdudukan dan llubungan Tata Kerja Lcrnbaga Ter - 
tinggi Negara dengan/atau antar Lcmbaga Tinggi Negara. khususnya 
Pasal 7 ayat (1), (2), (3), dan (4) yaitu: 
(1) Dewan Pcrwa kilan Rakyat yang scluruh anggotanya adalah 

anggota Mnjelis berkwajihan senaruiasa mengawasi tindakan 
tindakan Prcsiden dalarn rangka pclaksanaan Haluan Negara. 

(2) Apabila Dewan Perwaki lan Rakyat menganggap Presidcn sung 
guh mclanggar Haluan Negara, maka Dewan Pcrwakilan Rakyat 
menyampaikan memorandum untuk rncngingatkan Presidcn. 

(J) Apabi!a dalam wa ktu tiga bulan Pr esidcn tidak rucmperhankan 
memorandum Dewan Pcrwakilan Rakyat tcrscbut pada ayat (2) 
pasal in i, m nk a Dewan Pcrw a ki l.ut Rakyat mcnyampaikan 
memorandum yang kcdua. 

(4) Apahila dalam waktu satu bulan memorandum yang kedua terse 
but pada ayat (3) pasal ini, tidak diin duhkan olch Prcsidcn, maka 
Dewan Pcrwakilan Rakyat dapat mcminta Majcl is mcngadakan 
sidang istimcwa untuk mcminia pcrtnnggungjawuban Prcsidcn. 
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Jain. Disamping itu mengenai aturan dan tata cara kerja DPR agar 
dapat lebih menghayati kedudukan, susunan, wewenang, tugas, hak 
dan tanggung jawab DPR beserta alat-alat kelengkapannya berdasar 
kan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka oleh DPR 
periode 1987-1982 tetap mendasarkan kepada Keputusan DPR RI 
Nomor 10/DPR-RI/1982-1983 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang tidak mengalami peruba 
han. 

Sesuai dengan Tata Tertib DPR RI tersebut di atas maka wewe 
nang dan tu gas DPR RI diatur dalam Pasal 4 ayat ( 1) dan (2) sebagai 
berikut : 
(1) Wewenang dan tugas DPR adalah : 

a. Bersama-sama dengan Presiden membentuk Undang-undang; 
b. Bersama-sarna dengan Presiden menetapkan Anggaran Pen 

dapatan dan Belanja Negara; 
c. Melakukan pengawasan atas: 

1. Pelaksanaan Undang-undang ; 
2. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

serta pengelolaan keuangan Negara; 
3. Kebijaksanaan Pemerintah ; 
Sesuai dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945 dan Keteta 
pan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia; 

d. Membahas untuk meratifikasi dan/atau memberikan persetu 
juan atas pernyaraan perang, membuat perdamaian dan 
perjanjian dengan negara lain yang dilakukan oleh Presiden. 

e. Membahas hasil pemeriksaan atas pertanggung jawaban 
keuang negara yang diberitahukan oleh Badan Pemeriksa 
Keuangan ; 

f. Melaksanakan hal-hal yang ditugaskan oleh Ketetapan-kete 
tapan Majelis Perrnusyawaratan Rakyat kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat. 

(2) Untuk kepentingan pelaksanaan wewenang dan tugasnya, DPR 
dapat mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan Lembaga 
Tinggi Negara lainnya, 
Disarnping itu untuk dapat melaksanakan wewenang, dan tugas 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), DPR mempunyai : 
a. Hak meminta keterangan kepsda Presiden; 
b. Hak untuk mengadakan perubahan atas Rancangan Undang 

undang; 
c, Hak mengajukan pemyataan pendapat : 
d. Hak mengajukan/menganjurkan seseorang jika ditentukan 

oleh suatu peraturan Perundang-undangan ~ 
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e. Hak mengajukan rancangan Undang-undang usul inisiatif. 
f. Hak untuk mcngadakan pcnyilidikan. 
Selain h a k-h ak DPR RI scbaga irnana dim aksu d diatas , maka 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat mernpunyai : 
a. Ha k mcngajukan pertanyaan ; 
b. Hak Protokolcr dan hak keuangan/administratil. 
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299 orang 
100 orang 
61 orang 
40 orang 

1. Karya Pembangunan 
2. ABRI 
3. Partai Persatuan 
4. Partai Demokrasi Indonesia 

Berdasarkan perolehan jumlah kursi sebagaimana basil pemungu 
tan suara tersebut diatas maka pengelompokan Anggota DPR RI 
adalah sebagai berikut : 

DPR RI yang jumlah anggotanya berdasarkan ketentuan Undang 
undang Nomor 2 Tahun 1985 ditetapkan sebanyak 500 orang, terdiri 
dari Anggora Golongan PoJitik dan Golongan Karya, mengelompok 
kan diri kedalam fraksi-fraksi. 

500 kursi 

400 kursi 
100 kursi 

Jumlah kursi yang diperebutkan 
4. GoJongan Karya ABRI 

299 kursi 
61 kursi 
40 kursi 

1. Golongan Karya 
2. Partai Persatuan Pembangunan 
3. Partai Demokrasi Indonesia 

Dari basil pemungutan suara dalam pemilihan umum tersebut di 
atas maka jumlah kursi-kursi yang diperoleh Golongan Karya, Partai 
Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia adalah 
sebagai berikut : 

62.783.680 suara 
13.701.428 suara 
9.324.708 suara 

1. Golongan Karya 
2. Partai Persatuan Pembangunan 
3. Partai Demokrasi Indonesia 

BABIV 
KEANGGOTAAN DEWAN 

A. PENGELOMPOKANANGGOTA 
Pelaksanaan pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggaJ 23 April 

1987 telah menghasilkan suara sebagai berikut : 
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No. Jen is kelarnin 
Urut FRAKSJ Pria Wanita Jurnlah Kosong 

Jml % Jml % 

1. Karya Pern- 

bangunan 252 84,28 47 15,72 299 - 

2. ABRI 99 99,00 1 1,00 100 
3. Persaiuan 

Pembangunan 55 90, 16 6 9,84 61 

4. Partai Demokra- 
si Indonesia. 37 92,31 3 7.69 40 - 

1. Susunan Keanggotaan Menurut Jen is Kelamin, 

B. SUSUNAN KEANGGOTAAN 
Susunan keanggotaan menu rut jenis kclamin, urnur, pcndidikan, agama, 

dan status kepcgawaian pada awal periode adalah sebagai berikut : 

Terlihat pada gambar Para An g got a DPR/MPR sedang mendengarkan Pidat o 
Presiden Soeharto. 
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FRAKSI 
Nomor AGAMA --··---- ----·---- ___ .,. ______ --·---- JUMlAH 
Urut ABRl KP pp PDI 
l. Islam 83 234 61 27 405 (80,96%) 
2. Kathollk s 26 - s 36 (7,21%) 
3. Protestan H 31 - 7 49 (9,82%) 
4. Hindu 1 7 - 1 9 (1,81%) 
5 Bud ha - 1 - - 1 (0,20%) 

Jumlah 100 299 61 40 500 

4. Susunan menurut Agama/Kepercayaan, 

No. FRAKSI SLTP SLTA SARMUD S.1 S.2 Jumlah 

1. KP 23 70 sa 173 6 299 
2. ABRI 6 77 3 14 . 100 
3. pp 8 15 9 28 1 61 
4. PDI 2 13 10 14 l 40 

J11111lah 39 175 49 229 8 500 

Proseatase 7,81% 34,87% 9,32% 45,81% l,60% 

3. Susunan Keanggota Menurut Pendidikan. 

No. FRAKSl 21-24 25-34 35-44 45-54 SS-64 65 
Unu keatas 

1. KaryaPem- . 10 60 102 118 9 
banguoan 

2. ABRI - - - 69 30 1 
3. Penatiaan r 

I 
PembaogWlan - 1 s 25 26 4 

4. Partai Demokra- 
si Indonesia - - 4 23 10 3 

Jumlah 11 69 219 184 17 

Proseatase 2,89% 14,60% 46.~ 32,16% 3,71% 

2. Susunan Keanggotaan Menurut Umur pada awal periode : 
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C. PEMBENTUKAN FRAKSl-FRAKSI 
Dalam rapat Paripurna tanggal 1 Oktober 1987 siang hari telah 

diacarakan mcngenai Pengesahan Tata Tertib Sementara DPR RI dan 
Pembentukan Fraksi-fraksi DPR RI. Untuk lcbih memperlancar rapat 
Paripurna dalarn membicarakan kedua acara tersebut, maka Sidang 
Paripurna diskors untuk mcngadakan lobby/pertemuan konsultasi 
antara Pimpinan Sementara dengan Wakil-wakil Kelompok. 

Dalam Pertemuan Konsultasi terscbut tclah disepakati untuk 
menggunakan Tata Tertib DPR RI berdasarkan SK. DPR RI Nomor 
10/DPR RI/1982-1983, sebagai Tata Tertib Sementara DPR RI Peri 
ode 1987-1992. Kesepakatan ini kemudian di sahkan didalam rapat 
Paripurna tersebut. Berdasarkan Tata Tertib Sementara tersebut, maka 
dilaksanakanlah Pembentukan Fraksi-Iraksi. 

5. Susunan Menurut Status Pegawai Negeri Sipil. 

ANGGOTA 
NOMOR INSTANSI -------- ----------- --------- JUMLAH 
URUT KP pp PDI 

l. DEPDIKBUD 30 1 2 33 
2. DEPDAGRI 21 21 

3. DEPAG 5 5 
4. DEPKES 1 1 
5. DEPKEH 2 3 
6. DEPTAN 2 2 
7. DEPRINDUS 2 2 
8. DEPPEN 4 4 
9. DEPHUB 1 I 

10. DEPDAG l 
11. JAG UNG 1 1 
12. BAKN 5 5 
13. PLN 1 1 
14. MABESABRI 1 

JUMLAH 78 2 3 83 

Cata tan : Tabel-tabel sebagaimana tcrsebut di atas mengalami sedikit 
perubahan, disebabkan adanya pcnggantian an tar waktu. 
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b. Anggota DPR RI termuda usia : 
Nam a : H.M. Hussein Naro 
Tempat/tanggal 1ahir : Jakarta 21 Oktober 1962 
U m u r : 25 tahun 
A g a m a : Islam 
Organisasi : Partai Persatuan Pembangunan 

a. Anggota DPR RI tertua usia : · 
N a m a : K.H. Ahmad Mursyidi, H.M. 
Ternpat/tanggal lahir : Jakarta, 15 Nopember 1915 
U m u r : 72 tahun 
A g a m a : Islam 
Organisasi : Partai Persatuan Pembangunan 

D. PIMPINAN DPR RI PERIODE 1987·1992 
1. Pimpinan Sementara Musyawarah. 

Sebelum Rapat Paripurna dibuka secara resmi, Sekretaris Panitia 
Kerja LPU mengumumkan bahwa berdasarkan Pengumuman Menteri 
Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum No.01/Peng/LPU/ 
1987 tentang Anggota DPR RI yang tertua dan termuda usia basil 
pemilihan umum 1987, adalah sebagai berikut: 

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 
Pembentukan Fraksi-fraksi ini kemudian dituangkan dalam 

Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Repub1ik Indonesia 
Nomor 4/PIMP/ DPR RI/1987-1988, dan sekaligus ditetapkan Pimpi 
nan Fraksi-fraksi dalarn suatu Keputusan tersendiri. 

Fraksi Karya Pembangunan 
Fraksi Part.ai Demokrasi Indonesia 

Sesuai pasal 38 Peraturan Tata Tertib Sementara tersebut, maka 
yang dimaksud dengan Fraksi adalah "Pengelompokan Anggota yang 
terdiri atas kekuatan-kekuatan sosial dan politik dan mencerminkan 
susunan golongan dalam masyarakat. Sehubungan dengan hal terse 
but, maka dalam rapat Paripurna tersebut, oleh Ketua Sementara di- . 
persilakan Juru Bicara dari masing-masing Kelompok untuk menyam 
paikan pendapat kelompoknya yang diurut berdasarkan abjad, yaitu 
berturut-turut dari Kelompok ABRI, Kelompok Karya Pembangunan, 
Kelompok Partai Demokrasi Indonesia dan Kelompok Partai Persa 
tuan Pembangunan. 

Setelah Pembicaraan, Kelompok-kelompok menyampaikan pen 
dapatnya mengenai Pembentukan Fraksi-fraksi maka, disepakatilah 
terbentuknya 4 (empat) Fraksi dalam DPR RI yaitu: 

FraksiABRI 
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Schubungan dcngan ha! terscbut maka bcrdasarkan Pasal 16 ayat 
(3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985, maka Pimpinan Semcntara 
Rapat Pur ipurn a DPR RI hasil pcrn ili h an umum 1987 adalah K.H. 
Ahmad Mursyidi, H.M. schagai anggota tcrtua usia dcngan dibantu 
olch H.M.Husscin Naro scbagai anggota tcrrnuda usia. 

Rapat paripurna terbuka DPR RI pada tanggal 1 Oktobcr 1987 
yang bcracarakan Pengarnbilan sumpah/janji para Ang:gota DPR RI 
Masa Kcanggotaan 1987-1992 Jihadiri olch Prcsidcn Socharto, Wakil 
Presidcn Umar Wir ahadikusumah , Kctua Lcrn-bag a Pcmilu, para 
Ke pa la Pcrwakilan Negara Sah ab a t , para Mcn teri Jan undangan 
lainnya. 

Sebclurn upacara pcngnmbilan sumpah/janji para Anggota DPR 
RI terlcbih dahulu Pimpinan mcmpcrsilahkan Sckretaris Jcndcral DPR 
RI, Wang Suwandi, SH, untuk mcmbacakan petikan Keputusan Prcsi 
dcn Nornor 220;M/Tahun 1987 tentang. Pcmbcrhcntian uengan hormat 
para Anggot:i DPR, scrta mcmhacakan Surat Kcputusan Pr csulcn RI 
Nomor 221 /M/Tahun 1987 tentang Percsmian Anggota DPR RI 
untuk Masa Kcanggotaan Tahun 1987-1992, tcrhitung mulai tanggal 1 
Oktober 1987 pukul 00.00 WIB. 

Scrta Petikan Surat Kcputusan Prcsidcn Nomor 236/M/ Tah un 
1987 yang mcngubah lampir an II Nomor Urut 79 Surat Kcputusan 
Prcsiden Nornor 221/M/fahun 1987 yang scrnula berbunyi : "Nomor 
79 Nama: Kol.Pol. Drs. Sutjipto Broto K, mcwakili Golongan Karya 
ABRI m enjadi nornor urut 79, Nama : Mayjcn. Pel. Ors. Subagyo 
mewakili Golongan Karya ABRI. 

Sclanjutnya Pirnpinan Scmentara bcrgabung dengan para Anggo 
ta lainnya mcngikuti Upacara Pcngamhilan Sumpah/Janji scbagai 
Anggota DPR RI olch Kctua Mahkarnah Agung Rl. Rapat-rapat yang 
dipimpin oleh Pimpinan Serncntara. 

d. Anggota DPR RI termuda usia kcdua : 
N a m a : Dwie Riawcni S. Nasution, B.A 
Tempat/tanggal lah ir : Pekanbaru, 24 September 1961 
U m u r : 26 tahun 
A g a m a : Islam 
Organisasi : Golongan Karya 

: Islam 
: Partai Persatuan Pernbangunan 

Agama 
Organisasi 

c. Anggota DPR RI tertua usia kedua : 
Na m a : Irnron Rosyadi, SH 
Tempat/tanggal lahir : Indramayu, 12 Januari 1916 
U m u r : 71 tah u n 
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Terliluzt pada gambar Pimpin.an Sementara Termuda H.M Hussein Naro dari Partai 
PersaJuan PembangufUUI sedang memimpin acara Pengesahan Froksi-fraksi. 

Pimpina« Sementara sedang memimpin acara Pemilihan Plmpinan Tetap DPR RI 
utuuk. periode 1987 - 1992. 
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Selama melaksanakan tugasnya, Pimpinan Sementara telah 
memimpin Rapat-rapat Paripurna DPR RI : 
(1) Rapat Paripurna Terbuka ke-6 Tahun Sidang 1987-1988 tanggal 1 

Oktober 1987 yang dimulai pukul 09.55 s.d. pukul 10.30 WIS, 
dengan acara pengarnbilan sumpah Anggota DPR RI yang diha 
diri olch 500 orang anggota. 

(2) Rapat Paripurna Terbuka ke- 7 Tahun Sidang 1987-1988 tanggal 1 
Oktober 1987 dimulai pukul 14.30 s.d. pukul 15.46 WIB, dengan 
acara : 

- Pengesahan jadwal Sidang DPR RI 
- Pcngesahan Pembentukan Fraksi-fraksi dalam DPR RI. 

Rapat dihadiri oleh 487 orang anggota. 
(3) Rapat Paripurna Terbuka ke-8 Tahun Sidang 1987-1988 tanggal 2 

Oktober 1987 dimulai pukul 08.34 s.d. pukul 10.17 WIB, dengan 
acara Pemilihan Pimpinan Tetap DPR RI, dihadiri olch 487 orang 
anggota. 

(4) Rapat Paripurna Terbuka kc-9 Tahun Sidang 1987-1988 tanggal 
3 Oktober 1987 dimulai pukul 09.30 s.d. pukul 10.05 WIB, 
dengan acara Pelantikan dan Pcngarnb ilan Sumpah Jab atan 
Pimpinan DPR RI oleh Ketua Mahkamah Agung RI, dihadiri olch 
465 orang anggota. 

2. Pimpinan Te tap DPR Rl Periode 1987-1992 
Pernilihan Pimpinan DPR RI periodc 1987-1992 diselenggarakan 

dalam rapat Paripurna Terb u ka tanggal 2 Oktobcr 1987 dengan 
dipimpin oleh Pimpinan Sementara, 

Menurut ketentuan Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 
Tahun 1969 yang mcnetapkan bahwa cara pemilihan Pimpinan DPR 
RI diatur dalam Pcraturan Tata Tcrtih yang dihuat o!ch DPR RI sen 
diri. 

Ber dasarkan kescpakatan yang tclah dicapai olch Fraksi-Ira ksi 
dalam Rapat Paripurna tanggal 1 Oktober 1987, maka Peraturan Tata 
Tertib DPR RI sehagaimana tertuang dalarn Keputusan Ketua DPR RI 
Nomor 10/DPR RI/III/1982-1983, tanggal 26 Pcbruari 1983 berlaku 
untuk DPR RI periode 1987-1992. Adapun cara pemilihan Pimpinan 
DPR RI berdasarkan Tata Tcrtib tersebut oleh Wakil Sekretaris Jen 
deral DPR RI, Drs. Gondosutojo atas penugasan Pimpinan Sementara 
mernbacakan Pasal 45 sampai dcngan Pasal 48 Peraturan Tata Tertib 
tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan DPR RI, sebagai berikut: 
Pasal 45 (1): Selama Pimpinan DPR RI belum ditetapkan, musyawa 

rah untuk sementara dipimpin oleh Anggota tertua usia 
dcngan dibantu oleh Anggota tcrrnuda usia, yang dise 
but Pimpinan Sernentara Musyawarah. 
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(2) : Dalarn hal anggota yang tertua dan/atau yang termuda 
usia sebagaimana dimaksud da1am ayat (1) berhalangan, 
maka sebagai penggantinya adalah anggota tertua 
dan/atau termuda usia diantara yang hadir. 

Pasal 46 (1): Pirnpinan DPR RI dipilih dari dan oleh para Anggota, 
(2) .Calon Ketua dan Wakil Ketua diusulkan oleh para 

Anggota dalam satu paket. 
(3): Setiap paket sebagaimana dirnaksud dalam ayat (2) 

harus diusulkan oleh sekurang-kurangnya 20 orang 
anggota. 

(4): Paker tersebut disampaikan kepada Pimpinan Sementara 
Musyawarah dengan tertulis, dengan disertai daftar nama 
dan tanda tangan para pengusul serta fraksinya. 

(5) :Kepada para pengusul diberikan kesempatan untuk 
memberikan penjelasan atas usulnya melalui juru bica 
ranya masing-masing. 

(6) : Pernilihan Pimpinan DPR diusahakan sejauh mungkin 
dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, sehingga 
merupakan keputusan secara bulat. 

(7) : Apabila setelah diadakan musyswarah tidak dapat dica 
pai mufakat, sedangkan jumlah penandatanganan pada 
satu paket atau pada paket-paket yang sama isinya telah 
mencapai lebih dari setengah jumlah anggota, maka 
Pimpinan Sementara Musyawarah menetapkan paket 
atau paket-paket yang sarna isinya tersebut menjadi 
Keputusan DPR, apabila didukung oleh tidak hanya satu 
Fraksi. 

(8) : Apabila Keputusan dengan cara sebagaimana dirnaksud 
dalarn ayat (6) atau (7) tidak tercapai, maka pemilihan 
dilakukan berdasarkan suara terbanyak sebagai mana 
diatur dalam Bab XV. 

Pasal 47 (1): Sebelum memangku jabatanya, Ketua dan Wakil Ketua 
diambil sumpahnya menurut agamanya masing-masing, 
atau janjinya oleh Ketua Mahkamah Agung dalam Rapat 
Paripurna. 

(2): Bunyi sumpah dan janji sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) adalah seperti yang ditentukan dalarn Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 48 : Setelah Pimpinan DPR dipilih dan diambil sumpah/jan 
jinya, maka Pimpinan Sementara Musyawarah menye 
rahkan pimpinan kepada Pimpinan DPR tersebut. 

Selanjutnya untuk memperlancar jalannya pemilihan pimpinan 
tersebut, Pimpinan Sementara terlebih dahulu memberikan kesempa- 
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Kctua : M. Khuris Suhud 
\Vakil Kctua : R. Sukardi 
Wakil Kctua : Saiful Sulun 
Wakil Kctua : Drs, Soerjadi 
\Vakil Ketua : DR. H.J. Naro, SH 

Alas dasar usul dar i Fraksi-fruksi tcrscbut rnaka Pirnpinan Semen 
tara mcnyirnpulkan bahwa Kornposisi Pimpinan DPR RI untuk masa 
keanggotaan 1987-1992 yang disusun mcnurut ahjad Fraksi-fraksi 
adalah scbagai her ikut :.pc.O'' 

Fr a ksi Per sutu an Pcmb a ng un an m c l alu i juru b icaran ya Dr s. 
Dja Tar Siddiq rnengajukan pakct komposisi Pimpinan DPR RJ scba 
gai bcrikut : 

: Iv1. Kharis Suhud 
: R. Sukardi 
: Saiful Sulun 
: Drs. Socrjadi 
: DR. H.J. Nar o, SH 

Kctua 
\Vakil Kctua 
\Vakil Kctua 
\Vakil Kctua 
\Vakil Kctua 

Fraksi Partai Dcrnokrasi Indonesia me lalui juru b ica r.invx Fati 
mah Ahmau, SH mcug ajukan pakct k omposisi Pimpinan DPR RI 
scbagai bcrikut : 

: M. Kharis Suhud 
: R. Subrdi 
: Saiful Sulun 
: Drs. Socrjadi 
: DR. H.J. Naro, SH 

Ketua 
\Vakil Kctua 
Waki! Kctua 
\Vakil Ketua 
\Vakil Kctua 

tan kepada Fraksi-fraksi untuk menyusun pakctnya secara tertulis dan 
atas pcrsetujuan, Pimpinan me nskors Rapat Paripurna sclama 30 
rncnit. Kct ika rapat dibuka kembali kcernpat Fraksi menyampaikan 
paket calon Pimpinan DPR RT pcriode 1987-1992 scbagai berikut : 

Fraksi ABRI dcngan Juru Bicaranya M. Sugcng Widjaja mcngu 
sulkan komposisi Pimpinan DPR RI scbagai berikut ; 
M.Kharis Suhud Auggota Nnmor 225 dari FKP scbagai Kenia 
Saifol Sulun Anggota Nomor 426 dari FABRJ scbaga i Wakil Kl'.lua. 
R.Sukardi Anggota Nonior 222 dar i FKP sehagai Wakl! Kctua 
DR.HJ.Naro, SH Anggota Nomur 17 dari FPP seb;igai Wakil Ketua 
Drs. Socrj adi Anggota Nomor 367 dari FPDI scbagai Wakil Ketua. 

Fraksi Kar ya Pcmbangunan mclalui juru b icar.m ya So ch arto 
menyampaikan paket kornposisi Pimpinan DPR RI sebagai hcrikut 
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Disaksikan Pimpinan Sementara; Ketua Mahkamah Agung RI scdang' bcrjabat tangan 
dengan Wakil Ketua Terpilih Dr. hJ. Naro. SH. 

Ketua Mahkamab Agung RI Ali Said. SH ketika sedang mengambil sumpak Pimpinan 
DPR terpilih. 
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M.Kharis Suhud Anggota Nomor 225 dari FKP sebagai Kctua 
Saiful Sulun Anggota Nomor 426 dari FA.BR! scbagai Waki1 Ketua. 
R.Sukard1 Anggota Nomor 222 dari FKP sebagai Wakil Ketua 
Drs. Socrjadi Anggota Nomor 367 dari FPDI sebaga i Wakil Ketua 
DR.H.J.Naro, SH Anggota Nnmor 17 dari FPP sebagai Wakil Ketua 

Rapat Paripurna tanggal 2 Oktobcr 1987 m cmu tuskan untuk 
menyctujui kornposisi Pimpinan DPR RI scpcrti tersebut diatas Untuk 
sclanjutnya Keputusan tentang susunan Pimpinan DPR RI tersebut 
dituangkan dalam Surat Kcputusan DPR RI Nomor 4/DPR RI/II/ 
1987-1988 tcntang Pcnetapan Pimpinan DPR RI. 

Pcngamb ilan sumpah Pimpirian DPR Rf pcriodc 1987-1992 di 
laksanakan oleh Kctua Mahkarnah Agung, Ali Said, SH dalam Rapat 
Par ipu rnn Tcrb uka tanggal 3 Oktohcr 1987, dipimpin olch K.H. 
Ahmad Mursy id i H.M. dan didampingi o lch H.M. Hussein Naro 
dcng.m dihadir: 465 dari 500 Anggota, yaitu : 

- FABRI 96 dar i 100 Anggota 
- FKP 278 dari 299 Anggota 
- FPDI 37 dari 40 Anggota 
- FPP 54 dari 61 Angg:ota. 

Se lnnjutn yu bcr dasnr kan Kcputusan Rapat Pimpinan Nomor 
3/PIMP/Il/ 19:-17- l lJ88, tanggal 8 Oktohcr 1987, pemhagian kcrja 
dianuiru Kctua d.m Wakil-wakil Kctua DPR RI masa bakti 1987-1992 
adalah sehag:ai bcrikut : 

Kctua DPR RI, M.Kharis Suhud, mcmpunyai tugas yang bcrsifat 
umum dalarn arti mcncakup scmua bidang koordinat . 
\Vakil Kctua Saiful Sulun, Koor dinator Bidang Po lit ik memhi 
dangi Komisi I, II, III, dan I3KSAP. 
Wakil Kciua R. Sukardi , Koordinator Bidang Inbn ng (Industri 
dan pcrnbangunan), rucmhidangi Knmisi IV, V, VI, Jan BURT. 
W:1kil Kctu;1 DR. H.J. '.\';1rn, SH, Ko or d i n.uor Bidang Kesra 
(Kesej.rhtcraan Rakyat), mcmhidangi Kornisi VIII, fX, dan X. 
Wakil Kctua Drs. Socrjadi, Koor dinator Bidang Ekku (Ekonorni 
dan Kcuang.m), mcrnhidangi Kornisi Vil dan APBN. 
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Pimptnan Sementara secara simbolik menyerahkan palu pimpinan pada Ketua DPR 
terpilili M. KliarisSuhud 
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Drs. SOERJADI 
\Vakil Ketua DPR RI 

Koordinator Bidang Ekku 

DR. H. J NARO. SH 
\Vakil Ketua DPR RI 

Koordinator Bidang Kcsra 

SAIFlJL SULUN 
\Vakil Kctua DPR RI 

Koordinator Bidang Politik 

R. SOEKARDI 
\\./:1kil Kclua DPR RI 

Koordin.uor I3 i d;ing Inbu ng 

\L KllARIS SlJllCD 
Kctua DPR RI. 

Pll\1PINAN DPR RI 
PERIODE 1987 - 1992 



1. Penggantian Anggota Karena di tarik oleh DPP/Organisasinya. 

a) FraksiABRI 

No. Nama Yang Diganti No. Nama Peugganti' 
Urut Anggota 

J. Brigjen TNI Ibrahim Saleh 421 Kol.lnf.H.Azhim Zahir 
2. Brigjen TNl M.Soegeng 403 Mayjen TNI Sutahan M. 

Widjaja 
3. Kol.CKM.dr.R.Suhadi 423 Kol.Inf.Udju S.Dinata 
4. Kol.Kes Juzirnan Muzahar 493 Marsma TN[ Liliek Purwanto 
s. Mayjen TNI R.Soeripto 428 Brigjen 'INI Oeng Rumadji,SH 
6. Laksma TNI Soelaksono.Stl 405 Mayjen Mar.Mutaram 
7. Kol.Ir.Adi Sumardiman,SH 468 Kol :ZAJ Achmad Rustandi.SH 
8. Mayjen Pol.Drs.Rahardjo 404 Kol.Pol.Drs.H.M.Yusuf Ismail 
9. Brigjen TNI Soerjo Handjooo 410 Brigjen TNI Noerazril Noerdin 

10. Marsma TNI Surastadi 413 Marsma 1Nl Mudjono 
11. Kol.lnf.Djunaryo Munif 416 Brigjen TN[ Alief 
12. Kol.Art Andi Mohammad 418 Brigjen TNI P.H.M. Siahaan 

Thamrin 
13. Laksda TNJ Jan Hendrik Salu 432 Laksma Roesdi Roesli 
14. Marsma TNl Muljal)to Anwar 435 Marsma TNI Oloan Silalahi 
15. Brigjen TNJ Poniman 441 Brigjen 'INI dr.P.Pasaribu 

Martosuwando 
16. Brigjen TN( Sri Suharto 442 Brigjen TNI G.W.Sudhiksa 
17. Brigjen TNJ Mar Zaenal 444 Kol.Laut (1) Soechiato Lase 

Rasyad 
18. Brigjen Pol Drs, Pradono D 448 Kol.Pol.Ora Ny.Djumyatni GS 
19. Kol.Inf.Drs.H.B.Sudjadi 450 Kol.Art Soewarno 
20. Kol.CfP.Hasan Supriyanto 458 Brigjen TN[ ff.A.Bernardi 
21. Kol.Achamd Machmud 459 Kol.Art Maniur Pasaribu, SH 
22. Kol.CZI.Masna Sastre Petra 462 Kol.CPL.Ir Soedjalmo 
23. Kol.CZl.Abdur Rauflubis 465 Kol.Inf.Hadi Sutrisno 
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E. MUTASI KEANGGOTAAN ATAU PENGGANTIAN ANG 
GOTA ANTAR WAKTU 
Dalam perjalanan masa baktinya Anggota DPR RI yang dilantik 

pada tanggal 1 Oktober 1987 mengalsmt beberapa kaJi penggantian. 
Penggantian anggota tersebut ada yang disebabkan karena meninggal 
dunia, mengajukan permohonan mengundurkan diri dan ada pula yang 
ditarik oleh DPP/Organisasinya. 

Adapun data penggantian Anggota Antar Waktu tersebut adalah 
sebagai berikut : 
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Kerua DPR, M. Khuris Suhud, sedang menyaksikan penanda tanganan bertta acara 
Sumpah. 

Pcnggaruian antar waktu Anggo:« l)f'R ketika :>..:dang diamln! sumpahnya. 

.. ,, ... _. 
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No. Nama Yang Diganti No. Nama Pengganti 
Urut Anggota 

1. Ny.A.S.Murpratomo 126 Erwan Sukardja.Sl! 
2. Ir.Ssrwono Kusumaatmadja 133 H .Moh.Hatta,BBA 
3. Ir.Akbar Tandjung 226 Drs.Postdam Hutasoit 
4. Sarwo Edhie Wibowo 125 Drs.Didiet Haryadi P 
5. G.H.Mantik 155 Drs.H.M.lrsyad Sudiro 
6. R.H.Soegandhi Kartosubroto 223 Tony Agus Ardie 
7. A.E. Manuburuk 278 dr. Jda Yusi Dahlan 
8. Drs.Rivai Siata 303 Ir.Anton Pongrekuun 
9. Drs.Diah Ibrahim 86 Ir.H. T.Suria nsjah 

10. lr.H.Zainuddin Daeng Maupa 305 - 
11. ,Drs.Dewa Putu Tengah 266 - 

b) Fraksi Karya Pembangunan 

No. Nama Yang Diganti No. Nama Pengganti 
Urut Anggota 

24. Kol.Mar.~parmaa 469 Laksma TN] Ginanjar 
25. Kol.NAV.Alfred Hutagaol 475 Kol.SUS.Nuzirwan, SH 
26. Kol.Pol.(Pum) Sukirman 478 Kol.Po!.Dra.Siti Sundari 

Sastadipradja MPA 
27. Kol.(Pum) Drs Sadikun 480 Kol.Pol.Ora.Paula Rr Renyaan 

Soegih Waras 
28. Kol.Pol.Drs.lsmuthiar 481 Kol.Poi.Drs.HJ.Hutagaol SIB 

Noerdin 
29. Kol .Kav.R.Budiwiyamo 482 Kol.CZ!: Komaruddin 
30. Kol.CZJ Soekirman 483 Kol.CKH Ny.Soemartini D,SH 
31. Kol.Laut (T) Zainuddin 486 Laksma 1NI Aminuddin 

Nawir 
32. Kol.PNB M.Taufik Syarbaini 488 Marsma TNI Oedyanto Hadi 

Soedarmo 
33. Kol. PNB.Deddy Suwardl 489 Kol.PNB Moerdiono 
34. Kol.Inf.Martin Balalembang 494 Kol.CZ] Drs.R'Harsono 
35. Kol.Laut (T) Machfoed 497 Laksma 1NI Anwar Affandi 
36. Kol.Pol .Drs. Rabi nson 499 Kol.Po!.Drs.M.Zahri Amin 
37. Mayjen Pol.Drs.Moh.Affandi 406 Kol.Pol.Drs.M.Ali Talha 



Parulian Sii:il:1ili 

Teuku Muhammad Yusuf Ali 
dr.Syatci Ali Gurnay 
Drs.Popo Sonandar I larun 
l.dwi n I lcnawan Soekowati 
IUJj;1ja Winatakusurnah 
F.X.ll. Mulyabad: purwaka 
Tengku Dallman Muzir,SII 
Socwar<li Wirjaatmadja 
Adipranotn 
Djcnny Suharso.Sl I 
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c.) Fraksi Partai Dcmokrusi Indonesia 

No.-r-- Na1ua 'Y~~~(-)ii;anii ----1 No. 
Urut . Angg···ta 

l. FC.l\li;,urisuk-:--------1349 

2 .. l!.Tcuku 'lliaib Ali [ 361 

3. 111.Kc{na> hwlm.idin I :'>65 
4. 11.DuJ<ly SingaJilag;i,SI I Ml'/\ 371 
5 , Drs.Yusuf Mcrukh . 373 

6. I' Superman /\u.l1wi~pja,Sll 372 
7. ll.Ld1 Djur1a(· .11,Sll 377 
8. . Abdul l)j;1[ar 376 

9 1 Achrnad Suh.1gvo 1· 383 
Jl~Drs ll Marsiwsi 38() 
11 Nner Hocsin =>.93 

- ---------- ------- -~ --~----~-------------- 

Ketua DI'R, Af Kh aris Suhu d, menvampu ik an xambutannva, kctika pclantikan Ang 
gota ant ar waktu. Tampak Para Wakil Ketua /)/'J(',\,ff'R menglwdiri acara tersebut. 
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No. Narna Yang Diganti No. Nama Pengganti 
Urut Anggota 

1. Drs.H.M.Daud Nompo 316 H.Andi Mattalata,SH MHI 
2. Drs .H .Abusaeri 192 H.Umar Mansyur Sedyo 

pranoto 
3. R.Soetrisno 158 Moh.Sapingi 
4. H.M.Said J¥ta,SH 312 Prof.Dr.Ir.Fachrudin 
5. Soekotriwarno,SH 132 Widjanarko E'uspoyo,MA 
6. Ny.Si ti Chatimah Soekahar 146 H.Agus Tangor 
7. dr.H.Zainal Umar Sidiki 294 Drs.Zainudin Abdul Rauf 
8. Ny.Sri Soenarti Soemario 191 Ir.Harris Ali Moerfi 
9. Drs J .B.Moerdopo 178 Dra.Ny.Soekati Marwoto 

10. H.Rauf Effendi 151 Ny.Martini Soemali 
11. K.H.M.Tannudji 224 lr.Soeyoto Hardjosutowo 
12. dr.Abu Hanifah Racaman 114 Marzuki Achmad,SH 
13. H.Achmad HMS,SH 89 Ny.Rabimar Juzar Bur 
14. K.H.Syatifudin Sapari · 128 - 
15. Sumohannoyo 196 - 
16. Drs.Soeharyono 213 ~ 
17. Kadarusman Kadi 160 ~ 
18. Drs.H.Soeha rdi 216 - 
19. H.Abdul Firman 141 - 
20. Adjat Sudradjat 144 - 

b) Fraksi Karya Pembangunan 

2. Penggantian Anggota Karena Meninggal Dunia. 

a) Fraksi ABRI 

No. Nama Yang Diganti No. Nama Pengganti 
Urut Anggota 

1. Brigjen Pol (Furn) Drs. 447 Drs.S.H.Simatupang 
Soedjadi 

2. Josowinarno 409 Drs.Slamet Sumiarno 
3. Riwi Hardanta 491 dr .Thaheri Noor 
4. Soemarmo 436 
5. H.Syafri Said 473 
6. lgn.Istianto Suwargono 422 
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Suasana saat Para Anggota DPR!MPR diambil sumpahljanjinya, 

No. Narna Yang Diganti No. Narna Pcngganti i. 

Urut Anggota I 
l. Kanis Pari 3()9 Nikolaus HE,STH 
2. Lenijang B.A 396 I l.Mansjursjah 
3. FW.K~rubaba 400 
4. Alexander Wcnas 397 - 

d) Fraksi Partai Dcmokrasi Indonesia 

M.Yanis Zahirudin 

Narna Pengganti No. Narna Yang Diganti No. 
Urut Anggota 

1. Isrned Batara Siregar 5 
2. R.M.O.Mahdi Tjokro arninoto 36 
3. l-l.Imam Sotwan 28 
4. Nurhasan Ibnuhadjar 26 

c) Fraksi Partai Persatuan Pemhangunan 
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Rp. 550.000, 
Rp. 505.000, 
Rp. 465.000,- 

F. KEDUDUKAN ADMINISTRASI DAN HAK KEUANGAN 
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPR RI 
Kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota DPR RI periode 

1987-1992 diatur dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1980 
tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga 
Tertinggi/Tinggi Negara serta bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/ 
Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara. 

Hal-hal yang diatur dalarn Undang-undang tersebut adalah : 
1. Gaji Pokok dan Tunjangan, 
2. Uang Paket dan Bia ya Perjalanan, 
3. Rumah Jabatan, biaya rumah tangga dan kendaraan dinas, 
4. Perawatan kesehatan, tunjangan cacat, uang duka dan biaya 

pemakaman, 
5. Pensiun, 
6. Ketentuan lain. V / 

Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPR RI 
1. Gaji Pokok 

Gaji Pokok Pimpinan dan Anggota DPR RI diatur dalam 
Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1980. Se 
dangkan pelaksanaannya di-atur dalam Peraturan Pemerintah 
Nornor 10 Tahun 1985 tentang Gaji Pckok Pimpinan Lembaga 
Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi 
Negara serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi 
Negara, yaitu : 

a. Ketua DPR RI . 
b. Wakit Ketua DPR RI . 
c. Anggota DPR RI . 

2. Tunjangan-tunjangan 
Dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1980, bagi 

Pimpinan dan Anggota DPR RI selain Gaji Pokok juga diberikan 
tunjangan-tunjangan yaitu : 
a. Tunjangan Jabatan 

Sesuai dengan surat Edaran Dirjen Anggaran Nomor 
128/A/1985 tanggal 25 Pebruari 1985 tentang Pelaksanaan 
Pernbayaran Gaji Baru dan Tunjangan Jabatan Struktural/ 
Fungsional bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara 
mulai 1 April 1985, besarnya tunjangan tersebut adalah 
sebagai berikut : 

1) Ketua DPR RI...................... Rp. 357.500,- 
2) Wakil Ketua DPR RI........... Rp. 328.250,- 
3) Anggota DPR RI Rp. 302.250,- 

b. Tunjangan Perbaikan Penghasilan 
Tunjangan Perbaikan Penghasilan ini, terakhir berdasar- 
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kan Peraturan Pcmerintah Nornor 50 Tahun 1990 tanggal 29 
September 1990 ten tang Pcrnber ia n Tunjangan Pcrb aikan 
Pcnghasilan bagi Pegawa i ~cgcri dan Pcjabat Negara. 
Pirnpinan dan Anggota DPR RI bcrhak mcndapatkan Tun 
jangan Perbaikan Pcnghasilan scbesnr 25 (J(, dari Gaji Pokok. 

c. Tunjangan Kcluarga 
Scsua i dcngan Per aturan Pcmcr in tah Nornor 7 Tahun 

1977 tanggal 1 Maret 1977 lentang Pcraturan Gaji Pokok 
Baru yang terakhir dcngan Surat Edaran Dirjen Anggaran 
Nomor 128/a/1985 tanggal 25 Pchruari 1985 tcntang Pelak 
sanaan Pcmbayaran Gaji Pokok Baru dan Tunjangan Jabatan 
Struktural/Iungsiona! hagi Pcgawai Negcri Sipil dan Pcjabat 
Negara mulai 1 April 1985, kcpa da Pirnpinan dan Anggota 
DPR RI diber ikan tunjangan kcluarga disamping Gaji Pokok 
yang dibcrikun, yaitu : 
1) Tu njanga n istcri/suami adalah 5 {fr; da r i Gaji Poko k 

Baru. 
2) Tunjangan anak ad a la h 2 r;1r; d a r i Gaj i Po k o k Ba r u 

dcngan maksirnum 3 (tiga) orang anak tcrkccuali apuhi 
la pada tangg<il 1 Maret 1985 yang hcrsnngkutan tclah 
rncrn pcro leh tu nj angtm ana k u n tuk lcb i h dari 3 (tiga) 
orang anak. 

d. Tunjangan lain bcrdasarkan Pcr.uuran Pcrundang-und.mgan. 
1) Tunjangan Kchormntan/Honorar ium Bagi Anggota DPR 

RI yang diang kat/dirunjuk scbng ai Kctua/Wakil Kctua/ 
Sc krctar is Bndan-badan , Korn is i-kornisi dan Panitia 
panitia dihcr ikan Tunjnng.in Kehormutan/Uang. Hono 
rarium uang tcr a kh ir hcr dasarkan Kcputusan Mcntcr i 
Kcuangan Nornor 83/Klv1K.03/1991 l<mggal 24 Januari 
1991 yaitu : 
- Kctua scbesar Rp. l 00.(100,-/hulan 
- Wakil Kctua scbesar Rp. 90.000,-,1bul:m 
- Sckrctaris Rp. 80.000,-/hulan 
- Anggota Tetap/Pcngganti Rp. 75.000,-/hulan 

3. Uang Pakct 
Bcrdasar kan kcte ntu an Pasal 5 a y at (2) Un dang-u ndan g 

Nornor 12 Tahun 1980, kepada Pimpinan dan anggota DPR RI 
d iberikan uang pakct sctiap bulan yang pelaksanuann ya tcrakhir 
dengan Keputusan Prcsidcn Nornor 13 Tahun 1990 tanggal 30 
Maret 1990 tcntarig Uang Pa kct hagi Pimpinan Jan Anggota 
Dewan Pcrwakilan Rakyat dan Dewan Pcrtimhangan Agung. 
Pimpinan dun Anggota DPR RI bcrh ak mcridapatkan uang pakct 
scbesar R p. 45 0.000,- ,1hul;1 n. 
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/ 

Vang Paket tersebut terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu : 
a. Uang Sidang, 
b. Uang Penginapan dan 
c. Uang kendaraan lokal. 

Biaya Perjalanan 
Kepada Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi 

Negara yang melakukan perjalanan dinas diberikan biaya perjala 
nan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1980. Pelaksanaan ketentuan 
ini terkhir berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 1990 
tanggal 26 Desember 1990 tentang Perjalanan Dinas Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, yang meliputi : 
a. Perjalanan Dinas Dalam Negeri terdiri dari ; 

1) Perjalanan Dinas Pimpinan. 
2) Perjalanan Dinas Komisi. 
3) Perjalanan Dinas Tim yang dipimpin oleh salah seorang 

Pimpinan DPR RI. 
4) Perjalanan Dinas Pelantikan antar waktu. 
5) Perjalanan Dinas Pindah dari tempat kedudukannya/ 

tern pat tinggalnya ke Jakarta. 
6) Perjalanan Dinas Pemulangan, yaitu perjalanan pindah : 

Bagi Anggota DPR RI yang berhenti antar waktu 
untuk kernbali ke tempat kedudukannya I tempat 
tinggalnya beserta keluarganya, 
Bagi Anggota DPR RI yang telah berakhir masa 
baktinya kembali ke tempat kedudukannya/tempat 
tinggalnya beserta keluarganya. 
Bagi keluarga Anggota DPR RI yang· meninggal 
dunia untuk kembali ke tempat kedudukan/tempat 
tinggal atau tempat hendak menetap, 

7) Perjalanan duka wafat, 
8) Perjalanan Dinas mengantar jenasah, 
9) Perjalanan Dinas lain yang ditetapkan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan, 
Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1230/ 

MK.03/ 1988, tanggal 1 Nopember 1988 tentang Pelaksanaan 
Perjalanan Dinas bagi Pimpinan DPR RI, kepada Pimpinan 
DPR RI yang melaksanakan perjalanan dinas diberikan biaya 
konsultasi dengan eksponen politik dan tokoh - tokoh masya 
rakat setempat sebesar Rp.500.000,- setiap kali melakukan 
perjalanan dinas, 

4. 
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Biaya pcrjalanan dinas dalam negcri dcngan Surat Mentcri 
Kcuangan Nomor S-217/MK.03/1989, langgal 23 Pebruari 
1989 perihal pcnyesuaian satuan biaya uang harian perjala 
nan dinas dalam negcri. Satuan biaya uang pcrjalanan dinas 
tcr diri dari 3 (tiga) kornponcn, yaitu : 

Biaya penginapan Jan uang makan; 
Biaya angkutan setcmpat; 
Uang saku. 

Tingkat hiaya ditcntukan dari golongan dan tujuan pcrjalanan 
dinas, un tu k golongan tcrtinggi (A), di Ihu Kota Propinsi 
scb esar Rp.80.000,-/hari. Khusus u ntu k Maluku scb csar 
Rp.90.000,-/hari dan Ir ian Jaya sebcsar Rp85.000/hari. 

h. Pcrjalanan Dinas Luar Ncgcri 
Bagi Pimpinan dan Anggota DPR RI atas persctujuan/ 

kcputusan Pimpinan Dewan dapat ditugaskan mclaku kan 
perjalanan din as kc luar ncgcri. Scsu ai dcngan Per aturan 
Pemcr intnh Nomor 61 Tahun 1990 Pasal 2 huruf (b) Perjala 
nan Dinas Luar Ncgcri tcrdiri dari : 
1) Perjalanan Dinas Muhibah , yaitu pcrjalanan dinas ke 

luar negcri yang dilaku kan o leh Anggota DPR RI yang 
m erupakan dclcgasi dihawah pirnpinan salah scorang 
Pirnpinan DPR RI. 

2) Pcrjalanan Dirias Tcknis, yaitu pcrjalannn dinas kc luar 
negcri yang dilakukan ul c h Anggota DPR RI yang 
mcrupakan dclcgasi daln m rangka mcnghadiri sidang 
sidang AIPO, JPU, Pcrser ikatan Bangsa-hangsa Jan 
mclakukan studi pcrhandingan. 
Biaya perjalanan dinas luar ncgcri tcrdiri dar i : 

Biaya angkutan pulang pcrgi; 
Uang harian; 
Uang represcntasi untuk Ketua Delcgasi. 

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas luar ncgcri ditc 
tapkan berdasarkan Surat Mcntcri Keuangan Nomor S-216/ 
MK.03/1985, tanggal 18 Pcbruari 1985. 
Bcsarnya uang r epr csentasi hagi sctiap rn isi/dclcgasi yang 
dipimpin o lch salah seorang Pimpinan DPR RI diber i kan 
setinggi-tingginya US $4,000. Apahila misi/dclcgasi terschut 
dipimpin hukan oleh salah seorang Pimpinan DPR RI, uang 
reprcsentasi sctinggi-tingginya US $2,000. Kctentuan ini bcr 
dasarkan Kcputusan Presidcn Nomor 38 Tahun 1980 tanggal 
1 Juli 1980 tentang Uang Rcprcscntasi hagi Misi/Delegasi. 

c. Tata cara pe laksan aan dan pertanggungjawahan perjalanan 
dinas sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Jan Pasal 6 Peratu- 
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ran Pemerintab Nomor 61 Tahun 1990 tentang Perjalanan 
Dinas Pimpinan dan Anggota DPR RI. 

5. Rumah Jabatan, Biaya Rumah Tangga dan Kendaraan Dinas, 
Berdasarkan Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang 

undang Nomor 12 Tahun 1980, masing-masing Pimpinan DPR RI 
disediakan sebuah rumah jabatan milik negara beserta perlengka 
pannya dan sebuah kendaraan bermotor mihk negara beserta 
seorang pengemudinya. Biaya pemeliharaan rumah dan kenda 
raan bermotor tersebut ditanggung oleh Negara. 

6. Perawatan Kesehatan, Tunjangan Cacad, Uang Duka, dan Biaya 
Pemakaman sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 
12 Tahun 1980, Pasal 8,9,10, dan 11, Pimpinan dan Anggota 

. DPR RI diberikan tunjangan perawatan kesehatan, tunjangan 
cacad, uang duka, dan biaya pemakaman yang pelaksanaannya 
diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 
bagi Pegawai Negeri Sipil, yaitu : 
a .. Perawatan, tunjangan cacad dan uang duka diatur sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981 tanggal 
28 April 198L 

b. Biaya pemakaman, untuk satuan biaya pemetian dan angku 
tan jenasah sesuai dengan lampiran Surat Menteri Keuangan 
Nomor S-1095/MK.03/1982, tanggal 22 Nopember 1982 
ditetapkan tingkat biaya golongan tertinggi (a) sebesar 
Rp.700.000,- 

7. Pensiun 
a. Pensiun bagi Pimpinan dan Anggota DPR RI serta Janda/ 

dudanya diatur dalam Bab VI Undang-undang Nomor 12 
Tahun 1980. Hak pensiun ini diperoleh Pimpinan dan Anggo 
ta 'DPR RI yang berhenti dengan hormat dari jabatannya dan 
unttuk rnendapatkan pensiun tersebut lebih dulu Sekretaris 
Jenderal DPR RI mengajukan perrnintaan tertulis kepada 
Presiden. 

b. Besarnya uang pensiun, 
I) Pensiun ditetapkan berdasarkan lamanya masa jabatan, 

Besarnya iPokok Pensiun sebulan adalah 1 % dari dasar 
pensiun untuk tiap-tiap satu bulan masa jabatan dengan 
ketentuan besarnya pension pokok sekurang-kurangnya 
6% dan sebanyak-banyaknya 75% dari dasar pensiun, 

2) Pensiun janda/duda diberikan setengah dari pensiun 
yang terakhir diterima oleh almarhum suami atau isteri 
nya. 

3) Dasar pensiun bagi bekas Ketua, Wakil Ketua dan bekas 
Anggota DPR RI yang berhenti dengan bormat dari 
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jabatannya adalah gaji pokok schagaimana dirnaksud 
dalarn Pasal 1 Pcraturan Pcmer intah Nornor 10 Tahun 
1985 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lcmhaga Tertinggi/ 
Tinggi Negara dan Anggnta Lcrnbaga Tinggi Negara. 

8. Hak Kcuangan Lainnya 
a. Tunjangan Kchormatan/Honorarium. 

Bagi Anggota DPR RI yang diangkat/ditunjuk schagai Kctua, 
Wakil Ketua, Sckr ctaris dan Anggota Badan-badan, Kctua, 
Wakil Kctua Kornisi-kornisi scrta Kctua dan Anggota Pani 
tia-panitia d ibcr ikan Tunjangan Kchorrnatan/Hon or ar iurn 
yang bcsarnya tcrakh ir scsuai dcngan Surat Mcnteri Kcua 
ngun Norn or 83/l\.1K.03/1991 tanggal 24 Januari 1991, 
masing-masing: 

1) Kctua, sebcsar Rp. 100.000,-;bulan 
2) \Vakil K<.:tua. scbcsar Rp. 90.000,-;liulan 
3) Anggota Tctap dan Anggota 

Penggunti, sebesar Rp. 75.000,-/lrnl:rn 
b. Uang Rcprcscntasi. 

Scsuai dcngan bcb an tugas dan tanggung jawab Pimpinan 
DPR RI dan Pirnpin.m Fraksi-Iru ksi DPR RI dengan makin 
mcningkatnya fungsi tugas DPR RI, kcpada Pimpinan DPR 
Rl dan Pimpinan Fraksi-tr.iksi DPR RI dibcrikan u;mg rcprc 
scntasi scbagai bcrikut: 
1) 'Gang rcp rcs e ntusi Pimpinan DPR RI Jan Pimpinan 

Fraksi-Iraksi sarnpa: dcngan Tahun Anggaran 1990/1991 
masing-rnasing schesar Rp.50.000,-/hulan. 

2) Ua n g r cprc s cntusi Pimpinan DPR RI d a n Pimpinan 
Fraksi-Iraks: mula i Tahun Anggaran 1991/1992 dircnca 
nukan : 
a) Pimpinan DPR R 1 sebcsar Rp.150.000,-/l1ttlan. 
b) Pirnpinan Fraksi DPR RI, sebcsar Rp.125.000,- 

1bulan. 
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B. Pelaksanaan Peraturan Tata Tertib 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam melaksana 

kan tugas dan wewcnangnya berpedoman pada keten tuan-ketentuan 
yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib. Namun dalam prakteknya 
masih ditemukan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalarn pasal 
pasal Peraturan Tata Tertib yang diterapkan secara luwes, dalam arti 
pelaksanaannya tidak persis seperti bunyi pasal-pasal tersebut. Hal ini 
mungkin disebabkan karena ada pertimbangan-pertimbangan lain 
sehingga perlu adanya Ileksibilitas dalam pelaksanaannya. 

Bab I Ketentuan Umum 1 pasal 
Bab lI Kedudukan, Susunan, Wewenang, dan Tugas 

DPRRI 3 pasal 
Bab III Keanggotaan DPR RI 3 pasal 
Bab IV Hak DPR RI dan Hak Anggota 30 pasal 
BabV Fraksi 3 pasal 
Bab VI Pimpinan DPR RI 9 pasal 
Bab VII Badan Musyawarah 5 pasal 
Bab VIII Komisi 6 pasal 
Bab IX Badan Urusan Rumah Tangga 4 pasal 

4 BabX Badan Kerja Sama Antar Parlemen 4 pasal 
Bab XI Panitia 8 pasal 
Bab XII Persidangan dan Rapat DPR RI 45 pasal 
Bab XIII Pembentukan Undang-undang 16 pasal 
Bab XIV Penetapan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara 9 pasal 
Bab XV Tata Cara Pengarnbilan Keputusan 11 pasal 
Bab XVI Sekretariat Jenderal DPR RI 6 pasal 
Bab XVII Lambang DPR RI dan Tanda Anggota 

DPRRI 2 pasal 
Bab XIX Ketentuan Penutup 3 pasal 

A. Peraturan Tata Tertib DPR RI 
Peraturan Tata Tertib DPR RI yang ditetapkan dengan Keputusan 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10/DPR RI/ 
111/82-83 merupakan pedoman Dewan dalam melaksanakan tugas dan 
wewenangnya sampai pcriode ini yang didalam pelaksanaannya rnasih 
perlu menjalani penyempumaan. Peraturan Tata Tertib DPR RI terdiri 
dari 19 Bab dan 176 Pasal yang dirinci sebagai berikut: 

PERATURAN TATA TERTIB DAN PELAKSANAANNYA 

BABV 
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Adapun bcbcrapa pasal Pcraturan Tata Tertib DPR RI yang dalam 
pclaksanaannya merncrlukan pengaturan yang khusus ataupun yang 
tidak scpcnuhnya sama sepcrti yang tercantum dalam pasal-pasal yang 
bersangkutan atau bclurn dilnksanakan antara lain: 
1. Pasa] 3 uyat (1) 

DPR RI yang j um lah anggotanya scsu a i d cn g an kctcntuan 
UnJang-undang tcr diri atas go!t)ngan politik dan gnlongan karya 
yang mcngclornpokkan diri dalam Iraksi-Irnksi. 
Mcngingat ad.m ya pcnyernpurnaan dalam k etcntuan undang 
undang khususnya Undung-undang tcntang Susunan dan kcdudu 
k.m MPR/DPR RI, maka harus juga mcngalami perubahan, yaitu 
kata-k.rta gnlungan politik clan golorigan karya diganti wak il 
wa k il dari or ganisasi pcserta pcmilihan umum d an Golongan 
Karya ABRI yang mcngclompokk.m diri d.ilam lraksi-Iraksi. 

2. Pasul 4 ayat (I) huruf e 
Tug.as dan wcwcuung DPR RI SL~ha,l!aimana tcrcan turn dalam 
pasal 4 ayat ( 1) huruf c adalah untuk mcmbahas has ii pcmerik 
s;ia n a las pcrtu nggungja waba n kcuang;rn ncgara yang dibcr itahu 
ku n olch Bud.m Pcmcriksa Keuangan. 
Dida lam praktckn ya, pcmhuh asnn hasil pcmcr iksaan alas pcr 
tanggungj;rn:ahan kcuangrm ncgara yang dibcr it ah ukan oleh 
Badan Perncr iksa Keuangan, ditanuan i scpenuhnya olch Kornisi 
APBN DPR RI. Hal ini scsuni den gun hunyi pasnl 60 huruf h, 
yaitu hah wa Komisi APBN disamping tu gasnya scb agaimana 
dirnakxud dalarn pasal 59, bcrtugas pula mcnampung d.m mcmpc 
lujari hasil Pcmcriksaan Tahunan Bcpcka scrta apabila dipandang 
pcrlu mcmpcruu nakannya scbag.;1i hahun dalarn rangka mclaksa 
nakan wcwcnang dalarn tugas tcrscbut. 
Has il Pcrn cr ik saan Tah u n an Bcpcka icrscbut b c lu m ditangani 
xe curu k h n s u s o l ch Ko m is i APB.I\, n a m u n hanya d ig u n ak a n 
scbagai b nh an/rcfcrcns i pa da wa ktu mcmbah as R UU ten tang 
Tarnbahan dan Pcruhahan atas APBN (RUU tcntang TP APB.\1) 

dan RLJU tent.mg Pcrhitung.m Anggaran Ncg.ara (RUU tenting 
PAN). 
Apab ila dikctcmukan ada hal-hal yang dianggap mcnonjol dun 
pen t in g , m aka masa l ah nya di kcrnu k ak an pa da waktu Kornis i 
APBN mcng.rdakan rapat kcrja dengan Mcntcri Kcuangan. 
Hasi l Pcmcrikvann Tahun.m Bcpcka scl ain d isampa ikan kepada 
Pirnpinan Kornisi APBN juga disampa i kan kcpada Pirnpinan 
Frn ksi-fraksi dan Pimpinan Alai Kclcngkapan DPR RI lainn ya. 

3. Pasul 4 ayat 2 
Dalam pasal ini d iatu r b ahwa untuk k cpcntingan pelaksanaan 
wewcnang dan tugnsnya, DPR RI dapat mcngadakan konsu]Lasi 
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dan koordinasi dengan Lembaga Tinggi Negara lainnya. 
Dalam DPR RI Periode Keanggotaan tahun 1987-1992, tugas dan 
wewenang tersebut telah dapat dilaksanakan dan berjalan lancar 
antara Iain dengan dilaksanakannya konsultasi antara Komisi III 
dengan Mahkamah Agung, 
Disarnping itu dilaksanakan pula konsultasi antara Pimpinan DPR 
RI dengan Ketua Bepeka dan DPA. Dalam rangka membicarakan 
dan membahas hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan wewe 
nang DPR RI maupun masalah lainnya yang bersifat nasional, 
Pimpinan DPR RI secara rutin mengadakan konsultasi dengan 
Presiden. Hal ini sesuai dengan pasal 43 ayat (1) huruf g yang 
menyebutkan bahwa tugas Pimpinan DPR RI adalah mengadakan 
konsultasi dengan Presiden setiap waktu diperlukan. 

4. Pasal 7 ayat (1) huruf e 
Dalarn Peraturan Tata Tertib DPR RI pasal 7 ayat (1) huruf e 
disebutkan babwa Anggota DPR RI yang berhenti antar waktu 
diganti oleh organisasi/golongan yang bersangkutan, setelah 
terlebih dahulu berrnusyawarah dengan Pimpinan DPR RI. 
DPR RI Periode 1987-1992 telah melaksanakan pasal tersebut 
dengan sebaik-baiknya yaitu setiap penggantian antar waktu 
Anggota DPR RI, Pimpinan Induk Organ isasi mengadakan 
musyawarah dengan Pimpinan DPR RI untuk mencapai mufakat 
tentang calon-calon penggantinya. Hasil musyawarah antara 
Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Induk Golongan/Organisasi 
tersebut kemudian diajukan kepada Presiden untuk mendapat 
keputusan sebagai Anggota Dewan. Namun ketentuan ini tidak 
berlaku untuk penggantian antar waktu bagi anggota dari Fraksi 
ABRI. Pengecualian ini diatur dalam pasal 33 ayat (1) huruf b 
Peraturan Pernerintah Nomor 36 Tahun 1985 yang menyatakan 
bahwa untuk mengisi Iowongan anggota DPR RI yang berhenti 
antar waktu, calon pengganti dari Golongan Karya ABRI, diaju 
kan oleh Pangiima Angkatan Bersenjata kepada Presides melalui 
Pimpinan DPR RI. Panglima ABRI tidak berkewajiban untuk 
rnelakukan musyawarah dengan Pimpinan DPR RI. 

5. Pasal 8 
Untuk melaksanakan wewenang dan tugasnya, DPR RI mempun 
yai: 
a. Hak meminta keterangan kepada Presiden. 
b. Hak mengadakan penyelidikan. 
c. Hak mengadakan pembahasan atas RUU. 
d. Hak mengajukan pernyataan pendapat, 
e. Hak mengajukan/menganjurkan seseorang jika ditentukan 

oleh suatu peraturan perundang-undangan, 



40 

f. Hak nu-ngnjukan Rancangan lJndang-unJang Usu! Inisiatif. 
Dalarn pclaksanaannya , hak-huk yang dibcrikan kepada DPR RI, 
pa da DPR RI pcr iudc 1987-1992 hclum dapat dilaksanakan sc 
pcnuhnya scpcrti yang diatur dalam Pcraturan Tata Tcrtih, kccuali 
h n k m cn gu da kn n pcrub ah an atas RUU dan h ak mcngajukan/ 
mcngnnjurkun scseorang jika 50 dilcntukan olch suatu peraturan 
pcrund.mg-undangan dan h.ik mcngajukun pcrnyataan pcndapat. 
1) l lnk rncng adakan pcr ubahan at as RUlJ te lah dilaksanakan 

scpcnuhnya olch DPR Pcr iodc in i, yaitu dalam bcntuk usul 
usul p1;rnhahan paJ;i s;1;1t mcmhahas RUU yang Jatang dari 
Pcmcr intah tcruta ma dalum Pcmhicaruan Tingkat III, yang 
dilakuk.rn bcrsarna-sama dcng.m Pcmcr intah. 

2) Se l.u n hu k tcrschut, h a k mcng ajukan pcrnyataan pcndapat 
di laks.m aku n o lch DPR pcr iudc ini. Pernyataan Pendapa t 
DPR-RI tcntanj; Pcr ang Tcluk te lah disctuju i dalarn rapat 
p.iripumn DPR-Rl t;1 ngg;i\ 1 (1 Pcbrua ri 1991. 

3) !bk mrngajukan/nwnganjurbn sescorang jika d itcntukan 
olch SLL1tu pcratur an purundang-undangan, o leh DPR Rl 
Pcr io dc ini tc lah di lukukan b cbcr apa kali ya itu pada snat 
mcngaj u kan calon-c.rlon keanggotaan H ;i kim Agung, Pertea 
l 1 )11:1 n Kctua Mah kamah Agung d.m pcnca lonan Keanggo 
taan Budan Pcmcriksa Kcu.mgun. 

4) Hak DPR yang lain yaitu hak untuk mcngadakun pcnyclidi 
kan , h a k m cm inta kctcr an gan dan huk m cngajukan RUU 
Usu I in is i a ti f b e l u rn dilu kxan ak an o lch DPR RJ Pcr io dc 
I Wi7- I 9Y2. 

6. Pasal 9 ayat (I) huruf h 
Pusal ini mcn yutak.m buhwa Angglll:i DPR RI mcrnpunyai Hak 
Protokol dan Ha k Kcuangan /adm inistrati I. 
Mcngc n.ii h a k protokol tclah dap at div .. -uju dkan Jcngan bcrlaku 
nya Und.mg-undang lentang Protl>kol. 
ScJ;rngkan untuk h a k kcuan g an/adm in istr atif m as ih hcr laku 
Un dung-undang Nornor 12 Tahun 19~0, namun scsuai saran dan 
kcncndak Dewan rnaka tclah di k cluar kan Kcpu tus a n Pr es idcn 
rn aup u n Surat Euar an Merucr i Kcuangan yang m cmb er i k an 
peningk.rtan tcrhadap pcnghasilan Dewan. 

7, Pasal IO 
Pasal ini mcngatur mcngcnai hak DPR RI untuk rncminta kctcr 
;ingan kcp.ida Prcsidcn. 
Hak tcrscbut dalam kcan gg otaan DPR RI Pcriode 1987-1992 
hclum dilaksana k.in. 
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8. Pasal 15 
Pasal ini mengatur mengenai hak DPR untuk mengadakan penye 
lidikan. 
Pelaksanaan dari hak tersebut juga tidak/belum digunakan dan 
bila terdapat permasalahan-permasalahan terlebih dahulu diada 
kan rapat-rapat gabungan komisi ataupun konsultasi antara DPR 
RI dengan Pemerintah. 

9. Pasa] 23 
Pasal ini mengatur bahwa Anggota DPR RI dapat mengajukan 
usul perubahan atas Rancangan Undang-undang yang berasal dari 
Pemerintah. 
Khususnya dalam DPR RI Periode 1987-1992, cukup banyak 
perubahan-perubahan yang dilaksauakan oleh DPR RI atas RUU 
yang diusulkan oleh Pernerintah baik perubahan materi, maupun 
penambahan atau pengurangan pasal-pasal dalam RUU, mengi 
ngat DPR RI Periode 1987-1992 cukul banyak menyetujui RUU. 

10. Pasa] 24 
Rak mengajukan pernyataan pendapat DPR RI Periode 1987- 
1992 telah dilaksanakan. Hal tersebut merupakan kenyataan akan 
tanggapnya DPR RI atas hal-hal yang menyangkut perkembangan 
dunia internasional khususnya dalam rangka rnewujudkan hak 
hak negara yang berdaulat. 

Pernyataan pendapat DPR RI mengenai masalah Perang 
Teluk diawali sejak terjadinya Krisis Teluk pada tanggal 2 Agus 
tus 1990 dengan penyerbuan terhadap Kuwait oleh Pasukan Irak 
yang kemudian disusul dengan aneksasi atas Kuwait pada tanggal 
17 Januari 1991, yaitu penyerbuan udara oleh pihak Pasukan 
Multinasional yang dimotori oleh Amerika Serikat terhadap 
sasaran penting di wilayah Irak dan Kuwait. telah menimbulkan 
keprihatinan yang cukup mendalam bagi negara-negara di dunia, 
Sehubungan dengan hat tersebut oleh DPR RI rnasalah ini telah 
dipertanyakan dalarn Rapat Kerja Komisi I dengan Menteri Luar 
Negeri RI pada tanggal 30 Januari 1991, Pemerintah menjelaskan 
bahwa Indonesia telah menyampaikan sikap secara tegas yaitu 
menyesalkan tindakan penyerbuan tersebut dan agar diusahakan 
penyelesaian secepatnya secara politis dan damai melalui berba 
gai forum internasional dan mendukung resolusi PBB yang 
menyangkut Krisis Teluk. 

Pemerintah Republik Indonesia melalui berbagai jalur di 
plomasi dan berbagai hadan internasional telah melakukan upaya 
yang cukup intensif dalam rangka mencari penyelesaian atas 
Krisis Teluk dan menyampaikan sikap tegasnya atas berkem 
bangnya masalah ini, Indonesia sangat prihatin atas pecahnya 
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Pcrarig Tclu k yang mcugukib atknn jatuhnya korb an di kcdua 
b c lah pih a k tcrrn asuk pcn du duk sipil yang tid ak b crdosa scrta 
membawa d:unpak yang luas tcrhadap stabilitas Jan pcrda maian 
dun ia, pcrck onornian gloh;tl, hancurn ya pcrudab.ui manusia. 

Pcran g Tcluk mcng a kib.uku n kur an g cfckrifn ya sar aria 
d ip lom a s i d ar i hcrb a ga i l c mb ag a int crnas io n a l scp cr t i OKI, 
Gera kan '.\on Blok, OPEC, dnn lu in-Iain didalam ikut mcncari 
jalan kclu.ir hagi pcnyclcs.rian m.isalah ini. 

Wewc nnng yang dihcrikan kepada Tcntaru Multi nasinnal 
b er das.ukan rcsolusi Dewan Kcamanun PBB Nornor 678 tcrlalu 
Iuas dan longgar yang tcrnyata mcmbaw« akihal pcnycrhuan atas 
wi I ayah Ira k oleh Tcnta ra Mu It i nusioua l. Sc per ti haln ya I ndonc 
s ia tid.ik xctuju alas an cksnsi d.m h ancu r n ya Kuwait o lch lra k 
maka Indoncsiapun mcmandang dl'!lgan sikap sangat keras pc 
n ycrbuan dun pcnghnncur.io lrak sch;1gai hangsa yang hcrdaulat. 

Untuk rncmpcrccpat pcnyclcsuian pcrnng Tcluk Pcmcrintah 
Indonesia mcngusulkan : 
a) Ag;ir lr a k bcrscdia me nar ik diri dar i wilayah Kuwait yang 

cliduduk i. Pcn.rr ikun diri tiduk rncmpcr malu kan Irak, tct.rpi 
justru akun mcrnpcrkunt pnsisi Ncgar a-ncgara Non Blok Jan 
Nc g a r a-n c g a r a Ar ab d a l arn u s a h a b cr s ama agar Israel 
rnundur dari \Vil;1y:1h Arab d:111 Palcstina yang tclah diduduki 
sccara llcgal. 

h) Kcpad.i Amcrika dimintak.m jnminan y:ing lcb ih n yata bah 
wa sctclab Ir ak mundur d.rr i Kuwait rnaku masulah-masalah 
bcx.ir di kaw.is.m tcrxcbut khususnya m.ixalah Pa lcstina dap:1l 
disclcsaikan sccara tunt.rs. 
Duri pcnjclus.m Mcntvr i Luar Ncg er i tcrschut di k a la n g an 

DPR RI bcrkcmbang pcmikiran , h.ihwa langkah dan sik ap yang 
dis.unp.ri kan ol ch Pcmcriutuh RI d idn lam pcn yclcs.nun aliLS Krisis 
Tcluk dnn sikap didalarn rncnghadapi bc.kcmhangnyn rnasalnh in i 
kur.mg dikcta hu i o lch musyarakat schingga ada kcsan hahwa 
Pcmcrintah bcrxikap "adern aycrn" saja tcrhadap peristiwa Pcrang 
Teluk. 

Untu k itu DPR RI mcndcsak kcpad;1 Pcrncrintah agar scgcr;i 
rncngarnbil prakarsa yang korigkrit tcrh adap pcnyclesaian dnrnai 
at:1s Per.mg Tcluk melalui scgcn:ip salur.m diplnmatik yang terse 
dia dan lcmbag;1-kmhag;1 irucrnasionul yang ;1da sccaru rncnyclu 
ruh schag<1i m:rnilcslasi pcrun.m Indoucsia di forum intcrnasional. 

Untu k mcngur.mg i d.unpak Per.mg Teluk tcrhadap stabilitas 
nasional dan kclangsungan pcmh;;ngunan, DPR RI mcnghirnhau 
masy;n:ibt untuk hcrsibp tcn:rng, tid;1k tcrp:mcing nlch provoka 
si d;m bi.:rila·hcrita yang tidak scimhang scrt;1 informasi yang 
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keliru yang dapat membentuk opini yang tidak proporsional. 
Oleh karena itu perlu ditingkatkan persatuan dan kesatuan 

bangsa atas dasar wawasan kebangsaan yang menjunjung tinggi 
harkat dan martabat manusia sesuai jiwa dan semangat Pancasila 
didalam menghadapi masalah ini. Dan meminta perhatian Pemer 
intah c.q Departemen Penerangan untuk lebih meningkatkan 
inisiatif dalam pemberitaan mass media ke arah penonjolan ke 
pentingan nasional Indonesia, tidak semata-rnata memberikan 
kesempatan luas kepada pers dalam menyebarluaskan pemberi 
taan yang berlebih-lebihan terhadap Perang Teluk, agar rakyat 
tidak mudah terpengaruh oleh perkembangan perang teluk yang 
akan mengarah kepada suasana perpecahan yang dapat merusak 
sendi-sendi persatuan dan kesatuan bangsa. 

Atas berkembangnya pemikiran mengenai masalah tersebut 
maka diambil langkah-langkah alternatif, yaitu mendesak Peme 
rintah RI untuk lebih mengupayakan langkah-langkah kongkrit 
dalam rangka penyelesaian secara menyeluruh perang teluk, atau 
DPR RI mengeluarkan pernyataan pendapat mengenai Perang 
Telu k serta usu! penyelesaian menyeluruh kawasan Timur 
Tengah. 

Ist Pernyataan Pendapat DPR RI Mengenal Per ang 
Teluk selengkapnya adalah sebagai berlkut : 

Perang Teluk yang makin berkecamuk telah memasuki 
tingkat penghancuran dahsyat dan mengakibatkan korban manu 
sia yang terus meningkat, kehancuran infrastruktur, budaya dan 
ekologi yang makin meluas, ancaman resesi dunia yang makin 
nyata, serta rasa tidak aman yang melanda seluruh pelosok dunia. 
Apahila keadaan tersebut dihiarkan berlangsung terus dapat 
rnengancam dan merusak peradaban manusia dan memudarnya 
harapan dan keperca yaan umat manusia terhadap kemampuannya 
dalam rnernan faatkan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi 
kepentingan kesejahteraan, keadilan, dan perdamaian dunia. 

Bangsa Indonesia dengan jati dirinya sebagaimana diamanat 
kan dalam Pernbukaan UUD 1945 yaitu antara lain : "Ikut melak 
san aka n ketert iban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi dan keadilan sosial ", selalu menentang keras 
segala bentuk intervensi asing, agresi dan penggunaan ataupun 
ancaman penggunaan kekuatan senjata dalam hubungan antar 
negara. Indonesia yang selalu menjunjung tinggi Piagam PBB, 
prinsip-prinsip Dasa Sila Bandung, Gerakan Non Blok dan Orga 
n isasi Konferensi Islam, senantiasa berpendirian bahwa segala 
bentuk pertikaian antar negara hendaknya tetap dapat diselesaikan 
secara damai melalui perundingan berdasarkan prinsip sating 
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mcnghormnti kcrncrdckaan dan kcdaul.uan, prinsip hidup berte 
tangga sccaru haik sorta saling rncrnajukan dan mcnycjahtcrakan. 
Okh karcn.mva ancksusi lr.rk atas Kuwait s1~hag:ii ncg.rra yang 
mcrdc ka d:1 n h crdaul at p('n u ti den gan :1 l;1san a papun sama sck.ili 
tidak dap.it dilvcnarknn. 

Kita sangat prinaun al;1s kegagahn seg:i!a upaya damai yang 
tel ah d ipra kurxai olch h.m yuk p ih a k sejak b u lan Agustus 1990 
s arnpai dcng an sa.u a k h ir l:lngg<il l"i Janu ar i Jl)9l tcr m asu k 
langk:i h -l:tngkah pen dck.u.m yang ti i km puh ! ndoncsi a. Kita j uga 
saug:!I mcn yayungkun k ct idn kb c rh as i l au pcn ycl csn ian Kr i s is 
Tc 1 u k scc11:1 d.una i olch ncg:1 ra-n cg;1r;1 di k a was an tcrsebu t, scrta 
mcuycsalkan kctcrlib.unn kck untan hcs.rr d:1ri luar kawasan. 

Scj .rl.m de ngan pri nsip-pri nsi p cl i at;i<.:, [ nu1 J1H:si<1 men du kung 
rcsolusi-rcsolusi D1.'\Van Kcamanun PB!l v:rng aniara lain mcng: 
hcud.iki pcngu11dunn Ir.rk d;iri Kuwa it, scrh rnc1Hlukung rcso 
lusi-rcsolusi PBR lainnya yang hcrk;1itan 1kngan upaya pcrdam 
a i.in di Timur Tcn gah d a n t crux mcndorong pcnycksaiannya 
sc1:ar:i a d i l d an m cn yc l ur u l: , k hususn y» mu sa lah Pn lcst i n a. 
Adan ya resolusi-r esolusi Dewan Kcnuanau PBB tcntang Krisis 
'lc lu k , mcrupakan pcr11:g;1s;1n kcrnh;i/i m:1syarabc dunia yang 
tidak rncmbcnar kan sumn sc:k:ili scti;1r' tind.rkun ancks;1si. 

Pcr:ing \c_:!;1h tcrj.uli dun mcrup.rkun k cn yutaan yang pah it, 
ga11:1.s. d:in tr:igis ak ib.nn yn b;1gi h;1ngs1 -hangs:i di k.iwuxun terse 
but. Kita t i du k dap:1t mcuct im» l<1.l1;rncuran hangsa d.m ncgara 
Kuwait bcg iiu p ul a k ita t id.i k r c la mcl ih at kch ancu r an hangsa 

l r a k Dal urn pcrkemb:rng;innya, tingk:11 L'skalasi pcr ang tel ah 

m cndorung s crnu.: p i h.rk u n tu k 1m:ngg1rnakan m cs i n p cr an g 
he rte kn ol ugi ,·:.mggi h sch i11gg;1 men imh ul k.in p1.:nghanci.Jr;1 n tan pa 
pi Ii h h u I u , y:rng Ji khnw» I ir k.m d;i p:11 me 1:1 mp:1 u i rw la ksan ;i;rn 
rcxo lus i Dewan Kc.un.m.m FBB. Kcadaan in i dapat llH;rangsang 
pcngg u ;1 ;1:1 n scnj a ta-sc nj :i ta p1.:m 1.i:;r1 :1 h rrn n kon vcnxion a I y ;rng 

ak.in hcrukib.u kchancuran munusi« d:rn pcradahannya di K:1\va 
san Tcluk, scrla akan 1Jl'..:ni1nhulk:H1 i_l;1111p;1k ncg:1tif yang luas kc 
sdur11h pclnsPk duni:1. Dis:1rnping itu lt:lah rncndorong pula 
tirnbulnya ;1ksi-:iksi tcruri:·,rn1; inlc1n:!sional yanµ: hcrakihal 
mencipt:1bn ra.1;;1 tid;1k am:m dan kcgt:lisah:m rrrnsyarabt dunia. 

Disisi lain gcm:arnya pcmhc1 it;nn ten tang Pcrang Tcluk yang 
tidak tcrkpas dari usaha propag:rnd:1. ap;ihila tidak diwaspadai 
akall d:q1:1t mcngarah kcp;,d;i t<:rht'nt1.1knya pcrscpsi yang kcliru 
Jan polarisasi taj:irn di kalaP1:an n1'.1:~v:i1;;~·at kit;i dengan scgala 
akib;1t y;rng tid'.1k diinginbn. 

fVlcmpf;rh;itikan drng;rn sci<S<lllJ:! [i<:rhag<Ji pandang<ll1 yang 
hcrkcmh:in~! d:ihnr nnsyar;tbl d:rn t•·rp:111,1-!gil okh tar\t:gung 
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jawabnya sebagai wakil-wakil rakyat dari suatu bangsa yang cinta 
damai, dengan tetap berpegang teguh pada Pancasila dan UUD 
1945; berdasarkan Ketentuarr Pcraturan Tata Tertib DPR RI, 
dengan ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menya 
takan pendapat sebagai berikut : 
1) Mendesak Irak dan Pasukan Multinasional Pimpinan Ameri 

ka Serikat segera melakukan gcncatan senjata untuk member 
ikan kesempatan kepada upaya penyele saian Krisis Teluk 
melalui jalan diplomasi dan mendesak Dewan Keamanan 
PBB untuk segera mcngeva luasi perkembangan Perang Te 
luk dan mengupayakan kembali pcnyelesaian secara damai, 

2) Mcndesak penarikan mundur Pasukan Irak dari Kuwait dan 
penarikan mundur Pasukan Mult inasiona l dari kawasan 
Teluk, demi mcmungkinkan tcrbukanya jalan kc arah per 
damaian, dan terlaksananya proses pemulihan kedaulatan dan 
Pernerintahan Kuwait di bawah pcngawasan PBB. Mendu 
kung dan menghargai berbagai prakarsa untuk mcnghentikan 
Perang Teluk dan mencari penyelcsaian sccara damai yang 
sedang diupayakan bcrbagai pihak dcwasa ini. 

3) Mendesak agar penyelesaian Kr isis Teluk segcra diikuti 
dengan penyelcsaian secara mcnycluruh masalah-masalah di 
Timur Tengah khususnya masalah Palestina alas dasar hak 
rakyat Palestina untuk hidup scbagai bangsa dan ncgara yang 
merdeka dan berdaulat, mclalu i Konperensi Internasional 
tentang Perdamaian di Timur Tcngah yang disclcnggarakan 
oleh PBB, demi terciptanya pcr damaian yang langgcng di 
Timur Tengah. 

4) Menghimbau solidaritas bangsa-bangsa di dunia khususnya 
negara-negara maju dan mampu untuk membantu mernban 
gun kernbali Kuwait dan Irak seget« setelah perang berakhir. 

5) Mendukung sikap, kebijakan dan langkah-langkah yang tclah 
diarnbil Pernerintah Indonesia dalam mcnghadapi krisis dan 
Pcrang Tcluk, serta mcndorong agar Pcmerintah terns me 
ningkatkan upaya pcrdarnaian dcngan mernanfuatkan herba 
gai pcluang melalui saluran diplornatik scrta mengoptirnalkan 
pcran PBB, Gcrakan Non Blok (GNB), dan Organisasi Kon 
pcrensi Islam (OKI), Jcngan mcnggalang solidaritas dunia 
untuk perdamaian scbagai kckuatan moral dalam mcmper 
kuat opini dan tckad dan pcnyclesaian darnai Krisis Teluk 
dan setiap pertikaian lainnya. 

6) Menyampaikan rasa prihatin alas korban rakyat sipil yang 
makin mcningkat dan menghimbau Pernerintah Indonesia 
mcngirimkan bantuan kcmanusiaan mclalui Palang Merah 
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-dariFKP 
- dari FKP 
- dari FKP 
- dari FKP 
- dari FKP 
- dari FKP 
- dari FKP 
- dari FKP 
- dari FKP 

1) Theo L. Sambuaga 
2) Awang Faroek Ishak 
3) Marzuki Darusman, SH 
4) Mozes Ad is 
5) H.E. Mackbon 
6) Socharto 
7) Oka Mahendra 
8) M. S. Situmorang, SH 
9) Ben Messakh 

Intcrnasional untuk meringankan pcndcritaan para korban 
Pcrang Teluk. 

7) Mcnyerukan kcpada Pemcrintah Indonesia khususnya apara 
tur pcnerangan, dcmikian pula terhadap scgcnap organisasi 
kckuatan sosial politik, organisasi kcmasyarakatan, pers, 
lemhaga dan pimpinan masya rakat lainnya untuk mening 
katkan usaha perierangan agar masyarakat rncndapatkan 
gamharan dan pengertian yang tcpat secara proporsional 
tcntang Perang Te luk maupun upaya darn ai yang scdang 
dilakukan Pcrncrintah Indonesia, agar masyarakat tcrhindar 
dari pandangan keliru yang menggamharkan Perang tcluk 
scbagai perang antar Ras ataupun antar agama. Sclanjutnya 
mcngajak masyarakat untuk bcrsarna-sama rnening ka tkan 
kcwaspadaan agar sclalu dapat mcnyelcksi dan tidak mudah 
terpcngaruh o leh berbagai bcrita dan informasi khususnya 
berita dan inforrnasi yang dapat mcmbangkitkan emosi yang 
tida k sehat da n mcrn hen tu k pcrscpsi kc! iru ten tang Perang 
Teluk. 

8) Mcnyerukan agar bangsa Indonesia senantiasa mcngutama 
kan pcningkatan pcrsatuan dan kesatuan bangsa, mcmantap 
kan wawasan kchangsaan, mcmpcrkokoh kctahanan nasional, 
scrta torus mencrus mcrnel ihara semangat, dan kcrj a ker as 
dalam menyukseskan pernbangunan nasional. Mcnghimbau 
k epada Pcmerintah untuk terns hcrupaya mcrninimalkan dan 
mcngatasi dampak ncgatif Perang Teluk. 
Semoga Tu h an Yang Maha Esa scnantiasa membcrikan 

taufik dan hidayah-Nya kepada bangsa Indonesia scrta memhuka 
pintu h a ti dan pikir an seluruh bangsa-bangsa di dunia untuk 
bckcrja lebih ker as bagi perdarnaian dunia, pernbangunan, kese 
jahter aan, Jan kcadilan sehingga bumi har i csok mcnjadi tern pat 
yang Icbih haik bagi kehidupan dan peradaban manusia. 

Pern yataan Pen dapat tcrsehut dihuat di Jakarta pada tanggal 
16 Pcbruari 1991 dan ditandatangani oleh: 



47 

• dari FKP 
- dari FKP 
-dari FKP 
-dari FKP 
- dari FKP 
- dari FKP 
-dari FKP 
- dari FKP 
-dari FKP 
-dari FKP 
-dari FKP 
- dari FKP 
- dari FKP 
- dari FKP 
- dari FABRI 
- dari FABRI 
-dari FABRI 
- dari FABRI 
- dari FABRI 
- dari FABRI 
-dari FABRI 
- dari FABRI 
- dari FPP 
- dari FPP 
-dari FPP 
- dari FPP 
- dari FPP 
- dari FPP 
- dari FPP 
- dari FPP 
- dari FPDI 
- dari FPDI 
- dari FPDI 
- dari FPDI 
- dari FPDI 
- dari FPDI 
- dari FPDI 
- dari FPDI 
- dari FPDI 
- dari FPDI 
- dari FPDI 
- dari FPDI 
- dari FPDI 

IO) Aloysius Aloy 
11) Oemar Said 
12) Prof. Dr. J.H.A. Mandang 
13) Ny. M. Hertasning 
14) Ny. H. Sis Hendarwati H 
15) Drs. H. Muhammad Murni 
16) Susatyo Mardht 
17) Soesanto Bangoennagoro, SH 
18) Umbu Haramburu K 
19) A. Wiratno Puspoatmodjo 
20) Soebijono, SH 
21) G.M. Tampubolon 
22) M. Hoesni Thamrin Assaat 
23) Sabar Koembino 
24) J.H. Sumarjono 
25) A. Hartono 
26) Ginandjar 
27) Soeardi 
28) Made Sudiartha 
29) Waltom Silitonga 
30) Ors. E. Syarifuddin 
31) HE Kusnaedi 
32) Muhammad Djafar Siddiq 
33) Thaheransyah Karim 
34) Jusuf Syakir 
35) Ny. Syafinah Oedin, BA 
36) H. Andi CeJla Nurdin 
37) Ors. H.M. Harun Amin 
38) Drs. Tadjuddin Ibrahim 
39) Ors. Mardinsyah 
40) Markus Wauran 
41) T. Dachman Muzir 
42) Aberson M. Sihaloho 
43) Martel Beding 
44) Anwar Datuk 
45) Sardjito Dhasoeki 
46) Fatimah Achmad 
47) Parulian Silalahi 
48) Popo Haroen 
49) Djenny Suharso 
50) Djupri 
51) Soetardjo Soerjogoeritno 
52) Adipranoto 
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11. Pasl1] 31 
ini mcngatur mcngenai hak mengajukan/mcngan jurkan scseorang 
jika dicalonkan oleh suatu pcraturan pcrunadang-undangan. 
Pclaksanaan hak tersehut cukup sering dilakukan dalam Pcriodc 
1987-1992, s e pcr ti pcngajuan calon Hakim Agun g, Ketu a 
Mahkamah Agung, maupun Anggota BEPEKA. 
Khusus dalam usu! pcngajuan calon Kctua Mahkarnah Agung, 
tcrdapat pcrbcdaan pcndapat, mcngingat dalam ketcntuan perun 
dang-undangan, walaupun daltar narna calon diusulkan oleh DPR 
RI, narnun t ida k jclas-jclas discbutkan si apa yang mcngamhil 
prakarsa. 

12. PasaJ 33 
Pasal ini mcngatur rncng cnai Hak DPR RI untuk rriengajukan 
Rancangan Undang-undang Usu! Jnisiatif. 
Hak ini belum dilaksanakan olch DPR RI Pcriodc 1987-1992. 

13. Pasal 39 ayat (1) 
Dewan Pcrwa kilan Rakyat yang bcrdasarkan Undang-uridang 
yang her laku ter dir i atas unsur golongan politik dan golongan 
karya, mcmhcntuk cmpat Iraksi, yaitu : 

a. Fraksi ABRI 
h. Fraksi Karya Pcmbangunan 
c. Frak~i Partai Dcrnokrasi Indonesia 
d. Fraksi Pcrsatuan Pcmbangunan yang disingkat Fraksi 

Persatuan. 
Da lam pc la ksana ann ya un tu k DPR RI Pcriodc 1987-1992, pe 
nychutannya tidak lagi bcrdasarkan alf'abct, mclainkan disesuai 
kan dengan jumlah keanggutaan fraksi. 

14. Pasal 43 
Pasal 43 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa Pirnpinan DPR RI 
mempunyai tugas mcn yu su n r cn ca n a kerja dan mcngadakan 
pembagian kerja antara Ketua dan Wakil Kctua serta mcngu 
mumkannya kepada rapat paripurna. 
Dalarn rangka mclaksanakan pasal tcrsebut, maka bcrdasarkan 
keputusan rapat Pimpinan DPR RI tan g g al 6 Okt ohcr 1987, 
pembagian tugas/kerja diantara Pimpinan DPR RI diatur sebagai 
berikut : 
a) Koordinator Bidang Politik, Sa ifu l Su lun , memhidangi 

Komisi I, II, III, dan BKSAP. 

- dari FPDI 
- dari FPDI 
- dari FPDI 
- dari FPDI 

53) Alexander Wcnas 
54) H. Asmasubrata 
55) B.M. Marbun 
56) Bucli Hardjono, SH 
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b) Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan, R. Soekardi, 
membidangi Komisi IV, V, VI, dan BURT. . 

c) Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan, Drs. Soerjadi, 
membidangi Komisi VII dan APBN. 

d) Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Dr.HJ. Naro, SH 
membidangi Komisi VIII, IX, dan X. 
yang kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan Pimpinan 
DPR RI Nomor 3/Pimp/lI/1987-1988, tanggal 8 Oktober 
1987 tentang Pembagian Kerja Antara Ketua dan Wakil 
wakil Ketua DPR RI Periode 1987-1992. 
Ketua DPR RI menangani Bidang Umum dalam arti men 
cakup semua bidang koordinat. 
Pasal 43 ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa tugas 
Pimpinan DPR RI adalah menentukan kebijaksanaan keru 
mahtanggaan dan anggaran belanja DPR RI berdasarkan 
basil rapat Badan Musyawarah dengan dibantu oleh Badan 
Urusan Rumah Tangga dan apabila dipandang perlu dapat 
pula mendengar pendapat Sekretaris Jenderal DPR RI, dalam 
realisasinya bahwa kebijaksanaan-kebijaksanaan kerumah 
tanggaan dan anggaran belanja DPR RI tidak lagi melalui 
pembahasan dalarn rapat-rapat Badan Musyawarah DPR RI 
tetapi diputuskan oleh Pirnpinan DPR RI, hal ini sesuai 
dengan pasal 64 ayat (1) huruf a. Pasal 43 ayat (1) huruf c 
menyatakan bahwa tugas Pimpinan DPR RI adalah menentu 
kan kebijaksanaan kerja sama antar Parlemen berdasarkan 
hasil rapat Badan Musyawarah, 
Dalam kenyataannya kebijaksanaan-kebijaksanaan kerja 
sarna antar Parlemen ini dibahas oleh BKSAP, sesuai 
dengan pasal 68 ayat (1) huruf a, bahwa tugas BKSAP adalah 
menggalang, membina, mengolah, dan mengembangkan hu 
bungan persahabatan dan kerja sama antara DPR RI dengan 
Parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multila 
teral, termasuk Organisasi Internasional yang menghimpun 
Parlemen-parlemen dan anggota-anggota parlemen. Hasil 
pembahasan atas kebijaksanaan-kebijaksanaan kerja sama 
antar parlemen oleh rapat BKSAP disampaikan secara lang 
sung kepada Pimpinan DPR RI untuk mendapatkan keputu 
san, dan tidak lagi melalui rapat Bamus. 

15. Pasal 54 ayat (2) · 
Pasal ini rnenyatakan bahwa apabila dalam masa reses ada masa 
lah yang menyangkut wewenang dan tugas DPR RI dianggap 
prinsipil dan perlu segera diambil keputusan, maka Pimpinan 
DPR RI secepatnya memanggil Badan Musyawarah untuk rneng- 
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adakan rapat, setelah mengadakan konsultasi dcngan Pimpinan 
Fraksi-fraksi. 
Dal.im kcnyataannya pasal ini ti<lak pernah dilaksanakan. Apahila 
tcrdapat hal-hal yang dianggap prinsipil yang pcrlu ditangani oleh 
Pimpinan DPR RI dan diarnbil kcpu tusan, maka Pirnpian DPR 
RI tidak mcngundang rapat Badan Musyawar ah di masa rescs, 
a kan tctap i cukup dcng an mcngadakan pcr tcrnuan konsu lta si 
dengan Pimpinan Fraksi-Iraksi. 

16. Pasal 56 ayat (l) 
Pasal ini rnenyebutkan hahwa jumlah kornisi dan ruang lingkup 
tugas masing-masing ditctapkan olch DPR RI. 
ini tc lah dilaksanakan dcngan ha ik olch DPR RI Pcriode 1987- 
1992, yaitu dcugan diputusk.m da la m rapat par ipur na DPR RI 
pada tanggal 15 Juni 198~, yang dituangkan dalam bcntuk Surat 
Kcputusan Dewan 
Pcrwakilan Rakyat Repuhl ik Indonesia Nornor 11/-DPR RI.llV/ 
1987-1988 tcntang Pcncntuan Ruang Lingkup Tug:as Pas.mgan 
Kcrja Komixi-kornisi dalam Dewan Pcrw.ik ilan Rakyat Rcpublik 
Indonesia. 
Ditcrbitk.mn ya Kcputusao Prcsidcn Rcpublik In.loncs ia Noruor 
26 Tahun 1988 tcntang Ballan Pcrtanahan Nasional. maka DPR 
RI mcnctnpkan Badan tcrscbut m cnjadi ruang ling kup tug as 
Kom is i II b erdasarkan Surat Kcputusan Dewan Pcrwa k il an 
Rakyat Rcpuhlik Indonesia Nornor 5/DPR Rl/111/1988-1989 
tcntang Pcn ambah a n Ruang Lingkup Tugas Komis i II Dewan 
Pcrwakilan Rakyat Rcpublik Indonesia Dcngan Sadan Pcrtanahan 
Nasional. 

17. Pasal 58 ayat (1) dun :iyat (2) 
Pasn l ini m cnyatakan hahwa Pimpinan Kom isi mcrup.ikan satu 
kcs.uunn p irnp inun yang b er s ifut ko lc k t if scr ta m c nccrm in kan 
Iraksi-Iraksi, tcrdiri dari scorang ketua dan 4 (cmpat) orang wakil 
kctua yang dipilih o l ch anggota ko m isi pada s et iap pcrrnu laan 
tahun sidang. Pasal ini telah dilaksanakan dcngan sebaik-baiknya 
akan tctapi didahului dcngan dicapainya konscnsus antara Pimpi 
nan DPR RI dcngan Frak si-Iraksi pada awal pcriodc DPR RI 
mcngcnai kctua-ketua kom isi dalam DPR RI yang mcrnpcr kuat 
konscnsus pcriodc schclurnnya. 
Konscnsus-konsensus terscbut adalah : 
a. Pimpinan Korn isi-kom isi : 

Untuk Kornisi I kctuan ya dari unsur Fr a k si Pcrsutu an 
Pcmbangunan. 
Untuk Kornisi II, kctuanya dari Fraksi ABRl. 
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Untuk Komisi III, ketuanya dari unsur Fraksi Karya 
Pembangunan. 
Untuk Komisi IV, ketuanya dari unsur Fraksi Karya 
Pembangunan. 
Untuk Komisi V, Ketuanya dari unsur Fraksi Karya 
Pembangunan. 
Untuk Komisi VI, ketuanya dari unsur Fraksi Karya 
Pembangunan. 
Untuk Komisi VH, Ketuanya dari Unsur Fraksi Persa 
tuan Pembangunan. 
Untuk Komisi VIII, Ketuanya dari Unsur Fraksi ABRI. 
Untuk Komisi IX, Ketuanya dari Unsur Praksi Karya 
Pembangunan. 
Untuk Komisi X, Ketuanya dari Unsur Fraksi Partai 
Demokrasi Indonesia. 
Untuk Komisi APBN,Ketuanya dari Unsur Fraksi ABRI. 

Sedangkan wakil-wakil ketua diisi dengan unsur-unsur 
semua fraksi. 

b. Pimpinaan BKSAP dan Pimpinan BURT. 
Demikian pula halnya dengan Pimpinan BURT (pasal 63) 
dan Pimpinan BKSAP (pasal 67) dengan ketentuan yang 
sarna, yaitu pimpinan bersifat kolektif dan mencerminkan 
fraksi-fraksi, terdiri dari seorang ketua dan empat orang 
wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BURT dan 
BKSAP. Dalarn pelaksanaannya, seperti halnya konsensus 
mengenai Ketua-ketua Komisi, Ketua BKSAP diisi oleh 
wakil dari Fraksi Katya Pembangunan dan untuk Ketua 
BURT diisi secara begiliran tiap tahunnya diantara lima 
Pimpinan yang mewakili Fraksi-fraksi. · 

c. Disarnping adanya konsensus untuk pengrsian Jabatan Ketua 
Komisi/BKSAP/BURT, juga ada konsensus mengenai rapat 
pernilihan Ketua/Wakil-wakil Ketua dari Komisi/BKSAP/ 
BURT, sebagai berikut : 

Apabi!a Fraksi hanya mengajukan seorang calon untuk 
satu jabatan, maka Rapat Pleno Komisi/Badan tinggal 
mengukuhkan. 
Apabila Fraksi mengajukan calon lebih dari satu untuk 
satu jabatan, maka diadakan pemilihan oleh rapat pleno 
komisi/badan. 
Apabila fraksi mengajukan satu calon untuk satu jabatan 
dan kemudian dari floor diajukan calon lain dari fraksi 
yang sama, maka terhadap penca lonannya diadakan 
pemilihan/pemungutan suara. 
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Apab i la fraksi tida k m cngajukan calon , maka calon 
Pimpinan diaju kun olch anggola fraksi yang ada dalarn 
komisi/hadan tcrschut dun tcrhadap pcnca lon an diada 
kan pemilihan/pcmungutan suara. 
Apahila t i da k ada c a l o n Ir a ks i yang b er s ang k u ta n 
maupun d ar i Iraksi yang bcrsangkutan dalam komisi/ 
hadan tersebut dan kepada Iraksi yang hcrsangkutan 
sudah diber ikan hatas waktu pcnyarnpaian calon tetapi 
melarnpaui batas waktu bclum ada calon yang diajukan 
olch Iraksi terscbut, maupun o lch anggota fruksi da larn 
Il oor , maka bcrarti jubat.m Pimpinan yang rncr upa kan 
jatah dari fr a ksi tcrscbut dikosorig kan scla ma tahun 
sidang itu. 

18. Pasal59 ayat (4) huruf' d 
Pasal in i menyatakan hahwn DPR Rl mcngadakan kunjungan 
kerja , termasuk mclakukan studi pcrhandingan b ila Jipandang 
perlu dalam masa rcses atau apabila dipandang perlu dalarn masa 
sidang. Untuk mclaksanakan ketcntuan ini, Lelah dilakukan studi 
pcrbandiugan Korn isi kc luar nc gcr i yaitu Korn is i APBN kc 
Am er ika Ser ikat , Pcr ancis, Jerman, llclgia da n Korn is i 1 kc 
negara ASEAN pada bulan Maret/April 1992. scdnn g kan BURT 
kc Jcpang, Korea Sclatan , Ta il.mil, Philipina, New Zealand pada 
bulan Maret/April 1992. 

19. Pasal 60 
Pasal ini mcngatur h:ntang tugas-tugas 13KSAP. Paua kcnyataan 
nya tugas yang dibebankan kcpada BKSAP tclah dilaksanakan 
dengan schaik-baiknya scbaguirnana diatur dalarn Pcrutur an Tata 
Tcrtih, kccuali pasal 68 ayat (5) yang mcnyat.ikan hahwa BKSAP 
mcmhcr i kan laporan k cp ad a Ba da n Mus y awar ah sckura ng 
kurangnya sc k al i da lam satu tahun sidang scrta mcmhagikannya 
kepada anggota, tidak dilaksanakan. Sehagai rcalisasi pasal 68 
ayat (1) c yang herbunyi : "rncmpcrsipakan segala scsuatu yang 
herhuhurigan dcngan kunjurigan Jclegasi Parlcrncn ncgara lain 
yang mcrnnjadi tamu DPR" dan dikaitkan dengan pasal 68 ayat 
(4) yang bcrbunyi : "BKSAP mclaporkan hasil kunjungan dclcga 
si DPR kepada rapat Paripurna", maka ada scdikit masalah dalam 
pelaksanaannya khususn ya yang b erkaitan dengan hasil studi 
pcrbandingan Kornisi-komisi k e lu ar ncgcri. Komisi-komisi yang 
mclakukan studi pcrhandingan ini b erkchcndak m elaporkan 
langsung basil studi perbandingan kc Paripurna tidak ingin diba 
has olch BKSAP. Hal ini tcntunya pcr lu pcngaturan lcbih lanjut 
di dalam pcnyernpumaan Tata Tcrtih yang akan datang. 
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Dalam pasal ini ditentukan bahwa rapat Pimpinan DPR RI ialah 
rapat anggota Pimpinan DPR RI yang dipimpin oleh Ketua DPR 
RI. 
Dalam pelaksanaannya, apabila Ketua DPR RI berhalangan hadir, 
maka rapat Pimpinan DPR RI tetap berjalan dan dipimpin oleh 
salah seorang Wakil Ketua DPR RI (berdasarkan urutan jumlah 
keanggotaan fraksi). 

22. Pasal 115 ayat (1) 
Dalam pasal ini diatur bahwa untuk setiap Rapat Paripurna dan 
rapat paripurna luar biasa dibuat Risalah resmi yang ditandatangai 
oleh Ketua Rapat, 
Dalam pelaksanaannya, Risalah Resmi ditandatangani oleh Sekre 
taris Rapat atas narna Ketua Ra pat. 

23. Pasal 117 ayat (1) 
Dalam pasal ini diatur bahwa untuk setiap rapat Pimpinan DPR, 
Rapat Badan Musyawarah, Rapat Komisi, Rapat Gabungan 
Komisi, rapat BURT, Rapat BKSAP, dan Rapat PAnitia Khusus, 
dibuat Catalan Rapat yang ditandatangani oleh Ketua rapat yang 
bersangkutan .. 
Dalam pelaksanaannya, catatan rapat tersebut ditandatangani oleh 
Sekretaris Rapat atas nama Ketua Rapat. 

5 
21. 

20. Pasal 81 
Pasal ini mengatur tentang jenis-jenis rapat DPR RI, yaitu : 
a. Rapat Paripurna 
b. Rapat Paripuma luar biasa. 
c. Rapat Fraksi. 
d. Rapat Pimpinan DPR RI 
e. Rapat Badan Musyawarah. 
f. Rapat Komisi 
g. Rapat Gabungan Komisi. 
h. Rapat BURT. 
1. Rapat BKSAP. 
j. Rapat Panitia Khusus. 
k. Rapat Panitia Kerja. 
I. Rapat Kerja. 
m. Rapat Dengar Pendapat. 
n. Rapat Dengar Pendapat Umum. 
Semua jenis rapat-rapat DPR RI sebagaimana dimaksud diatas 
telah dilaksanakan oleh DPR RI Pcriode 1987-1992, kecuali rapat 
paripurna luar biasa, belum dilaksanakan karena tidak ada masa- 
lah yang dianggap luar biasa. 
Pasal 85 
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24. Pas:tl 122 sampai dengan pasal 137 
Pasal-pasal terschut mcngatur mcngcnai pcmbcntukan undang 
undang, rne liputi RUU yang hcrasal dari Pemcr intah dan RUU 
yang berasal dari usu I inisiatif DPR RJ. 
Mcngcnai RUU yang mcru pakun usu! inisiatif DPR RI hclum 
pernah dilaksanakan okh DPR RI Pcr iodc 1987-1992. Olch 
karcnanya yang akan dibahas berikut ini adalah RUU yang beras 
al dari Pcmerint.rh. 
Tiap RUU yang disampaikan Pcrncrintah kepada DPR RI selama 
ini dilaksanak.m mclalu i proses scbag ai bcrikut Prcsidcn men 
yarnpaikan RUU dcngan surat pcngantar yang disebut Amanat 
Presidcn". Dalam arnanat Prcsidcn ini sclalu discbutkan Menter: 
yang akan mcnangani pcmba hasan RUU tcrsebut bcrsarna DPR 
RI. Masu k nva RUU ini k cmu d i a n dib icar a kun dalam r apat 
Pimpinan DPR RJ, dan sctclahnya, RUU dan Amanal Pr esiden 
tcrschut diumumkan dalam rapat paripurna tcrdckat lalu dipcrba 
nyak dan dibagikan kcpada para Anggota DPR RI. 
Sclanjutnya rnpat Badan Musyawarah m enctnpkan jadwal acara 
pcrnbahasan RUU terscbut mcnurut tingkat-tingkat pernbicaruan 
sehagai bcrikut : 

Pernbicaraan Tingkut I dalarn rapat paripurna. 
Pcmbicaraan Tingkat II dalam rapat paripurnn. 
Pcmhicaraan Tingkat III dalam rapat komisi I gahungan 
kornisi/Panitia Khusus. 
Pcmbicaraan Tingkat IV dalam rapat paripurna. 

Pcrnhicaraan Tingkat I bcrupa Kcterang.m Pcmcr intah/Pcnjclasan 
Pcrncr intah atas RUU t crscbut , disampaikan olch Mcntcr i yang 
ditunjuk Prcsidcn, dularn rapat pari puma DPR RI. 
Sehclurn Pemhicaraan Tingkat II, kcpada Fraksi-fraksi dibcrikan 
kcscmputnn uniuk rncmpclajari Kctcr.mgun/Pcnjclasan Pcrncr in 
tab atas Rl.:U tcrsebut Jan untuk rncnyusun Pcmandangan Umum 
atau pcndapat Iraksi yang akan disampaikan ol ch Juru Bicara 
Fraksi yang bersangkutan. 
Untuk kcpcrluan mernpclajar: Jan mernpcrsiapkan pcman dangan 
umum terschut, biasanya Fraksi dibcri waktu 2 sarnpai dengan 6 
h ar i tcrgantung kepada her at ringannya matcri RUU yang bcr 
sangkutan. 
Sclanjutnya Pcmbicaraan Tingkat II hcrisi : 

Pcmandangan Umum para Anggnta DPR RI dalam rapat pa 
ripurna DPR RI yang disampaikan olch juru hicara masing 
masing Fraksi Jalam DPR RI. 
Jawaban Pcmerintah atas Pcmandangan Umum para Anggota 
DPR RI Lamanya waktu antara pcmandangan umurn para 
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Anggota DPR RI dengan Jawaban Pemerintah biasanya 
berselang antara 5 sampai dengan 10 hari. 

Sebelum memasuki Pembicaraan Tingkat m, yaitu Rapat Kerja 
Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus dengan Pemerintah, 
biasanya juga diberikan waktu untuk rapat-rapat fraksi selama 2 
atau 3 hari dengan maksud agar Fraksi-fraksi dapat membekali 
para Anggotanya yang akan membahas RUU yang bersangkutan, 
Demikian juga kepada Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus 
sebelum memasuki rapat kerja dengan Pemerintab/Menteri yang 
bersangkutan biasanya diberikan kesempatan rapat intern selama 
beberapa hari untuk persiapan, 
Lamanya rapat kerja dengan Pemerintah/Menteri tergantung berat 
ringannya materi RUU yang bersangkutan, yaitu antara 3-4 bulan, 
dapat juga sampai 6 bulan, atau 1 tahun. 
Selanjutnya setelah Pernbicaraan ingkat III selesai, maka kepada 
Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus diberi waktu 2-3 hari 
untuk menyusun laporan basil Pernbicaraan 'I'ingkat III dan 
kepada Fraksi-fraksi diberikan waktu 2-5 hari untuk menyusun 
pendapat akhir Fraksinya masing-masing atas RUU yang telah 
selesai dibahas pada Pembicaraan Tingkat III, atau yang lebih 
dikenal dengan istitah "sternotivering", Untuk penghematan 
waktu, ada kalanya waktu rapat-rapat Fraksi bersamaan dengan 
rapat intern Komisi/Gabungan Kornisi/panitia Khusus yang 
bersangkutan. 
Pembicaraan tingkat terakhir aadalah Pembicaraan Tlngkat IV/ 
Pengambilan Keputusan oleh rapat paripurna DPR RI atas RUU 
tersebut, adalah sebagai berikut : 
a. Laporan Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus tentang 

basil Pembicsraan Tingkat HI. 
b. Pendapat akhir fraksi (stemotivering) bila perlu dilampiri 

catatan tentang pendirian fraksi, hal ini sesuai dengan pasal 
129 huruf a angka 2. 
Pada DPR RI Periode 1987-1992 belum pernah ada catatan 
fraksi. · 

c. Pengamhilan Keputusan atas RUU tersebut (persetujuan 
DPR RI atas RUU untuk disahkan menjadi Undang-undang), 

d. Pertemuan konsultasi antara Pimpinan DPR RI dan Pimpinan 
Fraksi dengan Pemerintah/Menteri. 
Sebagai contoh, pada waktu pembahasan RUU tentang 

Pendidikan Nasional, sebelum memasuki Pembicaraan Tingkat 
IV/Pengambilan Keputusan, timbul kemacetan/masalah dari 
Fraksi PDI. Untuk mengatasi hal tersebut maka diadakan perte 
muan konsultasi antara Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Fraksi- 
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C. Tdaahan Peraturan Tata Tcrlib 
Didalam mcngemhan tugas-tugas konstitusionalnya, kalangan 

Dewan menyadari bahwa Per aturan Tata Tcrtih DPR RI Nomor 
10/DPR RI/111/82-83 yang sekarang dipakai Dewan didalarn melaksa 
n akan tugas da n fungsinya, pcrlu pcn ycrnpurnaari, satu Jan lain ha! 
didalam mcngatasi kcndala-kendala dalam rangka Dewan rnelaksana 
kan wcwenang dan tugasnya, maupun dalarn upaya untuk meningkat 
kan peran lembaga Iegislatif. Gagasan kernungkinan pcnyempurnaan 
Pcraturan Tata Tertib DPR RI pcrnah tcrcetus pada saat diselcnggara 
kannya perternuan konsultasi Pimpinan Dewan dcngan Pimpinan 
Fraaksi-fraksi pada tanggal 20 Juli 1989. Hal in i herkcmbang Iehih 
lanjut dalarn pertcmuan konsultasi Pimpinan Dewan dengan Pimpinan 
Fraksi-fraksi pada tangga! 8 Maret 1990. 

Sehuhungan dcngan kesepakatan dalarn pertcmuan konsultasi 
pada tanggal 8 Maret 1990, Pimpinan Dewan mengirimkan surat 
kepada Pimpinan Fr aksi-Iraksi tertanggal HJ Maret 1990 (Nomor 
KD.00/1167/DPR RI/1990) perihal penelaahan Tata Tertib DPR RI, 
yang mcngharapkan agar didalarn masa rcses masing-masing Fraksi 

fraksi dcngan Pcrnerintah/Menteri. Pertcmuan konsultasi tersebut 
mcmhawa hasil dalam mengatasi masalah yang tengah dihadapi, 
Dalarn Pcmhicaraan Tingkat III, apab ila pernhahasan ditangani 
oleh scbuah Pan itia Khusus , maka Peraturan tata Tertib tidak 
mengatur mengcnai kapan Panitia Khusus terscbut dibentuk. 
Apabila dilihat dari tugasnya untuk mcnangani Pembicaraan 
Tingkat III, maka pcmhentukan Panitia Khusus itu dilakukan 
scte lah sclcsainya Pernbicaraan Tingkat JI, sebel urn mcrnasuki 
Pcrnhicar aan Tingkat III. Pada DPR RI Pcriode 1987-1992, 
pcmhentukan Panitia Khusus dilakukan menjclang Pcmbicaraan 
Tingkat III, diputuskan olch rapat Badan Musyawarahdan disah 
kan dalam rapat paripurna terdckat dan dituangkan dalam Surat 
Keputusan Dewan. 

25. PasaJ 147 
Dalam pasal ini diatur bahwa pengamhilan keputusan dalarn rapat 
DPR RI pada asanya diusahakan scjauh mungkin dengan musya 
warah untuk mcncapai mufakat, apabila cara terscbut tidak mung 
kin lagi, maka kcputusan diamhil berdasarkan suara terbanyak. 
Pada pcla ksanaannya, dalam rangka pcngamb ilan keputusan 
selarna ini tetap ditempuh dengan musyawarah untuk mencapai 
mufakat. Adapun caranya dilakukan cara pcnuckatan yang sifat 
nya semacarn pcmbicaraan pendah uluan scbclum rapat rcsrni 
scpcrti forum lobby atau konsultasi antara fraksi-traksi rnaupun 
antara Pimpinan DPR RI dcngan Pimpinan Fraksi-fraksi. 
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dapat menelaah Tata Tertib DPR RI yang selama ini menjadi pedoman 
bagi Dewan didalam melaksanakan tugas dan fungsinya, bagian 
bagian I bab-bab I pasal mana yang perlu disempurnakan. Selanjutnya 
disepa kati, Dewan akan membentuk satu tim kecil untuk membahas 
lebih lanjut perubahan-perubahan dimaksud. 

Sebagai tindak lanjut kesepakatan tersebut, rapat Badan Musya 
warah tanggal 23 Agustus 1990 menyepakati bahwa: 
1. Fraksi-fraksi telah mengadakan penelaahan terhadap peraturan 

Tata Tertib DPR RI. 
2. Fraksi-fraksi menyimpulkan adanya kelemahan/kekurangan 

dalam Peraturan Tata Tertib DPR RI. 
3. Hasil telaahan Peraturan Tata Tertib akan diserahkan kepada 

Badan Musyawarah, 
4. Sebagai tindak Ian jut dari ketiga hal tersebut di atas, akan diada 

kan pertemuan konsultasi antara Pimpinan DPR RI dengan 
Pimpinan Fraksi-fraksi. 
Atas dasar keputusan Badan Musyawarah tersebut, kemudian 

diadakan pertemuan konsultasi antara Pimpinan DPR RI dengan 
Pimpinan Fraksi-fraksi pada tanggal 2 Oktober 1990 dan disepakati 
untuk dibuat telaahan Peraturan Tata Tertib DPR RI pada akhir Masa 
Bakti DPR RI Periode 1987-1992. 

Disamping itu pula terdapat adanya pendapat beberapa tokoh dan 
pakar mengenai usul penyernpurnaan Peraturan Tata Tertib, antara 
lain desertasi salah seorang Anggota DPR RI,DR.Albert Hasibuan,SH. 

Oleh karena itu Pimpinan DPR RI dengan surat NornorPD.00/ 
1316/DPR RI/1992, tanggal 12 Maret 1992 perihal Telaahan Peratu 
ran Tata Tertib DPR RI, mengingatkan kembali kepada Fraksi-fraksi 
untuk membuat telaahan Peraturan Tata Tertib DPR RI paling lambat 
pada akhir Juli 1992 yang seterusnya akan ditangani lebih lanjut dan 
disarnpaikan kepada DPR RI Periode yang akan datang, 
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A. Huhungan DPR-RI Dengan Presideu 
Pasal 20, 21, 22, dan 23, U ndang-U ndang Dasar 1945 mengatur 

secara urn urn huburigan tata k erja antara DPR dengan Prcsidcn. 
Pcnjaharan lebih la nj u t ketcntuan-ketcntuan terscbut dalarn pasal 
pasal Undang-U ndang Dasar 1945 tcrscbut di atas diatur dalam Kcte 
tapan MPR Nomor III/MPR/1978 Bah III Pasal 8 ayat (3), (4), (5), (6) 
dan (7). 

Sehagaimana sud ah dijelaskan dalam buku DPR-RJ Pcriodc 
1977-1982, dan buku DPR-RI Periodc 1982-1987, maka yang dirnak 
sud dcngan hubungan DPR-RI dengan Lembaga Tinggi Negara lain 
nya disini ialah suatu huhungan kerja secara fungsional yang diatur 
olch ketcntuan-kctentuan konstitusional maupun olch peraturan-pera 
turan pcrundang-undangan lainnya. 

Mcngenai ha! terscbut diatas, tclah ditctapkan pengaturannya 
schagaimana tcrtuang dalarn Kctctapan MPR Nomor lll/MPR/1978 
tcntang Kc dudukan dan Huhungan Tata Kerja Lcmbaga Tertinggi 
dengan/atau Antar Lembaga-Lcrnbaga Tinggi Negara. Adapun pcr 
tirnbangan pcrlunya diadakan pengaturan kedudukan dan hubungan 
tata kcrja terscbut adalah schagaimana discbutkan dalam konsidcran 
nya yang herbunyi: 
Mcnimhang: "Bahwa demi terselenggaranya hubungan tata ker]a 

yang sebaik-baiknya dalam pelaksanaan tugas Lembaga 
Tertinggi Negaralatau antar Lembaga-Lcmbaga Tinggi 
Negara Sebagaunana dimaksud dalam Undang-Undang 
1945, perlu diadakan ketentuan-kctentuan pokok yang 
mengaturnya berdasarkan kedudukan dan f ungsi Lem 
baga masing-masing", 

Mcnurut Kcte ta pan MPR terscb ut, yang di m a ksu d dengan 
Lernbaga Tcrtinggi Negara ialah Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
scdangkan yang dirnaksud dengan Lembaga-lcmbaga Tinggi Negara 
sesuai dengan urutan-urutan yang terdapat dalam Undang-Undang 
Dasar 1945 ialah : 
a. Prcsiden 
b. Dewan Pertimbangan Agung 
c. Dewan Pcrwakilan Rakyat 
d. Badan Pemcriksa Kcuangan 
e. Mahkamah Agung 

HUBUNGAN DPR-RI DENGAN 
LEMBAGA TINGGI NEGARA LAINNYA 

BAB VI 
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Pasal 8 ayat (3), menyatakan : 
"Presiden bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat membentuk 
Undang-Undang termasuk menetapkan Undang-Undang Angga 
ran Pendapatan dan Belanja Negara" 

Pasal 8 ayat (4), menyatakan : 
"Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menya 
takan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan 
negara lain." 

Pasal 8 ayat (5), menyatakan: 
"Presiden tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat." 

Pasal 8 ayat (6), menyatakan: 
"Presiden tidak dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. 11 

Pasal 8 ayat (7), menyatakan: 
"Presiden harus memperhatikan sungguh-sungguh suara Dewan 
Perwakilan Rakyat." 
Dalam periode 1987-1992 ini hubungan antara DPR-RI dengan 

Presiden, khususnya pelaksanaan pasal 8 ayat (7) dan sesuai dengan 
Peraturan Tata Tertib DPR RI Pasal 43 ayat (1) huruf 9 telah berkem 
bang suatu budaya politik berupa pertemuan konsultasi yang sangat 
memper1ancar dan bah kan mempercepat arus informasi mengenai 
segala masalah yang timbul di bidang legislatif. 

Konsultasi Pimpinan DPR dengan Presiden biasanya dilakukan 
setelah DPR selesai menjalani satu masa sidang. Disamping hubungan 
yang bersifat konsultasi, ada juga bubungan yang bersifat formal, 
yaitu: 

Pidato Kenegaraan di depan Sidang Paripurna DPR-RI setiap 
tanggal 16 Agustus. 
Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN dan Nota 
Keuangan yang disarnpaikan oleh Presiden dalam minggu 
pertama setiap tahun. 

Dalam rangka melaksanakan Penjelasan Umum UUD 1945 dan 
pasal 8 ayat (7) Tap MPR Nomor HI/MPR/1978, sesuai pula dengan 
bunyi Tap MPR-RI No II/MPR/1988 tentang GBHN bahwa Pelaksa 
naan Pola Umum Pembangunan Lima Tahun ini dilakukan oleh Presi 
den selaku Mandataris MPR dengan mendengar dan memperhatikan 
secara sungguh-sungguh saran-saran dad DPR dalam menyusun 
Repelita Ke lima yang merupakan rencana pembangunan untuk men 
capai sasaran pembangunan di berbagai bidang dalam tahun 1989- 
1994. 
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Para A nxgota DPJl-JU sedung mcn gikut! c;c::.ira Fe,·>1bi:kuan masa Sidang I DPR-RI 

Pidat o Ken e g ara an Presiden Sochart o di dep an Sidan!? Puripurna t an g ga! 16 
Agusrus, sebagai acara pokok. dalam seriapp prrmulaan Tahun Sidang l)f'R. 
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Dengan Amanat Presiden RI sebagaimana tercantum dalam 
Keterangan Pemerintah tentang RAPBN Tahun 1989/1990 di depan 
Sidang Paripurna DPR-RI tanggal 7 Januari 1989, telah disampaikan 
pula Rancangan REPELITA V 1989/1990-1993/1994 untuk dibicara 
kan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 

Sesuai dengan GBHN tersebut, DPR-RI telah membentuk satu 
Panitia Khusus DPR-Rl berdasarkan keputusan rapat Bamus tanggal 
12 Januari 1989 dan dikukuhkan dalam rapat Paripurna DPR-RI 
tanggal 13 Januari 1989, serta dituangkan dalam Keputusan DPR-RI 
No.27 /Pimp/JII/1988-1989 ten tang Susunan Pimpinan Pansus 'Repelita 
V DPR-RI. Untuk sedikit memberikan gambaran, maka akan diurai 
kan secara singkat proses pembahasan dari Panitia Khusus Repelita V 
tersebut dan hasil-hasilnya. 

Dalam rapat-rapat kerja dengan pihak Pemermtah yang dikoordi 
nir oleb Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua 
Bappenas, para Menteri menurut bidangnya masing-masing memberi 
kan jawaban baik secara lisan maupua tertulis atas pertanyaan-perta 
nyaan Panitia Khusus, yang selanjutnya dilakukan dialog antara Panita 
Khusus dan pemerintah bagi pendalaman-pendalaman Janjutan materi 
yang sedang dibahas. 

Hasil dari rapat-rapat kerja tersebut diatas, dibahas dalam rspat 
pleno Panitia Khusus, yang memutuskan agar masing-masing fraksi 
dalam Panitia Khusus mempersiapkan pertimbangan-pertimbangan 
dan saran-saran yang akan disampaikan kepada Pemerintah, 

Naskah pertimbangan dan saran-saran masing-masing fraksi di 
dalam Panitia Khusus dibahas dalam rapat pleno Panitia Khusus untuk 
menentukan kesamaan-kesamaannya dan terhadap beberapa masalah, 
dimana terdapat beberapa perbedaan pandangan diusahakan untuk 
dapat dicapai kesepakatan bersama dalam Panitia Khusus yang selan 
jutnya rumusan-rumusan kesepakatan tersebut diserahkan pembaha 
sannya kepada suatu Tim Perumus yang terdiri atas 12 orang, yaitu: 
a. 5 orang dari Fraksi Karya Pembangunan 
b. 3 orang dari Fraksi ABRI 
c. 2 orang dari Fraksi Persatuan Pembangunan 
d. 2 orang dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia ditambah S 

orang Pimpinan Panitia Kusus dan Ketua Tim Perumus ditu 
gaskan kepada Ketua Panitia Khusus. 

Rapat-rapat Panitia Khusus Repellta V DPR-RI 
Panitia Khusus telah mengadakan rapat-rapatnya sebagai berikut: 

1. Rapat Pimpinan Panitia Khusus sebanyak 2 kali, yaitu tanggal 14 
Januari 1989 dan 4 Pebruari 1989. 

2. Rapat-rapat Pleno Panitia Khusus sebanyak S kali, yaitu 
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3. Rapat kerja Panitia Khusus dengan Pemerintah sebanyak 8 kali 
yaitu: 
a. Tanggal 23 Januari 1989 khusus dengan Menter i Negara 

Perencanaan Pembanguunan Nasional/K.etua Bappenas dan 
Menteri Muda/Wakil Ketua Bappenas membahas kerangka 
makro rancangan Repelita V. 

b. Tanggal 26,27 dan 28 Januari 1989 dengan para Menteri, 
Kepala Badan/Lernbaga Non Dcparternen di lingkungan 
koordinasi Menieri Koordinator Ekonomi, Keuangan, lndus 
tri dan Pengawasan Pembangunan. 

c. Tanggal 2 dan 3 Pcbruari dengan para Menteri, Kepala 
Badan/Lernbaga Non Departemen di Lingkungan Koordinasi 
Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. 

d. Tanggal 8 dan 9 Pebruari 1989 dcngan para Menteri, Kepala 
Badan/Lembaga Non Depanemen di Lingkungan Koordinasi 
Mentcri Koordinator Kesejakhteraan Rakyat. 

4. Rapat Tim Perumus sebanyak 2 kali, yaitu tanggal 14 dan 20 
Pebruari 1989. 

5. Rap at Tim Kcci l scban ya k 6 ka li yaitu dari tanggal 15 - 20 
Pebruari 1989. 

6. Rapat-rapat intern Fraksi-fraks i Panitia Khusus dalam rangka 
peridalaman materi dan menyusun pertanyaan-pertanyaan untuk 
rapat kerja, pendalaman jawaban Pemerintah serta menyusun 
saran-saran sebanyak 14 kali rapat. 

7. Rapat dengan pendapat umum dengan organisasi-organisasi 
kernasyarakatan sebanyak 3 kali yaitu <lcngan Pimpinan Pusat 
Ikatan Penasehat Hukurn Indonesia, Ger akan Karya Yustitia 
Indonesia dan Serikat Pekerja Scluruh Indonesia yang menyam 
paikan beberapa saran-sarannya kepada Panitia Khusus. 

Saran-saran DPR-RI atas Rancangan Repelita. 
1. Di dalam rapat plcno Pansus pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 

1989 dengan kescpakatan bulat te lah diambil keputusan o leh 
segenap anggota Pansus Repelita V tentang saran-saran DPR-RI 
atas Rancangan Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima 
1989/1990-1993/1994, sebagai hasil dari pcnelahaan, pengkajian 
dari kctiga buku rancangan Rcpelita V, scsuai dengan tugas yang 
diberikan oleh DPR-RI kepada Pansus. 

2. Saran-saran DPR-RI atas Rancangan Rencana Pembangunan 
Lima Tahun Kelima yang telah dihasilkan dan disepakati Pansus, 
benar-henar merupakan kesatuan pendapat antar Fraksi-fraksi di 
dalam Pansus setelah mclalui pernbahasan yang mcndalam. 
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Beberapa cuplikan dari naskah keputusan Pansus: 
1. Pembangunan Ekonomi: 

Dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, tujuan pokok 
nya adaJah untuk terciptanya kehidupan seluruh rakyat hidup 
sejahtera lahir dan batin. Strategi ekonomi, politik ekonomi 
dan kebijaksanaan ekonomi kita agar tetap mengarah pada 
peningkatan kesejahteraaan rakyat dengan mengusahakan 
dan mengutamakan pemerataan menuju pada terciptanya 
keadilan sosial, yaitu masyarakat adil dan makmur berdasar 
kan Pancasila. 
Dalam Repelita V akan dikejar pertumbuhan ekonomi rata 
rata 5% per tahun karena jelas dengan pertumbuhan ekonorni 
ini kesejahteraan dan kemakmuran akan semakin meaingkat, 
yang sekaligus akan meningkatkan pula derajat dan martabat 
bangsa kita di tengah-tengah bangsa lain. Dengan mengejar 
pertumbuhan tersebut perlu diciptakan dalam rnetode opera 
sionalnya tidak akan berdampak mematikan inisiatif, mema 
tikan daya kreasi, mematikan daya juang dan mematikan 
hasrat kerja keras. 
Demikian pula harus dihindari suatu ekses yang mungkin 
timbul seperti kehidupan ekonomi yang "freefight liberalism" 
yang dapat menjerumuskan pembangunan ekonomi kita pada 
"survival of the fittest" hanya yang besar dan kuatlah yang 
menang dan berhasil, 
Hal tersebut jelas dan tegas tidak dibenarkan oleh amanat 
rakyat melalui GBHN. 
Berdasarkan pasal 33 UUD 1945 beserta penjelasannya 
dinyatakan bahwa "perekonomian kita disusun sebagai usaha 
bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan ... ". Bila rumu 
san ideologinya telah demikian jelas ttapi masih memerlukan 
peningkatan kejelasan dalam penjabaran operasionalnya. 
Dalam hal ini perlu rnenjadi perhatian kita, agar datam Pelita 
V ini penjabaran operasionalnya semakin ditingkatkan, 
sehingga dalam Pelita V yang merupakan pemantapan 
kerangka landasan untuk tingal landas pada Pelita VI akan 
semakin dekatlah struktur dan sistem ekonomi kita yang 
benar-benar sesuai dengan makna dan semangat serta prilaku 
bisnis (etika bisnls) pasal 33 UUD 45, dan semakin jelas pula 
penjabaran dari "demokrasi ekonomi". 

2. Pem bangunan Politik: 
Berhasilnya pembangunan politik dengan kata lain berhasil 
nya proses pembangunan politik haruslah berarti bahwa nilai 
nilai Pancasila akan semakin terintemalisasikan pada indivi- 



du-individu dan terinstitusikan pada lembaga-lernbaga dan 
kelompok-kelompok. Dengan demikian, pembangunan na 
sional sebagai pengamalan Pancasila perlu diopcrasionalkan 
dan diamalkan schingga tahap pcmbangunan akan semakin 
kuat dalam pencerminan nilai-nilai Pancasila pada setiap 
"response" yang kernudian ditransforrnasikan dalarn bentuk 
kebijaksanaan. 
Di dalam Rcpclita V ini harus lcbih dite kankan bagi pema 
haman penlingnya arti dari stabilitas politik. 
Pembangunan politik tidak merupakan kegiatan yang berdiri 
sendiri, tetapi punya kaitan dan interdependcnsi dengan pem 
bangunan ekonorni, pcmbangunan kebudayaan, pertahanan 
kearnanan dan kemasyarakatan, 
Oleh scbab itu pembangunan politik barns dikembangkan 
agar dapat pula mendukung terjadinya pertumbuhan demok 
rasi kcmasyarakatan dan kebudayaan di ncgara kita. 
Dcmikian pula pcmbangunan politik harus ditujukan pada 
terciptanya stabilitas politik dan kctahanan nasional yang 
scrnakin mantap, scrta harus bcrkait pula dcrigan pclaksanaan 
trilogi pembangunan dan pcwujudan ketahanan nasional. 
Dalam rangka itulah, pcmhangunan politik harus scnantiasa 
bermakna pernbangunan demokrasi politik, yang terkait seca 
ra terpa du dcngan pertu mbuhan dcmokr asi ckonomi scrta 
demokrasi sosial dan kebudayaan berdasarkan Pancasila. 
Pernbangunan pertahanan kearnanan yang merupakan bagian 
integral dari pcmbangunan nasional diarahkan bagi rnenja 
min kernarnpuan bangsa dan ncgara di bidang pertahanan 
keamanan untuk menjamin tcgaknya ncgara kcsatuan Rcpu 
blik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar 1945. Selanjutnya kchijaksanaan pcmbangunan pcrta 
hanan kcamanan ditujukan kepada pcrwujudan daya tangkal 
yang tangguh, rne la lu i pcmhangunan, pemcliharaan dan 
pcngembangan serta pendayagunaan segenap komponen 
kekuatan pertahanan keamanan rakyat sernesta sccara tcrpadu 
dan ter arah , schingga tcrbina kekuatan pertahanan r akyat 
serncsta berintikan ABRI yang rclatif kecil, efektif dan effi 
sicn yang didukung oleh kernantapan nasional yang nyata. 
Untuk itu scmangat perlawanan rakyat semesta perlu tcrus 
ditumbuh kan mclalui pernb inaan hak dan kewajiban dalam 
usaha be la ncgara terhadap seluruh warga ncgara secara 
bcrtahap, diawali dcngan penyclcnggaran pcndidikan penda 
huluan tentang beta negara tcrutama di semua tingkat pendid 
ikan nasional. 

64 
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3. Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial 
Masalah kesejahteraan sosial, kesehatan dan pendidikan sampai 
kapanpun akan senantiasa tetap ada. Di dalam Pelita V ini perlu 
lebih ditingkatkan dan dimantapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan 
yang dituangkan dalam program-program untuk dapat lebih 
terwujudnya jaminan bagi setiap warga negara untuk mendapat 
kan pelayanan kesehatan, pendidikan dalam arti luas dan pelaya 
nan kesejahteraan sosial, sehingga bagaimanapun kondisi obyek 
tifnya dan di pelosok manapun ia berada, yang bersangkutan 
pendek kata berkesempatan untuk mernulihkan kesehatannya dan 
atau dapat secara mandiri melaksanakan fungsi sosialnya serta 
memperoleh untuk mendapatkan, melanjutkan pendidikannya. 

Pendapat Ketua DPR-RI mengenai Saran-Saran DPR-RI terha 
dap Penyusunan Repellta V: 

Amanat rakyat yang tertuang di dalam GBHN 1988 telah mene 
gaskan bahwa Repelita V harus dapat menjadi landasan pembangunan 
yang kuat sebagai tahap penutup pembangunan jangka panjang 25 
tahun pertama, Namun sekaligus bersamaan dengan itu harus mampu 
menjadi ancang-ancang bagi persiapan kita memasuki era tinggal 
landas sebagai awal dari pembangunan jangka panjang 25 tahun 
kedua. · 

. Dengan demikian nama Repelita V bukan sekedar kelanjutan dan 
peningkatan segala basil pembangunan saja, tetapi juga merupakan 
tahap penting dalam menentukan perjalanan pembangunan di segala 
bidang sekaligus menjembatani babak baru dalam proses tinggal 
landas. Oleh karena itu Repelita V sungguh merupakan babak kritis 
yang akan rnenentukan berhasil tidaknya kita melakukan pembangu 
nan yang berkesinambungan. 

Setelah 47 tahun merdeka dan setelah berusaha secara bersung 
guh-sungguh dalam 20 tahun terakhir ini kualitas bangsa Indonesia 
telah mengukir banyak kemajuan dalam segala aspek kehidupan yang 
merupakan sukses awal dari bangsa Indonesia menuju kepada kemu 
liaan cita dan keluhuran citranya. Dalam 20 tahun terakhir ini tampak 
jelas babwa bobot kualitas bangsa telah mampu menopang bangsa ini 
dalam menata kesiapan-kesiapan yang diperlukan di berbagai aspek 
kehidupan berrnasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang akan 
menjadi landasan yang kokoh kuat bagi pembangunan selanjutnya. 
Namum demikian kita tidak boleh berhenti dalam meningkatkan 
kualitas, karena keberhasilan pembangunan kapanpun dan dimanapun 
akan ditentukan oleh peranan sentral manusia yang berkualitas. 

Tuntutan dan harapan-harapan baru pasti makin membesar seiring 
dengan kemajuan yang berhasil kita ukir melalui pembangunan na 
sional dalam kurun waktu dua dasa warsa terakhir ini, seperti tuntutan 
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peningkatan kualitas hidup, tuntutan dan harapan akan pernerataan 
dan sebagainya. Pcrrnasalahan-pcrmasalahan yang akan kita hadapi 
pun cenderung akan semakin meningkat sebagai akihat sampingan 
dari kernajuan dunia ilmu pengetahuan dan tcknologi atau scbagai 
akihat tidak dapatnya pertumbuhan ekonomi kita dipacu secara pcsat 
karena dampak pcrckonomian dunia yang sulit dipastikan. 

Mcnghadapi semua itu mcmang diperlukan ikhtiar pcningkatan 
kualitas manusia, kualitas yang mcrnungkinkan dapatn ya kita rnc 
ningkatkan kualitas pelaksanaan kescluruhan aspek pcmhangunan 
nasional, kcseluruhan aspek pengarnalan Pan casi la , tcrmasuk di 
dalamnya aspck pengamalan Demokrasi Pancasilanya. Kualitas pelak 
sanaan Dcmokrasi Pancasila tidak b er dir i sc ndir i karcna upaya pc 
ningkatan kualitas tersebut tidak bisa tcrlepas dari usaha pcningkatan 
kualitas Pancasila secara keseluruhannya. 

Kernauan politik yang tcrungkap di dalam GBHN 1988 agar 
dalam menyusun Repclita V mcndcngar dan mcmpcrhatikan sungguh 
sungguh saran-saran dari DPR, nierupakan salah s.uu indikator dalam 
upaya rncningkatkan kualitas lcmhaga lcgisl.uif kita, karena pcningka 
tan kualitas di seluruh lcmbaga-lembaga politik dan di seluruh kch id 
upan dan pcnghidupan bangsa merupakan usaha mcwujudkan kualitas 
pclaksanaan Dcmokrasi Pancasila, agar paling tidak terciptanya kesc 
larasan secara proporsional dinarnika antara kcmarnpuan Pcmcrintah 
dan kernampuan Lernbaga Pcrwakilan Rakyat. 

Dengan sclcsainya tugas Pan itia Khusus Repclita V yang te lah 
rnenclurkan saran-saran Dewan kcpada Pcmcrintah da l arn rangka 
pcnyusunan Rcncana Repclita V, maka diti lik dari ciri Jan watak 
penampilan pc laksan aan Dcrnokrasi Pancasila k ita , kir anya pcr lu 
digaris bawahi hahwa pertimhang:rn dan saran Dewan in i bukanl.rh 
m erupakan kumpulan pcndapat Fraksi-f'raksi yang bcrdiri sendiri 
sen d ir i, namun bcnar-benar tclah mcrupakan kesatuan pcndapat para 
anggota Dewan yang bulat dun utuh yang kiranya akan dapat dijadi 
kan dasar pertimhangan hagi Pcrner intah dalam rangka mcnyusun 
Repelita V. Manakala Pcmerintah telah rnampu rncnyusun Rcpelita V, 
kita masih dituntut hekcrja keras untuk mcnyusun dan mcnciptakan 
"aturan pcrmainannya " dalam bentuk pcrangkat hukurn/perundang 
undangan, scsuai dcngan isi dan makna dari Repclita V terscbut. 

Melalui SIUM MPR 1988, rakyat tclah mernbcri mandat kepada 
Presiden Suharto untuk menyukscskan dan mengamankan pcmbangu 
nan nasional, yang jelas mcmcrlukan landasan hukurn. Schubungan 
dengan itu dapat diperkirakan hahwa masing-masing mcnteri sebagai 
pembantu Presidcn akan bekcrja kcras menyiapkan hahan-bahan 
untuk RUU di bidangnya masing-masing yang kernudian oleh Prcsi 
den akan disarnpaikan kepada Dewan guna dibahas lebih lanjut. 
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B. Hubungan DPR-RI Dengan Dewan Pertimbangan Agung 
Sesua i dengan UUD 1945 dan Ketetapa n MPR Nomor: 

III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga 
Tertinggi Negara dengan/antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara, 
Dewan Pertimbangan Agung mempunyai kedudukan yang sederajat 
dengan Lembaga Tinggi Negara Jainnya yaitu: DPR, MA dan BPK. 
Hubungan kerja antara DPR dengan Dewan Pertimbangan Agung 
sesuai ketentuan dalam Perturan Tata Tertib DPR diatur dalam pasal 4 
ayat (2) yang menyatakan: 

"Untuk kepentingan pelaksanaan wewenang dan tugasnya, DPR 
dapat mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan Lembaga 
Tinggi Negara lainnya." 
Selanjutnya diatur pula dalam Keputusan Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia Nomor: 11/DPR-RI/IV/1987-1988 ten 
tang Penentuan Ruang Lingkup Tugas/Pasangan Kerja Komisi-komisi 
dalam Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dimana dalam 
diktum keempat disebutkan bahwa: 

"Dalam rangka peningkatan pelaksanaan wewenang dan tugas 
DPR, Pimpinan DPR dapat mengadakan konsultasi dan koordi 
nasi dengan pimpinan Lembaga-lembaga tinggi Negara lainnya. 
Apabila dipandang perlu maka dalam konsultasi dan koordinasi 
tersebut Pimpinan DPR dapat didampingi oleb Pimpinan Komisi 
DPR dan beberapa Anggota Komisi sesuai dengan permasala 
hannya". 
Dengan demikian maka Lembaga Tinggi Negara adalah bukan 

merupakan pasangan kerja Komisi-komisl. Jadi yang ada ialah hubun 
gan antar Pirnpinan Lemhaga Tinggi Negara dalam bentuk konsultasi. 

Oleh karena itulah kita harus berani menyatu tekad dan memadu 
kebendak karena kita harus berpacu dengan waktu agar menjelang 
proses tinggal landas nanti segala perangkat hukum yang mendasar 
dan strategis dapat diwujudkan. Hal ini tentunya akan sangat tergan 
tung dari kemauan politik para pembentuk undang-undang yaitu 
kesiapan Pemerintah menyusun rancangan undang-undang dan kesia 
pan Dewan untuk membahasnya. 

Satu hal lagi yang merupakan himbauan kepada Pemerintah dan 
perlu mendapat perhatian kita bersama, agar kiranya waktu yang 
diberikan kepada Dewan untuk membahas saran-saran Repelira yang 
akan datang, lebih diperlonggar lagi, dalam arti bahwa rancangan 
Repelita itu sudah dapat diajukan kepada Dewan jauh sebelum Repe 
lita yang bersangkutan dilaksanakan, agar bobet dan kualitas saran 
Dewan dapat )ebih mernadai Iagi, 
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C. Hubungan DPR-RI Dengan Badan Pemerlksa Keuangan, 
Hubungan kerja amara DPR-Rl pcride 1987-1992 dengan Badan 

Pemeriksa Keuangan selain diatur dalam Ketetapan MPR Nomor 
III/MPR/1978 dan Keputusan DPR-RI Nomor 11/DPR-Rl/IV/1987- 
1988 diatur pula dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 tcntang 
Badan Pemcriksa Keuangan Pasal 2 ayat (4). Hubungan tersebut 
tercermin dalarn pcnanganan lebih lanjut HAPTAH BEPEKA atas 
pelaksanaan APBN sebagai pelaksanaan ketcntuan pasal 23 ayat (5) 
Undang-undang Dasar 1945 dan pas! 4 ayat (1.c) Tata Tertib DPR-RI. 

Mengenai pcnanganan lebih lanjut HAPTAH BEPEKA alas 
pelaksanaan APBN, DPR per io dc 1987-1992 te lah m cmpros e s 
HAPTAH BEPEKA, yaitu: . 

1. HAPTAH BEPEKA at as APBN Tahun 1985-1986 yang 
disampaikan kepada DPR pada tanggal 17 Pehruari 1988; 

2. HAPTAH BEPEKA atas APBN Tahun 1986-19987 yang 
disarnpaikan kcpada DPR pada tanggal 5 Juni 1989; 

3. HAPTAH BEPEKA atas APBN Tahun 1987-1988 yang 
disampaikan kepada DPR pada tanggal 7 Dcsernbcr 1989; 

4, HAPTAH BEPEKA atas APBN Tahun 1988-1989 yang 
disarnpaikan kepada DPR pada tanggal 30 Mei 1990; 

5. HAPTAH BEPEKA atas APBN Tahun 1989-1990 yang 
disarnpaikan kcpada DPR pada tanggal 6 Juni 1991; 

6. HAPTAH BEPEKA atas APBN Tahun 1990-1991 yang 
disarnpaikan kcpada DPR pada tanggal 16 Maret 1992. 

Hubungan kcrja antar DPR dengan Badan Perncriksa Keuangan 
juga tcrcerm in da lam rangka pcngisian kckosongan keanggotaan 
Badan Pemcriksa Kcuangan untuk masa jahatan tahun 1988/1993. Hal 
itu diatur dalam pasal 8 ayat (1) UU No 5 Tahun 1973 tentang Badan 
Pemeriksa Keuan gan d iseb ut kan b ahwa untu k sctiap lowongan 
keanggotaan Badan Perncr iksa Keuangan, oleh Dewan Perwa kil an 
Rakyat diusulkan 3 (tiga) orang calon. 

Pasal 31 ayat (1) kcputusan DPR-RI No 10/DPR-RI/82-83 ten 
tang Peraturan Tata Tertib Dewan Pcrwakilan Rakyat Republ ik 
Indonesia menyebutkan bahwa: 

"Apabila suatu Peraturan Perundang-undangan menentukan 
agar DPR menganjurkanlmengajukan c alon untuk mengisi 
suatu jabatan, maka rapat paripurna menugaskan Badan Musya 
warah untuk membicarakan dan kemudian memberikan pertim 
bangannya. 11 

Dalarn hubungan ini oleh DPR pcriode 1987/1992 berdasarkan 
keputusan rapat Paripurna tanggal 23 Juli 1988 yang kcmudian dit 
uangkan di da la m Surat Kcputusan DPR-Rl Nomor: 15/DPR 
RI/IV/1987-1988 tentang pencalonan keanggotaan Badan Perneriksa 
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Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; M Yusuf, ketika menyampaikan sambutan pada 
waktu penyerahan HA PTAH REPEKA. 



7 

70 

Kctua Dl'R-Rl, /'vf Kh aris Suhu d, mcnerim a buku IJAl''fAll liFl'Fl\A dur] Kctuu 
BEPLKA, M. Yusuf 



71 

D. Hubungan DPR~RI Dengan Mahkamah Agung, 
Seperti halnya dengan Dewan Pertimbangan Agung, maka 

hubungan kerja antara DPR-Rl periode 1987 - 1992 dengan Mahka 
mah Agung menu rut Surat Keputusan DPR Nomor : 10/DPR-RI/III 
/82-83 tanggal 26 Pebruari 1983, tentang Peraturan Tata Tertib DPR 
RI, diatur dalam Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa: 

- Sebagai Ketua merangkap 
Anggota 

- Sebagai Wakil Ketua merangkap 
Anggota 

- Sebagai Anggota 
- Sebagai Anggota 
- Sebagai Anggota 
- Sebagai Anggota 

3. Drs. Ashar Kasirn 
4. Adjat Sudradjat 
5. Kandiawan Affandi 
6. Krisnamurti Samii 

2. Marathon Wirija Mihardja 

Keuangan, telah diajukan sebanyak 17 orang calon untuk mengisi 
jabatan keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan, 

Adapun ke 17 calon tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Ashar Kasim, Drs 
2. A. Sudradjat 
3. Ben Mboy, Dr 
4. Gandi, Ors 
5. Jacob Tobing, Ors 
6. J. Hen uh iii 
7. Kandiawan Affandi 
8. Krishnarnurti Samii 
9. Marathon Wiriarnihardja, MBA 

10. M. Yusuf 
11. M. Yunus Umar, tt. SE 
12. Rivai Siata, Drs 
13. S.G.B. Tampuholon, Drs 
14. Surnarwan, Drs 
15. Suwondho, SH 
16. Syamsuddin Mahmud, Prof.DR. 
17. Widarsa, Drs. 

Keputusan DPR mengenai pencalonan keanggotaan Badan Peme 
ri ksa Keuangan tersebut disarnpaikan kepada Presiden RI dengan 
surat DPR Nomor: KS.02/2423/DPR-Rl/1988 tanggal 26 Juli 1988. 

Selanjutnya dari 17 orang calon yang diusulkan oleh DPR-RI tadi 
kemudian ditetapkan sebanyak 7 orang sebagai Ketua, Wakil Ketua 
dan Aggota Badan Perneriksa Keuangan dengan Keputusan Presiden 
RI Nomor: 220/M tahun 1988 tanggal 9 Agustus 1988, untuk rnasa 
jabatan 1988-1993 yaitu: 

1. M. Jusuf 
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"Untuk kepentingan pelaksanaan wewenang dun tugasnya DPR 
dapat mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan Lembaga Tinggi 
Negara Lainnya ". 

Sclanjutnya di atur pu l a da lu m Keputusan Dewan Pcrwak ilan 
Rakyat Rcpub lik Indonesia No. 11/DPR-Rl/IVi1987-1988 lentang 
Pcnentuan Ruang Lingkup Tugas/Pasangan Kcrja Komisi Kornisi da 
lam Dewan Perwakilan Rakyat RI, dalam diktum kecmpat discbutkan: 

"Dalam rangka peningkatan pelaksanaan wewenang dan tugus 
DPR, Pimpinan DPR daput mengadakan konsultasi dan koordin 
asi dengan Pimpinan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara lainnya. 
Apabila dipandang perlu maka dalam konsultasi dun koordinasi 
tersebut Punpinan DPR daput didampingi oleh Pimpinan Komisi 
DPR dan beberapu Anggotu Komist sesuai dengan pcrtnasala 
hannyu." 
Dalam rangka pclnksanann kctcntuan ini, maka Pimpinan DPR-Rl 

dalarn ha! ini diwakili oleh Wak il Ketua DPR-Rl/KOREKKU, hcrsa 
ma-sama dcngan Pimpinan Komisi llI yang mcmhid.ing i Dcpnrtcmcn 
Kcha kiman dan Kejaksaan Agung dan unsur-unsur Fraksi-Iraksi Ji 
Kornisi-kom is i tclah mcngadakan konsultasi dcngan Mah k amah 
Agung di Jalan Merdcka Sclatan No 13, Jakarta. 

Dal a m konsultasi tcrsehut tc lah dic.ipu i kc scpakat an schag a i 
bcrikut: 
a, Kesepakutan: 
1. Mekanisme Konsultasi 

a) Konsultnsi disclcngg arakan minimal 2 (Jua) kal i dal.nn satu 
tahun, dcugan catatan tidak tc rtutup k cmu n g k i n an u ntu k 
dap.rt disclcnggarakan konsultusi diluar waktu tcrscbut ap.ibi 
la ada masalah-rnasalah yang pcrlu dikonsultasikan. 

b) Pescrta konsultasi dari DPR udalah Pimpinan DPR, didarn 
pingi Kom isi III, unsur Frnksi-Iraksi di Komisi III, scrta tidak 
tertutup kernungkinan anggota dari Kornisi lainnya di DPR. 

c) Tcrnpat konsul tasi discl cng gur ak an s ccar a bcrgantian di 
Mahkarnah Agung dan di DPR-RI, dan untuk konsultasi yang 
akan datang bcrtcmpat di DPR. 

2. Matcri Konsultasi. 
a) Hal-ha] yang bcrkaitan dcngan l{APBN; 
b) Mas:dah yang mcrupakan rn asukan bagi kcdua hclnh pihak 

dalarn huhungannya dcngan pcncgakkan hukum. Antara kc 
dua matcri tcrscbut dapat disatukan dalarn sctiap konsultasi. 

b. Penyelesuian Perknra Kasasi: 
Adan ya perni kira n ten tang pcmbatusa n sccara sci ckti r terh ada p 

pcrkara-pcrkura yang kccil, cukup dua tingkat (pcngadilnn ncgeri, dan 
pcngadilan tinggi) agar jumlah permohonan kasasi/pcninjauan kcmba- 
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Ji tidak bertumpuk, hal tersebut sebaiknya menjadi bahan penelaahan 
bagi DPR terhadap Undang-undang yang berlaku maupun terhadap 
rancangan undang-undang yang akan masuk ke DPR (misalnya 
Hukum Acara Perdata). 

Dalam penyusunan RAPBN tahun pertama yang akan datang agar 
diperjuangkan biaya pengawasan untuk 4 (empat) lingkungan peradi 
Jan (Umurn, Militer, Tata Usaha Negara dan Agama), sehingga 
Mahkamah Agung dapat melakukan secara efektif. 

Di sarnping hubungan kerja berupa konsultasi tersebut, Dewan 
tel ah mengajukan 4 (em pat) orang calon untuk mengisi jabatan Hakim 
Agung berdasarkan keputusan rapat Paripurna tanggal 1Oktober1988 
yang kemudian dituangkan di dalarn Surat Keputusan DPR-RI Nomor 
3/DPR-RI/I/1988-1989 tenrang Pencalonan Hakim Agung pada 
Mahkamah Agung, Hal ini sesuai dengan pasal 43 ayat (1) UU Nomor 
13 tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan 
Umum dan Mahkamah Agung yang menyebutkan, bahwa Hakim 
Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden atas usul DPR melalui 
Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman. 

Adapun nama-nama calon Hakim Agung pada Mahkamah Agung 
yang diusulkan DPR RI adalah sebagai berikut: 

1. Mayor Jenderal M. Djaelani, S.H. 
2. R. Mohammad Iman, S.H. 
3. Laksamana Muda Soeharso, S.H. 
4. Bambang Sumedi, S.H. 
Keputusan DPR mengenai pencalonan keanggotaan Hakim 

Agung sebanyak 4 ( empat) orang tersebut disarnpaikan dengan surat 
DPR Nomor: KS.02/3428/DPR-RI/1988 tanggal 1 Oktober 1988 
kepada Presiden RI. Dari keempat orang ini kemudian ditetapkan 
sebanyak 3 (tiga) orang Hakim Agung pada Mahkamah Agung dan 
dengan Keputusan Presiden RI Nomor 295/M tahun 1988, yaitu: 

1. R. Mochamad Iman, S.H. 
2. Mayor Jenderal TNI M. DJaelani, S.H. 
3. Laksamana Muda TNI Soeharso,. SH. 
Kemudian untuk mengisi kekosongan jabatan Hakim Agung pada 

Mahkamab Agung sebanyak 10 (sepuluh) orang, maka berdasarkan 
Surat Keputusan DPR-RI Nomor 2/DPR-RIII/1991-1992 tentang 
Pencalonan Hakim Agung pada Mahkamah Agung dan dengan surat 
Ketua DPR-RI Nomor KS.02/4717/DPR-Rl/1991 tertanggal 29 
Oktober 1991 kepada Presiden R.I. telab diajukan sebanyak 29 (dua 
puluh sembilan) orang calon Hakim Agung, masing-masing: 

1. Abdul Madjid Manrapi, S.H. 
2. Abdul Somad, S.H. 
3. Achmad Masrul, S.H. 
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4. Andi Mochtar, S.H. 
5. Bachtiar, S.H. 
6. Chairuddin Siregar, S.H. 
7. Brigadir Jenderal TNI German Hudiarto, S.H. 
8. I Gusti Bagus Tirtayasa, S.H. 
9. Iswo, S.H. 

10. N. Liekc Rukmini, S.H 
11. Ny. Mursiah Bustarunn Madjid, S.H. 
12. Mocnarso, S.H. 
13. Ny. Nawangsih Sutarti, S.11. 
14. Nurotip Harahap, S.H. 
15. Ocng Rurnadji, S.H 
16. Paulus Wardoyo, S.H. 
17. Pitojo, S.11. 
18. Raja Lumban Tohing, S.H. 
19. Ny. Rctnowulan Soctantio, S.II. 
20. Socnarjo, S.l l. 
21. Socmarsono, S.H. 
22. Socsanto Bangocnnag oru, S.H. 
23. Suhadi, S.H. 
24. Ny. Sugiarti Salman, S.H. 
25. Laksamana Muda Suwardi Martowirono, S.H. 
26. Syafar Luthan, S.H. 
27. T. Socpr apto, S.H. 
28. Tjung Ahdul Muthalih, S.H. 
29. UB da Costa. 
Sclanjutnya bcrdasarkan Kcputusan Prcsidcn R.I. No. 312/M 

tahun 1991 tertanggal 12 Nopcrnbcr 1991 tclah diictapkan scbanyak 
10 (sepuluh) orang Hakim Agung pada Mahkarnah Agung, masing 
masing: 

I. Abdul Madjid Manrapi, S.H. 
2. Brigadir Jcnderal TN! German Hudiarto, S.H. 
3. Iswo, S. H. 
4. Mocnarso, S.H. 
5. Pitojo, S.11. 
6. Raja Lumhan Tohing, S.H. 
7. Soenarjo, S.H. 
8. Laksarnana Muda Suwardi Martowirono, S.H. 
9. Syafar Luthan, S.H. 

10. N. Lieke Rukrnini, S.H 
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Pengusulan Calon Ketua Mahkamah Agung 
Pada bulan Juli 1992, DPR RI telah memproses pengusu]an 

Calon Ketua Mahkamah Agung, karena Ketua Mahkamah Agung 
Ali Said,SH telah berusia 65 tahun, yaitu usia untuk mernasuki masa 
pensiun, sebagaimana diatur oleh Undang-undang nomor 14 tahun 
1985 tentang Mahkamah Agung. 

Di dalarn pasal 8 ayat 3 UU tersebut diatur bahwa: "Ketua dan 
Wakil Ketua Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden selaku Kepala 
Negara diantara HakimAgung yang diusulkan DPR ", 

Mendahului Keputusan Presiden yang disampaikan oleh Menses 
neg kepada Ketua DPR tentang pemberhentian Ali Said, SH dari 
jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Agung, maka Pimpinan DPR 
telah tanggal 6 Juli 1992, telah mengadakan perternuan konsultan 
dengan Pimpinan Fraksi-Iraksi. Dalam pertemuan tersebut diminta 
kepada pirnpinan Fraksi-fraksi untuk mengusulkan nama-nama Calon 
Ketua Mahkamah Agung. 

Setelah Keputusan Presiden nomor 152/M Tahun 1992 tentang 
Pemberhentian Ali Said, SH sebagai Ketua Mahkamah Agung diteri 
ma oleh Pimpinan DPR, maka rapat Paripurna DPR tanggal 13 Juli 
1992 menugaskan Badan Musyawarah untuk membahas usu I pencalo 
nan Ketua Mahkarnah Agung yang baru. 

Rapat Barnus yang dirnaksud adalah rapat Bamus tanggal 16 Juli 
1992. Di dalam Rapat Barnus tanggal 16 Juli 1992, telah diputuskan, 
bahwa 4 (empat) nama dari keempat fraksi ditetapkan menjadi nama 
nama calon Ketua Mahkamah Agung. Nama-narna tersebut adalah: 
H.R. Purwoto Suhadi Ganda Subrata, SH, M. Djaelani, SH, Prof. H. 
Busthanul Arifin, SH, H. Adi Andoyo Soetjipto, SH. Calon-calon 
tersebut diputuskan menjadi calon dari DPR berdasarkan Keputusan 
Rapat Paripurna DPR tanggal 22 Juni 1992. 

Selanjutnya nama-narna calon ini disampaikan kepada Presiden 
untuk mendapatkan keputusan dan akan diresmikan pengangkatannya 
oleh Presiden selaku Kepala Negara. Dari calon-calon yang diusulkan 
oleh DPR tersebut, maka H.R. Purwoto Suhadi Ganda Subrata, SH 
telah ditetapkan menjadi Ketua Mahkamah Agung, menggantikan Ali 
Said, SH yang telah memasuki masa pensiun. 
Pengusulan Calon Wakil Ketua Mahkamah Agung 

Berdasarkan sur at dari Menteri Sekiretaris Negara Nornor 
263/M.Sesneg/8/1992, tanggal 8 Agustus 1992, rnengenai Jabtana 
Wakil Ketua Mah-kamah Agung, diberitahukan bahwa sehubungan 
Wakil Ketua Mahkamah Agung diangkat sebagai Ketua Mahkamah 
Agung menjadi kosong. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang 
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka DPR RI 
tanggal 15 Agustus 1992, basil konsultasi Pimpinan DPR RI dengan 
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Pimpinan Fraksi-fraksi DPR RI, keputusan rapat Badan Musyawarah 
tanggal 20 Agustus 1992, dan setclah melalui keputusan rapat Par i 
purna DPR RI tanggal 31 Agustus 1992. 

Dalarn ha! ini DPR RI mcngusu lakn 2 (dua) orang caloon Wakil 
Ketua Mahkamah Agung, yaitu M. Djacbni, SH. dan H. Adi Andojo 
Soctjipto, SH. 
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m 

Jumlah Anggota Pembidangan 
No. Jabatan .. - ....... __ -·------- ---------- .. __________ ----·---------·--·-----·- 
Urut ABRI KP pp PDI Pasangan kcrja 

1. Komisi I Deplu,Dephanka 
Ketua 1 Deppen.Bakin, 
Wakil Ketua l 2 - 1 Wanbamkamnas, 
Anggota 8 24 4 3 Lem.Sandi 

2. Komisill 
Ketua 1 Depdagri,Menpan 
Wakil Ketua 2' 1 Sesueg,Bakin,BP 
Anggora 8 25 3 3 BP- 7,Amas lAN 

3. Komisi Ill 
Ketua 1 Kehakiman 
Wakil Ketua 1 1 1 1 Kejaksaaa 
Anggota 8 23 4 2 

4. Komisi IV 
Ketua 1 Deptan,Dephut 
Wakil Ketua 1 1 1 1 Deptrans 
Anggota 8 25 5 2 

Komisi-komisi adalah Alat Kelengkapan DPR RI yang bersifat 
tetap. Komlsf-komisi dibentuk berdasarkan Keputusan DPR RI 
Nomor 5/DPR RI/ II/1987-1988. Pimpinan-Pimpinan Komisi-Komisi 
untuk pertama kali ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPR RI 
Nomor 6/PIMP/DPR RI!II/1987-1988. 

Keanggotaan Komisi-komisi adalah sebagai berikut : 

A. KOMISI-KOMISI DPR RI 

Hasil-hasil yang telah dicapai oleh berbagai Alat Kelengkapan 
DPR RI. Untuk melaksanakan wewenang dan tugas DPR RI, maka 
DPR memiliki berbagai Alat Kelengkapan yang bersifat tetap dan satu 
Alat Kelengkapan yang tidak tetap yaitu Panitia Khusus. 

Alat Kelengkapan yang bersifat tetap, antara lain Komisi-komisi 
DPR RI dan Badan-badan, Komisi-komisi yang dimaksud adalah 
Kornisi I sampai dengan X dan Komisi APBN. Sedangkan Badan 
badan yang dimaksud adalah Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), 
Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) dan Badan Musyawarah 
(BAMUS). 

PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG 

BAB VII 
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Tugas-tugas utama Dewan yaitu di bi dang Pcrundang-undangan, 
di bidang Penetapan Anggaran dan di b idang Pengawasan , ditangani 
oleh Komisi-komisi DPR. 

Untuk melaksanakan ketiga tugas ini, maka Komisi-komisi : 
a. Mengadakan rapat kerja dengan Prcsidcn, yang dapat diwakili 

oleh Menteri. 

Jurulah Anggota Pembidangan 
No. Jabatan ---------- --·--·-- ... ----------- ---------- - - -- --- ·- ... -- - ----- --- --- 
Urut ABRI KP pp PDI Pasangau kerja 

5. Komisi V 
Ketua 1 Dephub.Dcplu, 
Wakil Ketua 1 1 1 , 1 Depparpostel, 
Anggota 8 27 4 

~ 2 Mcnpera,Dewan 

" Telekomunikasi 
6. Komisi VI 

Ketua 1 
•·'. Deprin.Deptan, 

\Vakil Ketua 1 1 l 1 1 Depnakcr,BKPM 
Anggota 7 25 5 3 

7. Komisi VIJ 
Ketua l '\ - Dcpke u.Dcpdag 
Wakil Ketua 1 2 1 Dcpkop,Bulog, 
Anggota 8 26 4 2 Perhankau, 

8. Komisi VIIl 
Kctua 1 Dcpkes,Dcpsos, 
Wakil Ketua 2 1 1 Meueg UPW, 
Anggota 8 24 4 3 BKKBN 

9. Komisi IX ' 

Kctua t ' Depdikbud, 
Wakil Ketua t 1 ' 1 Depag. l 

Anggota 8 24 5 2 
10. Kctua l Meneg PPN,BPS 

Waldt Kctua 1 2 l Meneg KLH,Ll 
Anggota 7 24 4 2 Pl.Mcnristek 

I Bapcnnas, Batan, 
Depanri, 
Bakosurtanal 

11. KomisiAPBr-; 
Ketua 1 Semua Departe- 
Wakil Ketua 2 1 1 men dau Lemba- 
Anggota 8 24 4 2 ga Non Dept. 
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Menteri Luar Negeri, Ali Alatas sedang memberlkan penjelasan dalam Rapat Ker]a 
dengan Komisi I. 

b. Mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Pejabat Pemerintah 
yang mewakili instansinya. 

c. Mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum, baik atas permin 
taan Komisi maupun atas permintaan pihak lain. 

d. Mengadakan kunjungan kerja, terrnasuk melakukan studi per 
bandingan yang dipandang perlu dalam masa reses atau apabila 
dipandang perlu dalam masa sidang, yang hasilnya atas keputusan 
Badan Musyawarah dilaporkan kepada rapat Paripurna untuk 
ditentukan tindak lanjutnya. 

e. Mengikuti dengan scksama serta mengurnpulkan bahan mengenai 
peristiwa yang menyangkut kepentingan rakyat, yang terjadi baik 
di dalam maupun di luar neger i, yang termasuk dalam ruang 
lingkup tugasnya. · 

f. Mcngajukan pcrtanyaan, baik kepada Pernerintah maupun kepada 
pihak lain. 

g. Mengadakan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat apabila 
dipandang perlu dcngan Pejabat Pemerintah yang rnewakili in 
stansinya, yang tidak tcrrnasuk dalarn ruang lingkup tugas Komisi 
yang bersangkutan scbagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat 
( 1 ), alas pcrsetu j uan Pimpinan DPR RI. 

h. Mengadakan Rapa! Gahungan Komisi apabila ada masalah yang 
menyangkut lchih dari satu Kornisi, 
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Rapat Ker]a Komisi JI/ dengan Meruen Kehakiman, Ismail Saleh, SH. 

Para Anggota Komlsi II dalam Rapat Ker]a dengan Mendagri. 
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Rapat Ker]a Komlsi V dengan Menteri Perhubungan; Ir. Azwar Anas. 

Pimpinan Komisi Ill, sedang memimpln Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian: 
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Rapat Ker]« Komisi I'/ dengan Mensen Tenaga Kcr]a, Cosmos Hatubara, 

,.- {.- ',- " .. :;: 
, ' ,,."-~, ~ ~>i , 

,, ' " ,. 
.. j/ .. i 

Pimpin..in l\om!\I ·,: scdang mendengarkan I'enielasan Menten Perhubungan. 

! 
! 

~.; 

·- ~ ~~ w ' ~· ~ ~ i 

~ ~~~ } 
;il 
·~ 
l 
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Para Anggota Komisi VJ/, sedang mengikuti Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan: 

Anggola Komlsi VI, sedang mendengarkan penjelasan Menterl Pertambangan dan 
Energi, Ir. Ginanjar Kartasasmtta. 
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Merucri Kcscluuan, Dr: Adhiatmu, tcrlibut pcmbica ra an dalam Rapa! Kcr]a dengan 
Komisi VJ fl. 

-~~,~ 

t 

Gubernur Hank Sen1ru.l, Ren Aloy scclang mcmbcrikan pcnjclasun 'pa d a Komis: VII. 
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Tampak Menteri P dan K, Fuad Hasan memberikan penjelasan pada Komisi IX. 

A nggota Kamisi VII!, mendengarkan penjelasan Menteri Sosial dalam Ra pat Ker]a. 
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89 

Menteri Keuangan; J.B. Sumarlln dalam Rapat Ker]a denganKomisiAPBN. 

Para Anggota Komisi X dalam Rapat Kerja dengan Menteri Negara Pi'N'[Ketua 
Bappenas. 
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Di bid:rng pc~und:111g-und:ing:1n d.il am pcr io d c in i tel ah Japat 
disclesaikan SS RL'U untuk Ji x.rhk..n mcnjadi UL y.mg pcnjclaxan 
nya schag:1i bcrikut: 
1. RUU-RUU yang teluli sclcs.ii dlhulws oleli DPR n: 

Prcsi.lcn sclnku Mandutaris j\1PR yang ditugasi untuk mclak 
sana ka n Pcm h:ingunan y;in~ bcrkvsi n am hungan da n D PR sclaku 
Lcmbag.i Lt~~isL\tif m cnvad.rri hahw.i bcrbugu Undang-undang 
h ar us scgna d ihns il k.ru untuk m c nj ad i landas.m hukum bagi 
pclaks:1n:1:1n PEL!TA demi PELITA. 

Sc lnujutn va kita juga mcnf_ct;iliui b.ihw« PELITA V tidak 
h.myu merupuk.m kclanjutun d.m pcninuk.uan dari Pclita IV, akan 
kt:ipi dih ar.ipk an juga mcrup:1 k a n pcmuntupan , pcrlua san, dan 
p cn ycm puru.um kl'.gi:1t:1n-kegiatan pcmb anuun an di bcrbagai 
bid.mu, k.ircna rn crupaka n tnh :1p pc 11u tu p pvr.uupungan tug as Jan 
pl'rj u an g:1 n b:rngsa sccar a her kcsin.uuh u nga n dulam Pcmhangu 
n a n J:ingka P:1njang 25 Tah un Pcrtnm a , sckaligus rn crup akan 
"bnh.i k kriti-." yang a kan rucncntuk.m bcrhasil tidaknya pclaksa 
n.r.rn pcmb:ir:gunan nasiona: yang bcrkcsinambung.m. 

Dul.on l'FLITA IV b:111gs:1 Indonesia te Iah bcrt ckad untuk 
m cnc iptak.m k crnn g k a la n dnsu n d.m d a l am ku ru n wak tu Iirn a 

tn h u n b e r i k u t n ya , y a i tu - rl n m a PEUTA Y, bcr ic kad un tu k 
rncma nt.ipk.m tcru s la nd:1s:rn pc mb., ugunan tcrscbu t, agar pada 
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akhir PELITA V kita dapat menciptakan landasan yang kuat bagl 
bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatan 
sendiri menu ju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasi 
la. Dengan demikian, maka bangsa Indonesia dapat memasuki ~ 
proses tinggal landas pada PELITA VI. 

Dalam pada itu pelaksanaan PELITA V sebagai tahap akhir 
Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun Pertama, sekaligus juga 
harus disiapkan sebaik-baiknya agar dapat menjadi landasan yang 
kukuh dan berkualitas bagi pelaksanaan Pembangunan Jangka 
Panjang 25 Tahun ke-dua oleh karenanya maka dalam Pola 
Umum PELITA V bangsa Indonesia telah sepakat untuk mene 
tapkan sasaran utama Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun 
ke-dua yaitu terciptanya kualitas rnanusia dan kualitas masyara 
kat Indonesia yang maju dan berkesinarnbungan, 

Sehubungan dengan itu, untuk memantapkan dan menga 
mankan pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya, mencipta 
kan kondisi yang lebih mantap sehingga dapat dinikmati iklim 
kepastian dan ketertiban hukum, serta memberi dukungan dan 
pcngarahan pembangunan demi mencapai kernakmuran yang adil 
dan merata, menumbuhkan dan mengembangkan disiplin nasional 
dan rasa tanggung jaw ab sosial, dipcrlu kan lebih ban yak peratu 
ran perundang-undangan yang mendukungnya. 

Oleh karenanya sampai dengan akhir masa bhakti keanggo 
taan DPR-RI Periode 1987-1992 ini, telah dapat diselesaikan 55 
(lima puluh lima) buah Rancangan Undang- Undang. 
Adapun perinciannya setelah menjadi Undang-undang adalah 
sebagai berikut : 
Tahun 1988 telah dlselesaikan sebanyak 6 buah RUU, yaitu : 
1. RUU tentang Perubahun atas UU Nomor 20 Tahun 1982 

tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan dan Keama 
nan Negara Republik Indonesia. 
RUU ini disampaikan ke DPR RI dengan Amanat Presiden 
Nomor R. 07/PU/Xl/1987, tanggal 11Nopember1987 yang 
menunjuk Menteri Pertahanan dan Keamanan untuk memba 
hasnya bersama-sama DPR RI, yang diterima DPR RI 
dengan Nomor Pokok P.01.87. 
a. Pembicaraan Tingkat I I Keterangan Pemerintah diada 

kan dalarn Rapat Parlpurna DPR RI pada tanggal 23 
Nopember 1987 yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR 
RI, Saiful Sulun, 
Keterangan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Perts 
hanan dan Keamanan, Poniman. 
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b. Pemhicnraan Tingkat II : 
1) Pcmandangan Umurn Frnksi - fraksi, tanggal 2 De 

somber 1987. 
2) Iawauan Pcmcrintah, tanggal 10 Descrnbcr 1987. 

c. Pembicaraan Tingkat Ill dilakukan oleh Pansus bersama 
Me ntcr i Pcrtah an an Jan Kcamanan pa da tanggal 8 
Jan uari 1988 s.J. 19 Pebruari 1988. 

d Pcmbicaraan Tinukut IV /Pcngambilan Keputusan dalam 
r apn t par ipurn a DPR Rl t:rnggal 22 Pcbr u ar i 1988, 
dipimpin uleh \Vakil Ketua DPR RI, Saiful Sulun. 
Dcngan para Pcrnbicaru scbagai berikut : 
1) Lipman Pirnpinan Pansus olch DR.A. Baramuli,SH. 
2) Juru Bicara Fraksi-Iraksi adalah scbagai hcrikut : 

a) Fr a k s i Kur ya Pcm b an g u n n n , Ors. Sabar 
Kocmbino. 

b) fr;1bi ABRI, Johni Herl.rut. 
c) Fraksi Pcr s atua n Pcmb a n g u n.m , H. Imron 

Rosymli, SH. 
rl) Frukxi Partai Dcmokrasi Indonesia, Sar djito 

Dharsoeki 
J) Sa nt hut n n Pcmcr intuh disampuikan o lch Mcntcri 

Pcrtahan.m Kcarnanan, Poniman. 
4) Dcngnn pcrsctujuan DPR RI, RCC tent.mg Pcruba 

han alas UU Nornor 20 Tahun 1982 tcntang Keren 
tua n-k ctcntuan Pokok Pcrtahanan dan Kcamanan 
l\cg.ara Rc pu b l i k Indonesia d isu h k a n m c nj ad i 
Undang-undang .'.:umor 1 Tahun 1988 Len-Lang 
Pcrubahan aias UV Nornor 20 Tahun 1982 tcntang 
Ke tcntuan-kctentuan Puko k Pcrtahanan dan Ke 
am :1 nan N cgar:1 Rcpub l ik I ndoncsia. 

2. !UIU !cn1a11g Prajurit A.BR/. 
RUU ini disampai kan kc DPR RI dcngan Aman at Prcsidcn 
Numor R. U7/PU/Xl/1987, tangg:t! 11 Nopcmbcr 1987 yang 
rn en unj u k Menter] Pcrtahanan Jan Kcaman.in untuk mcmba 
h a s n ya b c r s a m a-s a rn a DPR RI, yang d itcr irn a DPR RI 
dengan Nomor Pokok P.02Y7. 
a. Pcmb icaruan Tingk at I/ Kctcrangan Pemcr intah diada 

kan .Ia l.nn Rapat Paripurn a DPR RI pada tanggal 23 
Nupcmbcr l LJ87 yang dipirnpin o lch W;iki! Kctua DPR 
R J, ~;aifu l Sulun. 
Kcrcr.ingan Pcmerintah disampaikan olch Mcnicri Pcrta 
hanan dan Kcarnannn , Pouiman. 
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b. Pembicaraan Tingkat II: 
Pernandangan Umum Fraksi-fraksi, tanggal 2 
Desember 1987. 
Jawaban Pemerintah, tangga110 Desember 1987. 

c. Pernbicaraan Tingkat III dilakukan oleh Pansus bersama 
Menter i Pertahanan dan Keamanan pada tanggal 8 
Januari 1988 s.d. 19 Pebruari 1988. 

d. Pembicaraan Tingkat IV /Pengambilan Keputusan dalam 
rapat paripurna DPR RI tanggal 22 Pebruari 1988, 
dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Saiful Sulun. 
Dengan para Pembicara sebagai berikut : 
1) Laporan Pimpinan Pansus oleh DR.A. Baramuli,SH. 
2) Juru Bicara Fraksi-fraksi adalah sebagai berikut : 

a) Fraksi Karya Pembangunan, Soegijono. 
b) Fraksi ABRI, Abu Hartono, 
c) Fraksi Persatuan Pembangunan, Hilsmail Hasan 

Metareurn, SH. 
d) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Soetardjo 

Soerjo Goeritno. 
3) Sambutan Pemerintah disarnpaikan oleh Menteri 

Pertahanan Keamanan, Poniman. 
4) Dengan persetujuan DPR RI, RUU tentang Prajurit 

ABRI disahkan menjadi Undang-undang Nomor 2 
Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata 
Republik Indonesia. 

3. RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Tahun Anggaran 1988/1989. 
RUU ini disampaikan ke DPR RI dengan Amanat Presiden 
Nomor R. 01/PU/1/1988, tanggal 5 Januari 1988 yang 
menunjuk Menteri Keuangan untuk membahasnya bersarna 
sama DPR RI, yang diterima oleh DPR Rl dengan Nomor 
Pokok P.03.87. 
a. Pembicaraan Tingkat I I Keterangan Pemerintah diada 

kan dalarn Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 5 
Januari 1988 yang dipimpin oleh Ketua DPR RI, M. 
Kharis Suhud RI. 
Adapun Keterangan Pemerintah disampaikan oleh Presi 
den R.I., Soeharto. 
b. Pembicaraan Tingkat II: 

Penyampaian Pokok-pokok Pikiran Komisi 
APBN, tanggal 12 Januari 1988. 
Pemandangan Urnum Fraksi-Iraksi, tanggal 18 
s.d. 19 Januari 1988. 

• 
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• 

Jawaban Pcmerintah, tanggal 29 Januari 1988. 
c. Pernb icara an Tingkat III dilaku kan o leh Komisi 

APBN b ersam a Mcntcri Kcuangan pada tanggal 16 
s.d. 19 Pebruari 1988. 

d. Pcrnbicaraan Tingkal IV/Pengamhilan Keputusan 
da larn r a pat paripurna DPR RI tariggal 26 s.d. 27 
Pebruari 1988, dipimpin olch Wakil Kctua DPR RI, 
Dr s. So c rj ad i Dengan p ar a Pc m h ica r a s c h a g a i 
hcrikut: 
1) Laporan Pimpinan Komisi APBN oleb 

Muharsono R. 
2) Juru Bicara Fraksi - fruksi adulah scbagai bcri 

ku t: 
a) Fraksi Kar ya Pcmbangunan , Drs. Akmal 

Sin in. 
b) Fraksi ABRl, Sri Suharto. 
c) Fraksi Pcrsatuan Pcmbangunan, Drs.Tcu ku 

DjamaluJin Wali. 
d ) Fraksi Part.ii Dcmokrasi Indonesia, Markus 

Wauran 
3) Sambutan Pcmcr intah disurnpuikan olch Meri 

teri Kcuangan Radius Prawiro. 
4) Dcng a n pcr s ct uju an DPR RI, RUU tenta n g 

Anggaran Pcn d apatan da n Belanja Negara 
Ta h u n Anggaran 1988/1989 tel ah d isuh kan 
mcnjadi Undung-undang Nornor 3 Tahun l 988 
tcntang Anggaran Pcndapat dan Bclanja Negara 
Tahun Anggaran 1988/1989. 

4. RUU tentang Pengesahan "Protocol Amending The Treaty of 
Amity and Cooperation in Southeast Asia". 
RUlJ ini disampaikan kc DPR RI dcngan Amanat Prcsiden 
Nomor R. 03/PlJN/1988, tanggal 19 Mei 1988 yang rncnun 
juk Mcnteri Luar Ncgcri untuk mcrnbahasnya bcrsarna-sarna 
DPR RJ, yang dit er ima DPR RI Jcngan Nomor Pokok 
P.06.87. 
a. Pcrnbicaraan Tingkat I/ Kcterangan Perncrintah diada 

kan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 15 Juni 
1988 yang dipirnpin olch \Vakil Ketua DPR RI, Sniful 
Sulun. 
Adapun Kctcrangan Pcmcr intah disampaikan olch Ali 
Alatas, SH. 

b. Pcmb icaraan Tingkat II dit iadakan kar cna ditempuh 
dcngan proscdur singkat (short cut). 
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c. Pembicaraan Tingkat III dilakukan oleh Komisi I bersa 
ma Menteri Luar Negeri pada tanggal 21 s.d. 23 Juni 
1988. 

d. Pernbicaraan Tingkat IV /Pengambilan Keputusan dalam 
rapat paripurna DPR RI tanggal 29 Juni 1988, dipimpin 
oleh Wakil Ketua DPR RI, DR. H.J. Naro, SH 
Dengan para Pembicara sebagai berikut : 
1) Laporan Pimpinan Komisi I oleh H. Imron Rosyadi, 

SH. 
2) Juru Bicara Fraksi-fraksi adalah sebagai berikut : 

a) Fraks i Karya Pembangunan, Ir. Ida Bagus 
Putera 

b) Fraksi ABRI, Soeardi. 
c) Fraksi Persatuan Pembangunan, H. Ali Tamim, 

SH. 
d) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Drs. 

Soebagio. 
3) Sambutan Pemerintah disampaikan oleh Menteri 

Luar Negeri, Ali Alatas. 
4) Dengan persetujuan DPR RI, RUU tentang Penge 

sahan "Protocol Amending The Treaty of Amity and 
Cooperation in Southeast Asia" telah disahkan 
menjadi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1988 
tentang Pengesahan "Protocol Amending The Treaty 
of Amity and Cooperation in Southeast Asia". 

5. RUU tentang Tambahan dan Perubahan Anggaran Pendapa 
tan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 198711988. 
RUU ini disampaikan ke DPR RI dengan Amanat Presiden 
Nomor R. 02/PU/III/1988, tanggal 30 Maret 1988 yang 
menunjuk Menteri Keuangan untuk membahasnya bersama 
sama DPR RI, yang diterima DPR RI dengan Nomor Pokok 
P.05.87. 
a. Pembicaraan Tingkat I / Keterangan Pemerintah diada 

kan dalarn Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 1 Juni 
1988 yang dipimpin oleh Ketua DPR RI, M. Kharis 
Suhud. Adapun Keterangan Pernerintah disampaikan 
oleh Menteri Keuangan R.I., J.B. Sumarlin. 

b. Pernbicaraan Tingkat II ditiadakan karena diternpuh 
dengan prosedur singkat (short cut). 

c. Pembicaraan Tingkat III dilakukan oleh Pansus bersama 
Menteri Keuangan pada tanggal 22 s.d, 25 Juni 1988. 
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d. Pcrnbicaraan Tingkat lV/Pcngambibrn Keputusan dalarn 
rapat paripurna DPR RI tanggal 30 Juni 1988, dipirnpin 
olch \Vakil Ketua DPR RI, Drs. Soerjadi. 
Dcngan para Pcmbicara scbugai ber ikut : 
1) Laper an Pirnpin a n Komisi APGN, Mocharsono 

Kariodirdjo. 
2) Juru Bicara Fraksi-fraksi adalah scbugai bcrikut : 

a) Fraksi Karya Pcmhangunan, Abdul Latief, SH. 
b) Fraksi ABRI, G. Hartanto Socnarjo. 
c) Fraksi Pcrsatuan Pcrnbangunan, Drs. H. Ali 

Solwan. 
J) Fr;iksi Partai Dcmokrasi Indonesia, Budi 

Hardjono, SI!. 
3) Samhutan Pcmcr int ah disnmpaikan olcb Mcntcr i 

Kcuangan Prof. DR. J.B. Sumarlin. 
4) Dcngan persctujuan DPR RI, RUU tentang Tarnbu 

h a n Jan Pc r ub ah an Anggaran Pe n d a p a t a n d an 
Bcl.mja Negara T:1h un Angg arnn 1987/1988 tel ah 
dixnh kan m enjadi Undang-undung Nornor 5 Tahun 
1988 tcntang Tamb a h.m Jan Pcr u bn h a n Tahun 
Anggaran 19K7/1988. 

6. RUU ientang Perhitungan A11ggamn Negara Tu/um Angga 
ran 1985/1986. 
RUU ini disampaikau kc DPR RI dcngan Arnanut Prcsidcn 
No m or R.02/PU/111/1988, tungg a l 30 Maret 1988 yang 
mcnunjuk Mentcr i Kcuangan untuk mernbahasnya hcrsama 
sama DPR RI, yang ditcr ima DPR RI dcngan Nornor Pokok 
P.04.87. 
a. Pcmhicaraan Tirigkat I! Ketcrangnn Pcmcrintah diada 

kan dalarn Rapa! Paripurna DPR RI pada t;inggal 1 Juni 
1988 yang dipimpin olch Kctua DPR RI, M. Kh ar is 
Suhu d. Adapun Kcter ang an Pcm cr intah disampaikan 
oleh Menier: Kcuungan Prof. DR. R.I., J.B. Sumarlin. 

h. Pcrnh icaru an Tingkat II ditiadakan kar cn a diternpuh 
dcngan proscdur singkat (short cut). 

c. Pcmbicaraun Tingkat Ill dilakukan oleh Pansus hcrsarna 
Mcnter i Pcrtahanan clan Keamanan pada tanggal 22 s.d. 
25 Juni 1988. 

d. Pembicaraan Tingkat l V/Pcngamb ilan Keputusan dalarn 
rapat paripurna DPR RI tanggal 30 Juni 1988, dipimpin 
olch Wakil Kctua DPR RI, Drs. Socrjadi. 
Dcngan para Pembicara scbagai hcrikut: 
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1) Laporan Pimpinan Kornisi APBN, Moeharsono 
Kartodirdjo. 

2) Juru Bicara Fraksi-fraksi adalah sebagai berikut : 
a) Fraksi Karya Pembangunan, Abdul Latief, SH. 
b) Fraksi ABRI, G. Hartanto Soenarjo. 
c) Fraksi Persatuan Pembangunan, Ors. H. Ali 

Sofwan. 
d) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Budi 

Hardjono, SH. 
3) Sambutan Pemerintah disampaikan oleh Menteri 

Keuangan Prof. DR. J. B. Sumarlin, 
4) Dengan persetujuan DPR RI, RUU tentang Perhi 

tungan Anggaran Negara telah disahkan menjadi 
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1988 tentang 
Perhitungan Anggaran Negara. 

Tahun 1989 telah dlselesalkan sebanyak 7 buah RUU, yaitu : 
1. RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belan]a Negara 

Talwn Anggaran 1989/ 1990. 
RUU ini disampaikan ke DPR RI dengan Amanat Presiden 
Nomor R.01/PU/I/1989, tanggaL6 Januari 1989 yang menun 
juk Menteri Keuangan untuk membahasnya bersama-sama 
DPR RI, yang diterima DPR RI dengan Nomor Pokok 
P.10.87. 
a. Pcmbicaraan Tingkat I I Keterangan Pemerintah diada 

kan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 7 
Januari 1989 yang dipimpin oleh Ketua DPR RI, 
M.Kharis Suhud, 
Adapun Keterangan Pemerintah disarnpaikan oleh 
Presiden R.L, Soeharto. 

b. Pcmbicaraan Tingkat II : 
Pemandangan Umum Fraksi - fraksi, tanggal 18 
Januari 1989. 
Jawaban Pemerintah, tanggal 30 Januari 1989. 

c. Pernbicaraan Tingkat III dilakukan oleh Komisi APBN 
bersarna Menteri Keuangan pada tanggal 21 s.d. 24 
Januari 1989. 

d. Pernbicaraan Tingkat IV /Pengarnbilan Keputusan dalam 
rapat paripurna DPR RI tanggal 28 Pebruari 1989, 
dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Drs. Soerjadi, 
Dengan para Pembicara sebagai berikut: 
1) Laporan Pimpinan Komisi APBN, Moeharsono 

. Kartodirdjo. 
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2) Juru Bicara Fraksi-Iruksi adalah schagai bcrikut : 
a) Fraksi Karyn Pcmhangunan, A. Wiratno 

PoespLl<ilmodjo 
b) fraksi ABRI, A I3:ikri Sr ihardono. 
c) Fraksi Pcrs.ituan Pcmb.mgunan, H. Mocharnnd 

Hnriono. 
J) Fraks! Pariai Dcmokrasi Indonesia, Socwardi 

Wirjoatrnodjo, SH. 
3) Sam h utan Pcm cri n t ah Ji s am p;i i k an o lch Men tcr i 

Keunng:in J.B. Sumarlin. 
4) Dcngan persctujuan DPR RI, RUU tcntarig Angga 

ran Pcndapnt.m dan Bclanja Negara Tahun Angga 
ran 1989/1990 t c lah d i s ah k a n m c nja d i Und.ing 
u n d.m g Norn or l Tuh un 1989 tc n t.mj; Anggar an 
Pcn dap.n an dun Bc l.mju Negara Tuhun Angg:irnn 
l'JK'JiJl)<)O, dal.un Lcmburan Negara Nnmtir 5 tuhun 
1 ()~l) uan Tamhahan Lcrnh.rran Negara Nornor 33,-;9 
Tahun 1989. 

2. RUU tentang Pendidikan Nasional. 
RL:U ini Jis:m1p:1ibn kc DPR Rl deng:111 Am:111:it PrcsiJi.:n 
Nornor R. 04/PU/V/1988, tanggal 23 Mei 1988 yang nicnun 
juk Mcnteri Pcndidik.m Jan Kcbudayuan untuk mcrnbahas 
nva hcrsuma-suma DPR RI, y:1ng: ditcr im a DPR RI dcng.m 
Nornor Pokok P.U7.S7. 
a. Pcmb ic.rr.mn Tingku: l : Kdt:ranµ,:rn Pcm crintah diad.r 

kan d.rl.un R:1r:1t Paripurn« DPR R1 pada tangg:il 2lJ Juni 
l 9K,) y:ing dipimpin okh \Vakil Kctu:r DPR, DR. II. 1. 
'.\;iru, SH. Adapun Kctcr.mgun Pcmcrintah disampaikan 
u le h Mc n t c r i Pc n d id i k an d ;1 n Kc bud a ya an R. L, Prof. 
DR. Fu:1d l las.m. 

b. Pcmbicaruan Tingkat ll : 
Pcrnrmd.mg an Umum Fraksi - Ir.rksi, t<mggal 8 
September 1 ').i.\8. 
Jawaban Pcmcrintah, tangg:il lo September 1988. 

c. Pcmbicuraan Tingk.u Ill d ilakuk.m olch Pansus bcrsarna 
Mc ntcr i Pcnd idi k.m dun Kcbudayuan pada t:1nggal 26 
September J l)~..;s s.d. 28 Pcbruari l 9SY. 

cl. Pcmbicaruan Tinukn: Iv/Pcngumbilan Kcputusun dalarn 
rapat paripurna DPR RI 1:1nggal 6 Maret 1989, dipimpin 
olch W:ikil Ketu:i DPR RI, R. Sockardi. 
Dcngnn para Pcmbicara scbag;ii hcr ikut : 
1) Laporan Pimpinan Pansus oleh DR. Bawadirnan. 
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2) Juru Bicara Fraksi-fraksi adalah sebagai berikut : 
a) Fraksi Karya Pembangunan, Drs. H. M. Husni 

Thamrin Assaat, SH. 
b) Fraksi ABRI, B. Suyono. 
c) Fraksi Persatuan Pembangunan, Drs.H.Zarkasih 

Nur. 
d) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Drs, 

Soebarjo. 
3) Sarnbutan Pemerintah disampaikan oleh Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Dr. Fuad Hasan. 
4) Dengan persetujuan DPR RI, RUU tentang Pendidi 

kan Nasional te lah d isahkan menjadi Undang 
undang Nornor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pen 
didikan Nasional, dimuat dalam Lernbaran Negara 
Nomor 6 Tahun 1989 dan Tarnbahan Lembaran 
Negara Nomor 3390 Tahun 1989. 

3. RVV tentang Telekomunikasi. 
RUU ini disampaikan ke DPR RI dengan Amanat Presiden 
Nomor R. 05/PU/IX/1988, tanggal 19 September 1988 yang 
menunjuk Mentcri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi 
untuk membahasnya bersama-sama DPR RI, yang diterima 
DPR RI dengan Nomor Pokok P.08.87. 
a. Pembicaraan Tingkat I I Keterangan Pemerintah diada 

kan dalarn Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 18 
Nopember 1988 yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, 
R. Soekardi. 
Adapun Keterangan Pemerintah disampaikan oleh 
Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi, Soesilo 
Soedarman. 

b. Pernbicaraan Tingkat II : 
Pemandangan Umum Fraksi - fraksi, tanggal 1 
Desember 1988. 
Jawaban Pemerintah, tanggal 5 Desember 1988. 

c. Pernb icar aan Tingkat III dilakukan oleh Komisi V 
bersarna Menteri Par iwisata Pos dan Telekomunikasi 
pada tanggal 18 Januari s.d. 28 Pebruari 1989. 

d. Pembicaraan Tingkat IV /Pengambilan Keputusan dalarn 
rapat paripurna DPR RI tanggal 4 Maret 1989, dipimpin 
oleh Wakil Ketua DPR RI, R. Soekardi, 
Dengan para Pembicara sebagai berikut: 
1) Laporan Pimpinan Komisi V oleh DR. Ir. G. M. 

Tampubolon. 
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2) Juru Bicara Fraksi-fraksi adalah sebagai bcrikut: 
a) Fraksi Karya · Pcmbangunan, Drs. Bomer 

Pasaribu, SH. 
h) Fraksi ABRI, Drs. Robinson G. 
c) Fraksi Persatuan Pcrnbangunan, H.M.Musyafak 
d) Fraksi Partai Dcmokrasi Indonesia, I Gusti 

Ngurah Yudha: 
3) Samhutan Pcmcr inrah d isampa ika n oleh Mentcri 

Par iw i s a ta, Po s, dan Tclckomunikasi, Socsilo 
Socdarrnnn. 

4) Dcngan persctujuan DPR RI, RULi tcntang Tclcko 
munikasi tc l a h disahkan mcrijadi Uudang-undaug 
mcnjadi Uudang-undang Nomor 3 Tahun 1989 
tentang Tclckornunikasi. 

4. RUU tentang Tambahan dan Perubalsan Anggaran Pendapa 
tan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1988/1989. 
RUU ini disarnpa ikan kc DPR RI dcngan Amanat Prcsidcn 
Nornor R. 03/PU/rJl/1989 tanggal 31 Maret 1989 yang 
mcnunjuk Mcntcri Kcuangun untuk mcmbuhasnya bcrsama 
sarna DPR RI, yang ditcrima DPR RI dcngan Nomor Pokok 
P.14.87. 
a. Pcmbicaraan Tingkat I I Kctcrangnn Pcrncrintah diada 

kan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 25 Mei 
1989. 
Adapun Kctcr ang an Pcmcr in tah disam pa i kan oi eh 
Mcnteri Kcuangan RJ., Prof. DR. J.B. Sumarlin. 

b. Pcmb icaraan Tingkat II ditiadakan karcna diternpuh 
dcngan prosedur singkat (short cut). 

c. Pcmbicaraan Tingkat III dilakukan oich Komisi APBN 
hcrsama Me ntcr i Kcu.in gnn pada tanggal 8 s.d. 12 Juni 
19S9. 

d. Pcmnicaruan Tingkat IV /Pcngambilan Keputusan dalam 
r apat paripurna DPR RI tanggal 13 Juni 1989, dipimpin 
olch \Vakil Kctua DPR RI, Drs. Socrjadi. 
Dcngan para Pcrnbicara scbagai ber ikut : 
1) Lapor an Pimpinan Kornisi APBN, Mocharsono 

Kartodirdjo. 
2) Juru Bicara Fraksi-Iraksi adalah sebagai berikut : 

a) Fraksi Katya Pcmbangunan, Endang Djunacdi. 
b) Fraksi ABRI, Mahrnudi Hadi Saroso. 
c) Fraksi Pcrsatuan Pcmbangunan, Drs. H. Bunya 

min Mattalitti. 
d) Partai Dernokrasi Indonesia, Budi Hardjono. 
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3) Sambutan Pemerintah disarnpaikan oleh Menteri 
Keuangan Prof. DR. J.B. Sumarlin. 

4) Dengan persetujuan DPR RI, RUU tentang Tamba 
ban dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Be 
lanj a Negara Tahun Anggaran 1988/1989 telah 
disahkan menjadi Undang-undang Nomor 4 Tahun 
1989 tentang Tarnbahan dan Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 
1988/1989, dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 
22 Tahun 1989 dan Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3393 Tahun 1989. 

5. RUU tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Ang 
garan 1986/1987. 
R UU ini disampaikan ke DPR RI dengan Amanat Presiden 
Nomor R. 03/PU/III/1989 tanggal 31 Maret 1989 yang 
menunjuk Menteri Keuangan untuk rnembahasnya bersama 
sama DPR RI, yang diterima DPR RI dengan Nornor Pokok 
P.13.87. 
a. Pembicaraan Tingkat I I Keterangan Pemerintah diada 

kan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 25 Mei 
1989. Adapun Keterangan Pemerintah disampaikan oleh 
Menter] Keuangan R.I., Prof. DR. J.B. Sumarlin. 

b. Pembicaraan Tingkat II ditiadakan karena ditempuh 
dengan prosedur singkat (short cut). 

c. Pernbicaraan Tingkat III dilakukan oleh Komisi APBN 
bersama Menteri Keuangan pada tanggal 8 s.d. 12 Juni 
1989. 

d. Pembicaraan Tingkat IV /Pengambilan Keputusan dalam 
rapat paripurna DPR RI tanggal 15 Juni 1989, dipimpin 
oleh Wakil Ketua DPR RI, Drs. Soerjadi. 
Dengan para Pembicara sebagai berikut : 
1) Laporan Pirnpinan Komisi APBN, Moeharsono 

Kartodirdjo. 
2) Juru Bicara Fraksi-fraksi adalah sebagai berikut : 

a) Fraksi Karya Pembangunan, Endang Djunaedi, 
b) Fraksi ABRI, Mahmudi Hadi Saroso, 
c) Fraksi Persatuan Pembangunan, Drs. H. 

Bunyarnin Mattalitti. 
d) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Budi 

Hardjono, 
3) Sambutan Pemerintah disampaikan oleh Menteri 

Keuangan, Prof. DR. J.B. Sumarlin. 
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4) Dengan persetujuan DPR RI, RUU tentang Perhi 
tungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1986/ 
1987 telah disah kan mcnjadi Undang-undang 
Nomor 5 Tahun 1989 tcntang Perhitungan Angga 
ran Negara Tahu n Anggaran 1986/1987, dim u at 
dalam Lernbaran Negara Nomor 23 Tahun 1989 dan 
Tarnbahan Lernbaran Negara Nomor 3394 Tahun 
1989. 

6. R UU ten tang Paten. 
RUU ini disarnpa ikan kc DPR RI dengan Amanat Prcsiden 
Nomor R. 02/PU/I/1989, tanggal 30 Januari J 989 yang 
menunjuk Mcntcri Kehakiman untuk mernbahasnya bersama 
sarna DPR RT, yang diterirna DPR RI dcngan Nomor Pokok 
P.12.87. 
a. Pcmbicaraan Tingkat I I Kctcrangan Pemcrintah diada 

kan dalarn Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 16 Juni 
1989 yang dipimpin o lch \Vakil Ketu a D PR, Saiful 
Sulun. 
Adapun Ke rer a rig an Pcm er i n tuh disampaikan ol e h 
Mcnteri Kchakirnan R.l., Ismail Saleh, S.H. 

b. Pcrnbicaraan Tingkat II: 
Pcrnandangan Umum Fraksi-Iraksi, tanggal 26 Juni 
1989. 
Jawaban Pcmcrintah, tanggal 3 Juli 1989. 

c. Pcmbicaraan Tingkat llI dilakukan olch Pansus bcrsama 
Mentcr i Kehak irnan pada tanggal 24 Agustus s.d. 11 
Oktohcr 1989. 

d. Pcrnbicaraan Tingkat JV/Pengambilan Keputusan dalam 
r apat par ipur n a DPR RI tanggal 13 Oktohcr 1989, 
dipirnpin olch Waki\ Ketua DPR Rl, Saiful Sulun. 
Dcngan para Pernbicara scbagai bcrikut : 
1) La po ran Pimpinan Pansus olch Taufik Hidayat, S.H. 
2) Juru Bicara Fraksi-fraksi adalah sebagui bcrikut: 

a) Fraksi Karya Pcmbangunan, Drs.F. Harcfa, SH. 
b) Fraksi ABRI, Ors. H.B. Socdjadi G.R. 
c) Fraksi Pcrsatuan Pcmbangunan, Ors. Sritua 

Siregar. 
d) Partai Dcmokrasi Indonesia, Tengku Dachnan 

M,SH. 
3) Sambutan Pemcrintah disampaikan olch Menteri 

Kehakiman, Ismail Saleh, S.H. 
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4) Dengan persetujuan DPR RI, RUU tentang Paten 
telah disahkan menjadi Undang-undang Nornor 6 
Tahun 1989 tentang Paten, dimuat dalam Lembaran 
Negara Nomor 39 Tahun 1989 dan Tarnb ah an 
Lembaran Negara Nomor 3398 Tahun 1989. 

7. RUU tentang Peradilan Agama. 
RUU ini disampaikan ke DPR RI dengan Amanat Presiden 
Nomor R. 06/PU/XII/1988, tanggal 3 Desember 1988 yang 
menunjuk Menteri Agama untuk membahasnya bersama 
sama DPR RI, yang diterirna DPR RI dengan Nomor Pokok 
P.09.87. 
a. Pernbicaraan Tingkat I I Keterangan Pemerintah diada 

kart dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 28 
Janu ari 1989 yang dipirnpin oleh Wakil Ketua DPR, 
DR.HJ. Naro, SH. 
Adapun Keterangan Pemerintah disarnpaikan oleh 
Menteri Agama R.I., H. Munawir Syadzali, MA. 

b. Pembicaraan Tingkat II : 
Pemandangan Umum Fraksi-fraksi, tanggal 12 Juni 
1989. 
Jawaban Pemerintah, tanggal 19 Juni 1989. 

c. Pcmbicaraan Tingkat III dilakukan oleh Pansus bersama 
Me nteri Kehakiman pada tanggal 24 Agustus s.d. 6 
Desember 1989. 

d. Pembicaraan Tingkat IV /Pengambilan Keputusan dalam 
rapat paripurna DPR RI tanggal 14 Desemb er 1989, 
dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, DRH.J. Naro, SH. 
Dengan para Pembicara sebagai berikut : 
1) Laporan Pimpinan Pansus oleh H.Bambang Sutisna, 

SH. 
2) Juru Bicara Fraksi-fraksi adalah sebagai berikut: 

a) Fraksi Karya Pembangunan, Drs. H. Harun 
Rasyidi. 

b) Fraksi ABRI, A. Rustandi, SH. 
c) Fraksi Persatuan Pembangunan, Sukardi 

Effendi. 
d) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Ir. H. 

Andjar Siswojo. 
3) Sambutan Pemerintah disarnpaikan oleh Menteri 

Menteri Agama R.I., H. Munawir Syadzali, MA. 
4) Dengan persetujuan DPR RI, RUU tentang Peradi 

Ian Agarna yang dibahas oleh Pansus bersama 
Menteri Agama telah disahkan menjadi Undang- 
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undang No m or 7 Tahun 1989 tcntang Pcradi lan 
Agama, dimuat dalarn Lcmbaran Negara Nomor 49 
Ta h u n 1989 Jan Tambahan Lcrnb a r a n Negara 
Nornor 3400 Tahun 1989. 

Tahun 1990 telah diselesaikan sebanyak 11 RUU, yaitu : 
1. RUU te ntang Anggaran Pen daptitan d an Bel anja Negara 

Taliun Anggaran 1990i J 991. 
RUU ini disarnpaikan kc DPR RI dcngan Arnanut Prcsidcn 
Nornor R. 01/PU/I/1990, tanggal 3 Januar i l 990 yang me 
nunjuk Mcntcri Kcuang an u nt u k rn cmbab a sn ya bcrsa m a 
sarna DPR RI, yang ditcrima DPR RI dcngan Nornor Pokok 
P.21.87. 
a. Pcmbicaraan Tingkat I / Kctcrangan Pcmcrintah diada 

kan dalam Rnpat Paripurna DPR RI pada tanggal 4 
Januari 1990 yang d ip im p i o olch Ke tu a DPR RI, 
!\1.Kharis Suhud 
Adapun Keterangan Pcm er inta h d i sa mpa i kn n ol ch 
Prcsidcn R.l., Soch.irto. 
Pcnyampaian Pokok - po ko k Pi k i r an , tanggal 1 l 
Januari 1990. 

h. Pcrnbicaraan Tingbt II : 
Pernandangan Uruum Fr.iksi - Iraksi, tanggal 15 Jan 
16 Jan uari 1990. 
Jawaban Pcrncrintah, tanggal 25 Junuar i 1990. 

c. Pcrnhicaraan Tingkat Ill dilaku kun olch Kornisi APBN 
b c r s arn a Mcn tcr i Kcu an g an pada tauggal 19 s.d. 22 
Pcbruaril990. 

d. Pcmb icaraan Tingk.it IV/P1Cng:imbibn Kcpuiusan dularn 
r apu t p ar ipur n a DPR RI tanggal 27 Pcbr u a r: 1990, 
dipirnpin olch \Vakil Kctua DPR RI, Drs. Socrjadi. 
Dcngan para Pcmbicara scbagai bcr ikut : 
I) Laporan Pirnpinan Korn is i APBN, Mochar sorio 

Kartodirdjo. 
2) Juru Bicara Fruksi-Iraksi adalah scbagai bcrikut : 

a) Fraksi Karya Pcrnbangunan, Drs. Johni Alwi B. 
b) Fraksi ABRI, Drs. Afif ~fa'rocf. 
c) Fraksi Pcrsatuan Pcmhangunan, Drs. M. 

Mansur. 
Ll) Fraksi Partai Dernokrusi Indonesia, Clara 

Sitompul 
3) Sambutan Pcmcrintah disarnpaikan o leh Menter: 

Kcuangan, Prof. DR. J.B. Sumarlin. 
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4) Dengan persetujuan DPR RI, RUU tentang Angga 
ran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Angga 
ran 1990/1991 telah disahkan menjadi Undang 
undang Nomor 1 Tahun 1990 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 
1990/1991, dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 
10 tahun 1990 dan Tarnbahan Lembaran Negara 
Nomor 3403 Tahun 1990. 

2. RUU tentang Tambahan dan Perubahan Anggaran Pendapa 
tan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1989/1990. 
RUU ini disampaikan ke DPR RI dengan Arnanat Presiden 
Nomor R. 04/PU/III/1990 tanggal 28 Maret 1990 yang 
menunjuk Menteri Keuangan untuk membahasnya bersama 
sarna DPR RI, yang diterima DPR RI dengan Nomor Pokok 
P.24.87. 
a. Pernbicaraan Tingkat I I Keterangan Pemerintah diada 

kan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 14 Mei 
1990 yang dipimpin oleh Drs. Soerjadi. Adapun Kete 
rangan Pemerintah disarnpaikan oleh Menteri Keuangan 
R.I., Prof. DR. J.B. Surnarlin. 

b. Pernbicaraan Tingkat II ditiadakan karena diternpuh 
dengan prosedur singkat (short cut). 

c. Pembicaraan Tingkat III dilakukan oleh Komisi APBN 
bersama Menteri Keuangan pada tanggal 31 Mei s.d. 4 
Juni 1990. 

d. Pernbicaraan Tingkat IV /Pengarnbilan Keputusan dalam 
rapat paripurna DPR RI tanggal l3 Juni 1990, dipimpin 
oleh Waki! Ketua DPR RI, Drs. Soerjadi. 
Dcngan para Pembicara sebagai berikut: 
1) Laporan Pimpinan Kornisi APBN, Moeharsono 

Kartodirdjo. 
2) Juru Bicara Fraksi-fraksi adalah sebagai berikut : 

a) Fraksi Karya Pembangunan, Endang Djunaedi. 
b) Fraksi ABR!, Mahmudi Hadi Saroso. 
c) Fraksi Persatuan Pembangunan, Drs. H. 

Bunyamin Mattalitti, 
d) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Budi 

Hardjono, SH. 
3) Sambutan Pemerintah disampaikan oleh Menteri 

Keuangan, Prof. DR. J.B. Sumerlin. 
4) Dengan persetujuan DPR RI, RUU tentang Tamba 

ha n dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara Tahun Anggaran 1989/1990 telah 
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disahkan mcnjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 
1990 tcntang Tarnbahan dan Perubahan Anggaran 
Pcridapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 
1989/1990, dimuat dalam Lcmbaran Negara Nomor 
40 Tahun 1990 dan Tambahan Lcmbaran Negara 
Nomor 3415 Tahun 1990. 

3. RUU tentang Perhttungan Anggaran Negara Tahun 19871 
1988. 
RUU ini disarnpa ikan kc DPR RI dcngan Arnanat Presidcn 
Nomor R.05/PU/III/1990 tanggal 28 Maret 1990 yang me 
nunjuk Mcntcri Kcuangan untuk membahasnya bersama 
sama DPR RI, yang diterima DPR RI dengan Nomor Pokok 
P.25.87. 
a. Pernbicaraan Tingkat I I Kctcrangan Perncrintah diada 

kan dalam Ra pat Paripurna DPR RI pada tanggal 14 
Mei 1990 yang dipimpin oleh Drs. Socrjadi. 
Ada pun Ketcrangan Pcrn cr intah disampaikan oleh 
Mcnteri Keuangan R.I., Prof. DR. J.B. Sumarlin. 

b. Pcmbicaraan Tingkat II ditiadakan kar en a ditcmpuh 
dcngan prosedur singkat (short cut). 

c. Pembicaraan Tingkat 111 dilnkukan olch Komisi APBN 
bcrsama Mentcri Kcuangan pada tanggal 31 Mei s.d. 4 
Juni 1990. 

c. Pcmbicaraan Tingkat IV/Pcngambilan Kcputusan dalam 
rapat paripurna DPR RI tanggal 13 Juni 1990, dipimpin 
olch Wakil Ketua DPR RI, Drs. Soerjadi. 
Dcngan para Pcmhicara scbagai bcr ikut : 
1) Laporan Pimpinan Komisi APBN, Mocharsono 

Kartodirdjo. 
2) Juru Bicara Fraksi-Ira ksi adalah scbagai berikut : 

a) Fraksi Karya Pcmbangunnn, Endang Djunacdi. 
b) Fraksi ABRI, Muhrnudi Hadi Saroso. 
c) Fraksi Persatuan Pembangunan, Ors. H. 

Bunyarnin Mattalitti. 
d) Fraksi Partai Dcrnokrasi Indonesia, Budi 

Hardjono, SH. 
3) Sarnbutan Pcmcr intah disampaikan o leh Mcnteri 

Keuangan, Prof. DR. J.B. Sumarlin. 
4) Dcngan persetujuan DPR RI, RUU tentang Perhi 

tungan Anggaran Negara Tahun 1987/1988 t e lah 
disahkan menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 
1990 tentang Pcrhitungan Anggaran Negara Tahun 
Anggaran 1987 / 1988, dirnuat dalam Lembaran 
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Negara Nomor 41 Tahun 1990 dan Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3416 Tabun 1990. 

4. RUU tentang Wajib Serah Simpon Karya Cetak dan Katya 
Rekam. 
RUU ini disarnpaikan ke DPR RI dengan Amanat Presiden 
Nomor R.05/PU/XI/1989, tanggal 21 Nopember 1989 yang 
menunjuk Menter] Agama untuk membahasnya bersama 
sama DPR RI, yang diterima DPR RI dengan Nomor Pokok 
P.16.87. 
a. Pembicaraan Tingkat I I Keterangan Pemerintah diada 

kan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 29 
Januari 1990 yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, 
R. Soekardi didampingi DR.HJ. Naro, SH. 
Adapun Kererangan Pemerintah disarnpaikan oleh Men 
teri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. DR. Fuad Hasan. 

b. Pernbicaraan Tingkat II: 
Pemandangan Umum Fraksi - fraksi, tanggal 13 
Pebruari 1990. 
Jawaban Pemerintah, tanggal 10 Maret 1990. 

c. Pembicaraan Tingkat III dilakukan oleh Komisi IX ber 
sarna Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 
21 Mei s.d. 11 Juli 1990. 

d. Pembicaraan Tingkat IV /Pengambilan Keputusan dalam 
rapat paripurna DPR RI tanggal 21 Juli 1990, dipimpin 
oleh Wak.ii Ketua DPR RI, DR.H.J. Naro, SH. 
Dengan para Pembicara sebagai berikut : 
1) Laporan Pimpinan Komisi IX oleb H. Ch.M. Muas. 
2) Juru Bicara Fraksi-fraksi adalah sebagai berikut : 

a) Fraksi Karya Pembangunan, H. Ch.M. Muas. 
b) Fraksi ABRI, Burhan Arifin. 
c) Fraksi Persatuan Pembangunan, H. Ali Tamim, 

SH. 
d) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Drs. Ukun 

Suryaman 
3) Sambutan Pemerintah disampaikan oleh Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. DR. Fuad Hasan. 
4) Dengan persetujuan DPR RI, RUU tentang Wajib 

Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam yang 
dibahas oleh Komisi IX dengan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan telah disahkan menjadi Undang 
undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Wajib Serah 
Simpan Katya Cetak dan Karya Rekam, dimuat 
dalam Lembaran Negara Nomor 48 Tahun 1990 
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dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3418 
Tahun 1990. 

5. RUU tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan 
Ekosistemnya. 
RUU ini disampaikan ke DPR RI dengan Amanat Presiden 
Nomor R. 04/PU/XI/1989, tanggal 14 Nopernber 1989 yang 
mcnunjuk Mcnteri Kehutanan untuk membahasnya bersama 
sama DPR RI, yang diterima DPR RI dengan Nomor Pokok 
P.15.87. 
a. Pcmb icaraan Tingkat I I Kctcrangan Pcmcrintah diada 

kan da lam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 29 
Januari 1990 yang dipirnpin olch Wakil Ketua DPR RI, 
R. Soekardi. 
Kcterangan Pcmcrintah disampaikan olch Mcnt er i 
Kehutanan, lr. Hasrul Harahap. 

b. Pcmbicaraan Tingkat II : 
Pcmandangan Umum Fraksi - fraksi, tanggal 12 
Pcbruari 1990. 
Jawaban Pemerintah, tanggal 8 Maret 1990. 

c. Pcmbicaraan Tingkat Ill dilakukan olch Pansus bcrsama 
Mcntcri Kehuta n a n pada tanggal 21 Mei s.d. 18 Juli 
1990. 

d. Pembicaraan Tingkat IV/Pcngambilan Kcputusan dalarn 
rapat paripurna DPR RI tanggal 19 Juli 1990, dipimpin 
oleh \Vakil Ketua DPR RI, R. Sockardi. 
Dcngan para Pcmbicara sebagai berikut : 
1) La po ran Pim pin an Pa n su s H. Djama luddin 

Tambunan, SH. 
2) Juru Bicara Fraksi-Iraksi adalah sebagai berikut: 

a) Fraksi Karya Pcmbangunan, Dra. Ny. Oelfah A. 
S. Harmanto. 

b) Fraksi ABRI, Zainuddin. 
c) Fraksi Persatuan Pembangunan, Abdullah 

Chol ii. 
d) Fraksi Partai Dcmokrasi Indonesia, Djupri, SH. 

3) Sarnbutan Pemerintah disarnpaikan olch Menter i 
Kchutanan, Ir. Hasrul Harahap. 

4) Dengan persetujuan DPR RI, RUU tcntang Konser 
vasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya 
tclah disahkan menjadi Undang-undang Nomor 5 
Tahun 1990 tentang Konservasi Sumher Daya 
Alam Hayati dan Ekosistemnya. 
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6. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Dati If Halmahera 
Tengah. 
RUU ini disampaikan ke DPR RI dengan Amanat Presiden 
Nomor R. 06/PU/XIl/1989, tanggal 7 Desember 1989 yang 
menunjuk Menter] Dalam Negeri untuk membahasnya 
bersama-sama DPR RI, yang diterima DPR RI dengan 
Nomor Pokok P.17.87. 
a. Pembicaraan Tingkat I I Keterangan Pemerintah diada 

kan dalarn Rapat Par ipurna DPR RI pada tanggal 5 
Maret 1990 yang dipirnpin oleh Wakil Ketua DPR RI, 
DR. H. J. Naro, SH. Keterangan Pemerintah disampai 
kan oleh Menteri Dalam Negeri, Rudini. 

b. Pembicaraan Tingkat II : 
Pemandangan Umum Fraksi • fraksi, tanggal 6 Juni 
1990. 
Jawaban Pernerintah, tanggal 12 Juni 1990. 

c. Pemb icaraan Tingkat III dilaku kan oleh Kornisi II 
bersama Menteri Dalarn Negeri pada tanggal 19 Juni s.d. 
12 Juli 1990. 

d. Pembicaraan Tingkat IV /Pengambilan Keputusan dalam 
rapat paripurna DPR RI tanggal 20 Juli 1990, dipimpin 
oleh Wakil Ketua DPR RI, Saiful Sulun. 
Dengan para Pernbicara sebagai berikut : 
1) Laporan Pimpinan Komisi II oleh R. K. Sernbiring 

Melia la. 
2) Juru Bicara Fraksi-fraksi adalah sebagai berikut : 

a) Fraksi Karya Pembangunan, Ny. Enny Busiri. 
b) Fraksi ABRI, Ors. Moeljono Martosuwarno. 
c) Fraksi Persatuan Pembangunan, H. Koenshole 

hoedin. 
d) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Adi 

Pranoto. 
3) Sambutan Pernerintah disampaikan oleh Menteri 

Dalam Negeri, Rudini. 
4) Dengan persetujuan DPR RI, RUU tentang Pemben 

tukan Kabupaten Dati II Halmahera Tengah telah 
disahkan menjadi Undang-undang Nornor 6 Tahun 
1990 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II 
Halrnahera Tengah, dimuat dalam Lembaran Negara 
Nomor 51 Tahun 1990 dan Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3420 Tahun 1990. 

7. R UU ten tang Pembentukan Kotamadya Dati II Bitung 
RUU ini disampaikan ke DPR RI dengan Amanat Presiden 
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Nomor R. 02/PU/II/1990, tanggal 5 Pebruari 1990 yang me 
nunjuk Mcnteri Dalam Negeri untuk membahasnya bersama 
sarna DPR RI, yang ditcrima DPR RI dengan Nomor Pokok 
P.22.87. 
a. Pcmbicaraan Tingkat I I Ketcrangan Pcmcrintah diada 

kan dalam Rapat Paripurna DPR Rl pada tanggal 5 
Maret 1990 yang dipimpin okh Wakil Kctua DPR RI, 
DR. H.J. Naro, SH. 
Ketcrangan Perner intah disarnpaikan oleh Mcntcri Da 
Jam Negeri, Rudini. 

b. Pcrnbicaraan Tingkat II : 
Pcmandangan Umurn Fraksi - fraksi, tanggal 6 Juni 
1990. 
Jawaban Pcrncrintah, tanggal 12 Juni 1990. 

c. Pembicaraan Tingkat 1lI di lakukan oleh Kornisi JI her 
sama Mcntcri Dalam Ncgcri pada tanggal 19 Juni s.d. 12 
Juli 1990. 

d. Pcmbicaraan Tingkat Iv/Pcngamhilan Kcputusan dalam 
rapat paripurna DPR RI tanggal 20 Juli 1990 dipimpin 
okh \Vakil Ketua DPR RI, Saiful Sulun. 
Dcngan para Pcrnbicara scbagai berikut : 
1) Lapor an Pimpinan Pansus o l e h R.K. Scmhiring 

Mcliala. 
2) Juru Bicara Fraksi-fra ksi adalah scbagai bcrikut: 

a) Fraksi Karya Pcmbangunan, Ny. Enny Busiri. 
h) Fraksi ABRI, Drs. Mocljono Kartosocwarno. 
c) Fraksi Pcrsatuan Pcmbangunun, H. Kocnsholc 

hocdin. 
d) Fraksi Parta i Dernokrasi Indonesia, AJi 

Pranoto. 
3) Sambutan Pemcr i ntah disarnpaikan oleh Mcnteri 

Dalarn Negcri, Rudini. 
4) Dcngan persetujuan DPR RI, RUU tcntang Pcmben 

tukan Kota madya Dari II Bitung tclah disahkan 
menjadi Undang-undang Nom or 7 Tahun 1990 
tcntang Pernbcntukan Kotamadya Dali II Bitung, 
Jimuat dalarn Lcmbaran Negara Nomor 52 Tahun 
1990 dan Tamban an Lcmharan Negara Nomor 
3421 Tahun 1990. 

8. R UU tell tang Akademi llmu Pengetahuan Indonesia. 
RUU ini disarnpaikan ke DPR RI dcngan Amanat Prcsiden 
Nomor R. 07/PU/XIr/1989, tanggal 23 Desembcr 1989 yang 
menunjuk Mcnteri Negara Risct dan Teknologi untuk mem- 
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bahasnya bersama-sama DPR RI, yang diterima DPR RI 
dengan Nomor Pokok P.19.87. 
a. Pembicaraan Tingkat I I Keterangan Pemerintah diada 

kan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 1 
Maret 1990 yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, 
DR. H.J. Naro, SH. 
Adapun Keterangan Pemerintah disampaikan oleh Men· 
teri Negara Riset dan Teknologl, Prof.DR.B.J. Habibie. 

b. Pembicaraan Tingkat II : 
Pemandangan Umum Fraksi-fraksi, tanggal 11 Juni 
1990. 
Jawaban Pemerintah, tanggal 18 Juni 1990. 

c. Pembicaraan Tingkat III dilakukan oleh Komisi X ber 
sama Menteri Negara Riset dan Teknologi, pada tanggal 
27 Agustus s.d. 22 September 1990. 

d, Pembicaraan Tingkat IV /Pengambilan Keputusan dalam 
rapat paripurna DPR RI tangga1 26 September 1990, 
dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, DR. H.J. Naro, SH. 
Dengan para Pembicara sebagai berikut : 
1) Laporan Pimpinan.Komisi X, Drs, Markus Wauran. 
2) Juru Bicara Fraksi-fraksi adalah sebagai berikut : 

a) Fraksi Karya Pembangunan, Ora. Soedyantini 
Soenamo. 

b) Fraksi ABRI, Mohammad Taufik Syarbani. 
c) Fraksi Persatuan Pembangunan, Muhammad 

Buang, SH. 
d) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Drs. 

Soebagio. 
3) Sambutan Pernerintah disampaikan oleh Menteri 

Negara Riset dan Teknologi, Prof. DR. B.J. Habibie. 
4) Dengan persetujuan DPR RI, RUU tentang Akade 

mi Ilmu Pengetahuan Indonesia telah disahkan men 
jadi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1990 tentang 
Akademi llmu Pengetahuan Indonesia, dimuat da 
lam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1990 dan 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3425 Tahun 
1990. 

9. RUU tentang Kepariwisataan . 
RUU ini disampaikan ke DPR RI dengan Amanat Presiden 
Nomor R. 09/PU/XII/1989, tangga! 29 Desember 1989 yang 
menunjuk Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekornunikasi 
untuk membahasnya bersama-sama DPR RI, yang diterima. 
DPR R1 dengan Nomor Pokok P.20.87. 
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a. Pembicaraan Tingkat l/Keterangan Pcmerintah diadakan 
dalam Rapat Paripurna DPR RI pada t.anggal 10 Maret 
1990 yang dipimpin o lch Ketua DPR RI, M. Kh aris 
Suhud. 
Keterangan Pemerintah disampaikan olch Mentcri Pari 
wisata, Pos, dan Telekomunikasi, Soesilo Soedarrnan. 

b. Pcmbicaraan Tingkat II : 
Pcmandangan Umum Fraksi - fraksi, tanggal 7 Juni 
1990. 
Jawahan Perncrintah, tanggal 18 Juni 1990. 

c. Pcrnb icaraan Tingkat III di la kukan olch Pans us bersama 
Mentcri Pariwisata, Pos, dun Tclekornunikasi, pada tang 
gal 20 Juni s.d. 26 September 1990. 

d. Pcrnbicaraan Tingkat IV /Pcngarnbilan Kcputusan dalam 
rapat paripurna DPR RI tanggal 27 September 1990 
dipimpin olch Wakil Ketua DPR R[, R. Sockardi. 
Dengan para Pcmbicara scbagui berikut : 
1) Laporan Pirnpinan Pansus olch Warno Hardjo. 
2) Juru Bicara Fraksi-Iraksi adalah scbagai bcrikut : 

a) Fraksi Karya Pcrnbangunan, lbnu Saleh. 
b) Frak.<>i ABRJ, H. SunJoro Syamsuri. 
c) Fraksi Pcrsatuan Pcmbangunan, Muhammad 

Buang, SH. 
d) Fraksi Partai Dcrnokrasi Indonesia, Djupri, SH. 

3) Sambutan Pcmcr iniah d isarnpaikan olch Mcntcri 
Pa r i wi s a t a , Pos, da n Tc l e k o m un i kas i , Socsilo 
Socdarrnan. 

4) Dengan persctujuan DPR RI, RUU tcntang Kepari 
wisataan tclah disahk.in mcnjadi Undang-undang 
Nornor 9 Tahun 1990 tentarig Kcpariwisataan 

10. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha 
Negara di Jakarta, Medan dan Ujung Pandang. 
RUU ini disarnpaikan kc DPR RI dengan Amanat Presidcn 
Nornor R.03/PU/Ill/1990, tanggal 26 Maret 1990 yang me 
nunjuk Mcntcri Kehakiman untuk membahasnya bersarna 
sama DPR RI, yang diter ima DPR RI dcngan Nomor Pokok 
P.23.87. 
a. Pernbicaraan Tingkat I I Kcterarigun Pcmcrintah diada 

kan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 2 Juli 
1990 yang dipimpin o lch \Vakil Kctua DPR RI, Saiful 
Sulun. 
Adapun Kctcrangan Pemerintah disampai kan olch 
Mcnteri Kehakirnan, Ismail Saleh, SH. 
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b. Pernbicaraan Tingkat II ditiadakan karena ditempuh 
dengan prosedur singkat (short cut). 

c. Pemb icar aan Tingkat III dilakukan oleh Kornisi III 
bersarna Menteri Kehakirnan, pada tanggal 7 s.d. 24 
September 1990. 

d. Pembicaraan Tingkat IV /Pengarnbilan Keputusan dalam 
rapat paripurna DPR RI tanggal 4 Oktober 1990, dipim 
pin oleh WakH Ketua DPR RI, Saiful Sulun. 
Dengan para Pernbicara sebagai berikut : 
1) Laporan Pimpinan Kornisi Ill, Soesanto Bangoen 

nagoro, SH. 
2) Juru Bicara Fraksi-fraksi adalah sebagai berikut : 

a) Fraksi Karya Pembangunan, Moh. Roem, SH. 
b) Fraksi ABRI, Oeng Rumadji, SH. 
c) Fraksi Persatuan Pembangunan, Sukardi 

Effendi, SH. 
d) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Tengku 

Dachrnan Muzir, SH. 
3) Sarnbutan Pernerintah disampaikan oleh Menteri 

Kehakirnan, Ismail Saleh, SH. 
4) Dengan persetujuan DPR RI, RUO tentang Pemben 

tu kan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di 
Jakarta, Medan dan Ujung Pandang disahkan men 
jadi Undang-undang Nomor 10 Tahun 1990 tentang 
Pernbcntukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Nega 
ra, di Jakarta, Medan dan Ujung Pandang, dimuat 
dalam Lembaran Negara Nomor 80 Tahun 1990 dan 
Tarnbahan Lernbaran Negara Nomor 3429 Tahun 
1990. 

11. RUU tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota 
Negara Republik Indonesia, Jakarta. 
RUU ini disampaikan ke DPR RI dengan Amanat Presiden 
Nornor R. 07/PU/Xll/1989, tanggal 7 Desember 1989 yang 
me nunjuk Menteri Dalam Negeri untuk membahasnya 
bersama-sama DPR RI, yang diter ima DPR RI dengan 
Nomor Pokok P.18.87. 
a. Pernhicaraan Tingkat I I Keterangan Pemerintah diada 

kan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 29 
Januari 1990 yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, 
Drs. Soerjadi. Keterangan Pemerintah disampaikan oleh 
Menteri Dalarn Negeri, Rudini. · 
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b. Pcmbicaraan Tingkat II : 
Pcrnandangan Umurn Fraksi - Iraksi, tanggal 5 Juni 
1990. 
Jawaban Pcmerintah, tanggal 19 Juni 1990. 

c. Pcrnbicaraan Tingkat Ill dilakukan olch Pansus bcrsuma 
Mcntcri Dnl a m Ncg cr i pada ta n gg a l 29 Juni s .d . 4 
Oktobcr 1990. 

d. Pcmbicaraan Tingkat IV/Pengambilan Kcputusan dnlam 
rapat paripurna DPR RI tanggal 12 Oktobcr 1990 dipirn 
pin olch Wakil Ketun DPR RI, Saiful Su]un. 
Dcngan para Pernbicara scbagai ber ikut : 
1) Laporan Pimpinun Pansus olch A.A.Oka Mancn dra, 

SH 
2) Juru Bicara Fraksi-Iruksi adulah scbagai bcrikut : 

a) Fraksi Karyn Pcmhangunan, Drs. F.M.T. Raja 
gukguk 

b) Fruksi ABRI, Dra. Ny. Roekrnini Kocsocmo 
Astocti Socdjouo. 

c) Fraksi Pcrs.ituan Pcmhangunan, H. Aisyah 
Aminy, SH. 

c.J) Fruksi Partai Dcmokr.isi Indonesia, lpik 
Asmusocbruta. 

3) Surnbut an Pcrncr intah disampaik.m olch Mcntcr i 
Dnlnrn f\'cgcri, Rudini. 

4) Dengan persetujuan DPR RI, RUU tcntang Susunan 
Pcmcrintahan Daer ah Kh usus Ibukota Negara 
Rcpublik Indonesia tclah Jisahkan mcnjadi Undang 
undang Norn or 11 Tahun 1990 tcntang Susunan 
Pcrncrintahan Daer ah Khusus Ibukota Negara RI, 
dirnuat da lam Lembaran Negara Nornor 84 Tahun 
1 Ll90 Jan Tarnbahan Lcrnbnran Negara Nomor 3430 
Tahun 1990. 

Tahun 1991 teluh dlselesaiknn sebanyak 7 huah RUU, yaitu : 
1. RUU tentang Pengesahan Treaty between the Republic of 

Indonesia and Australia 011 the Zone of Cooperation in an 
Area Between The Indonesian Province of East Timar and 
Northern Australia (Perjanjian antara RI dan Australia 
men gen ai Zona Kerja Sama di Wilayah antara Propinsi 
Tunor-Timur di Indonesia dan Australia Utara) 
RUU ini disarnpaikan kc DPR RI dengan Amanat Prcsidcn 
Nornor R.06/PU/Vl/1990, tanggal 21 Juni 1990 yang menun 
juk Mcntcri Luar Ncgcri untuk mcmbahasnya bersarna-sarna 
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DPR RI, yang diterima DPR RI dengan Nomor Pokok 
P.26.87. 
a. Pembicaraan Tingkat I I Keterangan Pemerintah diada 

kan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 27 
Agustus 1990, yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, 
Saiful Sulun, Adapun Keterangan Pemerintah disampai 
kan oleh Menteri Luar Negeri, Ali Alatas, SH. 

b. Pembicaraan Tingkat II ditiadakan karena ditempuh 
dengan prosedur singkat (short cut). 

c. Pernbicaraan Tingkat III dilakukan oleh Komisi I bersa 
ma Menteri Luar Negeri, 

d. Pembicaraan Tingkat N /Pengambilan Keputusan dalam 
rapat paripurna DPR RI tanggal 12 Desember 1990 
dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, R. Soekardi, 
Dengan para Pembicara sebagai berikut : 
1) Laporan Pirnpinan Kornisi I 
2) Juru Bicara Fraksi-fraksi adalah sebagai berikut : 

a) Fraksi Karya Pembangunan, Clementine Des 
Reis Amaral. 

b) Fraksi ABRI, Drs. E. Syarifuddin. 
c) Fraksi Persatuan Pembangunan, H. Ali Tamin, 

SH. 
d) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, B. H. 

Marbun, SH: 
3) Sambutan Pemerintah disampaikan oleh Menteri 

Luar Negeri, Ali Alatas, SH. 
4) Dengan persetujuan DPR RI, RUU tentang Penge 

sahan Treaty between the Republic of Indonesia and 
Australia on the Zone of Cooperation in an Area 
Between The Indonesian Province of East Timor 
and Northern Australia (Perjanjian antara RI dan 
Australia mengenai Zona Kerjasama di Wilayah 
antara Propinsi Timor-Timur di Indonesia dan 
Australia Utara) telah disahkan menjadi Undang 
undang Nornor 1 Tahun 1991 tentang Pengesahan 
Treaty Between The Republic of Indonesia and 
Australia on the Zone of Cooperation in an Area 
Between The Indonesian Province of East Timor 
and Northern Australia (Perjanjian antara RI dan 
Australia mengenai Zona Kerjasana di Wilayah 
antara Propinsi Timar-Timur di Indonesia dan 
Australia Utara), dimuat dalam Lembaran Negara 



116 

Nomor 6 Tahun 1991 dan Tarnbah an Lembaran 
Negara Nomor 3433 Tahun 1991. 

2. RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Tahun Anggaran ]991/1992 
RUU ini disarnpaikan ke DPR RI dengan Arnanat Presider, 
Nornor R.01/PU/I/1991, tanggal 7 Januari 1991 yang mcnun 
juk Mcnteri Keuangan untuk mernhahasnya bcrsama-sarna 
DPR RI, yang d itcr ima DPR RI dengan Nom or Po ko k 
P.28.87. 
a. Pembicaraan Tingkat l/Ketcrangan Pcmerintah diadakan 

dalam Rapat Paripurna DPR Rl pada tanggal 7 Januari 
1991 yang dipimpin olch Kctua DPR RI, M. Kharis 
Suhud. 
Kcterangan Perncr intah disampaikan olch Prcsiden R.I., 
Socharto, 

b. Pcmbicaraan Tingkat II : 
Pcmandangan Urnum Frnksi - Iraksi, tanggal 17 dan 
18 Januari 1991. 
Jawaban Perncrintah , tanggal 25 Januari 1991. 

c. Pernbicaraan Tingkat Ill dilakukan olch Komisi APBN 
b crs arna Mcn t er i Kcuangan pa d a tanggal 19 s.d. 23 
Pebruari 1991. 

d. Pernbicaraan Tingkat IV /Pcngarnbilan Keputusan dalam 
rapat p ar ipur na DPR RI tanggal 28 Pcbruar i 1991, 
dipimpin clch \Vakil Kctua DPR RI, Drs. Socrjadi. 
Dcngan para Pcrnbicara scbagai bcrikut : 
1) Laper an Pimpinan Korn is i APBN, H.A. Bakri 

Srihardono. 
2) Juru Bicara Fraksi-fraksi adalah scbagai bcrikut : 

a) Fraksi Karyn Pcmb.mgunan, Ir. Socradji. 
b) Fraksi ABRI, Drs. Afif Ma'rocf. 
c) Fraksi Pcrsatuan Pcmbangunan, Drs.M.Mansur. 
d) Fraksi Partai Dcmokrasi Indonesia, Budi 

Hardjono, SI-I. 
3) Sarnb utan Pcrncr intah disampaikan o leh Ment eri 

Kcuangan, Prof. DR. J.B. Sumar!in. 
4) Dengan pcrsctujuan DPR RI, RUU tcntang Angga 

ran Pcndapatan dan Bclanja Negara Tahun Angga 
ran 1991/1992 tel ah d isah kan menjadi Undang 
undang Nomor 2 Tahun 1991 tcntang Anggaran 
Pendapatan dan Bclanja Negara Tahu n Anggaran 
1991/1992. 
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3. R UU tentang Tambahan dan Perubahan Anggaran Pendapa 
tan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1990/1991. 
RUU ini disarnpaikan ke DPR RI dengan Amanat Presiden 
Nomor R.04/PU/111/1991, tanggal 23 Maret 1991 yang 
menunjuk Menteri Keuangan untuk membahasnya bersama 
sama DPR RI, yang diterima DPR RI dengan Nomor Pokok 
P.34.87. 
a. Pembicaraan Tingkat I I Keterangan Pemerintah diada 

kan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 17 Mei 
1991 yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR-RI Drs. 
Soerjadi. Keterangan Pernerintah disampaikan oleh 
Menteri Keuangan R.I., Prof. DR. J.B. Sumarlin. 

b. Pembicaraan Tingkat II ditiadakan karena ditempuh 
dengan prosedur singkat (short cut). 

c. Pernbicaraan Tingkat III dilakukan oleh Komisi APBN 
bersama Menteri Keuangan pada tanggal 6 s.d. 8 Juni 
1991. 

d. Pernbicaraan Tingkat IV /Pengambilan Keputusan dalam 
rapat paripurna DPR RI tanggal 17 Juni 1991, dipimpin 
olch Wakil Ketua DPR RI, Drs. Soerjadi. 
Dengan para Pembicara sebagai berikut: 
1) Laporan Pimpinan Komisi APBN, Bakri, SH. 
2) Juru Bicara Fraksi-fraksi adalah sebagai berikut : 

a) Fraksi Katya Pembangunan, Imam Santoso,BA. 
b) Fraksi ABRI, Mahmudi Hadi Saroso. 
c) Fraksi Persatuan Pembangunan, Drs.H.M.Yanis 
d) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Edwin 

Henawan Soekowati. 
3) Sambutan Pemerintah disampaikan oleh Menteri 

Keuangan, Prof. DR. J. B. Sumarlin. 
4) Dengan persetujuan DPR RI, RUU tentang Tamba 

han dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara Tahun Anggaran 1990/1991 telah 
disahkan menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 
1991 tentang Tambahan dan Perubahan Anggaran 
Pen dapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 
1990/1991. 

4. RUU tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Ang 
garan 1988/1989 
RUU ini disampaikan ke DPR RI dengan Amanat Presiden 
Nomor R.05/PU/111/1991 tangga] 25 Maret 1991 yang 
menunjuk Menteri Keuangan untuk membahasnya bersama- 

i. 
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sama DPR RI, yang ditcrima DPR Rf dcngan Nornor Pokok 
P.35.87. 
a. Pcmb icarann Tingkat I/ Kctcrangan Pcrncr intah diada 

kan dalam Rapat Paripurna DPR Rf pada tanggal 17 Mei 
1991 yang dipirnp in o lch \Vakil Kctua DPR-RI, Ors. 
Socrjadi. 
Ket crangn n Pemcr intah disampaikan olch Mcntcr i Kc 
uangan R.I., Prof. DR. J.B. Sumerlin. 

b. Pcmb icaraan Tingkat II dit ia d ak.m kar cn a Jitcmpuh 
dcng.m proscdur singkat (short cut). 

c. Pcmb icaraan Tingkat Ill dilnku kan olch Kornisi APBN 
bcrsuma Mcntcri Kcu.mg.m p.ula t;1nggal 6 s.d. 8 Juni 
1991. 

J. Pcmb icaraan Tingkat l V/Pcng.unbilan Kcputus.m dalarn 
ruput paripurna DPR RI tanggal 17 Ju n i I9Yl, dipitupin 
olch Waki] Kctua DPR RI, Ors. Sucrjadi. 
Dcngnn para Pcmhicara sebagai bcr ikut : 
1) Laporan Pimpinan Komis: APD'.\1, Bakri, Sii. 
2) Juru Bicara Fraksi-Iraksi adalah sebagai bcrikut : 

a) Fraksi Karyu Pcmbangunun, Imam Sanioso. 
h) Fraksi ABR!, Mahmudi Hadi Saroso 
c) Fraksi Pcrsatuan Pcrnbangunan, Drs.H.M.Yanis 
d) Fraksi Partai Dcmokr.isi Indonesia, Edwin 

Hcnawan Soekowati. 
3) Sambut an Pcmcr iutah d is.uupa ik a n o lc h Mcnt cr i 

Kcuangan, Prof. DR. J. 13. Sumarlin. 
4) Dcngun pcrsctujuan DPR R.1, R UU ten tang Per h i 

tungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1988/ 
1989 t cl a h di s a h k a n m c njad i Undang-undang 
Nornor 4 Tahun 19') I to:ntang Perhitunggan Angga 
ran Negara Tahun Angg;iran ]988/1989. 

5. RUU tentang Kejaksaun. 
RL'L' ini disarnpaikan kc DPR RI dcngan Amanat Prcsidcn 
Nornor R. 07/PU/IX/19')0, tanggal 17 September 1990 yang 
mcnunjuk Mcntcri Kchakiman untuk rncmbahasnya bcrsama 
sama DPR RI, yang ditcrirna DPR RI dcngan \'omor Pokok 
P.27.87. 
a. Pcmb icaraan Tingkat I/ Kctcr angan Pemerintah diada 

kan da l a m Ra pat Par ipur n a DPR RI pada tanggal 16 
Nopember 1990 yang dipimpin olch \Vakil Kctua DPR 
RI, Saiful Sulun. 
Ket cr an gan Pcrn er i ntnh di sam pai knn o lch Menter i 
Kchakirnan, Ismail Saleh, SJ L 
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b. Pembicaraan Tingkat II : 
Pernandangan Umum Fraksi - fraksi, tanggal 26 
Nopember 1990. 
Jawaban Pemerintah, tanggal 7 Desember 1990. 

c. Pernbicaraan Tingkat III dilakukan oleh Pansus bersama 
Menteri Kehakiman pada tanggal 20 Januari s.d , 24 
April 1991. 

d. Pembicaraan Tingkat IV /Pengambilan Keputusan dalam 
rapat paripurna DPR RI tanggal 27 Mei 1991, dipimpin 
oleh Wakil Ketua DPR RI, Saiful Sulun. 
Dengan para Pembicara sebagai berikut : 
1) Laporan Pimpinan Pansus oleh Marzuki Darusman, 

SH. 
2) Juru Bicara Fraksi-fraksi adalah sebagai berikut : 

a) Fraksi Karya Pembangunan, Anshari Achmad. 
b) Fraksi ABRI, Drs. S.H. Sirnatupang. 
c) Fraksi Pcrsatuan Pcrnbangunan, Sukardi 

Effendi. 
d) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, B. N. 

Marbun. 
3) Sambutan Pernerintah disampaikan oleh Menteri 

Kehakiman, Ismail Saleh, SH. 
4) Dengan persetujuan DPR RI, RUU tentang Kejak 

saan telah disahkan menjadi Undang-undang Nomor 
S Tahun 1991 tentang Kejaksaan, 

6. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Lampung 
Bar at 
RUU ini disampaikan ke DPR RI dengan Arnanat Presiden 
Nomor R. 02/PU/II/1991, tanggal 11Pebruari1991 yang 
menunjuk Menteri Dalam Negeri untuk membahasnya 
b ersama-sarna DPR RI, yang diterima DPR RI dengan 
Nornor Pokok P.29.87. 
a. Pernbicaraan Tingkat I I Keterangan Pemerintah diada 

kan dalarn Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 13 Mei 
1991 yang dipirnpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Saiful 
Sulun. 
Keterangan Pernerintah disampaikan oleh Menteri Da 
lam Negeri, Rudini. 

b. Pernbicaraan Tingkat II : 
Pernandangan Umum Fraksi-fraksi, tanggal 20 Mei 
1991. 
Jawaban Pemerintah, tanggal 24 Mei 1991. 
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c. Pcmbicaraan Tingkat Ill di lak ukan olch Komisi II her 
sama Menter! Dalam Ncgcri pada tanggal 3 s.d. 18 Juni 
1991. 

d. Pcmbicaraan Tingkat Fv/Pcngnmhilan Kcputusan dalam 
r apat paripurna DPR RI tanggal 20 Juni 1991, dipimpin 
o lch \Vakil Kcttw DPR RI, Saiful Sulun. 
Dcngan para Pcrnbicara scbag.ii hcrikut: 
1) Laporan Pimpinan Kornisi II, R.K. Scmhiring. 
2) Juru Bicara Fraksi-Iraksi adulah scbagai hcrikut: 

~1) fraksi Karyn Pcmbangunan, H. Yahya Murad 
h) Fr:iksi AI3RI, Nuzirw.in, SH. 
c) Fraksi Pcrsutu.m Pcmbangunan, Rusnain Yahya 
J) Frnksi Parlai Dcmokrasi Indonesia, Adi 

Pr.inulo. 
3) Sumhutun Pcmcr i n t.rb d isampa i k an o lch Mcnt eri 

Dalarn Negcri, Rudini. 
4) Dcug.m pcrsctujuan Dl'R. RI, RUU tcntung Pembcri 

tu k a n Knb u put c n Dati II Lampung Baral t e l ah 
disah kan mcnj.uli Und.mg-un dang Nornor 6 Tahun 
1LJ91 tc n t an g Pcmhc n tu k an Kab up.rt c n Dali II 
Larnpung B:irat. 

7. R.UU 1e11ta11R Perubuliun ata: Undung - undang Nomor 7 
1(1}um J 983 ten tan).{ Pajak Penghusilan. 
RCU ini disampaikan kc DPR RI den gun Arnanat Prcxidcn 
Noruor R. 08/PU/I VI I (JC.J 1, tangg:il 6 April 1991 yang men un 
j u k Mcntcr i Kcunngan untuk rncmbahasnya bcrsarnu- sama 
DPR RI, yang d itcr i ma DPR RI d c n g a n Nomor Pokok 
P.40.87. 
a. Pcrnbicaraan Tingkal I/ Kctcrungan Pcmcr intnh diada 

J.;;111 d.rlam Rupat Paripurna Dl'R RI pada tanggal 21 Juni 
1991 yang d ipirnpin o lch \Vakil Kctua DPR RI, Drs. 
Socrjadi, 
Kctcr an ga n Pcmcr in tuh d isurnpai ka n o l ch Mcntcri 
Kcuangun, Prof. DR. J.B. Sumarlin. 

b. Pcmbicaraan Tingkat II : 
Pcmandung an Umurn Fraksi - iraksi, tanggal 3 
September 1991. 
Jawaban Pcrncrintah, tanggal 9 September 1991. 

c. Pcrnbicaraan Tingkat II I dilakukan oleh Pansus bcrsama 
Me n tcr i Kcu a n g an pa d a t.m g g al I 1 Oktohcr s.d. 16 
Dcxernbcr ] t)<J 1. 
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d. Pembicaraan Tingkat IV /Pengambilan Keputusan dalarn 
rapat paripurna DPR RI tanggal 18 Desember 1991 
dipirnpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Saiful Sulun. 
Dengan para Pembicara sebagai berikut : 
1) Laporan Pimpinan Pansus oleh DR. A.A. Baramuli 
2) Juru Bicara Fraksi-fraksi adalah sebagai berikut : 

a) Fraksi Karya Pembangunan, Ors. A. Munir. 
b) Fraksi ABRI, R.M. Purba. 
c) Fraksi Persatuan Pembangunan, Umroh M. 
d) Fraksi Partai Dcmokrasi Indonesia, Djupri, SH. 

3) Sambutan Pemerintah disampaikan oleh Menteri 
Keuangan, Prof. DR. J.B. Sumarlin. 

4) Dengan persetujuan DPR RI, RUU tentang Peruba 
han atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 
tentang Pajak Penghasilan telah disahkan menjadi 
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang 
Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 
1983 tentang Pajak Penghasilan. 

Tahun 1992 telah diselesalkan sebanyak 24 buah RUU, yaitu : 
1. RUU tentang Pembentukan Kotamadya Dati II Denpasar. 

RUU ini disampaikan ke DPR RI dengan Amanat Presiden 
Nomor R. 13/PU/IX/1991, tanggal 26 September 1991 yang 
menunjuk Menteri Dalam Negeri untuk membahasnya ber 
sama-sama DPR RI, yang diterima DPR RI dengan Nomor 
Pokok P.45.87. 
a. Pembicaraan Tingkat I/Keterangan Pemerintah diadakan 

dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 7 Nopem 
ber 1991 yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, 
Saiful Sulun. 
Keterangan Perner intah disampaikan o leh Menteri 
Dalam Negeri, Rudini. 

b. Pembicaraan Tingkat II ditiadakan karena ditempuh 
dengan prosedur singkat (short cut). 

c. Pernbicaraan Tingkat III dilakukan oleh Komisi II 
dengan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 28 Nopem 
ber s.d. 17 Desember 1991. 

d. Pembicaraan Tingkat IV /Pengambilan Keputusan dalam 
rapat par ipurna DPR RI tanggal 19 Desember 1991 
dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Saiful Sulun. 
Dengan para Pembicara sebagai berikut : 
1) Laporan Pimpinan Komisi II oleh R.K.Sembiring M 
2) Juru Bicara Fraksi-fraksi adalah sebagai berikut : 
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a) Fraksi Karya Pcmbangunan, Ors. Awang 
Farock I 

b) Fraksi ABRI, Rocbiyanto 
c) Fraksi Persatuan Pcmhangunan, Ny. Aisyah 

Aminy, SH 
d) Fraksi Partai Dcmokrasi Indonesia .. Adi Pranolo 

3) Sarnbutan Pemerintah disampaikan olch Menteri 
Dalarn Ncgcri, Rudini, 

4) Dengan persetujuan DPR RI, RUU tcntang Pcmben 
tu kan Kora Mariya Dari II Dcnpasar tclah disahkan 
m enj adi Undang-undang Norn or 1 Tahu n 1992 
tcntang Pcrnbcntukan Kota Madya Dali II Dcnpasar. 

2. RUU tentang Usaha Perasuransian, 
RUU ini disampaikan kc DPR RI dengan Amanat Prcsidcn 
Norn or RU. 06/PU/ll[/1992, tanggal 30 Maret 1991 yang 
mcnunjuk Mcntcri Keuangan untuk mcmbahasnya hersama 
sarna DPR RI, yang ditcrirna DPR RI dcngan Nornor Pokok 
P.38.87. 
a. Pcrnhicaraan Tingkat I I Kctcrangan Pcmcrintah diada 

kan dalarn Rapat Paripurna DPR RJ pada t:rnggal 21 Juni 
1991 yang dipimp in olch \Vakil Kctua DPR RI, Ors. 
Socrjadi. 
Ketcrangan Pcmcr intuh disarnpaikan olch Mcnteri Kc 
uangan, Prof. DR. J.B. Sumarlin. 

b. Pcrnbicaraan Tingkat II : 
Pcmandangan Umum Fraksi - fraksi, t:lllggal 3 
September 1991. 
Jawaban Pcrnerintah, tanggal 9 September 1991. 

c. Pcrnhicaraan Tingkat III dilakukan olch Pansus dcngan 
Mentcri Kcuangan pada tanggal 1(J Dcscrnbcr 1991 s.d. 
13 Janunri 1992. 

d. Pernbicaraan Tingkat lv/Pcngarnbilan Kcputusan dalam 
rapat paripurna DPR RI tanggal 13 Januari 1992, dipim 
pin olcn \Vakil Kcrua DPR RI, Ors. Soerjadi. 
Dcngan para Pcrnbicara scbagai bcrikut : 
1) Laporan Pim pi nan Pansus, Baramuli, SH. 
2) Juru Bicara Fraksi-fraksi adalah sebagai bcrikut : 

a) Fraksi Katya Pcmbangunan, Drs. H. Bambang 
Wahyudi. 

b) Fraksi ABRI, H.J. Sanggor. 
c) Fraksi Persatuan Pcmbangunan, Umroh 

Mahfudzah. 
d) Frnksi Partai Dernokrasi Indonesia, Adi Pranoto 
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3) Sambutan Pemerintah disampajkan oleh Menteri 
Keuangan, Prof. DRJ.B. Sumarlin. 

4) Dengan persetujuan DPR RI, RUU tentang Usaha 
Perasuransian telah disahkan menjadi Undang 
undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasu 
ransian. 

3. RUU tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 
RUU ini disarnpaikan ke DPR RI dengan Amanat Presiden 
Nomor RU 09/PUN /1991, tanggal Mei 1991 yang menun 
juk Menteri Tenaga Kerja R.I. untuk membahasnya bersama 
sama DPR RI, yang diterima DPR RI dengan Nomor Pokok 
P.41.87. 
a. Pembicaraan Tingkat 1/Keterangan Pemerintah diadakan 

dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 22 Agustus 
1991. 
Keterangan Pemerintah disampaikan oleh Menteri 
Tenaga Kerja, Drs. Cosmas Batubara. 

b. Pembicaraan Tingkat II : 
Pemandangan Umum Fraksi-fraksi, tanggal 9 Sep 
tember 1991 
Jawaban Pemerintah, tanggal 13 September 1991. 

c. Pembicaraan Tingkat III dilakukan oleh Pansus dengan 
Menteri Tenaga Kerja pada tanggal 11 Oktober 1991 s.d, 
15 Januari 1992. 

d. Pembicaraan Tingkat IV /Pengambilan Keputusan dalam 
rapat paripurna DPR RI tanggal 17 Januari 1992 dipim 
pin oleh Wakil Ketua DPR RI, R. Soekardi, 
1) Laporan Pimpinan Pansus, Soenarjo H. 
2) Juru Bicara Fraksi-fraksi adalah sebagai berikut : 

a) Fraksi Karya Pembangunan, MS. Sitomorang, 
SH. 

b) Fraksi ABRI, Oediyanto Hadisoedarmo. 
c) Fraksi Persatuan Pembangunan, H. A. Malik. 
d) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Drs. Budi 

Harjono; 
3) Sambutan Pemerintah disampaikan oleh Menteri 

Tenaga Kerja, Drs. Cosmas Batubara. 
4) Dengan persetujuan DPR RI, RUU tentang Jaminan 

Sosial Tenaga Kerja telah disahkan menjadi Un 
dang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan 
Sosial Tenaga Kerja, 
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4. RUU tentang Perumahan dan Pemukiman. 
RUU ini disampaikan ke DPR RI dengan Amanat Presiden 
Nomor RU.07/PU/IV/1991, tanggal 2 April 1991 yang me 
nunjuk Menteri Negara Perumahan Rakyat untuk mernba 
hasnya bersama-sam a DPR RI, yang diterima DPR RI 
dengan Nomor Pokok P.39.87. 
a. Pembicaraan Tingkat l/Keterangan Pemerintah diadakan 

dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 11 Juni 
1991. Keterangan Pemerintah disarnpaikan olch Menteri 
Negara Perumahan Rakyat, Ir. Siswono Yudohusodo. 

b. Pcmbicaraan Tingkat II : 
Pemandangan Umum Fraksi - fraks], tanggal 2 Sep 
tember 1991 
Jawaban Pemerintah, tanggal 13 September 1991 

c. Pembicaraan Tingkat IJI dilakukan olch Pansus dengan 
Menteri Negara Perumahan Rakyat pada tanggal 11 
Oktober 1991 s.d. 31Januari1992. 

d. Pcmbicaraan Tingkat IV /Pengambilan Keputusan dalam 
rapat par ipu r na DPR RI tanggal 5 Pebruari 1992, 
dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, R. Soekardi. 
Dcngan para Pcmbicara sebagai berikut : 
1) Laporan Pirnpinan Pansus olch H.R.A Rivai 
2) Juru Bicara Fraksi-fraksi adalah sebagai bcrikut : 

a) Fraksi Karya Pembangunan, Abdul Latif 
b) Fraksi ABRI, Dra. Paula R. 
c) Fraksi Persatuan Pernbangunan, H.M. Musafak 
d) Fraksi Partai Dernokrasi Indonesia, IGN. Alit 

Yudha. 
3) Sambutan Pcmerintah disarnpaikan oleh Mcnteri 

Negara Perurnahan Rakyat, Ir.Siswono Yudohusodo 
4) Dengan persctujuan DPR RI, RUU tentang Peruma 

han dan Pemukiman telah disahkan menjadi Un 
dang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tcntang Peru 
mahan dan Pemukiman. 

5. RUU tentang Benda Cagar Budaya. 
RUU ini disampaikan ke DPR RI dengan Amanat Presiden 
Nomor R.11/PUNI/1991, tanggal 11 Juni 1991 yang menun 
juk Mentcri Pendidikan dan Kebudayaan untuk mernbahas 
nya bersama-sama DPR RI, yang diterima DPR RI dengan 
Nomor Pokok P.43.87. 
a. Pernbicaraan Tingkat I/Keterangan Pcmerintah diadakan 

dalarn Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 16 Sep 
tember 1991. Keterangan Pemerintah disampaikan oleh 
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Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. DR. Fuad 
Hasan. 

b. Pernbicaraan Tingkat II : 
Pemandangan Umum Fraksi-fraksi, tanggal 25 No 
pember 1991 
Jawaban Pemerintah, tanggal 2 Desember 1991 

c. Pembicaraan Tingkat III dilakukan oleh Komisi IX de 
ngan MenteriPendidikan dan Kebudayaan, pada tanggal 
7 Januari s.d. 27 Pebruari 1992. 

d. Pembicaraan Tingkat IV/Pengambilan Keputusan dila 
kukan dalam rapat paripurna DPR RI tanggal 3 Maret 
1992 dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, R. Soekardi, 
Dengan para Pernbicara sebagai berikut : 
l} Laporan Pimpinan Komisi IX, H. Soegiyono. 
2) Juru Bicara Fraksi-fraksi adalah sebagai berikut: 

a) Fraksi Karya Pembangunan, Drs. Usman 
Simanjuntak. 

b) Fraksi ABRI, Dra. Djumyani. 
c) Fraksi Persatuan Pembangunan.Djamaluddin W 
d) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, A. Tyas S. 

3) Sambutan Pemerintah disampaikan oleh Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. DR. Fuad Hasan. 

4) Dengan persetujuan DPR RI, RUU tentang Benda 
Cagar Budaya telah disahkan menjadi Undang 
undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar 
Buday a. 

6. RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Tahun Anggaran 1992/ 1993. 
RUU ini disampaikan ke DPR RI dengan Amanat Presiden 
Nomor R.01/PU/1/1992, tanggal 2 Januari 1992 yang menun 
juk Menteri Keuangan untuk membahasnya bersama-sama 
DPR RI, yang diterima DPR RI dengan Nomor Pokok 
P.52.87. 
a. Pernbicaraan Tingkat I/Keterangan Pernerintah diadakan 

dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 6 Januari 
1992 yang dipimpin oleh Ketua DPR RI, M.Kbaris 
Suhud. Keterangan Pemerintah disampaikan oleh Presi 
den R.I., Soeharto. 

b. Pembicaraan Tingkat II: 
Pemandangan Umum Fraksi - fraksi, tanggal 15 
Januari 1992. 
Jawaban Pemerintah, tanggal 24 Januari 1992. 
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c. Pembicaraan Tingkat III dilakukan oleh Kornisi APBN 
bersama Mcnteri Keuangan pada tanggal 6 s.d. 25 
Pebruari 1992. 

d. Pernbicaraan Tingkat IV /Pcngambilan Keputusan dalarn 
r apat p ar ip ur n a DPR RI tanggal 27 Pcbruari 1992, 
dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Ors. Soerjadi. 
Dengan para Pernbicara scbagai berikut : 
1) Laporan Pimpinan Komisi APBN, H. Bakri S. 
2) Juru Bicara Fraksi-fraksi adalah sebagai berikut : 

a) Fraksi Karya Pembangunan, Mubha K.B. 
b) Fraksi ABRI, Ors. Afif Ma'roef. 
c) Fraksi Pcrsntuan Pcmbangunan, Yanis Z. 
d) Fraksi Partai Demokrasi Indoncsia.Soewardi W 

3) Sambutan Pcrncr intah dis ampaikan olch Mentcri 
Keuangan, Prof. DR. J.B. Sumerlin. 

4) Dcngan pcrsctujuan DPR RI, RUU tcntang Angga 
ran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Angga 
ran 1992/1993 tel ah disah k an m cnja di Undang 
undang Nomor 6 Tahun 1992 tentang Anggaran 
Pcndapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 
1992/1993. 

7. R UU ten tang Perbankan 
RUU ini disampaikan kc DPR RI dcngan Amanat Presiden 
Nornor RU.06/PU/Ilf/1991, tanggal 30 Maret 1991 yang 
menunjuk Menteri Keuangan untuk mcmbahasnya bersarna 
sama DPR RI, yang diterima DPR RI dengan Nornor Pokok 
P.36.87. 
a. Pembicaraan Tingkat l/Ketcrangan Pemcrintah diadakan 

dalam Rapat Paripurna DPR RI p ada tanggal 21 Juni 
1991 yang dipimpin olch Wakil Kctua DPR RI, Drs. 
Soerj adi. Ketcrangan Pern cr intah disampaikan oleh 
Mentcri Keuangan, J.B. Sumar lin. 

b. Pcrnbicaraan Tingkat JI : 
Pernandangan Urnurn Fraksi - fraksi, tanggal 3 Sep 
tember 1991. 
Jawaban Perncrintah, tanggal 9 September 1991. 

c. Pemhicaraan Tingkat I!I dilaku kan oleh Pansus dengan 
Menteri Keuangan pada tanggal 7 Januari s.d. 15 Pcbru 
ari 1992. 

d. Pernbicaraan Tingkat IV /Pengambilan Kcputusan dalam 
rapat paripurna DPR RI tanggal 17 Pebruari 1992 
dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Saiful Sulun, 
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Dengan para Pembicara sebagai berlkut : 
1) Laporan Ketua Pansus, Baramuli, SH. 
2) Juru Bicara Fraksi-fraksi adalah sebagai berikut : 

a) Fraksi Karya Pembangunan, Husni Thamrin 
Asaat, SH. 

b) Fraksi ABRI, Moerdono. 
c) Fraksi Persatuan Pembangunan, Husein Naro 
d) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, H. S. 

Sihombing, 
3) Sambutan Pemerintah disampaikan oleh Menteri 

Keuangan, Prof. DR. J.B. Sumarlin 
4) Dengan persetujuan DPR RI, RUU tentang Perban 

kan telah disahkan menjadi Undang-undang Nomor 
7 Tahun 1992 tentang Perbankan, 

8. RUU tentang Perfilman 
RUU ini disampaikan ke DPR RI dengan Amanat Presiden 
Nomor R.10/PUNI/1991, tanggal 11Juni1991 yang menun 
juk Menteri Penerangan untuk membahasnya bersama-sama 
DPR RI, yang diterima DPR RI dengan Nomor Pokok 
P.42.87. 
a. Pembicaraan Tingkat I/Keterangan Pemerintah diadakan 

dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 16 Sep 
tember 1991. Keterangan Pemerintah disampaikan oleh 
Menteri Penerangan, Harmoko. 

b. Pembicaraan Tingkat II: 
Pemandangan Umum Fraksi-fraksi, tanggal 26 No 
pember 1991. 
Jawaban Pernerintah, tanggal 2 Desember 1991. 

c. Pembicaraan Tingkat III dilakukan oleh Pansus dengan 
Menteri Peneraangan pada tanggal 10 Desember 1991 
s.d. 7 Maret 1992. 

d. Pembicaraan Tingkat IV /Pengambilan Keputusan dalam 
rapat paripurna DPR RI tanggal 9 Maret 1992, dipimpin 
Wakil Ketua DPR RI, Saiful Sulun, 
Dengan para Pembicara sebagai berikut : 
1) Laporan Ketua Pansus, Krissantono, 
2) Juru Bicara Fraksi-fraksi adalah sebagai berikut : 

a) Fraksi Karya Pembangunan, Endang KIS. 
b) Fraksi ABRI, Drs. Syarffuddin. 
c) Fraksi Persatuan Pembangunan, Aisyah Aminy. 
d) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Marcel 

Beding. 
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3) Sambutan Pcmcrintah disampaikan oleh Menteri 
Pencrangan, Harmoko. 

4) Dengan pcrsctujuan DPR RI, RUU tentang Perfil 
man telah disahkan mcnjadi Undang-undang Nomor 
8 Tahun 1992 tentang Pcrfilrnan. 

9. RUU tentang Keimigrasian. 
RUU ini disampaikan kc DPR RI dengan Amanat Presidcn 
Nomor R.12/PU/Vlll/1991, tanggal 15 Agustus 1991 yang 
mcnunjuk Mcnteri Kehakirnan untuk mernbahasnya bersama 
sama DPR Rl, yang diterima DPR RI dengan Nomor Pokok 
P.44.87. 
a. Pcmbicaraan Tingkat l/Keterangan Perncrintah diadakan 

dalarn Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 16 Sep 
tember 1991. Keterangan Pcrncr intah disampaikan olch 
Mentcri Kehakirnan, Ismail Saleh, SH. 

b. Pcmbicaraan Tingkat II : 
Pemandangan Umurn Fraksi - fraksi, tanggal 28 
Nopcrnber 1991. 
Jawaban Pcrnerintah, tanggal 3 Dcscmber 1991. 

c. Pernb icar aan Tingkat III d ila ku kan olch Komisi III 
dengan Mcnteri Kchakirnan pada tanggal 7 Januari s.d. 
4 Maret 1992. 

d. Pcrnbicaraan Tingkat lY/Pcngambilan Keputusan dalarn 
rapat paripurna DPR RI tanggal 10 Maret 1992, dipim 
pin Wakil Kctua DPR RI, Saiful Sulun. 
Dcngan para Pernbicara sebagai hcrikut : 
1) Laporan Kctua Komisi lII, S. Suhardi. 
2) Juru Bicara Fraksi-fraksi adalah sebagai bcrikut: 

a) Fraksi Karya Pembangunan, Rusdy T. 
b) Fraksi ABRI, Sumartini. 
c) Fraksi Persatuan Pernbangunan, Sukardi E. 
d) Fraksi Partai Dernokrasi Indonesia, Tengku 

Dahman M. 
3) Sambutan Pcmcr intah disampaikan olch Mcnteri 

Kehakiman, Ismail Saleh. 
4) Dcngan persetujuan DPR RI, RUU tcntang Keimi 

grasian telah d isa h kan mcnjadi Undang-undang 
Nomor 9 Tahun 1992. 

JO. RUU tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga 
Sejahtera. 
RUU ini disampaikan ke DPR RI dcngan Amanat Presiden 
Nomor R.19/PU!Xl/1991, tanggal 18 Nopernber 1991 yang 
menunjuk Menteri Negara Kepcndudukan dan Lingkungan 
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Hidup untuk membahasnya bersama-sama DPR RI, yang 
diterima DPR RI dengan Nomor Pokok P.51.87. 
a. Pembicaraan Tingkat I / Keterangan Pemerintah diada 

kan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 24 
Januari 1992. Keterangan Pemerintah disampaikan oleh 
Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, 
Prof. DR. Emil Salim. 

b. Pernbicaraan Tingkat II : 
Pemandangan Umum Fraksi - fraksi, tanggal 10 Pe 
bruari 1992. 
Jawaban Pernerintah, tanggal 17 Pebruari 1992. 

c. Pernbicaraan Tingkat III dilakukan oleh Gabungan 
Komisi VIII dan X dengan Menteri Negara Kependudu 
kan dan Lingkungan Hidup, pada tanggal 19 Pebruari 
s.d. 17 Maret 1992. 

d. Pembicaraan Tingkat IV /Pengambilan Keputusan dalam 
rapat paripurna DPR RI tanggal 21 Maret 1992, dipim 
pin Wakil Ketua DPR RI, R. Soekardi, 
Dengan para Pembicara sebagai berikut : 
1) Laporan Ketua Gabungan Komisi VIII dan X, Drs. 

Markus Wauran. 
2) Juru Bicara Fraksi-fraksi adalah sebagai berikut : 

a) Fraksi Karya Pembangunan, DR. Ida Y.D. 
b) Fraksi ABRI, DR. Taheri Noor. 
c) Fraksi Persatuan Pembangunan, Suandi H. 
d) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Nana D. W. 

3) Sarnbutan Pemerintah disampaikan oleh Menteri 
Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, 
Prof. DR. Emil Salim. 

4) Dengan persetujuan DPR RI, RUU tentang Perkem 
bangan Kependudukan dan Keluarga Sejabtera telah 
disahkan menjadi Undang-undang Nomor 10 Tahun 
1992 tentang Perkernbangan Kependudukan dan 
Keluarga Sejahtera. 

11. RUU tentang Dana Pensiun. 
RUU ini disampaikan ke DPR RI dengan Amanat Presiden 
Nomor RU.06/PU/111/1991, tanggal 30 Maret 1991 yang 
menunjuk Menter] Keuangan untuk rnembahasnya bersama 
sama DPR RI, yang diterima DPR RI dengan Nomor Pokok 
P.37.87. 
a. Pembicaraan Tingkat I/Keterangan Pemerintah diadakan 

dalarn Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 21 Juni 
1991 yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Drs. 
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Soerjadi. Keterangan Pemerintah disarnpaikan oleh 
Menteri Keuangan, Prof. DR. J.B. Sumarlin. 

b. Pernbicaraan Tingkat II : 
Pernandangan Umum Fraksi - Iraksi, tanggal 3 Sep 
tember 1991. 
Jawaban Pemerintah, tanggal 9 September 1991. 

c. Pembicaraan Tingkat III dilakukan oleh Pansus dengan 
Menteri Keuangan pada tanggal 22 Pebruar i s.d. 11 
Maret 1992. 

d. Pembicaraan Tingkat IV /Pengambilan Kcputusan dalam 
rapat paripurna DPR RI tanggal 12 Maret 1992, dipim 
pin Wakil Ketua DPR RI, Drs. Soerjadi. 
Dengan para Pernbicara sebagai berikut : 
1) Laporan Ketua Pansus, Baramuli, SH. 
2) Juru Bicara Fraksi-fraksi adalah sebagai bcrikut : 

a) Fraksi Karya Pembangunan, Drs, H. Muchsin R 
b) Fraksi ABRI, Maniur Pasaribu. 
c) Fraksi Pcrsatuan Pcmbangunan, Drs. Ali 

Sofwan. 
d) Fraksi Partai Dcmokrasi Indonesia, Adi Pranoto 

3) Sambutan Pemerintah disarnpaikan olch Menteri 
Keuangan, Prof. DR. J.B. Sumarlin 

4) Deng an persetujuan DPR RI, RUU tcntang Dana 
Pensiun tclah disahkan menjadi Undang-undang 
Nornor 11 Tahun 1992 tenting Dana Pensiun. 

12. RUV tentang Budi Daya Tanaman. 
RUU ini disarnpaikan ke DPR RI dengan Amanat Presiden 
Nomor R.18/PU/Xl/1991, tanggal 2 Nopernber 1991 yang 
menunjuk Menteri Pertanian untuk mernbahasnya bersarna 
sarna DPR RI, yang diterima DPR RI dengan Nomor Pokok 
P.50.87. 
a. Pembicaraan Tingkat l/Keterangan Pernerintah diadakan 

dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 7 Nopern 
b er 1991. Ketcrangan Pcrner intah disarnpaikan olch 
Menteri Pertanian, Jr. Wardojo. 

b. Pembicaraan Tingkat II : 
Pemandangan Umum Fraksi - Iraksi, tanggal 23 
Januari 1992. 
Jawaban Perncrintah, tanggal 27 Januari 1992. 

c. Pembicaraan Tingkat III dilakukan oleh Komisi IV 
dengan Menteri Pertanian, pada tanggal 6 Pebruari sd. 
17 Maret 1992. 
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d. Pernbicaraan Tingkat IV/Pengambilan Keputusan dalam 
rapat paripurna DPR RI tanggal 19 Maret 1992, dipim 
pin Wakil Ketua DPR RI, R. Soekardi. 
Dengan para Pembicara sebagai berikut : 
1) Laporan Ketua Komisi IV, A. Rangkuti, 
2) Juru Bicara Fraksi-fraksi adalah sebagai berikut : 

a) Fraksi Karya Pembangunan, Drs.Syarif Said A. 
b) Fraksi ABRI, S. Sundari. 
c) Fraksi Persatuan Pembangunan, Dja'far S. 
d) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Djadja W.K 

3) Sambutan Pemerintah disampaikan oleh Menteri 
Pertanian, Ir. Wardojo. 

4) Dengan persetujuan DPR RI, RUU tentang Budi 
Daya Tanarnan telah disahkan menjadi Undang 
undang Nornor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi 
Daya Tanaman. 

13. RUU tentang Perkeretaapian. 
RUU ini disarnpaikan ke DPR RI dengan Amanat Presiden 
Nornor R.03/PU/11/1991, tanggal 19 Pebruari 1991 yang 
menunjuk Menteri Perhubungan untuk membahasnya bersa 
ma-sama DPR RI, yang diterima DPR RI dengan Nomor 
Pokok P.31.87. 
a. Pembicaraan Tingkat I/Keterangan Pemerintah diadakan 

dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 24 Mei 
1991. Keterangan Pernerintah disampaikan oleh Menteri 
Perhubungan, Ir. Azwar Anas, 

b. Pembicaraan Tingkat II : 
Pemandangan Umum Fraksi-fraksi, tanggal 10 Juni 
1991. 
Jawaban Pemerintah, tanggal 18 Juni 1991. 

c. Pembicaraan Tingkat III dilakukan oleh Komisi IV 
dengan Menteri Perhubungan, pada tanggal 20 Agustus 
s.d. 26 Nopember 1991. 

d. Pembicaraan Tingkat IV /Pengambilan Keputusan dalam 
rapat paripurna DPR RI tanggal 20 Maret 1992 yang 
dipimpin Wakil Ketua DPR RI, R. Soekardi. 
Dengan para Pembicara sebagai berikut : 
1) Laporan Ketua Pansus, Ors. Bomer Pasaribu, 
2) Juru Bicara Fraksi-fraksi adalah sebagai berikut : 

a) Fraksi Karya Pembangunan, Drs. Lalu Patoe 
Wijaya. 

b) Fraksi ABRI, Ir. Soedjalmo 
c) Fraksi Persatuan Pembangunan.Ir .Anwar Datuk 
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d) Fraksi Partai Dernokrasi Indonesia, Drs, Zahril 
Nur. 

3) Sambutan Pcrner intah disarnpaikan o lch Ment cri 
Pcrtanian, Ir. Azwar Arras. 

4) Dcngan pcrsetujuan DPR RI, RUU tcntang Pcrkere 
taapian tclah disahkan menjadi Undang-undang 
Nornor 13 Tahun 1992 tentang Perkerctaapian. 

14. RUU tentang Latu Lintas dan Angkutan la/an. 
RUU ini disarnpaikan kc DPR RI dengan Amanat Presiden 
Nornor R.03/PU/ll!l991, tanggal 19 Pcbruari 1991 yang 
menunjuk Mcntcri Perhubungan untuk rncmbahasnya bersa 
ma-sarna DPR RI, yang ditcr ima DPR RI dcngan Nomor 
Pokok P.30.87. 
a. Pernbicaraan Tingkat L'Kcterangan Pemerintah diadakan 

dalarn Rapat Pnr ipur na DPR RI pa da tanggal 24 Mei 
1991. Keierangan Pernerintah disarnpaikan olch Mentcri 
Pcrhubungan, Ir. Azwar Anas. 

b. Pcmbicaraan Tingkat II: 
Pcmandangan Umum Fraksi-Iraksi, 10 Juni 1991. 
Jawaban Pcmerintah, tnnggal 18 Juni 1991. 

c. Pcrnb icar a a n Tingkat III dilakukan o lch Komisi JV 
dcngan Mcntcri Perhubungan, pada tanggal 30 Septem 
ber s.d. 6 Dcsern her 1991. 

d. Pcmbicaraan Tingkat IV/Pengamhilan Kcputusan dalam 
r apat paripurna DPR RI tanggal 20 Maret 1992 yang 
dipimpin Wakil Kctua DPR Rl, R. Soekardi, 
Dungan para Pcrnbicara scbagai herikut : 
I) Laporan Kctua Pansus, Drs. Bomer Pasaribu. 
2) Juru Bicara Fraksi-Iraksi ada\ah sebagai bcrikut: 

a) Fraksi Karya Pcmbangunan, Drs. Lalu Patee 
Wijaya. 

b) Fraksi ABRI, Ir. Soedjalmo 
c) Fraksi Pcrsatuan Pembangunan.Ir.Anwar Datuk 
d) Fraks! P:irtai Dcrnokrasi Indonesia, Drs. Zahri) 

Nur. 
3) Sambutan Perner intah disarnpaikan olch Menteri 

Pertanian, Ir. Azwar Anas. 
4) De ngan pcrsctujuan DPR RI, RUU tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan di Jalan lclah disahkan menja 
di Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tcntang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
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15. R UU tentang Penerbangan. 
RUU ini disampaikan ke DPR RI dengan Amanat Presiden 
Nomor R.03/PU/U/1991, tanggal 19 Pebruari 1991 yang 
menunjuk Menteri Perhubungan untuk membahasnya bersa 
ma-sama DPR RI, yang diterima DPR RI dengan Nomor 
Pokok P.32.87. 
a. Pembicaraan Tingkat I/Keterangan Pemerintah diadakan 

dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 24 Mei 
1991. Keterangan Pemerintah disampaikan oleh Menteri 
Perhubungan, Ir. Azwar Anas, 

b. Pembicaraan Tingkat II : 
- Pemandangan Umum Fraksi-fraksi, tangga] 27 No 

pember 1991. 
Jawaban Pemerintah, tanggal 18 Juni 1991. 

c. Pembicaraan Tingkat III dilakukan oleh Komisi IV 
dengan Menteri Perhubungan, pada tanggal 27 Nopem 
ber 1991 s.d. 23 Januari 1992. 

d. Pembicaraan Tingkat IV /Pengambilan Keputusan dalam 
rapat paripurna DPR RI tanggal 20 Maret 1992. dipim 
pin Wak!J Ketua DPR RI, R. Soekardi. 
Dengan para Pembicara sebagai berikut : 
1) Laporan Ketua Pansus, Drs. Bomer Pasaribu. 
2) Juru Bicara Fraksi-fraksi adalah sebagai berikut : 

a) Fraksi Karya Pembangunan, Drs, Latu Patoe 
Wijaya. 

b) Fraksi ABRI, Ir. Soedjalmo 
c) Fraksi Persatuan Pembangunan,Ir.Anwar Datuk 
d) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Ors. Zahril 

Nur, 
3) Sambutan Pemerintah disampaikan oleh Menteri 

Pertanian, Ir. Azwar Anas. 
4) Dengan persetujuan DPR RI, RUU tentang Pener 

bangan telah disahkan menjadi Undang-undang 
Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan, 

16. RUU tentang Karantina Hewan; Ikan, dan Tumbuhan. 
RUU ini disampaikan ke DPR RI dengan Amanat Presiden 
Nomor R.15/JPU/IX/1991, tanggal 2 September 1991 yang 
menunjuk Menteri Pertanian untuk membabasnya bersama 
sama DPR RI, yang diterima DPR RI dengan Nomor Pokok 
P.47.87. 
a. Pembicaraan Tingkat I/Keterangan Pemerintah diadakan 

dalam Rapat Paripuma DPR RI pada tanggal 7 Nopem- 
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ber 1991. Keterangan Perner intah disampaikan oleh 
Menteri Pertanian, Ir. Wardojo. 

b. Pcmbicaraan Tingkat II : 
Pernandangan Umum Fraksi - fraksi, tanggal 23 Ja 
nuari 1992. 
Jawaban Pemerintah, tanggal 27 Januari 1992. 

c. Pcmbicaraan Tingkat Ill dilakukan oleh Komisi IV 
dengan Mcnteri Pertanian, pada tanggal 6 Pebruar i s.d. 
17 Maret 1992. 

d. Pernbicaraan Tingkat IV /Pengambilan Keputusan dalarn 
rapat paripurna DPR RI tanggal 19 Maret 1992, dipirn 
pin Wakil Kctua DPR RI, R. Soekardi. 
Dengan para Pcmbicara sebagai berikut: 
1) Laporan Ketua Komisi IV, A. Rangkuti. 
2) Juru Bicara Fraksi-Iraksi adalah sebagai berikut: 

a) Fraksi Karya Pcmbangunan, Syarif Said 
Alkadri. 

b) Fraksi ABRI, S. Sundari, 
c) Fraksi Persatuan Pembangunan, Dja'far S. 
d) Partai Dcmckrasi Indonesia, Djadja W.K. 

3) Sambutan Pemerintah disampaikan ol eh Mentcri 
Pcrtanian, Ir. Wardojo. 

4) Dengan pcrsetujuan DPR RI, RUU tentang Karanti 
na Hcwan , Ikan, dan Turnb uhan telah disahkan 
menjadi Undang-undang tentang Karantina Hewan, 
Ikan, dan Turnbuhan. 

17. RUU tentang Pelayaran 
RUU ini disarnpaikan ke DPR RI dcngan Amanat Prcsidcn 
Nomor R .03/PU /II/1991, tanggal 19 Pebruari 1991 yang 
menunjuk Men teri Perhubungan u ntuk membahasnya bersa 
ma-sama DPR RI, yang c.litcrima DPR RI dcngan Nomor 
Pokok P.33.87. 
a. Pernbicaraan Tingkat I/Keterangan Pcmerintah diadakan 

dalarn Rapat Paripurna DPR RI pada tariggal 24 Mei 
1991. Keterangan Pemerintah disampaikan olch Menteri 
Perhubungan, Ir. Azwar Anas. 

b. Pembicaraan Tingkat II : 
Pcmandangan Umum Fraksi-fraksi, tanggal 10 Juni 
1991. 
Jawaban Pernerintah, tanggal 18 Juni 1991. 

c. Pe mb icar a an Tingkat III dilakukan oleh Kornisi IV 
dcngan Mcnleri Pcrhubungan, pada tanggal 24 Januari 
s.d. 12 Maret I 992. 
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d, Pembicaraan Tingkat IV /Pengambilan Keputusan dalam 
rapat paripurna DPR RI tanggal 20 Maret 1992 yang 
dipimpin Wakil Ketua DPR RI, R. Soekardi. 
Dengan para Pembicara sebagai berikut : 
1) Laporan Ketua Pansus, Ors. Bomer Pasaribu. 
2) Juru Bicara Fraksi-Iraksi adalah sebagai berikut : 

a) Fraksi Karya Pembangunan, Ors. Latu Patoe 
Wijaya. 

· b) Fraksi ABRI, Ir. Soedjalmo 
c) Fraksi Persatuan Pembangunan.Ir Anwar Datuk 
d) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Ors. Zahril 

Nur. 
3) Sambutan Pernerintah disampaikan oleh Menteri 

Pertanian, Ir. Azwar Anas, 
4) Dengan persetujuan DPR RI, RUU tentang Pelaya 

ran untuk disahkan menjadi Undang-undang tentang 
Pelayaran. 

18. RUU tentang Merek. 
RUU ini disarnpaikan ke DPR RI dengan Amanat Presiden 
Nomor R.17/PU/X/1991, tanggal 1Oktober1991 yang 
menunjuk Menteri Kehakiman untuk membahasnya bersama 
sama OPR RI, yang diterima DPR RI dengan Nomor Pokok 
P.49.87. 
a. Pembicaraan Tingkat l/Keterangan Pemerintah diadakan 

dalarn Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 7 Nopem 
ber 1991. Keterangan Pernerintah disampaikan oleh 
Menteri Kehakiman, Ismail Saleh, SH. 

b. Pernbicaraan Tingkat II : 
Pemandangan Umum Fraksi - fraksi, tanggal 11 Pe 
bruari 1992. 
Jawaban Pemerintah, tanggal 17 Pebruari 1992. 

c. Pernbicaraan Tingkat III dilakukan oleh Kornisi III 
dengan Menteri Kehakiman pada tanggal 18 Pebruari 
s.d. 20 Juli 1992. · 

d, Pernbicaraan Tingkat IV /Pengambilan Keputusan dalam 
rapat paripurna DPR RI tanggal 23 Juli 1992 dipimpin 
Wakil Ketua DPR RI, Saiful Sulun. 
Dengan para Pembicara sebagai berikut : 
1) Laporan Ketua Komisi III, S. Soehardi. 
2) Juru Blears Fraksi-fraksi adalah sebagai berikut : 

a) Fraksi Karya Pembangunan, Hartini Mochtar K. 
b) Fraksi ABRI, Drs. M. Zahri Amin. 
c) Fraksi Persatuan Pembangunan, H. Sukardi, 
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d) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Tengku 
Dahman Muzir, SH. 

3) Sarnbutan Pcmcrintah disampaikan olch Mcnteri 
Kehakiman, Ismail Saleh 

4) Dengan persetujuan DPR RI, RUU tentang Merck 
untuk disahkan menjadi Uridang-undang tcntang 
Merck. 

19. RUU tentang Penataan Ruang. 
RUU ini disarnpaikan kc DPR RI dcngan Amanat Prcsiden 
Nomor R.14/PU(IX/1991, tanggal 26 September 1991 yang 
menunjuk Mentcri Negara Kcpcndudukan dan Lingkungan 
Hidup untuk mernbahasnya b ersama-sama DPR RI, yang 
ditcrima DPR RJ dcngan Nornor Pokok P.46.87. 
a. Pembicaraan Tingkat I/Kcterangan Perncrintah diadakan 

dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 7 Nopern 
ber 1991. Ketcrangan Pcrncr intah disarnpaikan o lch 
Menteri Negara Kepcndudukan dan Lingkungan Hidup, 
Prof. DR. Emil Salim. 

b. Pembicaraan Tingkat II : 
Pernandangan Urnum Fraksi - fraksi, tanggal 22 
Januari 1992. 
Jawaban Pcrncrintah, tanggal 27 Januari 1992. 

c. Pembicaraan Tingkal Ill dilakukan oleh Pansus dcngan 
Mcntcri Negara Kcpendudukan dan Lingkungan Hidup, 
pada tanggal 28 Januari s.d. 30 Agustus 1992. 

d, Pcmbicaraan Tingkat IV dilakukan dalam rapat Paripur 
na DPR RI tanggal 31Agu.stus1992. 

e , Deng an persctujuan DPR RI, RUU tcntang Pcnataan 
Ruang akan disahkan menjadi Undang-undang tcntang 
Penataan Ruang. 

20. R VU ten tang Kesehatan. 
RUU ini disarnpa ikan ke DPR RI dcngan Arnanat Presiden 
Nomor R. 16/PU !lX/1991, tangga l 27 September I 991 yang 
mcnunjuk Mcnteri Kesehaian untuk mcrnbahasnya bersama 
sama DPR RI, yang diterirna DPR RI dcngan Nornor Pokok 
P.48.87. 
a. Pcmbicaraan Tingkat l/Ketcrangan Perncr intah diadakan 

dalarn Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 7 Nopern 
b cr 1991. Ketcr a ngan Pcm er in tah disampaikan oleh 
Mcnteri Keschatan, Dr. Adhyatrna, MPH. 

b. Pcmbicaraan Tingkat JI : 
Pernandangan Umum Fraksi - fraksi, tanggal 14 Ja 
nuari 1992. 
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Jawaban Pemerintah, tanggal 24 Januari 1992. 
c. Pembicaraan Tingkat III dilakukan oleh Pansus dengan 

Menteri Kesehatan pada tanggal 6 Pebruari s.d, 4 
September 1992. 

d. Pembicaraan Tingkat N dilakukan da]am rapat Paripur 
na DPR RI tanggal 8 September 1992 

e. Dengan persetujuan DPR RI, RUU tentang Kesehatan 
akan disahkan menjadi Undang-undang tentang Keseha 
tan. 

21. RUU tentang Perkoperasian. 
RUU ini disarnpaikan ke DPR RI dengan Amanat Presiden 
Nomor R.03/PU/lX/1991, tanggal 7Maret1992 yang menun 
juk Menteri Koperasi untuk membahasnya bersama-sama 
DPR RI, yang diterima DPR RI dengan Nomor Pokok 
P.54.87. 
a. Pembicaraan Tingkat 1/Keterangan Pemerintah diadakan 

dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 18 Maret 
1992. Keterangan Pemerintah disampaikan oleh Menteri 
Koperasi, Bustanil Arifin, SH. 

b. Pernbicaraan Tingkat II : 
Pemandangan Umum Fraksi-fraksi, tanggal 22 Juni 
1992. 
Jawaban Pemerintah, tanggal 29 Juni 1992. 

c. Pembicaraan Tingkat III dilakukan oleh Komisi VII 
dengan Menteri Koperasi, pada tanggal 30 Juni s.d. 12 
September 1992. 

d. Pernbicaraan Tingkat IV dilakukan dalam rapat Paripur 
na DPR RI tanggal 14 September 1992. 

e. Dengan persetujuan DPR RI, RUU tentang Perkopera 
sian akan disahkan menjadi Undang-undang tentang 
Perkoperasian. 

22. RUU tentang Tambahan dan Perubahan Anggaran Pendapa 
tan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1991/1992. 
RUU ini disampaikan ke DPR RI dengan Amanat Presiden 
Nomor R.05/PU/III/1992, tanggal 27 Maret 1992 yang 
menunjuk Menteri Keuangan untuk membahasnya bersama 
sama DPR RI, yang diterima DPR RI dengan Nomor Pokok 
P.56.87. ' 
a. Pembicaraan Tingkat 1/Keterangan Pemerintah diadakan 

dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 15 Juni 
1992. Keterangan Pemerintah disampaikan oleh Menteri 
Keuangan, Prof. DR. J.B. Sumarlin. 
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b. Pcmbicaraan Tingkat II ditiadakan karena ditempuh 
dengan proscdur singkat (short cut) 

c. Pernbicaraan Tingkat IIJ dilakukan olch Komisi APBN 
dan Mcnteri Keuangan pada tanggal 16 Juni s.d. 14 Juli 
1992. 

d. Pcmbicaraan Tingkat IV dilakukan dalam rapat Paripur 
na DPR RI tanggal 15 Juli I 992, dipirnpin Wakil Ketua 
DPR RI, Ors. Socrjadi. 
Dcngan para Pcmhicara sebagai herikut : 
1) Laporan Kctua Kornisi APBN, Drs. Afif Ma 'roef 
2) Juru Bicara Fraksi-Iraksi adalah scbagai bcrikut : 

a) Fraksi Karya Pcmbangunan, Ir. Nikcn Tari M. 
b) Fraksi ABRl, Drs. Soctikno. 
c) Fraksi Pcrsatuan Pembangunan, H.M. Hartono 
d) fraksi Partai Dcmokrasi Indonesia, Ny. Clara 

Sitompul Tarnbunan. 
3) Sarnbutan Pcrner intah disarnpaikan oleh Menlcri 

Keuangan, Prof. DR. J.B. Surnarlin. 
4) Dcngan pcrsctujuan DPR RI, RUU tcntang Tamba 

h a n dan Pcrub ah an Anggaran Pendapatan dan 
Bclanja Negara Tahun Anggnran 1991/1992 untuk 
disah kan me njadi Undang-undang Tambahan dan 
Peruhahan Anggaran Pen dapa tan dan Bclanja 
Negara Tahun Anggaran 1991/1992. 

23. RUU tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Ang 
garan 1989/1990 
RUU ini disarnpa ikan ke DPR RI dcngan Arnanat Pr esidcn 
Nornor R.05/PU/IIl/1992, tanggal 27 Maret 1992 yang me 
nunjuk Mcnteri Keua ngan untuk m embahasnya bcrsama 
sama DPR RI, yang d itcr ima DPR RI dcngan Nomor Pokok 
P.55.87. 
a. Pcmbicaraan Tingkat I/Kctcrangan Pcrncr intah diadakan 

dal am Rapat Par ipurna DPR RI pada tanggal 15 Juni 
1992. Ketcrangan Perncrintah disarnpaikan olch Men 
ter i Kcuangan, ProL DR. J.B. Surnarlin. 

b. Pcrnb icara an Tingkat II d it iadaka n kar ena ditempuh 
dengan proscdur singkat (short cut) 

c. Pcrnbicaraan Tingkat III dilakukan olch Komisi APBN 
dan Mentcri Kcuangan pada tanggal 16 Juni s.d. 14 Juli 
1992. 

d. Pcmbicaraan Ting kat IV dilakukan dalarn rapat Pari 
puma DPR RI tanggal 15 Juli 1992 yang dipimpin Wakil 
Ketua DPR RI, Drs. Socrjadi. 



139 

Dengan para Pembicara sebagai berikut : 
1) Laporan Ketua Komisi APBN, Drs, Afif Ma'roef 
2) Juru Bicara Fraksi-fraksi adalah sebagai berikut : 

a) Fraksi Karya Pembangunan, Ir. Niken Tari M. 
b) Fraksi ABRI, Ors. Soetikno. 
c) Fraksi Persatuan Pembangunan, H.M. Hartono 
d) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Ny. Clara 

Sitompul Tarnbunan. 
3) Sarnbutan Pernerintah disarnpaikan oleh Menteri 

Keuangan, Prof. DR. J.B. Surnarlin, 
4) Dengan persetujuan DPR RI, RUU tentang Perhi 

tungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1989/ 
1990 untuk disabkan m enjadi Undang-undang 
tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Ang 
garan 1989/1990. 

24. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama di 
Yogyakarta, Bandar Lampung, dan Jambi. 
RUU ini disampaikan ke DPR RI dengan Amanat Presiden 
Nomor R.02/PU/H/1992, tanggal 18 Pebruari 1992 yang 
menunjuk Menteri Agarna untuk membahasnya bersama 
sarna DPR RI, yang diterima DPR RI dengan Nomor Pokok 
P.53.87. 
a. Pembicaraan Tingkat I/Keterangan Pemerinrah diadakan 

dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 24 Juni 
1992. Keterangan Pemerintah disampaikan oleh Menteri 
Agama, H. Munawir Sjadzali, MA. 

b. Pernbicaraan Tingkat II ditiadakan karena ditempuh 
dengan prosedur singkat (short cut). 

c. Pembicaraan Tingkat Ill dilakukan oleh Kornisi IX dan 
Menteri Agama pada tanggal 26 Juni s.d. 20 Juli 1992. 

d. Pembicaraan Tingkat IV dilakukan dalam rapat Pari 
puma DPR RI tanggal 22 Juli 1992, dipimpin Wakil 
Ketua DPR RI, DR. H.J. Naro, SH. 
Dengan para Pembicara sebagai berikut : 
1) Laporan Ketua Komisi IX, Soegijono. 
2) Juru Bicara Fraksi-fraksi adalah sebagai berikut : 

a) Fraksi .Karya Pembangunan, Drs. Parindo Rusli 
Mokoginta. 

b) Fraksi ABRI, Ors. Mulyono Abdul. 
c) Fraksi Persatuan Pembangunan, Drs. T. 

Djamaluddin Waly. 
d) Fraksi Partai Dernokrasi Indonesia, A. Tyas 

Sationo S 
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3) Sarnbutan Pcmerintah disampaikan oleh Mcnteri 
Agama, Munawir Sjadzali, MA 

4) Dengan persctujuan DPR RT, RUU tentang Pernbcn 
tukan Pengadilan Tinggi Agama di Yogyakarta, 
Lampung, dan Jambi u n tuk disah kan menjadi 
Undang-undang tentang Pembentukan Pcngadilan 
Tinggi Agama di Yogyakarta, Bandar Lampung, 
dan Jambi. 

Dan apabila kita bandingkan jumlah RUU yang diselesaikan 
oleh DPR RI Pcriode 1982-1987, maka DPR-RI Pcriodc 1987- 
1992 lebih banyak dapat menyclesaiknn RUU sclama masa bakti 
nya. 

Scbagai bahan pcmbanding jumlah RUU yang dapat discle 
saikan DPR-RI Periodc 1982-1987 dcngan DPR RI Pcriodc 1987- 
1992 dapat dilihat pada grafik scbagairnana tcrlampir. 



4. Bidang lnbang = • 

5. Bidang Kesra • [ID 
6. Bidang Ekku = D 

1. Jumlah RUU periode 1982-1987 = 46 buah, 
2. Jumlah AUU pada periode 1987-1992 =SS buah 
3. Bidang Polkam = § 

1992 1991 1990 1989 

7 

1988 

6 

~ 

8 

1987 1986 
~ 

17 

1985 

PERBANDINGAN JUMLAH RUU YANG DIBAHAS DPR-RI PERIODE 

1982 - 1987 DENGAN 1987 • 1992 

PER :TAHUN 
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2. Penetapan APBN. 
Tata Cara Penetapan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara. 
Pasal 23 UUD 1945 dalarn Pcnjclsannya menyatakan 

bahwa dalarn rnenetapkan Pcndapatan dan Belanja Negara, 
kcdudu k a n DPR lcbih kuat dar i kcdudukan Pemerintah. 
Dalarn pelaksanaan tugas tersebut di atas yang tclah diama 
natkan oleh UUD 1945, yaitu dalam rangka Pcnctapan 
Anggran Pcnda patan dan Bclanja Negara atau yang lebih 
dikenal dengan APBN, telah dilaksanakan setiap tahunnya 
olch DPR b er sama-sama Pemerin-tah yang mcnghasilkan 
Undang-undang tentang Anggaran Pcndapatan dan Belanja 
Negara. 

Penjabaran tersebut diatur dalam Bab XIV Pasal 138 
sampa i dcngan Pasal 146 Pcraturan Tata Te r tib DPR RI. 
Garis hesar kegiatan DPR dalarn rangka pcrnbahasan dan 
penetapan APBN dimaksud di alas, tcrbagi mcnjadi heberapa 
kcgiatan, yaitu: 
a. Pcrnbicaraan Pcndahuluan pcnyusunan RAPBN umum 

nya dilakukan pada pcrtcngahan bulan Agustus sarnpai 
dcngan pcrtengahan bulan Oktober atau awal Nopember. 

b. Pcrnbahasan dan pcnyclcsaian RUU APBN disampaikan 
oleh Presiden kepada DPR pada setiap bulan Januari 
sumpai dcngan akh ir bulan Pchruari. 

c. Pernbahasan atas Laporan Pclaksanaan APBN Semester 
I Ta h u n Dinas yang scdang hcrja lan , pembicaraan 
mcngcnai Per kiraan Tarnbahan Pcruhahan atas APBN 
yang scdang berjalan pada bulan September. 

d. Kegiatan Pembahasan dan pcnyclcsaian RUU tentang 
Tarnbahan dan Perubahan atas APBN tah u n anggaran 
yang t e l ah b e r a k h ir pada bulan Maret. RUU tentang 
Tambahan dan Perubahan alas APBN tcrscbut biasanya 
d isnrnp ai kan p a da a khir b u l an Maret tahun anggaran 
yang bersangkutan, tetapi karena pada waktu itu biasa 
nya DPR scdang mcnjalani rcses, maka pcnyclcsaiannya 
haru dilaksanakan pada bulan Mei - Juni, 

e. RUU tentang Perhitungan Anggaran Negara, baik 
penyampaian maupun pcmbahasannya di DPR dilakukan 
bcrsarnaan dengan RUU tentang Tarnbahan dan Peruba 
han atas APBN. 
Kegiatan-kegiatan yang dcmikian biasanya disebut 
sebagai "Budget Cyclus", 
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Uraian dari setiap kegiatan terscbut adalah sebagai berikut: 
1) Pemblcaraan Pendahuluan 

Sesuai dcngan Pcraturan Tata Tcrtib pasal 59 ayat (2) 
mengenai proses pcnyusunan RAPBN, sebelum Pemerintah 
menyampaikan RAPBN kepada DPR dalarn bentuk RUU, 
Komisi-komisi tcrlebih dahulu mcngadakan Pembicaraan 
Pcndahuluan mengcnai penyusunan RAPBN, yang tcrrnasuk 
dalam ruang Iingkup tugasnya. Sclanjutnya menurut Pcratu 
ran Tata Tertib DPR RI Pasal 139 ayat ( 1) dinyatakan bahwa 
Pembicaraan Pendahuluan dalam rangka penyusunan 
RAPBN oleh Komisi-komisi dalam rapat kerja dengan 
Pemcrintah hendaknya dilakukan pada Masa Persidangan I 
pada setiap Tahun Sidang (Agustus-Scptcmbcr). Dalarn 
pr a ktckn y a biasanya rap at kerj a baru dapat dilaksana kan 
dalarn Masa Pcrsidangan II sckaligus dalarn rangka Pcrnba 
hasan Laporan Semester APBN. 

Didalam Pasal 139 ayat (2) dan (3) diatur tindak lanjut 
d ari h asi l pcrnbicaraan terscbut, artinya bahwa hasil rapat 
kerja antara komisi-kornisi dalam DPR dengan Pcmerintah 
tersebut di alas, disampaikan dalam rapat gahungan antara 
Unsur Pimpinan Komisi-kornisi I s.d. X, dan APBN. 

Scdangkan mengenai rapat kerja penyclesaian akhir 
Pernb icaraan Pcridahu luan dilaku kan olch Komisi APBN 
dengan Perner intah yang biasanya dilaku kan pada Masa 
Persidangan II (bulan Nopcmber s.d. Descmber). 

Komisi APBN mcnyusun kornpilasi bahan-bahan pcmi 
kiran dari Komisi-komisi mengcnai Pcmbicaraan Pendahu 
luan RAPBN tersebut dan men yarnpaikan kepada Pcmerin 
tah, dalarn ha] ini Mentcri Keuangan, 

Is i d ar i kompilasi h a s i l Pc m h i ca r a a n Pcn d a h u l u a n 
Komisi-kornisi terscbut adalah pokok-pokok perrnasalahan 
da larn pelaksanaan APBN tahun berj alan pada setiap De 
partemcn, disertai saran-saran I usul-usul I harapan-harapan 
kepada Pemerintah yang perlu ditampung da\am penyusunan 
RAPBN tahun berikutnya. 

2) Pernbahasan dan Penyelesaian RUU tentang APBN 
Mcngenai proses tentang Pcmbahasan RUU tentang 

APBN, proscdur pcnyelesaiannya selain sepcrti proses suatu 
R UU b i asa , ditambah kctentuan-ketcntuan sebagaimana 
diatur dalarn Pasa l 138 dan 139. Setelah Pemerintah me 
nyarnpaikan Pcnjelasan atas RUU tcntang APBN serta Nota 
Keuangannya di dcpan rapat paripurna DPR dalarn minggu 
pertama tahun takwim, Komisi APBN memberikan penda- 



145 

patnya mengenai RUU tentang APBN serta Nota Keuangan 
nya tersebut kepada DPR dalam rapat paripurna, sebelum 
Pemandangan Umum para Anggota yaitu yang disebut 
dengan "Pokok-pokok Pikiran KomisiAPBN". . 
Isi dari Pokok-pokok Pikiran Komisi APBN tersebut adalah : 

Pendahuluan yang berisi pendapat Kornisi APBN me 
ngenai sistematika penyusunan anggaran serta prinsip 
prinsip dasar penyusunan anggaran. 
Hasil Pembicaraan Pendahuluan mengenai RAPBN yang 
dilakukan oleh Kornisi-komisi dengan Departemen yang 
bersangkutan (pasangan kerjanya). 
Gambaran mengenai pelaksanaan APBN tahun-tahun 
sebelumnya maupun pelaksanaan APBN tahun anggaran 
yang sedang berjalan, 
Pokok-pokok sasaran yang hendak dicapai oleh RUU 
tentang APBN. 
Beberapa aspek pelaksanaan APBN tahun berjalan da 
lam hubungannya dengan RUU tentang APBN (men 
cakup sernua sektor). 
Sebagaimana Pembicaraan atas RUU lainnya, dalam 

Pembicaraan Tingkat II atas RUU tentang APBN adalah juga 
berupa Pernandangan Urnum Para Anggota dan Jawaban 
Pemerintah. 

Sedangkan mengenai Pernbicaraan Tingkat III-nya ter 
dapat sedikit perbedaan, yaitu ditambah ketentuan sebagai 
berikut : 
a) Rapat Kerja dengan Pemerintah (pasangan kerjanya) 

oleh masing-masing Komisi. 
b) Komisi APBN mengadakan Rapat Gabungan dengan 

Unsur Pimpinan Komisi-kornisi I s.d. X untuk menam 
pung saran dan pendapat dari Komisi-komisi. 

c) Rapat kerja penyelesaian terakhir RVU tentang APBN 
dilakukan oleh Komisi APBN dengan Pemerintah dalam 
hal ini Menteri Keuangan, dengan memperhatikan saran 
dan pendapat dari Pemandangan Umum para Anggota, 
Komisi-komisi, Badan Musyawarah, dan Fraksi-fraksi. 
Adapun Pelaksanaannya adalah sebagai berikut : 

Kornisi-komisi I s.d. X, masing-masing mengada 
kan Rapat Kerja dengan pasangan kerjanya untuk 
mernbahas anggaran belanja Departemen/Lembaga 
Non Departemen yang menjadi pasangan kerja Ko 
misi yang bersangkutan, sernentara Komisi APBN 
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juga mengadakan Rapat Kerja dengan beb erapa 
Mentcri sclain Mcntcri Keuangan. 
Selanjutnya di ada kan rapat-rapat intern antara 
Unsur Pimpinan Komisi-komisi l s.d. X dengan 
Komisi APBN. Kcmudian Komisi APBN menyusun 
kornpilasi hasil Rapat Kerja Komisi-kornisi I s.d. X 
dengan pasangan kcrja Komisi-komisi yang her 
sangkutan dan setclan itu Kornisi APBN mcngada 
kan rapat kerja dcngan Mcnteri Keuangan. 
Hasil Rapat Kcrja Kornisi APBN dcngan Mentcri 
Keuang an ini dilaporkan dalam Rapat Par ipurna 
untuk Pcmbicaraan Tingkat IV alas RUU tentang 
APBN. 

Kemudian Fraksi-Iraksi m enyampaikan Stemotivering 
(Pcndapat Akhir Fraksi-Iraksi alas RUU APBN). Bcrdasar 
kan stetnotivering tcrscbut, maka Rapat Paripurna DPR RI 
mengambil kcputusan tcntang pcrsetujuan DPR RI untuk, 
mcnsahkan RUU tcntang APBN mcnjadi undang-undang. 

Scsu dah Pcngamhilan Kcputusan atas RUU tcntang 
APBN olch DPR RI tersehut kcmud iar, Pcmcrintah/Menteri 
Kcuangan rnenyampaikan samhutannya. 

3) Pernbahasan atas Laporan Pelaksannun APBN 
Pcmb ahasun atas Lapor an Pcla ksanaan APBN, dalarn 

Per atur an Tata Tertih DPR Rl Pasal 143 disebut sebagai 
pcmbahasan tcrhadap laporan selcngah tahunan. Laporan 
sctengah tahunan pclaksanaan APBN ini tidak dibahas olch 
scrnua Kornisi, tctapi hanya d ihahas olch Kornis i APBN. 
Maicr i pcmbahasannya antara bin m cngcnai tingkat inflasi 
sc larn a tahun anggaran bcrjalan , pr ospck per kcmbangan 
harga har ang-barang kornoditi ckspor, r cal isasi pcncrirnaan 
negara, terrnasuk pcncr imaan dari laha bcrsih dari pclaksa 
naan ekspor dan jug.a pcrkcmhangan pe ncr imaan pajak dar i 
dunia usaha, rcalisasi pcnyertaan modal Pcmerintah, jumlah 
akurnulatif pinjarnan luar negcri, baik yang sudah digunakan 
m aupun yang belum digunakan, sisa anggaran rutin dan 
sebagainya. 

Dari pcrnbahasan laporan sctcngah tahunan tahun angga 
ran bcrjalan terscbut olch DPR RI bersama-sama Pernerintah, 
akan dapat diperolch gamharan akan p er k ir aan mengcnai 
tambahan dan peruhahan atas APBN yang sedang berjalan 
tcrsebut. 
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4) Pembahasau RUU tentang Tambahan dan Perubahan 
atas APBN dan RUU tentang Perhltungan Anggaran 
Negara 

RUU tentang Tarnbahan dan Perubahan atas APBN 
(RUU TP APBN) dan RUU tentang Perhitungan Anggaran 
Negara (RUU PAN) biasanya disarnpaikan dalarn satu paket 
dari Presiden kepada DPR RI dengan surat pengantar yang 
disebut Amanat Presiden, sebelum tahun anggaran yang 
bersangkutan berakhir, yaitu penyampaiannya biasa dilaku 
kan sebelum tanggal 31 Maret, hal ini sesuai dengan Pasal 
145 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI. 

Pembahasan dan penyelesaian kedua RUU tersebut dila 
kukan secara bersama-sama dan ditempuh prosedur singkat 
(short cut) serta diupayakan penyelesaiannya selarnbat-lam 
batnya satu bulan setelah Pemerintah memberikan penjelasan 
dalam Rapat Paripurna. 

Untuk pernbahasan kedua RUU tersebut Komisi-komisi 
I s.d. X tidak dilibatkan, dalam arti Komisi-kornisi tidak 
mengadakan Rapat Kerja dengan pasangan kerjanya masing 
masing, Jadi pernbahasannya dilakukan sepenuhnya oleh 
Komisi APBN. Namun dernikian Fraksi-fraksi dilibatkan di 
dalarnnya dalam rangka persiapan Pembicaraan Tingkat III 
dan Pembicaraan Tingkat IV. 
Mekanlsrne Baru Dalam Proses Pembahasan RUU ten· 
tangAPBN 

Untuk lebih meningkatkan peranan DPR RI, khususnya 
dalarn pernbahasan RUU tentang APBN, telah disepakati 
suatu tambahan mekanisme baru dalam proses pernbahasan 
RUU tentang APBN, yaitu: 
1. Mekanisme pernbahasan Pemb icaraan Pendahuluan 

RUU tentang APBN dan Laporan Semester APBN, 
adalah: 
a. Pernbahasan pertama oleh Komisi-komisi dengan 

pasangan kerjanya sesuai dengan bidang tugasnya. 
b. Hasil pembahasan Komisi-kornisi dengan pasangan 

kerjanya dilaporkan dalam Rapat Paripurna. 
c. Selanjutnya diadakan Rapat Gabungan Komisi 

APBN dengan Unsur Pimpinan Komisi-komisi. 
d. Dari basil Rapat Gabungan/Unsur Pimpinan terse 

but, kemudian dibahas oleh Komisi APBN dengan 
Pcmerintah, 

2. Sedangkan mekanisme pernbahasan RAPBN, seperti 
halnya mekanisrne pembahasan Pembicaraan Pendahu- 



Juan dan Laporan Semester APBN, narnun perbcdaannya 
terletak pada laporan yang disarnpaikan da!am Rapat 
Paripurna yaitu yang mclaporkan adalah Komisi APBN 
scbagai hasil Rapat Gabungan/Unsur Pirnpinan Komisi 
komisi dengan Komisi APBN. 

3. Rapat Gabungan/Unsur Pimpinan Kornisi-komisi dengan 
Komisi APBN dihadiri oleh seluruh Pimpinan Komisi 
komisi dan dipimpin oleh Wakil Kctua DPR RI I Korek 
ku. 
Rancangan Undang-undang tenlang APBN yang telah 

disetujui oleh DPR RI Periode 1987-1992 adalah sebanyak 
16 buah, dan telah disahkan mcnjadi Undang-undang, yaitu 
Tahun 1987 sebanyak 4 buah, antara lain : 
1) Undang-undang Nornor 3 Tahun 1987 tcntang Anggaran 

Pendapatan dan Bclanja Negara Tahun Anggaran 1987/ 
1988. 

2) Undang-undang Nornor 4 Tahun 1987 tentang Tamhah 
an dan Pcruhahan atas Anggaran Pcndapatan dan Belan 
ja Negara Tahun Anggaran 1986/1987. 

3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1987 tentang Pcrhi 
Lungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1983/1984. 

4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1987 tentang Pcrh i 
tungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1984/1985. 

Tahun 1988 sebanyak 3 buah RUU, yaitu : 
1) l.Jndang-undang Nornor 3 Tahun 1988 tcntang Anggaran 

Pen dapatan dan Bclanj a Negara Tahun Anggaran 1988/ 
1989. 

2) Undang-undang Nornor 5 Tahun 1988 tcntang Tamhah 
an dan Perubahan alas APBN Tahun Anggaran 1987/ 
1988. 

3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1988 tentang Pcrhi 
tungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1985/1986. 

Tuhun 1989 sebanyak 3 huah RUU, yaitu : 
1) Undang-undang Nornor l Tahun 1989 Lcntang Anggaran 

Pcndapatan dan Bclanja Negara Tahun Anggaran 1989/ 
1990. 

2) Undang-undang Nornor 4 Tahun 1989 tentang Tarnbah 
an dan Perubah an Anggaran Pcndapatan dan Belanja 
Negara Tahun Anggaran 1988/1989. 

3) Undang-undang Nornor 5 Tahun 1989 tcntang Perhi 
tungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1986/1987. 
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Tahun 1990 sebanyak 3 buab RUU, yaltu : 
1) Undang-undang Nomor 1Tahun1990 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Tabun Anggaran 1990/ 
1991. 

2) Undang-undang Nomor 2Tabun1990 tentang Tambah 
an dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan clan Belan 
ja Negara Tahun Anggaran 1989/1990. 

3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1990 tentang Perhi 
tungan Anggaran Negara Tahun 1987/1988. 

Tabun 1991 sebanyak 3 buah RUU, yaitu : 
1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1991 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1991/ 
1992. 

2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1991 tentang Tambah 
an dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belan 
ja Negara Tahun Anggaran 1990/1991. 

3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1991 tentang Perhi 
tungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1988/1989. 

Tahua 1992 sebanyak 3 buab RUU, yaitu : 
1) Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

Tahun Anggaran 1992/1993. 
2) Tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara Tahun Anggaran 1991/1992. 
3) Tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 

1989/1990. 
3. Ratillkasi 

DPR RI Periode 1987-1992 telah menyetujui beberapa 
Ratifikasi yang kemudian telah disabkan menjadi Undang 
undang, yaitu : 
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1987 tentang Perjanjian 

Indonesia-Papua Nugini (Pengesahan Treaty of Mutual 
Res-pect, Friendship and Cooperation Between The 
Republic of Indonesia and The Independent State of 
Papua New Guinea). 

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penge 
sahan Protocol Amending The Treaty of Amity and 
Cooperation in South East Asia. 

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1991 tentang Perjanjian 
antara Indonesia dengan Australia mengenai Celah 
Timer. 
Kronologi dari pernbahasan RUU tentang Pengesahan 
Treaty Between The Republic of Indonesia and Australia 
on The Zone of Cooperation in an Area Between The 



Indonesia Province of East Timor and Northern Austra 
lia (Perjanjian antara Repbublik Indonesia dan Aus 
tralia mcngenai Zone Kerja sarna di Wilayah antara 
Propinsi Timor Timur dan Australia Utara) adalah 
sebagai berikut : 

Dengan Arnanat Prcsidcn RI No. R.06/PUNI/1990 
tanggal 21 Juni 1990 pcrih al Pengantar RUU tentang 
Pcrjanjian antara Repub lik Indonesia dan Australia 
mengcnai Zone Kerjasama di Wilayah antara Propinsi 
Timor Timur di Indonesia dan Australia Utara dan 
RUU tersebut disarnpai kan kcpada Pimpinan DPR RI, 
maka scsuai pasal 131 ayat (1) Peraturan Tatib DPR RI, 
RUU tcrsebut d ib er itah u kan kepada para Anggota 
Dewan dalam Rapat Paripurna Tcrbuka tanggal 25 Juni 
1990. 

Alas n am a Pe m cr i n ta h , Men teri Luar N cgeri RI 
(Sdr. Ali Alatas, SH) pada tanggal 27 Agustus 1990 
menyampaikan Kcterangan Pcrner intah dalarn Rapat 
Paripurna Terbuka DPR RI yang dipimpin oleh Wakil 
Ketua DPR RIJKORPOL (Saif ul Sulun) dcngan acara 
pokok : 
Pernbicaraan Tk. I I Kcterangan Pcmcrintah atas RUU 
dimaksud. 
Keputusan Badan Musyawarah tanggal 18 Juli 1990 
rncnetapkan bahwa pemb ah asan RUU ini ditcmpuh 
rn e la lu i proscdur singkat (short cut), tanpa mclalui 
Pcrnbicaraan Tk. IL 
Sedangkan Pcmbicaraan Tingkat III pernbahasan RUU 
ini ditangani okh Komisi I, mulai tangga) 27 Nopcrnbcr 
sd. 7 Descrnber 1990. 
Pembicaraan Tingkat IV/Pengambilan Keputusan atas 
RUU dirnaksud dilaksanakan pada tanggal 12 Descmber 
1990 dalarn Rapat Paripurna Terbuka DPR RI yang 
dipimpin olch \Vakil Ketua DPR/Korpol, dengan acara : 
a. Laporan Basil Pernbahasan/Pembicar aan Tingkat 

III, disarnpaikan oleh Kctua Korn isi I, H.Imron 
Rosyadi,SH; 

b. Pendapat akhir masing-masing Fraksi disarnpaikan 
oleh: 
- Clementino Dos Reis Amaral, dari FKP; 
- Drs. E. Syarif uddin, dari FPP; 
- H. Ali Tarnin, SH, dari F.PDI; 
- RN. Marbun, SH, dari F.PDL 
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c. Sambutan Pemerintah atas disetujuinya RUU 
dimaksud disampaikan oleh Menteri Luar Negeri 
RI, AH Alatas,SH 
Dengan surat Pim pi nan Dewan No. RU .01/4953/ 

DPR-RI/1990 tanggal 12 Desember 1990 RUU dimak 
sud disampaikan kepada Presiden RI guna mendapatkan 
pengesahan. 

Beberapa Manfaat yang dapat dipero(eh dari Perjan 
jian Antara Republik Indonesia dan Australia Menge 
nai Zona Kerje Sama Di WHayah Propinsi Timor Timur 
dan Australia Utara adalah sebagai berikut : 
a. Bidang Ekonomi 

1. Perjanjian ini memungkinkan pemanfaatan 
secara optimal potensi sumber daya minyak dan 
gas bumi di landas kontinen antara Propinsi 
Timor Timur dan Australia bagian Utara, 
tanpa harus menunggu tercapainya kesepakatan 
tentang batas landas kontinen yang akan terus 
diupayakan oleh kedua negara; 

2. Pemanfaatan potensi sumber daya min yak dan 
gas bumi di Zone kerjasama yang diperlukan 
bagi pernbangunan nasional; 

3. Zone kerjasama mencangkup daerah yang lebih 
luas dari pada daerah tumpang tindih klaim; 

4. Perjanjian ini dapat merealisasikan kebijaksa 
naan Pemerintah dalam upaya meningkatkan 
pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia 
termasuk Indonesia bagian Timur. 

b. Bidang Sosial Budaya 
Kerjasama dan hubungan antara warga negara 

kedua negara dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan 
mengembangkan sating pengertian dan menjembat 
ani perbedaan-perbedaan dalam latar belakang poli 
tik, sosial dan budaya masing-masing yang pada 
gilirannya akan membantu upaya untuk meningkat 
kan saling pengertian antara kedua negara, 

c. Bidang Politikiliukum 
1. Perjanjian ini melembagakan kerjasama antara 

kedua negara melalui wadah Dewan Menteri 
(Ministerial Council) dan Otorita bersama 
(Joint Authority) yang mencakup berbagai 
bidang kegiatan, Dengan demikian perjanjian 



tersebut merupakan tonggak penting dalam 
upaya mcningkatkan hubungan bilateral yang 
lebih kckoh dan stabil antara kedua negara; 

2. Pcrjanjian ini tidak akan mempengaruhi atau 
merugikan h ak-h ak berdaulat yang diklaim 
Indonesia di Celah Timar maupun posisi Indo 
nesia mcngenai penctapan batas landas konti 
nen di dacrah tersebut. 

d. Bidang Pertahanan dan Keamanan 
I. Perjanjian ini merupakan sumb angan pos itif 

tcrhadap upaya untuk mernelihara perdarnaian 
dan kearnanan intcrnasional di kawasan ini; 

2. Kcrjasama dalam m claksan akan pcngawasan 
dan pengamanan di Daerah A b erdasarkan 
perjanj ian ini akan meningkatkan semangat 
kerjasarna dan saling percaya antara Angkatan 
Bersenjata kcdua negara. 

Beberapa aspek penting darl perjanjian ini 
a. Penetapan Zone Kerjasama 

- Sebclah Utara : dibatasi oleh poros kedalaman 
laut Palung Timor; 

- Schelah Selatan : dibatasi oleh garis 200 mil laut 
yang diukur dari g ar is-g ar i s 
pangkal laut wilayah Indonesia; 

- Sebelah Timur : dibatasi olch garis-garis sama 
jarak dan Barat (Equidistancc) 
yang ditarik dari titik di P. 
Timor (Mota Tolas dan tilik 
tengah antara P. Jaco d a n P. 
Leri) dan di Northern Territory, 
Australia (Holothuria dan Cape 
van Demien). 

b. Pembagian Dae rah di dalam Zone Kerjasama 
Zone kcrjasama d ibagi m e nj a d i 3 d a er a h 

dengan kckuasaan hukum (legal regime) yang 
herbe da-b eda sesua i dengan status hukurn dari 
masing-masing daerah tcrsebut. 

Daerah A: 
Dacrah A akan dimanfaatkan bersarna oleh 
kedua pihak dcngan pernbagian basil masing 
masing 50%. 
Un tuk mengclola daerah ini akan dibentu k 
Dewan Menteri dan Otorita bersarna dan diber- 
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lakukan Kontrak bagi hasil. Daerah Aini 
merupakan sebagian dari daerah tumpang tindih 
klaim (daetah tumpang tindih klaim yang 
sebenarnya adalah daerah yang dalam perjanji 
an ini disebut Daearah Adan Daerah C). 
Daerah B: 
Daerah B merupakan daerah di sebelah Selatan 
garis tengah yang terletak di luar daerah tum 
pang tindih klaim dan di Selatan dibatasi oleh 
batas 200 mil laut dari garis-garis pangkal laut 
wilayah Indonesia. Daerah B ini akan dikelola 
oleh Australia seperti yang berlaku selama ini, 
tetapi Austalia akan memberikan kepada Indo 
nesia 10% dari penghasilan pajak bersib atau 
"net Resource Rent Tax" (net RRT) atau 10% 
dad penghasilan pajak kotor (gross RRT). 
Selain itu Australia akan memberikan informasi 
kepada Indonesia tentang kegiatan eksplorasi 
dan eksploitasi di Daerah B sebelum kegiatan 
tersebut dimulai. 
Daerah C: 
Daerah ini sebenarnya merupakan bagian dari 
daerah tumpang tindih tuntutan yurisdiksi 
masing-masing pihak, Daerah Cini akan di 
kelola oleh Indonesia dengan ketentuan bahwa 
Indonesia akan memberikan 10% dari Pajak 
Pendapatan Kontraktor. Selain itu Indonesia 
juga akan memberitahukan Australia tentang 
kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di Daerah C 
sebelum melakukan kegiatan tersebut. 

c. Pengelolaan di Daerab A 
1. Dewan Menteri dan Otorita Bersama: 

Tanggung jawab menyeluruh untuk semua 
kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di Daerah A 
diserahkan kepada Dewan Menteri yang keang 
gotaannya terdiri dari para Menteri yang ber 
sangkutan dari kedua Pemerintah dalam jumlah 
yang sama. Manajemen kegiatan eksplorasi dan 
eksploitasi di Daerah A ditangani oleh Otorita 
Bersama yang bertanggung jawab kepada 
Dewan Menteri. 
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2. Fungsi Dewan Menteri: 
Dewan Menteri bertanggung jawab secara 

menyeluruh atas semua hal yang berkaitan 
dengan eksplorasi dan eksploitasi potensi 
sumber daya min yak dan gas bumi di Daerah A 
dan tugas-tug as lain yang diberikan kedua 
pemerintah. 
Fungsi Dewan Menteri antara lain : 

memberikan petu njuk-petunjuk kepada 
Otorita Bersarna dalarn pelaksanaan tugas 
tugasnya; 
memberikan persetujuan atas kontrak bagi 
hasil antara Otorita Bcrsarna dan perusa 
haan-pcrusahaan minyak; 
memberikan persetujuan atas penghentian 
kontrak bagi hasil; 
menyelesaikan perselisihan di dalarn Otori 
ta Bersama; 
memeriksa dan mengaudit pembukuan 
Otcrita Bersama. 

3. Fungsi Otorita Bersama: 
Fungsi Otorita Bersarna adalah melaksana 

kan pengelolaan kegiatan eksplorasi dan ck 
sploitasi potensi surnber daya minyak dan gas 
bumi di Daerah A. 

4. Tempat Kedudukan Otorita Bersama : 
Kantor Pusat Otorita Bersama yang terdiri 

dari Direktorat Keuangan, Direktorat Hu kurn 
dan Direktorat Pe.layanan, berkedudukan di 
Indonesia, dipimpin oleh scorang Dir e ktur 
Eksekutif. 
Kantor Cabang Otorita Bersama yang akan 
menangani kegiatan opcrasional, berkedudukan 
di Australia (Darwin) clan dipimpin oleh seo 
rang Direktur Eksekutif serta Dir ektorat Tek 
nik, berkedudukan di Darwin. 

5. Penerapan Hukurn tentang Pabean, Migrasi 
dan Karantina : 

Setiap negara pihak dapat menerapkan 
peraturan perundang-undangan tentang pabean, 
migrasi dan karantina terhadap orang, peralatan 
dan barang-barang yang mernasuki wilayahnya 
dari/atau rneninggalkan wilayahnya menuju ke 
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Daerah A. Untuk pengendalian arus orang, 
peralatan dan barang ke Daerah A, satu Negara 
Pihak dapat meminta konsultasi dengan negara 
pihak lainnya. 

6. Ketenagakerjaan : 
Kedua negara pihak harus mernberikan 

preferensi kepada warga negara Indonesia dan 
Australia dalam kegiatan di Daerah A dengan 
memperhatikan efisiensi kegiatan dan "good oil 
practice". Persyaratan dan kondisi bagi hubun 
gan kerja di Daerah A akan diatur dengan 
kontrak kerja atau perjanjian kolektif, 

7. Yurisdiksi Pidana : 
Warga negara satu negara pihak yang 

melakukan tindak pidana di Daerah A tunduk 
pada hukum pidana Negara Pihak tersebut. 
Warga negara-negara ketiga yang melakukan 
tindak pidana di Daerah A, tindak pada hukum 
pidana kedua Negara Pihak dengan ketentuan 
bahwa orang tersebut tidak boleh dituntut 
berdasarkan hukum pidana satu Negara Pihak 
apabila yang bersangkutan sudah diadili atau 
dibebaskan atau rnenjalani hukuman atas dasar 
keputusan badan pengadilan yang berwenang di 
Negara Pihak lainnya sehubungan dengan 
tindak pidana yang sama. 
Dalam kasus semacam ini kedua Negara Pihak, 
j ika perlu dap at berkonsultasl un 
tuk menetapkan hukum pidana Negara rnana 
yang akan diberlakukan. Hukum pidana negara 
bendera kapal atau pesawat udara berlaku bagi 
tindak pidana yang terjadi di kapal atau pesawat 
udara yang berada di Daerah A. 

8. Pengamatan dan Tindakan Pengamanan : 
Kedua Negara Pihak mempunyai hak untuk 

melakukan pengarnatan (Surveillance) di 
Daerah A. Kedua Negara Pihak akan melaku 
kan kerjasama dan tukar menukar informasi 
serta tindakan bersama di Daerah A. 

9. Perlindungan Lingkungan Laut : 
Kedua Negara Pjhak harus bekerjasama 

untuk mencegah dan membatasi pencemaran 
lingkungnan laut yang timbul dri kegiatan eks- 
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plorasi dan eksploitasi potensi surnber daya 
minyak dan gas bumi di Daerah A. 

10. Penccmaran Lingkungan Laut : 
Para kontraktor harus bcrtanggung jaw ab 

atas kcrugian ataupun biaya yang dikeluarkan 
sebagai akibat dari pcnccmaran lingkungan laut 
yang discbabkan oleh kegiatan di Daerah A 
berdasarkan pengaturan kontrak dengan Otorita 
Bcrsama dan hukurn negara dimana tuntutan 
tcntang kerugian dan biaya tersebut diajukan. 

11. Hak-hak Kontraktor: 
Jika seandainya perj anjian tidak bcrlaku 

lagi karcna tcrcapainya pcnyc!csaian tentang 
penetapan batas landas konlinen, dan tcrdapat 
kontrak bagi basil dengan Otorita Bcrsama 
yang masih berlaku setclah itu, rnaka kontrak 
tcrsebut akan tctap bcrlaku bagi masing-masing 
negara pihak yang akan mcngambil alih hak 
dan kcwajiban Otor ita Bcrsama dcngan mcm 
pcrhatikan pcrsctujuan tentang batas landas 
kontincn dirnaksusd. 

12. Pcnyclcsaian Scngketa : 
Setiap sengketa antara kcdua negara pihak 
mcngcnai interprestasi atau pclaksanaan 
perjanjian ini harus disclesaikan dcngan 
konsultasi atau perundingan antara kedua 
negara pihak; 
Setiap scngketa antara Otorita Bersarna dan 
Kontraktor mcngenai interpretasi dan pe 
laksanaan kontrak bagi hasil h arus dise le 
saikan mclalui arbitrasi komersial yang 
kcputusannya mcngikat. 

13. Perpajakan : 
Un tuk kepcr luan perpajakan, Dacrah A 

dianggap dan dipcr lakukan sehagai wilayah 
masing-masing ncgara pihak. Berdasarkan 
prinsip kcpcndudukan , ketentuan perundang 
un da ngan pajak dar i masing-masing negara 
pihak dib cr lakukan demikian : obyek paja k 
yang ditcrirna atau diperoleh penduduk masing 
masing n eg ara p iha k dianggap obyck pajak 
yang bersumber dari dalam negeri masing 
masing negara pihak dan dikenakan pajak 
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menurut ketentuan perundang-undangan pajak 
yang berlaku di masing-masing negara pihak, 

'Bagi penduduk negara ketiga diberlakukan 
ketentuan perundang-undangan pajak masing 
masing negara pihak terhadap 50% dari obyek 
pajak yang diperolehnya dari Daerah A. 

Dalam penerapan peraturan perundang 
undangan pajak masing-masing negara pihak di 
Daerah A, masing-masing negara pihak harus 
mencegah terjadinya pajak berganda, Selain itu 
perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang 
telah ditanda tangani oleh negara pihak dengan 
negara lain, tidak berlaku di Daerah A. 

d. Amandemen 
Perjanjian ini dapat diubah kapan saja dengan 

persetujuan antara kedua negara pihak, 
· e. Masa berlakunya perjanjian 

Perjanjian ini berlaku selama 40 tahun terhitung 
sejak tanggal berlakunya perjanjian, yaitu 30 hari 
sesudah kedua negara saling memberitahukan secara 
tertulis mengenai teJah diratifikasinya perjanjian 
tersebut. 
Kecuali disetujui oleh kedua negara pihak, perjanji 
an ini akan diperpanjang untuk 20 tahun lagi, kecua 
Ii apabila pada akhir jangka waktu tersebut kedua 
negara pihak berhasil mencapapi kesepakatan ten 
tang batas landas kontinen. Dalarn hal kedua negara 
pihak belum dapat mencapai persetujuan tentang 
batas landas kontinen, maka 5 tahun sebelum berak 
hir tiap jangka waktu mencapai kesepakatan kese 
pakatan tentang batas landas di Celah Timor itu. 

4. Pengawasan 
Di samping mempunyai tugas untuk membentuk un 

dang-undang dan menetapkan APBN bersama-sama Presi 
den, maka tugas pengawasan menjadi salah satu tugas utama 
DPR. 

Tugas pengawasan ini tercantum di dalam penjelasan 
umum Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : " ........ 
Oleh karena itu Dewan Perwakilan Rakyat dapat senantia 
sa mengawasi tindakan-tindakan Presiden dan jika Dewan 
menganggap bah-wa Presiden sunggub melanggar haluan' 
Negara yang telah ditetapkan oleb Undang-Undang Dasar 
atau oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka Maje- 



Lis itu dapat diundang untuk persidangan istimewa agar 
supaya bisa minta pertanggungan jawab kepada Presiden ", 

Amanat pcnjelasan Undang-Undang Dasar 1945 ini 
dirurnuskan Icbih lanjut di dalam Ketetapan MPR Nornor 
III/MPR/1978 tentang Kcdudukan dan Hubungan Tata Kerja 
Lernbaga Tertinggi Negara dengan/atau Antar Lernbaga 
lcmbaga Tinggi Negara. 
Di dalam Pasal 7 Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1978 bcr 
bunyi: 
(1) Dewan Perwakilan Rakyat yang seluruh Anggotanya 

adalah Anggota Maje/is berkewajib an senantiasa 
mengawasi tindakan-tindakan Presiden dalam rangka 
pe!aksanaan Haluan Negara. 

(2) Apabila Dewan Perwakil an Rakyat menganggap Presi 
den melanggar Hal uan Negara, maka Dewan Perwaki 
fan Rakyat menyampaikan memorandum untuk mengi 
ngatkan Presiden. 

(3) Apabila dalam waktu tiga bu/an Presiden tidak memp 
erha tikan memorandum Dewan Perwakilan Rakyat 
tersebut pada ayat (2) pasal ini, maka Dewan Perwaki 
lan Rakyat menyampaikan memorandum yang kedua. 

(4) Apahila dalam waktu satu bu/an memorandum yang 
kedua terse but pad a ayat (3) pasal ini, tidak diindahkan 
oleh Presiden, maka Dewan Perwakllan Rakyat dapat 
meminta Maje/is mengadakan Sidang Istimewa untuk 
meminta pertanggungjawaban Presiden. 
Sclanju tnya Tata Tertib DPR RI Pasal 4 ayat ( 1) c, 

mcngatur tugas pcngawasan DPR sebagai bcrikut : 
DPR Rf melakukan pengawasan atas : 
J. pelaksanaan undang-undang. 
2. pelaksanaan APBN serta pengelolaan keuangan Negara. 
3. kebijaksanaan Pemerintah, 
sesuai dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945 dan Kete 
tapan-ketetapan Maje/is Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia. 
Penjabaran lebih Janjut dari kctentuan Pasal 4 ayat (1) c ini, 
diatur di dalarn Pasal 59 ayat (3) yang berbunyi : 
Ayat (3) Di bidang pengawasan, tugas Komisi adalah : 
a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang 

undang, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belan]a 
Negara, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk 
dalam ruang lingkup tugasnya. 
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b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Garis 
Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang termasuk 
dalam ruang lingkup tugasnya. 

c. Menampung suara rakyat, termasuk surat-surat masuk; 
mengenai hal yang termasuk dalam ruang lingkup / 
tugasnya. 
Untuk rnelaksanakan tugas ini, maka Komisi-komisi 
DPR dapat mengadakan Rapat Kerja dengan Presiden 
yang diwakili oleh Menteri, mengadakan Rapat Dengar 
Pendapat dengan Pejabat Pemerintah yang mewakili Ins 
tansinya, mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum, 
rnegadakan Kunjungan Kerja, tennasuk melakukan studi 
perbandingan bila dipandang perlg, mengumpulkan dan 
mengikuti dengan seksama peristiwa-perlsriwa yang 
menyangkut kepentingan rakyat, mengajukan perta 
nyaan-pertanyaan baik kepada Pernerintah maupun 
kepada pihak lain. 
Dalam periode 1987-1992 ini, tugas-tugas pengawasan 
dilaksanakan dengan intensitas tinggi baik kuantitas 
rnaupun kualitasnya. Dikatakan kualitasnya meningkat, 
karena sistem "dialogis" mewamai Rapat-rapat Kerja 
ataupun Rapat-rapat Dengar Pendapat antara DPR de 
ngan Pemerintah. Sebagai akibatnya Pemerintah benar 
benar harus siap mengbadapi Rapat-rapat Kerja ini, 
walaupun diakui baik oleh Pirnpinan maupun para 
Anggota Dewan bahwa pelaksanaan togas ini masih 
perlu peningkatan untuk masa-masa yang akan datang, 
sebab ban yak usulan-usulan DPR yang belum mempero 
leh tanggapan sebagaimana mestinya dan banyak pula 
usul-usul yang belum terselesaikan. Hal ini nanti akan 
tergarnbar di dalam inventarisasi masalah yang akan 
dimuat pada Bab VIII. 
Adapun tugas untuk melakukan Kunjung an Kerja 
Komisi, yang telab dilaksanakan secara reguler pada 
setiap masa reses, hal ini tergarnbar dalam bagan seba 
gaimana terlampir. 

B. BADAN URUSAN RUMAH TANGGA (BURT) 
Badan Urusan Rumah Tangga adalah Alat Kelengkapan DPR 

RI yang bersifat tetap. Badan Urusan Rumah Tangga dibentuk 
berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 5/DPR RI/II/1987-1988. 
Pimpinan Badan Urusan Rumab Tangga DPR RI untuk pertama 
kali ditetapkan berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 
6/PIMP /II/1987-1988. 
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Hasil-basil yang telah dicapai oleh BURT DPR RI Periodc 1987- 
1992 adalah scbagai bcrikut: 
I. Usu! Kcnaikan Uang Pakcl Anggota DPR RI. 

Uang paket Anggota DPR RI yang semula ditctapkan berda 
sarkan Surat Keputu san Prcs idcn Nomor 35 Tah un 1981, 
yaitu sebesar Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupi 
a h)/bulan, diusu l ka n o l e h BURT untuk d i n a i kkan dan 
kernudian telah diadakan pcrubahan dcngan Surat Keputusan 
Prcsidcn Nomor 13 Tahun 1990 tcntang Uang Paket Bagi 
Pimpinan dan Anggota DPR RI dan DPA ditetapkan sebesar 
Rp.450.000,-(cmpat ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan. 

2. Usul Perubahan Tunj angan Kchormatan (Honorarium) 
Tunjangan Kehorrnatan (Honorarium) bagi Anggota DPR RI 
yang diangkat/ ditunjuk sebagai Kctua, Wakil Kctua, Sekre 
tar is Bud an-b adan, Komisi-komisi, Panitia-panitia, dan 
Anggota Badan-badan scrta Panitia-panitia semula ditctapkan 
dcngan Kcpuiusan Mcnteri Kcuangan Nornor 419/KMK. 
03/1978, yaitu : 
1) Ketua, scbcsar Rp. 40.000,-/bulan 
2) Wakil Kctua, scbcsar Rp. 35.000,-;bulan 
3) Sckretaris, sebesar Rp. 30.000,-;bulan 
4) Anggota, sebesar Rp. 20.000,-;bulan 
Sedangkan untuk Anggota Pcngganti Badan-badan dan Pani 
tia-panitia ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri 
Kcuangan Republik Indonesia Nomor 249/KMK.03/1979, 
yaitu sebesar RplS.000,-/bulan. 
Bcrdasarkan Surat Keutusan Mcnteri Keuangan Nornor 83/ 
KJ\1K.03/1991, tanggal 24 Januari 1991 tentarig Pcnctapan 

Catatan ; Ketua BURT dijabat sccara bergantian d iautara unsur-unsur 
Fraksi yang ada, 

Jumlah Anggota 
No. Jabatan -------- _______ ...... ... - .. --------- --------- Keterangan 
Urut ABRI KP pp PDI 

1. Ketua 1 .~~ 
2. Wakil Kctua ] 1 l ' 1 
3. Anggota 6 18 3 

'I', 
2 Anggota T eta p 

3 10 2 1 Anggota Peng- 
gauti 

Adapun kcanggotaan Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI 
sebagai berikut : 
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Tunjangan Kehormatan (Honorarium) bagi Anggota MPR 
RI, DPR RI, DPA RI yang diangkat sebagai Ketua, Wakit 
Ketua, Sekretaris, Anggota dan Anggota Penggantl Badan, 
Komisi dan Panitia, maka besarnya tunjangan Kehormatan 
(honorarium) mengalami perubahan, yaitu : 
1) Ketua, sebesar Rp. 100.000,-/bulan 
2) Wakil Ketua, sebesar Rp. 90.000,-/bulan 
3) Sekretaris, sebesar Rp. 80.000,-/bulan 
4) Anggota Tetap dan 

Anggota Pengganti sebesar.... Rp, 75.000,-lbulan 
dengan ketentuan bahwa perangkapan jabatan tidak memba 
wa akibat perangkapan tunjangan kehormatan (honorarium). 

3. Representasi Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Fraksi-fraksi, 
Dengan adanya kenaikan tunjangan kehormatan (honorari 
um) bagi Anggota DPR RI yang diangkat sebagai Ketua, 
Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota dan Anggota Pengganti 
Badan, Komisi dan Panitia, maka uang representasi bagi 
Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Fraksi-fraksi mengaJami 
perubahan, yaitu : 
1) Bagi Pimpinan DPR RI semula sebesar Rp, 50.000,-/ 

bulan menjadi Rp. 150.000,-/bulan. 
2) Bagi Pimpinan Fraksi-Iraksi DPR RI, semula sebesar 

Rp. 50.000,-/bulan menjadi Rp 125.000,-/bulan. 
4. Usu! Untuk Diadakannya Anggaran Kegiatan Pembentukan 

Undang-undang dan Penetapan APBN Mulai Tahun Angga 
ran 1991/1992 BURT mengusulkan adanya Anggaran Kegia 
tan Pembentukan Undang-undang dan Penetapan APBN. 
Atas usu I tersebut Pemerintah telah menyetujui penyediaan 
anggaran sebesar Rp.1.200.000.000,~ (satu milyar dua ratus 
juta rupiah). 

5. Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPR RI. 
Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPR RI yang 
ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 209 
Tahun 1961 dirasakan sudab tidak sesuai dengan perkem 
bangan keadaan. Oleh karena itu diusulkan untuk diadakan 
perubahan. Atas dasar usulan tersebut dengan perjuangan 
yang cukup lama, rnaka perjalanan dinas Pimpinan dan 
Anggota DPR RI mengalami perubahan sesuai dengan Pera 
turan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1990 tentang Perjalanan 
Dinas Pimpina» dan Anggota DPR RI. 

6. Pelayanan Kesehatan 
Usaha untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi para 
Anggota DPR RI beserta keluarganya te!ah dilaksanakan 
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pernbahasan dengan pihak Perum Husada Bbakti (PHB) 
sebagi realisasi usaha tersebut elah diperoleh kescpakatan 
mulai bu Ian Pebruari 1992 diadakan doktcr jaga yang bertu 
gas selama 24 jam di Poli- klinik Rumah Jabatan Anggota 
DPR RI Kalibata. 

7. Master Plan Gedung MPR/DPR RI 
Sebagai pelaksanaan Surat Keputusan Pimpinan DPR RI 
Nomor 50/PIMP/IV/1990-1991 tentang Pembentukan Tim 
Pcnyusun Pokok-pokok Pikiran mengenai master Plan/ 
Rencana Induk Kornplek Gedung MPR/DPR RI, BURT telah 
melaporkan hasil kerja TIM berupa pokok-pokok pikiran 
TOR Master Plan/Rencana Induk Gcdung MPR/DPR RI 
pada bu lan September 1991. Scdangkan biaya kepcrluan 
pembuatan Master Plan Gedung MPR/DPR RI telah diusul 
kan dalam Anggaran Proyck Prasarana Fisik DPR RI. 

8. Kredit Pcmilikan Rurnah 
Usaha menyelesaikan masalah tunggakan angssuran KPR 
Kolektif Anggota DPR RI telah diadakan pernbahasan sccara 
mendalam antara BURT, Sekretariat Jendcral DPR RI 
dcngan Direktur Utama Bank Tabungan Negara, dicapai 
kcsepakatan antara lain : 

Bunga pernbayaran lcwat tahun dihapus. 
Bagi Anggota yang bulan-bulan pcrtama belum menye 
tor sebelurn setoran kolcktif hanya dikcnakan angsuran 
nya saja. 
Semua denda dihapus. 

9. Transportasi bagi Para Anggota DPR RI 
Dalam rangka penycdiaan transportasi bagi para Anggota 
DPR RI telah diadakan pernbahasan antara BURT DPR RI 
dengan Direktur Operas] Perum PPD pada tanggal 8 Nopem 
ber 1989 dengan kcputusan sebagai berikut : 
1) Pihak Perum PPD akan mern ban tu DPR RI dengan 

pcngertian biaya operasinya dapat ditutup (tidak mencari 
kcuntungan ). 

2) Pembayarannya dilakukan dengan sistern borongan per 
minggu dengan tar if kurang lebih Rp. 50.000,- dan 
kapasitas bus 49 - 50 tempat duduk tanpa AC. 

3) Trayek khusus dari Komplek Rumah Jabatan Anggota 
. DPR RI Kalibata kc Gedung DPR RI Senayan. 

10. Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI. 
Dengan memperhatikan Pasal 161 Peraturan Tata Tertib DPR 
RI yang berbunyi : "Susunan Organisasi dan tata kerja Sekre 
tariat Jenderal DPR RI ditetapkan oleh Pimpinan DPR RI 
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C. BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN (BKSAP) 
Badan Kerja Sama Antar Parlemen adalah Alat Kelengkapan 

OPR RI yang bersifat tetap. Pembentukan Badan Kerja Sama 
Antar Parlemen (BKSAP) ditetapkan berdasarkan Keputusan 

setelah mendengar pertimbangan BURT. Dengan mengin 
dahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku", maka 
Tim BURT telah menyusun suatu konsep mengenai pening 
katan peranan Perpustakaan DPR RI dalam menunjang 
kegiatan DPR RI. Sernentara itu Sekretariat Jenderal DPR RI 
dengan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI telah 
pula mennyiapkan suatu konsep penyempurnaan organisasi 
dan tata kerja Sekretariat Jenderal DPR RI. 
Dalarn pertemuan Tim BURT dan Staf Sekretariat Jenderal 
telah tercapai kesepakatan pendapat, bahwa Perpustakaan 
DPR RI perlu ditingkatkan fungsi dan tugasnya dalam 
memberikan pelayanan/penyediaan informasi/data, Perpusta 
kaan diharapkan mampu untuk menyediakan informasi/data 
secara "tepat, cepat, akurat, obyektif, dan netral". 
Konsep penyempurnaan struktur organisasi Sekretariat Jen 
deral DPR RI antara lain akan membentuk Pusat Pelayanan 
Informasi DPR RI sebagai unit pelaksana teknis yang secara 
operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Dewan, tetapi secara adrninistratif berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Sekretariat Jenderal DPR RI. 
Pusat Pelayanan Informasi DPR RI mempunyai tugas mem 
berikan pelayanan informasi yang diperlukan bagi Anggota 
DPR RI. Dengan dernikian konsep BURT dan konsep Sekre 
tariat Jenderal akan dipadukan, dan hal ini tentunya memer 
lukan perjuangan lebih lanjut. 
Disamping konsep pengembangan perpustakaan atau pem 
bentukan Pusat Pelayanan Informasi, maka Sekretariat Jend 
eral juga akan mengembangkan suatu jabatan-jabatan fung 
sional yang dinamakan : 

Asisten - asisten Pimpinan Bidang Penelitian dan 
Pengern-bangan; 
Asisten-asisten Pimpinan Bidang Telaahan Staf; 
Asisten-asisten Pimpinan Bidang Perundang-undangan, 

Gagasan-gagasan ini diharapkan dapat terwujud sebelum 
DPR RI Masa Bakti 1987-1992 berakhir masa tugasnya, 
sebab apabila hal ini dapat terealisir maka merupakan hal 
positip yang sangat pen-ting artinya baik bagi OPR RI 
maupun bagi Sekretariat Jenderal DPR RI. 
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Badan Kcrja Sama Antar Parlcrnen DPR RI Per iode 1987- 
1992 tclah rnenghasilkan bcberapa hal, yaitu: 
1. Rapat-rapat BKSAP. 

Dengan mcningkatnya ketcrlibatan DPR RI dalam hubungan 
kerja sarn a antar pa r lcrn en baik se car a bilateral maupun 
secara multilateral telah mengakibatkan sernakin rneningkat 
n ya volume rapar-rapat BKSAP Per iode 1987-1992 yang 
bcrupa: 
a. Rapat-rapat intern BKSAP yang mernbahas dan menge 

valuasi hasil kunjungan Delcgasi DPR RI kc luar negcri. 
b. Diskusi BKSAP dcngan Parlemen luar negcri yang 

berkunjung ke DPR RI baik delcgasi rcsrn i maupun tidak 
resnu. 

2. Pembentukan Group Kerja Sama Bilateral. 
Dalam rangka lebih rnenjalin hubungan kerja sama antara 
DPR RI de n g an Parlcmcn ncgara-ncgara sahab at, te lah 
dibentuk 10 Group Kcrja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI 
dcngan Parlemen-parlcrnen Jerman, Pcrancis, Jcpang, Aus 
tral in, Korea Selatan, Selandia Baru, Bangladesh, Turki, 
Meksiko (Surat Kcputusan Pimpinan DPR RI Nomor 41/ 
PIMP/lll/1988-1989 tanggal 8 April 1989) dan Italia (Surat 
Keputusan Pimpinan DPR RI Nornor 42/PIMP/111/1988-1989 
tanggal 8 April 1989). 
Peresrnian pembentukan GKSB tcrsebut dilaksanakan pada 
tanggal 29 Juni 1989. Sclain scdang diproscs pcrnbentukan 
GKSB DPR RI dengan Parlcmen-parlerncn PNG, Hongaria, 
RRC, dan Korea Utara, 

3. Dlskusl dengan Para Pakur, 
Untuk rncnambah pcngetahuan mcngenai masalah-masalah 
luar negeri, BKSAP Periode 1987-1992 telah mengundang 

Jumlab Anggota 
No. Jabatan -------- -----·---- ---------- Keterangan 
Urut ABRI KP PP PDI 

1. Ketua 1 
2. Wakil Kcrua 1 1 1 l 
3. Anggota 7 20 4 3 

DPR RI Nomor 5/DPR Rl/II/1987-1988. Pimpinan BKSAP 
untuk pertama kali ditetapkan berdasarkan Keputusan Pimpinan 
DPR RI Nomor 6;PIMP/DPR RI;1I/1987-1988. 

Keanggctaan BKSAP adalah sebagai berikut : 
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para pakar baik dalam bidang politik, ekonomi maupun sosial 
dan Duta Besar negara-negara sahabat untuk mengadakaa 
diskusi tentang masalah-masalah aktaal yaitu: 
a. Tanggal 27 Agustus 1988 

Toplk diskusi Action by Parliaments in Developin Inter· 
national Cooperation in the Humanitarian Field and 
bringing national Human Norms, Principtes and Instru 
ments (yang terrnasuk salah satu topik Konperensi IPU 
ke-Bu di Sofia, Bulgaria. 
Pembicara/Narasumber : 

Menteri Kehakiman Republik Indonesia 
Dirjenpol Deplu Republik Indonesia 

b. Tanggal 14 September 1988 
Toplk diskusi Peranan Parlemen dalam Menunjang 
Diplomasi bagi Kepentingan Nasional. 
Pembicara/Narasurnber : 

Menteri Luar Negeri RI, AH Alatas, SH; 
Prof. Dr. Yuwono Sudarsono; 
Wakil Ketua DPR Rl/Korinbang 

c. Tanggal 13 Desember 1988 
Toplk diskusi Perkembangan Hubungan Uni Sovyet • 
RRC serta Dampaknya pada Kawasan Asia Pasifik. 
Pembicara/Narasumber : 

Dr. Soedjati Djiwandono, Anggota Direktur CSIS 
Dr. Hasjim Djalal, Kapuslitbang Deplu RI 

d. Tanggal 15 Pebruari 1989 
Toplk diskusi Kebijaksanaan Luar Negeri AS dibawab 
Pemerintahan Presiden Bush, Prioritas dan Tantangan 
nya. 
Pembicara/Narasumber : 

Let.Jend. Purn. Hasnan Habib 
Wakil Dubes Amerika Serikat 

e. Tanggal 28 Juni 1989 
Topik diskusi Penyelesaian Masalab Palestina, Konste 
lasi Bara Kawasan Timur Tengah, Peranan Negara 
negara Adikuasa serta Prospek Perdamaian Timur 
Tengab 
Pembicara/narasumber : 

Dr. H. Ruslan Abdul Gani 
H. Imron Rosyadi, SH 
Direktur Timur Tengah Deplu RI 

f. Tanggal 6 Desember 1989 
Topik diskusi Perubahan-perubahan di Eropa Timur 

12 
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dan Dampaknya terhadap Percaturan Politik Dunia, 
khusunya terhadap Konfigurasi Politik di Kawasan 
Eropa di Masa Yang Akan Datang 
Pernbicara/narasurnber : 

Dr. Socjati Djiwandono, Anggota Dewan Direktur 
CSIS. 
Dr. Soerjanto Poespowardojo. 

4. Perjuangan d an Hasil-hasil yang Telah dicapai Ol eh 
Delegasi DPR RI di Fora lPU 
a. Masalah Tirnor Timur 

Scjak tahun 1987 Delcgasi DPR Rf selalu berhasil men 
ccgah/mcnggagalkan usaha-usaha pihak lawan, yaitu: 
Portugal cs untuk memasukkan masalah Timar Timur 
kedalam resolusi IPU melalui berbagai cam baik melalui 
lobby/pendekatan maupun melalui jalan pemungutan 
suara (voting). 
Hal ini dimungkinkan karena upaya pernbinaan lobby 
yang dilakukan oleh Delcgasi DPR RI secara intcnsif 
da n b er kcs inambu n g an dcngan bcrb ag ai pihak ba ik 
kawan rnaupun lawan, 

b. Masalah Hak-hak Asasi Manusia 
DPR RI selalu dapat menangkis setiap serangan yang 
dilakukan oleh pihak lawan mcngenai tuduhan pelangga 
ran hak-hak asasi manusia di Indonesia. 
Dalam hubungan ini Delegasi DPR RI telah dapat 
mcnyelesaikan kasus terpidana mati Ny. Sundari Abdu 
rahrnan seorang rnantan Anggota DPR Gotong Royong 
dar i Fraksi PKI yang telah dipersoalkan oleh IPU sejak 
tahun 1979. Kasus ini telah dapat diselesaikan olch 
Dclegasi DPR RI pada Konperensi IPU ke-82 di London 
pada bulan September 1989. 

c. Berkat partisipasi secara aktip dan terus menerus dalarn 
konpcrensi-konpercnsi IPU m aka Dclcgasi DPR RI 
sclalu terpilih mcnjadi Anggota Panitia Perumus dalam 
berbag ai Korn isi IPU, hal ini m ernu ngkinkan terako 
modasinya kepcntingan-kepcntingan nasional Indonesia 
dalam berbagai masalah. 

d. Pada Konperensi JPU ke-83 bulan April 19890 di Niko 
si a , Cyprus, Anggota Delegasi DPR RI, Marzu ki 
Darusman, SH, tclah terpilih menjadi Wakil Ketua 
Komisi Keparlemenan, Hukum, dan Hak-hak Asasi 
Manusia IPU yang selanjutnya pada Konperensi IPU ke- 
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D. BADAN MUSYAWARAH (BAMUS) 
Badan Musyawarah adalah Alat Kelengkapan DPR RI yang 

bersifat tetap, Pembentukan Badan Musyawarah DPR RI ditetap 
kan berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 5/DPR RI/Il/1987- 
1988. Berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 6/DPR RI/II/ 
1987-1988 rnaka Pimpinan DPR RI ditetapkan sebagai Pimpinan 
Badan Musyawarah. 

Keanggotaan Badan Musyawarab DPR RI terdiri dari : 67 
Anggota Tetap dan 33 Anggota Pengganti. 

Prosedur Penetapan Acara Rapat-rapat DPR RI ditangani 
oleh Badan Musyawarah. Menurut ketentuan pasal 78 ayat (1) 
Peraturan Tata Tertib DPR RI, Masa Persidangan berikut acara 
acara dan jadwalnya ditetapkan oleh Badan Musyawarah dengan 
memperhatikan agar pembahasan RUU tentang APBN serta Nota 
Keuangan dan RUU tentang Tambahan dan Perubahan APBN 
dapat selesai tepat pada waktunya. 

Selanjutnya pada pasal 78 ayat (2) disebutkan bahwa apabila 
Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat untuk mene 
tapkan acara dan jadwal tersebut, maka Pimpinan DPR RI dapat 
menetapkan jadwal dan acara tersebut dengan memperhatikan 
pendapat Pimpinan Fraksi-fraksi. 

85 April-Mei 1991, terpilih kembali untuk masa baled 
yang kedua. 

f. Selain itu pada Konperensi IPU ke-84, Oktober 1990 di 
Punta del Este, Uruguay, Ny. Tati Sumiyati Darsoyo, 
telah terpilih menjadi koordinator wanita IPU. 

g. Pada Konperensi IPU ke-86, 7-12 Oktober 1991 di 
Santiago, Chili, Anggota Delegasi DPR RI, Marzuki 
Darusman, SH, telab terpilih menjadi Anggota Komisi 
Eksekutif (Executive Committee) IPU untuk masa jaba 
tan 4 tahun, yang merupakan suatu jabatan penting 
dalam struktur organisasi IPU. 

h. Pada Konperensi IPU ke-87, pada tanggal 6-11 April 
1992, Anggota Delegasi DPR RI, Ny. Tali Sumiyati 
Darsoyo, terpilih kembali sebagai Koordinator Wanita 
IPU. 
Perkembangan dan kemajuan yang telah dicapai oleh 
Delegasi-delegasi DPR RI seperti tersebut di atas adalah 
merupakan suatu kepercayaan/penghargaan dari IPU 
yang sekaligus menunjukkan pengakuan IPU atas inte 
gritas dan partisipasi aktif DPR RI selaku Anggota IPU. 
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Berdasarkan Ketentuan Pasal 78 ayat ( 1) dan (2) tersebut ada 
2 cara dalam menetapkan masa persidarigan berikut acara dan 
jadwal kegiatan DPR RI, yaitu : 

Ditetapkan oleh Badan Musyawarah. 
Ditetapkan clch Pirnpinan DPR RI dcngan mcmperhatikan 
pendapat Pimpinan Fraksi. 
Dalam hal penetapan masa pcrsidangan bcrikut acara dan 

jadwalnya akan ditempuh prosedur mclalui rapat Badan Musya 
warah yang terlebih dahulu sudah dipersiapkan rancangan acara 
r apat DPR Rl oleh Pimpinan DPR RI melalui pcmbahasan oleh 
rapat Pimpinan yang berdasarkan rancarigan acara yang tclah 
dipersiapkan oleh pih ak Sekretariat Jcndcral DPR RI, Sekretariat 
dalam mempersiapkan ran-cangan acara rapat tersebut mcmper 
hatikan berbagai pcrtimbangan sebagaimana yang sudah diurai 
kan di atas Jan dalarn hat mcnyaugkut kehadiran Mcnteri, biasa 
nya juga sudah diadakan approach tingkat Sekretariat (Sckrctariat 
Bad a n/kom isi) dengan pen gh u bung departemen/pcngh u bung 
Setneg. Pada minggu-minggu tcrakhir menjelang rcses, Badan 
Musyawarah sudah rnenetapkan acara rapat-rapat DPR RI untuk 
masa pcrsidangan berikutnya. 

Dalam hal penetapan/perubahan masa pcrsidangan berikut 
acara dan jadwalnya ditetapkan olch Pimpinan DPR RI dcngan 
mcmpcrhatikan pendapat Iraksi-Iraksi. Dalam hat ini biasa ditern 
puh cam dengan mengundang Pimpinan Fraksi-Iraksi. 

Pertemuan Pimpinan DPR RI dcngan Pimpinan Fraksi-fraksi 
untuk mcngadakan pernb ahasan acara tersebut, dikcnal juga 
dengan istilah pertcmuan konsultasi, m eskipun pelaksanaannya 
sama saja dengan rapat, artinya ada salah seorang Pimpinan DPR 
RI dengan Pimpinan Fraksi-Iraksi tersebut. 

Materi yang diadakan dalam perlcmuan konsultasi tidak 
terbatas dalarn hubungannya dengan pernbahasan acara rapat 
rapat DPR RI, tetapi juga masalah-masalah lain, misalnya masa 
lah proscdur pcrnbahasan R UU, apakah melalui proscdur singkat 
atau b iasa, ditangani oleh Kornisi atau olch Panitia Khusus, dan 
sebagain ya. 

Pertemuan konsultasi Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan 
Fraksi-fraksi adalah merupakan kesepakatan atau disebut konsen 
sus. 

Tidak semua konsesus hasil pcrternuan konsultasi tersebut 
dikukuhkan dalam rapat Badan Musyawarah, tapi khusus kesepa 
katan mengenai perubahan acara rapat-rapat DPR RI yang sedang 
berjalan selalu dikukuh kan dalam rapat Badan Musyawarah 
terdekat. 
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Pelaksanaan rapat 
Berbagai ketentuan yang menyangkut pelaksanaan rapat 

rapat DPR RI antara lain mengenai waktu rapat, jenis rapat, sifat 
rapat, tata cara rapat, semuanya diatur dengan jelas di Peraturan 
Tata Tertib DPR RI. 
Waktu rapat dari: 

Pukul 09.00 s.d. 14.00 WIB pada hari Senin s.d. Kamis, 
Pukul 08.30 s.d. 11.00 WIB pada hari Jumat, dan 
Pukul 09.00 s.d. 13.00 WIB pada hari Sabtu. 
Rapat-rapat pada malam hari diadakan pada pukul 19.00 s.d. 

23.30 WIB dan menurut kebiasaan pada hari Sabtu malam tidak 
diadakan rapat. 

Pasal 100 Peraturan Tata Tertib DPR RI menetapkan bahwa : 
"Setelah daftar hadir ditandatangani oleh lebih dari setengah 

jumlah anggota rapat dan dihadiri oleh unsur semua fraksi; maka 
Ketua rapat dapat membuka rapat". 

Apabila ketentuan mengenai jumlah penandatangan daftar 
hadir be1um terpenuhi sedangkan waktu sudah menunjukkan 
dibukanyajam rapat yang telah ditentukan (yang tercantum dalam 
undangan), maka Ketua Rapat mengumumkan penundaan pern 
bukaan rapat tersebut paling lama satu jam. 
Tata Cara mengubah acara rapat yang telah ditentukan. 

Pelaksanaannya diatur antara lain dalam pasal 104 ayat (1) 
Peraturan Tata Tertib DPR RI yang menyatakan : "Usul perubah 
an mengenai acara yang telah ditetapkan baik mengenai peru 
bahan waktu dan atau mengenai masalah baru yang ingin dima 
sukkan dalam acara dapat diajukan oleb fraksi dan a/at keleng 
kapan DPR atau oleh pihak Pemerintah kepada Pimpinan DPR 
RI untuk segera dibicarakan dalam rapat Badan Musyawarah". 

Namun apabila Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan 
rapat untuk mengambil keputusan terhadap usu] perubahan acara 
tersebut, rnaka prosedur yang ditempuh adalah seagaimana dite 
tapkan dalam pasal 78 ayat (2) yaitu bahwa usul perubahan 
teersebut oleh Pimpinan DPR RI dimintakan pendapat clan perse 
tujuan Pimpinan Fraksi-fraksi dalam forum pertemuan konsultasi, 
kemudian basil kesepakatan ini dikukuhkan dalam rapat Badan 
Musyawarah berikutnya. 
Pokok-pokok Permasalahan Dalam Menyusun Rancangan Acara 
Rapat-rapat DPR Rl 

Penyusunan rancangan acara rapat-rapat DPR RI didasarkan 
pada 4 pokok perrnasalahan, yaitu : 

a. Ketentuan Tahun Sidang dan Acara Persidangan. 
b. Jen is Rapat dan Acara Rapat, 
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c. Penyusunan Acara Rapat dalam satu masa sidang atau 
sebagian masa sidang. 

d. Tata cam penetapan/pcrubahan acara rapar DPR RI. 
Uraian dari keempat pokok permasalahan tcrscbut adalah 

sebagai berikut : 
1. Ketentuan mengenai tahun sidang dan masa sidang (pasal 77 

s.d. 79 Peraturan Tata Tertib DPR RI) : 
a) Pernbagian masa persidangan berdasarkan kctcntuan 

pasal 77 Peraturan Tata Tertib DPR RI, tiap satu tahun 
sidang dibagi menjadi 4 masa persidangan. 

b) Masa kegiatan DPR RI : 
2. Masa sidang adalah masa kcgiatan DPR RI yang dilakukan 

terutama dalarn gedung DPR RI. 
3. Masa rcscs adalah masa kegiatan DPR RI di luar masa 

sidang yang dilakukan olch para Anggota DPR RI sccara 
perorangan atau berkclompok, terutarna di luar gcdung DPR 
RI untuk melaksanakan kunjungan kerja. 

4. Laman ya masa sidang dan rnasa reses. 
Lamanya tiap-tiap masa sidang atau masa rcscs tidak diatur 
secara pasti dalam Peraturan Tata Tertib DPR RI. Berdasar 
kan pengalarnan selarna ini, perkiraan lamanya masa sidang 
atau masa reses adalah berbeda-beda. Hal ini tcrutama dise 
babkan olch terkaitnya pelaksanaan rnasa sidang dan masa 
reses dengan pclaksanaan Budget Cycle pernhahasan RUU 
tentang APBN di DPR RI, yaitu : 
1) Masa Sidang I 

Dalam Masa Sidang I dilakukan Pernbicaraan Pcndahu 
luan RAPBN antara DPR RI dcngan Pcrncr intah pada 
sekitar bulan Agustus s.d. bulan Oktober. 
Sidang I dimulai tanggal 16 Agustus, kecuali apabila 
tanggal 16 Agustus jatuh pada hari libur, maka diajukan 
satu hari sebelumnya. 
Lamanya Masa Sidang I tcrgantung pada sedikit bany 
akn ya acara/kcgiatan DPR RI, yaitu pada umumnya 
berakhir pada akhir bulan September atau awal Oktober. 
Dengan dernikian larnanya Masa Sidang I bisa kurang 
atau lebih dari 2 bulan. 
Adapun lamanya reses Masa Sidang I adalah kurang 
lebih 2 minggu dan dapat pula men capai satu bulan 
apab ila Masa Sidang ditutup pada pcrtcngahan bulan 
September. 
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2) Masa Sidang II 
Dalam Masa Sidang II dilakukan pembahasan laporan 
dari Sisa Anggaran Rutin (SIAR). 
Lamanya Masa Sidang lI dimulai pada hari Senin perts 
ma bulan Nopernber s.d. kurang lebih satu minggu 
sebelum tanggal 25 Desember. 

3) Masa Sidang III 
Dalam Masa Sidang III dilakukan pembahasan RUU 
ten tang APBN dan Nota Keuangan. 
Lamanya Masa Sidang lII dimulai pada tanggal 6 atau 7 
Januari s.d. akhir Pebruari atau minggu pertama bulan 
Maret, tergantung ada atau tidaknya RUU Jain diluar 
RUU tentang APBN. 
RUU APBN dan Neta Keuangannya harus sudah dapat 
diselesaikan pada akhir bulan Pebruari atau satu bulan 
sebelum tanggal 1 April, sebagaimana ditentukan dalam 
Peraturan Tata Tertib DPR RI. 
Reses Masa Sidang III biasanya merupakan reses pan 
jang, yaitu dimulai pada awal bulan Maret dan berakhir 
pada minggu pertama bulan Mei. 

4) Masa Sidang IV 
Pada Masa Sidang IV dilakukan pembahasan atas RUU 
tentang Tarnbahan Perubahan APBN yang disampaikan 
oleh Presiden selambat-Iambatnya sebelum tahun angga 
ran yang bersangkutan berakhir, 
Lamanya Masa Sidang IV dimulai pada hari Senin 
minggu ke tiga butan Mei s.d. pertengahan bulan Juli, 
hal ini bergantung pada sedikit banyaknya acara/kegia 
tan DPR RI. 
Lamanys reses Masa Sidang IV kurang lebih dua 
minggu, jika masa sidang ditutup pada bulan Juli, dan 
satu bulan apabila masa sidang ditutup pada akhir bulan 
Juni. 

5. Jenis Rapat dan Jenis Acara Rapat (pasal 81 Peraturan 
Tata Tertib DPR RI) 
1) Jenis Rapat terdiri dari : 

a) Rapat Paripurna 
b) Rapat Paripurna Luar Biasa 
c) Rapat Fraksi 
d) Rapat Pimpinan DPR RI 
e) Rapat Badan Musyawarah 
t) Rapat Komisi 
g) Rapat Gabungan Komisi 



h) Rapat BURT 
i) Rapat BKSAP 
j) Rapat Panitia Khusus 
k) Rapat Panitia Kerja 
I) Rapat Kerja 
m) Rapat Dcngar Pcndapat 
n) Rapat Dcngar Pcndapat Umurn. 

2) Matcri Acara Rapat: 
a) Matcri Acnra Rapat Paripurna DPR RI : 

Pidato Pernbu kaan Masa Si dang 
Laporan Kunjungan Kerja 
Laporan Badan Kerja Sama Antar Parle 
men, yang berkaitan dengan Delegasi DPR 
Rf. 
Pcmbcntukan Alat-alat Kclengkapan DPR 
RI bescrta pcngesaban/pcnggantian keang 
gotannya. 
Pcrnbentukan dan pcrnbuharan Panitia 
Khusus. 
Suatu tingkatan pcmbicaraan atas suatu 
rancangan usu] I anjuran I hasil intern DPR 
RI. 
Pidato Penutupan. 

Adapun m atcr i acar a Rapat Paripurna yang 
bcrasal/bcrsarna-sama Pcmerintah adalah : 

Pidato Kencgaraan Prcsiden pada tanggal 
16 Agustus sctiap tahun. 
Pidato Prcsiden scbagai pen gantar RUU 
APBN dan Nata Kcuarigan pada minggu 
pcrtarna tahun takwim. 
Pcmbicaraan Tingkal I, II, Jan IV atas usu] 
RUU. 
Keterangan Pres idcn berdasarkan usu! 
perrn in taan kcterangan yang diajukan oleh 
DPR RI disampaikan olch Menteri yang 
ditunjuk. 

b) Materi Acara Ra pat Fraksi : 
Masalah-masalah intern Frak:si. 
Mcndengarkan laporan anggota Fraksi dari 
dacrah. 
Pcrsiapan menghadapi Rapat-rapat Badan 
Musyawarah dan Perternuan Konsul tasi 
dcngan Pimpinan DPR RI. 
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Persiapan menghadapi Pembicaraan Ting 
kar II dan IV atas RUU yang disampaikan 
Pemerintab kepada DPR RI. 
Persiapan menghadapi reses. 

c) Materi Acara Rapat Pimpinan DPR RI : 
Menyusun rancangan acara rapat-rapat 
DPR RI untuk satu masa sidang atau seba 
gian masa sidang, 
Persiapan menghadapi rapat Badan Musya 
warah dan persiapan pertemuan konsultasi 
dengan Pimpinan Fraksi-fraksi, Pimpinan 
Badan Musyawarah, Pimpinan Komisi/ 
Panitia Khusus, 
Menentukan cara penanganan suatu masa 
lah dalam bidang umum, politik dan luar 
negeri, ekonomi dan keuangan, industri 
dan pembangunan, kesejahteraan rakyat 
termasuk adanya pertemuan konsultasi 
dengan Presiden, 
Mengawasi pelaksanaan tugas Sekretariat 
Jenderal DPR RI. 

d) Materi Acara Rapat Komisi: 
Intern, menderigarkan laporan anggota 
Kornisi dari daerah, 
Intern, menyusun program kerja komisi. 
Intern, menyusun laporan kunjungan kerja 
komisi. 
Intern, persiapan rapat-rapat kerja, dengar 
pendapat, dan dengar pendapat umum. 
Intern, persiapan menghadapi reses 
(menyusun program peninjauan). 
Rapat-rapat kerja, dengar pendapat, dengar 
pendapat umum (dengan Pemerintah/pihak 
Jain). 
Rapat-rapat BURT dan BKSAP. 

Pengacaraan Acara Rapat dalam satu Masa Sidang atau seba 
gian Masa Sidang, 
1. Komposisi jenis rapat untuk satu Masa Sidang terdiri dari : 

a. Rapat-rapat Paripurna. 
b. Rapat-rapat Fraksi. 
c. Rapat-rapat Komisi/Panitia Khusus/BURT/BKSAP. 
d. Rapat-rapat Badan Musyawarah. 
e. Rapat-rapat Pimpinan DPR RI. 
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2. Komposisi waktu menurut perhitungan mingguan: 
a. Dua minggu pertama pada Masa Sidang digunakan 

untuk jenis acara rapat yang berasal dari pihak DPR RI, 
yaitu : Sesudah pidato pembukaan Masa Sidang, maka 
pada minggu pertama biasanya digunakan untuk rapat 
rapat Fraksi dengan acara mendengarkan laporan anggo 
ta Fraksi dari daerah. 
Minggu ke dua, digunakan untuk rapat Komisi Intern, 
yaitu tiga hari untu k mcnyusun program kerja Komisi 
termasuk mendengarkan laporan anggota komisi dari 
daerah. Sisa hari lainnya digunakan untuk menyusun 
laporan kunjungan kerja Kornisi selama reses. 
Dalam ha! pembicaraan RUU di DPR RI khususnya 
pada pembicaraan tingkat I atau II, biasanya antara 
rapat-rapat Fraksi dan Rapat-rapat Komisi diselingi 
dengan rapat-rapat Paripurna pada hari Selasa atau Rabu 
minggu kedua, sehingga dengan demikian mungkin 
jumlah hari untuk rapat Fraksi dikurangi agar rapat-rapat 
Komisi dapat dirnulai lebih awal, atau kemungkinan lain 
adalah jumlah hari rapat-rapat Fraksi tetap satu minggu, 
tetapi jumlah hari untuk rapat-rapat Komisi ditambah 
dua atau tiga hari pada minggu ke tiga. 

b. Dalarn minggu ke tiga pada suatu masa Sidang biasanya 
selalu disediakan waktu sebanyak dua atau tiga hari 
untuk rapat Paripurna, yaitu : 

Cukup dua hari jika acaranya hanya laporan kun 
jungan kerja Komisi. 
Pcrlu tiga hari jika disamping acara laporan kunjun 
gan kerja Komisi ada acara pembicaraan tingkat II 
at as suatu RUU (pcmandangan umum para 
anggota). 
Catatan: 
Jika Pernbicaraan Tingkat II berupa Jawaban Pemer 
intah atas Pemandangan Umum Para Anggota, maka 
biasanya cukup ditarnbahkan dalarn waktu yang 
sudah tersedia dua hari tersebut, 
Hari Kamis, Jumat, dan Sabtu dalarn minggu ke tiga 
dalam masa sidang biasanya disediakan untuk rapat 
rapat Fraksi dengan acara : 
Mernpelajari Jawaban Pernerintah, jika rapat pari 
purna scbelumnya tcrcantum acara Jawaban Peme 
rintah. 
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Dalam hal acara rapat paripuma sebelumnya bukan 
Jawaban Pemerintah, maka rapat-rapat Fraksi ini 
dimanfaatkan untuk memberikan pengarahan Fraksi 
kepada anggota-anggota Fraksi dalam masing 
masing Komisi, balk persiapan rapat kerja, rapat 
dengar pendapat, maupun rapat dengar pendapat 
umum. 

c. Dalam minggu ke empat dan ke Hrna pada masa sidang 
barulah dilakukan rapat-rapat kerja komisi dengan 
Menteri. Rapat dengar peadapat dengan Dirjen/Irjen atau 
rapat dengar pendapat umum dengan pihak-pihak lain. 
Dalam bal masa sidang lamanya dua bulan atau lebih, 
maka kegiatan Komisi-komisi untuk rapat-rapat dengan 
Pemerintah masih dilanjutkan sampai minggu ke enam 
atau ke tujuh, dengan variasi selingan rapat-rapat pari 
puma atau rapat-rapat Fraksi. 
Dalam Ra pat paripurna tersebut jika tidak ada acara 
pembicaraan tingkat II dan IV suatu RUU, maka acara 
rapat paripuma diisi dengan laporan BKSAP dimana bila 
ada atau diperlukan pembicaraan tingkat I atas suatu 
RUU maka waktu/ harinya dapat digabungkan. 

d. Dua minggu terakhir menjelang penutupan masa sidang. 
Susunan acara rapat-rapat DPR RI bervariasi antara 
rapat-rapat Komisi, Fraksi dan paripuma dengan pokok 
pokok acara sebagai berikut : 

Rapat-rapat Komisi tahap terakhir pembicaraan 
tingkat III atau persiapan menghadapi reses (menyu 
sun program kunjungan kerja dan koordinasi antar 
Kornisi). 
Rapat-rapat Fraksi untuk menghadapi rapat-rapat 
Badan Musyawarah, 

Kemungkinan pertemuan konsultasi dengan Pimpinan 
DPR RI dan persiapan pembicaraan tingkat IV atas suatu 
RUU. Rapat paripurna dengan acara pembicaraan 
Tingkat IV atas suatu RUU (jika ada). Jika belurn atau 
tidak ada pembicaraan tingkat IV RUU, maka acara 
laporan BKSAP biasanya dijatuhkan pada hari-bari 
terakbir masa sidang, sebelum pidato penutupan masa 
sidang. 

Komposisi waktu menurut perhitungan hari 
a. Rapat-rapat Pimpinan DPR RI diadakan secara rutin setiap 

hari Selasa sejak bulan Pebruari 1989, kecuali apabila menje 
lang rapat Badan Musyawarah, diadakan pada hari Senin. 
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b. Rapat-rapat Badan Musyawarah biasanya dijatuhkan pada 
hari Karn is tetapi tidak setiap minggu melainkan dalam satu 
masa sidang jika la man ya dua bulan atau lebih, biasanya 
diselenggarakan tiga kali r apat Badan Musyawarah, jika 
lamanya masa sidang satu setengah bulan atau kurang, maka 
rapat Badan Musyawarah cukup satu atau dua kali. 
Namun sctiap hari Kamis dicadangkan rapat Badan Musya 
wara h bila ada RUU yang masuk atau adalah yang perlu 
dibicarakan, 

c. Hari-hari yang disediakan untuk rapat-rapat Fraksi digunakan 
untuk pcrsipan mcnghadapi rapat Badan Musyawarah, persi 
apan mcnghadapi Pertemuan Komsullasi dengan Pimpinan 
DPR RI, persiapan mcnghadapi pembicaraan tingkat III dan 
IV RUU dan pcrsiapan mcnghadapi reses, 

d. Jarak antara pemandangan umum pada anggota atas RUU 
dengan Jawaban Pemerintah, scdikit-dikitnya discdiakan 
waktu tujuh hari guna pcrsiapan Pcmcrintah menyusun ja 
waban, dan scpuluh hari khusus untuk RUU tentang APBN. 
Scbab Mcntcri Keuangan harus mcngkompulir jawaban dari 
sernua Departernen/ Lernbaga non Dcpartcmen atas peman 
dangan umurn para anggota DPR RI. 

c. Hari Sabtu scdapat-dapatnya diusahakan bertepatan dcngan 
rapat Fraksi/intern. 

f. Hari Sclasa, Rabu, dan Karnis adalah hari-hari yang paling 
tepat untuk rapat paripurna DPR RI. 

Komposisi menurut keegiatan-kegiatan budget cycle. 
Dcngan mcmpcrhatikan kcg iatan-kegiatan budget cycle 

dalam pembahasan APBN menurut urutan masa sidang sebagai 
mana telah diuraikan di atas, maka sccara tingkat budget cycle itu 
terdiri dari : 
a. Pernbicaraan Pendahuluan RAPBN. 
b. Pembahasan RUU tcntang APBN. 
c. Laporan Semester APBN. 
d. Pcrkiraan anggaran Tarnbahan dan Pcrubahan alas APBN. 
e. Pembahasan RUU lcntang Tambahan dan Pcrubahan atas 

APBN. 
f. Pembahasan RUU tcntang Pcrbitungan Anggaran. 
g. Hasil Pemcriksaan Tahunan oleb Badan Pemcriksa Ke 

uangan yang disampaikan kepada DPR RI. 
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Pasal 43 Peraturan Tata Tertib DPR RI mengatur mengenai 
Tugas Pimpinan DPR RI sebagai berikut : 
Ayat(l): 
a. Mcnyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja 

antara Ketua dan Wakil Ketua serta mengumumkannya 
kepada Rapat Paripurna; 

b. Mcnentukan kebijaksanaan kerumahtanggaan dan Anggaran 
Belanja DPR bcrdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah 
dengan dibantu olch Badan Urusan Rumah Tangga dan apa 
bila dipandang perlu dapat pula mendengar pendapat Sekre 
taris Jendcral DPR RI; 

c. Menentukan kebijaksanaan kerja sarna antar Parlemen berda 
sarkan hasil rapat Badan Musyawarah; 

d. Memimpin rapat DPR sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Tata Tertib serta menyimpulkan persoalan yang dibica rakan 
dalarn rapat; 

e. Melaksanakan keputusan rapat DPR sepanjang menjadi 
kewajibannya; 

f. Mengadakan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas Komisi 
serta alat kelengkapan DPR yang lain; 

g. Mcngadakan konsultasi dengan Presiden setiap waktu diper 
lukan; 

h. Mengadakan konsultasi dengan Pimpinan Fraksi apabila 
dipandang perlu; 

i. Mengawasi pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dilakukan 
oleh Sekretariat Jenderal DPR dengan dibantu oleh Badan 
Urusan Rurnah Tangga; 

j. Menghadiri rapat Alat Kelengkapan DPR yang lain apabila 
dipandang perlu; 

k. Mengadakan rapat Pimpinan DPR sekurang-kurangnya sekali 
dalam sebulan dalam rangka melaksanakan tugasnya. 

tan. 

A. Keglatan Pimplnan DPR RI 
Segera setelah terbentuknya Pimpinan DPR RI Periode 1987- 

1992 dalam rapat paripurna DPR RI tanggal 2 Oktober 1987 dan 
kemudian ditetapkannya pembagian kerja diantara kelima Pimpi 
nan dalam forum rapat Pimpinan DPR-RI tangga! 8 Oktober 
1987, maka Pimpinan DPR-RI telah melakukan berbagai kegia- 

BAB VIII 
PERISTIWA-PERISTIWA DAN 

PERMASAIAHAN-PER.MASALAHAN 
DI DPR RI 
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Ayat (2): 
Dalam mclaksanakan tugas scbagaimana dirnaksud dalarn ayat 
(1) Pimpinan DPR bertanggung jawab kcpada DPR. 
Adapun kcgiatan-kcgiatan tcrschut sccara rinci adalah scbagai 
berikut: 
a. Me m lm p in r a p a t-r a p at p a r ip u r n a yang b e r ka it an 

deugan : 
1) Pcmbukaan Jan Penutupan Masa Persidangan. 
2) Pcrnb cntu kan dun pcne tapan susunan dan kcanggotaan 

Alat-alat Kc lcng knpun DPR, dil aku kan pad a seti ap 
pcrmulaan tahun sidang. 

3) Pcmbicaraan Tingkat I, ii, dan IV atas RUU-RUU. 
4) Pembcntukan Panitia Khusus. 
5) Lapor an BKSAP mcngcnai Dclcgasi DPR RI kc luar 

ncgcri. 
6) La por an Kunjungan Kcrja Komisi-komisi pada Resos 

Masa Pcrsidangan. 
7) Pcnctupnn Callin Kctua Jan Anggota Badan Pcmcriksa 

Kcu.ingan. 
8) Pcnetapan Oilon Kctua J;111 Anggota Mahkamah Agung. 

b. Mengadukan Konsultasi Deugan Presiden RI 
Pirnpinan DPR RI Pcriodc 1987-1992 tclah bcbcrapa 

kali mcugadakan konsuliasi dcngan Prcsidcn untuk mcrnbi 
carakan masalah-masaluh : 
1) Kc g iatan-kcg iat.m Si dung - s idarig DPR Jan Sidan g 

BaJan Pckerja ~tPR (Dcscmbcr 1987) 
2) Laporan Dclcgas: Muhibah kc Thailand (Oktobcr 1988). 
3) Masalah-masalnh tctap yang d ihadapi Dclcgasi RI di 

forum l PU dun laporan singkat Konpercnsi IPU kc-80 di 
Sofia, Bulgaria (Oktohcr 1988). 

4) Pcringatan lahirnya Surat Pcr intah Schclas Maret (Maret 
1989). 

5) Bcrbagui RUU yang dianggap pcrlu untuk segera disam 
paikan kcpada DPR RI (Nopcmber 1989). 

6) Hu s i l-hasil yang t cl ah d i capa i De lcg as i DPR RI kc 
Konpcrcnsi !PU di London, lnggris (Nopcrnbcr 1989). 

'7) Bebcrapa pcrn ik ir an tcntang pcrnhangunan hukurn di 
Indonesia (Junuari 1990). 

8) Dclcgasi Muhib.ih DPR RI kc Kanada (Juli 1990). 
9) M asa lah Perang Telu k (Pcbruari 1991 ). 
10) Kcg iatan Sidarig-sidang DPR-RJ, Pcmbahasnn RUU 

KUU yang disampaikan olch Pemcrintah kepada DPR- 
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RI, dan rencana kedatangan Parlemen Portugal ke DPR 
Rl (September 1991). 

c. Mengadakan knnsultasl dengan Plmpinan Fraksl-fraksl 
Pirnpinan DPR RI mengadakan konsultasi dengan 

Pimpinan Fraksi-Iraksi untuk membicarakan beberapa hal, 
yaitu: 
Tahun 1988: 
1) Penanganan RUU ten tang Telekomunikasi. 
2) Penarnbahan pasangan kerja bagi Komisi X DPR RI. 
3) Menyusun rencana kerja komisi - komisi DPR RI untuk 

sclarna 5 (lima) tahun. 
4) Pcnanganan RUU tentang Pendidikan Nasional. 
Tahun 1989: 

1) Menyusun rencana kunjungan kerja Komisi-komisi DPR 
RI ke daerah untuk selama Periode 1987-1992. 

2) Mcmbicarakan penanganan saran-saran Repelita V. 
3) Inventarisasi langkah-Iangkah peningkatan pelaksanaan 

tugas Dewan. 
4) Usul pengangkatan/penambahan Hakim Agung pada 

Mahka-rnah Agung. 
5) Jadwal waktu Pansus RUU tentang Paten. 
6) Pcrkcmbangan pcrnb ahasan RUU tentang Peradilan 

Agama. 
7) Mendengarkan permasalahan-permasalahan yang dijum 

pai Komisi-kornisi, khususnya dalam rangka pelaksa 
naan APBN Tahun 1989/1990 (Tahun Pertama Repelita 
V), sesuai ruang lingkup tugas masing-masing komisi. 

8) Has il sarasehan dengan Pimpinan Komisi-komis i, 
BURT, dan BKSAP. 

9) Saran perubahan pasal-pasal Peraturan Tata Tertib, 
10) Kehadiran Anggota secara fisik dalam rapat-rapat DPR 

RI. 
Tahun 1990: 

1) Masalah perubahan acara rapat-rapat DPR RI. 
2) Penyusunan komposisi Pansus RUU tentang Konservasi 

Sumber Daya alam Hayati dan Ekosisternnya. 
3) Masalah-masalah yang berkaitan dengan pembahasan 

RUU. 
4) Masalah-masalah yang berkaitan dengan Peraturan Tata 

Tcrtih D PR RI. 
5) Permasalahan surat-surat yang masuk ke DPR RI. 
6) Upaya peningkatan komisi-komisi, 



7) Cndangan Mcnr istck kcpada Pimpinan Korn isi X DPR 
RI. 

~) Musalah kcikutscrtaun wartawan dnlum kunjungan kcrja 
Komisi-korn isi. 

9) Masalah Wisma DPR RI Knlibata, 
Ill) Pcmberian sumb.mgan bcncana alum olch DPR RI. 
11) Pcn.mganan alas RUU tcntang Kcjaksaan R.l. 
1:2) Pcncnlnrnm Hakim Agung. 
13) Pcrnbahasan Lipman Semester. 
14) Gag:1san pcmant.ruan Kornisi API3N terhadap r ap.u-rap.rt 

k crj a Ko m i s i-k om i s i d a l a m r a n g k« p c m ha h as a n 
RAPBN. 

15) Mcrnhicarakan mckanismc pcrnbahasan RAPBN. 
Tahun 19') 1: 

1) Pcnanganun RCl; BiJ:rng Pcrhubungan. 
2) Panarnb ahan BPKP (Baduu Pengawas Kcu an gnn Jan 

Pcmbangunan) scbag;1i p.rsangan kcrja hagi Kornisi VIL 
3) Mumb icaru kan usu] Pcnc.rlon.m Hakim Agung. 
4) Mcrnhicara kan pcnangun.m alas RUU Didang Kcuangan, 

RlJU tcnl;111g Pcrumah.m d:rn Pcrmu k iman , dan RUU 
IL'n l:rng Jami n.m Sosial Tcnag., Kerja. 

S) TinJ:1k lanjut mcrigcnni RUU yang hclurn d:1p:11 disclc 
s:1 i k.m. 

6) P ere n can a a n j a tl w a l w a k t u pc n y c le s a i a n RU U ya n g 
masuk kc DPR RI. 

7) Mcmbi cura k an p cr tc m ua n dc n g a n Kclo mpok Kerja 
Pctisi 50. 

8) Masuknya RUU tcntanj; I3uJi daya Tnnnman. 
9) Penanganan atas RUU tcntang Benda Cagar Budaya dan 

RUU tcnlang Purt'i lrn.m xcr ta RlJU tcntan g Kc i rn ijrr a 
sian. 

W) 'Iindak lanjut pcmb icurnun pcrihal situasi Pcrang Tclu k 
[m cnva rn p a ik a n h a s i l konsultasi Pi m pi n a n DPR RI 
dcngan Presidcn). 

Ta/um J 992 : 
I) Mcmhnlias pcn angunun atus RUU tcntang Kcsehatan, 

RL1U ten tang Pcn ata.m Ruang, RUU tcntang Budidaya 
Tun arna n, RliU tcnl;l!lg Karn ntina Hewan , lkan , dan 
Tumhuhan, RUU tcntang Kopcrasi. 

2) Mcmbicarakan pcncalonan Kctua Mahkamnh Agung. 
3) Mcmbi car aka n pc n ca lonn n Wa k i l Ketua Mah ka m a h 

Agung. 
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4) Membicarakan penanganan atas Perpu Nomor 1 Tahun 
i992 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang 
undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu L:intas dan 
Angkutan Jalan, 

d, Mengadakan pertemuan kensultasl dengan Pimpinan 
Kemisl-kemlsl, Plmplnan Badan Urusan Rumah Tangga, 
dan Phnpinan Badsn Kerja Sama Antar Parlemen, 
Disamplng mengadakan konsultasi/sarasehan dengan Pimpi 
nan Fraksi-fraksi, Pimpinan DPR RI juga mengadakan 
pertemuan konsultasi dengan Pimpinan Komisi-komisi, 
BURT, dan BKSAP yaitu antara lain membahas permasala 
han-permasalahan yang dihadapi oleh Komisi-komisi dan 
BURT serta BKSAP. 

e, Memimpin rapat Badan Musyawarah yang memblcara 
kan : 

1) Penetapan acara rapat-rapat DPR RI satu Masa Persi 
dangan, 

2) Penetapan perubahan I tarnbahan acara rapat-rapat DPR 
RI sehubungan dengan masuknya RUU. • 

3) Penanganan pembahasan R UU yang masuk ke DPR 
apakah oleh Komisi atau Panitia Khusus. 

4) Laporan Ketua Panitia Khusus atau Komisi-komisi atas 
perkembangan pembahasan RUU. 

5) Penetapan calon Ketua dan Anggota Mahkamah Agung. 
6) Penetapan calon Ketua dan Anggota Bepeka. 
7) Perlunya perubahan Peraturan Tata Tertib. 
8) Rencana kunjungan kerja Komisi-komisi pada Reses 

Masa Persidangan, 
9) Penjelasan Pengusul tentang Usul Pernyataan Pendapat 

DPR RI tentang Perang Teluk. 
10) Penanganan araspembahasan Perpu Nomor 1 Tahun 

1992 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang 
undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan. 

f. Mengadakan pertemuan/kenperensl Pers 
Pimpinan DPR RI mengadakan pertemuan/konperensi Pers 
dengan wartawan dari berbagai media masa khususnya yang 
tergabung dalam Wartawan Unit MPRIDPR RI, yang dilaku 
kan pada akhir masa persidangan. 

g. Memberikan ceramah/sambutan : 
Pimpinan DPR RI juga memberikan cerarnah/sambutan 
kepada tamu-tamu yang datang ke DPR RI, dan pertemuan- 



pertemuan baik di Gedung DPR RI maupun di luar gedung 
DPR RI, yaitu antara lain : 

1) Memberikan Ceramah kepada Peserta Lokakarya 
Wartawan Tingkat Nasional dengan tema "Meningkat 
ka n Mutu Penulisan Pers tentang Kegiatan DPR RI 
Dalam Rangka Lebih Memantapkan Demokrasi Pancasi 
la" (Dcsember 1987). 

2) Memberikan ceramah pada Kursus Karyawan ABRI 
Angkatan XIV dengan tema "Fungsi dan Peranan MPR/ 
DPR RI dan Perrnasalahan yang dihadapi" (Pebruari 
1988). 

3) Membcrikan ceramah kcpada para rnahasiswa dan dosen 
Universitas Gajahmada Yogyakarta (Juni 1988) 

4) Mcmbcrikan cerarnah kepada rnahasiswa Un ivcrsitas 
Negcri dan Swasta se DK.I dengan tern a "MPR dan DPR 
RI sebagai Lcmhaga Pcmbcda Dcrnokrasi Baral" (Juli 
1988) 

5) Mernbcr ikan cerarnah kepada Pimpinan dan Anggota 
Kadin dengan tcma "Pengcrnbangan Hubungan Indone 
sia dan Amerika di Bidang Ekonorni" (Agustus 1988) 

6) Mcmberikan sarnbu tan pada Seminar Kepcndudukan 
dan Lingkungan Hidup di Jakarta (September 1988) 

7) Membcrikan Pengarahan pada acara Pcnutupan Sidang 
World Economic Forum den gan judul "MPR dalam 
Pcranannya dalam Masa Dcpan Indonesia" (Oktobcr 
1988). 

8) Mcmbcrikan ccram ah kcpada Mahasiswa Fakultas 
Hukum Univcrsitas Br awijaya , Malang di Jakarta 
(Nopember 1988). 

9) Memberikan ccramah pada Manggala BP7 dcngan terna 
"Kcdudukan dan Fungsi DPR RI" (Dcsember 1988). 

10) Mernberikan sarnbutan pada acara HUT PDI ke-15 di 
Yogyakarta (Januari 1989). 

11) Mcmberikan ccrarnah pada Peserta Scsparlu Angkatan 
XI, Dcplu RI dcngan tema "DPR RI dan Politik Luar 
Ncgeri RI'' (Pcbruari 1989). 

12) Mernbcrikan sarnbutan pada acara Percsmian Rchabilita 
si Sosi a l Dacrah Kumuh Padcmangan Bar at, Jakarta 
(Maret 1989). 

13) Mernbcrikan cerarnah pada para Anggota The Political 
Officers Association People's dengan tcma "The Peo 
ple's Consultatives Assembly and The House of Repre 
sentatives and its Role in The Future" (Maret 1989). 
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14) Memberikan cerarnah pada Peserta Perwira Asing 
Pendidikan Reguler Seskoal Angkatan XIV TA. A 1988- 
1989 di Gedung DPR RI dengan tema "DPR RI dan 
Politik Luar Negeri RI" (April 1989). 

15) Mernberikan ceramah kepada Mahasiswa Universitas 
Cendrawasih di Jayapura dengan tema "MPR dan DPR 
RI dalam Demokrasi Pancasila" (April 1989). 

16) Memberikan ceramah kepada mahasiswa PTIK Angka 
tan XIV/ Widya Pragagubta dengan tema "MPR dan 
DPR dalam Demokrasi Pancasila" (Mei 1989). 

17) Memberikan ceramah kepada para Santri Pondok Pesan 
tren Sabilil Muthaqien dengan tema "MPR dan DPR RI 
Dalam Demokrasi Pancasila" (Mei 1989). 

18) Memberikan ceramah kepada Civitas Akademika Uni 
versitas Negeri dan Swasta se Sulawesi Selatan di Ujung 
Pandang dengan tema "MPR dan DPR RI dalam Demo 
krasi Pancasila" (Juni 1989). 

19) Memberikan ceramah kepada para Peserta Kursus 
Reguler Angkatan XXII Lemhannas di Jakarta (Juni 
1989). 

20) Memberikan ceramah kepada mabasiswa Fakultas 
Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Surabaya di 
Gedung DPR RI (Juli 1989). 

21) Memberikan cerarnah kepada Siswa Joint Service Staff 
College (JSSC) Australia di Gedung DPR RI dengan 
terna "The People's Consultatives its Role in The Fu 
ture" (Agustus 1989). 

22) Memberikan ceramah kepada mahasiswa dari Irian yang 
berdomisHi di P. Jawa di Gedung DPR RI (Agustus 
1989). 

23) Memberikan cerarnah kepada para siswa Susreg Angka 
tan XVI ABRI dengan tema "Peran dan Langkah Sospol 
ABRI dalam Perjalanan Sejarah Bangsa Indonesia" 
(Oktober 1989). 

24) Memberikan ceramah pada Seminar Ikatan Alumni 
LEMHANNAS dengan tema "Pembinaan Sistem Sosial 
Budaya Indonesia dalam Kehidupan Berbangsa dan 
Bernegara dalam Strategi Pembangunan Jangka Panjang 
25 Tahun Tahap kedua" (Oktober 1989). 

25) Memberikan ceramah pada Peringatan Lustrum V Fakul 
tas Peternakan Universitas Diponegoro Semarang 
(Oktober 1989). 
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26) Mernberikan ceramah kepada para mahasiswa Fakultas 
Peternakan Universitas Gadjah Mada dalam rangka Dies 
Natalis (Nopemher 1989). 

27) Memberikan ceramah pada acara Seminar dalam rangka 
Dies Natalis Fakultas Peter nakan Universitas Jendcral 
Sudirman, Purwokcrto (Maret 1990). 

28) Mcmberikan cerarnah kepada Dclegasi Pcmuda ASEAN 
dalam rangka kunjungan kchormatan (Maret 1990). 

29) Membcrikan cerarnah kcpada Pescrta Kursus Regulcr 
Angkatan XXIII LEMHANNAS dengan tcma "Pclaksa 
naan Sis tern Politik dan Demokrasi Pancasila (Juli 
1990). 

30) Mcmb er ik an ccramah pada acara Seminar Sejarah 
Nasional V di Universitas Diponcgoro Semarang dcngan 
tema "Sejarah Scbagai Sarana Pewarisan Nilai-nilai 45'' 
(Agustus 1990). 

31) Membcrikan ceramah pada a car a Seminar Schari dalarn 
rangka HUT d a n Rapim Go l kar 1990 dcngan tern a 
"Pcningkatan Pc la ksa n aan Demokrasi Pancasila" 
(Oktobcr 1990). 

32) Mcmberikan sarnbutan pada Seminar tentang "Hipcrtcn 
si di DPR RI (Nopcmber 1990). 

33) Mcmherikan ccr am ah pada Seminar lkatan Alumni 
LEMHANNAS di Jakarta dcngan tcma "Implcrnentasi 
Idcologi Pancasila dalam Pcrumusan Garis-garis Besar 
Haluan Negara (Nopernbcr 1990). 

34) Memberikan sarnbutan pada Pcrayaan Natal dan Tahun 
Baru bagi para Anggota DPR RI dan Karyawan Sctjen 
DPR RI (Descmber 1990). 

35) Mcrnber ikan cerarnah pada Seminar Nasional VI Asso 
siasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) dengan terna "DPR 
dan Masalah Pernbangunan Pol itik'' (Pcbruari 1991 ). 

36) Memberikan sambutan pada Rapat Dewan Paripurna 
LVRI di Jakarta (Mei 1991). 

37) Mcmber ikan sarnbutan pada acara Seminar Nasional 
Persahi dcngan Un iversitas Udayana di Dcnpasar Bali 
dcngan tern a "Optimisasi Per an an DPR RI dalam 
Mekanisrnc Sistern Pcmerintahan Menurut UUD 1945" 
(Agustus 1991). 

38) Memberikan sambutan pada acara Pembukaan Pusat 
Antar Universitas (PAU) Biosains di Gcdung DPR RI 
(Agustus 1991 ). 
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39) Memberikan sambutan pada Peringatan Tanggap Warso 
1 Suro 1924 EHE di Gedung DPR RI (Agustus 1991). 

40) Memberikan ceramah pada Seminar ABRI dengan tema 
"Strategi Pembangunan Nasional Jangka Panjang 25 
Tahun Tahap kedua" (Nopember 1991). 

41) Memberikan ceramah pada Kursus Staf Senior TNI AD 
Angkatan II Seskoad Bandung dengan tema "Dinamika 
dan Peranan Lembaga Legislatif dalam Demokrasi 
Pancasila" (Nopember 1991). 

42) Memberikan sambutan pada acara Pembukaan Simposi 
um sehari mengenai "Bahaya Lemak Bagi Kesehatan 
Jantung" di Gedung DPR RI (Nopember 1991). 

43) Memberi sambutan pada World Parliamenterians Con 
ference For Support of the United Nations" di Tokyo 
(Januari 1992). 

44) Memberikan sambutan pada acara Simposium sehari 
mengenai "Menghambat Proses Ketuaan Kulit dan 
Kesehatan Rambut" di DPR RI (Pebruari 1992). 

45) Mernberi sambutan pada acara Peringatan Ira Mi'raj 
Nabi Muhammad S.A.W. di DPR RI (Pebruari 1992). 

f. Kegiatan Pimplnan DPR - RI menerhna Tamu - taanu 
Delegasi Lear Negeri 

Dalam rangka peningkatan hubungan DPR-RI dengan 
Parlemen Luar negeri serta negara-negara Organisasi Inter 
nasional lainnya, DPR-RI sering menerima tamu luar negeri 
yang antara lain; Delegasi Parlemen, Duta-duta Besar dan 
Pejabat Internasional lainnya. 

Dalam kunjungan kepada Pimpinan DPR-RI tesebut, 
masalah-masalah yang dibicarakan antara Jain mengenai : 
Peningkatan Hubungan dan kerjasarna antar negara, Parle 
men, baik dibidang Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya, 
rnaupun rnasalah-rnasalah Internasional dan juga kunjungan 
kehormatan, perkenalan/pamitan, 

Kunjungan Tarnu Luar Negeri Periode 1987 - 1992 
sebanyak 432 tamu, yang perinciannya sebagai berikut : 
Tahun Sidang 1987 • 1988 
a) Pimpinan DPR-Rl menerima kunjungan Tamu sebagai 

berikut : 
1) Delegasi Parlemen Jerman Timur dibawah Pimpi 

nan Gerald Goetting. 
2) 14 orang Dubes R.I. yang baru dilantik, 
3) Delegasi Parlemen Venezuela. 
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4) Delegasi Parlernen Chekoslovakia yang dipimpin 
oleh Jan Janik. 

5) De.legasi Parlemen Canada yang dipimpin oleh 
Steven Paproski. 

6) 10 (sepuluh) orang Duta Besar R.I. yang baru dilan 
tik. 

7) Delegasi Par lernen Finlandia yang dipimpin oleh 
Ketua Parlerncn Matti Adhe. 

8) Dclcgasi Parlcmen Jepang yang dipimpin o lch 
Wakil Kctua Parlcrncn Sinncn Tagaya. 

9) De lcgasi Parlcmcn Jepang bidang Hankarn yang 
dipimpin oleh Noboru Minowa. 

10) Dclcgasi Par lcm en Eropa yang dipimpin oleh 
Janssen Van Raay. 

b) Ketua DPR RI menerima tatnu : 
1) Dubcs Polandia. 
2) Duhes Bulgaria. 
3) Dubes Maroko. 
4) Kuasa Usaha Venezuela. 
5) Dubcs Kanada. 
6) Dubes Chckoslovakia. 
7) Kuasa Usaha Uni Soviet. 
8) Dubcs Philipina. 
9) Dubes Korea Utara. 

10) Duhes Rumania. 
11) Dubes Amerika Scrikat 
12) Dubcs Amerika Latin 
13) Dubes Yordania. 
14) Dubes Denmark. 
15) Duhcs PNG. 
16) Dubes Tunisia. 
17) Dubes Irak. 
18) Dubes lnggris. 
19) Du bes Korea Sela tan. 
20) Dubcs Singapura. 
21) Dubes India. 
22) Dubes Jerman Barat. 
23) Dubcs Finlandia. 
24) Du bes Mesi r. 
25) Dubcs Chckoslovakia. 
26) Dubes Yugoslavia. 
27) Dubes Iran. 
28) Dircktur Asia Foundation. 
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29) Du bes I epang. 
30) "Ianggal 12 - 01 - 1988 menerima Dubes Inggris, 

Alan E. Donald, Cmg. 
31) Tanggal 12 - 01 - 1988 menerima Dubes Uni Soviet 

Vladimir Semenov, 
32) Tanggal 12-01-1988 menerima Direktur Pusat 

Penerangan PBB, Hisashi Uno. 
33) Tanggal 13-01-1988 menerima Dubes Rumania, 

Valeriu Georgescu, 
34) Tanggal 13 - 01 - 1988 menerima Dubes Polandia, 

T. Powel Ciescar. 
35) Tanggal 22 - 01 - 1988 menerima Dubes Malaysia, 

Dato H. Muhammad Khatib. 
36) Tanggal 22 - 01 - 1988 menerima Dubes Kuba, Ny. 

Ana Maria Gonzalez Suarez. 
37) Tanggal 22 - 01 - 1988 menerima Dubes Algeria, 

Muhammad Kessouri. 
38) Tanggal 23 - 01 - 1988 rnenerima Del. Congress 

Amerika, Charles B. Rangel. 
39) Tanggal 29 - 01 - 1988 menerima Dubes Thailand, 

Karntorn Udomrittiruj. 
40) Tanggal 01 - 02 - 1988 menerima Del. Parlemen 

Thailand, Bonchu Rojanastein. 
41) Tangga1 12-02-1988 menerima Dubes Belgia, 

Nestor Cocky. 
42) Tanggal 12-02-1988 menerima Dubes Nigeria, Ado 

Sanusi, 
43) Tanggal 24-02-1988 menerima Dubes Turki, Metin 

Inegolu. 
44) Tanggal 17-02-1988 menerima Dubes India, VC 

Khan a. 
45) Tanggal 17 - 02 - 1988 menerima Direktur Asia 

Foundation, Dr. Gordon R. Hein. 
46) Tanggal 17-02-1988 menerima Deputy Assistant 

Secretary of State for East and Pasific Affairs, 
David F. Lambertson. 

47) Tanggal 07-04-1988 menerima Dubes Iran, Seyyed 
Hossein Mir Fakhar, 

48) Tanggal 07 - 04 - 1988 menerima Anggota Parle 
men Amerika, Tn. William Denemeyet. 

49) Tanggal 02-05-1988 menerima Group Anggota So 
viet Tertinggi URRS, Pavel Georgivich Gilashvill. 



50) Tanggal 03-05-1988 mencrima Dubes Irak, Zaki 
Abdul Hamid Al-Hahha. 

51) Tangga\ 03-05-1988 menerima Dub es Australia, 
Bill Morison. 

52) Tanggal 11 - 05 - 1988 mencrirna Dubes Thailand, 
Karnthorn Udornritthiruj, 

53) Tanggal 09 - 06 - 1988 mericr ima Kuasa Usaha 
Syria, Nadirn Jaber. 

54) Tanggal 10 - 06 - 1988 mencrirna Dubcs Aljazair, 
M. Ahmed Amine Khcrbi. 

55) Tanggal 10 - 06 - 1988 mcnerima Dubcs Jerman 
Timur, Siegfried Kuehnel. 

56) Tanggal 10-06-1988 mcnerirna Dircktur Asia Foun 
dation, Dr. Gordon Hein. 

57) Tanggal 18-06-1988 mcnerima Anggota Parlcrncn 
Swcdia, J\y. Prof. Di er g iet Fr ig ib e l & Tn. 
Soders ton. 

58) Tanggal 24-06-1988 mcnerirna Board of Gover 
nors East-West Center, George Chaplin. 

59) Tanggal 20 - 06 - 1988 mencrima Anggota Parle 
men Kolurnbia. 

60) Tanggal 04 - 07 - 1988 mencrirna Anggota Parle 
men Jcpang, Tatsuo Ozawa. 

61) Tanggal 06 - 07 - 1988 mencrima Dubcs Pcrancis, 
Loic Hcnnckinnc, 

62) Tanggal 06 - 07 - 1988 mencrima Dub es Swiss, 
Bernard Freyrnond. 

63) Tanggal 07-07-1988 mencrima Kuas a Usaha 
Afghanis-tan, Mohamed Rohim Rohccn. 

64) Tanggal 07-07-1988 m c n cr im a Du b e s Mc s ir , 
Mohamed Ali Kamel. 

65) Tanggal 08-08-1988 mcnerima Dub cs Saudi Arabia, 
Ustaz Talat Amin Harndi. 

66) Tanggal 08-08-1988 mcncrima Dub es Bulgaria, 
Ognyan K. Mitev. 

67) Tanggal 08 - 08 - 1988 mcnerirna Komisi Kesctia 
kaw a n a n Rakyat Indonesia Afghanistan yang 
dipimpin Bpk. Nuddin Lubis. 

c) Wakil Ketua DPR RI Korinbang menerima tamu : 
1) Tanggal 30-10-1987 menerima Du bes Korea Utara. 
2) Tanggal 11-11-1987 menerirna Dubes Korea Scla 

tan, 
3) Tanggal 05-02-1988 mencrima Dubes Rurnania. 
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4) Tanggal 16-02-1988 menerima Dubes Oiile. 
5) Tanggal 16-02-1988 rnenerima Dubes Rumania. 
6) Tanggal 28-03-1988 menerima Dubes Jepang. 
7) Tanggal 14-05-1988 menerima Dubes Rumania. 
8) Tanggal 27-05-1988 menerima Ketua Parlemen 

Selandia Baru. 
9) Tanggal 21-07-1988 menerima Counsellor Austra 

lia. 
d) Wakil Ketua DPR RI Korpol menerima tamu : 

1) Tanggal 18-09-1987 menerima Dubes Finlandia. 
2) Tanggal 16-10-1987 menerima Dubes Hongaria. 
3) Tanggal 11-11-1987 menerima Dubes Korea Utara. 
4) Tanggal 11-11-1987 menerima Dubes Korea Sela 

tan. 
5) Tanggal 01-12-1987 menerima Ses II Kedubes 

Jepang 
6) Tanggal 22-01-1988 menerima Ses Kedubes Austra- 

lia 
7) Tanggal 22-01-1988 menerima K.U. Korea Utara. 
8) Tanggal 20-02-1988 menerima Dubes Chile. 
9) Tanggal 27-04-1988 menerima Dubes Jerman 

Timur. 
10) Tanggal 3-5-1988 menerima Ses III Kedubes Aus 

tralia. 
11) Tanggal 07 - 07 - 1988 menerima Anggota Parle 

men Jepang 
12) Tanggal 26-07-1988 menerima CSIS, Prof. Donald 

K.E. 
e) Wakil Ketua DPR RI Korkesra menerima tamu : 

1) Tanggal 12-11-1987 menerima Dubes Chile. 
2) Tanggal 12-11-1987 menerima Dubes Korea Sela 

tan. 
3) Tanggal 18-11-1987 menerima Dubes Korea Utara, 
4) Tanggal 25-11-1987 menerima Tn. Maunt dari 

Australia 
5) Tanggal 25-11-1987 menerirna Economic Counsel 

lor dan Political Counsellor Kedubes Amerika. 
6) Tanggal 03 - 12 - 1987 menerima Political Counsel 

lor Kedubes Amerika, 
7) Tanggal 21 - 03 - 1988 menerima Counsellor Politic 

Kedubes Belanda. 
8) Tanggal 24-03-1988 menerima Dubes Jepang. 
9) Tanggal 25-05-1988 menerima Dubes Chile. 
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10) Tanggal 07 - 07 - 1988 mcnerima Anggota Parle 
men Jcpang 

11) Tanggal 26 - 07 - 1988 rn e ncr ima CSIS, Prof. 
Donald K. Emmerson. 

!) H'tikil Ketua DPR RI Korekku menerima tamu : 
1) Tanggal 20-08-1987 menerima Du bes Bulgaria 
2) Tanggal 23-09-1987 mc n cr irn a 4 orang Senator 

Pcrancis 
3) Tanggal 29-10-1987 rncncrima Dubcs Korea Utara 
4) Tanggal 11-11-1987 mcncrirna Dubcs Korea Scla 

tan 
5) Tanggal 12-01-1988 mcncrima Minister Counsellor 

Uni Soviet 
6) Tanggal 24-03-1988 mcncrima Dubcs Jcpang. / 

Talmo Sidang 1988 - I 989 
a) Punpinan DPR Rf 

1) Tanggal 30 - 08 - 1988 mcncr ima Dclcgasi Parle 
men Hongaria. 

2) Tanggal 03-09-1988 mcncrirna 10 Duhcs R.J. yang 
baru dilantik. 

3) Tanggal 12-01-1989 m cn cr im a Ke tu a Korn isi 
Anggaran Par lcrncn Jerman Baral, Tn. Wolfgang 
Sieler. 
Pernb icaraan : Pcningkatan huhungan RI-Jerman 
Baral, mengenai Ekonomi Pcrdagangan. 

4) Tangg a l 19 - 01 - 1989 mcncrirna Dclcgasi Parle 
men Australia, Keith Wccb Wright. 

5) Tanggal 23-01-1989 mcncr irna Dclcgasi Kornisi 
Ur usan Ekonomi dan Perencanaan Sena! Pcrancis, 
Richan.! Pouilk. 
Pcmb icar a an : Pcn ing k.uun Huhungan Kcrjasarna 
Ekonomi RI - Perancis. 

6) Tanggal 13-02-1989 rnencr ima Kunjungan Keh or 
m a tan Ket u a- kc l u a D cwa n Un d a n g a n N cgc ri 
Ncgnra-ncgnr a bagian Malaysia, dipimpin olch 
Dato' Haji Mohammad Zuki bin Jarnaluddin . 

7) Tanggal 06 - 03 - 1989 mcncr ima Delegasi Parle 
men Jnggris yang dipirnpin oleh Richard Alexander. 
Pernb icar au n : Mcngcnai Buku Satanic Verses 
Karya Salman Rusdi. 

8) Tanggal 14-03-1989 mcncrirna Delegas] Parlemen 
Iran yang d ip i m p i n o l e h Ojjatol Es l a m Amid 
Z:rnjani. 
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9) Tanggal 03-04-1989 menerima 12 orang Duta 
Besar R.I. yang baru dilantik. 

10) Tanggal 01-05-1989 menerima Wakil Presiden 
Arnerika, Dan Quayle. 

11) Tanggal 15 - 05 - 1989 menerima Delegasi Parle 
men Ru mania, yang dipimpin oleh Nicole Giosan. 
Pembicaraan : Hubungan kerjasama Indonesia 
Romania. 

12) Tanggal 20 - 06 - 1989 menerima Delegasi Parle 
men Columbia yang dipimpin Ketua Parlemen 
Ancizar Lopez. 
Pernbicaraan : Kunjungan kehormatan, 

13) Tanggal 27-06-1989 menerima Delegasi Parlemen 
Ero pa yang dipimpin oleh Dr. Egon Alfred 
Kleepsch, 

14) Tanggal 28-06-1989 menerima Kunjungan Kongres 
Ph i-lipina, dipimpin olch Wakil Ketua Antonio V. 
Cuen co. 
Pernbicaraan : Undangan untuk menghadiri Sidang 
AIPO di Manila. 

15) Tanggal 20-07-1989 menerima Delegasi Parlemen 
Re-publik Korea yang dipimpin oleh Roh Sung 
Hwan . 

.. b) Ketua DPR RI menerima tamu : 
1) Tanggal 19-08-1988 menerirna Direktur Asia 

Foundation, dipimpin oleh Dr. Gordon R. Hein. 
2) Tanggal 20-08-1988 menerima Delegasi Parlemen 

Eropa yang dipimpin oleh Yanssen. 
3) Tanggal 24-08-1988 menerima Ketua Komisi 

Pcrdagangan, Ilmu Pengetahuan & Transportasi 
Senat USA, yang dipirnpin oleh Ernes F. Hollings. 

4) Tanggal 26-06-1988 rnenerima Ketua Group Kerja 
sama Bilateral Korea-Indonesia yang dipimpin oleh 
Hon. Sang Koo Chung. 

5) Tanggal 01 ~ 09 - 1988 menerima Ketua Senat 
Kanada, yang dipimpin oleh Guy Charbonneau. 

6) Tanggal 04-10-1988 menerima Menteri Negara 
Energi Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Masalah 
Par lernen dari Negara Bagian Gujarat, India, 
Nalinbha K.Patel. 

7) Tanggal 11-10-1988 menerima Dubes Hongaria, 
Gyula Baranyi. 



8) Tauggal 11 - 10 - 1988 mcncrima Dubcs Inggris, 
W.K. White, CMG. 

9) Tanggal 13-10-1988 mcncrima Dub cs Spanyol, D. 
Jose Antonio Accba l Y Monvort. 

10) Tanggal 13-10-1988 mcncrima Dub es Pakistan, 
Chalid Falcm. 

11) Tanggal 01-11-1988 mcn er ima Dubcs Re publ ik 
Korea, Young Sup Kim. 
Pernbicaraan : Menjaja ki kemungkinan Prcsiden 
Korsel Roh Tac Woo bcrbicara dimuka Sidang Pari 
puma DPR pada bulan Nopernbcr 1988. 

12) Tanggal 04-11-1988 mcncrima Kornissioncr MEE 
Urusan Me d i te rr a n can Pol iticy dan Hubungan 
Utara-Selatan, Claude Chcyson, 

13) Tanggal 15-11-1988 m cncr irna Ma ntan P.Iv1. Aus 
tralia, Gough Withiam. 
Pcmb icar a.m : Huhungan k crjasama Indonesia 
Australia. 

14) Tanggal 17-11-1988 mcncrima Dubes India, R.S. 
Kalah. 

15) Tanggal 17 - 11 - 1988 mcner ima Senator Kent 
Conrad dari Amerika. 
Pernbicaraan : Masaluh Timer Timur. 

16) Tang gu l 21 - 11 - 1988 mcncr ima Anggota Scnat 
da n Kongrcs dari Amcri ka. 

17) Tanggal 28-11-1988 m cn cr irna Utusan Khusus 
Delcgasi I PU. 

18) Tanggal 30-11-198S mcncrirna Dubcs Singapurn, 
Barry Deskcr. 

19) Tanggul 09 - 12 - 1988 rncncrirna Chief Minister of 
the Northern Territory dnri Australia, Marshal Bruce 
Perron. 

20) Tanggat 12-12-1988 mcncr irna Delcgasi Kornisi 
Urusan Da la m Ncgcri Parl . Rcpubl ik Fcderasi 
Jerman, Hans Gottfried Bcrnrath. 

21) Tanggal 15-12-1988 mcncrima Anggola Kongrcs 
Amerika dari Part<ii Dcmokrat, Rnhert G. Torricelli. 

22) Tanggal 19-12-1988 m cner ima Dc\cgasi Dewan 
Rakyat Tcrlinggi Rcpuhlik Rakyat Dc m o k r a s i 
Korea, Yang Hyong Sop. 

23) Tanggal 23-12-19t:l8 mcncrima Anggota Parlcrncn 
Bulgaria, Victor Vulkov, 
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24) Tanggal 23-12·1988 menerima Dubes Rumania, 
Valeri u Georgescu. 

25) Tanggal 23-12-1988 menerima Dubes Polandia, 
Pawel Cieslar. 

26) Tanggal 03-01-1989 menerima Kuasa Usaha Aus 
tralia, David Irverne, 

27) Tanggal 18-01-1989 menerima Presiden Parlemen 
Austria, Mag Leopold Gratz. 

28) Tanggal 23 - 01 • 1989 menerima Dubes Turki, 
Metin Inegollu. 
Pembicaraan : Undangan HUT TUR KI ke 69. 

29) Tanggal 24-01-1989 menerima Dubes Hongaria, 
Istvan Debreceni. ' 
Pernbicaraan : Per kenalan Duta Besar Hongaria 
yang baru untuk Indonesia. 

30) Tanggal 24-01-1989 menerima Dubes Norwegia, 
Torolf Raa. 
Pernbicaraan : Perkenalan Dura Besar Norwegia 
uang baru untuk Indonesia. 

31) Tanggal 31-01-1989 menerima Anggota Poltical 
Officer Association. 

32) Tanggal 21-02-1989 menerima Kepala Perwakilan 
MEE, Rebert Paul Van Der Meulen. 
Pernb icaraan : Kemungkinan MEE sebagai pene 
ngah antara Indonesia dan Portugal. 

33) Tanggal 20 - 02 - 1989 menerima Dubes Inggris, 
W.K. White CMG. 

34) Tanggal 20-02-1989 menerima Ketua Konrad 
Adenauer Stiftung, Prof DR. J.Weitrauch. 

35) Tanggal 02-03-1989 menerima Dubes Singapura, 
YM. Barry Desker. 
Pernbicaraan : Peningkatan Hubungan Indonesia 
RRC. 

36) Tanggal 02-03-1989 menerima Dubes Amerika. 
YM. Paul Wolfowitz, 
Pernb icaraa n : Pamitan Dubes Amerika untuk 
Indonesia, karena masa tugasnya akan berakhlr. 

37) Tanggal 07 - 03 - 1989 menerima Dir. Asia Founda 
tion. DR. Gordon R. Hein. 

38) Tanggal 31-03-1989 menerima Ketua Konrad 
Adenauer Stittung, Prof DR. J. Wethrauch, 

39) Tanggal 03-04-1989 menerima Dubes Srilangka. 
YM. J. Peri Sundaram. 



40) Tanggal 10 - 05 - 1989 mencrirna Dubcs Australia. 
YM. Philip flood. 
Pcmbicaraan: Kescdiaan Kctua mencrima wartawan 
Australia. 

41) Tanggal 15-05-1989 m e n er irn a Mantan Duhcs 
Amcrika YM. Jhon H. Holdridge. 

42) Tanggal 18-05-1989 mcncrima Kctua Konrad 
Adenauer Stiftung, Prof DR. J. Wcthrauch 

43) Tang gal 29 - 05 - 1989 mcncrima Dubes Jerman 
Barnt. YM. Teodor Waiau. 

44) Tanggal 29-05-1989 mcnerima Duhcs Inggris. YM. 
W. Kelvin K. White C~1G. 

45) Tanggal 15-06-1989 rncncrima Ketua Parlcmcn 
Malaysia, YM Tan Sri Much. Jabir bin Haji Ismail. 

46) Tanggal 23-06-1989 mcncr irna Dubcs Philipina, 
YM. Ramon Farolan. 

47) Tan g g al 26 - 06 - 1989 rne n cr ima Dub cs Mesir. 
YM. Mohamed Ali Kamel. 

48) Tang gul 29 - 06 - 1989 mcn cr im a Dub cs Austria. 
YM. Dr. Herbert Kroell. 
Pcrnb icar aan : Pcr kcnal.m Duhcs Austria yang baru 
untuk Indonesia. 

49) Tangg:il 30 - 06 - 1989 rncncrima Dubcs Arncr ika. 
Yl\1. Jhon C Monje. 
Pcmb icar aun : Pcrk cn aum Dubcs AS yang baru 
unruk Indonesia. 

50) Tan gg al J0-06-1989 jam 10.00 m cncr irn a Dub cs 
Turki. YM. Mctin Inncgolu. 
Pcmbicaruan : Parnitan Dubcs Turki untuk Indone 
sia, karcn a masa tugasnya akan hcrakhir. 

51) Tanggal 03-07-1989 mcncrima Dubcs Spanyol. 
YM. D Yose Antonio Acehall Y. Monvort, 
Pc mb icar a n n : Pamitan Dubcs Spanyol untuk 
Indonesia, karcna musa tugasnya akan bcrakhir. 

52) Tanggal 05-07-1989 mcncri ma Delcgasi Parlcmen 
Jerman Baral, Hon. Klaus Jurgen Hedrich. 
Pcrnbicaraan : Kunjungan kchormatan. 

53) Tanggal 18-07-19S9 rn cn cr ima Wakil Prcsidcn 
Philipina, YM. Salvador Rauler. 
Pcrnbicaraan : Peningkatan Hubungan Kerjasarna 
Indonesia-Phi Ii pin a. 
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54) Tanggal 20 - 07 - 1989 menerima Dubes Ethiopia. 
YM. Worku Moges, - 
Pembicaraan : Kunjungan kehormatan. 

55) Tanggal 17-08-1989 menerima Duhes Uni Soviet, 
YM. Vladimir M. Semenov. 

c) Wakil Ketua DPR RI Korinbang menerima tamu : 
1) Tanggal 15-06-1989 rnenerima Del. Part PNG. 
2) Tanggal 30-06-1989 rnenerima Dubes Turki, 

d) Wakil Ketua DPR RI Korpol menerima tamu : 
1) Tanggal 07-09-1988 menerima Ses II Kedubes 

Jepang Tn, Noboru Nomura. 
2) Tanggal 01-11-1988 menerirna Consellor/Political 

Kedubes Hungaria, Tn. Sandor Simon. 
3) Tanggal 02-11-1988 menerima Anggota Parl. 

Eropa. Tn Jansen Van Ray. 
4) Tanggal 01-02-1989 menerirna Dubes Hongaria. 

YM. Istvan Debreceni. 
Pembicaraan : Kunjungan Kehorrnatan. 

5) Tanggal 23 - 05 - 1989 menerima Wakil Menlu 
Jerman Timur, YM. Ewald Moldt. 

6) Tanggal 07-08-1989 rnenerima Dubes Anggota 
Bundestag, Dr. Liesel Hartenstein, Mdb. 

7) Tanggal 09-08-1989 menerima Du bes Iraq YM. 
Yaki Abdulharnid Al-Habba. 

e) Wakil Ketua DPR RI Korkesra menerima tamu: 
1) Tanggal 07-09-1988 menerima Dubes Saudi Arabia. 
2) Tanggal 06-12-1988 menerima Ses II Kedutaan 

besar Amerika. 
3) Tanggal 25-01-1989 menerima Ses I Kedub es 

Belgia, 
4) Tanggal 02-03-1989 menerima Dubes Jerman Barat, 
5) Tanggal 27-06-1989 menerima Dubes Inggris. 

Pembicaraan : Hubungan Kerjasama Indonesia- 
Inggris · 

6) Tanggal 20-07-1989 menerima Dubes Amerika. 
!) Wakil Ketua DPR RI Korekku menerima tamu : 

1) Tangga! 31-08-1988 menerima Ses II Kedubes 
Australia, Tn. Carl Muphi. 

2) Tanggal 04 - 04 ~ 1989 menerirna Consellor Kedu 
taan besar India. 
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Tahon Sidang 1989 - 1990 
a) Pimpinan DPR RT menerima tamu : 

1) Tar ggal 18 - 08 - 1989 menerima Anggota Kong 
res Amerika. 

2) Tanggal 07 - 09 - 1989 mcnerima Delegasi Badan 
Rumah Tangga Par lcrncn Bclgia. 

3) Tanggal 02-10-1989 mcncrima Democratic Slate 
Representative Majority Leader, Cragon house of 
Representative (USA) 

4) Tanggal 03 - 10 - 1989 menerima Delegasi Parle 
men Bulgaria. 

5) Tanggal 23 - 10 - 1989 menerima Delegasi Parle 
men Thailand, 

6) Tangga I 21-11-1989 mcncrima 6 orang Du bes R. I. 
yang baru dilantik. 

7) Tanggal 24-11-1989 mcncrima Rornbongan Sena 
tor Club dari Malaysia. 

8) Tanggal 11-01-1990 mcner ima Dc!cgasi Anggota 
Komisi Anggaran Parlcmcn Jerman Barnt. 

9) Tanggal 29-01-1990 menerima De le g a s i Sen at 
Pcrancis. 

10) Tanggal 20-02-1990 mencrima Delegasi Parlerncn. 
Turki. 

11) Tanggal 21-03-1990 mcncr irua Delcgasi Parle men 
Jcpang kc Pcrtcmuan APDA. 

12) Tanggal 07-04-1990 mcnerima Delegasi Komisi 
Riser dan Tckhnologi Jerman Barnt. 

13) Tanggal 09-04-1990 mcncrirna Menteri Kerjasama 
Pcmhangunan Kerajaan Bclanda/Kctua IGGI Y.M. 
J.P. Pronk. 

14) Tanggal 16 - 04 - 1990 menerima Dclegas! Kongres 
Amcrika 

15) Ta n g g a l 31-05-1990 rn c n cr i rn a 9 orang Dub es 
R.I.y~ng baru dilantik. 

16) Tanggal 15 - 08 - 1990 mcnerima Delegasi Parle 
men Singapura 

b) Ketua DPR-Rl menerima tamu ; 
1) Tanggal 26-08-1989 mcnerima President Asia 

Foundation Dr. William Fuller. 
2) Tanggal 28-08-1989 mcnerima Dub es Aljazair Y. M. 

Ahmed Amine Kherbi. 
3) Tangg al 28-08-1989 m cn er im a Dub es Finlandia 

Y.M. Timo Koponen. 
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4) Tanggal 29-08-1989 menerima Dubes Malaysia 
Y.M. Dato Abdulah Zawawi. 

5) Tanggal 02 - 10 - 1989 menerima Dubes Turki Y.M. 
Sencer Asena. 

6) Tanggal 02-10-1989 menerima Dubes Perancis 
Y.M. Patrick O'cornesse. 

7) Tanggal 04-10-1989 menerima Direktur Asia 
Foundation Dr. Gordon R. Hein. 

8) Tanggal 23-10-1989 menerima Direktur Summer 
Institute of Linguistik Amerika Tn. James Swarzen 
Truber. 

9) Tanggal 24-20-1989 menerima Direktur Chasse 
Manhattan Bank Tn. Robert F. Gualy, 

10) Tanggal 31-10-1989 menerima Ketua Konrad 
Adenauer Stiftung Prof. Dr. J. Weihrauch. 

11) Tanggal 16-11-1989 menerima Dubes Mesir Y.M. 
Ahmed Nabil El-Salawy. 

12) Tanggal 21 - 11 - 1089 didampingi Waki l Ketua 
DPR/ Korekku, Kelua BKSAP, Wakil Ketua Komisi 
I dan Sekjen DPR menerima Delegasi Komisi 
Hubungan Luar Negeri Thailand Y.M. Sungwarn 
Wongman. 

13) Tanggal 22-11-1989 menerima Dubes Aljazair YM. 
Abdelhak Bererhi. 

14) Tanggal 22-11-1989 menerima Dubes Rep. Korea 
YM. Jae Choon Kim. 

15) Tanggal 23-11-1989 rnenerima Dubes Uni Soviet 
YM. Vladimir M. Sernenov, 

16) Tanggal 29-11-1989 menerima Dubes Po1andia 
YM. Pawel Cieslar. 

17) Tanggal 29-11-1989 menerima Dubes Marocco 
YM. Chaouki Benazzou, 

18) Tanggal 06-12-1989 menerima Dubes Brunai YM. 
Dalo Haji Yahya bin Haji Harris. 

19) Tanggal 20 - 12 - 1989 didampingi Wakil Ketua 
DPR/ Korkesra menerima Wakil Sekjen APDA Ny. 
Aoki. 

20) Tanggal 15-01-1990 menerima Dubes Canada YM. 
Ny. Ingrid Hall. 

21) Tanggal 19 - 01 - 1990 menerima Counsellor 
Amerika Tn. Timothy M. Camey. 



22) Tanggal 01 - 02 - 1990 didampingi Wakil Ketua 
DPR/ Korckku menerima Dubes Bclanda YM. GW. 
Baron De Vos Yan Stcenwijk. 

23) Tanggal 20-02-1990 m cner irna Dubcs Argentina 
Y.M. Gaspar Luciano Taboada. 

24) Tanggal 26-02-1990 mcncrirua Wakil Kctua P<nlc 
mcn/Kctua Pcrh im pu an Wanita seluruh Tunisia, 
Ny.Mczhoud. 

25) Tanggal 06 - 03 - 1990 mcn er im a Dub cs Jerman 
Baral, Y.M. Theodor \Vallau. 

26) Tanggal 07-03-1990 mcncrima Dub cs Sclandia 
Baru, Y.:\1. Gordon Parkinson. 

27) Tanggal 07-03-1990 m c n er i m a Du hes Jerman 
Timur, Y.M. Slegfricd Kuehnel. 

28) Ta n g g a l 08-03-1990 m c n cr i ma Mc n l u R.I. Ali 
Alatas, SH. 

29) Tanggal 09 - 03 - 1990 mcn er irn a Du bes Jcpan g 
Y.M. t\1ichihiko Kunihiro. 

30) Tanggul 12-03-1990 mencrirna Duh cs Afghanistan, 
Y. t-.1. Ahdol Ghal"oor Baher. 

31) Tanggal 09-04-1990 mcncrirn a Duhcs Yugoslavia, 
Y.M. Vjekosl.iv Kopr ivnjak. 

32) Tangg:il 09-04-1990 mcncrima Dub es Korea Utara, 
Y. M. Cho Song Bum. 

33) Tang gal 09-04-1990 m cncr irna Dubcs Rumania , 
Y.!v1. Valcriu Gcorgcscu. 

34) Tanggul 24-04-1990 rncncrirna Dubes Uni Soviet, 
Y.M. Vladimir M. Scmcnov. 

35) Tanggal 08-05-1990 m e n e r i mu Du b e s Iran, 
Ytvt.Scyycd Hosscin Mir Fakkar 

36) Tanggal 29-05-1990 mcncrima Du bes Uni Soviet, 
Y.M. Vladimir M Scrncnov. 

37) Tanggal 31-05-1990 mcn cr ima Dubcs Amcr ik a , 
Y.l\-1. John C Monjo. 

38) Tanggal 16-06-1990 m e n e r i m a Anggota Par l , 
Jcpang Hajirne Funada. 

39) Tanggal 20-06-1990 mcner ima Anggota Kongrcs 
Philipina dipirnpin Senator Leticia Ramos Shahani. 

40) Tanggal 24-06-1990 mencr irna Anggota Parlcmen 
Eropa Dr. Gunter Rinschc. 

41) Tanggal 25-06-1990 m c n er irn a Dub cs Syria, 
Y.M.Abdul Salam Akil. 
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42) Tanggal 25-06-1990 menerima Dubes Mexico, 
YM. Jesus F. Domene. 

43) Tanggal 27-06-1990 menerima Dubes Palestina, 
Y.M. M Ribhi Falloum Firas. 

44) Tanggal 27-06-1990 menerima Dubes Republik 
Demokrasi Korea, Han Bong Ha. 

45) Tanggal 07-08-1990 menerima Dubes Cekoslava 
kia, Y. M. Dr. Izidor Pociatek. 

46) Tanggal 07-08-1990 menerima Dubes Rurnania, 
Y.M. Lulian Mihaltu. 

47) Tariggal 07-08-1990 menerima Dubes Swedia, 
Y.M.Karl G Engstroem. 

48) Tanggal 08-08-1990 menerima Dubes Amerika 
Serikat Y.M. Jhon C. Monjo. 

49) Tanggal 08-08-1990 menerima Dubes Selandia 
Baru, Y. M. Neil Douglas Walter. 

50) Tanggal 15 - 08 - 1990 menerima Dr. Eugene B, 
dari Mihaly Internasional Cooperation. 

c) Wakil Ketua DPR RI Korinbang menerima tamu : 
1) Tanggal 26-08-1989 rnenerima Ketua Komisi Kese 

jahteraan Sosial dan Olahraga Thailand, Hon 
Anmuay Yossuk. 

2) Tanggal 18-10-1989 menerima Ketua Komisi Perta 
nian Iran Y.M. Fassel Harandy. 

3) Tanggal 23-10-1989 menerima ahli Perminyakan 
Amerika, Tn. Parker. 

4) Tanggal 14-11-1989 menerima Dubes Rep. Korea 
Y.M. Jae Chon Kim. 

5) Tanggal 26-01-1990 menerima Masyarakat Cyprus 
Turki yang dipimpin Tn. Rauf Denktas. 

6) Tanggal 05-03-1990 menerima Del. Parl, Polandia 
yang dipirnpin Wakil Ketua Par!. Y.M. Ny. Olga 
Krzyzanowska. 

7) Tanggal 09-03-1990 menerima Dubes Yugoslavia, 
Y.M. Vjekoslav Koprivnyak. 

8) Tanggal 13-03-1990 menerirna Dubes Jepang, Y.M. 
Michihiko Kunihiro. 

9) Tanggal 30-05-1990 menerima Dubes Polandia, 
Y.M. Powel Cieslar. 

10) Tanggal 19-06-1990 menerima Dubes Rep. Demok 
rasi Korea, Y.M. Han Bong Ha. 

11) Tanggal 21-06-1990 menerirna Dirjen SGS Geneva, 
Tn. OJ. Kneubuchler. 



12) Tanggal 04-07-1990 mencrima Ketua Kornisi LN 
Rcpu-blik Fcdcrasi Jerman, Dr. Hans Sterchcn. 

d) Wakil Kellia DPR RI Korpol mencruna tamu : 
1) Tanggal 17 - 10 - 1989 mencrima Shadow Minister 

for Defence Australia, Hon. J. Carlton 
2) Tanggal 27-11-1989 m cn cr ima Duhcs Rcpuhlik 

Korea YM. Jae Chon Kim. 
3) Tanggal 05-02-1990 men crim a Duh cs Ar gen tin a, 

Y.M. O.M Dclazar. 
4) Tanggal 06-04-1990 mencrirna Dubcs Jcpang, Y.M. 

Michihiko Kunihiro. 
5) Tanggal 23 - 04 - 1990 rncncr ima Minister Counsel 

lor Thailand, Tn. Kamjit Onruang. 
6) Tanggal 29-05-1990 mcncrima Scs II Kc d u h e s 

Jc pang Tn. Noboru Nomura. 
7) Tanggal 20-06-1990 mcn cr irn a Dubcs Repuhlik 

Dern okrasi Korea, Y.:Vl. Han Bong Ha. 
8) Tanggal 27-06-1990 mcn cr im a Dub cs Argentina, 

Y.M. Gaspar Luciano Taboada. 
9) Tanggal 09-07-1990 mcn er irn a Dubcs Hungaria, 

Y.M Istvan Dcbrcccni. 
JO) Tanggul 25-06-1990 mcncrima Prcxi dcn Korn is i 

Inter-Parliament Rep. Argentina, Senator Dr. Julio 
Amocdo. 

e ) IVi1ki/ Kellia DPR RI Korkesru mcneruna tumu : 
1) Tanggal 13-09-1989 mcncr ima Dubcs Repub lik 

Korea, Y.M. Young Sup K[rrL 
2) Tangg al 27-11-1989 mencrima Dub cs Rcpublik 

Korea, Y.lvL Jae Chon Kim. 
3) Tu nggn l 07-02-198') mc.n cr im a Dubcs Finlandia, 

Y.M. Timu Koponcn. 
4) Tangg al 01-03-1990 mcncrirna Duhcs Jcpang, Y.M. 

\1 ich ihi ko Kun ih ir o, 
5) Tanggal 23-04-1990 m cn cr i m a Sc s r KcJuhes 

Fin landia, Ny. Hanna Rinkincva Haikikla. 
6) Tunggul 18-05-1990 rncncr ima Dubcs Jcpang, Y.M. 

Michihiko Kunihiro. 
7) Tanggal 23-05-1990 mcncrima Tamu dari Finlan 

dia, Tn. Gaius Gillcnbogcl, 
8) Tanggal 20-06-1990 rncn er irna Duhcs Rcpublik 

Dcrnokrasi Korea, Y.M. Han Bong Ha. 
9) Ta n g ga l 26-07-1990 m c n er i m a Scs I Kc dub cs 

Bclgia, Ny. Denise De Hauwcre, 
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/) Wakil Ketua DPR RI Korekku menerima tamu : 
1) Tanggal 15-11-1989 menerima Dubes Republik 

Korea Y.M. Jae awn Kim. 
2) Tanggal 01-05-1989 rnenerima Dubes Yugoslavia, 

Y.M. Vjekoslav Koprivnjak. 
3) Tanggal 03-05-1990 menerima Dubes Jepang, Y.M. 

Michihiko Kunihiro. 
4) Tanggal 05-04-1990 menerima Anggota Parl, 

Jepang yang dipimpin oleh Tn. Yukihiko Ikeda. 
Tahun Sidang 1990 ~ 1991 
a) Pimpinan DPR RI menerima tamu : 

1) Tangg al 18-10-1990 didampingi Waki! Ketua 
BKSAP dan Sekjen DPR-RI menerima Ketua Dele 
gasi Parlemen Negara Bagian Queensland merang 
kap Menteri Kesehatan Hon. Ken Mc. Elligott, 

2) Tanggal 04-12-1990 menerima Del. Komite Rakyat 
Kuwait yang dipimpin oleh Tn , Khalid bdula Al 
Sagar. 

3) Tanggal 26-01-1991 menerima Delegasi Parlemen 
Sosialis Vietnam, yang dipirnpin oieh Y.M. Le 
Quang Dao 

4) Tanggal 04 - 02 - 1990 menerima Delegasi Parle 
men Australia dipimpin oleh Ketua Parlemen YM. 
Leo McLeay, MP. 

5) Tanggal 27 - 02 - 1991 menerima Delegasi Parle 
men Hongaria yang dipirnpin oleh Wakil Ketua 
Parlemen YM. Alojos Dornbach. 

6) Tanggal 04-03-1991 menerima Delegasi Anggota 
Parlernen Zimbabwe, yang dipirnpin oleh Hon. K.V. 
Manyonda. 

7) Tanggal 13-05-1991 menerima Delegasi Parlemen 
New Zealand, dipimpin oleh Hon Robin Gray. 

8) Tanggal 15-08-1991 menerima Delegasi Parlemen 
Malaysia, yang dipimpin oleh Y.M.Tan Sri Dato' 
Mohamed Zahir Bin Haji Ismail. 

9) Tanggal 15-08-1991 menerima Delegasi Parlemen 
PNG, dipimpin oleh Y.M. Christoper Sambre, 
CMG. 

b) Ketua DPR RI menerima tamu : 
1) Tanggal 16 - 08 - 1990 menerima Anggota Parle 

men Eropa, Tn, Janssen Van Raay. 
2) Tanggal 16-08-1990 didampingi Wakil Ketua DPR/ 

Korpol, Ketua BKSAP dan Sekjen DPR RI mene- 



rima Anggota Komisi Hubungan Luar Negcri, 
Komisi Pertan ian , Nutrisia Jan Kehutanan Scnat 
Amerika Scrikat, Senator Richard G. Lugas. 

3) Tanggal 20-08-1990 didampingi Wakil Kctua DPR/ 
Korkcsra d a n Sckjcn DPR RI mencrima Staf 
Kongrcs Amerika dipimpin olch Tn. Robert L. 
Redding. 

4) Tanggal 28-08-1990 didampingi \Vakil Ketua DPR/ 
Korpol, Kctua BKSAP, Ketua Group Bilateral 
DPR RI Par l em en Jcpang dan Sekjcn DPR RI 
mcncr i ma Pr esidcn Liga Pcrsah ahatnn Parlcm cn 
Jepang Indonesia yang dipimpin olch Tn. Michio 
Watanabe. 

5) Tanggal 30-08-1990 d i p i m pi n \Vakil Ketua 
DPR/Kor-pol, Kctua BKSAP, Kctua Korn isi Yll 
dan Sckjcn DPR RI mcncrirna Anggota Parlerncn 
Swcdia yang dipimpin ol ch Tn. Arne Anderson 
Garnleby. 

6) Tang ga] 03-09-1990 mcn erima Dubcs Iran YM. 
Scycd Asghar Ghoraishi. 

7) Tanggal 03-09-1990 mcncrima Dub es Uni Soviet 
YM. Vak:ri V. Maligyn. 

8) Tanggal 10-10-1990 men cri ma Anggota Librarian 
of Congress Arncrika DR. James H. Billington. 

9) Tanggal 22-10-1990 mcncrirna Duh cs Uni Soviet 
YM. Valery V. Malygin 

10) Tangga! 23 - 10 - 1990 mcncrima Dubcs Chili YM. 
Raul Sehrnidi. 

11) Tanggal 24-10-J 990 m cner i ma Du hes Thailand 
Yivl. Karntron Udomr itthiruj. 

12) Tanggal 24-10-1990 mencrima Duhes Swcdia Y:-V1. 
Lars Erik 

13) Tanggal 25-10-1990 m cncr ima 2 orang Duhcs R.I. 
yang baru dilantik. 

14) Ta ngga l 15-11-1990 mcncrima Counsel l or Uni 
Soviet Tn. Valentin G. Ercmchcnko 

15) Tanggal 22-11-1990 m cncr ima Duhes Australia, 
Y.M. Philip Flood. 

16) Tanggal 07-12-1990 m cner ima Dubcs Rcpublik 
Korea, Y.M Jae Chon Kim. 

17) Tanggal 21-12-1990 mcnerima Del. Persahabatan 
Saudi Arabia dipimpin oleh Y.M. Dr. Mohammad 
Abduh Yamani. 
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18) Tanggal 24-12-1990 menerima K.U. Vietnam, Tn. 
Nguyen Can. 

19) Tanggal 09-01-1991 menerima Dubes Pakistan, 
Y.M. Khalid Saleem. 

20) Tanggal 09-01-1991 menerima Dubes RRC, Y.M. 
Qian Yongtan. 

21) Tanggal 10-01-1991 menerima 6 orang Dubes R.I. 
yang baru dilantik. 

22) Tanggal 14-01-1991 menerima Dubes Bangladesh, 
Y.M Manzur Murshed, 

23) Tanggal 17-01-1991 menerima Dubes Republik 
Korea, Y.M. Jae Chon Kim. 

24) Tanggal 23-01-1991 menerima Dub es Vietnam, 
Y.M. Do Ngoe Kim. 

25) Tanggal 28 - 01 - 1991 menerima Dubes PNG, Y. 
M. Sebulon Kulu. 

26) Tanggal 29-01-1991 menerima Dubes Yordania, 
Y.M. Nayef K Maw la. 

27) Tanggal 09-02-1991 menerima Dubes Hungaria, 
Y.M. Istvan Debreceni, 

28) Tanggal 13-02-1991 menerima Dubes Republik 
Federal Jerman, Y.M. Theodor Wallau. 

29) Tanggal 14-02-1991 menerirna 2 orang Anggota 
Parlemen Republik Islam Iran, Hon Hussein Shah 
rondi dan Hon. Alireza Farzad. 

30) Tanggal 23-02-1991 men erima Ketua Korn isi 
Dalam Negeri Thailand, Hon Snong Rodpothong. 

31) Tanggal 04-03-1991 menerima Dubes Repuhlik 
Rakyat China. YM. Qian Yongnian. 

32) Tanggal 26-03-1991 menerima Dubes Denmark 
YM. Michael Bendix. 

33) Tanggal 26-03-1991 menerima Dubes Romania 
YM. Iaulian Mihaltu. 

34) Tanggal 03-05-1991 menerima Dubes Republik 
Federasi Jerman YM. Walter Lewalter. 

35) Tangga! 06-05-1991 menerima Dubes Singapore 
YM. Barry Desker. 

36) Tanggal 06-05-1991 menerima Dubes Yarnan YM. 
Mohamed Abdulaziz Sallarn. 

37) Tanggal 06-05-1991 menerima Dubes Pakistan YM. 
Abdul Fazl. 

38) Tanggal 14 - 05 - 1991 menerima Dubes Inggris, 
Y.M. Roger John Carrick CMG ,LVO. 



39) Tanggal 03-06-1991 menerirna 6 orang Dubes R.I. 
yang baru dilantik. 

40) Tanggal 03-06-1991 mcrierima Mentri Belia dan 
Sukan Malaysia, Y.M. Senator Anwar Musa. 

41) Tanggal 06-06-1991 mencrima Dubcs Amerika 
Serikat, John C Monje. 

42) Tanggal 01 - 07 - 1991 mcnerima Representative on 
an Interim of Asia Foundation, Tn. Anderson. 

43) Tanggal 01 - 07 - 1991 mcnerima Dubes Maroko, 
Y.M. Mohamed Ayouch. 

44) Tanggal 01 - 07 - 1991 menerirna K.U. Hungar ia, 
Tn. Arpad Kovacs. 

45) Tanggal 04-07-1991 mcncrima Kctua Harvest Inter 
na sional INC merika, Tn. John Holdrigc. 

46) Tanggal 05-08-1991 mcncrima 8 orang Dubcs R.I. 
yang baru dilantik. 

47) Tanggal 05-08-1991 mencrima Dubcs Bulgaria, 
YM. Ognyan Mitcv. 

48) Tanggal 06-08-1991 mencrima Dubcs Jepang, Y.M. 
Michihiko Kunihiro. 

c) Wakil Ketua DPR Rf Korinbang menerima tamu : 
1) Tanggal 18-08-1990 mcnerima 30 orang Pcmuda 

Saudi Arabia dipirnpin oleh Prince Faisal bin Fadh. 
2) Tanggal 27-08-1990 mcnerirna Mcntcri Pcrminya 

kan Kuwait, Dr. Rasheed Salam Al Ameeri. 
3) Tanggal 03-09-1990 mcrier ima Dubcs Uni Soviet, 

Y.M. Valeri Y. Malygin. 
4) Tanggal 12 - 09 - 1990 rncncrima Dub es PNG, 

YM. Schulon Kulu 
5) Tanggal 26-09-1990 mcncrima Duhcs Rumania, 

Y.M. Julian Mihaltu. 
6) Tanggal 10-10-1990 mcncrima Dub es Australia, 

Y.M. Philip Flood. 
7) Tanggal 27-12-1990 mcncrima President of Korea 

Indonesia Parlicmcntarians Friendship Association, 
Hon Sang Koo Chung. 

8) Tanggal 14-01-1991 mcnerirna Dubcs Australia. 
9) Tanggal 25 - 02 - 1991 mcnerima Tarnu dari Austra 

lia Speaker of The North en Territory Legislative 
Assembly, Hon Nick Dondas. 

IO) Tanggal 01-03-1991 mencrima Minister Consellor 
dari Uni Soviet, Tn. Valentin G. Ercmchcnko. 
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11) Tanggal 08-03-1991 menerima Wakil P.M., Menteri 
luar negeri dan Menteri Perdagangan Selandia Barn, 
Y.M. Don Mc Kinnon. 

12) Tangga1 30-04-1991 menerima Menteri Negara 
Kementrian .Luar Negeri Inggris, Tn. Lord Caith 
ness dan Assistent Under Secretary of State for 
Asia, Tn. Andrew. 

d) Wakil Ketua DPR RI Korpol menerima tamu : 
1) Tanggal 05-09-1990 menerima Dubes Uni Soviet, 

Y.M Valeri V. Malygin, 
2) Tanggal 24-09-1990 menerima Dubes Rumania, 

Y.M. Iulian Minaltu. 
3) Tanggal 11-02-1991 menerima Dubes Korea Utara, 

Y.M. Han Bong Ha. 
4) Tanggal 02-03-1991 menerima Dubes R.I. untuk 

Korea Utara. 
5) Tanggal 08-03-1991 menerima Dubes Rep. Korea, 

Y.M. Jae Chon Kim. 
6) Tanggal 15-05-1991 menerima Dubes Hungaria, 

Y.M. Istvan Debreceni. 
7) Tanggal 19 - 07 - 1991 menerima K.U. Hungaria, 

Tn. Arpac Kovacs. 
8) Tanggal 23-07-1991 menerima Dubes Jerman, Y.M. 

Walter Lewalter. 
9) Tanggal 29 - 07 - 1991 menerima Direktur De 

partemen Indonesia, Malaysia, Brunai, Singapore. 
Tn. Richard W. Teare. 

e) Wakil Ketua DPR RI Korkesra menerima tamu : 
1) Tanggal 28-08-1990 menerima Dubes Uni Soviet, 

Y.M. Valeri V. Malygin. 
2) Tanggal 10-09-1990 rnenerima Dubes Chili, Y.M. 

Raul Schmidi. 
3) Tanggal 12-09-1990 menerima Mantan Dubes 

Finlandia, Y.M. Ekka Malinen. 
4) Tanggal 24-09-1990 menerima Dub es R umania, 

Y.M. Julian Mihaltu. 
5) Tanggal 14-02-1991 menerima Dubes Kuwait, Y.M. 

Khalifa H. Al-Mussalam. 
6) Tanggal 19-03-1991 menerima Secretary General 

Parliamentarians for Global Action dari Washington 
DC, Tn Kennedy Graham 



7) Tanggal 11-05-1991 mcncrirna Del. Komisi Kerja 
sarna Pcmbangun.m Parl. Jerman, dipimpin olch 
Hon. Gucntcr Schluckcbicr. 

8) Tanggal 17-06-1991 m enerirna Duhes Chile Y.M. 
Raul Schmidt Dussaillant, 

9) Tanggal 09-07-1991 me ncrima Coricscllor Politik 
Kanada, Tn. Ed. hite Comh. 

10) Tanggal 30-07-1991 mcncrima Dubes Kuwait Y.M. 
Ali Zakuria Al-Ansari. 

f) mikif Ketua DPR Rf Korekku menerima tamu : 
1) Tanggal 05-09-1990 mcncr irna Dubcs Uni Soviet, 

Y.\1. Vakri V. Malygjn. 
2) Tangga! 07-09-1 lJlJ() mcncr ima Duhcs Rcpubl ik 

Dcmokrasi Korea, YM. Han B1lng Ha. 
3) T:rnggal 28-09-J<J<J(I m.c nc r i m a Dulles Rum ani a , 

Y. /\.1. I u lian \1 i hultu. 
4) Tang.gal UlJ-(17-1991 m c n cr i m a Scs I I l KcJuhcs 

Australia, Dr. ;'\fark D. Napier. 
5) Tanggal 18 - OX - 1991 mcncr irna Rornbongan Poli 

t isi Muda dun Pcngusaha Mudu Australia, dipirnpin 
Tn. Cameron O'Reilly £3.Fc. 

Tahun Sidang 1991 - J 992 
a) Pimpinan DPR Rf menerima tumu : 

1) Tanggal 22-0X-199 l mcncr irna Dclcgasi Par lcmcn 
Rcpublik Korea dipimpin oleh Kctua Parlcmen Y~l 
Park Jyun Kyu. 

2) Tanggal 16 - 09 - I <J<J I mcncr irua Dclcgasi Parle 
m e n Ken y;i di pi m pin o l e h Kc t u a Par l c m en, 
Ylvl.Prof.J onat ha n Kem ct ct Ng' no. 

3) Tanggal 23-(JlJ-llJ91 mcnerima Dclcgasi Parlcrncn 
Jo r d an i a d ipi m p i n ulch Kctua Pn r l c m e n YM. 
Abdulatit Araheat. 

4) Tanggal Hi-11-1991 m c ner im a Dclcgasi Majelis 
Tcrtinggi Rep. Ra k ya t Dc m okru s i Korea, YM. 
Kim Yong Sun. 

5) Ta nggal 30- l l -1991 rnencrirna Dclcgasi Parlemen 
Italy dipimpin olch Hon. Mikro Tregmalia. 

h) Kerua DPR Rf menerima tamu : 
l) Tanggal 19-08-1991 m c n c r i m a Staf Kongres 

Arncri ka dipimpin olch Tn. David G. Bartel. 
2) Tangga! 29-0X-1991 mcnerima \Vakil Ketua Sub 

Kornisi ada Gahungan Kornisi Par lcrncn Australia 
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mengenai Masalah Luar Negeri Pertahanan dan 
Perdagangan Tn. David Miles Conolly. 

3) Tanggal 06-09-1991 menerima Ketua Dagang 
Amerika Tn James Castle. 

4) Tanggal 09-09-1991 menerima Dubes Iran YM. 
Seyed Asghar Ghoraisi. 

5) Tanggal 20-09-1991 menerima Asia Foundatian 
Tn.Jhon Summer dan Tn. Steepeulair. 

6) Tanggal 20 - 09 - 1991 menerima Consellor Ameri 
ka Tn. Humprey. 

7) Tanggal 20-09-1991 menerima Conrad Adenauer 
Stifflung Dr. Manfred Lohmann. 

8) Tanggal 02 - 10 - 1991 menerima Dubes Mesir YM. 
Achmed Nabil El-Salawy. 

9) Tanggal 02 - 10 - 1991 menerima Dubes Denmark 
YM. Christian Lund Jensen. 

10) Tanggal 03 - 10 - 1991 menerima Dubes RRC YM. 
Qian Yongnyan. 

11) Tanggal 04-10-1991 menerima Dub es Rumania, 
YM. Iulian Mihaltu. 

12) Tanggal 07-10-1991 menerima Dubes Maroko, YM. 
Mohamed Ayouch. 

13) Tanggal 07-10-1991 menerima Dubes Kuwait, YM. 
Ali Zakaria Al-Anshari. 

14) Tanggal 25-10-1991 menerima Dubes Norwegia, 
YM. Torolf Raa 

15) Tanggal 06-11-1991 menerima Dir. of the Institute 
for Liberty and Democracy in Peru, Tn. Hernando 
de Solo. 

16) Tanggal 13-11-1991 rnenerima Dubes Uni Soviet, 
Y.M. Valeri V. Malygin. 

17) Tanggal 27-11-1991 menerima Dubes Arn er i ka 
Serikat, Y.M. Jhon C. Monjo. 

18) Tanggal 03-12-1991 menerima Angota Congress 
man dipimpin oleh Tn. William L. Dickinson. 

19) Tanggal 13-12-1991 menerima Dubes Austria, YM. 
DK. FM. DR. Herbet Kroll. 

20) Tanggal 13 - 12 - 1991 menerima Dubes Jerman, 
YM. Walter Lewalter. 

21) Tanggal 20 - 12 - 1991 menerima Senator Australia, 
R. Gareth Evans. 

22) Tanggal 30-12-1991 menerima Dubes Venezuele, 
YM. DR. Jose Alejandro Sune Gorrin. 



.23) Tanggal 30 - 12 - 1991 menerima Mantan PM. 
Perancis Tn. Michel Rocard. 

24) Tanggal 30-12-1991 menerima Dubcs Bangladesh 
YM. A. K. M. Farooq. 

c) Wakil Ketua DPR RI Korinbang menerima tamu: 
1) Tanggal 04-09-1991 mcnerima Dub es Pakistan, 

YM. Abdul Fazi 
2) Tanggal 17 - 09 - 1991 mener irna Dclegasi Parle 

men Belgia, dari Komisi Kerjasarna Pernbangunan, 
dipimpin oleh Tn. Verschueren. 

3) Tanggal 23-09-1991 mcncrima Del. Buridcsrat, 
dipimpin oleh Dr. Henning Voscherau. 

4) Tanggal 11 - 11 - 1991 mencrima istri Kctua Parle 
men Bagian Northern Territory Australia (Darwin) 
Ny. Motra Dundas. 

5) Tang gal 22-11-1991 mencrima DPR Taiwan, 
dipimpin olch Hon. Fun Yim. 

d) }hiki! Ketua DPR RI Korpol meneruna tamu : 
1) Tanggal 23 - 08 - 1991 mencrima Dubcs Korea 

Utara, Y.~1. Han Bong Ha. 
e) Wakil Ketua DPR RI Korkesra menerima tamu : 

1) Tanggal 18 - 11 - 1991 mcncrirna Dubcs Rcpuhlik 
Arab Syria, Y.M. Abdul Salam Akil. 

j) wakil Ketua DPR RI Korekku menerima tamu : 
1) Tanggal 14-11-1991 mcncr im a Duhcs Kan ada, Y. 

M. Mrs. Ingrid Hall. 
2) Tangg:il 30-10-1991 mcncrima Duhes Singapur a, 

Tn. Anthoni Ching Chyc Tong. 
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Ketua DPR-RI M. Khans Suhud didamplngl oleh Wakil Ketua DPR-RI Drs. Soerjadi 
menerima kunjungan Parlemen Belanda. 

Ketua DPR-RI M. Kharis Suhud ketika menerima kunjungan kehormatan lVakil 
Presiden Amerika Serikat Dan Quayle. 



2 l () 
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Tampak pada gambar Ketua DPR-RI, M. Kharis Suhud sedang berbincang-blncang 
dengan Dubes Cina. 

Dubes kuwait, mengadakan kunjungan kehormatan kepada Ketua DPR-Rl, M. Kharls 
Suhud. 
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Waki/ Ketua l>I'R-IU R . .\"oekard1 mo1L·r1111,1 k'"'i'"'S'W .'i/'c'cJAc't uj 1!1c: ,\unitern l crr i 

tory legeslau] Assscmbly, Australia. 

!Vakil Ket u a J)l'R-R! R. Soek ardi mc nc rt m a /.:unjungan kehorm at a n Dubes Uni 
Sovyet. 
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Parlemen J epang diterima olen Wakil Ketua DPR-RJ Saiful Sulun. 

Wakil Ketua DPR-Rl, Saiful Sulun ketika menerima kunjungan kehormatan Dubes 
Hongaria. 
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l Iulrc» Korea, scd an g bcrhinc1111g-binc<1ni!, d engun lVakil Kctua Dl'R-IU, Dr. JI. J. 
Naro. 

iVakil Ke111a /)l'R HI, JJr. ll. J, Naro, m enerim u k u n tu n g a n k eh orm at an Dubes 
Amerlka Serikut. 
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Dubes India sedang melakukan pembicaraan dengan Wakil Ketua DPR-Rl, Drs. 
Soerjadi. 

\Vakil Ketua DPR-Rl, Drs. Soerjadi menerima kunjungan kehorm atan Dubes Uni 
Sovyet. 



216 

~Vi·irltH'l-'£1!1 yunp, ht:riu,f;•:X u'l /)/'}( -N.I, .\c·~lang 1n1.·ng11duki1n f.1nya~jaa·ah :icngun KclLJU 

J)/'11-/U. M. Khuris Suliud. 

~ ..... , 
I 
ii 

1'1n11;i1hUl i.)}11(-/~1/ .la] •. 1n1 ..:\:...:·ard 1\.1.'ill;·i·r'-'n••i l'c)» {lengtin r1u1·u 1.~·url1J~\·un yan~ 

bcrtu go-. di f)f'Jl.fU 
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Acara Peringatan maulid Nabi Muhammad S.A. W. diikuti oleh Pimpinan, Anggota 
DPR, beserta Karyawa« Sekresariat J enderal DPR/MPR RI. 

Ketua DPR-RI, M. Kharls Suhud sedang memberikan sambutan pada Acara Peringa 
tan Isra' mi raj di Gedung DPR-RI. 
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B. Permusa lnhun Peutlug Yang Mvnd ap at Perhatian DPR RI 
l\fasalah"I\fasalah Dalam Negni 
1. EkoDomi 

a. Koperasi 
Memhcnkan pendnpat mengcnai masalah Kopcrasi 

Kctua DPR d a l a m ke scmpatan pcnya mpa ian Pidato 
Prmhukaan Sidang mcngntakan, bahwa kopcrasi adalah 
kmbaga yang hn n ya k m rn dap a t k a n pcrh at.i an , namun 
pc la ksanaan n ya rnasi h _p uh dar i mcmuaska n. Hal yang 
masih rcrlu mcwhp;1tkan pcrh<1ti;in bahkan lcbih renting 
dar i scgalanya adu lab "semung at kekcluar g aan yang 
sating memmjang dan sating menguntungkan ", Jni harus 
dih ayu ti dun d ia r.ialkan ol ch scluruh hangsa sehingga 
tercipta sol idnr itas sosial n asio na l yang sernakin utuh 
J;1n ko ko h yang m cr upakan das ar bagi pcrsatuan dan 
kcsatuan bangsa. Bcrdasarkan ha! tersebut akan tcrcipta 
i kl i m b crusaha u ntu k pcr tumbuhan ckonomi nasional 
d;u1 tidak akan tr.rjadi su.uu usab a kccil gulung tikar 
k;1r,~n:1 k:ihh bcrs: ing ckr:.g:rn usaha besar. 

Acara pt<ringat1m J\.Jfa/ di.ve!enggarakun ol cli Anf.l{Ola l)/'H·Rl beserta Karyawan 
Sekretariat Lcnderal /)f'R-Rf. Ac·.nr1 terscbut j11r.11 dilwdiri oleh Pimpinan /)l'U-!U. 



219 

Koperasi scbagai lembaga memang sudah menda 
patkan perhatian yang luas, walaupun dalam pelaksa 
naannya maasih jauh dari mernuaskan. Semangat keke 
luargaan yang sating menunjang dan sating mengun 
tungkan, adalah hal yang perlu mendapatkan perhatian. 
Semangat kekeluargaan ini rnasih perlu terus ditekankan, 
karena langsung menyangkut sendi-sendi kehidupan 
bangsa berdasarkan Pancasila agar tercipta solidaritas 
sosial n asional yang sernakin utuh dan kokoh yang 
merupakan dasar bagi persatuan dan kesatuan bangsa. 

Scmcnlara itu Dewan beranggapan masih ada kesu 
t itan dalarn menetapkan calon KUD mandiri, kendala 
tcrscbut antara lain adalah karena lemahnya manajemen 
kepcngurusan, keterbatasan modal yang membatasi 
volume usahanya, serta kurangnya semangat dan tekad 
para pclaksana yang tcrkait. Oleh karena itu perlu dicip 
takan lingkungan yang menunjang yaitu dengan pencip 
taan iklirn usah a yang l eb ih rnernadai disesuaikan 
dcngan kondisi masing-rnasing daerah, agar pcrsyaratan 
yang ditentukan dapat terpenuhi. 

Perwujudan kopcrasi yang tangguh dan mandir i 
masih jauh dari kcnyataan, tcrlebih dalam dekade tera 
khir ini, pcrekonomian kita mengalami banyak sekali 
pcrubahan dan pcrkcmbangan sebagai akibat pengaruh 
dan tuntutan pcrubahan-perubahan pcrekonomian dunia, 
khususnya globalisasi dalam bidang ekonomi pasar 
dcngan berbagai konsckwensi dan implikasinya. 

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 (1) menga 
manatkan, bahwa perekonomian disusun sebagai usaha 

,, hersama berdasar at as azas kekeluargaan. Koperasi 
scbagai salah satu bangun usaha dan soko guru pereko 
nornian nasional harus mampu berperan sebagai organi 
sa si ekonomi rakyat, berwatak sosial dan alat pen 
dcmokrasian ekonomi, harus mampu menunjukkan 
manfaatnya bagi pcningkatan kesejahteraan para anggo 
tanya pada khususnya dan masyarakat pada umurnnya. 

Oleh karena itu dalarn kehidupan perekonomian 
suasana kekeluargaan harus tercermin tanpa menghi 
langkan persaingan yang sehat, sehingga terdapat kes 
erasian dalarn hubungan antara produsen-perantara 
konsurnen dan juga hubungan yang serasi antara kopera 
si-BUMN-usaha swasta. 



b. Inflasi dun Pasar Modal 
Bcrkaitan dcngan "Pakto Oktobcr 1988" Anggota 

Dewan mcl.ilui Korn isi Vil bcrs.una Pcmcrintah scpcn 
dapat bahwa scrnua piha k sccara sadar Jan hcrlanggung 
j.iwab hnrus ikut aktif mengundalikan intlasi s.unpai satu 
tingkat yang mcmungkink:rn pcrckonornian lndoncsia 
ma k in mcning kat dun bcrkemhang sccara schat. Olch 
k arcna itu Dewan bcrhar ap agar upayu yang dilakukan 
nlch Bank Indonesia pada heb er apa instrurncn mone 
tcr nya tctap dapat mcnjaga stabiliias rnonctcr. Bcrkaitan 
Jcng:rn Ji:rl ini Pirnpinao Dewan hcrpcndapal, hahwa 
kcbijaksanaan pcngct.nan monctcr yang dilakukan olch 
pcmerintah untuk mcngurangi lajunya inflasi dihnrapkan 
tidak mcn imbulkan d.nnp.rk nl'gatif tcrhadap pcndup.itan 
rakyut kccil. 

Pcngur.mg an kr cd i t l i k u iditax uimn ksu dknn untuk 
mcnjag:a stuhilitn-, monctcr :ig:ir dilakukun sccara sclck 
til', ya itu dcng.rn mcmhcr ikan kdonggaran kcpada us.rhn 
invcstasi dalum ncgcri, tcrut.rma proyck-proyck PMDN. 

Dikcluark.mnya Pake! Kcbijuksan.ian Oktohcr 1988 
mc macu kchidup.m pasar modal yang dal.im 10 tahun 
tcrukhir pcrtumhuhnnnya tcrasa s:ing:it lamhan. Banyak 
n yu pcr usuh a.m yang Go Public Jan antrian panj:ing 
pcminat unluk mcrnpcrolch saham , disamping rncmberi 
kan optirnismc a kan adanya hari dcpan pasar modal yang 
ccr.ih , tc tapi juga mcn imhu l kan was-was akan adanya 
k c m u n g k i n a n gcjala-gcjala yang t i d a k waj a r yang 
mungkin saj:i dap.it tcrjudi. 

Bcr kaitan dcng.in hal ini Dewan mcnghimbau agar 
d.ilam iklim \krcgulasi dan dcb irokratisasi saat in i, 
I3APEPAiv1 dap.rt mcngar.ihkan pasar modal untuk dapat 
mcrnain kun !ungsiny:i y:rng scsuai dcngan tujuan pclak 
s:rnaan pcmcr;Jt;ian pcmilik;rn modal olch nrnsyarak:it 
luas, yang mcrupakan pr insip dasar dari hunyi pasal 33 
UUD 1945, yang m cngutumakan kcscjuhtcruan masya 
r.ik.rt hukan kcscjnhtcraan orang perorung. 

c. Konglotnerasi 
Kch.idirun konglomcrat tclah rncnirnbulkan pro Jan 

k o n tr a di rua s yur ak a t. Kcha dira n n ya dilcngah dunia 
bisnis Ji Indonesia pcr lu di dalami dcngnn scbaik-bu ik 
nya. Lcpas da r i su ku atau ti da k Dewan rncnilai kong 
l orucr as i m erupa k an satu-satun ya a lat untuk dapat 
men andingi pcrsaingan global yang serna kin tajarn. Palla 
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saat ini konlomerat merupakan era perusahan besar yang 
berbentukMultinationaJ Coorporation yang menanam 
kan pengaruhnya dimana mana termasuk Indonesia, dan 
BUMN serta koperasi belum marnpu bersaing terhadap 
mereka, Hanya konglomeratlah atau yang setaraf dengan 
itu yang mampu menyaingi, sehingga keluar, mereka 
dapat tetap bertahan dalam persaingan intemasional dan 
kedalam, dapat ikut memecahkan masalah tenaga kerja 
dengan rnernbuka lapangan kerja baru melalui pengola 
han kekayaan alam. 

Dewan yakin Pernerintah akan berusaha untuk 
melaksanakan amanat pasal 33 UUD 1945 yang untuk 
sernentara ini lebih memusatkan pada ketentuan "untuk 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat", sambil terus 
mcnerus membenahi koperasi, BUMN dan selanjutnya 
menata perekonomian agar menjadi usaha bersama 
bcrdasar atas asas kekeluargaan, sehingga pasal 33 UUD 
1945 akhirnya dapat terlaksana secara utuh. 

Pernusatan kekuasaan ekonomi pada satu kelompok 
dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat 
harus dapat dicegah. Kegiatan dunia usaha yang penuh 
dinarnika dan kreativitas perlu senantiasa dikembangkan, 
tetapi kegiatan usaha-usaha besar. ini harus dapat 
memberi manfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat. 

Berkaitan dengan ha! ini, Dewan rnenilai bahwa 
Undang-undang yang mencegah pemusatan kekuasaan 
ekonomi kiranya sudah saatnya untuk dapat segera 
diwujudkan. Dengan demikian maka potensi, prakarsa 
dan daya kr e as i se tiap warga masyarakat ataupun 
kelornpok masyarakat akan dapat didorong dan dikem 
bangka n secara penuh dalam batas-batas yang tidak 
mcrugikan kepentingan umum. 
Kelangkaan. Semen 

Pada saat DPR sedang menjalankan Sidangnya pada 
bulan September 1990 terdapat sebuah rnasalah yang 
sempat kepermukaan, yaitu kelangkaan dan kenaikan 
harga semen di pasaran. Berkaitan dengan hal ini Dewan 
berpendapat, bahwa kelangkaan dan kenaikan harga 
semen akan mempengaruhi volume pembangunan. 
Kenaikan harga semen diatas Harga Patokan Semen 
sebagai akibat berkurangnya stock semen di pasaran 
dapat menimbulkan keresahan masyarakat. Dewan 

d. 
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mcnyarankan agar Pcrncr intah dapat mclakukan mcka 
nisme pengawasan, haik produksi maupun pcndistribu 
siannya, agar harga semen terjangkau o lch rakyat khu 
susnya masyarakat mcncng.ib dan kccil pcrlu rncndapat 
kan pr ior itas. 

Dewan mclalu Kornisi VI Jan VII mcnghnrapkan 
un tuk tidak teru la ngn ya gcjola k sup la i dan h arga semen 
ynng m erupakan bah an stratcgis. Dewan juga mcndu 
kurig scpcnuh n ya kcbijuksanaan pcnghcntian ckspor 
semen, sct idak-t idakn ya sc l.nna kcmclut pcrsc diaan 
harg a semen bc lurn scpcn uhnya dapnt tcrutasi sccara 
tun las; sc kaligus j uga da pat m cma ham i kcb ija ksan aa n 
ad.m ya pc lu.mg imper semen J;1 n klinker gun a mcnjam in 
kcscimbaug.m anturn perscdiaan Jan pcrmintaan yang 
ccndcrung tcr us mcuing kat , dcn gan pcugcrtiun bahwa 
kcbijaksan.ian impor semen itu bcrsifat scmcnturu. 

e. Ta ta Niaga C engkei: 
Mas yar a k.u t id a k h c nt i-h c nt inya m cm hi cur n kn n 

m cug cn a i t a t a n ia g a cc n g kc h . Mcn g h n d ap i h a l ini 
Dewan mcn ila i , bahwu kchud iran I3PPC sehagai badan 
rcnyangga yang bcrtuj uu n u ntu k mc l in dung i pctan i 
ccng kch da n KCD s1:b:1gai Ie rnhag a pcr ckunorn ian 
rakyat ini masih hclum daput rncnyclcsaik.m pcrmasala 
hun yang mun cul dim asyurakat. yaitu sulitnya pct.m i 
ccn g kch mcnjual produ knya dun juga kes u Ii t.m dalam 
mcncntukan hargu dusar yang wajar. 

Olch kar cua itu Dewan hcrunggupan bahwa tujuan 
yang scmula b ai k Jan mu l i a t crnyata da larn pclaksa 
nannnya, justru mcrug ikan r.rky.u dan pcnnmhuhan atau 
pc n cip ta a n rn at a r.m ta i b a r u d a l atu m ckan isme pasar 
mcmhcr i k an bcbun tn mhuh an yang mcrnbcratkan bagi 
rakyat. 

Sctclah munculnya polcrnik dimasyaraka! tcrmasuk 
t<mgg:ipan Ji kalangan Dewan, pcrncr intah mclalui Surat 
Kcpu iu san Mcn tcri Pcrdagangan No. 92/Kp/lV/92 
t:inggal 22 April 1992, rncugalih k.m tugas pcny.inggaan 
ccngkeh dari BPPC kc INKUD dan PVSKUD yang dila 
ku k a n sc cu r a b c r t a h a p d a l a rn jan g k a waktu sn rn p a i 
dcng.in lima tahun. 

f Tata Niaga Jeruk 
Tata Niagu jeruk ini diatur dcng.in SK Gubcr nur 

Kalirnantan Baral nornor: 296 tahun 1991 y;rng mcnun 
juk P'T Bumi Citra Mandiri sclaku Kctua Badan Koordi- 
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nator Pelaksana Tata Niaga Jeruk. Penetapan tata niaga 
jeruk Kalimantan Barat sebagai kornoditi ini telah 
dimulai sejak 1988 melalui SK Gubernur No 088 dan 
No.088A Tahun 1988, serta SK No.402 tahun 1988 yang 
kemudian diperbaharui melalui SK No.296 tahun 1991 
terscbut. 

Banyak petani jeruk yang di kecewakan karena 
sukar mernasarkan hasilnya, akibatnya banyak petani 
yang mcnderita rugi, Sclain pctani pihak lain yang diru 
gikan adalah pcngusaha pelayaran yang belum yakin 
akan rnendapat muatan. Padahal sesuai dengan Petunjuk 
Pclaksnnaan SK Gubernur No 296/1991 pasal 7, menye 
butkan hahwa perdagangan jeruk antar pulau terbuka 
bagi semua pedagang terrnasuk KUD/PUSKUD yang 
rncmiliki SIUP yang telah ada sebelum terbentuknya PT 
BCM scbagai kor dinator. Narnun , oleh PT Bumi Citra 
Mandiri peraturan ini tidak digunakan, sebagai gantinya 
Badan Kordinator Pcnyangga Tata Niaga Jeruk menge 
Iuarkan Surnt Keputusan No. 02/1991 dan Surat Edaran 
No. 09/1992. 

Bcrkaitan dcngan hal ini Dewan bcrpendapat perlu 
nya dilakukan "feasibility study" yang lebih mendalam 
scbelum mcnciptakan aturan-aturan barn, dengan selalu 
berpedoman bahwa kepentingan rakyat kecil tidak 
dikorbankan, Olch karena itu menurut Dewan sudah tiba 
waktunya untuk melahirkan undang-undang yang melin 
dungi pengusaha lemah/kecil. Sekaligus diusahakan 
pcmbaharuan lcrhadap Kitab Undang-Undang Hukurn 
Dagang produk kolonial Be!anda (Wetbcek Van Koo 
phandcl) dan aturan-atur an lainnya yang relevan atas 
dasar prinsip Dcmokrasi Eko-norni sehagaimana diam 
antkan oleh GBHN tahun 1988. 

g. PT Mekatama Raya 
PT Mekatama Raya yang bcroperasi sejak 1 Januari 

1991, berdasarkan SK Menteri Penerangan No. 158/ 
1990, berlandaskan Kcputusan Presiden No.40 Tahun 
1990. Hadirnya PT Mekatama Raya ini sernula diharap 
kan dapat mcringankan beban urusan para pernilik TV, 
karcna dalarn SK Mcnpen No. 158/1990 disebutkan 
bahwa dalam pelaksanaan pungutan itu, Mekatama Raya 
harus melakukannya dari pintu ke pintu, n amun PT 
Mekatama Raya tidak dapat memenuhi janjinya untuk 

• 



rncnyctor Rp. 90 m ilyar , bahkan masih mrnunggak Rp. 
7 rnilyar. 

Rcn ksi masyarakat muncul dipicu olch Kcputusan 
Men t cr i Pc n c r a n g a n tangga 1 2 7 Jan u ar i 1992 yang 
mcnctapkan kcnnikan iur.m tclcvisi sampai dcngan l(J(l 
pcr s cn. Behun in i bcr ta mh ah herat s ctc lah Mck at.un a 
Raya mcngumumk.m ag:H m.rs yar akat kcmbali mcmba 
y:1r iur.m tclcvisi mcl.ilui bank atau k.mtor pus. 

Rca ksi Dewan t crh.nl.rp mas.iluh in i cu ku p kcras, 
d a n bah kan d.il.rm su la h satu pid.u onya Dewan mcngi 
ng:1tbn u nt u k t id.ik mcngurli:rnk:Jn kcpuntingan ruky.u 
k e c i l , b a n k a n h.rr u s dipcrjuangkan. Sctc l ab mu n cu l 
r e aksi yang d crn ik ia n hchnt ba ik di kal;ingan Dewan 
.nuupun di musyarakat Pcmcrintah mcl.rlu: Dirjcn RTF, 
t:rngg:il 14 April J lJlJ2 mcnu umum kun ha h wa Yayasan 
Tc lcv isi Rcpuh Ii k l ndu ncsi:i tc r hi lung bu Lin Mc i } t)l)2 

a k.m m cn g arnb i l a l i h pc munuu tan iurun tcl cv isi yang: 
dil.rkukan olcn VT Mckat.nu., Raya. Pcng.nnhil .ilihan ini 
h crtujuan untuk mcmpcrccpu t p c n ca p.r ian tar g ct pc 
ngumpulan iur.ui tdcvi:--.i sd)L's;ir Rp, 14() milynr. 

Tekn is pcmung utun iuran tclcvisi o lch TVRI akan 
mcngikut scrta knn scluruh j:1j;1r:111 TVRI yang tcr dap.rt di 
2 7 pro pi nsi dun bcrpnJ, .m an p:id:i Kcpprcs No. 40 t:1 bun 
l ')')() da\arn r:ingka pc na muah a n Li pang.an kcrja bnru . 
Pcmbuyaran ini scl.un d.ip.rt diluku k.u: di kantor-k.mtor 
pcis J;111 bu n k y:rng ditunjuk jug:1 di l.i kukan d.ni rum.ih 
kc ruman. 

P;1d:1 L1ugg:tl 4 Ju11i l'N?. dit.mdatang.m: pcrjanjian 
k crjaxa m a antar:1 Yayas:rn TVRI dcug an Pos dun Giro 
d:d:1m jWl1l'rim:1:1J1 h:;sil iurun pcs;1wat pencrima tclcvisi. 
Melalui kcrja sam:1 ini, Per urn Pus dun Giro d ibcb ask.m 
d.ui kcwaj iban untu k mrng;id:1kan pcndaltarnn , pcrulu 
la:rn p<-:rnh:1y:1c111 iurnn \dcvi:'i :-,1.:na liJ:1k hcrkt:w:1jihan 
u n tu k m c la ks unn ka n pcn:1gihan iur a n y:rng tcrtunggak 
olch pcl:tngg:111 al:1u mcl.ikukan sweeping. 

11. Kenaikun Twij'Jalan To[ 
Kcn a i k a n t a r ifj.r l.m Lui scbcsar 20 - 25 r;{, yang 

hcrla ku scj:1k Lrngg:il 13 Juli ll.192 mcrup.i k.m Kcputu 
san Pc mur intah y;rng. mcnucjutkn n kalangan Anggota 
Dew.in. Kcnai ka n t crscbu t d ixarnping besar jurnlahn ya 
j uga mcngundanj; pcrtan y.ian-pcrt» n yaan karcn a pcrma 
s:ll;d1an11 ya bclurn Jihic:1r:1kan dcng;111 pih.rk DPR scsuai 
dengan kcscpak.uan y:1ng tclah dicapai scbelumnya. 
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Oleh karena itu wajar jika keputusan ini mendapat reaksi 
yang cukup keras besar dari Anggota Dewan. 

Alasan utama kenaikan tarif to] adalah untuk mem 
berikan layanan yang sebaik-baiknya kepada masya 
rakat, berkenaan dengan bertambah besarnya beban 
biaya perneliharaan jalan tol, memang dapat dimengerti. 
Namun demikian masyarakat pemakai jalan tol pun 
berhak mendapatkan penjelasan-penjelasan yang cukup, 
diikuti dengan peningkatan pelayanan terhadap para pe 
makai jalan. 

Kenaikan tarif tol ini telah menjadi Keputusan Pe 
rnerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, dalam fungsi 
nya sebagai Lembaga Pengawasan terhadap Kebijaksa 
naan Pcmerintah sangat meng harapkan agar dikernudian 
hari keputusan-keputusan yang menyangkut kepentingan 
rakyat, Iebih-Iebih yang menimbulkan beban bagi rakyat 
heridakn ya dapat dibicarakan dengan DPR se-bagai 
Icmbaga yang mcnampung aspirasi rakyat, demi kesem 
purnaan mekanisme pelaksanaan Demokrasi Pancasila 
yang kita dambakan. 

2. Kebangkltan Nasional II 
Dibalik keberhasilan pernbangunan yang telah kita raih 

dan berbarengan dengan kernajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, Dewan mcmandang perlu untuk memikirkan 
adanya gejala pergeseran sistern nilai dalam hampir semua 
aspek kehidupan masyarakat. Bersarnaan dengan ha) ini 
tirnbul pula tantangan dan tuntutan-tuntuan baru yang perlu 
mendapat jawaban dan penanganan yang tepat. Tantangan 
dan tuntutan baru yang berkembang dan muncul keperrnu 
kaan dewasa ini dan membuat orang tidak sabar, antara lain 
adalah masalah "pernertaan pernbangunan dan hasil-hastl 
nya", yang merupakan bagian yang tak terpisah kan dari 
Trilogi Pernbangunan. 

Dewan mcnyadari betapa pentingnya kualitas manusia 
didalam proses pernbangunan karena yang menjadi andalan 
utama keberhasilan Pernbangunan Nasional kita bukanlah 
kckayaan alam yang berlimpah ruah, melainkan kualitas 
manusianya bahkan kualitas manusialah yang akan menentu 
kan berhasil atau gagalnya usaha kita untuk memasuki era 
tinggal landas. Kualitas manusia dan masyarakat Indonesia 
itulah yang menjadi andalan utama bangsa dalam melang 
gengkan ke hi dupan bahkan menjadi kunci utama ikhtiar 
bangsa dalam menjemput masa depannya dan masa depan itu 
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hanya rncujudi mi\ik munusia dun musy.irakat yang hcrkuali 
tas. 

Dari bn lik tck ad untuk mcn c iptakan k u.r litns ma n usia 
Jan masyarakut pada era tingg:il landas nan Li, pcrlu dipik ir 
kan jawahan "kunlitas manusia scpcrii apa" yang pcrlu dicip 
tukan dan "aspck kuulitus m.ma" yang pcr lu diprior i task.m. 
Bcrnnjuk duri kcnyatuun dan pcmahumun yang dcmiki.m in i 
rn a ka Dcwn n sangal m c n g h ar g a i aj a kn n Pr cs idc n u n t u k 
rncnjadikan er a tingg:tl l:1ndas n.mti scbug:ii "Kcbu ng kitun 
Nnxion.rl Kcduu". 

Scbng ai s:ilah s.uu us.rba untuk mcnjabar kan Kchang 
k it.m '.\asion:il Kcduu , k ir.ut ya pcr lu Jibang-kilkan Jan di 
kob.ukan scrnangat p.uriotismc b.rru p.ula gcncrnxi pcncr us 
yang diaruhk.m kcpad.i tc k.id yang iidak t11L·ngcnal rncnycr.ih 
untuk 1111.:ning\;.;1\kan \;.escjahh.:ra·,1n r;1ky:1\ 1nd1mesia, khusus 
nya untuk meng:rngk:it mcrc ka yang masih hcr.ul.; dib.iwah 
garis k crn iskin..n ;1g;1r kc.id ilan Sllsi:il bagi sclu ruh r a kyut 
l n d on cx iu J:1p:1t scgcra tc r w uj ud Hu n y.i Jeng.an kcmuu nn 
pol it i k yang k e ru s y:1ng did.1kung o lch sc lu ruh bangs:1 d.in 
dcng.:1:1 mcng cr.ih kan scgc11;1p i.Lty;t m.nnpu y:1ng d il.uidasi 
pr ofc s i yang 111cm:1d:1i k i r.m ya t id a k ad:1 al.rs.m mcng:1pa 
Trilugi Pcmbang u nan da n Dcl.ipun Jalur Pcm cra taan tidnk 
bisa dir cnlisasikun. 

3. Kritik terha dup DPR schagai Lemhaga Koutrol 
a. Demokrasi 

Dalarn hcrb:igai k c scm pn tn n , P im pi na n Dewan 
mcnyaL1k:tn, bah wn bu nyak aspirasi, iuntutan ba h k a n 
kri t i k y:ing di s am pu i k.m k cpa d a Dewan, h a r u s tctup 
L!ilcrima Jeng.an sik;1p tcrbuk« dun jiwa ncsur. Dcngun 
si k ap kctcrbuk au n dun dil:indasi ol ch wut.i k dcrnok rusi 
Pan casi la, m.ik« pcrscpsi dun :rngg:ip:m scrncn tura ma 
sy.rr n kat b:1hw:1 UPR b.my« mcrupukun stcmpe l Peine 
r in tah , d:1p:1l dibu kt ik.rn kctidakbenurunn ya d.m den gun 
scndir inya tcrhantah apabil:i musyaraka: mcnyaksik an 
pc m b n h as an sun tu m a s a l a h du l am ra p n t-r apa t an tarn 
Dcw.m dcug an Pcmcr in tuh. Sik.rp kck cluaruaan d.m 
kcb cr su m.run un tu k bc r sam.r-x.nn a rn c ng ab d i k cp adn 
kt.:pcnting;111 r akyat scl:ilu m cnjadi pcgangan DPR RI 
dalam rnp.rt-rap.u tcrscbut. 

Sckalipu n dcnukian kritik-kritik yang dialamatkan 
kc DPR tctap berd;Jl:rng:rn. Scb:igai wakil-wakil raky.n 
yang menjunjung tinggi d cmokraxi, harus bcrjiwa bcsar , 
bpang dadu dun t.ihun kru ik , karcnu kritik-kr itik tcrscbu\ 
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merupakan cambuk untuk rnawas diri dan bekerja lebih 
baik lagi untuk membangun masyarakat adil dan mak 
mur berdasarkan Pancasila. 

Menanggapi masalah dernokrasi, yang terpenting 
bagi Dewan adalah keterkaitan antara demokrasi dengan 
lembaga DPR sebagai wahana untuk melaksanakan 
demokrasi Pancasila. Banyak tuduhan yang diarahkan ke 
DPR yang menganggap DPR tidak berkualitas. Banyak 
pula tanggapan mengenai hubungan atau ketidakseim 
bangan DPR dengan Pemerintah dalam melaksanakan 
fungsi masing-masing didalam mengemban tugas konsti 
tusionalnya, Dewan dalam hal ini mengajak semua pihak 
untuk menyadari, bahwa kita semua adalah anggota dari 
ke luarg a bes ar , yaitu bangsa Indonesia yang her 
Pancasila, yang sudah memiliki pegangan yang ampuh 
dalam bentuk kerakyatan yang dipirnpin oleh hikmah 
kebijaksanaan dalarn permusyawaratan perwakilan, 

b. Hubungan DPR - Pemerintan 
Hubungan antara Supra Struktur dan Infra Struktur 

bcgitu pula hubungan antar unsur dan juga hubungan 
diantara unsur-unsur tersebut dan lingkungannya ma 
sing-rnasing dilaksanakan berdasarkan jiwa dan sernan 
ga t kekeluargaan, yaitu dengan rnemegang teguh 
rnusyawarah dan mufakat. Pemerintah dan DPR bekerja 
dalarn suasana sernacarn ini , baik dalam penetapan 
Anggaran Belanja Negara, pembuatan undang-undang 
ataupun dalam memecahkan masalah-masalah lainnya. 

Tidak ada suasana konfrontatif antara Pemerintah 
dan DPR, karena setiap permasalahan yang timbul selalu 
dipecahkan bersama-sarna dan semua perbedaan penda 
pat diselesaikan dengan musyawarah. Dewan Perwakilan 
Rakyat RI tidak ada lernbaga oposisi, tidak dibenarkan 
adanya diktator mayoritas atau tirani minoritas. 

Melalui cara-cara semacam ini semua unsur Trilogi 
Pernbangunan bisa tercapai yaitu pemerataan, pertum 
buhan ekonorni dan stabilitas nasional yang sehat dan 
dinarnis. Sudah barang tentu segala yang tertera dimuka 
hanya bisa terealisasikan dalam suasana kekeluargaan, 
keterbukaan dan saling percaya mempercayai, karena 
seluruh rakyat Indonesia telah menerima Pancasila 
sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyara 
kat, berbangsa dan bernegara. Namun Dewan menilai, 
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bahwa realita mcnunjukkan masih sangat diperlukannya 
aturan-aturan pcrma inan dalarn bentuk aturan perun 
dangan guna menjamin tercapainya tujuan-tujuan luhur 
tadi. 

Oleh karcna itu tidaklah bcnar, bahwa dalarn penye 
lcsaian suatu masalah nasional DPR harus mcngambil 
sikap berhadapan dengan pemcrintah secara konfrontatif. 
Hubungan DPR-Pcmerintah yang komplernentcr dan 
saling mengisi itu adalah scmata-rn ata mcngcmban 
amanat pcndcr itaan rakyat. Bcrkaitan dengan ha! terse 
but Dewan mcngajak untuk rncrnbuktikan bahwa DPR 
bu kan lah sckcd.rr stcrnpcl Pcrncrintah dan hcndaknya 
Pcm c r i n t a h m c mb u kt i kan t i d a k b er ma k sud untuk 
mcndominir DPR 

4. P e n d i d i k a n 
Scjak lahi rnya bangsa Indonesia dcng an Pancasilanya 

selalu mcngalami tantangan Lian bcrb agai cobaan. Dibalik 
keherhasilan pcrnbangunan yang tclah dicapai dan bersamaan 
dcngan kernajuan ilmu Jan tcknologi, terdapat gcjala pcrgc 
seran sistcrn nilai yang per lu mendapat pcrhatian , disarnping 
tantangan dan tuntutan baru yang perlu macndapat jawaban 
Jan pcnnnganan yang tcpat. 

Dal am kaitan ini p e r lu d isa dur i pcntingnya kualitas 
m a nusi a didalarn proses pcmb angunan yang mcncntukan 
bcrhasil atau gagalnya usaha untuk rnemasuki era tinggal 
landas. Olch kar cn a itu Jilantiknya "Dewan Pertimb an gan 
Pcndidikan" olch Presidcn RI yang scsuai dcngan pasal 48 
UU No.2/1989 tcntang Sistern Pcrididikan Nasional disambut 
gernb ir a olch DPR RI. Kch ad ir an Dewan Pertimbangan 
Pcndidikan mcmang dcngan gigih tclah dipcrjuang kan ke 
bcradaannya oleh DPR RI pada saat dibahasnya RUU ten 
tang Pcndidikan Nasional. Badan ini akan mcmhcrikan saran, 
nasihnt Jan pcmikiran kcpad.i Men ter i da larn mcnentukan 
kcbijakan di hidang pendidikan. 

5. Sos i a I 
a. Kemiskinan 

Dewan mcnyambut baik pcnegasan Kepala Negara 
yang mengingatkan hahwa diantara kchcrhasilan pcm 
bangunan masih a da r ak yut Indonesia yang bcrada 
dibawah garis kcmiskinan. Dalam hal ini Kcpala Negara 
mcngingatkan para pcngusaha besar , bahwa sernua 
yang bcrhasil dicapai olch para pengusaha bcsar tersebut 
adalah hasil perjuangan rakyat Indonesia sccara kcsclu- 
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ruhan dan harus diwujudkan kembali sebagai bagian dari 
cita-cita perjuangan untuk mencapai masyarakat yang 
adil dan makmur sebagai pengamalan Pancasila. Dewan 
menilai penegasan yang dilakukan Kepala Negara terse 
but rnemberikan kewajiban kepada para pengusaha dan 
kita sernua untuk lebih peka terhadap perkembangan 
masyarakat, 

Upaya Pemerintah dalarn mewujudkan pemerataan 
yang telah ditempuh dalarn berbagai kebija ksanaan, 
seperti pernilikan saham oleh koperasi, penanganan 
daerah kumuh di kota-kota besar dan lain sebagainya 
perlu dihargai, karena Dewan memandangnya sebagai 
langkah-langkah nyata dalam rangka kesetiakawanan 
sosial nasional. Dewan rnernpunyai keyakinan yang kuat 
bahwa kcbijaksanaan Pemerintah tersebut akan ditindak 
la nj u tkan dengan kebijaksanaan yang lebih luas lagi 
guna menuntaskan usaha pernerataan yang berintikan 
keadilan sesuai dngan jiwa dan semangat UUD 1945. 

Hanya dcngan terwujudnya pemerataan yang berin 
tikan keadilan itulah akan dapat dipercepat terciptanya 
Ketahanan Nasional yang makin tangguh. Hal ini sema 
kin terasa mendesak mengingat perkernbangan situasi 
dunia yang, walaupun sudah ada peredaan ketegangan 
dan sudah tidak ada lagi perlombaan persenjataan dianta 
ra negara-negara Adi-kuasa, tetapi secara umum situasi 
dunia tcrsebut masih tctap serba tidak menentu, yang 
dampaknya dapat berpengaruh terhadap keadaan di 
Indonesia. 

b. Praktek Penyalahgunaan Wewenang 
Suatu saat terbetik berita, banyaknya sertifikat-serti 

fikat tanah palsu, bahkan keputusan Mahkamah Agung 
yang dipalsukan, menanggapi hal ini, Pimpinan Dewan 
menyatakan, bahwa Dewan sangat prihatin terhadap 
praktek penyalahgunaan wewenang oleh oknum yang 
tidak bertanggung jawab, terlebih lagi jika dilaksanakan 
bersama dengan pihak yang berkemampuan dan berpe 
ngetahuan hukum sehingga masyarakat yang kurang 
marnpu dan awam hukumlah yang menjadi korban prila 
ku tersebut. Maka Dewan tidak mau lagi mendengar 
adanya Keputusan Mahkamah Agung yang dipalsu dan 
sertifikat tanah palsu. 

Berkaitan dengan penyimpangan yang dilakukan 
oleh oknum penegak hukum dalam upaya menegakkan 



h uk urn di l apa ngnn , m isa lnyu "mc la ksu n a kan dcn d a 
damai'' yang ma su k kanton g p ct ug as, m crnnng t c l a h 
mcnj.nh pcrtimb angan Dewan d.i la m sctia p mcnyusun 
RUU b crs.una Pcmcr in t.i h. Pclangg aran olch oknum 
Aparat tcrscbut dikatcgorikan scbagui c kscs. Dewan 
rncngajak k ita untuk dapat memb cda kan ant ar a ckses 
Jcngan prinsip, yaitu prinsip harus ditcgnkk.m Jan ckscs 
harus dihapusknn. Jangan sarnpai pr ins ip dikorbankan 
kar cn a takut c kscs. Tugas kita hcrsama ada luh untuk 
mc ng h apusknn atau ruc ng ur ang i cks cs Jcngan car a 
mcrnpcrb a ik i mental uk nu m-o kn u m nparatur yang 
ku rang ba i k. 

c, Pertanahun 
Scbagi:in hcs a r pcngaduan yang d ircr irna Dewan 

adal:1h m cn g cn a i kasus ta nah . Dido pat k cxa n b ah wa 
pcmilik!pcngg:1r::p t.mah scln lu bcrad.. pad:1 pihuk yang 
p:iling lcrn.rh p\isisinya J:1L1m pc ln kx.maan pcrnbcb.rsan 
L1n:1h. Pcncg as.rn Prcsidcn d a lm kasus irii pcr lu Jitang 
g:1pi Jcng;1n b.rik <1g:1r masyarukat yang tanahnya tcrg u 
sur h arus lclap dipcrhutikan, dun prinsip p embchusan 
t.m a h dc n g un car.. mus yawur ab u ntuk m u l'a k a t h arus 
Lct:ip dil.ikukan :1gar ru ky.u pcmilik t.mah 1iJ:1k dirugikan 
dun kchil.mg.m mata pcncah.rri.mnya. 

Dewan bcrpeud.ipat b:1hwa pcmccab.m musnlah per 
t.muh.m ini masih hclum bcrsifa: konscprunl dun pcnyc 
lcs a ia n ny.r m a sih bcr s ifa t kuxus demi k axu s . Mu su ln h 
t.mah udalah maxalnh yang scnsitil yang dap:il mcngun 
LL111g k cruwan.m .Sl)sial apub il a ti d.ik d it.m a n guni den 
g:i:rn scbui k-haikn ya. 

Dalarn kcscrnp.u.m Raput Kerja Kom isi ll dcugun 
Menter: Dalarn '.\c.:gcri d ixc pa kat i ba hwa pcn anganan 
masu luh pcrumnh.m pcrlu dil aku ka n koor d in asi yang 
ba ik ag;ir t idn k mcr ug iknn r akyat, tctap i t idak mcng 
ganggu jal.mo ya pcmbangunnn. Tcrhudap Pcrmcndagri 
No. 15 Tahun 1975 tcntang Kctcntuan kctcntuan mcngc 
nai Lila-cam P1.:rnbi.:has~1n Tan·,1b Ll:rn Pcrrncndagri No 2 
Tah un 1976 tc n t.mg pc m b cbus a n tan ah o l c h swasta, 
Kornisi I I bcrsarnu Pcmcr intah scpcndapat bahwa kcdu:i 
ny;i pcrlu diadakun pcninjauun kcmbali. 

Scl.iin rncmpcr h.rtikun masulah pcrnbaugun.m ling 
kung an , ma ka kcpcntingan rak yat h ar u s b cn ar-bcnar 
dipcrnarikan, knususnya masyarukat ck on omi lcrnah, 
scsuai dengan pas:il l l ayat (2) UU Pokok Agraria 
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Nomor 5 Tahun 1960 yang berbunyi: "dimana perlu dan 
tidak bertentangan dengan kepentingan nasional perlu 
diperhatikan jaminan terhadap golongan ekonomi 
lemah. Dengan demikian masyarakat yang tergusur 
untuk kepentingan pembangunan, kehidupannya tidak 
boleh lebih buruk dari kehidupan sebelumnya. 

d. Kasus "Biskuit Beracun" 
Dewan sangat prihatin terhadap kematian anak-anak 

yang diakibatkan oleh "biskuit beracun", karena tidak 
kurang dari 33 orang tewas. Kasus ini sebenarnya 
bermula dari adanya kekeliruan penyaluran pesanan 
Sodium Nitrit yang berbahaya dengan Amonium Bikar 
bonat yang berfungsi sebagai pengernbang roti. 

Dewan menyesalkan kejadian ini dan menghargai 
tindakan yang segera diambil oleh Depkes maupun 
Mabes Polri yang cepat melakukan pengamanan dan 
be r u sah a m enari k b iskuit yang terlanjur beredar di 
masyarakat. Dewan juga inenghimbau agar Pihak yang 
berwenang untuk segera menyelesaikan kasus ini dengan 
tuntas dan dapat mengajukan ke pengadilan kepada 
mereka yang benar-bcnar bersalah karena dianggap me 
lakukan culpa delik yang karena kelalaiannya menye 
babkan kematian orang lain. 

Pemberitaan tentang kasus "biskuit beracun" dan 
isue makanan beracun ini sernakin ramai dibicarakan 
dalam masyarakat, bahkan dibumbui dengan berita 
berita yang berdarnpak negatif terhadap stabilitas na 
sional. Untuk menghadapi keadaan seperti itu, jalan 
yang arif dan terbaik adalah dengan mernberikan pene~ 
rangan yang efektif dan proporsional yang dapat men 
jangkau seluruh lapisan masyarakat agar rakyat tidak 
terlalu mudah jadi korban dan diombang-ambingkan 
oleh berita-berita menyesatkan. Pada kesempatan itu 
Dewan rnengajak untuk menarik pelajaran dari kasus 
tersebut, 

6, Masalah Penerangan dan Pemberltaan Pers 
a. Globalisasi Informasi 

Rapat Kerja Komisi I dengan Menteri Penerangan 
menyimpulkan mengenai globalisasi informasi. Dewasa 
ini globalisasi informasi masih belum mencerminkan 
keseimbangan dalam por-si dan obyektifitasnya, teru 
tarna dalam "flow of information". Jika Indonesia meng 
inginkan berperan dalam arus tersebut, maka harus 

---- ---· 



m.impu mcnjawab tantangannya dcngan mcngaktualisa 
sikan matcri yang akan diprnmosikan schingga mcmpc 
rolch pcng.ikuan international. 

b. Penman Pers 
Surat Ijin Usaha Pcncrhitan Pers scbag.u ala! pcm 

b in a an yang pcrlu mcrrdap.u kan pcrhnt ian Pcmcr in tah 
ada b h kritcria yang bcrhubungnn ucngan ika tan pcrjan j i 
an dun moral, tcrutama kuitannya dcngan adrninistrasi, 
idiolog: Jan kclcmbaga.m. Pcrmasalahan yang ditimhul 
k a n o l c h p e m b c r i tu a n h c n du kn ya da put d isc Icsa ik.m 
mclalui pcng.rdilan. 

Dewan rncngharapkan k cpu d a scrnua pihak haik 
n pa r a t Pcm cr int ab , khususnya Pcmerintah Da e r a h 
111 au pun Pim pi n a n Re J;1 ksi media massa agar Ja pat 
mcnuctahu i scrta mcmnhami bcnar-bcnar m cknnismc 
rnck auismc yang tclah discpak.n i sesuai Jcngan pcrutu 
ran pcr un dan g.m yang bcr l.iku, agar se t iap pcr soa lan 
d.ip.n dis c lcs.ri k.m sccar a adil. Hubungan antaru mnsya 
rukut, pcrs Jan pcrncr intah pcrlu terus dibina sccara scla 
r a s dn n sc imb ang d a l a rn upaya mcnuju t crwujudn ya 
pcngcmbang;in pcrs yang bch.is dan hcrlanggung jawab 
scsuai dc n ga n Pu n cas ilu da n dis:1mping itu juga pcrs 
yang bcrfungsi mcndidik. 

Kcpa da Pcm cr i n tuh sulunjutn y a di h arupk an agar 
tcrus m cngcmb.mg kan upaya-upaya tcrohosnn untuk 
rncningkatkan pemcrata.m inlormasi kcpada masyarakat 
di k cpu lauan m aupun di dar r ah tcrpencil di w ila y a h 
Indonesia bugian Timur. 

c. Perjilman 
Film impor a dn lah mcrupak.in pclcngkap dar i film 

nnsionnl, olch k ar cn a itu Dewan mcnghimbau kirunya 
pcr c dnr a n film-Ii Im impor tcrschut tctap diatur scsuai 
dcng.m perntu run pcrundangan yang ber laku. Pcrkern 
bangan film nusiona] pcr lu dipacu, dilinc.lungi Jan dibina 
tcrus agar m am pu mc ngimbang i Cilm-film irnpor haik 
da l.un kualitas atau kuantitas, agar mcndapat tcmpat 
tcrh orrnut Ji ncgcri scndiri. 

d. Tabloid Monitor 
Tanggal 15 Oktohcr 1990 tcrdnpat pcmberitaan pers 

pada tabloid Monitor mengcnai artikcl "Inilah 50 Tokoh 
y:ing Dikagumi Pernbaca Kita" yang scmpat mcrnbuut 
resab masynrakat knrcnu mcn yangkut SARA. Dalam hal 
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ini Dewan sangat prihatin oleh pemberitaan yang tidak 
bertanggung jawab, yang akibatnya dapat menimbulkan 
perpecahan dan mengganggu stabilitas, 

Dewan berharap agar pembinaan pers yang bebas 
dan bertanggung jawab serta berorientasi pada stabilltas 
nasional harus terus ditingkatkan sesuai dengan jiwa dan 
semangat persatuan dan kesatuan bangsa, serta kepen 
tingan nasional secara keseluruhan, bukan semata-mata 
pada kebebasan yang hanya berorientasi pada bisnis, 

Oleh karena itu Dewan.mengajak agar peristiwa ini 
dijadikan pelajaran yang berharga khususnya bagi 
mereka yang bergerak di media masa, sebab dengan 
kejadian ini iklim kebebasan dan keterbukaan yang 
justru pada saat ini sedang dirintis menjadi terganggu. 

e. Sinyalemen Penyuapan di DPR 
Berkaitan dengan pembahasan Rancangan Undang 

undang sebagai pelaksanaan tugas ke-Dewanan dalam 
mengemban Demokrasi Pancasila dan Amanst Penderi 
taan Rakyat, dalarn Masa Sidang 1991/1992 berkembang 
pemberitaan di media massa yang bernada negatif dan 
tendensius. Berkaitan dengan hal tersebut Dewan ber 
pendirian, bahwa berita-berita tersebut tidak mengan 
dung kebenaran karena tidak cukup bukti-bukti yang 
memperkuatnya. 

Ada alasan kuat mengapa Dewan berpendirian 
demikian, yaitu pertama para Anggota DPR adalah 
putra-putra bangsa yang terbaik, yang sudah disaring 
oleh masing-masing organisasi sosial politiknya. Kedua, 
para anggota telah lolos dari screening (sekarang diisti 
lah kan dengan LITSUS) dan telah berhasil lulus dalam 
PEMILU; dan ketiga, para Anggota DPR sudah mengu 
capkan sumpah/janji sebelum memangku jabatannya. 

Dalam Tata Tertib DPR tidak dicantumkan pasal 
pasal yang mengatur wewenang Pimpinan Dewan untuk 
mengadakan pengusutan secara tuntas dan tindakan 
tindakan apa yang harus diambil apabila menghadapi 
kasus-kasus seperti yang disiarkan Media Massa terse 
but. Hal ini ter\ewatkan hesar kemungkinan karena 
Panitia Penyusun Tata Tertib secara sadar memang tidak 
memandang perlu memasukkan adanya penyalahgunaan 
jabatan oleh Anggota DPR yang didasarkan pada keyak 
inan kuar, bahwa para Anggota DPR dapat diandalkan 
integritasnya. 
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Scjauh in i pengalarnan menunjukkan, bahwa dalarn 
menghadapi kasus-kasus scperti yang diungkap dalarn 
bebcrupa media rnassa tcrscbut, Pirnpinan Dewan tidak 
bisa berbuat banyak untuk menjcrnihkan situasi, karena 
pasal-pasal da larn Tata Tcrtib tidak mcngaturnya. Se 
hubungan dengan hal tcrsebut Pirnpinan Dewan menga 
jukan gagasan tcntang perlunya dibcntuk Kornisi atau 
Panitia Kehorma tan DPR yang b crtug as mcnangani 
kasus-kasus scpcrti yang dirarnaikan dalum media masa, 
dan dimasukkan dalarn Tata Tertib DPR, yang sekaligus 
ditcntukan organisasi, wcwcnang Jan mckariisme kerja 
nya. 

7. Pariwisata 
Tah u n 1991 o l ch Pcmcrintah dic.:anangkan scbagai 

Tahun Kunjungan Indonesia da n Dewan mcnyarnbut baik 
pcnctapan ini. Kcg iatan tcrscbut sclain untuk mcningkatkan 
kepariwisataan, juga dirnaksudkan untuk mcrnperluas kegia 
tan ckonorni di dalarn ncgeri, mcmpcrluas kcscrnpatan kcrja, 
mcningkatbn pcridapatan rnasynrakat dan pada gilirannya 
dapat mcningkatkan dcvisa , dun ju gn mcrupukan sar ana 
pe n di d i kan bagi r a k yat u nt u k rncrnb i asn kan m em c l ih ar a 
kebersihan dan kctcrtiban. Oleh karcna itu Dewan mcngajak 
scluruh lapisan masvar akat untuk ikut rncnyukscskan Tahun 
Wisata ini. 

8. Pembangunan Hukurn 
Dewan mc n arub p crh ati an terhadap pcmbangunan 

bidang hukurn, hal ini scsuai dengan salah satu fungsi Dewan 
ya itu bcrsarna-sama pcrnerintah mcmbu at Undang-undang. 
Oleh karena itu Dewan sclalu mcngingatkan bahwa dalarn 
kch idupan bcrmnsyarakat, bcrhangsa dan bcrncgura hu kurn 
lah yang menjadi pegangan, pcdornan serta pcngcndali dalam 
mcngatur kehidupao bcrrnasyarakat dan ber ncgara dengan 
scba ik-ba i kn ya. 

Pernbangunan hu k u m haruslah b ern ila i strategis dan 
herkualiias karena disarnping sasuran-sasaran yang ingin 
dicapai ya itu adanya kcsatuan dan kcpastian h ukurn, juga 
harus dapat mcnampung dan mcngakornodasi dinarnika serta 
aspirasi rnasyarakat yang makin \ama-makin maju, namun 
tcta p da lam b ing k ai d asar n cg ar a d an idco!ogi Pan casi la, 
UUD 1945 dan GBHN yang discpa kati bcrsarna dalarn 
sidang-sidang MPR. 

Dewan bcrhar ap m el a lu i UU semacam itu lah maka 
Pancasila, UUD 1945 dan GBH~ dapat mcngatur dan 
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mengendalikan kehidupan di bidang-bidang politik, hukum, 
ekonomi, keuangan, sosial dan dinamika masyarakat pada 

· akhirnya dapat diatur dan dikendalikan oleh hukum yang 
berlandaskan Pancasila, UUD 45 dan GBHN. 

9. Pelaksanaan Demokrasi Pancasila 
Dalam berbagai kesempatan di berbagai forum, berkai 

tan dengan pclaksanaan dan fungsi Dewan, selalu dikernuka 
kan bahwa dalarn kehidupan bermasyarakat berbangsa dan 
bernegara, kita selalu memiliki aturan, suatu tatanan yang 
diatur dengan baik didalarn suatu sistem, yaitu sistem politik 
Demokrasi Pancasila, suatu sistern yang memang cocok 
dengan kepribadian Indonesia, dengan alarn dan kultur 
Indonesia. 

Didalam sistem Politik Demokrasi Pancasila, kita me 
ngenal suatu paham yaitu paham Integralistik, suatu paham 
yang didasarkan kepada asa kekeluargaan dalam kebersa 
maan, kegotongroyongan, yang mendambakan persatuan dan 
kesatuan, sebagai pancaran dari kesadaran budi pekerti dan 
hati nurani yang luhur baik sebagai mahluk individu maupun 
scbagai mahluk sosial dalarn kehidupan bermasyarakat, ber 
bangsa dan bernegara. 

Mempraktekkan sistem kehidupan kenegaraan semacam 
ini, kita seharusnya, juga dijiwai oleh budaya atau etika Pan 
casila, yaitu suatu sikap dan tingkah laku yang sesuai dengan 
Pancasila yang ber-Ketuhanan yang Maha Esa, berkemanu 
siaan yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia yang 
berkedaulatan rakyat dan berkeadilan sosial bagi seluruh 
rakyat Indonesia. Sesuai dengan asas-asas tersebut, maka 
didalam kita menjalankan politik praktis baik di dalam 
rnaupun di luar lembaga perwakilan, budaya dan etika Panca 
sila haruslah selalu mendasari ucapan dan sikap kita, dan 
sesuai dengan asas kekeluargaan, maka semua keputusan 
diusahakan melalui musyawarah untuk mufakat, sehingga 
tidak ada diktator oleh mayoritas maupun tirani minoritas. 

Masalah keterbukaan sebagai pelaksanaan Demokrasi 
Pancasi!a, harus dipahami dalam konteks persatuan dan 
kesatuan bangsa yang rnenjadi pilar-pilar yang kokoh dida 
lam menopang kelangsungan kehidupan negara kita. Pema 
harnan ini akan membawa kita dalam kondisi tidak akan 
cepat terseret emosi, melihat sesuatu dengan itikad baik, 
saling mendengarkan, saling mernahami, yang b erujung 
kepada saling menghargai dan hidup rukun sebgai perwujud- 
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an dart tcbalnya rasa persatuan dan kesatuan dalam kebhine 
kaan, yang dilandasi nilai-nilai luhur Pancasila. 

JO. Masaluh Cerukun Peugucuu Kearuunun 
a. Kasus Aceh 

Dalarn pcr iode wakiu antara rapat kerja Komisi I 
DPR RI deng an Panglima ABRI, tanggal 7 Fcbru ari 
1990, tcrsiur ten tang adanya k cg iatan-kcg iatnn GPK. 
Sesu dah pcr istiwa Lampung gcrakan ini dapat dipatnh 
kan. Gcrakan yang: te lah tcrs iar , rucl ihatkan hcbcrapa 
dacr ah, rnisn lnya , di Prnpinsi Daerah Istirnewa Aceh , 
tcrjadi scjumlah pcristiwa pcncmbakan secara bcruntun, 
yang mcngakibatkan gugurnya bcbcrapa prajurit ABRI 
dan periduduk, scpcrti di Tring Gadcng, Pidie Simpang 
Cunda, Lhok Scurnawe, Simpang Ulin.Acch Timur dan 
Jain lain. 

Tcrakhir scrangan tcrhndnp posko A\10 di kccarna 
tan Kuta Mn k m ur , Acch Utar a , d.m pcnghadangan 
tcr h a du p Tim ABRI yang mengantar jc n asa h sa lah 
scornng CJPK di Simp.mj; Ulin, Acch Timur. 

Pun g l irn a ABRI da lnm salah satu kcscmpatan Ji 
DPR RI m cnjawab pcrtanyaan Dewan, khususnya Ang 
gota Kornisi I mcngcnai kasus tcrscbut mcnjclaskan , 
b ahwa g:lllggu:1n tc r seb ut hcrup a b crb ag ai tinJakan 
krirninnl, yang dilakukan oleh sckclornpok oknum, yang 
Ji idcntifikusi scbagai Gcrombolan Pcngucau Kcamanan 
yang b erlatur hclabng kr imiria l mur n i, Dalam mcla 
kukan kcgiaian pcngacauannya mcreka mcmanfaatkan 
oknum o knu m k c l ompo k m a s yaruka t tcrtc ntu , yang 
m uda h tcrpcnga ru h d.m tcrhasu t, k.rrcn a k on d is i Sosia l 
sctcmpat yang masih mcnganJung kcruwan.m. Bcbcrapa 
korulisi lain yang mcrck a manfuutkan untu k mclaku kan 
kcg iatan p(.: ngacau ann y:1; 
Pcrtnrna Ti n g kn t pc n g eta h u an ru k yut Ji dacr a h 

pcdalarnun, s1.:hingga muduh tcrpcngaruh. 
Kcdua Rasa ketn kutan rukyat, akibal adanya pak 

saan a ta u an earn an da r i oknum oknum 
GPK. 

Kctiga Pcrb cdaan suusana d.in tingk:it kch idupa n 
Ekc n om i Ma s yaru kat di da cr a h Pan t a i 
dacrah Acch lninnya, yang pada umumnya 
mcrupaknn d.icrah Pcrt.mian. 

Kccrnpat : Ban ya kn ya ju m lah pcngangguran d a n 
pemuda putus sckol.ih. 
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Selarna periode Mei-Juni 1990, terjadi peningkatan 
Kegiatan Gerombolan Pengacau Keamanan, di antaranya 
penyerangan terhadap Pos AMO di Kecamatan Kuta 
Makrnur, dan pengghadangan terhadap Rornbongan 
ABRI-Masyarakat, yang membawa jenasah salah seo 
rang GPK di Simpang Ulin, Aceh Timur, yang mengaki 
batkan kerugian Personel dan Materiel. 

Kekuatan Personel, Materiel dan Organisasi Ge 
rombolan Pengacau Keamanan tersebut, sudah diketahui 
dari basil Penyelidikan dan Pengakuan mereka yang 
tertangkap dan menyerah. Kemampuan Gerombolan 
Pengacau Kearnanan, di antaranya adalah melakukan 
tindakan pengacauan, yang bertujuan menganggu 
keamanan dan ketentraman masyarakat, berupa pembu 
nuhan, penculikan, penganiayaan dan penyampaian 
ancaman, terhadap penduduk yang tinggal di daerah 
daerah terpencil, serta melakukan perampasan, peru 
sakan dan pernbakaran terhadap harta benda dan rumah 
yang mereka tempati. 

Hasil penanggulangan terhadap Gerombolan Penga 
cau Keamanan yang dilaksanakan oleb Aparat Keama 
nan setempat, selama periode bu Ian April sampai dengan 
Juni 1990, telah terjadi dapat menangkap 50 orang, serta 
rnerampas 4 pucuk senjata Api, 4 Buah Granat dan dua 
Bundel Dokumen. 

b. Kasus Dili: 
Fakta-fakta Kasus Dili 
1. la tar Belakang Secara Umum : 

Sejak rakyat Timor Timur menyatakan berinte 
grasi dengan Republik Indonesia, pembangunan di 
segala hidang terus dilaksanakan secara konsisten, 
sehingga diperoleh kemajuan-kemajuan yang sangat 
berarti bila dibandingkan dengan kondisi saat di 
tinggalkan oleh kolonial Portugis 16 tahun lalu, 
sebagai contoh : 

1) Jalan Aspal : Dari 20 rnenjadi 428 Km 
2) Sekclah TK : Dari 0 menjadi 30 buah 
3) SD : Dari 47 rnenjadi 547 buah 
4) SMP : Dari 2 menjadi 90 buah 
5) SMA : Dari 1 menjadi 41 buah 
6) Perguruan Tinggi : Dari 0 menjadi 10 buah. 
7) Rumah Sakit : Dari 2 menjadi 10 buah 
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8) Puskcsmas : Dari 14 menjadi 1197 buah 
9) Balai Pcngobatan : Dari 0 menjadi 674 buah 

10) Gereja dari 100 menjadi 518 buah. 
Bcrsamaan dengan upaya pembangunan terse 

but, opcrasi kcarnanan yang dilaksanakan bcrsarna 
sarna seluruh rakyat, tclah berhasi l memulihkan 
kond i si stahi!itas k cm an an yang scmakin mantap, 
sehinggu scjak tanggal 29 Dcscmber 1988, Propinsi 
Timer Timur dinyatakan scbagai "Daerah Tcrbuka", 
sarna dengan Propinsi lain di Indonesia. Opcrasi 
Kearnanan juga discsuaikan, menjadi bcrtitik bcrat 
pad a oper asi tcritorial di scluruh wilayah Timor 
Timur sclama lcbih kurang dua tahun tera kh ir ini, 
tclah mcmbua hkan hasi l yang menggcmbirakan. 
Bukan saja dari scgi keamanan yang scrnakin balk, 
tctapi juga dari scgi kcsadaran masyarakat untuk 
mcmbangun Jan mengamankan desun ya, da larn 
rangka mcwujudkan dcsa yang scjahtcra Jan am an 
tcntcrarn. 

Kond isi terschut tclah mcngakibatkan posisi 
sisa-sisa GPK yang jumlahnya sangat kccil, mcnjadi 
makin tcrjcpit dun kchilangan ruang gerak, karcna 
ti dak lagi mcnda put s impari Jan Jukungan rnk yat. 
Ak h ir nya rn e r e k a mcngalihkan strateginya dar i 
"bertempur dihutan"; menjadi "melakukan 
kegiatan pengacauan di kota kota", mclalui kegiatan 
subvcrsi, tcror Jan aksi-a ksi pcngacauan Iainnya, 
dcngan mernanfaatkan sctiap cclah-ce lah kcrawanan 
yang ada di ma syarakat dan pcluang s ituasi, yang 
rn c m un g k i n k.r n untuk itu. Dalam k c.g iu ta nn y a, 
mer ck a bcrusaha menghasut dan mcmpcngaruhi 
rnasyarakat, khususnya para pcrnuda , untuk me la 
kukan perbuatan-perbuatan ncgatif dan dcstruktif 
ant i-Rcpubf ik Indonesia Jan anti Intc grasi. 

Bagi Indonesia, masalah Timor Timur sebenar 
n ya su dah dianggap se lcsu i Jan se cara sah te lah 
m cnj a d i propinsi kc-27 da r i Negara Ke satua n 
Repub lik Indonesia. Namun harus diakui, bahwa di 
forum PI3B, masalah Timor Timur masih tercatat di 
dalarn agenuanya. Sebagni ncgara yang bertanggung 
j awab dan i ku t m c la ks an a kan kctcr tihan dunia, 
maka dcngan jiwa bcsar Indonesia bcrscdia mcnarn 
pung segala upaya pcnyclcsai.m yang diprakarsai 
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oleb PBB mengenai masalah Timtim ini, antara lain 
tentang rencana kunjungan Delegasi Parlemen 
Portugal tanggal 3 - 15 Nopember 1991, yang diba 
talkan secara sepihak oleb Portugal. 

Pembatalan tersebut telah menimbulkan ke 
kecewaan dan frustasi di kalangan sisa-sisa GPK, 
karena kesemparan untuk me)akukan "all out" 
dalam rangka menunjukkan eksistensinya, yang 
telah begitu lama mereka rencanakan dengan rapi, 
akhirnya mengalami kegagalan. Kondisi inHah yang 
kemudian memunculkan peristiwa di gereja Montael 
tanggal 28 Oktober 1991 dan peristiwa Dili 12 
November 1991. . 

2. Kronologi Peristiwa tanggal 12Nopember1991. 
Peristiwa kerusuhan tanggal 12 Nopember 1991 

tidak dapat dilepaskan dari kejadian-kejadian yang 
mendahuluinya, antara lain adanya berbagai kasus 
unjuk rass secara te-rencana oleh sisa-sisa GPK dan 
oknurn-oknum anti integrasi, yang eskalasinya 
sernakin ditingkatkan dari waktu kewaktu, yang 
dapat dirinci sebagai berikut: 

a. Pada tahun 1989. 
1) Pada saat kedatangan Paus Yohanes Paulus II 

tanggal 12 Oktober 1989, terjadi unjuk rasa 
yang dilaksanakan oleh 1ebih kurang 20 orang 
pemuda, dengan menggelar poster anti integra 
si. 

2) Penyerangan terhadap aparat keamanan di 
Lasidere tanggal 14 Nopember 1989. 

3) Penyerangan terbadap aparat keamanan di 
SMAK Santo Yosef, tanggal 15 Nopember 
1989. 

b, Pada Tahun 1990. 
1) Unjuk rasa pada kunjungan Dubes AS John 

Monje, tanggal 17-19 Januari 1990, Di Hotel 
Turismo. 

2) Unjuk rasa pada Uiang Tahun DIOSIS di 
Lasidere tanggal 4 September 1990. 

3) Unjuk rasa pada Upacara 17 September 1990 di 
SMAK Santo Yosef. 



4) Tinda ka n mer u sak sekolah dan ken dar aan 
Apar at Kearnanan ianggal 8 Oktoher 1990 di 
SMPN Dili. 

5) Unjuk rasa pada tanggal 15 Oktohcr 1990 di 
SMPK Paulus Dili, yang tclah sampai pada aksi 
mcr arnpas scnjata, mcngan iaya pc tu gas dan 
mcnurunkan Bcn dc ra Mcrah Putih. Sctclah 
diam hi I t i n dak a n tcgas d a l am pcr istiwa 15 
Ok tob cr l 9'JO, kcg iatan rn cr e k a scolah-o lah 
herhcnti. 

c, Pada Tahun 1991 (Sebelum Peristlwa 12 
Nopemher). 
1. Pcristiwa kcrusuhan di sckitar Gercja Motacl 

tang.gal 28 Oktubcr 1991 yang d ila kukan olch 
kcl ornpnk Anli-Rcpuhlik Indonesia herjurnlah 
lcb ih kurang 50 orang yang bcr scmbun yi Ji 
Kornplck Gercja tcrscb ut, dcrigan hcrsenjata 
t aj a m Jan b crb a g a i poster An t i-Rcp ub l ik 
In d o n c s ia, serta tcr tang kapn ya Oknum GPK 
hcrsrnja\a a\as nama Cobra. 

2. Bcbcrupa h ar i scb e lum t;inggal 12 Nopcmb cr 
1991, dipcrolch laporan bahwa puda tanggal 12 
November 1991 n k a n dil a ksunukan Upucar a 
Misa dun Tabur Bunga, yang didugn akan dil.m 
jutk.m dcngun Aksi Unjuk Rasa. 

3. l n f'o r mu s i yang d i d a p ut p a d a tangga] 11 
Nopcrn bc r 1991, b ah wa Up acar a Misa Jan 
Tab ur Bunga uk nn d i l a njut k.m d cn gnn Aksi 
Unju k Rasa, bcrkuitan dcngan kunjungan Prof. 
Pieter Kooijmans. 

d. Peristiwa 12 Nopembcr 1991. 
1. Pu k ul Cn.OO, scte Iah .\1isa Di Gcr cj a Motacl 

yang dihadir i o lch lchih kurang 1.500 orang, 
scbug ian Jcmuat me lo neut pagar, mcnggclar 
sp.mduk-spanduk Anti-Intcgrasi, Bcndcra Frcti- 
1 in, g:1m b:1 r Xunan a, scria mcngacung-acungkan 
s e nj ata t ajn m d a n rn c n cr i a k a n y e l-y c l yang 
m cngh in a ABRI da n Pem cr in tah. Mer cka 
bcrgcrak ke arnb Timur, akan menuju kc Hotel 
Turismo tcmpat Prof. Pieter Kooijrnans mcngi 
n a p. Ar a h Timur te l ah d i tut u p o le h p as u ka n 
Brirnob, schingga uur isan unjuk rasa bcrbclok 
kc arah Sclatan tanpa tcrjadi keributan dengun 
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petugas. Kernudian satuan Brimob tersebut 
mengikuti gerakan para pengunjuk rasa dari 
belakang. 

2. Sampai di pertigaan Kantor Kodim, rnassa di 
minta tenang oleh Mayor Inf. Gerhan Tentara 
yang berpakaian Sipil dan Prada. Domingus 
seorang Tamtarna Kodim 1627 Di l i, tetapi 
yang bersangkutan malah ditusuk oleh massa 
yang sernakin beringas, sehingga Iuka parah 
dan terpaksa dilarikan kerumah sakit. Aparat 
Kearnanan tetap tidak terpancing untuk meng 
arnbil tindakan-tindakan yang dapat menimbul 
kan bentrokan Fisik, tetapi cukup mengaman 
kan korban. Pengunjuk rasa semakin brutal, 
rnereka melempari Bank Summa dan Kantor 
Polwil lama dengan batu, yang menyebabkan 
kaca-kaca pecah. 

3. Scmentara itu di kuburan Santa Cruz te lah 
bcrkumpul rnassa lebih kurang 2.000 orang. 
Untuk m encegah terjadinya penggabungan 
massa yang datang dari Gereja Montael dan 
dengan masa yang ada di kuburan Santa Cruz, 
dikerahkan tarnbahan kekuatan dua pleton dari 
Yo n if 303 dan satu pleton dari Yonif 744, 
untuk menutup kompleks pemakaman, serta 
satu plcton Brimob anti Huru hara. 

e. Evaluasl Kejadian 
Menyusutnya perlawanan GPK, di samping 

sebagai hasil dari operasi tempur, juga tidak terlepas 
dari darnpak basil pernbangunan, yang secara berta 
hap tetapi pasti, telah mernberikan kehidupan yang 
lebih baik kepada rakyat umumnya. 

Di samping itu, merosotnya pamor ideclogi 
Komunis telah mengakibatkan hilangnya pegangan 
ideologi bagi doktrin perjuangan GPK. 

Sementara itu, portugal yang masih ada masa 
lah dengan bekas koloni-koloninya, tidak dapat 
melaksanakan dekolonisasi dengan baik di Tirnor 
Timur. Dengan segala kekurangan yang ada, nam 
pa kn ya unsur fretelin luar negeri dan beb erapa 
tokoh keras GPK, masih berusaha untuk menjadikan 
Timar Timur sebagai negara merdeka, yang terlepas 
dari Indonesia. Mereka terus berusaha mempenga- 
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ruhi bcberapa kalangan Intcrnasional, khususnya 
NGO, dcng.an m c mb cr i k an isu n e g at if tcntang 
Indonesia Jan mcrnanfaatkan opini Junia yang sc 
Jang gandrung pada dcrnokrasi, kctcrbuk aan, dan 
pcnckanan pada hak-hak asas i mnnusia. Akihatnya 
tel ah mu n cu l dib crb aga i pembcr ita.m m aupu n di 
forum h a k-hak asus i munusi a, berb agni ancarnan 
tcrh.ulup Indonesia, tcntang pelanggnran hak-h ak 
asas: rnanusia. 

Usah a-usaha yang m cr cka lakukan tcr scbu t, 
hasilnya suuah scmakin kccil, karcna bagaimanapun 
juga Indonesia diakui scbugui ncgnra yang mcnj un 
jung tinggi huk-hak asasi rnan usia, wal aupun ada 
pcrbcdu.m p;1ndang:1n dcngan ncgara-ncgara harat. 
l l a l ini tcrhukti pa da s id.m g PDPM tcrakhir di 
Jcncwa, y:ing t ida k mcng clunrk.m rcsolusi tenl;ing 
Timm Timur yang tcrku it dc n g a n h a k-hn k asasi 
m.inus i.r. \;:1rnun nampaknya kcjadian pada langgal 
12 Nopcrnbcr l 99 l tcrschut, ak.m rn crnhu ka Indo 
nesia, untu k rncn dis kr iditkan Indonesia duri sudut 
h.ik-hak asasi m.musia. 

Opcr a si tcr itor ia l t ela h hcrhasil mcr cbu t hati 
da n s irn put i r a kynt, dan mc n g u r ang i secnr a ccpat 
kckuat.m bcrscnjata GPK. Menyadari lumpuhnya 
kcku.nan G PK Ji dacrah pcdalnman, dan kcinginan 
u n tu k t nus m clan j u t k an pc r ju a n g a nn ya, s c rt a 
adanya duk ung.m dar i forum intcrn asion al, maka 
GPK Timm Timur rncn g a l i h kan kcg iatannyu dur i 
11edalaman kc kot:: , dcngan mcma11Liatkan ccrah- 
ce l a h k cra w nn a n yang .i d n Ji m n s y a r a k at , k h u- 
susnyu Ji kot a Dili, dalarn hcntuk antara lain mcla 
k u ka n unjuk r asa , mclakukan kcrusuh.m/pe.ngn 
cauun, tcr or Jan Opcrasi Clandestine, scrta mcning 
katlun ams i11lorm;1si kc Jan dari unsur-unsur Frctc 
lin di lu.rr ncgcri. 

Wajah operusi tcr itor ial yang lcmbut dan simpa 
t i k , tc la h disalahtnfxir kan o lch pih a k GPK, bahwa 
ABR! t i da k b cr an i m cng amb il t in d a k an tcgas, 
k.ir cna t;ikut mcnghad:1pi kccaman luur ncgeri. Ber 
dasur kan pcr scpsi ini, tcrj ad ilah hcrbagai kcgiatan 
unjuk r asa yang dim u l a i han ya l e b ih kurang dua 
pu lu h orang pada bu Ian Oktobcr 19K9, te lah b cr 
kcrnbang mukin lama m.ikin mcmbcsar dan tinda- 
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kannya semakin brutal, sehingga dilakukan tin 
dakan tegas setelah peristiwa 15 Oktober 1990. 
Dampak dari tindakan tegas ini, tampaknya masya 
rakat menjadi tenang kembali, dan operasi teritorial 
dapat ditingkatkan tanpa hambatan, termasuk penya 
luran tenaga kerja dari Timer Timur ke luar daerah 
Timor Timur, yang telah mencapai jumlah lebih 
kurang 2.000 orang. 

Khusus tentang masyarakat di kota Dili, yang 
memiliki sifat-sifat seperti halnya kota-kota lain di 
Indonesia, problematika pokok adalah masalah la 
pangan kerja bagi para pemuda. Keadaan tersebut, 
serta kecenderungan sifat pemuda yang eksplosif 
dan Jabil dimanfaatkan oleh GPK. Sementara itu 
tidak dapat dipungkiri, masih terdapat golongan 
golongan yang sating berlawanan kepentingan, 
sebagai akibat dari trauma masa Ialu, tentang pro 
dan kontra integrasi. 

Rencana kunjungan delegasi parlemen Portugal 
ke Timor-timur, merupakan peluang dan kesempa 
tan baik yang ingin dimanfaatkan oleh GPK, untuk 
menunjukkan eksistensi perjuangan dan kekuatan 
nya, sehingga hal ini perlu mereka persiapkan 
sebaik-baiknya. Persiapan ini diwujudkan dengan 
mengkonsentrasikan kekuatannya di kota om secara 
tertutup dan telah siap dengan tindakannya keras 
maupun secara lunak, termasuk pengiriman infer 
masi sebanyak-banyaknya mengenai Timor-timur 
ke luar negeri, sesuai dengan kepentingan perjuang 
annya. 

Pembaralan kunjungan delegasi parlemen Por 
tugal, telah menghilangkan satu-satunya harapan 
GPK Fretelin, sehingga timbul kekecewaan dan 
frustasi, yang dimanifestasikan dengan terjadinya 
peristiwa gereja Montael, pada tanggal 28 Oktober 
1991 yang lalu. 

Nampaknya rasa kecewa dan frustasi itu terus 
berlanjut, dan mencapai puncaknya dengan mele 
tusnya peristiwa 12 November 1991, pada saat 
kunjungan Prof. Pieter Kooijmans sebagai suatu 
peluang yang harus dimanfaatkan. Acara Misa dan 
ziarah kubur, sebagai kegiatan tradisional rnasyara 
kat Timar Timur, oleh sisa-sisa GPK telah dinodai 



da n disalnh gun;1kan, scrta dijadik.m pcluang Jan 
sarana untuk mc ng cr ahkan masa guna mclukukun 
unjuk rus«. Dari al.u-alnt hukti yang dipcrolch, dapat 
diximpulk.m hahwa aksi unjuk rasa yang terjadi, Jan 
kemudian bcrkcmhang mcnandai kcrusuhan brutal 
Ji Santa Cruz, dcngan m c n i mb u l k a n scju m l a h 
korban, mcrupak.in aks. yang sudah dircncanak.m 
dan dipcrsi.rpk.m dcng.in scbaik-buiknya. 

Dari scj um I ah orang yang tcrtangka P. tern ya ta 
tcrd.rpat scjumlah pclaku yang diidc ntilikasi sebagni 
sisa-sisa GPK. Hal ini dipcrkunt dcngun pcnjclnsan 
s eora ng pcm uka guc,ia yang. mcug.uakan , hahwa 
ada bchcr apu sisa ;1ng:got;1 GPK ikut aktif s.i l.unu 
kcrusuhan itu. 

L:mgk:1h-langk:1h y:1ng di la ku k.m o lch sat uan 
pcngam:unt\, su.Jah scsu:1i dcng.:in prnsulur pc11in 
Lhk:111 h u r u-h a ru , y:rng d i rn u la i d c n gun la n g k.rh 
langkall pcrsu.rxif. Kcbrut.u.m dun kcbringasan masa 
dcng.m mcl cmpar k.m µ:ran:1t, tcluh mcm icu dikpas 
bnny;1 krnb;\\.;;111 l\.:r;a·,111, scl\.:bh tt:r\cbih d ahu lu 
dil.ikuk.m tcrnba kan pL·ring:itan kc alas. 

Kchcrud.mn lim.. urang :1sing di Dili jauh scbc 
lu m LLu1 scl:1ma pcristiw.. tcrjad i , scrta rnc lakuk.m 
liput:111 kc\;1di;111 p:int;\S J\cur\gai tujunn dun aktivi 
t.ixn yu, karcna mcrck., mclukukan tugas jurnalistik, 
dcng.an mcnycmbunyik.m idcnlitasnya scb:1g:1i turis. 
l l.i l i n i jcl:1s mcL1n~gar a tur an kcinngruxian, scr!a 
kDdc ctik intcrn:isitrn:i\. Tidak m u sj a h i l m cr c k a 
tcrlib.u d:il;11~1 mcrck.ryasa pcr istiw.: tcrschut, atau 
d i g u n aku n o l c h p ihu k-p i h a k yang n n ti Rc p ub l ik 

Indonesia, unt u k rnenycb.u kan pcrist iwa tcr scb ut 
scc:1r:i tl'ndcnsius, guna m crnpcr olvh op i n i Junia 
demi kcpcnting.;111 tujuan politiknya. 

f'. Kesimpulan 
Dcngan bukti-bukti u-rscbut di atas,jclas hahwa 

k ej.nl i an tcr s chu t m c ru pn k an rcknyaxa si sa-s isa 

CPK, y:in!-' t cln h d is i.rp kan d;111 d irc n can a kan de 
ng:rn b.uk. Jutuhny« k11rh;111 sebanynk itu , scbctulnyu 
ad.rl.rh scsu.n u y:tng tid:1k hisu dihin dar i. Ja tuhnya 
korh.in yang rncningg:tl discb.rbkan k.ircna tcrkcna 
tcmh.ik.m pusuk.m, akib.u tcrjatuh dun tcrinjak-injak 
o lc h musu k a r cn a xu.rxun a yang pan ik , scrta tid a k 
mampu dilCllong d.rl.nn peraw.n.m di rumab sakit. 

244 
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Kejadian tanggal 12 November 1991, telah 
sengaja dimanfaatkan oleh Portugal dan pihak-pihak 
yang tidak bersahabat dengan Republik Indonesia. 
Hal ini terihat dari adanya pemberitaan dari bebera 
pa kalangan media masa asing yang menebarkan 
pemberitaan secara tidak berdasar sama sekali, dan 
cenderung bersifat tendensius, untuk mendiskredit 
kan Pemerintah Republik Indonesia dan ABRI. 
Oleh karena itu, kiranya hal ini perlu mendapatkan 
peerhatian kita semua, untuk meluruskan pemberi 
taaan yang sangat menyesatkan tersebut, 

Gereja di Timar Timur yang selama ini dihor 
mati sebagai tempat beribadah, dan tidak disalahgu 
nakan untuk kepentingan lain, ternyata akhirnya 
terbukti telah dinodai dan disalahgunakan oleh 
oknum-oknum tertentu, untuk mendukung sisa-sisa 
GPK. Indikasi tentang hal tersebut sebenarnya telah 
lama disinyalir, tetapi sejauh itu pihak aparat keama 
nan sengaja belum mengambil langkah-Iangkah 
khusus, karen a senantiasa mernandang tempat 
ibadah sebagai tempat yang suci. Penggeledahan 
yang dilakukan terhdap Gereja Montael pada peris 
tiwa 28 Oktober 1991 yang lalu, merupakan tinda 
kan terpaksa, demi tegaknya hukum, dan baru 
pertama kalinya dilakukan, yang sebelumnya telah 
mendapatkan persetujuan dari Uskup Belo. 

Pemerintah bertekad untuk mengusut sampai 
tuntas peristiwa tersebut, dan menindak tegass 
meereka yang terbukti bersalah sesuai dengan 
hukum yang berlaku, tanpa campur tangan pihak 
luar. 

Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh di semua 
asPek, yang berkitan dengan penanganan masalah 
dan pembangunan di Propinsi Timor-Timur, baik 
kedalam maupun keluar, o]eh seluruh Departemen 
dan instansi terkait, baik di tingkat pusat maupun di 
daerah, agar perumusan kebijaksanaan maupun pe 
laksanaan operasionalnya di masa-masa yang akan 
datang. 

g. Thnggapan Dewan 
Dari fakta dan latar belakang yang demikian, 

sudah sewajarnya jika Dewan menaruh perhatian 
terhadap peristiwa Dili, 12 Nopember 1991 yang 

11 
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lalu, bukan saja kar eria peristiwa terscbut telah 
mcnclan korban jiwa, tetapi lcbih dari itu udalah 
bahwa peristiwa tersebu t justru tel ah men irnbulkan 
reaksi khususnya dari luar negeri yang sangat berle 
bih-Ieb ihan. Dewan sangat prihatin dan mcnycsal 
kan pcristiwa Dili ini, yang jelas ini bukan kcbija 
kan Pcmerintah yang berdasarkan Pancasila. 

Dewan sangat mcnycsalkan ada pihak-pihak 
dar i l u ar negcri yang mcndiskrcditkan Indonesia 
hanya discbabkan karena mcrcka mcngaitkan masa 
lah tcrscbut dcngan pclaksanaan hak asasi manusia. 
Disarnping itu mercka bcrpendapat, bahwa masalah 
Tim or Timur masih dijadikan agenda persidangan 
PBB. Patut diketahui, bahwa rakyat Timor Timur 
dcngan kcmauan scndiri tclah berintegrasi dcngan 
Negara Kcsatuan Rcpublik Indonesia pada iahun 
1976 dan Lelah dikukuhkan dalam Tap MPR 1978. 

Dewan m en ye sa l ka n rcak si dari luar negcri 
yang b er leb ih-Icb ihan , tidak pr opor s ion al , yang 
diherikan alas dasar pemhcritaan sepihak olch pcrs 
asing yang ccridcrung dirckayasa untuk mcrugikan 
narna baik Indonesia di forum Intcr nasional, scperti 
yang dilakukan olch Par lcrncn Eropa baru-baru ini 
yang mcngb adirkan oknum-oknum yang mcrcka 
akan sebagai "saksi mata". Pcrlakuan ini jclas tiJak 
adi l dan tidak bisa kita tcrirna, lcbih-Iebih mcng 
ka itknn kasus Dili dcngan bantuan luar ncgcri dan 
mcngadilinya sebagai rnelanggar hak asasi manusia. 

Indonesia scjak awal k emcrdckaannya telah 
mcmbcr ikan tcrnpat tcrhorrnnt kcpada hak asasi ma 
n usia yaitu dcngan mencrnpaikannya didalarn UUD 
1945. Hak-h ak asasi manusia dala m UUD 1945 
tcrscbut hersumbcr dan mcrupakan kristalisasi dari 
dasar ncgar a Jan ideologi Pancasila. Dalam pclak 
sanaann ya, human right rnenurut pandangan Indo 
nesia di das ar kan alas kcsc imha n gan huhungan 
antara manusia scbagai individu dcngan masyara 
katnya, dan hubungan itu bcrsifat scrasi, sclaras, sc 
irnb ang , dim an a kepcntingan masyarakat leb ih 
didahulukan. 



247 

Masalah-masalah Luar Negerl 
1. Normalisasl Hubungan Indonesla-Rltt: 

Pimpinan menyambut baik adanya langkah-langkah 
norrnalisasi hubungan Indonesia-RRC. Dalam kaitan ini 
Pirnpinan mcngharapkan agar normalisasi tersebut di kaji 
dcngan scbaik-baiknya dan tidak mengendorkan kewaspa 
daan, schingga dcngaan normalisasi ini bagi Indonesia tcrbu 
ka kernung kinan untu k mcningkatkan usahan ya dalam 
rangka rncnciptakan stabilitas regional. Pcmulihan hubungan 
diplornatik Indonesia dcngan RRC didasarkan kcpada prin 
sip-pr insip Dasa Si la Bandung dan h idup berdampingan 
secara darnai, diharapkan diperolch manfaat yang baik dari 
scgi kcpentingan nasional maupun regional. 

Dewan menyarnbut baik muhibah Prcsiden RI ke Beijing 
pada bulan Nopembcr 1990, seusai perlawatan kepala negara 
ke Jepang untuk menghadiri pen obatan Kaisar Akihito. 
Kunjungan ini memulihkan hubungan diplomatik Indonesia 
R RC yang sccara rcsmi tel ah dibuka pada awal Agustus 
1990, saat kunjungan PM Li Peng ke Indonesia. Kunjungan 
ini merupakan pelaksanaan leb ih lanjut dari prinsip luar 
ncgcri Indonesia yang bebas dan aktif sebagai peningkatan 
peran Indonesia di forum internasiorial dan dalam memper 
erat kcrja sarna diantara kedua negara. 

Kunjungan Presiden ke Beijing ditindak-lanjuti dengan 
pcnandatanganan Nola Saling Pengertian antara kedua ne 
gara alas pcmbentukan Kornite Bersama di Bidang Ekonomi, 
Perdagangan dan Teknik serta risalah persetujuan mengenai 
diskusi tentang perdagangan dan kerja sama ekonorni antara 
Pernerintah Repub lik Indonesia dengan Pemerintah RRC. 
Hubungan bilateral kcdua negara dinilai sangat penting dan 
diusahakan agar berkembang sikap, orientasi dan prilaku 
politik yang konstruktif dari pihak RRC di dunia internasion 
al maupun dikawasan Asia. 

2. KTT Non Blok 
Konferensi Tingkat Tinggi Negara-Negara Non Blok 

yang dilangsungkan di Jakarta pada bulan September 1992, 
didahului oleh Konferensi Tingkat Menteri di Bali pada 
bulan Mei. Menjelang konferensi ini di masyarakat luas 
berkernbang pendapat yang beragam mengenai relevansi 
Gerakan Non Blok ditengah-tengah perubahan orientasi 
politik dunia yang ditandai dengan kehancuran negara-negara 
komunis, Konsekwensinya adalah narna Gerakan Non Blok 
itu sendiri apakah masih sesuai sementara saat ini sudah tidak 



248 

adalagi dua kuhu dunia yang saling bcrtcntangan dan sating 
hcrcbut pcngaru h. 

Scsuai dcngan kcputusan dalurn pcrtcm uan tcra kh ir di 
Acra, Ghana Anggota-anggota :\on Blok scpakat tidak pcrlu 
m cmpcrsoalkan t cntang nama, yang tcrpcnting adalah sub 
st a nsi nya. Tujuan lain dar i GNB adalah mcngcrnhangkan 
berbagni pcndckutan dalarn mcnyclesaikan mnsalah-rnasuluh 
dunia. Diantara pcrkcmbangan Junia yang scdang mcncari 
aruh inilah, Dewan bcrpcndapat, lctnk rclcvansi pcmikiran 
pcmikiran Non Blok. 

Masaluh-rnusalah yang per lu rncndapat pcrhat ian Non 
Blok, disurnping m c rnb u a t agar PBB lch ih Dcrn o krat is , 
m clawan apa rth c id , m cmhantu pcn ycl esaian Arab-Israel 
yang b er intikan pcrju:ingan adil rukyat Palcstinn, kcrjasarna 
Sciatan-sciatan adaiah pclcstarian lingkungan hidup, pcrlin 
dungan tcrhadap h a k-huk asasi m.musia Jan masulah pcm 
bangunan dan kerjasarna ckonorni lntcrnasional yang ditcrn 
p.ukan padu pcringkat tcratas. 

3. KIT Bumi di Rio de Janeiro 
Pusat pcrh atian Junia s.rat ini tertuju pada Kontcrensi 

Tingkat Tinggi tcrbcsar yang dihudiri olch kurang lchih 100 
k epala negara/perncrintahan. Masal ah utarna dalam KTT ini 
adalub m enjawab di lcrn a antara pcrnba ngunun d isatu pihak 
dan kelestarian I ingkung;m Ji I' ihak la in. 

Dcl egnsi Pcmerintah RI dipirnpin l.mgsung olch Prcsi 
den Socharto, yang sebclumnya didahului olch Mcntcri KLH 
Emil Sn lim Lian Dclcgnsi DPR-RI yang dipimpin olch Wa kil 
Kctua DPR RI b ida n g KESRA Dr. H.J Naro, SH. Hal ini 
mcnunjukkan hcsnrnya pcrhatian Indonesia lcrh:aJap masalah 
lingkung:an in i , Dewan Bcr har ap kcputusan yang dihasilkan 
dalam KTT Bumi hcn ar-bcn ur dapat dipcrgunakan dalarn 
mcnghadapi p er soa l a n d u n i a yang global d a n mcncakup 
sumbcr daya manusia. 

4. Putarun Uruguay 
Dewan mcnyuyangkan kcmacctan puiaran Uruguay awal 

Dcscmbcr J 990 di Brussel. Darnpuk yang mungkin ditim 
bulkan olch kcgagul.m pcrternuan tingkat rneuteri ini adalah 
b ahwa masalah-masal ah p erdagungan akan d ip cca h kn n 
dengun pcrundingan-pcrundingnn bilateral dan dimungkin 
kan timhulnya blok-blok pcrdagangan yang cksklusif. Situasi 
in i jelas akan merugikan ncgara bcrkernbang scpcrti Indonc 
sia yang bcrada pada posisi yang tidak kuat merighadapi blok 
perdagangnn Masyarakat Eropa maupun AS. 
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S. Timur Tengah 
a. Krisis Teluk 

Dewan prihatin terhadap peristiwa yang terjadi di 
Timur Tengah, yaitu dengan dilakukannya penyerbuan 
Irak terhadap Kuwait. Dewan mengecam tindakan agresi 
tersebut karena mengabaikan norma hukum interna 
sional sebagaimana tertuang dalam piagam PBB, Dasa 
Sila Bandung, prinsip non-Blok dan OKI. Dewan 
menghimbau semua pihak untuk dapat menahan diri 
agar tidak menimbulkan kerawanan yang lebib besar, 
Dewan menyerukan agar krisis teluk ini diselesaikan 
tanpa peperangan. 

b. Palestina 
Diawal bulan Oktober 1990 dunia dikejutkan oleh 

peristiwa pembantaian rakyat Palestina oleh tentara 
Israel yang menewaskan tidak kurang dari 29 orang dan 
melukai 274 orang lainnya yang sungguh-sungguh 
menyentuh nurani kemanusiaan dan melanggar piagam 
PBB. 

Indonesia mengutuk peristiwa tersebut, dan meng 
anggap sebagai salah satu bukti bahwa kemelut di Timur 
Tengan tidak akan dapat diselesaikan selama hak-hak 
asasi rakyat Palestina belum terpenuhi. Dewan mengha 
rapkan segala kerusuhan atau pertikaian yang timbul 
antar warga hendaknya diselesaikan melalui meja perun 
dingan dibawah perlindungan PBB. 

c. Musibah Terowongan Mina 
Dewan perihatin terhadap musibab yang terjadi di 

Haratul Lisan di Mina yang menimpa lebih dari 680 
jernaah haji Indonesia meninggal pada tangal 2 Juli 
1990. Dewan menghimbau kepada pemerintah untuk 
rnengevaluasi dan membicarakan masalah pelaksanaan 
ibadah haji ini secara rnendalarn dengan pemerintah 
Arab Saudi dan perlu dipikirkan lagi langkah-langkah 
pengamanan dan manajemen yang lebih baik lagi bagi 
para jemaah yang melakukan ibadah haji, sehingga 
kejadian serupa tidak akan terulang lagi. 
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C. Permasalahan yang Menonjol yang diblcarakan oleh Komlsi 
kornisi. 

1. KOMISI I 
I. Bidang Perundang-undangan, 

A. Yang sudah diselesaikan : 
1. RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 

Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perta 
hanan Keamanan Negara RI (Undang-undang Nomor 1 
Tahun 1988, Lernbaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, 
Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 3368). 

2. RUU tentang Prajurit Angkatan Bersenjata RI (Undang 
undang Nomor 2 Tahun 1988, Lernbaran Negara Tahun 
1988 Nomor 4, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 
3369). 

3. RUU ten tang Pcngcsahan "Protocol Amending the 
Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia" 
(Undang-undang Nomor 4 Tahun 1988, Lembaran 
Negara Tahun 1988 Nomor 16 Tarnbahan Lembaran 
Negara Nomor 3374). 

4. RUU tentang Perigesahan "Treaty Between The Repu 
blic of Indonesia and Australia On The Zone of Coope 
ration in An Area Between The Indonesian Province of 
East Tirnor and Nothem Australia" (Perjanjian antara 
Republik Indonesia dan Australia Mengenai Zona Kerja 
sama di Daerah Antara Propinsi Timar Timur dan Aus 
tralia Bagian Utara), (Undang-undang Nomor 1 Tahun 
1991, Lernbaran Negara Tahun 1991Nomor6, Tarnba 
han Lernbaran Negara Nomor 3433). 

5. RUU tentang Perfilman (Undang-undang Nomor 8 
Tahun 1992, Lernbaran Negara Tahun 1992 Nomor 32, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473). 

B. Yang perlu mendapat perhatian : 
1. Pemcrintah perlu mengajukan RUU tentang Pokok 

pokok Siar an, yang mengatur semua bentuk penyiaran 
berita, baik olch media massa elektronik rnaupun media 
cetak, 

2. Pernerintah pcrlu mcngajukan RUU sebagai pelaksanaan 
Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 rentang Keren 
tuan-kctcntuan Pokck Pcrtahanan Keamanan Negara 
Rcpublik Indonesia untuk mengatur ketentuan tentang 
pcmbentukan, pernbi naa n , dan penggunaan Rakyat 
Tcrlatih. 
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II. Bidang Pengawasan. 
A. Bidang Pertahanan Keamanan/ABRI. 

1. Peristiwa 12 Nopember 1991 di nnn memberikan pela 
jaran berharga kepada kita akan perlunya peningkatan 
kepekaan, daya tanggap, dan daya antisipasi segenap 
aparatur Pemerintah terhadap perkembangan semua 
aspek kehidupan bangsa, 

2. Pembangunan di wilayah Indonesia Bagian Timur agak 
nya memang terlambat, karena latar belakang kondisi 
dan posisinya sebagai modal awal serta potensinya tidak/ 
belum menunjang secara fisik. Jadi, tidak ada alasan 
"politik yang terselubung, bahkan sebaliknya, semua 
pihak hendaknya memberikan dukungan positif untuk 
mensukseskannya, terutama dalam ha) penyiapan sum 
ber daya demi pembangunan yang dimaksud. 

3. Mengenai masalah yang dapat menyulut SARA dengan 
rnenggunakan tempat ibadah, dihimbau agar tetap me 
ngikuti ketentuan aturan yang sudah menjadi kesepaka 
tan baik oleh Departemen Dalam Negeri maupun De 
partemen Agama, agar semua pihak mengendalikan diri 
dan tidak mudah terseret pada masalah yang rawan ini. 

4. Dalam menilai ketahanan masyarakat terhadap issue 
ekonomi, permasalahannya perlu dikaji dari sudut 
pancagatra (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, 
dan pertahanan keamanan), dan tidak hanya dlkaji dari 
satu aspek saja, sebab masalah ketahanan masyarakat 
tidak terlepas dari kondisl stabilitas nasional. Bakorsta 
nas sudan mernpunyai rumusan untuk menanggulangi 
permasalahan tersebut, dalam bentuk tiga pola kegiatan, 
yakni: 

pol a f ungsional, yaitu cara penanggulangan masalah 
di laksanakan oleh departemen/instansi fungsional; 
pola terpadu, yaitu cara penanggulangan masalah 
dilakukan apabila pola fungsional dirasakan kurang 
efektif; 
pola khusus, yaitu cara penanggulangan masalah 
apabila perkembangan situasi sudah menunjukkan 
gelagat yang dapat mengganggu stabilitas nasional. 

5. Terhadap eks tahanan G. 30 S./PKI hares tetap diwaspa 
dai dan diawasai karena apa yang tampak dipermukaan 
mereka menlnggalkan ajaran Komunisme/Marxlsme 
belumlah merupakan jaminan mutlak, 
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Secara fungslonal, pembinaan dan pengawasan terhadap 
eks G.30.S./PKI dilakukan oleh jajaran Depdagri, se 
dangkan dalarn pelaksanaan pernbinaannya, terutama 
yang rnenyangkut pengamatan dan pengawasan dilaku 
kan oleh aparat Pemda yang dikoordinasikan dcngan 
aparat keamanan. Namun demi kian Pimpinan ABRI 
menyadari, bahwa kenyataan di lapang an masih dijum 
pai ada berbagai kekurangan. 

6. Masalah kernacetan lalu lintas sudah lama dlpikirkan 
oleh Pemerintah tetapi belum dihasilkan pemecahan 
secara tuntas, karena masalahnya terkait dengan berbagai 
seal. Di harapkan masukan dari berbagai pihak dan 
pengkajian secara mcndalam untuk mengatasinya sccara 
konseptual, 

7. Polri menyadari sepenuhnya, bahwa upaya pernantapan 
pelaksanaan KUHAP masih jauh dari tuntutan normatif 
dan dalam beberapa ha! masih dijumpai berbagai kele 
mahan dan kekurangan, juga yang berkaitan dengan 
faktor-faktor lain di luar Polri. 
Dalarn pelaksanaan KUHAP masih ada berbagai kendala 
di la pangan yang pemecahannya acapkali berada di luar 
kornpetensi Polri. Oleh karena itu dirasakan perlunya 
keterpaduan baik dalarn perencanaan, pengorganisasian, 
pcngawasan, dan pengendaliannya. 

8. Pertahanan Indonesia didasarkan atas Sistem Pertahanan 
Keamanan Rakyat Semcsta. Indonesia tidak mernerlukan 
Pakta Pertahanan bersama scpcrti dianjurkan oleh ka 
langan tertentu. Yang dikehendaki adalah ketahanan na 
sional masing-masing ncgara yang akhirnya menjadi 
ketahanan regional. Schubungan dcngan itu, maka 
Negara Republik Indonesia tidak berniat membentuk 
Pakta Pertahanan dengan negara negara lain, dan tidak 
akan menerirna kehadiran Pangkalan Asing di wilayah 
nya. 

9. Kerjasama mi liter di Asean. 
a. Kita tidak mengenal pembentukan pakta militer, 

tanpa menutup kemungkinan kerjasama secara 
bilateral. Apabila kcrjasama tersebut dapat dilaksa 
nakan secara konkrit dan rapi, maka akan mencipta 
kan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. 

b. Sifat dan tingkat kerjasarna bilateral tidak sarna 
intensitasnya. Kerjasarna RI - Malaysia meliputi 
bidang operasi bersama di perbatasan dan bidang 
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pendidikan & latihan, sedangkan kerjasama RI 
. Singapura baru meliputi bidang latihan. 

c. Kerjasama tersebut sedang ditingkatkan untuk dapat 
sating menguntungkan, yang pada akhirnya akan 
dapat menciptakan suatu kawasan Asia Tenggara ' 
yang aman dan stabil. 

10. Upaya pemantapan dan perwujudan stabilitas kawasan 
Asia Tenggara dimasa mendatang, perlu meningkatkan 
kerjasama keamanan melalui peningkatan dialog, kon 
sultasi, latihan, pertukaran informasi, dan lain-lain secara 
bilateral antara negara-negara Asean. 

11. Dlbarapkan para pengungsi Pulau Galang akan kembali 
ke negaranya masing-masing setelah konflik Kamboja - 
Vietnam selesai, 

12. Mengenai gangguan keamanan di Daerah Istirnewa 
Aceh, aparat keamanan setempat telah mengambi'l 
langkah-langkah penanggulangan dengan melaksanakan 
tindakan pengamanan untuk menyelesaikan masalahnya 
seeara tuntas. 
Monitoring terhadap GPK dilakukan secara terus 
menerus oleh aparat ABRI. Hingga kini tidak ada penga 
rub GPK ke luar dari tempat kejadiaa, karena kegiatan 
mereka hanya bersifat lokal dan bermotif kriminal. 
Berkat kewaspadaan ABRI bersama rakyat, ruang gerak 
mereka dapat dibatasi, 
Mengenai upaya pemulihan keamanan yang diterapkan 
di Aceh selama ini ditempuh secara militer yang sekali 
gus menyentub agama dan adat. ABRI tidak pernah 
menganut pendekatan penyelesaian keamanan saja, 
melainkan dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang 
Jain. ABRI sangat memperhatikan adat istiadat, budaya, 
maupun agama yang dianut oleh masyarakat setempat. 
Peristiwa yang terjadi di Aceh akhlr-akhir ini bukan 
berlatarkan politik, tetapi bersifat kriminal yang akan 
segera ditangani secara tuntas oleh ABRI. 

13. Upaya pemberantasan dan penanggulangan narkotika 
telah dilaksanakan dengan berbagai operasi antara lain 
Operasi "Nila" dan telah meacapai basil yang menggem 
birakan balk dari segi material maupun pelaku-pelaku 
nya, tidak saja di wilayah Aceh, tetapi [uga di wllayah 
wilayah lain. Meskipun sudab ada Undang-undang 
Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, namun untuk 
menanggulangl masalah narkotika masib dlbutuhkan 



pcraturan perundang-undangan yang memadai, antara 
lain masalah zat psikotropika, obat palsu, dan obat atau 
zat berbahaya yang bclum terangkum dalam kctcnluan 
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976. Untuk itu perlu 
dikeluarkan Per aturan Pcmcrintah sebagai perangkat 
pclaksanaannya. 
Komisi I DPR-RI meridukung kcrjasama ASEAN - 
NGO di bidang narkotika, dengan memperjuangkan 
pclaksanaan programnya maupun kerjasama dalam 
bentuk lain yang saling menguntungkan. 

14. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1990 tentang 
Penclitian Khusus Pcgawai Negeri (PNS dan ABRI), 
dimaksudkan untuk mengganti Keputusan Presiden 
Nomor 300 Tahun 1968 tentang Skrining Aparatur 
Negara. Dalam waktu singkat Kcppres tersebut akan 
dijabarkan lcbih lanjut dengan mcncrbitkan Keputusan 
Ketua Bakorstanas sebagai pcngganti KEP.028 Tahun 
1968, yuncto KEP.10 Tahun 1969 Kopkamtib. Sclain itu 
scdang disiapkan pula suatu Pctunjuk Pelaksanaan Kctua 
Bakorstanas sebagai pcdoman operasionainya, 

15. Sasaran utama Renstra IV Hankam meliputi kemampuan 
intelijen, kemarnpuan pcrtahanan, kemampuan kearna 
nan, kernampuan teritorial, kcmampuan Sospol, dan ke 
mampuan dukungan administrasi serta logistik. 
Dalam jangka waktu tersebut diharapkan dapat dibangun 
39 Yonif Teritorial, 879 Kor arnil, 11 Kodim, 16 Korem, 
357 Polsek, 15 Mapolres/Polwil dalarn satu pakct yang 
utuh. 

16. Kcndala-kendala yang dihadapi ABRI, antara lain ada 
lah: 
a. Pcngadaan personcl ABRI, khususnya personel apa 

rat teritorial dan aparat keamanan ketcrtiban masya 
rakat yang sclarna ini hanya rnenggunakan tcnaga 
pengganti pcrsonel yang dipisahkan karena mende 
kati masa pensiun. Namun demikian dengan pernbi 
naan sumber daya rnanusia dalam bentuk peningka 
tan profesionalisrne dan kekjuangan, diharapkan 
ABRI mampu melaksanakan tugas pokok. 

b. Pengadaan sarana mobilitas ABRI, seperti gelar 
kekuatan ABRI secara berlapis b ertu mpu pada 
satuan kewilayahan, satuan pernukul wilayah dan 
satuan pemukul terpusat. 
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Mengingat terbatasnya kemampuan dukungan sum 
ber daya nasional, maka pembangunannya dilaksa 
nakan secara bertahap, 

17. Pimpinan ABRI memlai masalah kenakalan remaja 
dewasa ini belum sampai pada tingkat yang disebut 
brutalisme. Perangkat hukum yang ada untuk menanggu 
Jangi masalah tersebut sudah memadai, Yang masih 
perlu dibenahi adalah peranan guru dan peraturan seko 
lah yang bersifat preventif untuk menangkal kemungki 
nan timbulnya masalah kenakalan remaja, 

18. Masalah pengamanan Bandara terhadap terorisme, 
banyak instansi yang terkait sesuai dengan ruang lingkup 
bidang tugasnya masing-masing. Menghadapi masalah 
ini, Pimpinan ABRI berpendapat babwa upaya yang 
paling ef ektif dan efisien adalah dengan prosedur yang 
baik dan baku serta di tunjang oleh unsur manusia yang 
prosesional dan dilakukan dalam bentuk wawancara dan 
"body search"/penggeledahan badan. 

B. Bidang Luar Negeri. 
1. Usaha menghapuskan dihembuskannya masalah Timor 

Timur di arena internasional khususnya di PBB merupa 
kan concern dan perjuangan Pemerintah dan masyarakat 
Indonesia. Oleh karena itu perlu ditempuh segala upaya 
untuk menuntaskan perjuangan penyelesaian masalah 
Timor Timur di luar negeri dengan antara lain meng 
counter uaaha-usaha negatif yang dilancarkan oleh Por 
tugal dan pendukung-pendukungnya. Dalarn hubungan 
ini, keadaan dan upaya di dalam negeri termasuk usaha 
berlanjut dalam perencanaan dan pelaksanaan yang lebih 
terpadu dalarn peningkatan pembangunan masyarakat 
dan daerah Timer Timur sangat mendukung perjuangan 
diplomasi di forum internasional. 

2. Cita-cita dan prinsip-prinsip Gerakan Non Blok tetap 
relevan dengan situasi perkembangan dunia dewasa ini. 
Namun, diakui berbagai perubahan cepat dan mendasar 
dalam hubungan internasional belakangan ini mengha 
ruskan kita untuk mengambil prakarsa dalam merumus 
kan konsep dan program Gerakan Non Blok yang opera 
sional, Untuk menegakkan kewibawaan dan peranan 
Gerakan Non Blok di arena internasional, perlu diwu 
judkan gerakan yang bermanfaat nyata bagi kepentingan 
pembangunan dan kesejahteraan rakyat negara anggota- 



nya serta usaha pemeliharaan perdarnaian dan peningka 
tan pernbangunan intemasional. 

3. Kesepakatan pcmbentukan AITA (Asean Free Trade 
Area) merupakan fasc baru bagi perkernbangan Asean 
scrta mcrupakan satu langkah penting yang harus diwu 
judkan dengan kcmauan politik yang kuat dan kcrja 
keras dalam rangka memantapkan ketah anan regional 
yang mempunyai arti sangat pcnting bagi cksistcnsi dan 
peranan Ascan. 

4. Kerjasama kawasan merupakan salah satu bentuk kerja 
sama yang pcrlu didorong sebagai bagian integral dari 
usah a kcrjasama pembangunan ekonorni dan politik 
internasional dalam rangka m ewuju dkan dunia baru 
yang lebih adil. 

5. Indonesia sebagai tuan rumah KIT Gcrakan Non Blok 
ke-10 per lu mcndor6ng dan mendinamisir kerjasarna 
ekonomi yang ada serta mengurangi slogan-slogan poli 
tik yang tidak re levan de ngan per kemb angan situasi 
dewasa ini. 

6. Kerjasarna ekonorni ASEAN yang terasa bclum scpadan 
dengan kebcrhasilan kcrj asarna dalam bidang-bidang 
yang lain seperti bidang politik dan sosial budaya, meru 
pa k an tantangan bagi Indonesia dan ncgara-ncgara 
ASEAN lainnya untuk terus mcmpcrbaikinya. 

7. ASEAN pcrlu tcrus-mcncrus mcningkatkan pcranannya 
tcrutama dalarn menghadapi tanrang an baru sehagai 
akibat dinarnika hubungan intcrnasional yang bergerak 
cepat. Indonesia dan ASEAN tidak mcnghcndaki dunia 
dibagi dalam blok-blok ekonorni yang saling bcrsaing, 
d a n alas d a s a r ini Indonesia rnc na n g g ap i k ch a d ir a n 
APEC (Asia Pasific Economic Group). 

8. Indonesia mcngakui, mcnghormati, dan rnclaksanakan 
prinsip Hak Asasi Manusia, tetapi rneriolak apabila hal 
tersebut di jadikan tarnbah an pcrs yararan dalarn hu 
bungan ckonomi antara Indonesia dcngan ncgara lain. 

9. Indonesia mcmbcrikan perhatian khusus tcrhadap per 
kcmbangan Masyarakat Eropa, khususnya proses kc arah 
Pasar Tunggal Eropa 1992, kcmungkinan bcrgesernya 
Masyarakat Eropa ke arah integrasi politik dan intcgrasi 
kearnanan dcngan berbagai implikasinya tcrutama bagi 
kepcntingan Indonesia, baik yang mcrupakan peluang 
maupun kcndala. 
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10. Perkembangan pemberian Generalized System of Preie 
rences {GSP) oleh Arnerika Serikat kepada Indonesia 
untuk komoditl dagang tertentu terus dipantau dan diper 
tahan kan sebagai bagian dari hubungan dagang secara 
menyelu rub antara Indonesia dengan Amerika Serikat 
berdasarkan kaidah-kaidah perdagangan, 

11. Dengan terjalinnya kembali hubungan diplomatik antara 
Indonesia-RRC, berbagai masalah yang berkembang di 
RRC maupun perkembangan di kawasan yang banyak 
dipengaruhi oleh RRC dapat dipantau dan diikuti secara 
langsung. Hubungan yang normal antara dua negara 
yang besar, baik geografis maupun demografis akan 
berdampak positif, baik bagi kedua negara yang ber 
sangkutan maupun bagi kawasan sekitamya. 

12. Komis! I DPR-RI minta perhatian Pemerintah tentang 
penyelenggaraan ibadah haji agar dapat diusahakan 
sejauh mungkin terhindarnya berbagai kejadian yang 
merugikan jamaah dari segi peribadatan, perlakuan 
sebagai warga negara, martabat kemanusiaan, dan harga 
diri bangsa Indonesia. Untuk itu kiranya dapat diupaya 
kan rneningkatkan keikut sertaan Indonesia dalam pe 
nyelenggaraan haji dalam berbagai aspek tehnis dengan 
tetap menjaga hubungan baik antara Indonesia dengan 
Kerajaan Saudi Arabia. Komisi I DPRRI melihat perlu 
nya masalah penyelenggaraan haji Juga dilihat dari 
aspek hubungan antar negara disamping aspek peribada 
tan/keagamaan. Oleh karena itu perlu dipelajari ke 
mungkinannya bagi negara-negara yang mengirim warga 
negaranya untuk menunaikan ibadah haji diikutsertakan 
dalam pelaksanaan penyelenggaraan haji dalam suatu 
Panitia Bersama tanpa mengurangi kedaulatan negara 
Saudi Arabia. 

13. Besarnya minat Tenaga Kerja Indonesia (TKI) mencari 
pekerjaan di luar negeri terutarna ke' Malaysia, memerlu 
kan penanggulangan secara terkoordinasi antara De 
parternen Luar Negeri, Departemen Tenaga Kerja, dan 
Pemerintah Daerah agar terlaksana dengan lebih tertib, 
legal, dan terseleksi dengan baik. 

14. Berakhirnya perang dingin serta runtuhnya super power 
Uni Soviet menyebabkan perubahan persepsi ancarnan di 
kalangan negara-negara anggota ASEAN serta kecende 
rungan Amerika Serikat mengurangi kehadiran militer 
nya di kawasan Asia Tenggara. Kenyataan serta kondisi 



ncgara-negara potensial kawasan yang masih memfo 
kuskan perharian ke dalam negerinya masing-masing 
tidak perlu dikhawatirkan akan terjadinya kekosongan 
penyangga keamanan di Asia Tcnggara dengan berbagai 
akibatnya, sepanjang ASEAN dapat memperkuat dan 
mcngimplementasikan kctahanan regionalnya sccara 
dinamis. Dalam hubungan ini sud ah saatnya bagi 
ASEAN untuk mulai mclaksanakan kerjasama pcngatu 
ran keamanan (Security Arrangement) sccara multilate 
ral di samping kerjasama kcamanan secara bilateral yang 
telah bcrlangsung sclama ini. 

15. Dalarn GNB ada 3 kclompok : 
a. Kelompok ekstrirn kanan seperti Mesir, Argentina, 

dan negara-negma Latin yang mcnginginkan agar 
GNB di rombak total; 

b. Kclompok ekstrim kiri seperti Cuba dan Irak yang 
menganggap terjadihya perubahan di dunia ini se 
betulnya karcna Non Blok; 

c. Kclompok modcrat seperti Indonesia, India, Yugo 
slavia, dan ncgara-negar a Afrika yang menilai 8 
prinsip GNB itu kal au d iterupkan masih rclevan, 
yaitu hubungan ckonorni, menghormati kcme rde 
kaan dan kedaulatan, dan sebagainya, tctapi yang 
pcnring bagaimana strategi scrta pola pclaksanaan 
nya untuk mengurangi kcscnjangan Utara Sclatan 
dan Kcrjasarna Sclatan-Sclatan. 

16. Schubungan dcngan kejadian di luar negeri menyangkut 
beb er apa kcgiatan mahas iswa Indonesia yang scmpat 
dimonitor olch Kornisi I DPR-RI, Menteri Luar Negcri 
RI mencgaskan hahwa Pcrwakilan RI di luar ncgcri tcrus 
mclakukan pcrnbinaan terhadap masyarakat Indonesia 
yang bermukim di lu ar ncgeri, terrnasuk mahasiswa, 
agar mercka tctap menjaga narna baik bangsa, bcrjiwa 
Pancasila, dan mcnghindari kcmungkinan terpcngaruh 
olch hal-hal yang merugikan bangsa. Dalam hubungan 
in i patut dicatat beberapa kasus antara mahasiswa yang 
tcrjadi di Bonn dan di San Fransisco yang juga melibat 
kan Lokal Staf Dcparternen Luar Negeri RI telah diatasi 
sccara kekcluargaan. 

17. Hubungan Indonesia dengan Malaysia terlaksana dcngan 
baik dan b ersahabat namun tidak luput dari percikan 
percikan yang kadang-kadang terabaikan karena sikap 
kedua belah pihak yang saling "taken for granted". Saar 
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ini waktunya tepat untuk memperhatikan dan menyele 
saikan hal-hal yang tertunda-tunda dalam hubungan 
kedua belah pihak, seperti antara lain masalah batas 
wilayah kedua negara, agar supaya hal-hal tersebut tidak 
berkernbang mengganggu hubungan yang bersahabat 
yang selama ini terbina, 
Masalah perbatasan dengan negara tetangga antara dua 
negara bertetangga selalu ada masalah, apakah soal 
perbatasan darat atau laut maupun soal penduduk. Oleh 
karena itu hubungan antara Indonesia-Malaysia yang 
akhir-akhir ini diperrnasalahkan bukanlah merupakan 
soal yang berat. Hal tersebut dapat diselesaikan secara 
damal dan bersahabat. Untuk menangani hal-hal seperti 
itu perlu dibentuk suatu badan yang permanen dan 
jangan secara ad hoc. 
Masalah Pulau Sepadan dan Ligitan telah ada sejak 
tahun 1969, yaitu pada perundingan penentuan batas 
landas kontirren antara Repub lik Indonesia dengan 
Malaysia, dan telah disepakati bersama akan diselesai 
kan secara bertahap melalul mekanisme yang ada yaitu 
Joint Commission yang telah dibentuk, Untuk itu perlu 
ditetapkan sasaran penyelesaian secara tuntas berdasar 
kan semangat musyawarah dan kerjasama ASEAN. 

18. Indonesia saat ini sedang mempersiapkan suatu perte 
muan informal yang akan membicarakan secara informal 
masalah Kepulauan Paracel dan Spratly dengan meng 
undang peserta dari berbagai negara termasuk dari RRC 
dan Vietnam. Tujuan pertemuan tersebut adalah untuk 
menjadikan kawasan Laut Cina Selatan sebagai kawasan 
kerjasama dan bukan sebaliknya sebagai sumber konflik, 

19. Masalah perbarasan RI dengan Vietnam, Malaysia, dan 
Australia yang sementara ini masih "pending" akan terus 
di proses dengan tetap memperhatikan kepentingan 
masing-masing pihak. 

20. KIT 15 negara untuk konsultasi dan kerjasama Selatan 
Selatan sebagai realisasi salah satu keputusan KTI IX 
Gerakan Non Blok, telah dilaksanakan untuk pertama 
kali di Kuala lumpur dengan basil, antara lain, peningka 
tan kerjasama Selatan-Selatan sebagai corak baru kerja 
sama pembangunan internasional dengan pemanfaatan 
peluang dan kesempatan demi tercapainya kemandirian 
bersama; meningkatkan kerjasama ekonorni perdaga 
ngan melalui pembentukan "A South Invesunen, Trade 



21. Apartheid di Afrika Selatan bclum runtuh, karcna peru 
bahan yang terjadi barulah mcnycntuh kulitnya. Untuk 
itu Republik Indonesia tctap konsisten dengan sikap anti 
Aparthcidnya di forum Internasional, 

22. Kcmungkinan terjadinya Rcunifikasi Korea. 
Sarnpai dctik ini Korea Utara bclum ada niat untuk men 
jadi satu dengan Korea Sclatan dan dipcrkirakan ke 
mungkinan untuk bcrsatu itu sangat kccil selarna Kim Ill 
Sung masih hidup. 

23. Mengenai pencairan hubungan Rl-RRC: 
a. Sampai saat ini Rcpub lik Indonesia tetap konsisten 

pada sikap dan pcn dir ian yang mcnjadi landasan 
kita. 

b. Pcncairan hubungan RI-RRC tel ah mcrncnuhi per 
syaratan yang menjadi dasar kita yaitu mcnghormati 
kcdaulatan, tidak mencampuri urusan dalam negeri, 
tidak menyokong partai kornunis dan lain-lain. Kita 
tida k pcrnah mengcndor kan pcrsyaratan dasar terse 
but. 

c. Kita harus rncnilai situasi RRC yang sarnpai saat ini 
selalu mcnunjukkan sikap dan iktikad scsuai dengan 
persyaratan dasar kita, dan saat ini sedang ada orde 
baru di RRC. Kita juga harus mcngctahui rasa harga 
diri suatu b angsa untuk mcnyclcsaikan masnlah 
tanpa mcrnpcr malukan orang lain scsuai Ialsafah 
bangsa kita. 

d. Sernua pcrundingan yang menyangkut hal-hal teknis 
telah dapat disclcsaikan dcngan baik sesuai dcngan 
kepentingan masing-masing. 

24. Momentum norrnalisasi hubungan diplomatik RI dcngan 
RRC sudah diperhitungkan sccara matang dengan men 
dasarkan kepada penilaian kcpcntingan internasional, 
regional, dan nasional, tanpa mcngurangi kewaspadaan 
nasional kita Quga tidak perlu mengungkit lagi masalah 
yang larnpau). 

25. Dalarn perkernbangan ncgara Palestina sctclah prokla 
masi kemerdekaannya, disamping adanya berbagai 
faktor yang mernberikan optimisme, masih pcrlu dipcr- 

atas, 

and Technology Data Exchange Centre", dan "Business 
and Investmen Forum". Indonesia herpartisipasi aktif 
dalam KTT serta akan mcmberikan arti penting da n 
bcrmanfaat dalam pclaksanaan keputusan terscbut di 
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hatikan dan diupa yakan pemecaban terhadap hal-hal 
yang menimbulkan titik-titik rawan, masih adanya perse 
lisihan antara negara-negara Arab garis keras dengan 
negara-negara Arab yang moderat, serta sikap Israel 
sendiri yang masih tetap tidak rela terhadap keberadaan 
negara Palestina, 
Usaha yang lengkap dan menyeluruh terhadap penyele 
saian masalah Palestina masih tetap tersendat-sendat 
karena sikap Israel masih tetap tidak memberikan konse 
si, meskipun dari pihak PLo telah memberikan konsesi 
yang mendapatkan dukungan masyarakat internasional, 
Indonesia tetap mendukung Konperensi Internasional 
untuk penyelesaian masalah Palestina, 
Indonesia mengakui proklamasi Kemerdekaan Negara 
Palestina dan mengizinkan dibukanya perwakilan Diplo 
matik Negara Palestina di Indonesia. 
Penyelesaian masalah Palestina masib macet, akibat 
sikap Israel yang tldak dapat menerima PLO dalam 
perundingan dan tidak bersedia diadakannya Konperensi 
Internasional mengenai Timur Tengah, 

26. Pasar Tunggal Eropa akan bermanfaat sebagai pasar 
potensial bagi negara-negara di luar Eropa, bilamana 
Pasar Tunggal Eropa tersebut merupakan pasar yang 
terbuka dan bukan merupakan proteksionisme dari 
negara-negara Eropa yang bersangkutan, ha] mana akan 
tergantung dari peraturan pelaksanaannya nanti, Dalam 
menghadapi Pasar Tunggal Eropa, perlu dipupuk kekua 
tan bersama ASEAN. 

27. Dilihat dari basil-basil pada Pelita IV serta membaiknya 
perkembangan intemasional dengan berbagai keterbata 
sannya, prospek Pelita V masih dihadapkan kepada 
berbagai kendala, antara lain masalab penciptaan lapa 
ngan kerja serta pemerataan pembangunan dan hasil 
hasilnya. 
Menghadapi prospek Pelita V, Deplu telah menyusun 
dan menjabarkannya kedalam strategi Deplu 1989-1994 
dan program lima tahunan, Rencana anggaran untuk 
kurun waktu tersebut dlakukan sebesar Rp.230,4 milyar. 

28. Prospek perbaikan hubungan di kawasan Asia Pasifik 
perlu lebih diorientasikan kepada kerjasama ekonomi 
dan pembangunan yang lebih erat, Dalam hubungan -ini, 
mekanisme ASEAN dapat dimanfaatkan, baik dalam 
rangka Asia Pasific Economic Cooperation (APEq 
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maupun dalam bentuk kerjasama yang lain di kawasan 
Asia Pasifik. 

29. Mcnghadapi arus "manusia perahu" dari Vietnam, 
Indonesia tetap konsckuen melaksanakan Comprehen 
sive Plan of Action dengan menycdiakan Pulau Galang 
scbagai ternpat pcnampungan scmeniara sebelum disa 
lurkan ke negara pcncrima atas biaya UNHCR. Adanya 
"bukan pcngungsi" diantara "rnanusia perahu" merupa 
kan keridala ynng bclum lcrpecahkan, karena mcreka 
tidak terrnasuk katcgori pcngungsi dan harus dikcmbali 
kan ke negara asalnya. 
Terhadap "manusia pcr ahu" dar i Kamboja, Indonesia 
berpendapat untuk diselesaikan secara internasional dan 
mendapatkan perlakuan yang sama seperti "rnanusia 
perabu" dari Vietnam. 

30. Tentang nelayan Indonesia yang dalam usaha hidupnya/ 
rn ata pencahariannya sa mpai m e lewa ti b a tas negara 
tetangga, Indonesia sedang menawarkan konsep penyc 
lesaian masalah kcpada ncgara tctangga tcrscbut. 

31. Kcmungkinan Ruang Angkasa digunakan oleh dua 
negara adikuasa untuk pcrang. 
Walaupun senjata nuklir suduh dicipta kan, namun bagi 
pcmilik senjata tersebut tidak dapat memanfaatkan untuk 
mcncapai tujuan politiknya. Scnjata terscbut hanya dapat 
digun a kan untuk tujuan diplomasi, sch ingga secara 
ekonomi dan Hankam fungsi kcpcmilikannya mcnjadi 
sia-sia. Scbagai contoh : Jepang disegani dunia karcna 
kuatnya ckonomi, bisnis, maupun leknologinya. 

C. Bidang Penerangan. 
1. Radio, Te!evisi, dan Film. 

a. Per kcmbangan Radio Siaran Pcmcrintah dan Swasta 
yang pada saat ini mcncapai jurnlah l eb ih kurang 
750 Stasiun sorta pcrtumbuhan dinarnika masyara 
kat ekonorn i perfilrnan yang semakin meningkat, 
dirasakan sudah mcndesak pengaturannya dengan 
undang-undang (tentang Siaran dan tentang Perfil 
man). 

b. Di da larn usaha mengatasi blank spot area radio 
yang saat ini sekitar 30% dan blank spot area tcle 
v is i yang saat ini berkisar 60% akan dibangun 9 
buah pemancar radio short wafe dengan kekuatan 
masing-masing 250 Kw yang diharapkan tcrwujud 
pada tahun 1995. Disamping itu sedang direncana- 
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kan untuk menglntegrasikan siaran televisi dan radio 
melalui satelit, 

c. Masalah kejenuhan masyarakat terhadap siaran RRI 
dan film nasional perlu mendapat perhatian Pemer 
intah. Telah diadakan suatu usaha evaluasi dua kali 
setiap tahunnya, 

d. Komisi I DPR-RI mengharapkan kepada Pemerintah 
untuk mengadakan evaluasi dan peninjauan kembali 
mengenai status TVRI dengan Yayasannya (Kep 
pres 1963 disaat TVRI belum struktural di De 
parternen Penerangan), baik dalam segi hukum, 
relevansi, dan konsistensi Yayasan, maupun ma 
najemen operasionalnya. 

e. Masalah penyiaran iklan oleh televlsi swasta diha 
rapkan dapat menunjang pembangunan nasional. 
Penggunaan transponder Palapa bagi swasta, oleh 
Pernerintah dianggap masih bersifat terbatas, karena 
di dalam batas-batas pemilik antena parabola. Pe 
narnbahan waktu penyiaran iklan sementara ini 
masih belum diperlukan, karena prosentase yang 
diberikan belum dipergunakan secara penuh, namun 
hal tersebut tidak menutup kemungkinan untuk 
dipikirkan kernudian, Namun perlu diperhatikan 
pentayangan iklan yang menyimpang dari kebijak 
sanaan Pemerintah. 

f "Cable Television" dalam Program Jangka Panjang 
II diperkirakan akan menjadi bahan pertimbangan 
mengingat tuntutan pembangunan bangsa dan kebu 
tuhan masyarakat seperti pendidikan, hiburan, dan 
konsumsi informasi lainnya. 

g. Penelitian terhadap kemungkinan untuk penyiaran 
iklan di TVRI akan diperhatikan pembatasannya, 
antara lain dalam rangka penyiaran dan isinya. 

h, Penayangan koruptor di TVRI merupakan pemberi 
taan kejahatan bagi terhukum dan hal tersebut harus 
seizin Ketua Pengadilan dan sesuai proses pengadi 
lan serta berasal dari somber yang jelas, 

i. Pemerataan siaran pendidikan supaya diupayakan 
sesuai dengan kemampuan kemandirian CTPI se 
hingga tidak akan menimbulkan gejolak/kesen 
jangan sosial. 

j, Pada dasarnya Pemerintah secara bertahap mengha 
rapkan dan mengizinkan didirikannya 1 (satu) sta- 



siun te.levisi swasta di setiap Dacrah Tingkat l/ 
Propinsi. Untuk semen tara telcvisi swasta dibenar 
kan untuk menyampaikan feature yang kriterianya 
dilaksanakan olch Komisi Siaran, 

k. Masalah iuran televisi. 
Masalah penarikan iuran televisi te lah ditcruskan 
olch Pemerintah untuk dilaksanakan olch Yayasan 
TVRI, kar cna ha! in i din ila i tidak bcrtcntangan 
dengan Kcppres yang ada. Ditegaskan bahwa tidak 
ada kebijaksanaan pcnyitaan televisi. 
Komis! I DPR-RI berharap kenaikan iuran tclcvisi 
sejak tanggal 1 Pcbruar i 1992 yang lalu sebanyak 
100% segcra diimbangi dengan pcningkatan pclaya 
nan dan mutu pcnyiaran TVRI. 

I. Kita sepakat bahwa film kita ini hcndaknya mcm 
punyai fungsi yang berganda, bukan hanya ekonomi 
tetapi juga pcndidikan, kebudayaan, dan scbagainya. 
Bahasa m erupakan unsur utama dalam pcrfilman. 
Pada sisi Jain, kebudayaan sangat bcsar pcngaruh 
nya t erh adap bahasa. Bahasa rncrupakan wahana 
ungkapan tata pikir dan pikiran. 
Masalah tuntutan dari dua organisasi perfilrnan , 
khususnya yang menyangkut masalah monopoli per 
filman Indonesia, per lu pe ndckatan dan pcngcrtian 
dari sudut permasalahsnnya dengan Pemerintah. 
Masalah yang mcnyangkut MPEAA, sampai saat ini 
belum ada pcrubahan dari kebijaksanaan Perncrin 
tah , namun pcrlu diwaspadai masalah-rnasalah yang 
dapat mcrcsahkan masyarakat pcrfilman. 
Tcntang film impor, mcrnang di ny at ak a n sebag ai 
pelcngkap, dalam pcrcuarann ya tetap dikenakan 
pcraturan y:-ing sudah ada. Se!ain itu perkcrnbangan 
film nasional pcrlu dipacu , dilindungi, dan dibina 
tcrus agar mampu mengimbangi tuntutan kualitas 
maupun kuantitas untuk mcmpcrol eh tempat yang 
terhormat di ncgeri scndiri, Dcngan adanya ketidak 
scrasian antara m a s yar akat e konorn i pcrfilman 
mengenai pclaksanaan kcbijaksanaan, maka diper 
lukan upaya penanganannya, tcrutama oleh Dewan 
Film. 
Kornisi I DPR-Rl mcngharap Pcmerintah mewaspa 
da i lang ka h-Ia n g kah yang a k a n d iam b il olch 
MPEAA (Motion Picture Export Association of 
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America) yang cenderung merugikan masyarakat 
perfilman Indonesia. 

m. Pusat Pembinaan Bahasa bukanlah polisi dan tidak 
ada sanksi terhadap pencemaran bahasa. Yang 
paling mungkin diciptakan adalah sanksi moral dan 
atau sosial. Umuk itu dituntut penciptaan prakondisi 
berupa kesadaran dan tata sosial yang berlaku. 
Sanksi moral hanya berlaku bagi orang yang merasa 
dirinya menyesal terhadap sesuatu pelanggaran, 
sedangkan sanksi sosial berlaku apabila ada tata 
sosial yang ditaati oleh segenap anggota masyarakat 
dalam lingkungan masyarakat tersebut, Yang pen 
ting, kebudayaan dan bahasa Indonesia hendaknya 
diperankan di dalam perfilman, Mungkin perneca 
hannya dengan mengikutsertakan pakar bahasa dan 
pakar kebudayaan. 

n. Upaya nyata Pemerintah dalam perfilman amat me 
nentukan perkembangan perfrlman itu sendiri, 
umpamanya saja pendidkkan akademi dan sebagai 
nya. 

o. Pada akhirnya kita sependapat bahwa perlu adanya 
tolok ukur yang benar dan pasti dari sudut kebu 
dayaan dan sudut bahasa sebagai pegangan bagi 
Badan Sensor Film. 

p. Masalah perfilman yang menyangkut film anak 
anak, dubbing, dan sensor film kartun akan menjadi 
perhatian Pemerintah. 

2. Pe rs. 
a. Pernerintah menegaskan bahwa kebijaksanaan ten 

tang kunjungan Jurnalistik wartawan asing maupun 
nasional keseluruh wilayah Republik Indonesia 
termasuk ke Propinsi Timor Timur tidak mengalami 
perubahan, yang perlu di ingat adalah prosedur dan 
rnekanisme untuk kunjungan jurnalistik wartawan 
asing tersebut harus ditaati sebagaimana mestinya. 

b. Menanggapi perkembangan yang memprihatinkan 
serta permasalahan yang dihadapi, Pemerintah me 
'nekankan bahwa inventasi di bidang jasa informasi 
harus tetap mengutamakan segi idealisme pers dan 
asas kekeluargaannya serta dilandasi oleh profesi 
yang dibutuhkan dan tidak hanya semata-mata me 
nonjol kan aspek bisnisnya saja. Dalam kaitan hal 
tersebut, Pemerintah menyadari bahwa masih terda- 



pat kendala yang dihadapi, anlara lain semangat dan 
kebiasaan membaca masyarakat yang masih rendah 
dan ketcrbatasan daya bcli khalayak yang menye 
babkan bclum berkembangnya investasi di bidang 
jasa informasi/pcnerbitan. 

c. Tunjangan Fungsional bagi Juru Pencrang telah di 
tctapkan akan dibayarkan tcrhitung sejak tanggal 1 
Januari 1992 dan bcrita terscbut telah dikctahui dan 
dinanti nanti cleh 8997 Juru Penerang yang tersebar 
di seluruh pelosok tanah air. 
Komisi I DPR-RI mengharap agar Dcpartemcn Pe 
ncrangan scgera mclaksanakan pcmbayaran tunja 
ngan tersebut. 

d. Soal SIUPP, seperti yang tel ah diatur dalam Un 
dang-undang Nomor 21 Tahun 1982 dan Perrnenpen 
Nomor 01 Tahun 1984, cksistensinya masih rclevan 
dengan kepcntingan pcmbinaan perkcrnbangan Pers 
Nasional dcwasa ini. Adanya berbagai pcmikiran 
baru mcngenai SJU PP, h en dakn ya di tampung 
dalarn Sidang Pleno Pers, untuk sclanjutnya mcm 
bcrikan saran dan pcrtirnhangan kepada Pemcrintah, 
dalarn hal ini Mcnteri Pcnerangan. Dcngan derniki 
an, pcrrnasalahannya akan dapat scgcra diluruskan 
dan dipcroleh pcrsarnaan perscpsi, intcrpretasi, dan 
aprcsiasi scbagaimana yang diharapkan. 

e. Koran-koran yang bcsar dan kuat hendaknya tidak 
mcmatikan koran-koran daerah dcngan harga dum 
ping dan sebagainya. Hal ini pcrlu dipcrhatikan olch 
Pcmerintah. 

f_ Per a tur a n Pers di Indonesia Bagian Timur pcr lu 
mendapat perhatian yang lebih besar, karena Pemc 
rintah kini menitik beratkan pcmbangunan di Indo 
nesia Bagian Timur. 

g. Pcrnerin tah sepcridapat bahwa fair and balance of 
information pcrlu terus diperjuangkan me lalui Kon 
perensi Tingkat Menteri-Mentcri Penerangan Non 
Blok yang mcngcmhangkan prinsip menghindarkan 
konfirmasi dan mengcmbangkan kcrjasarna yang 
konstruktif menu ju suatu tata informasi dunia baru, 

h. Masalah Bulletin IQRA, yang ter paksa ditindak 
kar en a tulisannya mcnyinggung perasaan umat 
agama tertentu (kasus SARA), mcngundang perha 
tian kita untuk lebih waspada dalam pengawasan 
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terhadap publikasi yang bersifat intern/terhatas di 
dalam lembaga, yang meskipun terbitnya tanpa 
SIUPP tetapi tetap harus dapat dipertanggungja 
wabkan sesuai dengan kode etik jumalistik. 

i. Operasional Penerangan dengan pendekatan kultural 
terus digalakkan dan dikembangkan, Setiap tahun 
oleh Departemen Penerangan diadakan Festival 
Panggung Penerangan sarnpai tingkat nasional, 
dengan dernikian akan memupuk kebudayaan bang 
sa di daerah-daerah, 

j. Istilah Pers yang "bebas dan bertanggungjawab" 
dinilai penting untuk dirumuskan definisinya agar 
tidak menimbulkan berbagai penafsiran (karena 
perbedaan "kepentingan "), terutama dalam apresia 
sinya di bidang Ipoleksosbudhankam. Demikian 
pula aspek hukum yang menyangkut Penerbitan itu 
sendiri yang nampaknya masih perlu "penegasan" 
dalam implementasinya. 

k. Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS) menyampaikan 
hirnbauan kepada Pernerintah untuk mempertim 
bangkan "no tax on knowledge" mengingat sasaran 
ideal pembangunan nasional dalam konteks "men 
cerdaskan kehidupan bangsa", 

I. Budaya telepon dirasakan masih ada, namun hal ini 
diyakini bahwa perkembangan pers di Indonesia 
semula didasarkan atas budaya barat yang sangat 
terbuka dan akan memasuki kultur/budaya di Indo 
nesia yang sifatnya tertutup. Dengan demikian perlu 
adanya kehati-hatian dalam rangka menangani 
permasalahan di daerah, 

m. Masalah Pemutusan Hubungan Kerja. 
Masalah penyelesaian setiap PHK dalam perusahaan 
penerbitan pers tetap mengacu kepada Peraturan 
Menteri Penerangan RI Nomor 01 Tahun 1984 Pasal 
28, dengan melibatkan perusahaan, para karyawan 
maupun organisasi pers, melalui penyelesaian mu 
syawarah untuk mufakat, Khusus untuk kasus PT. 
Gita Karya, memang telah dinyatakan tidak sehat 
oleh Departemen Keuangan RI dan barus diadakan 
likuidasi melalui Tim Likuidasi. Penyelesaian tena 
ga kerjanya telah dilaksanakan melalui prosedur 
oleh Kanwil Departemen Tenaga Kerja sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang ada. 



n. Masalah sensor pers. 
Masalah sensor pets, khususnya kasus Sriwijaya 
Post kiranya sangat diharapkan kepada semua pihak 
b a ik aparal Pernerintah, khususn y a Pern er intah 
Dacrah, dan Pimpinan Redaksi Media dapat mengc 
tahui serta mcmahami benar mekanisme yang telah 
disepakati sesuai dcngan per aturan perundang 
und:rngan yang b er la ku, agar dapat diselcsaikan 
secara adil. Hubungan antara masyarakat, pcrs, dan 
Pcrncr intah pcrlu tcrus dibina secara se laras dan 
scimbang dalam upaya mcnuju terwujudnya pen 
gembangan pcrs berdasar kan Pancasila yang schat, 
bcbas, dan hertanggungjawab scsuai dengan perun 
dang-undangan yang berla ku. 

o. Masalah pcmerataan informasi kc wilayah Timur 
Indonesia. 
Pe r lu dikcmb angkan upaya terob osan untuk men 
ingkatkan pcm era ta an in formasi kcpada masyarakat 
di kcpulauan maupun daerah tcrpcncil di wil ayah 
Timur Indonesia. 

p. RDPU den g an Pimpinan Umum Harian Umum 
Pelita. 
Kornisi I DPR-RI menycsalkan k etidak h ad ir an 
Pcmirnpin Umum Harian Umum Pelita dan Wakil 
nya dcngan pernbcr itahuan rncndadak yang baru 
ditcrirna oleh Komisi I DPR-RT pada pagi itu (dite 
rima oleh Sckrctariat Koruisi I DPR-RI pada tang 
gal 30 Juni 1992 jam 15,00 WIB), pad~hal undang 
an untuk Rapat Dengar Pendapat Umum dcngan 
Pcmim pin Umum Harian Umum Pcl ita mcrupakan 
yang ketiga kalinya dan pihak Harian Umurn Pclita 
sclalu bcrhalangan hadir. 
Komisi I DPR-Rl bcrrnaksud mcndapatkan ketcra 
ngan dar i Pemimpin Umum Harian Umurn Pclita 
mengcnai pcrmasalahan di sekitar PHK scjurnlah 
Wartawan Jan Karyawan Harian Umurn Pclita yang 
terjadi sejak tahun I 991. Scbcnarnya Komisi I DPR 
RI b ermaksud mendapatkan ketcrangan langsung 
dari Pcrni mp in Umum Harian Umum Pclita agar 
dapat mcrnberikan pcrtimbangan, pengawasan, dan 
jalan keluar alas kasus Felita terscbut berdasarkan 
keterangan yang seimhang demi kcpentingan kehi 
dupan dan perkembangan pcrs nasional. Disarnping 
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itu Komisi I DPR-RI perlu mendapat penjelasan 
tentang bubungan antara Wartawan dengan Penerbir 
Surat kabar/Perusabaan, mengingat wartawan sering 
tidak dianggap sebagai karyawan. Oleh karena itu 
diperlukan penjelasan sejauh mana kasus PHK dan 
semacam itu terhadap wartawan diatur oleh keten 
tuan PHK Departemen Tenaga Kerja RI, atau 
apakah terhadap wartawan terdapat ketentuan khu 
sus yang diatur oleh Departemen Penerangan Repu 
blik Indonesia. 
Mengenai proses peradilan yang sedang berlang 
sung saat ini akibat tuntutan wartawan yang terkena 
PHK terhadap Pemimpin Umum Harian Umum 
Peli ta, Komisi I DPR-RI tidak bermaksud mencam 
purinya dan akan menghormati sebagai bagian dari 
usaha penegakan hukum. 
Mengingat tidak terdapat waktu dan kesempatan 
untuk menelusuri lebih jauh kasus tersebut dengan 
Harian Umum Pelita, maka masalah PHK Wartawan 
Harian Umum Pelita serta ketentuan yang menga 
turnya, oleh Komisi I DPR-RI akan diangkat dalam 
Rapat Kerja dengan Menteri Penerangan RI. Se 
da ngka n mengenai ketidak hadiran Pemimpin 
Umum Harian Umum Pelita dalam Rapat Dengar 
Pendapat Umum dengan Kornisi I DPR-RI meskl 
pun telah beberapa kali diundang adalah merupakan 
masalah etika yang perlu disampaikan kepada De 
wan Pers sebagai Iembaga tertinggi Pers Nasional. 

Ill. LAIN - LAIN 
1. Ideologi. 

Beberapa negara penganut paham Komunisme/Materialisme 
belakangan ini meninggalkan ideologinya dan mencari pem 
baharuan yang dianggapnya memungkinkan untuk memper 
baiki kehidupan nya yang selama ini kian memburuk. Situasi 
tersebut ternyata berlanjut dan mempengaruhi negara-negara 
lain yang mengalami nasib yang sama. Sehubungan dengan 
itu, maka bangsa Indonesia perlu lebih meningkatkan upaya 
pembudayaan Pancasila/P4 untuk menangkal kemungkinan 
tersebut di atas. 

2. Politik. 
a. Demokrasi Pancasila harus tetap menjadi landasan 

sistern polHik yang meliput] fungsi, struktur, dan meka 
nismenya, Secara konseptual mekanisme tersebut perlu 
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2. KOMISI II 
I. Masalah-musalah yang suduh mendapat perhatian Pemer in 

tah dan sudah direalisir, 
l. Pemekarun wilayah/peningkatan status. 

a. Pcrnbcntukan Kabupatcn Dacrah Tingkat II Halmahcra 
Tcngah (UU No. 6 Tahun 1990). 

b. Pcmbentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (UU 
No.7 Tahun 1990). 

c. Pcrnbentukan Kabupatcn Dacran Tingkat H Larnpung 
Barat (UU No. 6 Tahun 1991). 

d. Pcrnbcntu kan Kotamadya Dacrah Tingkat II Dcnpasar 
(UU No. l Tahun 1992). 

e. Pernbcntukan Kota Administratif Banjar (Jawa Barat). 
f. Pcmbcntukan Kota Adrninistratif Langsa (D.l. Aceh). 
g. Pcmbentukan Kota Adrninistratif Rantau Prapat (Sumut) 

dituangkan ke dalam undang-undang. Dengan demikian 
Pan casi la scbagai sumbcr dari segala sumber hukum 
yang berlaku di Indonesia sebagai negara hukum benar 
bcnar terwujud. 

b. Bclakangan ini ada scrnentara pihak yang rncmasalahkan 
"rnasa mcngambang" yang dikaitkan dcngan pcngcm 
bangan infrastruktur politik di pedcsaan. 

3. Sosial. 
a. Proses pcmbauran (asimilasi) Warganegara Indonesia 

Kcturunan Cina be lu m b erj a lan seperti diharapkan, 
karena jumlahnya cukup besar dan banyak yang mendu 
duki porsi ekonorni/perdagangan. 

b. Perkernbangan konglomcrat merupakan gejala yang 
kurang schat ditinjau dari sudut kcterpaduan tiga eko 
nomi Indonesia. Kccenderungan hidup cksklusifnya per 
lu mcndupat perhatian agar konscpsi dcmokrasi ekonomi 
tetap tcrpcl ihara. 

c. Mcngenai adanya kcsenjangan sosial, kita harus herusa 
ha memperscrnpit kcscnj arigan itu; kita b arus marnpu 
berpikir obyektif; kita harus mcrnbcdakan prinsip dan 
ckses, dan kita harus mcmegang t cg uh prinsip dan 
mengatasi ekses-ckscs yang timbul. 
Kcscnjangan sosial rnerupakan resiko dari suatu masya 
rakat yang sernakin maju dan dinarnis, narnun kita tidak 
ho lch mcmbiarkannya. Kita sudah mcnjcrnbatani dan 
tclah hanyak usuh a untuk mempcrscrnpit kcscnjangan 
yang ada, dan ini rncnjadi tanggungjawab kita scmua. 
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h. Pembentukan Kota Administratif Pagar Alam (Sumsel), 
J. Pembentukan Kota Administratif Watampone (Sulsel). 
j. Per luasan Kotamadya Daerah Tingkat II Manado 

(Sulut). 
2. Peraturan/perendang-undaegan lainnya. 

a. RUU tentang Susunan Pemerintahan DKI Jakarta 
Sebagai Ibukota Negara R.I. (Pembahasannya ditangani 
oleh Pansus dan kini menjadi UU No. 11 Tahun 1990). 

b. RUU tentang Penataan Ruang (Pembahasannya ditanga 
ni oleh Pansus dan sampai kini masih dalarn proses 
pembahasan). 

c. Ketentuan Konversi Hak Atas Tanah di Propinsi Daerah 
Tingkat I Timor Timur menurut Undang-undang Pokok 
Agraria (PP No. 18 Tahun 1991). 

d. Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Ternpat, Tata 
Upacara clan Tata Penghormatan (PP No. 62 Tahun 
1990). 

e. Deregulasi di bidang Pertanahan sesuai dengan Paket 6 
Juli 1992. Adanya peningkatan perhatian Pemerintah 
terhadap pelaksanaan musyawarah mufakat dalam rang 
ka pembebasan/ganti rugi tanah, 

f. Naiknya tunjangan istri Pegawai Negeri dari 5 % menja 
di 10%. 

g. Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) dan Penetapan 
Pensiun Otomatis (PPO) bagi Pegawai Negeri Sipil. 

II. Masalah-masalah yang belum dlrealislr dan perlu mendapat 
perhatlan Pemerintah : 

A. Bidang Pemerlntahan 
I. Pemekaran Wilayah/Peningkatan status. 

a. Peningkatan status Kata menjadi Kata Adminis- 
tratif. 

1) Kola Batusangkar (Sumbar) 
2) Kota Pariaman (Sumbar) 
3) Kota Lhokseumawe (D.I.Aceh) 
4) Kota Pangkalan Brandan (Sumut) 
5) Kota L1hat (Sumsel) 
6) Kota Metro (Lampung) 
7) Kota Kotabumi (Lampung) 
8) Kota Bontang (Kaltim) 
9) Kota Palopo (Sulsel) 

10) Kota Tomohon (Sulut) 
11) Kota Klaten (Jawa Tengan) 
12) Kota Cilegon (Jawa Barat) 



13) Kata Bima (NTB) 
14) Kota Maumere (NTf) 
15) Kota Waingapu (NIT) 
16) Kota Ende (NTT) 
17) Kota Sorong (Irian Jaya) 

b. Pcn ing katan status Kota Administratif menjadi 
Kotamadya Daerah Tingkat II, antara lain: 
1. Kotif Palu (Sulteng) 
2. Kotif Kendari (Sultra) 
3. Kotif Tarakan (Kaltim) 
4. Kotif Jayapura (Ir inn Jaya) 
5. Kotif Mataram (NTB) 
6. Kotif Ku pang (NIT) 
7. Kotif Dili (Timor Timur) 
8. Kotif Dumai (Riau) <(_ 
9. Kotif Tangcrang (Jawa Barut) 

c, Pcmbentukan Kabupaten Dacrah Tingkat IL 
1) Kabupatcn Dali IJ Bualcmao, yang merupakan 

b ag ia n d a r i Kabupatcn Dut i II Gorontalo 
(Sulut). 

2) Kab upatcn Dati II Talaud, yang merupakan 
bagian dari Kabupatcn Dati II Sangihe Talaud, 

d. Pcrluasan wilayah, antara lain; 
1) Kodya Dati II Sawahlunto (Sumbar) 
2) Kodya Dati II Pontianak (Kalbar) 
3) Kodya Dali II Tega! (Jawa Tengan) 
4) Kodya Dali II Pcmatang Siantar (Sumut) 
5) Kodya D;1ti II Binjai (Sumut) 
6) Kody a Dati II Bcngku lu (Bcngkulu) 
7) Kodya Dati II Iambi (Jambi) 

e. Pcningkatan Pcrwakilan Kecamatan mcnjadi Keca 
matan, tcrrnasuk wilayah Kccamatan dari Kodya 
Dati II Bitung dan Kodya Dati JI Denpasar. 

f. Pcrubahan status Dcsa di wilayah Pcrkotaan mcnja 
di Kelurahan 

2. Pemindahan Ibukota Kabupaten. 
a. Kabupaten Dacrah Tingkat II Langkat (Sumut) 
b. Kabupaten Dacrah Tingkat II Deli Scrdang (Sumut) 
c. Kabupatcn Daer ah Tingkat II Agam (Sumbar) 
d. Kabupatcn Daerah Tingkat II Pckalongan (Jawa 

Tcngah) 
e. Kab upaten Dacrah Tingkat II Limapuluh Kola 

(Sumhar) 
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3. Beberapa peraturan Perundang-undangan di bidang Dep 
dagri yang mengacu kepada Undang-undang No. S 
Tahun 1974 yang belum diselesaikan I belum disampai 
kan kepada DPR, antara lain : 
a. RUU Tentang Perusahaan Daerah (Pasal 59 UU No. 

5/1914). 
b. RUU Tentang Retribusi Daerah (Pasal 58 UU No. 

5/1974). 
c. RUU Tentang Pajak Daerah (Pasal 55 UU No. 

5/1974). 
d. RUU Tentang Perirnbangan Keuangan antara Pusat 

rum Daerah (Pasal 57 No. 5 /1974) 
e. RUU Tentang Tatacara Tindakan Kepolisian terha 

dap Anggota DPRD (Pasal 33 UU No. 5/1974) 
f. RUU Tentang Tatacara Pelaksanaan Hak Penyelidi 

kan oleh DPRD (Pasal 29 UU No. 5/1974) 
g. RPP Tentang Kedudukan, Tugas, Hak dan Wewe 

nang Polisi Pamong Praja (Pasal 86 UU No.S/1974) 
h. RVU Tentang Pcmerintahan Wilayah Kota Admi 

nistratif (Pasal 72 UU No. 5/1974) 
1. RPP Tentang Titik Berat Otonomi Daerah Tingkat 

II (Pasal 11 UU No. 5/1974) 
j. RUU Tentang Catatan Sipil. 

4. Masalah modal pangkal bagi Daerah-daerah Tingkat H 
yang baru dibentuk (untuk Kabupaten Daerah Tingkat II 
Halmahera Tengah, Kotamadya Dati II Bitung, Kabupa 
ten Dati II Lampung Baral, dan Kotamadya Dati II 
Denpasar), 

5. Peranan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang 
perlu ditingkatkan dalarn rangka untuk meningkatkan 
pengembangan dan pembangunan desa. 

6. Dalarn rangka meningkatkan besarnya jumlah APBD 
Tk.n di tiap Dati II, mengenai luas wilayab dan basil 
pembangunan yang telah dicapai suatu daerah tertentu 
agar dapat dipertimbangkan sebagai tambahan kriteria 
dalam penetapan alokasi bantuan Inpres Dali II. 

7. Lembaga DPRD baik di Tingkat I maupun di Tingkat II 
hendaknya Jebih berperan dalam rnelaksanakan secara 
optimal fungsinya sebagai penyalur aspirasi dan kepen 
tingan masyarakat, sehingga masalah-masalah yang 
timbul di daerah dan merupakan kewenangan daerah 
penyelesaiannya dapat segera diselesaikan di daerah 
yang bersangkutan, 



8. Mengenai m asalah Otonomi di Daer ah Tingkat II, 
Komisi II mengharapkan agar Peraturan Perncrintah 
mcngenai Pclaksanaan Otonomi di Daer ah Tingkat II 
scgcra di ke lu ar kan o l e h Pemcrintah, walaupun ada 
beberapa dacrah Tingkat II yang belurn siap. 

9. Sambil menunggu dikeluarkannya Undang-undang ten 
tang Pcrirnbangan Keuangan Antara Pusat Jan Daerah, 
untuk mcningkatkan per anan otonomi daerah, pcrlu 
adanya bagi hasil pajak aruara Pusat dan Daerah scperti 
halnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mcmung 
kinkan da cr a h yang bcrsangkutan dapat memiliki 
kernampuan kcuang an dalam melaksanakan otonomi 
daerah. Dalam rangka peningkatan pclaksanaan otonorni 
dacrah, Pajak Pcrtnrnb ahan Nilai (PPN) bagi pr oye k 
proyck Inpres d.m pajak-pajak lainnya hcridaknya dapat 
diserahkan kcpada Pcmerintah Daerah, 

10. Kritcria pcnetapan besarnya lnprcs untuk Dali I dan Dati 
I l hcn da kn ya rncnca kup luas wilayah lautan/pcrairan 
yang tcrrnasuk dalarn wilayah Propinsi Daer ah Tk.I dan 
Kabupatcn Daerah Tk.II yang bcrsangkutan. 

11. Mengenai Inventarisasi Kckayaan Negara berdasarkan 
lnstruksi Pr esidcn No.3 Tahun 1971, Komisi II mengha 
rapkan agar hal tcrschut mcndapat perhatian Pernerintah 
dalam ha! ini Mcnteri Sckrctaris Negara, tcrrnasuk Surat 
Pimpinan DPR-RI tanggal 5 Oktobcr 1990 yang isinya 
mcnanyakan masalah status dan batas tanah luar korn 
plek MPR/DPR-RI yang ditujukan kcpada Mcnsesncg. 

12. Upaya untuk mcningkatkan pcmbangunan di wilayah 
Indonesia bagian Timur, tidak h an ya dcngan jalan 
mcnga lokasikan dan a yang cukup tetnpi m clalu i pcncra 
pan kchijaksanaan khusus yang tepat dan sesuai dcngan 
kondisi kh usu s ba i k gcografi maupun dcmografi di 
wilayah tcrscbut. 

13. Demi tcrcapainya suatu Pcmer intah yang b ersih dan 
berwibawa, Pcmcrintah dalam hal ini BPKP handaknya 
mcningkatkan kualitas pcmcriksaannya dan mcngambil 
langkah-langkah baik preventif maupun persuasif. 

14. Komisi II menyarankan agar kctcntuan yang mcngatur 
penyiapan dan pernbahasan suatu Rancangan Undang 
undang diatur melalui suatu Undang-undang. Instruksi 
Presiden No.15 Tahun 1970 tcntang Tatacara Mernper 
siapkan Rancangan Undang-undang, pcrlu disesuaikan 
dengan kcbutuhan-kebutuhan yang sckarang dirasakan. 

274 



275 

B. Masalah Sosiai Po!itik. 
1. Mengenai pelaksanaan Pemilu 1992, Komisi II berpen 

dapat bahwa perlu diadakan evaluasi secara menyeluruh 
sejak awal persiapan sampai penyelenggaraannya itu 
sendiri. Evaluasi ini dirasakan perlu dalam rangka untuk 
lebih menyempurnakan pelaksanaan Pernilu di masa 
datang sehingga kualitas Pernilu itu lebih meningkat lagi 
terrnasuk bentuk-bentuk kampanye apa yang dapat lebih 
mencapai sasaran, 

2. Dalam memasuki era tinggal landas dalam Pelita VI, BP- 
7 Pusat per lu meningkatkan dan memperluas upaya 
pemasyarakatan dan pembudidayaan P-4, ideologi 
Pancasila dan Demokrasi Pancasila. 
Komisi U menyarankan agar peran Perguruan Tinggi 
dalarn pemasyarakatkan dan pembudayaan tersebut lebih 
ditingkatkan terutama dalam menjabarkan nilai-nilai 
dasar Pancasila ke dalam nilai-nilai instrumental dan 
nilai praktis, 
Mengharapkan adanya dana operasional yanag memadai 
untuk BP- 7 di Dati I dan Dati II untuk mendukung se 
cara ef'ektif pelaksanaan P-4 di daerahnya masing 
masing. 

3. Program pembauran bangsa sebagai perwujudan pembi 
naan dan persatuan bangsa adalah merupakan tugas 
nasional yang harus didukung dan dilaksanakan oleb 
semua potensi b angsa, sehingga terwujutlah suatu 
masyarakat Indonesia yang bersatu padu dalam semua 
kegiatan. 

C. Masalah Kepegawaian/Aparatur, 
1. Kesejahteraan dan penghasilan Pegawai Negeri masih 

perlu ditingkatkan, 
Komisi II Mengharapkan agar Pernerintah segera me 
nyempurnakan struktur gaji Pegawai Negeri Sipil dan 
ABRI agar kesejahteraan dan terutama sekali masa 
pensiun mereka akan lebih terjamin. 
Sebagaimana diketahui bahwa kenaikan gaji Pegawai 
Negeri sekarang ini masih diperhitungkan dari jumlah 
pendapatan yang diperoleh (take home pay) dan belum 
didasarkan alas struktur ga]i atau berdasarkan persentase 
dari tingkat golongan masing-masing sesuai dengan 
kemampuan, 

2. Sernentara Pemerintah berupaya menyempurnakan struk 
tur gaji, Komisi II mengharapkan agar Pemerintah mem- 



perhatikan b en a r-bcn a r pcningkatan kesejahteraan 
Pcgawai Negeri, antara lain : 
a. Mcmperbanyak jabatan fungsional, khususn ya 

untuk ditcmpatkan di dacrub-dacrah tingkat II. 
b. Kenaikan Pangkat Otornatis (KPO) dan Pensiun 

Otorn atis yang tclah ditetapkan agar bcnar-benar 
dapat dirasakan olch aparatur yang bcrkcpcntingan. 

c. Khusus mcngcnai Jabat.an Fungsional Guru, kiranya 
Impasing dapat scgcra disclcsaikan, schingga tun 
jangan jahatan fungsional dapat segera dibayar. 

3. Dibcrlakukannya proscdur Kcnaikan Pangkat Otornatis 
(KPO) untuk Pcgawai Ncgcri Sipil golongan I/A sarnpai 
dengan II/D mulai 1 April 1991, ini mcrupakan tindakan 
yang dilakukan Pcrncr intah da lam rangka pcningkatan 
kesejahter aan pcgawai Ncgcri Sipil. Tctapi berdasarkan 
kcnyataan bahwa dalam pclaksanaannya masih saja ada 
hambatan-harnbata n. 
Diharapkan agar pclaksanaan KPO yang dipcrluas ini, 
baik bagi guru SD dan para medis maupun hagi Pcgawai 
Ncgcri Sipil golongan I/A s.impai dcngan 11/D ini bcnar 
bcnar Ian car, otomatis, tanpa hamhatan, schingga hak 
hak Pcgawni Ncgcri Sipil ditcrima tepat waktu dan tcpat 
jurnlahnya. 

4. Gaji guru Inprcs No. 4 Tahun 1982 di NTI scbanyak 
2.326 Orang selarna pcriode April 1983 S/D Maret 1984, 
sarnpai sekarang bclurn dibayar. 

5. Bclurn mcratanya pcncmpatan guruguru SD, schinggn 
ada SD yang kckurangan guru dan scbaliknya ada SD 
yang berkelebihan guru. 

6. Masih ada n y a h arnb atu n dalam pcngctrapan sistem 
angka krcdit dalam rangka pembinaan karier Pcgawai 
Ncgcri Sipil. 

7. Masalah tenaga mcdis dan para mcdis , yang dihadapi 
ia lah bclum siapnya Puskcsrnas mcmpunyai tcnaga 
rnedis/doktcr. 

8. Du lam rangka mcmp er ccpat pcn ye lesaian urusan di 
bidang kepegawaian secara tcrdcsentralisasi, maka pcrlu 
scgcra dibangun gcdung Ka n w i l BAKN di Ujung 
Pandang dan Medan. 

9. Untuk mcndukung pelaksanaan program jabatan fung 
sional bagi Pegawai Ncgcri Sipil, diperlukan upaya 
periingkatan dukungan dana yang mcmadai, 
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10. Jabatan non struktural umum yang akan memberikan 
kepastian, jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil golongan I 
dan II, perlu segera diterbitkan. 

11. Masih seringnya ditemukan perbedaan data kepegawai 
an, baik mengenai fonnasi maupun data pribadi, sehing 
ga pelayanan administrasi kepegawaian sering menga 
lami hambatan. 

12. Latihan Pra Jabatan yang sering tersendat-sendat, 
hendaknya diupayakan untuk memperlancar pelaksa 
naannya dengan penyediaan dan penyaluran dana serta 
buku-buku yang dibutuhkan seeara tepat waktu dan tepat 
jurnlahnya. 

13. Mengenai penerimaan/pengangkatan pegawai baru, 
perlu adanya persyaratan atau kriteria-kriteria objektif 
supaya betul-betul diperoleh pegawai negeri yang mem 
punyai prestasi, dedikasi, loyalitas dan integritas pribadi 
dalam mengabdi kepada nusa dan bangsa. 

14. Untuk mendukung terwujudnya Otonomi Daerah yang 
nyata dan bertanggung jawab pada Daerah Tingkat II, 
perlu adanya peningkatan kemarnpuan aparatur dalam 
hal ini terutarna di bidang keuangan dan pendapatan 
daerah. Karena kemampuan personil dan managament 
dibidang tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan 
Pendapatan Asli Daerah. 

15. Untuk pelaksanaan Man Power Development Program, 
khusus masalah sistem pemindahan pegawai, pennasala 
han NIP merupakan salah satu hambatan. Komisi II 
mengusulkan agar NIP dapat disernpurnakan satu sistim 
NIP bagi pegawai negeri di seluruh Indonesia. 

16. Peraturan perundang-undangan di bidang Kepegawaian 
yang sudah berusia 16 Tahun perlu disempurnakan , 
Untuk itu BAKN diharapkan telah menyiapkan penyem 
purnaan peraturan perundang-undangan tersebut. 

17. Mengenai Waskat yang belum berjalan dengan baik, 
dimana masih banyak keluhan masyarakat terhadap 
pelayanan yang di berikan oleh aparatur pemerintah, 
Kornisi II mengharapkan Pemerintah cq Menpan agar 
berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan 
kesadaran Waskat dikalangan aparatur pemerintah 
disemua jenjang dan tingkatan, baik di pusat maupun di 
daerah, 

18. Karena keterbatasan tenaga pemeriksa, maka jangkauan 
pemeriksaan oleh BPKP juga terbatas, sedangkan untuk 
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menambah tenaga pcmeriksa BPKP tidak mudah karena 
mcmerlukan kualifikasi tertentu. Untuk itu perlu dicari 
kan jalan keluarnya. 

19. Berdasarkan laporan-Iaporan dari daerah dan kcadaan di 
lapangan menunjukkan bahwa rnasih tcrdapat kekurang 
an Guru SD. Karena itu pcrlu dilakukan pcndataan yang 
lcbih akurat oleh Dcpdikbud dan Pernda Tingkat I yang 
bcrsangkutan yang pelaksanaannya dilakukan sekaligus 
dcngan pcrnberian impasing guru dalam jabatan Iung 
sional. 

20. Untuk mcngopiimalkan pcnrnan dan fungsi perwakilan 
Ar s ip Nasional RI di d aerah-da er ah da larn rangka 
mcmasyarakatkan arsip, harnbatan yang dih adapi olch 
Pcrwakilan Arsip di daerah antara lain adalah : 
Masin rcndahnya eseloncring Pcrwakilan Arsip Nasional 
di daerah (Hla), sedangkan instansi yang bersangkutan di 
masa yang akan datang di rcncanakan untuk rnembina 
kantor ar sip daerah (ma), dan Kanw il-kan wil instansi 
pusat di daerah escloneringnya lcbih tinggi (Ha atau lib). 

21. Diklat pcnjenjangan hagi pcg awai ncgcri diarahkan 
untu k mernbcrikan kcmarnpuan manajcrial kepada para 
pcjabat yang telah atau akan mcnduduki suatu jabatan 
struktural. Namun demikian meningkatnya pesert a 
Diklat tersebut tarnpaknya tidak otornatis diikuti dcngan 
pcningkatan penernpatan atau pcningkatan dalarn jabatan 
struktural. Hal ini discbabkan terbatasnya jabatan struk 
t ur a] yang ter s e di a , Olch kar cn a itu dalam rangka 
mengcfcktifkan hasil-hasil Diklat pcnjcnjangan, pcr lu 
diupayakan jcnis-jcnis Di kl at yang di ar ahkan scsuai 
dcngan tugas dan jabatan yang akan diberikan kcpada 
seorang pegawai negcri. 

22. Sernakin modcrnnya kch idupan suatu bangsa dan ncga 
ra, maka pcrlu diirnbangi olch suatu administrasi pcm 
bangunan yang scmakin baik. O]eh karena itu pcnelitian 
terhadap adrninistr asi pcmbangunan yang dapat mendu 
kung tercapain ya tujuan pcmhangunan itu sangat dipcr 
lukan. 

23. Pcrlu d iadakan pcrigkajian lcbih lanjut tcntang Struktur 
Organisasi Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja, atau 
dcngan kata lain pcrlu dilakukan Analisis Jabatan tcrha 
dap Kepala Perwakilan Kecarnatan, sehingga dcngan 
dcrnikian dapat dipertimbangkan penetapan ese)on 

278 



279 

Kepala Perwakilan Kecarnatan minimal setingkat dengan 
Mantri Polisi Parnong Praja (MPPP) yaitu eselon Va. 

24. Perlu dikembangkan sistem kepegawaian yang bersifat 
nasional sehingga tidak ada lagi perbedaan antara Apara 
tur Pusat dan Aparatur Daerah, serta memberikan 
penghargaan yang lebih baik bagi mereka yang bekerja 
di daerah melalui pengembangan jabatan fungsional. 

D. Masalah Pertanahan, 
1. Masalah Penyempurnaan Permendagri No. 15 Tahun 

1975 dan No. 2 Tahun 1976 mengenai Pernbebasan 
Tanah dan Ganti Rugi, Kornisi II mengharapkan agar 
selain masalah kepentingan pembangunan lingkungan 
hendaknya tidak dilupakan kepentingan rakyat itu sen 
diri, rakyat/masyarakat golongan ekonorni lemah seba 
gairnana tertuang dalarn Pasal 11 ayat (2) Undang 
undang Pokok Agraria No. 5 Tabun 1960 di mana di 
antaranya dikatakan : "Di mana perlu dan tidak berten 
tangan dengan Kepentingan Nasional perlu diperhatikan 
jarninan terhadap golongan ekonomi lemah", Yang pada 
intinya masyarakat yang tergusur untuk kepentingan 
pembangunan oleh Pemerintah maupun swasta seyogya 
nya kehidupan masyarakat tersebut harus lebih baik 
daripada kehidupan sebelumnya dan jangan malah lebih 
sengsara. 

2. Tentang deregulasi di bidang pertanahan, sesuai Paket 6 
Juli 1992 di antaranya tentang Pencabutan Perrnendagri 
No. 12 Tahun 1984, Komisi II sangat mendukung lang 
kah deregulasi tersebut khususnya di bidang pertanaban 
dalam kaitan dengan penyediaan tanah dan macam-ma 
cam perijinan dalarn rangka penanaman modal baik dalam 
negeri maupun asing. Kornisi II mengharap agar pelak 
sanaan di daerah betul-betul sesuai dengan maksud dan 
tujuan deregulasi itu sendiri di mana aparat pelaksana 
sudah siap baik pengetahuan hukum pertanahan maupun 
mentalitasnya sehingga maksud baik deregulasi itu dapat 
benar-benar mencapai sasaran, 

3. Perlu adanya penyebarluasan atau penyuluhan kepada 
masyarakat mengenai hukum atau peraturan perundang 
undangan yang berlaku di bidang pertanahan, sehingga 
dengan dcmikian masyarakat akan mengetahui bagaima 
na harus berbuat dalam menghadapi masalah pertanahan, 

4. Dalam rangka penertiban managarnent pertanahan, perlu 
adanya penyempurnaan perangkat peraturan perundang- 



undangan di bidang pertanahan sesuai prioritas kebutu 
han pcmbangunan. 
Masalah-masalah yang dirasa sangat urgen untuk seget» 
diatur antara lain : Masalah kcpcrnilikan tanah yang di 
dalarnnya mcngatur pula sifat "fungsi sosial", keseim 
bangan kcpentingan urnum dan pcrorangan, tatacara 
pcmbcr ian, penggarapan, perwakafan , pelepasan dan 
pcncabutan hak, pcmbcrian bukti, luas lahan yang dapat 
dimiliki dan lain-lainnya. 

5. Idealnya di tiap ibukota propinsi ada Kantor Perwakilan 
ARNAS, tetapi yang m enj adi pcrmasalahan adalah 
penyediaan tanah untuk pcmbangunan kantornya. 
Karena itu diharapkan agar Pcmcrintah menyediakan 
anggaran untuk kcpcrluan itu. 

6. Dalam rangka Catur Tertib Pcrtanahan, Badan Pertana 
han Nasional (BPN) s e p e nd apat dcngan Komisi II 
bahwa langbh awal yang baik adalah pendataan yang 
Iengkap dcsa demi desa, sehingga sccara jelas dapat 
diketahui riwayat tanah nya, letak hatashatas dan siapa 
pemilik tanah tersebut. 
Komisi II merigharapkan agar pelaksanaan pcngukuran 
desa demi desa akan berjalan Jancar dari tahun ke tahun 
dalam rangka Catur Tcrtib Pcrtanahan, khususnya Tcrtib 
Adm in istrasi Pcrtana ha n, 

7. Dalam rangka upaya pcngcndalian harga tanah te lah 
dijelaskan olch Kcpala BPN, walaupun ini tidak lang 
sung mcrupakan tin da kan pcngendalian harga tetapi 
karcna rncrnpunyai akibat terhadap pcngcndalian harga 
rnaka tcluh diternpuh dcngan mclalui antara lain dcngan 
adanya iz in lokasi dan pcrnbcbasan tanah yang dikcluar 
kan o leh Gubcrnur KDH Ting kat I. Kcmudian akan 
adanya tindakan-tindakan pcrpajakan, antar a lain akan 
dipcrtimbangkan pengenaan Pajak Pcnarnbahan Nilai. 
Kornisi II mengharapkan agar dapat dikernbangkan Sis 
tern Perpajakan dalam rangka pcngcn dalian harga tanah, 
schingga tidak ada scmangat jor-joran untuk mcnaikkan 
harga tanah 

8. Kegiatan PRONA (Proyek Nasional Agraria) sangat 
rn ernb an tu masyarakat tcrutama golongan ekonomi 
lemah di dalam mcrnperoleh sertifikat tanah. 
Komisi II mengharapkan agar PRONA tctap dilaksana 
kan clan sasaran PRONA ini harus bcnar-bcnar tepat 
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3. KOMIS! III 
I. PENDAHULUAN 

1. Umum. 
a. Dalam Repelita V yang mencakup kurun waktu 1 April 

1989 s.d. 31 Maret 1994, pembangunan dan pembinaan 
hukum dilaksanakan melalui serangkaian kebijaksanaan 
pokok dan langkah-langkah antara lain : 
1) memantapkan hasil-hasil pembangunan yang telah 

dicapai; 
2) melanjutkan usaha-usaha peningkatan dan penyem 

purnaan dan pernbinaan hukum nasional dalam 
rangka pembaharuan hukum, pemantapan kedudu 
ka n dan peranan badan-badan penegak hukum 
termasuk sikap dan perilaku serta kemampuannya, 
penyelenggaraan bantuan hukum dan pembinaan 
bantuan hu kum bagi lapisan masyarakat yang 
kurang mampu, serta meningkatkan prasarana dan 
sarana yang diperlukan untuk menunjang pem 
bangunan di bidang hukum; 

yaitu kepada golongan ekonomi lemah dalam masyara 
kat khususnya di desa-desa. 
Diharapkan agar di tiap daerab diadakan Program 
Daerah (PRODA) untuk mendukung suksesnya PRONA. 

9. Dalam rangka pelaksanaan UUPA, beberapa peraturan 
perundang-undangan di bidang pertanahan hendaknya 
dapat segera direalisir, 

10. Mengingat masih banyaknya tanah-tanah instansi Peme 
rintah yang belum mempunyai sertifikat, maka Komisi II 
mengharapkan hal tersebut mendapat perhatian dari 
pihak Pemerintah. 

11. Terhadap kasus-kasus tanah yang terdapat di beberapa 
daerah, diharapkan agar Pemerintah cq Badan Pertana 
han Nasional memperhatikan masalabnya, melalui 
tindakan penelitian kasus-kasus tersebut, mengadakan 
koordinasi dan konsultasi dengan instansi yang terkait, 
untuk selanjutnya mengambil keputusan terhadap kasus 
kasus tersebut. 

12. Untuk rnengantisipasi masalah pertanahan secara tuntas, 
perlu adanya sistem kerja sama yang terpadu antara 
Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan Pemerintah 
Daerah. 



3) pembangunan hukum sebagai upaya untuk menc 
gakkan kcadilan, kcbcnaran dan ketertiban dalarn 
negara hukum Idoncsia yang berdasarkan Pancasila 
dan Undang-Undang Dasar 1945, diarahkan untuk 
mcningkatkan kcsadaran hukum, menjarnin pene 
gakkan, pe layana n dan kcpastian hukurn, scr ta 
mewujudkan tata hukum nasional yang mcngabdi 
pada kepentingan nasional; 

4) dalam usaha pcmbangunan hu kurn perlu ditingkat 
kan Iang kah-Iangkah untuk mengcmbangkan dan 
mcncgakan sccara ser asi hak dan kcwajiban asasi 
warga ncgara dalarn rangka mcngamalkan Pancasila 
dan Undang-Undang Dasar 1945. 

b. Dewan Pcrwa kilan Rakyat Repuhli k Indonesia (DPR 
Rl) sebagnimana dirnaksud dalam TAP MPR-RI No.IJI/ 
MPR/1978 tcntang kedudukan dan huhungan Tata Kerja 
Lernbaga Tcrtinggi Negara dcngan/atau antar Lembaga 
Tinggi Negara, mcrupakan suatu wuhana untuk rnclak 
sanakan Dcmokrasi Pancasila, dan berdasarkan Kcpu 
tusan DPR-RI No. 10.:DPR-RI/IIl/82-83 tentang Pcratur 
an Tata Tertib DPR-Rl, rriernpunyai tugas dan wcwc 
nang antara lain : 
1) bcr sam a-sama dcngan Prcsiden mcrnbcntuk Un 

dang-undang; 
2) bersama-sarna dengan Presiden mcnctapkan Ang 

garan Pcndapatan dan Bclanja Negara (APBN); 
3) rnclakukan pengawasan atas : 

a) pclaksanaan undang-undang; 
b) pclaksanaan APBN scrta pengelolaan keuangan 

ncgara; 
c) kebijaksanaan Pernerintah. 

c. Dalam rangka mcnjalankan tugas sorta wcwenangnya, 
DPR-Rl mernb entuk Kornisi-komisi dan alat kcleng 
kapan lainnya serta mcnctapkan jumlah dan ruang ling 
kup tugasnya masing-masing, sebagairnana tcrtuang 
dalam Keputusan DPR-RI No.ll;DPR-RI/IV/1982-1933 
tentang Pcncntuan Ruang Lingkup Tugas/Pasangan 
Kerja Komisi-Kornisi dalarn Dewan Pcrwakilan Rakyat 
Republik Indonesia. Dalam Keputusan tersebut Komisi 
JII DPR-RI mempunyai pasan gan kerja dengan De 
partemen Kchakirnan dan Kejaksaan Agung, sehingga 
menjadi j clas bahwa ruang lingkup tugas Komisi III 
adalah meliputi bicang hukum. 

282 



283 

Memperhatikan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden 
R.I di depan Sidang Paripurna DPR-RI tanggal 16 
Agustus 1991 sebagai pelaksanaan Tahun Kedua Repeli 
ta V, maka dalam Bab XX Bidang Hukum ditegaskan 
bahwa kebijaksanaan dasar pembangunan hukum meli 
puti a.l. : 
1) Pembaharuan hukum ; 
2) Peningkatan penegakkan hukum ; 
3) Peningkatan pelayanan jasa hukum; 
4) Pendidikan dan latihan tenaga hukum; 
5) Peningkatan pembinaan Peradilan; 

2. Maksud dan Tujuan 
Adapun penulisan memorandum ini dimaksudkan untuk 
mernenuhi ketentuan Tata Tertib DPR-RI PasaR 59 ayat 6 
yang berbunyi : "Pada akhir masa keanggotaan DPR-RI, 
Komisi mernbuat invetarisasi masalah yang belum terselesai 
kan". Sedangkan rujuannya adalah untuk dapat dijadikan 
sebagai bahan acuan bagi anggota Komisi III Periode 1992- 
1997 guna mempermudah dalam melaksanakan tugas-tugas 
nya. 

II. PELAKSANAAN TUGAS 
Repelita V pada dasarnya merupakan kelanjutan dan peningkatan 
dari Repelita IV seperti yang telah digariskan dalam GBHN 1988. 
Pada bidang hukum akan disempurnakan usaha-usaha pem 
bangunan dan pembinaanya ~ang terarah dan berkesinambungan. 
1. Bidang Perundang-undangan 

a. Peraturan perundang-undangan yang telah dapat disele 
saikan selama periode keanggotaan tahun 1987-1992 
meliputi : 
1) RUU tentang Paten. 
2) RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata 

Usaha Negara Jakarta, Medan dan Ujung Pandang. 
3) RUU tentang Kejaksaan RI. 
4) RUU tentang Keimigrasian, 
5) RUU tentang Merek. 

b. Beberapa peraturan perundang-undangan di bidang bu 
kurn yang belum diselesaikan dalam Repelita V meliputi 
antara lain : 
1) RUU tentang Ketentuan-ketentuan Umum Peraturan 

Perundang-undangan. 
2) RUU tentang Hukum Pidana. 
3) RUU kentang Hukum Perdata, 
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2. Bidang anggaran 
Pcmbangunan dnn pernhinaan hukum mcrupakan keg:iatan 
dan usaha yang men unjang ser ta mcng arah kan pcruhahan 
masyarakat dalarn rangka pcmhangunan manusia Indonesia 
seutuhnya dan pcmhangunun scluruh masyarakat Indonesia. 
Untuk mcndukung langkah dan kcbijaksannan tcrscbut scba 
gnimana d i re n cun ak a n da lam Rcpe l ita V da larn bidang 
hukum dipcrlukan tcrscdianya anggaran yang mcmadai, 
Pada setiap tahun anggaran, penycdiaan Jana scktor hukum 
telah mcngalami kcnaikan dibandingkan dcngan tahun-tahun 
sebelumnya, namun de m iki an pcnambahan dana terscbut 
masih mcncmpatkan sc k tor hukurn p ada papan bawah di 
bandingkan scktor-scktor lninnya. 

3. Bidang Pengawasan 
Se lama periode kea nggotaan tahun 198 7-1992, kornisi III 
DPR-Rf tclah mclaksanakan tugas pcngawasannya tcrhadap 
kez i ata n dan kebija ksan aan p ih ak cksckut if , baik yang ~ ~ 
mcnyangkut pclaksanaan Uridang-undang, APBN tcrmasuk 
pcraturan pelaksanaannya maupun pclaksanaan Garis-garis 
Besar Haluan Negara, yang dilakukan dcngan : 
a. Rapat Kcrja dcngan Prcsidcn yang diwakili oleh Mcntcri 

Kehakiman dan Jaksa Agung sebagai Pasangan Kcrja 
Kornisi III DPR-Rl. 

b. Rapa t Dcngar Pcndapat dcngan para pejabat dari De 
parternen Kehakirnan dan Kejaksaan Agung. 

c. Rapat Dcngar Pcndapat Umum dengan pihak-pihak non 
pemerintah. 

RUU tentang Hukum Acara Pcrdata. 
RUU tentang Hukum Dagang. 

/ 

4) 
5) 
6) RUU tentang Hukum Pcrdata lntcrnasional. 
Se la in itu beberapa pokok matcri yang akan dibcntuk 
maupun discmpurnakan dalum Rcpcllta V antara lain 
1) RUU tcntang Hukum Laut Nasional. 
2) RUU tenting Hukurn Udara Jan Angkasa. 
3) RUU tcntang Hukum Pertanahan. 
4) RUU tcntang Bantuan Hukum. 
5) RUU tcntang Ganti Rugi dan Rchabilitasi. 
6) RUU tenting Peradilan Anak, 
7) RUU tentang Peradilan fv1ilitcr. 
8) RUU tentang tcntang Arbitrasc. 
9) RUU tentang Jabatan Nntaris. 
10) RUU tcntang Pcmasyar.rkatan. 
11) RUU tcntarig Kcpolixinn RI. 

c. 
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d. Kunjungan Kerja, baik yang dilakukan dalam bentuk 
Tim Komisi III maupun oleh para anggota secara pero 
rangan, telah dapat menjangkau keseluruh Propinsi 
Daerah Tingkat I, kecual i D.I. Aceh, Irian Jaya dan 
Sulawesi Tengah, 

e. Rapat Gabungan dengan Komisi II. 
f. Rapat Konsultasi dengan Mahkamah Agung. 

III. INVENTARISASI PERMASAIAHAN 
1. Bidang Departemen Kehaklmaa 

a. Bidang perundang-undangan 
1). Di bidang perundang-undangan dalam Repelita V 

Departemen Kehakiman telah menyusun Program 
perundang-undangan yang bersifat nasional yaitu 
Relegnas (Rencana Legislatif Nasional) antar De 
partemen/Lernbaga Pemerintah Non Departemen 
yang dilaksanakan oleh Departemen Kehakiman cq 
BPHN yang akan digarap sesuai dengan tingkat 
penggarapan dan persetujuan prakarsanya (Pencip 
taan 11 RUU, Pembaharuan 19 RUU, Pelaksanaan 1 
RUU). 
Walaupun Dalam perencanaan penggarapan RUU 
RUU dimaksud sudah diupayakan koordinasinya 
oleh BPHN, namun dalam realisasinya koordinasi 
tersebut kurang diperhatikan oleh masing-masing 
instansi pemrakarsa. Hal ini terjadi karena adanya 
berbagai keterbatasan sumber daya, baik yang 
berupa dana, tenaga dan waktu , Disamping itu 
kendala pokok yang mengakibatkan kurang diper 
hatikannya Relegnas tersebut terutama disebabkan 
karcna pada saat ini wewenang Departemen Kehak 
iman untuk rnelaksanakan koordinasi perencanaan 
RUU belum ada dasar hukumnya. 
Dalam masa yang akan datang untuk lebih memper 
lancar proses penyusunan produk legislatif diharap 
kan adanya suatu untuk produk hukum yang akan 
menyempurnakan Inpres Nomor 15 Tahun 1970. 
Apalagi dalam tahun-tahun mendataag skala priori 
tas pembangunan hukum akan ditekankan pada 
pembaharuan hukum kolonial menjadi Sistem 
Hukum Nasional Begitu pula dalam rangka mengan 
tisipasi perkembangan hukum yang akan datang, 
BPHN telah pembangunan Sistem Jaringan Doku 
mentasi dan Informasi (SJDI) Hukum, Pada saat ini 



secara bertabap dan berkesinambungan sedang 
diupayakan peningkatannya sehingga diharapkan 
pada awal permulaan Pelita VI sudah akan dapat 
menjangkau seluruh wilayah tanah air, baik antara 
Departernen, universitas, pengadilan, pengacara, 
notaris ditingkat Pusat dan Daerah, walaupun dana 
unluk itu masih dibawah kebutuhan. 

2) Permasa\ahan yang dapat dicatat 
a) terbahasnya penjadwalan kegiatan, sehingga 

pertemuan-pertemuan yang dilakukan kurang 
menunjang pemecahan matcri sccara kuntas. 

b) masin-rnasing departcmcn bcnar-bcnar dapat 
meningkatkan personil yang diserahi tugas 

,dibidang lcgislatif ini, dcngan memberikan 
pengawasan secara pcnuh dan tidak terlalu 
disibukan dengan tugas lain. 

c) masih banyaknya Undang-undang yang belum 
dijabarkan olch Pcraturan Pclaksanaannya. 

d) belum memadainya pelaksanaan pcnyusunan 
Relegnas, baik ketenagaan maupun materinya. 

e) Keppres 15/1970 hendaknya ditingkatkan rnen 
jadi Undang-undang, sehingga dasar hukum 
Sistim Jaringan Dokumentasi dan Informasi 
Hukum menjadi jelas dan kuat. 

b. Bidang angsuran 
1) Walaupun d ar i tahun ke tahun Anggaran Pernba 

ngunan Departemen Kehakirnan terus meningkat, 
namun mengingat pembangunan hukum bukan 
hanya meliputi pcmbangunan norma/kaidah hukurn 
belaka, melainkan juga mencakup pembangunan 
pranata, mekanisme proses dan prosedure hukum, 
maka kenaikan anggaran terscbut masih dirasakan 
hclum mencukupi karena kcnaikannya relatif sangat 
kecil jumlahnya. 
Mengingat masih banyaknya kegiatan yang harus 
dicapai dalam rangka melanjutkan, meningkatkan, 
dan mcmelihara hasil-hasil yang tel ah dicapai 
dihadapkan dcngan anggar an yang terbatas maka 
pelaksanaannya didasarkan pada daftar skala priori 
tas yang tel ah d itentukan dalarn Pelita, sehingga 
tidak terjadi kesenjangan dalam meletakan kerangka 
landasan menuju Pelita VI. 
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2) Permasalahan yang dapat dicatat 
Bahwa dalam menentukan skala prioritas program 
peningkatakan pendidikan para ·bakim perlu menda 
patkan perhatian, karena fakta manusia dalam derap 
pembangunan justru memegang kunci utarna untuk 
menentukan berhasil atau tidaknya suatu pemba 
ngunan yang kita cita-citakan. 

c. Bidang pengawasan 
1) Dalam setiap masa reses selama kurun waktu 5 

tahun, Komisi III telah melakukan kunjungan kerja 
kedaerah daerab baik dalam bentuk Tim Komisi III 
maupun secara perseorangan. Hasil temuan dari 
kunjungan kerja tersebut selanjutnya dijadikan ba 
ban pembabasan dalam rapat-rapat kerja maupun 
rapat dengar pendapat dan rapat konsultasi, 

2) Permasal ahan yang dapat dicatat 
a) Obyek kunjungan kerja Komis! III didaerah 

selain Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, 
Lembaga Pernasyarakatan tidak ketinggalan 
pula mengunjungi instansi Polri setempat untuk 
melihat pelaksanaan tugasnya dibidang 
KU HAP. 
Dalam kesempatan rapat kerja/dengar pendapat 
sebagai tindak Ianjut dari temuan kunjungan 
kerja, khususnya dengan Jajaran Polri menga 
larni sedikit kesulitan, karena Polri bukan meru 
pa kan pasangan kerja Komisi III. Demikian 
juga ketentuan Tatib DPR-RI yang, walaupun 
memberikan kesempatan, namun dalam pelak 
sanaannya rnasih menghadapi hambatan admi 
nistratif. Padahal banyak permasalahan yang 
penting di bidang pelaksanaan penegakkan hu 
kum/KUHAP yang perlu dibahas antara Komisi 
m dengan Kapolri. 

b) Dari peninjauan Komisi III di lembaga-lembaga 
Pemasyarakatan, khususnya di kota-kota besar, 
masih ditemui adanya Narapidana yang dapat 
meloloskan diri secara bersarna-sama, dan hal 
ini disebabkan a.l. oleh dua faktor : 

kurangnya kwantitas maupun kwalitas para 
petugas Lembaga Pemasyarakatan. 
keadaan bangunan Lernbaga Pemasya 
rakatan yang pada umumnya sudah tua. 
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2. Bidang Kejaksaan Agung 
a. Bidang anggaran 

1) Aggaran Pcmbangunan untuk Kejaksaa n Agung 
pada tahun-tahun tcrakhir ini mcmang mengalami 
peningkatan, tctapi sclalu masih jauh dari DUP yang 
diusulkan. Dengan anggaran yang tersedia terscbut, 
kcjaksaan tel ah mcngambil langkah, yaitu dengan 
melakukan penajaman skala prioritas pada proyck 
proyek yang telah diajukan schingga upaya penc 
gakkan hukurn dapat tcrus di tingkatkan baik kwali 
tas maupun kwantitasnya, 

2) permasalahan yanJ; dapat dicatat 
a) Guna kelancaran pclaksanaan tugas perlu ada 

nya dukungan saran dan prasarana yang merna 
dai, agar upaya yang d ilakukan b isa di lakukan 
se car a optimal. Wa l a u pun kejaksaan telah 
m cn yusun scr a n g k a i a n program Jan proyck 
selarna Rcpclita V, namun anggaran yang di 
pcrolch sarnpai dcngan tahun kcdua Rcpclita V 
masih bclum du pat mcn capa i sasara n yang 
diprogramkan. 

b) m asih tcrdapat hchcrapa Kej ar i yang belum 
mcmpunyai kendarunn dinas, schingga kurang 
mendukung dalam tugasnya tcrutama scbagai 
Muspida tcrasa kurang berwibawa. 

c) pcralatan kantor dan pcrlcngkapan fungsional 
yang sangat diperlukan untuk mcnunjang upaya 
pcn cgakan hukum tcrutama uruuk mcmbcrikan 
pclayanan yang bai k, ccpat dan tepat, scperti 
mcsin tik, mesin stcnsil, filing cabinet dirasakan 
masih hclum mcmadai. 

d) pendidik an Jan pcnataran Jaksa spesialisasi, 
scrta pcnataran Jaksa TUN masih pcrlu diting 
katkan terns. 

b. Bidang Pengawasan 
1) Dalam setiap masa reses sclarna kurun waktu lima 

tahun, Kornisi TIT tclah m clakukan kunjungan kerja 
ke daerah-dacrah baik dalam bcntuk Tim maupun 
pcrscorangan, h a si l tcmuan terseb u t selanjutnya 
dija dikan bah an dalarn rapat-rapat kerja maupun 
rapat dcngar pcndapat. 
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2) Permasalahan yang dapat dicatat 
Masalah peningkatan citra dan kewibawaan kejak 
saan pada kurun waktu menjelang Pelita VI yang 
akan datang ini sudah harus dimantapkan. Untuk 
menunjang program ini Kejaksaan Agung telah 
mengarnbil langkah-langkah yaitu sebagai berikut : 
a) peningkatan pelaksanaan tugas penegakkan hu 

kum yang merupakan kegiatan non fisik, 
b) mutasi jaksa dalarn lingkungan kejaksaan, se 

hingga daerah-daerah akan mengalami kema 
j uan, dan tidak menimbulkan kecemburuan 
antara sesama jaksa, 

c) Pendidikan dan latihan yang diajukan pada 
tahun 1990/1991sebanyak14 kelas Diklat, 

d) penataran di 27 Kejati dengan materi dibidang 
hukum lingkungan, peradilan tata usaha negara 
dan pidana khusus, Penataran ini diselenggara 
kan disetiap Kejati bagi para Jaksa didaerah 
hukumnya masing-masing. 
Dari semua program dan proyek yang telah 
dilakukan dalam rangka peningkatan profesio 
n al isme tenaga jaksa, kiranya masih perlu 
didukung dengan peningkatan sikap mental, 
agar setiap tenaga jaksa dapat benar-benar di 
andalkan sebagai aparat negara dibldang pene 
gakkan hukum sekaligus sebagai pejuang ke 
adilan yang tanggap dan tangkas serta bersikap 
jujur tertib dan hidup wajar. 

3. Mabkamah Agung 
1) Kegiatan koordiriasi dan konsultasi antara DPR-RI 

dengan Mahkarnah Agung RI yang didasarkan baik atas 
TAP MPR-RI No. IJI/MPR/1978 tentang Kedudukan 
dan Hubungan Tata Kerja Lernbaga Tertinggi Negara 
dengan/atau antar Lembaga-Iembaga Tinggi Negara, 
maupun Keputusan DPR-RI No. 10/DPRRI/III/1982- 
1983 tentang Peraturan Tata Tertib DPR-RI telah dapat 
berlangsung dengan baik. 

2) Anggaran Pembangunan Mahkarnah Agung untuk tahun 
kerja 1992/1993 telah mengalami kenaikan walaupun 
relatif kecil dan peruntukannya masih terbatas pada 
kegiatan prasarana fisik renovasi gedung kantor dijalan 
Lapangan Banteng Timur, dan selebihnya diperuntukan 
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4. KO~HSI IV 
I. SEKTOR PERTANIAN 

A. Program pemhangunan 
1. S11h Sektor Tanam an Pangan 

a. Pcn ing katan prnduksi bcr as sccar a ckstcnsifikasi 
mcla lui kegiatan pcncctakan sawah baru sclama ini 
b cr ja l an l a mb a n . Hal in i tcrgamhar da r i target 
Rcpelita V seluas 350.000 ha, sarnpai dengan T.A. 
1991/1992 haru tcrcalisir sckitar 73.000 ha (20 %). 
Cara intcnsifi kasi tuhun-tahun tcrakhir ini kcmhaii 
m enunju k ka n kcjcnuhan, hingga dalam rangka 
pclcstarian swasernhada bcras pada waktu menda 
tang program e ksteris ifi kas i dcngan pcn cetakan 
sawah baru scrna kin pen ting peranann ya. 

hagi kcgiatan prasarana non fisik, schingga target yang 
tclah dircncanakan masih hclurn terealisir. 
Prasarana non fisik tcrsehut antara lain tcntang pengo 
lnhan percetakan yurisprudcnsi, pcngolahan hasil pen 
d i di ka n h akim, pcngcmhangan tcknis yudicial hak irn 
pcradilan umum dan agama, kornputer isasi putusan, 
pcrnantapan kctrampilan tcknik h akirn dan pan itera di 
TUN. 

3) Saal ini Mahk amnh Agung masih mcngnadapi pcrma 
salahan dcngan scrnakin menumpuknya jumlah perkara 
kasasi, walaupun untuk mcngatasinya tclah dilancar kan 
opcrasi kikis pada tahun 1985, n.unun baru bisa mengu 
rang i saja. Disamping itu juga telah mcncrnpuh upaya 
dcngan mcnambah hakim Yustisial yang bertugas mcrn 
bantu Majclis serta tclah mcrintis komputcrisasi untuk 
mcnycl csaikan pcrkara/tunggakan perkara, yang tentu 
nya merncrlukan tamhahan yang mcrnudai. 

IV. PEN UT UP 
Mernperhntikan hal-hal diatas, Komisi III ingin menggaris hawahi 
pcrlunya Se ktor Hu k urn ditirig kutknn mcnjad i BiJang Hukurn 
agar mcncmpati tcmpat yang stratcgis yang didukung olch angga 
ran yang memadai. 
Hasil-hasil pclaksanaan tugas yang tclah dilnkukan pada Pelita V 
in i, hcnda kn ya ha rus Iebih k ita su kseskan gun a tcrcapa in ya pcle 
takan kerangka landasan yang kokoh Jan kual dib idang hukum 
dalam rangka mcnyongsong Rcpclita VI scbagai tahapan tinggal 
landas. 
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b. Pcnin¥.katan produksi kedele dalam Repelita V men 
capai rata-rata 7,3 % pertahun, namun peningkatan 
konsumsi di dalam negeri lebih besar hingga kita 
masih mengimpor kedele dalarn jumlah yang cukup 
besar dalam beberapa tahun terakhir yakni antara 
400.000 - 600.000 ton pertahun, Dengan demikian 
sasaran swasembada kedele belum tercapai. 

c. Usaha peningkatan produksi hortikultura khususnya 
buah-buahan dalam Pelita V cukup berhasil. Namun 
usaha peningkatan produksi hortikultura belum 
didukung pcnerapan sistem agribisnis terpadu yang 
dapat memberikan nilai basil dan nilai tambah yang 
wajar bagi petani produsen. Hal ini terutama karena 
tata niaga komoditi hortikultura dikuasai oleh 
pcngusaha besar dan menengah/peranrara, sedang 
kan posisi tawar menawar petani produsen sangat 
lernah apalag i dikaitkan dengan sebagian besar 
produ k hortikultura merupakan komoditi yang 
mudah rusak/busuk. 

2. Sub Sektor Peternakan 
a. Produksi telor dalam Pelita V meningkat cukup 

besar yakni 4,8 % pertahun yang berdampak positip 
terhadap tingkat konsumsi protein hewani rata-rata 
nasional. Yang terus menjadi masalah adalah harga 
pakan yang kurang sebanding dengan harga jual 
telur yang menycbabkan peternak kecil banyak yang 
rnenderita kerugian bahkan ada yang bangkrut. 
Khusus di pulau Jawa usaha ternak ayam berskala 
kecil rnerupakan salah satu kegiatan usaha yang 
dapat menjadi sumber penghasilan tambahan bagi 
petani berlahan sempit, 

b. Usaha ternak sedang (kambing dan biri-birl) memi 
liki prospek pasar yang baik di dalam negeri khu 
susnya di pulau Jawa dan untuk ekspor. Yang belum 
dikembangkan secara optimal dalarn usaha ternak 
kambing dan biri-biri ini antara Jain pengembangan 
mutu bibit temak dan sistem pemeliharaan intensip 
dengan pakan yang bergizi tinggi untuk pertum 
buhan berat badan yang lebih cepat dan kualitas 
daging yang lebih baik. 

c. Usaha ternak sapi perah sangat sesuai dan perlu 
terus dikernbangkan di daerah yang kebanyakan 
para petaninya berlahan sernpit seperti di pulau 



Jawa, Madura, Bali, dan Lampung. Selarna ini usaha 
tcrn ak sari per ah tc lah ber kembang pesat dcngan 
bibit unggul import scpcrti jcnis holstein, baik mela 
lui bcntuk koperasi dcngan Gabungan Kopcrasi Sapi 
Indonesia (GKSI) maupun bentuk pola PIR Persu 
suan. Karena hcrhagai Iaktor, pcngcmbangan usaha 
sap i per ah rakyat m ela lui pola PIR mengalami 
kcgagalan. Scbcnarnya pola PIR dcngan inti pcrusa 
haan industri pcngolahan susu mcrupakan suatu 
bcntuk ideal scsuai dcngan Pasa l 33 UUD 1945 
yakni bcrupa bcntuk usaha bcrsama antara usaha 
berskala bcsar dcngan padat modal dan usaha her 
skala kccil yang padat tcnaga kerja. 

d. Daerah NTB dan NIT mcrupakan scntra pcnghasil 
tcrnak pcdaging dan juga surnbcr bib it tcrnuk bagi 
daerah lainnya. Di kcdua daerah ini usaha pcmeliha 
raan tcrnak masih bersifut ekstcnsip dan alarniah. 
Untuk pcningkatan taraf hidup pctcrnak dan pe 
ningkatan pcranan usaha tcrnak pedaging di kedua 
daerah ini perlu terns dikcrnbangkan usaha pcmcl i 
haraan yang lchih intcnsip sekaligus dcngan mcncc 
g.ih mcnurunnya mutu bibit tcrnak yang baik karcna 
terns dan ban yak di kcluarkan dari kcdua daerah in i. 

3. Sub Sektor Pcrikanan 
a. Se lama PJPT I pcrturnbu han produksi pcrikanan 

mcningkat cukup pesat yakn i rata-rata 4,7 % pcrta 
hun, scdangkan konsumsi ikan sclama Pe l ita V 
mcning kat ratarata 2,1 % dan konsumsi rata-rata 
perkapita sekitar 16 kg pcrtahun. Dari angka-angka 
ini, upaya untuk mcmacu peningkatan pr oduksi 
per i kanan tida klah tcr lulu su lit apa lag i potensinya 
masih sangat besar misalnya potcnsi perikanan taut 
yang sudah dimanfaatkan secara lcstari barn sekitar 
30 %. Olch karcna itu bcrbagai upaya untuk pcning 
k at an k o n s u m s i i kan dalam nc g cr i perlu t c ru s 
dikcrnbangkan. Dcmikian pula industri pcng olahan 
ikan yang bclurn optimal dikembangkan sclarna ini 
mer upa kan salah satu potcnsi pcnycrapan pasar 
terhadap produksi pcrikanan. 

b. Dalam UU No.9 Tahun 1985 tcntang Pcrikanan 
sccara tcgas digariskan : 

pcrlunya pcngemhangan sistcm reservat dalam 
rangka pclestarian surnbcr daya ikan; 
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pelarangan dengan sanksi yang berat terhadap 
cam eksploitasi sumberdaya Brnn dengan bahan 
peledak, racun, aliran listrik, dan cara lain yang 
merusak kelestarian sumber daya ikan, 

Kedua muatan Undang-Undang tersebut masih 
belum terlaksana secara optimal hingga dewasa ini. 

c. Sesuai dengan Keppres No.39 Tahun 1980, penggu 
naan trawl (pukat harimau) dilarang di perairan laut 
yang mengeliiingi pulau Jawa, Bali, dan Sumatera. 
Berbagai kasus pelanggaran terhadap Keppres ini 
sering terjadi di beberapa daerah yang diantaranya 
rncnimbulkan bentrokan fisik antara nelayan dengan 
pengusaha trawl. Dengan demikian pelaksanaan 
Keppres ini per lu terus ditingkatkan intensitasnya 
dalam rangka melindungi nelayan kecil, 

d. Sesuai dengan ketentuan Pemerintah, pembelian 
kapal bekas untuk penangkapan ikan terutama di 
laut dalarn dan ZEEI tidak dibenarkan. Sementara 
itu in dustr i kapal ikan nasional belurn marnpu 
memproduksi kapal dengan jumlah dan kualifikasi 
yang diinginkan serta harganya relatif mahal. Oleh 
karena itu pengusaha perikanan nasional kurang 
mampu bersaing dcngan perusahaan asing terutama 
dalarn penangkapan ikan di ZEEI. Untuk pening 
katan peranan dunia usaha perikanan nasional pada 
waktu mendatang perlu dikaji dan dipertimbangkan 
secara cermat dan obyektif terhadap kemungkinan 
dibenarkannya pembelian kapal bekas perikanan 
dari luar negeri, 

4. Sub Sektor Perkebunan 
a. Pcningkatan produksi komoditi perkebunan selama 

Pe lita V umumnya dapat dicapai sesuai dengan 
re ncana, b ah kan ada beberapa komoditi yang 
produksinya melebihi sasaran. Yang menjadi masa 
lah dalam usaha komoditi perkebunan terutama bagi 
perkebunan rakyat adalah pemasaran dan harga 
yang cenderung menurun. Disamping itu sebagian 
besar komoditi perkebunan yang dihasilkan Indone 
sia masih berupa produk bahan mentah atau bahan 
baku untuk industri pengolahan, Bila dalam PJPT I 
pendekatan pembangunan perkebunan berorientasi 
pada peningkatan produksi dengan berbagai perma 
salahan yang ditimbulkannya terutama dari segi 



pcmasaran dan harga, maka mulai Pelita VI pcnde 
katan pcrnbangunan pcrkcbunan hams didasarkan 
pada sistcm agrihisnis tcrpadu secara serasi dcngan 
lehih rneningkatkan sccara optimal usaha pengola 
han untuk mcnghasilkan produk jadi. 

b. Dcwasa ini pclaksnnaan pembangunan perkebunan 
ditempuh dcngan dun cam yakni dcngan pcndckatan 
mcnyeluruh dan tcrpadu mclalui pol a Pcrkebunan 
Inti Rakyat (PIR), po la Unit Pc laksuna Proyck 
(UPP), Jan pola Pcngcmbangan Perkcbunan Wila 
yah Khusus (P2WK), pola Pcr keb un a n Bcsar 
Ncgnra dan Swasta scrta dcrigan pcn<lckatan parsial 
mclalui pola Swadana. 
Sccar a kon scpsion al pen dckatan mcnycluruh dan 
tcr padu haik m c lalu i p o la PIR, UPP dan P2WK 
mcrupakan upaya untuk mcngcrnb angkan agribisnis 
t e r p adu yang intinya a d a l ah untuk m en u mb u h 
kcmbangkan kcrj asama clan kebcr sarnaan yang 
s c r as i d a n s a l i n g m e n g u n tu n g k a n a n ta r s cm u a 
pclaku dalam mata rantai kcgiatan agribisnis. Kctiga 
po la ini juga m cr u pa k an u puy a pcnjaharan Jan 
pcrwujudan Pasal 33 UUD 1945 yang pada dasar 
nya dimaksudkan untuk mcngcmbangkan kebcrsa 
maan her dasar kan usas kckcluargaan antara usaha 
berskala kccil dan padat tcnaga kcrja dcngan usaha 
bcrskala besar yang padat modal. 
Mcngingat pola PIR, UPP Jan P2WK secara sirnul 
tan menyangkut rckayasa tcknologi, rckayasa sosial 
ckonorni, dan rckayasa sosial hudaya yang proses 
n y a cu k u p k o mp l c k s , m a k a d a lu m p c la k sa n a a n 

kctiga pola ini masih Jijumpai bcrbag.ii kclcmahan 
dan kendala. Olch karcna itu pada waktu mcndatang 
pcrlu dilaksanakan upaya optimal untuk mcrnbcnuhi 
pcncrapan kctiga pola tcrscbut, 

c. Dalam bcbcr apa tahu n tcrakhir impor gula masih 
merncr luka n dcvisa yang cukup hcsar yakni tahun 
1989 schcs a r 101,9 jut a dollar AS, tahun 1990 
sehcsar 180,5 juta dollar AS, dan tahun 1991 scbe 
sa r 191,7 jut a dollar AS. Sc m cn tara itu produksi 
gula pasir nasional masih hertumpu di pulau Jawa 
yang akhir-akhir ini pcrsaingan pertanarnan tcbu 
dan tan a ma n lai nn y a t er u tam a di l a h a n sawah 
scrnakin rncnyulitkan bag: pahrik gula. Scdangkan 
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dengan jenis bib it dan teknologi yang diterapkan 
dewasa ini, produktivitas tebu lahan kering jauh 
lebih rendah dibandingkan di lahan sawah. Oleh 
karena itu pengembangan industri gula tebu di luar 
Jawa dan pcnanaman tebu di lahan kering perlu 
terus ditingkatkan dengan dukungan kegiatan pene- 
1itian yang optimal. 

B. Peraturan Perundang-undangan, 
1. Penyusunan Peraturan Pemerintah dan Peraturan-pera 

turan di tingkat bawah untuk pelaksanaan Undang 
undang No. 12 Tahun 1992 tentaag Sistern Budidaya 
Tana man. 

2. Penyusunan Peraturan Pemerinrah dan Peraturan-pera 
turan di tingkal bawah untuk pelaksanaan Undang 
undang No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, 
lkan, dan Tumbuhan. 

3. Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan 
Undang-undang No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, 

4. Penyempurnaan dan perubahan Undang-undang No. 6 
Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan 
Kesehatan Hewan. 

II. SEKTOR KEHUTANAN 
A. Pregram Pembangunan 

1. Sesuai dengan GBHN, pembangunan dan eksploitasi 
sumberdaya hutan dilaksanakan berdasar kan asas 
manfaat dan lestari. Sampai dengan Pelita IV, pemba 
ngunan dan eksploitasi hutan lebih dititik beratkan dari 
segi asas manfaat dengan berbagai dampaknya yang 
kurang menguntungkan terutama dari segi kelestarian 
lingkungan, Dari segi ekonomi, eksploitasi sumberdaya 
hutan rnemang telah mernberikan sumbangsih yang 
cukup besar bagi Negara. Waiau demikian, eksploitasi 
surnberdaya hutan selama ini belum optimal memberi 
kan sumbangannya dalam rangka pembangunan menye 
luruh dar i masyarakat sekitar dan di kawasan hutan. 
Sebagai gambaran dapat dikemukakan masih banyaknya 
peladang berpindah hingga dewasa ini. Berbagai Upaya 
untuk melaksanakan asas manfaat dan lestari dalam 
pembangunan dan eksploitasi sumberdaya hutan telah 
dikembangkan sejak awal Pelita V, antara lain berupa 
Peraturan Perundang-undangan yakni UU No. 5 Tahun 
1990 tentang Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem 
nya, ketentuan penghapusan HPH, ketentuan tentang 



pcncrapan s ist irn HPH dan TPTI, serta peningkatan 
disiplin HPH dcngan pcnerapan sanksi, peningkatan 
pcn g awa snn pcn cu r ian ka yu , pcmbuatan tapal b atas 
kawasan hutan, dan sebagainya. Walau dcmikian, upaya 
upaya yang tclah dilaksanakan terscbut belum mcncapai 
basil optimal. Olch karcna itu, pada waktu-waktu mcnda 
tang a sas man faat dan lcstari scr ta scmua pcraturan 
pcrundang-undangan yang berlaku di scktor kehutanan 
harus dapat dilaksanakan secara konsistcn dan konsek 
wen. Untuk rnaksud itu pcrlu ditingkatkan pcmhinaan 
dan pcngernbangan aparatur Dcpartcmcn Kchutanan 
haik dari scgi jum lah maupun kualitasnya scrta didukung 
oleh Iasilitas kerja yang mcrnadai. 

2. Bcrbaga i kcb ija k san ann , upaya, dan kcgiatan dalam 
rangka rehab ilitasi lahan kr itis baik di dalam maupun di 
luar kawasan hutan tclah diluksanukan sclarna ini. Upaya 
yang dilaksanakan antara lain adalah program pcngh i 
jauan un tu k rchab il it as i l a h an kritis di luar kawasan 
hutan dan program rchoisasi di dalam kawasan hutan. 
Pelaksanaan program penghijauan dcngan sasaran hanya 
mcrnpcrbaiki koridisi lahan kritis tanpa rncrnpcrhatikan 
kehidupan rnasyarakat sctcmpat umumnya tidak bcrhasil 
rncncapai tujuan. Sem cntar a it u pclaksanaan program 
pcnghijauan yang dipadukan dcngan upaya pcningkatan 
kch idupan masyarakat seternpat dan mcngikut scrtakan 
mcrcka sccara aktif dan tcrarah ternyata menunjukkan 
hasil yang sangat menggcmbirakan di bcbcrapa dacrah, 
antara lain di Sulawesi Sclatan dcngan sistcm Toarani 
nya atau sering pula dischut sistern Hak Pctik Rakyat 
(HPR). 
Untu k mcngsukscskan pclaksanaan program pcnghi 
jaua n p ada waktu-waktu mcndatang, car a-car a yang 
ditcmpuh selama ini pcr lu ditcliti dan dikaji ulang efck 
tivitasnya. Dalam kaitan ini p c la ks a na a n program 
pcnghijauan harus dipadukan dcngan upaya pcningkatan 
kch idupan mnsyaru kat sctcmpat dcngan mcngikut scrta 
kan m cr e ka sccara aktif dan ter a r a h. Untuk ini pcrlu 
d itc l it i d a n d ik aj i jcnis-jcnis ta n arn an tahunan yang 
produ ktif sesuai dcngan daya dukung alam setcmpat 
serta mcrniliki prospck pasar yang buik. 

3. Dalam rangka konservasi sumbcrdaya alarn hayati te!ah 
ditctapkan se kitar 30 jura ha kawasan hutan scbagai 
kawasan konservasi herupa Taman Hutan Raya (Ta- 
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hura), Taman Nasional, Hutan Lindung, dan Hutan 
Suaka Margasatwa. Karena penentuan kawasan konser 
vasi ini baru dikernbangkan tahun 1980an, maka bela 
kangan ini telah muncul masalah tum pang tindih kawa 
san konservasi dengan beberapa kegiatan pembangunan 
lainnya seperti transmigrasi, pertanian, pertarnbangan, 
HPH, dan prasarana jalan, Masalah tumpang tindih ini 
perlu diteliti dan dikaji secara cerrnat untuk mendapat 
kan cara pemecahan yang sejauh mungkin tidak merugi 
kan kehidupan masyar akat banyak. Khusus untuk 
tumpang tindih dengan HPH, penyerahan kernbali areal 
HPH yang terrnasuk dalam kawasan konservasi oleh 
pemegang HPH kepada Pernerintah yang baru-baru ini 
perlu dijadikan keb ijaksanaan nasional dan diikuti 
dcngan penelitian dan pengkajian yang cermat terhadap 
kawasan konservasi lainnya yang tumpang tindih dengan 
HPH. 

4. Pcmbangunan dan eksploitasi sumber daya hutan hingga 
dewasa ini belum didasarkan pada peta dan tapal batas 
yang mcmadai. Oleh karena itu diberbagai daerah terjadi 
turn pang tindih kawasan hutan dengan pemukiman 
penduduk, lokasi transmigrasi, lokasi kuasa pertam 
hangan, areal pertanian, dan lain-lain. Disamping itu 
karena tapal batas yang belum pasti sering rnenimbulkan 
sen g keta areal penebangan antar pemegang HPH. 
Dcngan dcmikian kcgiatan inventarisasi dan tata guna 
hutan pada masa yang akan datang perlu ditingkatkan 
pelaksanaannya dengan menggunakan Citra Satelit yang 
dapat memberikan gambaran areal dan kondisi kawasan 
hutan serta ketepatan tapal batas bagi masing-masing 
fungsi sumberdaya hutan. Khusus bagi pemukiman 
penduduk, lokasi transmigrasi, dan kegiatan pembangu 
nan lainnya yang telah lama menempati kawasan hutan 
hendaknya diupayakan untu k dilakukan pemutihan 
sehingga areal-areal tersebut diatas dapat berupa en 
clave. Untuk maksud itu rnaka kebijaksanaan penetapan 
enclave harus dibarengi dengan upaya penumbuhan 
kesadaran terhadap konservasi sumber daya alam hayati 
dan ekosistemnya, 

B. Peraturan Perundang-undangan, 
1. Penyempurnaan dan perubahaan terhadap Undang 

undang No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan 
Pokok Kehutanan terutama dalam kaitannya dengan 
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upaya penyesuaian dengan pcrkembangan pembangunan 
dan eksploitasi surnber daya hutan. 

2. Penyususnan Pcraturan Perncrintah dan Peraturan pera 
tu ran di tingkat haw ah u n tu k pclaksanaa n U nda ng 
undang No. 5 Tahun 1990 tcntang Konscrvasi Surnber 
daya Alam Hayati dan Ekosistcmnya. 

3. Pcnyusunan Undang-undang tcntang Konscrvasi Tanah 
dan Air sebagai surnbcrdaya alarn non hayati sebagai 
maria dipcrintahkan o lch Undang-undang No. 4 Tahun 
1982 tcntang Lingkungan Hidup. 

III. SEKTOR TRANSl\HCRASI 
A. Program Pembangunan. 

1. Bcrdasarkan Rcpclita V sasaran pemhangunan transmi 
grasi ditctnpkan sehcsar 550.000 KK yang akan dirnu 
kirn kan di kawasan pcrnukirnan baru di luar pulau Jawa 
dan Bali. Akan tctapi dengan hcrbagai pcrtimhangan 
baik yang mcnyangkut pcrubahan kcbijaksanaan Pcmc 
r intah/Dcptrans yang rncncrapkan prinsip pcmhangunan 
transm igrasi ber or ie ntasi pada pcningkatan kualitas, 
perurnbangan kondisi dan ke ndala , maupun pcluang 
yang ada maka tcrdapal pcrubahaan sasaran pcncmpatan 
transmigrasi menjadi 405.000 KK. 
Sarn p a i tahun kctiga 1991/1992 pcncmpatan Warga 
transmigran baru mcn capai 137.994 KK (34,07 %). 
Upaya pcncapaian sasarun terscbut walaupun tclah di 
laksanakan secara optimal mclalui hcrbagai pendckatan 
dan pcngcmbangan pola-pola baru dcngan rncnciptakan 
kerjasama mitra usaha swasta, narnun bcrbagai kcndala 
scperti, sistcm pcnganggurun satu tahun, bclurn mantap 
nya kcmarnpuan tckn is d.m finansial pih ak mitra usaha 
swasia, scrta kooruinasi 1ingkat lapangan tcrhadap per 
hcduan persepsi dan pcnctapan ska la prioritas mcnjadi 
masalah yang pcrlu rnerulapatkan pcrhatiun. Olch karcna 
itu pada waktu rncndatang k cn da l a-k cn du la tcrscbu t 
pcrlu mendapatkan pcnyclcsaian sccara tuntas dan bijak 
sanu, Untuk maksud terscbut perlu ditingkntkan kcmarn 
puan aparat tcknis Dcpartcmcn Tr ansmigrasi dalam 
mengelola program maupun pcningkatan dan pcmhinaan 
kcmitraan usaha swasta hcrperan da lam program trans 
m igras i. Disamping itu pcr l u diupayakan agar sistcrn 
anggaran pemhangunan Dcparterncn Transmigrasi satu 
tahun dapat dilaksanakan dcngan sistcrn anggaran "multi 
years" mcngingat pcnernpntan warga transmigran dida- 
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hului dengan kegiatan persiapan kawasan pemukiman 
secara tepat waktu dan berkualitas. 

2. Kebijaksanaan pembangunan dibidang transmigrasi 
mufai Perna V diarahkan dan berorientasi pada pening 
katan kualitas, Oleh karenanya berbagai program fisik 
pembangunan transmigrasi seperti penyiapan lahan, 
bangunan perurnahaan, sarana dan prasarana lingkungan 
rnaupun pembinaan teknis telah dilaksanakan dengan 
meningkatkan anggaran setiap tahunnya. Dernikian pula 
perencanaan dan penetapan lokasi pernukiman, dilaksa 
nakan melalui' koordinasi dengan instansi terkait baik 
oleh Pemda Tingkat II, Pemda Tingkat maupun koordi 
nasi di Tingkat Pusat, Akan tetapi hingga tahun ke empat 
Pelita V permasalah yang menyangkut kualitas pemuki 
man termasuk penyediaan lahan pekarangan, lahan 
usaha I dan II, kualitas produksi basil pertanian warga 
transmigran, maupun kualitas sarana perhubungan ang 
kutan basil pertanian, masih dijumpai berbagai hambatan 
dan kendala yang mengakibatkan masih rendahnya 
tingkat pendapatan yang diperoleh warga transmigran. 
Dalam kaitan dengan permasalahan tersebut maka untuk 
tahun-tahun mendatang perlu adanya upaya yang sema 
kin marnpu meningkatkan kualitas prasarana dan sarana 
dalarn rangka memberikan nilai tambah kehidupan dan 
kesejahteraan warga transmigran ditempat yang baru. 
Dcngan upaya ini, diharapkan pertumbuhan perekono 
mian desa transmigrasi, perturnbuhan program KUO, 
maupun pendapatan transmigrasi akan semakin mening 
kat, sehingga Iungsi lokasi transmigrasi sebagai sentra 
penggerak pembangunan di wilayah baru dapat terwujud. 

3. Dalarn pelaksanaan program transmigrasi salah satu 
peran yang cukup rn erientukan keberhasi lannya di 
lapangan adalah terjalinnya koordinasi yang mampu 
menciptakan kerjasama dengan berbagai instansi yang 
terkait, Oleh karena itu koordinasi secara terkendali dan 
terarah sejak Pelita V telah semakin ditingkatkan mulai 
tingkat pusat, sampai tingkat terendah agar program 
transmigrasi dapat berjalan lancar sesuai dengan sasaran, 
Akan tetapi walaupun upaya-upaya untuk meningkatkan 
koordinasi ini telah terns menerus diterapkan, namun 
dalarn pelaksanaannya terutama di tingkat lapangan 
belumlah mencapai basil sebagaimana yang diharapkan. 
Hal ini tentulah terkait dengan sistem koordinasi dengan 
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5. KOJ\USI V 
A. PERJ\JASAIAHA~ Cl\lUM: 

I. Koordinasi pcnyusunan rcncana dun program pcmhangunan 
sur ana dun pr asnrana biJang Pekerjaan Umum haik scktoral 
maupun regional sudah bcrjalan dcngan baik, narnun demiki 
an masih ada kcmungkinan tcrjadi kurang sinkronnya dalam 
pclaksanaan akihat bcrhagai kcnd ala yang dihadapi sesuai 
dcngnn kondisi spcsifik wilayah masing-masing. 

2. Da l am m cn du ku n g pcmbangunan surnb cr du ya manusia 
masih pcrlu diiingkatkan , baik sccara kualitas maupun kuan 
titas. Hal ini m enun tu t pcningkatan leb ih hcsar tcrh a dap 
kemnrnpuan institusi pusut, dacr ah Tk. I Jan daerah Tk. If 
yang terkait dalarn pcr cnc.maan, pcrsiapan kontrak, pclaksa 
naan dan pcngawasan proyck, terrnasuk kcmampuan kontrak 
tor clan konsultnn. 

3. Pcnycdiaan dana untuk invcstasi sar.ma dan prasarana bidang 
Pekcrjaan Urnum dalam Pclita V hclum scsuai dcngan yang 
dircncanakan. Walaupun dalam sctiap tahun anggaran sudah 
ada pcningkatan, namun jurn la h yang diulo kasikan b e lum 
sesuai dcngan yang dibutuhkan. 
Untuk mengurangi surnbcr dana yang bcrasal dari luar ncgcri 
pcr lu digalakkan surnhcr dana dari dalarn ncgcri. 

melibatkan 54 Esclon I dalam penyelenggaraan transmi 
grasi. 
Pcrsamaan pcrsepsi dan kctcr paduan program oleh 
instansi tcrkait di iingkat lapangan dalam pcningkatan 
kualitas transmigrasi belurn scjalan dcngan garis kcbi 
jaksanaan yang tcrluang Jalarn GBHN tahun 1988 dan 
Peli ta V. Dal am ka ita n m asa lab koordinasi i n i untuk 
tahun-tahun mendatang diharapkan dapat dicarikan jalan 
kcluar yang tcpat schingga arah dan tujuan pcrnbangu 
nan transmigrasi b enar-b cnar tcrwujud sesuai dengan 
yang d ih ar ap k an , Disamping itu p cr lu dikaji untuk 
mengcmhangkan pen dckatan dan sistcm yang bersifat 
terpadu dalnrn penyclcnggaraan transrnigrasi. 

B. Peruturan Perundang-undangan. 
1. Pcnycmpurnaan Undang-un d an g No. 3 Tahun 1972 

lcntang Transmigrasi, dalarn rangka pcnycsuaian tcrha 
dap perkcmbangan penyclcnggaraan program transrni 
grasi. 

2. Pcnyempurnaan Pcraturan yang rncngatur tentang Koor 
dinasi Pcnyclcnggaraan Kcgiatan Transmigrasi. 
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4. Dalam pencapaian sasaran Pelita V, secara umum masalah 
peralatan dan bahan menjadi kendala yang cukup kuat, 
karena masih sangat terbatasnya kontraktor dan perusahaan 
penyewaan peralatan yang, menyediakan peralatan yang 
memadai dalam menangani proyek-proyek yang terus 
meningkat. 
Masih tingginya biaya transportasi untuk angkutan bahan 
dari sumber baban, menyebabkan tingginya harga bahan 
bahan tersebut di lokasi proyek, seperti semen dan aspal. 

5. Pembinaan Pimpinan Proyek kontraktor, sub kontraktor dan 
konsultan masih perlu ditingkatkan secara terpadu dan teren 
cana, melalui sistem pembinaan yang jelas dan konkrit, 
Masih sering ditemukan Pimpro tidak berdomisili/berada di 
ternpat proyek dilaksanakan. 
Dalam rangka pembinaan kontraktor dan konsultan nasional, 
dibutuhkan pengaturan dan pengendalian terhadap kontraktor 
dan konsultan asing yang beroperasi di Indonesia. 

6. Kornisi V menilai masih terdapat kelemahan koordinasi 
Proyek karena pembagian Bidang dan Sektor Pembangunan, 
antara lain : 
a. Departemen Pekerjaan Umum dengan Departemen Per 

tanian tentang pengairan, dengan studi kasus ada ben 
dungan tetapi tidak ada pencetakan sawah atau ada 
pencetakan sawah tetapi tidak ada bendungan, 

b. Departemen Pekerjaan Umum dengan Departemen Per 
hubungan tentang pemanfaatan jalan tidak sesuai dengan 
kelas peruntukannya, dengan studi kasus konstruksi ja 
lan yang dibangun oleh Departemen Pekerjaan Umum 
berdasarkan kelas tertentu dilalui oleh Kendaraan yang 
bertekanan ganda diluar kemampuan kelas jalan terse 
but. 

B. BIDANG PENGA]RAN: 
1. Sarnpa i dengan akhir Pelita V, diperkirakan sasaran sub 

program peningkatan tarnbak tidak akan tercapat karena 
kesiapan Pemerintah Daerah rnaupun petani tambak dalarn 
menyediakan lahan untuk pembangunan prasarana tambak 
terlambat penyelesaiannya. antara lain meiiputi saluran 
Pengairan tambak yang harus disediakan oleh petani tanpa 
ganti rugi, 

2. Beberapa proyek irigasi mengalami penundaan pelaksanaan 
nya dalam Pelita V akibat beberapa kendala yang mengham 
bat, antara lain penyediaan dana, keterlambatan pembebasan 
tanah, harga tanah dimana harga tanah yang ditetapkan tidak 
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dapat ditcrima oleh pcmilik tanah atau penggunaan tanah 
negara yang belum dapat pcrsetujuan dari instansi terkait. 

3. Sasaran program pcngemhangan jaringan irigasi air tanah 
dipcr kira kan dalam Pe lita V tidak dapat ter capa i sesuai 
dengan rcncana. Sernula dircncanakan pelaksanaan program 
tersebut dengan mengikutscrtakan kclompok tani untuk 
mernbiayai pernbangunan dan pcngopcrasian jaringan dengan 
sistern kredit. Tctapi da!am pclaksanaannya masih mengala 
mi hambatan, karena kcmampuan petani belum mcmadai. 

C. BIDANG JALAN : 
1. Pertumbuhan ekonomi yang sangat pcsat sclama Pclita V, 

tclah mengakibatkan tuntutan jasa angkutan jalan raya se 
makin meningkat. Dalarn memenuhi tuntutan yang mening 
kat terscbut di satu pihak dan rncnghadapi keterbatasan ka 
pasitas jalan tcrtcntu di lain pi ha k , pcngusaha angkutan 
cenderung mencmpuh pcngopcrasian dcngan muatan yang 
Iebih yang mengakibatkan pcrccpatan kerusakan jalan. 
Kcadaan tersebut telah mengakibatkan ketidak seirnbangan 
dalarn bcban biaya untuk bcberapa jcnis kcndaraan angkutan. 
Pada gilirannya ha! tcrscbut tclah mcnambah bcban pcm 
biayaan prasarana ja lan yang sangat bcsar d ibaridingkan 
dcngan kcuntungan yang didapnt oleh pcngusaha angkutan, 

2. Masih scringnya lcrjadi pelanggaran terhadap tertib pcman 
Iaatan jalan dan masih kurangnya kclcngkapan dan kesernpa 
tan sarana dan prasarana jalan scperti badan jalan, ternpat 
parkir dan lain-lain. 

3. Kcmacetan yang makin bertambah, merupakan akibat dari 
meningkalnya dinamika rnasyarukat, pertumbuhan lalu lintas, 
pcmbauran fungsi ja lan Jan pcmanfa atan jalan yang tidak 
semcstin ya. 
Biava yang ditirnbul kan olch kernacetan merupakan tarnba 
han biaya (yang scbcnarnya tidak pcrlu tcrjadi) terhadap jasa 
distribusi yang pada gilirannya akan rncrupakan faktor tcrja 
dinya ekonorni biaya tinggi. 

4. Pe rlu ada lcgalitas hukum yang mcndukung tcr laksananya 
pengelolaan jalan tol sccara proporsional. 

D. BIDANG CIPTA KARYA: 
1. Peningkatan pcnycdiaan prasarana dan sarana hidang Cipta 

Kar ya bagi golongan masyarakat bcrpcnghasilan rendah, 
dengan mcnitik bcratkan pclaksanaan proyek-proyek yang 
cepat dirasakan manfaatnya sccara luas. 

2. Bebcrapa masalah per scktor/ programnya, yang masih perlu 
mendapat perhatian sehagai berikut : 
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BIDANG PERUMAHAN 
Pada tahun 1992 telah berhasil diwujudkan Undang-undang 

Nomor 4 tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman sebagai 
salah satu upaya untuk mengatasi dan mengendalikan masalah peru 
mahan sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia. 
Sampai saat ini beberapa perrnasalahan yang masih dihadapi baik 
yang menyangkut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 
4 tahun 1992, maupun target pernbangunan Perumahan dan Permuki 
man selama Pelita V ada!ah sebagai berikut : 
1. Peraturan Pernerintah yang diamanatkan oleh Undang-undang 

Nomor 4 tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman, perlu 
didorong untuk segera diselesaikan, sehingga pembangunan di 
bidang perumahan dan permukiman dapat mencapai tujuan yang 

a. Peningkatan Penataan Ruang Daerah dan Kawasan yang 
memungkinkan secara langsung menjadi arahan bagl 
pembangunan prasarana dan sarana ke-Ptl-an yang ter 
padu secara special pada kawasan-kawasan strategis, 

b. Peningkatan penanganan penataan bangunan pada ka 
wasan khusus atau kawasan yang berkembang pesat 
(termasuk kawasan strategis), melalui pernbinaan dan 
pemantapan kelembagaan, aparat dan ketatalaksanaan . 
yang berkaitan dengan pengendalian penataan bangunan. 

c. Dalam program penyediaan air bersih masih dirasakan 
adanya tingkat kebocoran/kehilangan air yang cukup 
tinggi (> 30 %), sehingga rnasih perlu diberikan perha 
tian pada peningkatan penyediaan sarans air bersih 
dengan penekanan pada pemanfaatan kapasitas produksi 
terpasang dan pengawasan kebocoran, melalui perluasan 
jaringan distribusi dan pelayanan dan rehabilitasi ja 
ringan distribusi yang rusak, 

E. BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN : 
Untuk memperoleh standar yang sama dalarn melaksanakan 
kegiatan pembangunan di bidang Pekerjaan Umum perlu diting 
katkan peranan Litbang antara lain : terhadap sumber daya 
manusia, peralatan yang digunakan, spesifikasi teknis dan analisa 
biaya (BOW). 

F. BIDANG PENGAWASAN: 
Perlu upaya peningkatan pengawasan, baik pengawasan intern 
maupun pengawasan ekstern. Pelaksanaan pemeriksaan oleh 
aparat pengawasan fungsional ekstern, perlu ditingkatkan koor 
dinasinya. Sehingga tidak mernberikan kesan adanya pemeriksaan 
yang beruntun dalam waktu yang relatif singkat, 
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diharapkan yakni meningkalkan kcscjahtcraan rakyat dan mewu 
judkan perurnahan yang layak dalam lingkungan yang schat dan 
teratur. 
Demikian pula halnya dengan Pcraturan Pcmerintah yang diarna 
natkan olch Undang-Undang Tentang Rumah Susun. 

2. Kebutuhan rumah sehesar 750.000 unit per tahun, ditambah 2 juta 
unit yang belurn terbangun , tcrnyata bdum dapat dipenuhi scba 
gairnana mestinya. 
Permasalahan merijadi lebih hcrat lagi, yaitu dengan dibatalkan 
nya rencana hantu a n lu ar ncgcri unluk p eru m ah an, sehingga 
target pcrnbangunan perumahan pada Pclita V diturunkan dari 
450.0UO unit mcnjadi 350.000 unit. Disamping itu tidak icrcapai 
nya sasaran tcrsebut discbab kan pula o lch harga rum ah yang 
sernakin mahal sementara pcndapatan masyarakat scmakin rcndah 
nil ainya Tingkat suku bunga Bank yang masih tinggi turut pula 
menghamhat pernbangunan perumahan, sehingga sulit terjangkau 
oleh daya bcli masyarakat, terutama bagi golongan mencngah ke 
bawah. 

3. Belurn terpadunya dcngan haik bcbcr apa kcg iatan pcmhangunan 
perumahan dcngan sektor-scktor lainnya, scpcrti pcnanganan sck 
tor transportasi/jalan, listrik, air b cr s ih , tclcpon, dan fasi l itas 
umum lainnya scpcrti sarana ibadah dan pcndidikan, tcrutama di 
permukiman Ru mah Sangat Scdcrhnna clan Rumah Scdcrhana 
lainnya. Disamping masih adanya birokrasi dalarn proses untuk 
memperolch pcr iz in an bagi pcmbangunan perumahun , yang 
dirasakan sangat banyak dan panjang, dcmikian pula penyelcsaian 
masalah yang mcnyangkut ha k-hak pernilikan yang mernakan 
waktu yang cukup lama, turut mcnamhah hambatan hagi kclan 
caran pcmhangunan perumahan dan pemukiman. 

4. Pcrtu mbu ha n p crn u k i m a n ku rnu h di kot a-ko ta besar semakin 
bertarnbah akibat arus urban isasi, sehingga sernakin mcnimbul 
kan tekarian tcrhadap permasalahan lingkungan maupun terhadap 
pcmukiman penduduk di kota-kota terscbut. 
Pcrmasalahan ini perlu dipccah kan sccara tcrkoordinir dan terpa 
du antar lintas sektoral, baik di pcrkotaan maupun di dcsa-dcsa, 
schingga urbanisasi dapat tcratasi dcngan haik. 
Sclain dar i pada itu peningkatan pcremajaan pemukiman kota 
bagi kawasan kumuh yang d ikaitknn dcngan pcmhinaan pern 
bangunan rumah scwa, rurnah susun clan pcngernbangan kawasan 
pcmukiman kota dalarn 5 tahun mendatang perlu mendapat perha 
tian. Demikian pu la pcrbaikan pcrumahan nclayan yang kumuh 
di daerah pasang surut. 
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BIDANG PARPOSTEL 
1. UMUM 

Keberhasilan-keberhasilan yang dicapai oleh Departemen Pariwi 
sata Pos dan Telekomunikasi (Depparpostel) sampai saat ini me 
nunjukkan basil yang cukup menggembirakan dan permasalahan 
permasalahan yang ada telah dapat diatasi, hal ini memberikan 
indikator bahwa Depparpostel dalam Repelita V ini akan dspat 
merealisasikan sasaran yang telah ditetapkan, 

2. Sub Sektor Pariwisata 
a. Sasaran kunjungan wisata ke Indonesia pada akhir Repelita 

V (1993) adalah 2,5 juta sampai dengan 3,5 juta wisman 
dengan rata-rata pertumbuhan 15% per tahun, lama tinggal 
12 hari dan pengeluaran US$ 75 per hari per wisatawan, 
Keberhasilan kunjungan wisman ke Indonesia pada tahun 
1991 sebanyak 2.569.870 wisman dan terhadap tahun 1990 
(2.177.566 wisman) naik 18,02%, sasaran rata-rata pertum 
buhan Repelita V 15% tiap tahunnya terlampaui. 
Tahun 1992 secara komulatif Januari sampai dengan Juni 
kunjungan Wisman ke Indonesia melalui 4 (empat) pintu 

5. Peningkatan pelestarian lingkungan pemukiman melalui pena 
nganan rehabilitasi dan normalisasi pada prasarana yang telah 
ada, khususnya pada sistim pengelolaan air limbah di kawasan 
perumahan sederhana, serta pengernbangan sistem pengelolaan 
air limbah sederhana sesuai dengan kondisi permukiman tersebut, 
perlu mendapat perhatian yang serius dalam rangka mewujudkan 
lingkungan perumahan dan pemukiman yang layak, sehat, 
nyaman dan teratur. 

6. Keterpaduan antar instansi/sektor dalarn pernbangunan peru 
mahan dan pemukiman masih perlu ditingkatkan mulai sejak 
perencanaan untuk menghindari pembangunan yang tumpang 
tindih yang dapat mengakibatkan keresahan masyarakat, bahkan 
dapat menyebabkan pemindahan penduduk dari satu lingkungan 
pernukiman ke lingkungan pemukirnan lainnya, yang sudah 
barang ten tu sangat merugikan masyarakat yang bersangkutan, 

7. Masih dijumpai pernbangunan perumahan dan permukirnan yang 
kurang/belum berwawasan lingkungan, hal ini dapat dil ihat 
dengan adanya penetapan kawasan pemukiman diatas kawasan 
hutan lindung, sehingga mengakibatkan rusaknya ekosistem 
dikawasan tersebut. Oleh karena itu penetapan kawasan pemu 
kiman skala besar maupun lingkungan pemukirnan senantiasa 
harus didasarkan pada rencana tata ruang perkotaan dengan selalu 
memperhatikan pelestarian lingkungan di sekitarnya. 
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utama mencapai 1.159.856 wisman, bila dibandingkan 
dengan pcriodc yang sama lahun 1991 (958.358 wisman) 
naik 21,0%. 
Dcvisa yang herhasil diraih pada tahun 1991 ±US$ 2.518,1 
j uta, d ib an d i ng kan t ahu n 1990 (US$ 2, 105.J ju ta) naik 
19,6%. 

b. Hal-hnl yang mas ih rucnwr lukan pcnanganan lcb ih lanjur 
pada per iode 1992-1997 : 
1) Te kad untuk m e njadi kan industri par iwisata sebagai 

salah satu surnbcr utarna pernasukan dcvisa ncgara. 
2) Pcmantapan program Sumber Daya Manusia (SOM). 
3) Mernantnpkan pola dasar pemhangunan industri pariwi 

sata secara Nasional. 
4) l\lcningkatkan upaya pcnggalian s ert a mernhan gun 

poten s i yang dapat dijadikan obyck tujuan wisata di 
D:1crah. 

5) Bngaimana pcngaturan yang lchih serasi dan scimbang 
di scrnu a pih ak , haik di Pusat maupun Daerah dalam 
rnngka lchih mcnggcrakkan pcranan swasta untuk mern 
bungun industr i pariwisata, 

6) Bagaimana mcugclola scluruh lapisan masyarakat untuk 
ikut serta rncmclihara pclcstarian lingkungan yang dapat 
dimulai dar i tingkat SD, SMP, S:\1A dan Mahasiswa. 

7) Mcn ing ka tka n da n mem antapk an pendidikan kctr am 
pil an agar dnpat mcmbcrikan pclayanan secara profc 
sional di bidnng kcpariwisataan. 

8) Mcriingkatkan dan mcmantapkan pcndidikan ketram 
pilan agar dapat rnemb er ik an pclayanan se cara profc 
siona l di hida ng kepa riwisataan. 

9) Mc la nj u t k a n upaya kcrj asamn in tcr n a s i on a l scr ta l cb ih 
mcnggalakkan promosi di luar negeri di dalarn mema 
sarkan obyck-obyck wis.ua. 

10) Mclanjutkan upaya pcnyuluhan scrta pcnerangan sccara 
rncluas kcpada masyarakat untuk menjadikan masyara 
kat sadar wisata. 

11) Dalam rangka Wawasan Nusaruara dan memupuk rasa 
cinta tanah air, pcrlu pelaksanaan program secara tcrpe 
rinci dan konkrit untuk mcnggalakkan wisata rcmaja dan 
wisata Jomes ti k. 

3. Sub Sektor Pos dan Giro 
a. Pclayanan Pos dan Giro kepada Masyarakat didukung oleh 

berbagai sarana produksi utama yaitu Kantor Pos, Fasilitas 
Pos Bergerak, dan Fasilitas Penunjang lainnya. 
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Sarana pembangunan pos dan giro dalam Repelita V, Kantor 
Pos (K.PP/KPTB, dan KD Pos) sebanyak 1000 buah, Fasilitas 
Pos bergerak (pos keliling kota/ roda empat dan Pos Keliling 
Desa/roda dua) sejumlah 1800 buah dan fasilitas penunjang 
lainnya (bus). 

b, Hal-hal yang masih memerlukan penanganan lebib lanjut 
pada periode 1992-1997: 
1) Pemakaian kode pos belum menyeluruh di tanah air 

Indonesia. 
2) Menurut Undang-undang Hantaran Surat dilakukan oleb 

Pos dan Giro, tetapi sarnpai sekarang masih banyak 
pihak yang melaksanakan pengiriman surat itu, bahkan 
di daerah-daerah banyak cabang perusahanan jasa titipan 
di daerah tanpa dilengkapi surat ijin dari Kanwil Dep 
parpostel. Ini perlu penertiban, 

3) Penggunaan mesin sortir surat secara otomatis seperti 
yang dipergunakan di Kantor Pos Besar Ibukota Jakarta, 
tetapi b isa diber ikan juga di daerah seperti Medan, 
Surabaya, Semarang dan lain-lain. Mengingat lalu lintas 
pengiriman jasa surat demikian padat, 

4) Seluruh pendapatan jasa pos dan giro sebagian besar 
masih dihasilkan dari jasa kiriman surat, dan jasa pos 
tambahan baru seperti Pos Kilat Khusus, Pos Patas, Pos 
Canta, Paket Pos Udara, EMS (Express Mail Service) 
yang telah mampu menjangkau 38 negara di dunia. Jasa 
kiriman surat tersebut masih perlu ditingkatkan pe]aya 
nannya supaya lebih tepat atau tepat waktu, sebab kenya 
taannya masih banyak surat-surat yang datangnya ter 
lambat. 

5) Dua jasa pos yang mempergunakan jasa teknologi satelit 
yang dipancarkan melalui VSAT (Very Small Aperture 
Terminal) seperti Ratron (Surat Elektronik) dan Westro 
(Wesel Elektronik) yang mernpunyai jangkauan 32 kota 
di seluruh Indonesia secara elektronik, hendaknya hat ini 
bisa ditingkatkan tidak terbatas hanya 32 kota, tetapi bisa 
dikembangkan di seluruh kota dan di manca negara. 

4. Sub Sektor Telekomunikasi 
a. Sasaran dalam Pelita V ditargetkan pembangunan sebanyak 

1,4 juta SST. Dengan diperkenalkannya Pola Bagi Hasil 
(PBH) dan pilihannya STDI II (AT & T) dari USA dan NEC 
dari I epang maka pada tahun 1991 sasaran penyediaan tele 
pon pada akhir Repelita V tersebut ditingkatkan menjadi 2,1 
juta SST (Naik 78,57%). 
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Bidang pclayanan tclckornunikasi inicrnasional target pcm 
bangunan mcliputi pcningkatan kapasitas, jangkauan dan 
pela yannn scrta pcng cnalan j asa-jasa baru tclckornun ikasi 
Internasional scsuai dcngan tuntutan konsumcn dalam rang.ka 
mcraih pcluang usaha sccara global. 
Kchcrhasilan tclckornunikasl untuk umum dalarn ncgcri, 
sarnpai dcngan akhir ta h un I 991 scntr a l te lcpon seluruh 
ibukota kabupatcn di lndonesia tclah selcsai diotornatisasikan 
(bcbas cngkol). 
Tclckomunikasi unt u k urnum internasional, hubungan te le 
komunikasi internasiona l mclalui sirkuit satclitc dan kabel 
laut mcngal.imi peningkatan yang cukup pesat, sirkuit inter 
nasional meningkat dari 1701 menjadi 2060 naik 21 %. 
Sarnbung an Langsung Intcrnasional (SU), sumpai dcngan 
bulun Agustus 1992 sccara langsung dapat bcrhubungan kc 
196 negara dar i 115 kota. 

b. Hal-ha! yang masih mcmerlukan pcnanganan lehih lanjut 
pada pcriodc 1992-1997 antara lain: 
1) Te!epon Umum Koi11 

Tclcpon Umurn Koin sudah banyak dipasang/dibangun 
di mana-mana b ai k di kantor maupun tcmput-ternpat 
umurn yang padat dan stratcgis. Kcnyataannya ban yak 
t e l c p on u m urn yang t i d a k bcrfungsi karcna rusak, 
mcngapa ha! itu tidak scgera dipcrbaiki. Kornisi V tclah 
mcngusulkan adanya hengkcl tclcpon berjalan, apahila 
ada tclcpon umurn yang tclcpon tidak dibuat jcngkel. 

2) Tunggakan Pembayaran Telepon 
Turiggakan pembayaran tclcpon di kantor Pcrner intah 
dan Swasta, sarnpai sckarang masih cukup besar. 
Usaha untuk mernpcrkccil tunggakan pcrnbayuran tclc 
pon sudah diupayakan dcngan mcngurangi pcsawat 
tc lcpon dan mengganti pcmasangan tc l e p o n umum, 
tctapi kenyataannya sckarang tunggakan itu masih ada 
dan cukup besar. Apabila ha! itu bisa lchih efektif dan 
efisicn apabila hisa dipasang tclepon umum dua arah. 

3) STKB 
Sampai sekarang STKB yang sudah ada yaitu Jakarta, 
Bandung, Surabaya, dan Batarn (Sckupang), setelah itu 
dircncanakan pcmbangunan STKB di 14 kota yaitu 
Yogyakarta, Semarang, Solo, Medan, Tebing Tinggi, 
Pcrnatang Siantar, Ujung Pandan g, Lhokseurnawe., 
Palembang, Dcnpasar, Balikpapan, Sarnarinda, dan 
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6. KOMISI Vt 
BAB I. PENDAHULUAN. 

Salah satu tugas alat kelengkapan Dewan (Komisi/Badan) pada 
akhir masa keanggotaan DPR adalah membuat tnventarisasi masalah 
yang belum terselesaikan. Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 59 

Batam, Pembangunan STKB diprogramkan sejak tahun 
1991 tetapi sekarang belum nampak ada tanda-tanda ke 
arah itu, 

4) Telepon Tidur 
Kenyataan sarnpai sekarang masih banyak telepon tidur, 
di satu pihak ada anggota masyarakat yang mernbutuh 
kan telepon, dipihak lain ada anggota masyarakat yang 
mempunyai telepon justru ditidurkan, hal ini menimbul 
kan kecernburuan sosial masyarakat. Oleh karena itu 
perlu adanya langkah-Iangkah adanya telepon tidur. 
Namun perlu dilakukan dengan bijaksana sehingga tidak 
mengabaikan hak pribadi para pelanggan. 

5) Indent Telepon 
Untuk meneliti apakah calon pelanggan telepon betul 
betul berrninat untuk memasang telepon di rumahnya, 
maka oleh pihak Telkom diberikan jaminan dengan 
sistern Indent. Hal ini memberikan kepastian kepada 
para calon pelanggan, bahwa dalam beberapa bulan 
setelah pembayaran indent, telapon akan segera dipa 
sang. Uang indent disimpan oleh pihak Telkom selama 
beberapa bulan sampai pernasangan telepon terealisir. 
Hendaknya ada status yang jelas terhadap uang yang 
disimpan selama beberapa bulan oleh pihak Telkom, 
yang tidak merugikan calon pelanggan. 

6) Upaya peningkatan kualitas pelayanan, khususnya dalam 
rangka menaikkan SCRsemaksimal mungkin. 

7) Upaya peningkatan pengawasan dan koordinasi terhadap 
penggunaan frekuensi radio dan mengatasi boeornya 
pulsa di daerah perbatasan dengan negara tetangga. 

8) Masalah peralatan yang dapat memonitor langsung 
jumlah tagihan pemakaian telepon. 

9) Penertiban tagihan biaya telepon di hotel-hotel yang 
meleb ihi toleransi yang ditetapkan (25%), sehingga 
mempengaruhi kepercayaan tamu-tamu, khususaya tamu 
dari manca negara. 

10) Upaya pemasyarakatan telepon dengan "credit card" 
yang semakin berkembang akhir-akhir ini. 

Z1 
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BAB 11. IIASIL YAI'\G DJCAPAI. 
A. BIDANG PERUNDANGt:NDANGAN. 

1. R. U. U. ten tang Jami11a11 Sosial Tenaga Ker]a. 
Pembahasan RUU dilaksanakun pada Masa Pcrsidangan I, II 
dan III Tahun Sidang 1991-1992 olch Panitia Khusus hcr 
anggotabn 37 orang (23 orang dari Komisi VI). 
RUU tcntang Jaminan Sosial Tenaga Kerja disetujui DPR-RI 
pada tanggal 17 Januari 1992, dan diundangkan pada tanggal 
17 Pcbruari I 992, dcngan nurna Undang-undang Nomor 3 
Tahun 1992 tcntang Jarninan Sosial Tenaga Kcrja, Lernbaran 
Negara Tahun 1992 Nornor 14, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3468. 

2. Kontrak Karya bidang Pertambangan Umum. 
Merncnuhi kctcntuan Undang-undang Nomor 11Tahun1967 
tcntang Pokok-pokok Pcrtambangan, Pernerintah mcrninta 
pcrsctujuan/rckomcndasi mcngcnai tclah diajukannya 3 (tiga) 
kontrak dihidang Pcrtarnbangan Umum, yaitu : 
a. PT. Freeport Indonesia Inc. (Fil), pcnamhangan tcmbaga 

di Tembagapura/lrian Jaya, sebagai perpanjangan kon 
trak karya generasi I yang dimulai tahun 1967. 

b. PT. Nab i r c Bh a k ti Mining, pcnambangan em as di 
Nahirc/Irian Jaya, 

c. PT. Engelhard Indonesia, penarnbangan kaolin di 
Sulawesi Utara. 

ayat (6) Kcputusan DPR-RI No. 10/DPRRI/III/82-83 tanggal 26 
Pebruar i 1983 tcntang Pcraturan Tata Tertib DPR-RI. Maksud dan 
tujuan dari pasal tcrscbut adaiah mcmbcrikan rnasukan bagi Dewan 
(Kornisi/Badan) masa kcanggotaan b er ikurnya, schingga terdapat 
kesinam-bungan didalarn satu lcrnbaga. 

Bcrtitik tolak dari kctcntuan tcrscbut, maka Kornisi VI DPR-RI 
mencoba mclakukan kilns balik tcrhadap tugas yang tclah dilakukan 
scjak Masa Pcrsidangan II Tahun Sidang 1987-1988 sampai Masa 
Pcrsidangan I Tahun Sidang 1992-1993 tcrhudap pcrrnasalahan dibi 
dang anggaran, amandcmcn alas RUU, maupun pcngawasan atas 
pelaksanaan Undang-undang atau kchijaksanaan Perncrintah. 

Mcmori atau catatan atas h as il Jan inv cntar isasi pcrmasalahan 
Komisi VI DPR-RI Tahun 1987-1992 ini disusun dcngan sistirnatika 
sbb.: 

Bab I : Pcndahuluan. '<1 
Bah II : Hasil yang dicapai. 
Bah Ill : Musalah yang bclum sclcsai. 
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Ketiga Kontrak Karya tersebut dibahas pada Masa Persida 
ngan I dan II Tahun Sidang 1991-1992, dan telah disetujui 
dengan beberapa catatan untuk memperoleh perhatian Peme 
rintah terhadap beberapa aspek antara lain : tenaga kerja, 
keuntungan bagi daerah setempat, pencemaran lingkungan, 
perpajakan, 

B. BIDANG ANGGARAN. 
Pada setiap Masa Persidangan, Komisi VI selalu mengacarakan 
Rapat Kerja dengan Menteri Perindustri, Pertambangan dan 
Energi, Tenaga Kerja, dan Rapat Dengar Pendapat dengan Ketua 
BKPM untuk membahas mengenai anggaran. 
Adapun perrnasalahan yang dibahas adalah sbb.: 
- Masa Persidangan I: a. Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 

tahun yang akan datang. 
b. Pelaksanaan APBN (Semester I) tahun 

berjalan. 
- Masa Persidangan II: a. Pelaksanaan APBN (Semester II) 

tahun berjalan. 
- Masa Persidangan III: a. Pembahasan RAPBN tahun y.a.d. 

b. Pelaksanaan APBN (Semester III) 
tahun berjalan, 

- Masa persidangan IV: a. Evaluasi APBN tahun yang baru lalu, 
b. Pembahasan APBN T-P dan PAN. 

Berdasarkan usulan dan data yang disampaikan kepada Komisi 
VI, tahun anggaran untuk setiap Departemen telah mengalami 
peningkatan dari tahun sebelumnya, walaupun belum dapat di 
penuhi sepenuhnya, sehingga mernbawa pengaruh terhadap sa 
saran yang ingin dicapai pada Pelita V. 

C. BIDANG PENGAWASAN. 
Tugas Dewan dibidang pengawasan dilaksanakan melalui ke 
giatan Rapat Kerja, Rapat dengar Pendapat maupun Rapat Dengar 
Pendapat Umum, serta kunjungan kerja, 
Pada periode 1987-1992, Komisi VI DPR-RI telah mengadakan 
rapat/perternuan formal sebanyak 210 kali dan kunjungan kerja 
38 kali ke seluruh propinsi di Indonesia. Selain ltu pertemuan 
informal/lobby yang dilaksanakan oleh Pimpinan maupun Anggo 
ta/Tim, 
Dari pertemuan/kunjungan kerja informal dan nonformal tersebut 
dapat dikemukakan hal-hal yang cukup menonjol, dan perlu 
memperoleh perhatian antara lain :. 
1) PT. Tam bang Tim ah Bangka, 

Merosotnya harga timah di pasaran dunia, dan lemahnya 
managemen, mengakibatkan PT. Tambang Timah dihadap- 
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kan pada pengurangan tenaga kerja dari ± 25 .000 menjadi ± 
9.000 orang. Konsekwensi dari pengurangan tenaga kerja itu, 
PT. Tambang Tim ah harus memberikan "pcsangon" kcpada 
tcnaga kerja, yang mencapai jurnlah kurang lebih Rp. 103 
milyar. 
Atas usu) dan saran Komisi VI kcpada Mcntcri Kcuangan, 
mclalui Mcntcri Pcrlambangan dan Encrgi, Pcmcrintah 
mcnyctujui tambahan dana kcpada PT. Tambang Timah, 
dengan status sebagai Penyertaan Modal Pemerintah. 

2) Listrik Masuk Desa. 
Departcmcn Pcrtambangan dan Energi pada Pelita V men 
targetkan bahwa seluruh desa Indonesia (± 60.000 desa) telah 
dapat tcrsambung olch listrik PLN atau 12.000 Desa per 
tahun. 
Komisi VI selalu mcmpcrrnasalahkan listrik masuk desa ini 
agar target Felita dapat tcrpcnuhi, karcna tcnaga listrik 
mcrupakan salah satu kebutuhan dalam mernber ikan nilai 
tamhah masyarakat maupun menccrdaskan hangsa. 
Himbauan dan harapan Komisi VI rnendapatkan perhatian 
Pcmerintah, dcngan pcmbangunan PLTD di bcbcrapa daerah 
di Indonesia, khususnya yang tidak tcrjangkau olch PLTA, 
PLTU. 

3) Penggunaan laba BUMN. 
Kebijaksaaan Pemerintah mcngcnai pembinaan industri kecil 
dar i laba BUMN sehesar 1-5 % tclah dilaksanakan o leh 
setiap BUMN, tcrutama dilingkungan Dcparterncn Perindus 
trian, Pcrtambangan dan Encrgi, dan Tenaga Kerja. 
Narnun dernikian kchijaksanaan tcrsebut belurn dilaksanakan 
sccara optimal, baru tcrlaksana 20 % dari dana yang ada. 

4) Industri kecil. 
Keb ijaksanaan Pengemhangan Usaha Golongan Ekonomi 
Lcrnah, utamanya se k tor industri kecil yang bcrlokasi di 
daerah pedesaan. 
(1) Selama ini telah dir intis scjurnlah kebijaksanaan intinya 

membantu pengembangan usaha golongan ekonomi 
lernah/industri kccil. Kcbijaksanaan tersehut antara lain 
meliputi: 
(a) Kredit Usaha Kccil (KUK). 
(b) Krcdit Umum Pcdcsaan (Kopdcs) oleh BRI. 
(c] Badan Krcdit Dcsa. 

(2) Disamping itu dalam upaya peningkatan produktivitas 
dan kctrampilan serta kcahlian dalam industri kccil telah 
dilakukan scjumlah kcgiatan melalui: 
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BAB III. MASALAH YANG BELUM SELESAI. 
1. Penyelesaiaan/tindak lanjut UU No.3/1992 tentang Jaminan 

Sosial Tenaga Kerja yang disahkan oleh Presiden tanggal 17 
Pebruari 1992, dan .. telah dilakukan Rapat Kerja dengan Menteri 
Tenaga Kerja pada bulan Juli 1992, akan meliputi 15 (lima betas) 
Peraturan Pemerintah, 2 (dua) Kepres dan 4 (empat) Peraturan 
Menteri. 

2. Peraturan Pernerintah No.31 tahun 1958 tentang Dewan Pertim 
bangan Penernpatan tenaga Asing sebagai jabaran dari pasal 5 
Undang-undang No.30 tahun 1958 Tentang Penempatan Tenaga 
Asing, perlu ditinjau kernbali. Hal ini untuk mengantisipasi 
masalah yang tirnbul seperti kasus penempatan tenaga asing dari 
RRC di Perusahaan Sinar Mas Grup. 

a) Bimbingan Teknis 
b) Penyuluhan tentang pemasaran, managemen dan 

teknologi produksi. 
c) Peran serta BUMN dan Swasta melalui penerapan 

pola Bapak angkat. 
(3) Namun, dad basil pemantauan di daerah tingkat II dike 

temukan sejumlah fakta: 
a) BRI dan BPD belum mampu memberi kridit kepada 

sejumlah nasabah calon usaha industri kecil, 
b) Kemarnpuan BUMN/Swasta sangat terbatas diban 

ding dengan permintaan bantuan modal untuk 
· pengembangan usaha Golongan Ekonomi lemah. 

Untuk itu perlu pemantauan/peningkatan pengawasan 
pengendalian kebijaksanaan tersebut diatas. 

5) Upah Minimum. 
Penetapan upah minimum bagi tenaga kerja di setiap 
daerah/propinsi, yang disesuaikan dengan situasi dan 
kondisi wilayah serta jenis pekerjaan, merupakan hal 
yang cukup menggembirakan, walaupun besarnya upah 
minimum tersebut belum dapat memenuhi kebutuhan 
hidup minimum (KHM) bahkan kebutuhan Fisik Mi 
nimum (KFM). Selain itu diperlukan adanya persamaan 
pandang antara tenaga kerja, pengusaha dan Pemerintah 
terhadap pengertian dan pelaksanaan upah minimum. 

6) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). SPSI sebagai 
wadah untuk menyalurkan aspirasi tenaga kerja/buruh 
dirasakan masih belum dapat berfungsi sebagaimana di 
harapkan. 
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Ayat (2) 

Sebagaimana landasan pemikiran dalarn melaksanakan tugas dan 
pcranannya scbagai alat kelengkapan Dewan, Kornisi VII selalu 
bcrpcdoman pada: 

Pancasila dan UDD 1945; 
Garis-garis Besar Haluan Negaran'AP MPR; 
Buku Rcpclita (Pelaksanaan serta hasil-hasilnya) ; 
Pidato-pidato Kcncgaraan Pr esidcn R.I. Khususnya Pidato 
Kcncgaraan R.I. 16 Agustus; 
Situasi Moneter, Ekonomi, dan Politik (baik dunia intcrna 
sional dan dalarn negeri); 
Hasil-hasil Kunjungan Kerja para Anggota Dewan dalam 
masa rescs sebagai penampung aspirasi masyarakat terhadap 
pelaksanaan kebijaksanaan spcrti digariskan dalarn ancka 
ragam kebijaksan aan Pcmcrintah bagi pensuksesan apa yang 
telah digariskan dalarn Repclita ; 
Hasil-hasil penyerapan aspirasi dari masyarakat, baik mclauli 
sektor swasta maupun Pcmcrintah. 

Atas dasar landasan pernikiran terscbut Kornisi VII berusaha melak 
sanakan tugas dan peran scbaik-baiknya scirama dengan situasi dan 
kon disi pasang surut scrta irarna pembangunan nasional dcngan 
berbagai kekomplcksan masalah dan pcmecahannya. 

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut tidak terlepas dari apa 
yang digar iskan oleh Tata tcrtib Dewan yang antara lain disebut pada: 
- Pasal 59 Ayat (1): Di bidang pcrundang-undangan, tugas Komisi 

adalab : mcngadakan pembahasan, pcrsiapan 
serta pcnyempurnaan perurnusan Rcncanan 
Undang-undang yang telah rnasuk dalarn ruang 
lingkup tugasnya, sesuai dengan ketcntuan yang 
diatur dalam Bab XIII. 
Di bidang Anggaran, tugas Komisi adalah : 
a. mcngadakan pembicaraan pendahulu me 

ngcnai penyusunan Rancangan Anggaran 
dan Belanja Negara yang termasuk dalam 
ruang l ing kup tugasnya, bersama-sama 
dengan Pemerintah ; 

7. KOMISI VII 

3. Diperlukan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-undang Nornor 5 
Tahun 1984 tentang Pokok-pokok Pcrindustrian. 

4. Diperlukannya Undang-undang yang mengatur mengcnai cnergi. 
5. Diperlukannya Undang-undang yang mcngatur mengenai Industri 

Kecil. 
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b. mengadakan pembabasan dan mengajukan 
usul Rancangan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara yang yang termasuk dalam 
ruang lingkup tugasnya, bersama-sama 
dengan Pemerintah ; 

c. mengadakan pembahasan alas laporan Ke 
uangan Negara dan Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara yang ter 
masuk dalarn ruang lingkup tugasnya ; 

d. memberikan bahan pemikiran kepada Ko 
misi APBN tentang basil pemhicaraan 
pendahuluan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan basil pembahasan sebagaimana 
dimaksud pada huruf b dan c, 

Ayat (3) : Di bidang pengawasan, tugas adalah : 
a. melakukan pengawasan terhadap Undang 

undang, terrnasuk dalam APBN, serta 
peraturan pelaksanaannya yang termasuk 
dalam ruang lingkup tugasnya ; 

b. melakukan pengawasan terhadap pelaksa 
naan GBHN yang termasuk dalam ruang 
lingkup tugasnya ; 

c. menampung suara rakyat, termasuk surat 
surat masuk, mengenai hal yang termasuk 
dalam ruang lingkup tugasnya ; 

Ayat (4): Untuk melaksanakan togas sebagaimana dimak 
sud dalam ayat (1), (2) dan (3), Komisi dapat : 
a. mengadakan Rapat Kerja dengan Presiden, 

yang dapat diwakili oleh Menteri ; 
b. mengadakan Rapat Dengar Pendapat 

dengan Pejabat Pemerintah yang diwakiH 
instansinya ; 

c. mengadakan Rapat Dengar Pendapat 
Urnurn, baik atas perintah Komisi maupun 
atas perintah pihak lain ; 

d. rnengadakan Kunjungan Kerja, termasuk 
melakukan studi perbandingan yang dipan 
dang perlu, dalam masa Reses atau apabila 
dipandang perlu dalam Masa Sidang, yang 
hasilnya atas keputusan Badan Musyawa 
rah diraporkan kepada Rapat Paripurna 
untuk ditentukan tindak lanjutnya ; 
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e. mengikuti dengan seksama serta mengum 
pu lkan bahan mcngcnai pcristiwa yang 
menyangkul kcpcntingan rakyat, yang 
tcrjadi baik di dalam maupun diluar ncgeri, 
yang tcrrnasuk dalarn ruang lingkup tugas 
nya; 

f. mcngajukan pertanyaan, baik kepada Pe 
mcrintah maupun kepada pihak Jain; 

g. mengadakan Rapal Kerja dan Rap at 
Dcngar Pcndapat apabila dipandang pcrlu 
dcngan Pejabat Pemer intah yang mcwakili 
instansinya, yang tcrmasuk tidak tcrmasuk 
dalarn ruang lingkup tugas Kornisi yang 
bcrsangkutan scbagaimana dirnaksu d da 
lam Pasal 56 ayat ( l ) ata s Persetujuan 
Pimpinan DPR ; 

h. mcngadakan Rapat Gabungan apabila ada 
rnasalah yang mcnyangkut leb ih dari satu 
kornisi ; 

1. mernbcntuk Panitia Kcrja; 
J· melakukan tugas alas Rapat Paripurna dan/ 

atau Sadan Musyawarah ; 
k. mengusulkan kepada Badan Musyawarah 

hal yang dipandang perlu untuk dimasukan 
dalarn acara DPR. 

Ayat (5) Komisi mencntukan tindak lanjut basil pclaksa 
naan tugas Komisi scbag aim ana d im a ksud 
dalam ayat (1), (2), (3), dan (4), tcrutama hasil 
Rapat Kcrja dcngan Prcsidcn. 

Ayat (6) Pada akhir m a sa kcan ggotaan DPR, Komisi 
mcmbuat invcntarisasi m asalah yang belum 
tcrsclcsaikan. Scsuai dcngan Keputusan DPR 
RI tentang Penentuan Ruang Lingkup Tugas/ 
Pasangan Kerja Komisi-komisi dalarn DPR 
pada butir kelima. 

Untuk dapat mengetahu i seberapa jauh peranan aktif dari Komisi 
VII Periode hasil pemilu tahun 1987 dalam melaksanakan tugas 
tugasnya sebagai alat kelengkapan Dewan guna menunjang pcmba 
ngunan nasional, perlu dib er i suatu garnbaran sejauh mana pcranan 
tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan bidang-bidang tugasnya. 

Sudah barang tentu didalarn rnelaksanakan penman dan tugas 
Komisi VII tidak lcpas dari konsistcnsi landasan hukum dan kebera 
daan serta pasangan kerja yang meliputi : 
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I. Bidang Keuangan ; 
II. Bidang Perbankan ; 
III. Bidang Perdagangan ; 
IV. Bidang Koperasi dan 
V. Bidang BULOG (Badan Urusan Logistik), 
I. Bidanng Keuangan : 

Keberhasilan-keberhasilan Pelita I, II, Ill, daa IV baik secara 
fisik dan non fisik telah dapat dinikmati oleh masyarakat tetap 
dilanjutkan dalam Pelita V meskipun sasarannya tidak selamanya 
lancer sebagaimana diharapkan, karena dia juga menghadapi arus 
gelombang pasang surut. Sehingga ada kalanya menghadapi 
tantangan, ada kalanya mencapai keberhasilan. Sedikit sebagai 
garnbaran di bidang keuangan : 
a. Memperhatikan babwa jumlah penduduk Indonesia yang 

berada dibawah gatis kemiskinan masih begttu besar, se 
dangkan pola pembagian pendapatan yang berlaku (dasar 
sensus 1976) masih menunjukkan "ketimpangan tidak 
tinggi". 
Komisi VU dalam tugas dan peranannya sejak periode sebe 
lum tahun 1987-1972 tetap mendorong dan mencapai jalan 
keluar dalam batas-batas kewenangannya untuk mengatasi 

" tingkat kepentingan pendapatan ini melalui berbagai upaya 
antara lain, adanya kebijaksanaan perkreditan yang lebih 
mampu membantu meingkatkan potensi dan peranan go 
longan ekonomi lemah, meningkatkan petani dan nelayan, 
serta peternak kecil, yakni suatu kebijaksanaan kredit yang 
berprioritas tinggi. 

b. Kebijaksanaan pokok dalam pembiayaan pembangunan erat 
sekali kaitannya dengan kebijaksanaan moneter, flskal dan 
kebijaksanaan perdagangan serta neraca pembayaran. Kebi 
jaksanaan tersebut harus mampu memperbesar dana bagi 
peningkatan kegiatan pembangunan. Pada saat memasuki 
Pelita V masih dihadapkan kepada situasi yang sulit, antara 
lain berlangsungnya resesi perekonomian dunia yang berke 
panjangan yang belum bisa diperkirakan kapan akan bera 
khir, yang dapat mengakibatkan berubahnya posisi sumber 
dana. 
Menyadari bahwa memasuki tahun 1982 yang ditandai oleh 
berbagai kendala di bidang ekonomi moneter, memercsotkan 
nilai ekspor migas secara tajam hingga mendorong kita untuk 
mencari sasaran lainnya, yakni berupa penggalian sumber 
sumber dan masyarakat, Komisi VII tiada bosan-bosan 
mengadakan konsu1tasi dengan pasangan-pasangan kerja 



maupun pihak lain yang masih terkait dalam tugas dan 
peranan Komisi VII. Schingga atas pendekatan dan kerjasa 
ma yang baik antar a kelengkapan Dewan ini dengan pihak 
Pemcrintah telah dapat pula dihasilkan dalam waktu relatif 
tidak lama beberapa undang-undang Pajak baru, dimana 
andil Komisi VII dalam ha! ini cukup besar didalam reforma 
si undang-undang pcrpajakan tersebut, yang sekaligus juga 
merupakan harapan baik dalam usaha meningkatkan penda 
patan da larn negeri. Per lu diketahui bahwa perun dang 
undangan pajak tersebut sudah sejak DPR hasil Pcmilihan 
Umum tahun 1971 telah dituntut adanya oleh Komisi VII. 
Undang-undang Perpajakan baru terscbut ialah : 

UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata cara Perpajakan ; 
UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan ; 
UU Nornor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan 
Nilai Barang dan Pajak Pcnjualan Aias Barang Mcwah ; 
UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan ; 
UU Nornor 13 Tahun 1985 tcntang Bea Materai. 

Mengingat semakin luas dan rneningkatnya laju pernbangun 
an diberbagai bidang, tcrutarna di bidang keuangan, dirnana 
usaha-usaha di bidang perbankan dan Jembaga-lembaga 
keuangan non bank mempunyai peranan dan kegiaian-ke 
giatan yang diprioritaskan sebagai pclaksana kebijaksanaan 
moneter, khususnya dalarn masalah dana pembangunan. Oleh 
karena itu dalarn rangka mendorong penyempurnaan lanjutan 
tclah lahir pada masa periodc keanggotaan Dewan tahun 
1987-1992, baik itu berupa kclcngkapan maupun pcnyern 
purnaan dari langkah-Iang kah kcbijaksanaan yang tclah 
diluncurkan pada masa keanggotaan periode sebelumnya. 
Dalarn rangka membenahi kondisi keuangan rnaka pada masa 
keanggotaan periode tahun 1987-1992 tclah dilahirkan 
berbagai kebijaksanaan, scpcrti : 
1. Kcbijaksanaan 27 Oktober 1988 tentang kebijaksanaan 

di bidang monctcr dan pcrbankan untuk lebih mendo 
rong meningkatkan dana masyarakat, 

2. Paket 21 Nopember 1988 merupakan pelengkap paket 
kebijaksanaan dcregulasi dibidang kcuangan moneter 
dan perbankan yang telah dalam paket kebijaksanaan 27 
Oktober 1988. 

3. Kebijaksanaan 20 Desember 1988 tentang pcningkatan 
lebih Janjut untuk penycrahan dana masyarakat. 
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4. Paket Januari 1989 menyangkut kebijaksanaan di bidang 
perpajakana khususnya Pajak Perbankan Nilai (PPN) 
dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 

5. Kebijaksanan 25 Maret 1989 tentang peleburan usaha 
dan pembangunan usaha bank dan penyernpurnaan 
pendirian usaha bank perkreditan rakyat. 

6. Paket 29 Januari 1990 tentang pemberian kredit kepada 
pengusaha kecil sebesar 20% dari kredit yang dikeluar 
kan oleh Perbankan. 

Disamping itu pada perjalanannya, ternyata pada masa bhakti 
Dewan periode 1987-1992 UU Nomor 7 tahun 1983 tentang 
Pajak Penghasilan memerlukan perubahan-perubahan dan 
bersama itu pula lahir UU di bidang keuangan ialah : 

UU tentang Usaha Perasuransian, dan 
UU tentang Dana Pensiun. 

Sedangkan RUU yang telah lama diharapkan untuk segera 
disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan narnun sampai 
saat ini belum juga terwujud adalah : 
1. RUU tentang hubungan kerja Pusat dan Daerah ; 
2. RUU tentang Hypotik ; 
3. R UU ten tang Kebeacu kaian ; 
4. RUU tentang Pengawasan Keuangan Negara ; 
5. RUU tentang Barta Tetap (ICW); 

II. Bldang Perbankan : 
Dalam konsultasi dengan bidang perbankan pokok pikiran Ko 
misi VII senantiasa bertolsk pada peningkatan perbankan, teruta 
ma dalam menunjang sektor perekonomian, khususnya ekspor, 
meningkatkan peranan sektor industri, peningkatan usaha kecil/ 
lemah, perdagangan, perhubungan/pariwisata, konstruksi dan 
sebagainya baik yang berskala besarmaupun menengah dan 
kecil, dalam sumbangannya terhadap pertumbuhan perekonomian 
nasional. Tentulah hal-hal tersebut terlaksana dengan berpedoman 
pada ketentuan-ketentuan yang telah digariskan. 
Oleh karena itu pada dasarnya kebijaksanaan di bidang per 
bankan telah tercakup pu]a pada kebijaksanaan moneter di bidang 
keuangan. Namun apab ila kita melihat pada waktu Undang 
undang Pokok Perbankan (UU Nomor 14 tahun 1967) diundang 
kan, nampaknya belum jelas terlihatnya landasan serta arah yang 
ingin dicapai. Oleh karena itu dalam perjalanan banyak hal-hal 
yang sering tidak sejalan dengan perkembangan serta arah yang 
ditetapkan sendiri oleh Pemerintah. Umpamanya saja dalam hal 
misi perbankan. Disatu pihak Bank adalah profit making, namun 
sesuai dengan sistem perekonomian kita dia harus bertindak pula 
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sebagai agent of development yang harus mernikirkan fungsi 
sosial pada pcngusaha-pengusaha yang harus dikernbangkan. 
Sehingga nampaknya UU Nomor tahun 1967 pcrlu disesuaikan 
dengan perkcmbangan pembangunan. Maka akhirnya lahirlah UU 
tentang perbankan yang baru pada pcriode keanggotaan Dewan 
tahun 1987-1992. 

Ill. Bidang Perdagangan 
Keb ijakkan perdagangan harus mencmpatkan proses niaga 

dalam fungsi dan peranan scbagai Iaktor pcnunjang untuk proses 
produksi. Okh karena perdaganagan merupakan pcnunjang untuk 
produksi, maka terdapat tiga sasaran pokok dalnm kebijaksanaan 
di bidang perdagangan yang sclalu memegang pcranan di dalam 
forum konsultasi den gan Departerncn Pcrdagangan bcserta in 
stansi-instansi tcrkait yang dibidang pcrdagangan baik swasta, 
pernerintah maupun kopcrasi, 
Kegiatan sasaran tersbut ialah : 

penerapan golongan produsen ; 
kcpastian usaha bagi go!ongan pedagang/pcngusaha; 
pcnerimaan devisa bagi ncgara; 

Disamping hal-hal tcrscbut juga selalu mcnjadi topik pembicaraan 
Komisi VII mcngenai kendala-kcndala perckonomian yang 
mcrupakan f aktor penghambat pcrdagangan d alurn dan luar 
negeri yang masih terus membayangi lambangnya harapan di 
dalam memacu dana pembangunan. 
Bcrbagai kcndala tersebut ialah : 

Biaya yang rclatif tinggi; 
Produksi yang tidak kompctitif; 
kcunggulan kornparatif yang sangat berbcda-beda schingga 
rncnyulitkan untuk ditcntukan pro du k-produ k mana yang 
bidang komparatif intcrnasional; 
jalur pernasaran yang masih dikuasai pihak kctiga; 
proscdur ckspor dan impor yang masih perlu lcbih discmpur 
nakan; 
kapasitas can mutu produksi; 
bclum efektifnya mernbuka pasarun baru; 
masalah perwakilan pcr dagangan di luar ncgcri yang bclum 
bcgitu agresif dan lincah. 

Scmua itu mernberikan gambaran bagaimana kcadaan peta bisnis 
yang harus ditangani olch Departernen Pcrdagangan pada saat ini 
yang akan selalu menjadi bahan pcrnbicaraan dalarn forum ken 
sultasi/rapat kerja dengan Komisi VIL 
Memang sejak basil Pcmilu tahun 1971 sampai sekarang da1am 
hubungan kcrjanya Kornisi VII dengan Dcparternen Pcrdagangan 
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telah menghasilkan beberapa undang-undang yang mendukung 
pengaturan di bidang tata niaga yaitu : 
1. Undang-undang tentang Netrologi Legal, yaitu UU Nomor 2 

tahun 1981; 
2. Undang-undang tentang wajib Daftar Perusahaan atau UU 

Nomor 3 tahun 1982. 
3. Undang-undang tentang Kamar Dagang dan Industri Indone- 

sia yaitu UU Nomor 1Tabun1987. 
Namun pada periode keanggotaan Dewan tahun 1987-1992, 
nampaknya tugas undang-undang belum sepenuhnya terwujud, 
Oleh karena itu perlu kebijaksanaan pendorong meskipun sifatnya 
ternporer yaitu antara lain : 
1. Paket Kebijaksanaan 15 Januari 1987; 
2. Paket Kebijaksanaan 10 Juni 1987; 
3. Paket Kebijaksanaan 24 Desernber 1987; 
4. Paket Kebijaksanaan dalam tata niaga cengkeh yang berupa 

SK Menperdag maupun SK bersarna antara Menperdag dan 
Menken. 

Apabi la kebijaksanaan pengernbangan perdagangan sesuai 
dengan arnanat GBHN yakni meningkatkan efisiensi perdagangan 
da)am dan luar negeri dalarn rangka lebih memperlancar arus 
barang dan jasa sehingga tercipta keadaan dan perkembangan 
harga yang layak bersaing yang mampu menunjang usaha me 
ningkatkan produksi dan ekspor, perluasan stabilitas ekonomi, 
kiranya tidaklah berkelebihan jika tuntutan Komisi VII DPR-RI 
untuk segera adanya : 
1. Undang-undang Pokok Perdagangan, yang akan merupakan 

pola perdagangan baru (karena selama ini masih diperlukan 
pola (perdagangan merupakan warisan lama); 

2. Undang-undang atau Peraturan Pernerintah tentang Perlin 
dungan Pengusaha Ekonomi Lemah ; 

3. Undang-undang atau Peraturan Pemerintah tentang Trading 
House; 

4. Undang-undang atau Peraturan Pemerintah tentang Dry Port; 
5. Lain-lain. 

VI. Bldang Koperasl : 
Koperasi sebagai salah satu dasar kekuatan ekonomi masya 

rakat adalah bentuk usaha yang paling sesuai dalam mewujudkan 
ekonomi kekeluargaan yang dilandasi demokrasi ekonomi 
sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 33 UUD 1945 serta 
GBHN. Koperasi harus benar-benar mempunyai kekuatan hidup 
sebagai badan usaha, yang dapat tumbuh terus dalam dinamika 
ekonomi-ekonomi modern, bersama-sarna dengan badan usaha 
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negara maupun swasta. Namun pada saat kita mcnggalakkan 
perkopcr asian dcwasa ini meskipun secara kuantitas pcrkcrn 
bangan jumlah kopcrasi pcningkatannya cukup besar, namun 
sccara kualitas rupanya masih tcrlihat sikap masyar akat yang 
nampaknya bclum scpcnuhnya dapat diyakinkan. Koperasi adalah 
mcrupakan sarana ef'ektif dalarn mcngatasi kelernahan-kclcmahan 
ckonomis, dalarn meningkatkan kcscjahtcraan rakyat. Juga disisi 
lain, pcrcncanaan dan pcngcmbangan pcrkopcrasian walaupun 
bertitik tolak dari apa yang tclah digariskan GBHN dan terjabar 
dalam Repelita, namun dirasakan sckali pcngaruh belum adanya 
suatu Rcncaria Induk Pcmbangunan Koperasi secara menyeluruh 
dan tcrpaJu, sehingga usaha pcngcrnbangannya masih berkotak 
kotak Jan bclurn mcmungkinkan suatu gcrakan yang mcnycluruh, 
tcrpadu dan tuntas. 

Dipihak lain, sister» perckonorn iun dcngan pasaran bcbas, 
r asanya tidak menunjang hidupnya koperasi, sehingga masih 
dipcrlukan kcmauan politik sccar a sadar mcngarahkan agar 
sistcm pcrckonomian kita bcnar-hcnar mcnuju kcpada Undang 
undang Dasar 1945. Dalarn kaitan upaya pcngcmbangan koperasi 
supaya lcbih mcncapai sasaran, Kornisi VII juga sclalu mcndcsak 
adanya pcnycmpur naan Undang-undarig Pokok Pcrkopcrasian 
(UU Nornor 12 tahun 1967) disamping usaha-usaha Jainnya. 

Berkaitan dcngan hal-hal tcrscbut diatas Kornisi VII bcrpcn 
dapat h ahwa suJah wa k t u n ya kita rn clu kukan p cn e l it ia n Jan 
pcngkajian mcngcnai pcraturan pcru ndang-undangan tcrscbut. 
Hal ini mcmang sclu lu rncnjadi s.ilah satu pokuk pikiran dalarn 
kon sultasinyu dcngan pasangan kcrja. Karena hagaimanapun 
juga kcnyataannya tcrschut akan hcrpcngaruh tcrhadap perkem 
bangan kopcrasi sebagaimuna digariskan baik olch UUD 1945 
maupun GI3HN. 

V. Bidang Urusan Logistik : 
Untuk jangka waktu yang belum dapat diperkirakan, beras 

masih rncrupakan bahan makanan utarna scbug ian besar rakyat 
Indonesia dirnasa mcndatang, dan narnpaknya masih akan tctap 
scbaga i korn oditi stra tegis bagi Indonesia. 

Dalam kaitan ini Jan scs u a i d e ng an arn a nu t UUD 1945 
khususnya Pasal 33, perlakukan dan pcnanganan tcrhadap komo 
diti beras h.irus bc nar-bcnar serasi dan scsuai dcngan kcduduk 
kannya yang sangat pcnting itu. Na mun upaya mcnemukan kc 
serasian terscbut bukanlah h al yang mudah Jan karcnanya me 
merlukan pengkajian yang ccrrnat dan mcndalam. 

Dalarn rangka pcngcndalian tcrhadap ekon omi pcmbcbasan 
yang sifatnya sangat. strategis itu Pcrnerintah harus mcngembang- 
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kan langkah-langkah kebijaksanaan yang tepat sehingga pening 
katan kesejahteraan yang tepat sehingga peningkatan kesejahte 
raan rakyat baik produsen maupun konsumen tercapai. 

Kebijaksanaan harga dasar dan pengadaan stok nasional yang 
pelaksanaannya didukung oleh Bulog merupakan alat kendali/ 
intervensi pemerintah terhadap ekonomi perbesaran nasional. 
Disamping cukup spektakuler, pengedalian intervensi Pemerintah 
tersebut juga cukup besar resikonya. Salah satu diantaranya yang 
petlu dikemukakan adalah dalam pengembalian kredit yang 
disalurkan kepada petani, juga KUD yang memegang peranan 
penting dalam mekanisme pasar komoditi beras dirasakan masih 
banyaknya yang lemah dilihat dari berbagai segi disamping 
banyaknya lembaga birokrasi, sehingga baayak KUD tidak dapat 
berperan dengan baik, 

Masalah terakhir yang timbul dalam stok nasional beras 
adalah gangguan terhadap swasernbada yang dlakibatkan oleh 
berbagai kendala, baik alam maupun lahan, dana holding stock 
dan sebagainya, yang kesemua itu selalu menjadi Iokus konsultasi 
antara Komisi VII dengan Bulog. 

Pembelian lebih rendah dari harga mungkin ha] tersebut 
terjadi karena sudah tidak menjadi rahasia umum dalam penga 
daan beras oleh Dolog yang banyak b erperan justru adalah 
pengusaha swasta dengan menggunakan cap KUD. 

Komisi VII dalam kosultasinya dengan pihak Bulog maupun 
eselon vertikalnya didaerah pada saat ada kunjungan kerja yang 
menjadi topik permasalahan bukanlah hanya beras semata-mata, 
tetapi juga masalah 9 bahan pokok menjadi pengawasan Komisi 
VII. Demikian pula sarana dan prasarana penunjang tugas-tugas 
Bulog dan Dolog, antara lain masalah angkutan, pergudangan, 
pasca panen, GLK dan sebagainya. 

Dernikianlah gambaran ringkas tentang tugas/peranan serta 
keberadaan Komisi VII DPR-RI sebagai alat kelengkapan Dewan 
dalarn melaksanakan tugas dan fungsinya, dalam periode keang 
gotaan Dewan 1987-1992. 

Semoga uraian yang singkat ini dan mungkin pula belum 
mencakup keseluruhan tugasnya sebagaimaua yang dikehendaki, 
kiranya dapat bermanfaat bagi tugas-tugas selanjutnya. 
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8. KOMISI VIII 
A. Bidung Kesehatan 

a. Program Pen didikan, Latihun dun Pendayugunaan Tenaga 
Kesehatan. 
Permasalahan : 
1. Banyak lenaga kcschatan tidak dapat dim anfaatkan 

karcna Iorrnasi pcngangk.nan tidak mampu menarnpung 
lulusan tcnaga doktcr rn.rupun paramedis, 
Pcndapat dan saran : 
a) Pcrlu diciptakan suatu pcngcrahan tcnaga mcdis dan 

paramcdis.baik rnclalui Iorrnasi Pcmerintah maupun 
pcncmpatannya pada upaya kcsc-hatan swasta, 

b) Pengernbangan jumlah dan jenis pendidikan para 
mcdis harus discsuuikan dcngan peningkatan dan 
pcngcmbangan kcb utuh an sehingga tidak tcrjadi 
penu mpukan lu lusan yang tidak tertampung pada 
lapangan kcrja yang tcrscdia. 

2. Belum ada kr itcr ia untuk pencrnpatan para spesialis 
Ju l usan lu ar ncg cr i , schingga rnasih b e lu m bcrhasil 
penycbaran mercka kc dacrah (masih banyak rncnumpuk 
di Jakarta), 
Pcndapat dan saran : 
Mcncrnputkan kr itcr ia yang tcgas tentang pcncrnpatan 
dokter spesialis lu lusan luar negcri untuk mcnciptakan 
cfisiensi pcrnan fa a tan n ya clan rasa ad ii d ian tar a scsarna 
para pctugas kcschatan. 

b. Program Pengendalian, Pengudaan dan Pengawasan Obat, 
Makanan, Kosmetik, A/at Keseliatan, dan Balian Berbahaya 
Permasalahan : 
l , Usaha mengatasi tingginya harga ob at dcngan daftar 

obat program hcrsama helum bcrjalan seb ag aim ana 
mestinya dan ccndcrung sukar dilaksanakan. 
Pcrrdapat dan saran: 
a) Pcrlu di ca r i kan m ct ode pcnggunaan daftar ob at 

program bcrsarna sehingga keikutsertaan para pcm 
beri pelayanan kesehatan dapat lcbih cfcktif. 

b) Untuk bisa mcmcnuhi kcbutuhan obat hagi masya 
r a k at yang tidak marnpu h e ndak n ya d iscd iakan 
persediaan obat yang lebih lengkap di sarana kcsc 
hatan Pernerintah. 

2. Pengawasan obat-obatan daftar G di depot-depot ob at 
masih lemah. 
Pcndapat dan saran : 
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Pemanfaatan tenaga Polsus harus lebih diintensifkan 
serta memperluas penyuluhan tentang penggunaan obat 
obatan sebagai usaha disamping pengawasan yang terus 
dila ksa nakan, 

3. Barga obat cenderung semakin meningkat diluar jang 
kauan masyarakat diantaranya disebabkan karena pan 
jangnya rantai distribusi obat sampai ke konsumen dan 
setiap mata rantai itu mengambil prosentase keuntungan 
diluar kewajaran. Disamping itu karena sebagian besar 
bahan baku masih diimpor. 
Pendapat dan saran : 
Perlu dipertirnbangkan rantai distribusi obat yang lebih 
efektif dan mengawasi agar keuntungan yang wajar bagi 
setiap mata rantai distr ibusi. Disamping itu secara 
berangsur-angsur terus dikembangkan usaha industri 
bahan baku. 

4. Perne liharaan persediaan obat di Daerah Tingkat II 
belurn memadai karena rnasih banyak Daerah Tingkat U 
tidak mempunyai gudang penyimpanan obat dan tenaga 
farrnasi, 
Pendapat dan saran : 
Mernpercepat berdirinya gudang-gudang dan tenaga 
Iarmasi di seluruh Daerah Tingkat II. 

c. Program Penyempurnaan Prasarana Fisik Kesehatan. 
Permasalahan : 
Pengendalian dan pembinaan sarana pelayanan kesehatan 
swasta dirasakan masih lemah, sehingga penggunaan alat-alat 
canggih seringkali tidak rasional. Sela in itu klinik spesialis 
yang melakukan tindakan di luar kewenangannya seringkali 
luput dari pengawasan. 
Pendapat dan saran : 
Pengaturan dan pengawasan serta pernbinaan terhadap sarana 
pelayanan kesehatan swasta harus lebih ditingkatkan dan 
diusahakan metode yang lebih intensif, 

d. Program Upaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat. 
Permasalahan : 
Adanya biaya pengobatan dan perawatan yang masih diluar 
jangkauan masyarakat menengah ke bawah, 
Pendapat dan saran : 
Sistem JPKM (Jaminan Perneliharaan Kesehatan Masyara 
kat) yang sekarang sedang dirintis agar dipercepat dan 
dikembangkan, · 

z 
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B. Bldang Sosial. 
a. Program Pembinaan Generasi Muda tentang Pembinaan 

dan Pengembangan Karang Taruna. 
Pcrmasalahan : 
1. Karang Taruna mcrupakan wadah partisipasi masyarakat 

di bidang pcmbinaan gcnerasi rnuda yang bersifat lokal 
bcrkcdudukan di dcsa. 
Kelurahan sebagai organisasi bcrdiri sendiri dan sccara 
struktural mcnganut garis horizontal. 

2. Kemampuan mengelola organisasi dalam usaha kese 
jah tcraan sosial serta kader isasi seb agai penggcrak 
kemajuan karang taruna masih mernerlukan pcmbinaan 
bcrlanjut. 

3. Per lu tersedianya sar an a dan dana yang dapat men 
dukung kegiatannya sehingga dapat berperan aktif dalam 
usaha-usaha kescjahteraan sosial umumnya dan gcncrasi 
rnuda khususnya: 

Pendapat dan saran : 
a) Huhungan kerjasama dcngan Lembaga/organisasi sosial 

masyarakat terrnasuk organisasi-organisasi kcpcmudaan 
dengan sating mcngisi dan melcngkapi dalam rangka 
melaksanakan tugas Iungsinya. 

b) Hubungan dengan LKMD yang bersifat koordinatif lcbih 
ditingkatkan dalarn mewujudkan program yang lcbih 
berdaya guna dan bcrhasil guna. 

b. Program Bantuan dan Penyantunan Sosial. 
Pcrrnasalahun : 
1. Kcnyataan menunjukkan masih banyak anak yang tcrlan 

tar baik jasmani, rohani, maupun sosial. Dalam kondisi 
t e r l a n t a r yang dcmikian itu a n a k tidak a k a n dapat 
tumbuh dan berkernbang secara wajar. 

2. Kctcr lantaran anak berkaitan langsung dengan koudisi 
sosial ekonomi orang tua/kcluarga. 

Pcndapat dan saran : 
a) Pemantapan dan pengembangan kctahanan keluarga 

sebagai pencegah tcrhadap gangguan pribadi anak agar 
lebih diintensifkan. 

b) Keikutsertaan rnasyarakat dalam usaha-usaha penyan 
tunan anak terlantar sehagai pcrwujudan rasa tanggung 
jawab sosial rnasyarakat baik melalui Panti/luar Panti 
lebih digerakkan/dikernbangkan. 

c) Untuk lebih meningkatkan scmangat masyarakat dalarn 
usaha-usaha penyantunan anak tcrlantar/yatim, biar be- 
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rupa panti atau bukan panti, agar Pemerintah memberi 
kan dorongan-dorongan sebagaimana yang diberikan 
kepada panti Pemerintah, 

d) Surat.keputusan bersama empat Menteri, yaitu Menteri 
Sosial, Mendikbud, Menteri Agama, dan Menteri Dalam 
Negeri yang rnenyangkut pendidikan mental masih 
belum nampak hasilnya secara nyata, 

c. Penanganan masalah sosial Anak Nakai. 
Permasalahan : 
a) Anak mempunyai kedudu kan yang bersifat strategis 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan berne 
gara, karena anak adalah tunas yang akan tumbuh dan 
berkembang menjadi generasi penerus cita-cita bangsa, 

b) Dengan kurangnya pembinaan terhadap tingkah laku 
atau kenakalan, mendorong anak ke arah semakin 
kurang dapat melaksanakan fungsi sosialnya juga meber 
ikan pengaruh yang kurang menguntungkan bagi kehid 
upan dan penghidupan sosial masyarakat lingkungannya. 

Pendapat dan saran : 
1) Peningkatan mutu serta kegiatan pelayanan dengan 

segala kelengkapannya, 
2) Penyuluhan dan bimbingan sosial secara lebih terarah, 

dengan pendidikan agama/keterpaduan langkah intra dan 
inter sektoral lebih diintensifkan. 

Pemasalahan : 
Upaya kesejahteraan sosial yang berlangsung selama ini telah 
dapat mengatasi sebagian anak nakal atau minimal telab 
menghambat berbagai akibat Ian jut yang dapat ditimbulkan 
nya. Namun demikian dengan adanya perubahan atau per 
geseran nilai akibat kemajuan berbagai komunikasi dewasa 
ini terdapat gejala yang menunjukkan kenakalan anak tidak 
hanya terjadi di kota-kota besar tetapi juga meluas ke kota 
kota kecil. 
Pendapat dan Saran : 
Media cetak, elektronika serta perlu pengendalian yang 
wajar. 

d. Penanganan korban penyalahgunaan narkotika. 
Permasalaban : 
a) Penyalahgunaan narkotika yang menyangkut sebagian 

kaum remaja kita saat ini rnerupakan masalah langsung 
atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelang 
sungan cita-cita perjuangan bangsa dan negara di masa 
yang akan datang, · 
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Pendapat dan saran : 
Upaya penanganan masalah korban penyalahgunaan 
narkotika perlu dilaksanakan secara berencana, tcrarah, 
terpadu, terus mencrus, dan berkesinambungan. Untuk 
itu per an serla masyarakat perlu digairahkan, sehingga 
masalah tersebut tidak meluas dan cepat dikendalikan 
dan dicegah sedini rnungkin. 

Permasalahan : 
b) Korban penyalahgunaan narkotika bukan hanya tcrgang 

gu fisiknya, namun juga terganggu kondisi mental dan 
sosialnya. 
Pendapat dan saran : 
Maka usaha penanganan masalah sosial secara intensif 
dilanjutkan, ditingkatkan dan <liselenggarakan secara 
terpadu dan terarah. 

Program penyuluhan dan himb ingan sosial leb ih 
dimantapkan. 
Mutu dan per luasan jangkauan rchabilitasi lcb ih 
ditingkatkan. 
Resosialisasin ya lebih diintensifkan. 

e. Program Pembinaan Kesejahteraan Sosial tentang Pembi 
naan Peker]a Sosial Masyarakat. 
Perrnasalahan : 
1. Pck erja sosial masyarak at (PSM) yang turnbuh dari 

bckerba bakti di tcngah-tengah masyarakat untuk kepen 
tingan kesejahtcraan sosial masyarakat meru-pakan salah 
satu pcrwujudan partisipasi masyarakat da\am pemban 
gunan khusunya di bidang kcscjahtcraan sosial. Hasrat 
masyarakat untuk menjadi pekerja sosial masyarakat 
(PSM) rn as ih t erb a tas, pcrlu ditingkatkan pcnyuluhan 
dan bimbingan sosial kepada masyarakat, 
Pcndapal dan saran : 
Kebcrhasilan pcnumbuhan dan pengembangan fungsi/ 
peranan dan tanggung jawab pckerja sosial masyarakat 
secara kualitatif dalam usaha kesejahteraan sosial akan 
dapat dirasakan da l arn lingkungan kehidupan sosial 
masyarakat pedcsaan. Maka dipcrlukan program penurn 
buh an , pernb inaan da n pengembangan PSM secar a 
mantap dan bcrkcsinarnbungan. 

Perrnasalahan. 
2. Perturnbuhan pekerja sosial masyarakat secara kuantita 

tif belum sepcnuhnya ditopang sccara kualitatif. 
Pcndapat dan saran : 
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1. Perlu pemantapan latihan pengembangaa petugas 
Pembina Pekerja Sosial Masyarakat (PMS). 

2. Penumbuhan pekerja sosial masyarakat (PMS) lebih 
ditingkatkan dan agar lebih merata di seluruh wilayah 
tanah air. 

f. Program Pembinaan Kesejahteraan Sosial tentang Pembi 
naan Kesejahteraan Masyarakat Terasing, 
Permasalahan : 
1. Merupakan suatu kenyataan bahwa dalam tata kehidupan 

masyarakat Indonesia masih terdapat kelompok-kelom 
pok masyarakat yang belum sepenuhnya terjangkau oleh 
proses pelayanan pembangunan balk karena isolasi, alam 
maupun budaya. 
Ha] ini dapat menhambat proses pemerataan pemba 
ngunan dan hasil-hasilnya yang menuju kearah tercapai 
nya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Pendapat dan saran : 
a) Perlu adanya upaya peningkatan mutu pelayanan dan 

perluasan jangkauan pembinaan kesejahteraan sosial 
masyarakat terasing dengan pendekatan-pendekatan 
tidak saja sosiokultural, juga pendekatan pembukaan 
isolasi dan pendekatan dari dalam (konsiensiasi), 

b) Keterpaduan pembangunan kesejahteraan sosial lebih 
dimantapkan intra dan inter sektoral, 

Permasalahan: 
2. Kondisi alarn yang sulit dan nilai-nilai sosial budaya 

yang tertutup merupakan salah satu faktor sulitnya usaha 
jangkauan pembinaan kesejahteraan soaial masyarakat 
terasing, maka unruk itu perlu lebih dahulu menempat 
kan masyarakat terasing tersebut ke daerah-daerah yang 
berdekatan dengan masyarakat yang telah maju. 

3. Terbatasnya tenaga-tenaga kesejahteraan sosial yang 
berkemampuan untuk rnembina masyarakat terasing 
secara langsung, untuk itu perlu merekrut tokoh-tokoh 
yang berpengaruh dalam masyarakat itu, mereka itulah 
yang lebih dapat diterima oleh masyarakat suku terasing 
dalam pembinaannya. 

Pendapat dan saran : 
a) Pernbangunan jalan/transportasi perlu dikaitkan dengan 

daerah terisolasi. 
b) SATGASOS perlu bekerja sama dengan tokoh masyara 

kat. 
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g. Program Bantuan dan Penyantunan Sosial tentang Pena 
nganan Masalah Bencana Alam. 
Pennasalahan : 
1. Letak gcografis Indonesia yang posisi silang garis antara 

daratan Asia dan benua Australia serta antara Samudra 
Indonesia dan Pasifik ter letak mcmbujur pada daerah 
tropika, menyebabkan wilayah Indonesia menjadi rawan 
tcrhadap berbagai bcncana terutama bcncana alarn. 

2. Timbulnya peristiwa bencana alam adalah merupakan 
ha! yang sulit dihindari dan dipcrkirakan secara pasti dan 
tepat. Hal ini discbabkan karena gejolak alam tcrscbut 
bcrada diluar kemarnpuan manusia, dilain pihak dise 
bab kan sikap perilaku dan pcrbuatan manusia yang 
karena kclalaian , ketidaksadaran serta adanya kurang 
pcngertian atau kurang pengetahunn. 

3. Pada umumnya para pcnderita akibat bcncana alam baik 
disebabkan oleh alam mnupun olch manusia mcngalami : 

Penderita kchilangan tempat tinggal, mata penca 
harian, korban harta benda. 
Mengalami kr is is pangan a k ib at panen yang 
gagal/lahan rusak akihat bcncana alam tcrscbut. 
Akibat b erb a g a i j en is bcncana t er s e b u t a kan 
mempengaruhi kehidupan dan pcnghidupan manu 
sia dcngan segala dampaknya. 

Pendapat dan saran : 
1) Pernantapan kcsiapan perangkat pcnanggulangan bcnca 

na alam secara tcrpadu. 
2) Kesadaran tanggung jawab sosial masyarakat dalam 

rangka usaha pencegahan, tcrutama pengrusakan alam. 
3) Peyaluran hantuan sosial ccpat, tcpat, tcrarah. 
4) Peningkatan peran rnutu dan sctiap Satkorlak. 

C. Bidang Urusan Peranan Wanita. 
a. Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1988 

menctapkan bahwa pcngernbangan dan peningkatan Pcranan 
Wanita dalam rnelaksanakan pernbangunan adalah scbagai 
bcrikut: 
l. Wanita, baik scbagai warga negara maupun scbagai 

sumber insani b ag i pembangunan mcmpunyai h ak, 
kew aj ib an dan kesempatan yang sama dengan pria 
discgala bidang kehidupan bangsa dan dalarn segenap 
kegiatan pernbangunan. 
Schubungan dengan itu kedudukannya dalam masyara 
kat dan peranannya dalarn pernbangunan perlu terns 
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ditingkatkan serta diarahkan sehingga dapat meningkat 
kan panisipasinya dan memberikan sumbangan yang 
sebesar-besarnya bagi pembangunan bangsa sesuai 
dengan kodrat, harkat dan martabatnya sebagai wanita, 

2. Peranan wanita dalam pembangunan berkembang selaras 
dan serasi dengan pembangunan tanggung jawab dan 
peranannya dalam mewujudkan dan mengembangkan 
keluarga sehat, sejahtera dan bahagia, termasuk pen 
gembangan generasi muda terutama anak dan remaja 
dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya, 
Khususnya bagi anak dan remaja sebagai tunas bangsa 
perlu lebih ditingkatkan pengembangan berbagai aspek 
kehidupannya seperti gizi, kesehatan, pendidikan terma 
suk pendidikan agama serta perlindungan hak-haknya, 
demi kelangsungan hidup, pertumbuhan jasmani, per 
kembangan rohani, kecerdasan dan kepribadian serta 
keserasian dalarn hidup masyarakat, 

3. Kemarnpuan wanita perlu lebih dikembangkan dalam 
rangka meningkatkan peranan dan tanggungjawabnya 
dalam pembangunan, melalui peningkatkan pengetahuan 
dan ketrarnpilannya terutama untuk dapat lebih meman 
faatkan kesempatan kerja diberbagai bidang. 
Sejalan dengan itu per lu leb ih dikembangkan ikl im 
sosial budaya yang lebih memungkinkan wanita untuk 
makin berperan dalam pembangunan, 

4. Dalam rangka mendorong partisipasi wanita dalam 
pernbangunan, perlu makin ditingkatkan kesejahteraan 
keluarga antara lain memlalui Pembinaan Kesejahteraan 
Keluarga (PKK) sebagai gerakan pembangunan rnasya 
rakat yang tumbuh dengan Wanita sebagai penggerak 
nya. 

b. Kebijaksanaan Pokok adalah sebagai berikut 
1. Meningkatkan kedudukan wanita dalam masyarakat dan 

peranannya dalam pembangunan sesuai dengan kodrat, 
harkat dan martabatnya sebagai wanita, perhatian perta 
ma-tama akan ditujukan untuk peningkatan kesejahte 
raan wanita yang tergolong dalarn kelompok masyarkat 
yang berpenghasilan rendah, baik di kota maupun dide 
sa. 
Kedua, perhatian juga diberikan kepada wanita kelom 
pok umur 15 ~ 29 tahun agar dapat disiapkan untuk 
mengarnbil peranan lebih aktif dalam berbagai bidang 
pembangunan. 



2. Mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat, sejah 
tera dan bahagia, wanita akan bcrpcran lebih aktif tidak 
saja sebagai sasaran tetapi sebagai pelaku kegiatan dan 
peningmat hasil pembangunan, terutama dibidang 
bidang pendidikan, kesehatan , keluarga berencana, 
koperasi, tenaga kerja, pertanian, perdagaan, industri dan 
jasa, sosial, agama dan lingkungan hidup. 
Untuk meningkatkan daya guna dan basil guna pelaksa 
naan program lintas scktoral akan tcrus dikcmbangkan 
Pola ketcrpaduan lintas scktoral seperti Program Perring 
katan Pcranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejah 
tera (P2W-KSS). 

3. Meningkatkan pengctahuan dan ketrampilan wa nita 
guna mcningkatkan pcranan dan tanggung jawabnya 
dalarn pernbangunan, perhatian utama akan ditujukan 
untuk : 
a) Membcbaskan wanita dari "tiga buta" yaitu : 

buta aksara, Jatin, buta bahasa Indonesia dan buta 
pcndidikan dasar; 

b) Mcndorong wanita, terutama dari kelompok ber 
pcnghasilan r endah, untuk mendapat kesernpatan 
leb ih he sar dalam menuntut pcn d i d i kan pasca 
pcndidikan dasar; 

c) Mcndorong terciptanya dukungan masyarakat yang 
rnakin luas terhadap persamaan kesempatan bagi 
wanita terutarna dalarn mernperolch pckerjaan di 
sektor forma\ dan informal, dan dalam mempcroleh 
jabatan atau kedudukan lain dalam masyarakat; 

d) Mendorong makin ikut berpcrannya wanita dalarn 
rncngernbangkan Jan mcrnanfuatkan kernajuan ilmu 
dan teknologi bagi pcrnbangunan; 

e) Meningkatkan pengctahuan dan kcterarnpilan wani 
ta dalam mernbina perturnbuhan dan pcrkernbangan 
anak sccara men yeluruh. 

4. Meningkatkan kesejahtcraan keluarga lebih banyak di 
dasarkan atas pcran serta aktif rnasyarakat dalarn berba 
gai kegiatan pembangunan. Dalam ha! ini per anan 
lcrnbaga swadaya masyarakat, terutama gerakan PKK 
dan organisasi wanita, akan terus dihina dan ditingkat 
kan agar pcran tersebut rnakin nyata dan makin mcrata 
disemua bidang pembangunan dan disemua daerah. 

5. Dalarn rangka pcningkatan penman dan tanggung jawab 
wanita dalam pcmbangunan akan ditingkatkan kcmarn- 
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puan dan kesempatan bagi wanita untuk memegang 
peranan yang lebih. 

c. Program-program 
Program peningkatan peranan wanita terdiri dari kegiat 

an khusus dan berbagai kegiatan yang diintegrasikan keda 
lam sektor-sektor sebagai berikut : 
1. Sektor Pertanian. 

Sektor Pertanian kegiatan terutama ditujukan untuk 
meningkatkan peranan wanita tani dan nelayan dalam 
upaya peningkatkan produksi, peningkatan nila! tambah 
dalam proses pasca panen dan pemasarannya. 
Untuk itu berbagai kegiatan penyuluhan dan pelatihan 
keterampilan dibidang-bidang pertanian pangan, perika 
nan dan perkebunan di internsifkan. 
Disarnping itu kepada kelompok tani wanita dan ne]ayan 
diberikan pula pengertian mengenai pelestarian kemam 
puan Iingkungan hidup dan cara-cara pengolahan sumber 
daya alam. 
Selanjutnya diberikan berbagai keterampilan, pengeta 
huan dan kemampuan untuk aneka usaha tani diperka 
rangan , tanaman pekarangan, baik yang dikaitkan 
dengan kegiatan PKK dan Posyandu, mampu untuk 
sumber tambahan pendapatan keluarga. 

2. Sektor Industri dan Perdaganagan. 
Pada sektor industri dan perdaganan kegiatan pening 
katan peranan wanita bertujuan untuk memberikan 
kesempatan yang lebih besar bagi wanita untuk berusaha 
dalam bentuk industri rumah tangga, industri kecil dan 
berbagai usaha la inn ya disektor formal dan informal. 
Untuk itu ditingkatkan kegiatan bimbingan, penyuluhan 
dan latihan para pengrajin, pengusaha kecil, pedagang 
kaki lima dan lain sebagainya. 
Untuk mendukung keberhasilan wanita dalam ikut ber 
peran dalam sektor ini, diupayakan kemudahan dalam 
permodalan, bahan baku, pemasaran didalam dan diluar 
negeri (ekspor) dan sebagainya. 
Khususnya pada sektor informal, perbatian diberikan 
untuk mernbantu wanita yang berpenghasilan rendah, 
terutama yang berstatus kepala keluarga. 
Untuk itu selain bimbingan, penyuluhan dan pelatihan 
dan lain-lain seperti diuraikan dimuka, juga diberikaa 
dukungan mental atau kejiwaan agar mereka terus memi- 



liki jiwa dan scmangat mandiri dan hidup produktif 
untuk kesejahteraan diri, kcluarga dan masyarakat. 

3. Scktor Koperasi. 
Pada sektor koperasi kernarnpuan wanita ditingkatkan 
uruu k pcr lu asan jaringan, penambahan jumlah dan 
pcningkatan mutu koperasi wanita. 
Upaya pcningkatan tersebut termasuk kernampuan 
pcngclola koperasi wanita baik yang sudah berbadan 
hukum maupun yang bclurn, terutama dibidang produksi 
dan pcmasaran, 
Deng an dern ikian kopcrasi wanita juga dapat lcbih 
berperan dalarn mempcrkuat Kopcrasi Unit Desa (KUO) 
di kccarnatan dan desa, 

4. Scktor Tenaga Kerja. 
Pada sektor tcnaga kerja, pcranan wanita scbagai sumber 
tenaga kcrja yang pr o du k t i f, b a i k di s c kt or formal 
maupun informal juga ditingkatkan. 
Untuk itu wanita akan didorong untuk dapat lebih di 
manfaatkan kesernpatan memperoleh pendidikan formal 
di sernua jenjang dan jcnis pcndidikan. 
Untuk mcnampung wanita yang tidak berkesernpatan 
untuk mclanjutkan pcndidikan formalnya diupayakan 
agar rncrcka m epcro leh tambahan pengetahuan dan 
ketrampilan melalui jalur pcndidikan non formal, baik di 
Balai Latihan Kerja dan Latihan Keliling rnaupun rnela- 
1 ui kcgiatan Kcrja Usaha atau melalu i lcmbaga pendi 
di kan dan pelatihan la inn ya tcrutarna agar fungsi repro 
d u kt if wan it a mendapat pedindungan dan dukungan 
yang wajar. 
Untuk memperluas kescmpatan kerja wanita, latihan 
kctrampilan tida k akan dibatasi pada lapangan kerja 
tradisional untuk wanita, tetapi akan diperluas ke bidang 
kontru ksi-konstru ksi , transportasi, kornunikasi, listrik, 
gas dan air, dan lain-Jain bidang yang sebelumnya hanya 
dianggap sesuai untuk pria. Namun demikian dalam 
menyalurkan jenis lapangan kcrja yang makin luas, tetap 
diperhatikan agar iidak bcrtentangan dcngan kodrat 
narkat dan martahat wani\a Indonesia. 
Untuk mengisi kesernputan kerja wanita di luar negeri, 
akan tcrus diadakan perbaikan dan menjamin keselamat 
an kerja wanita sejak proses pcmberangkatannya ke luar 
neger i akan diperluas untuk dapat mcncakup bidang 
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kerja yang memerJukan ketrampilan tinggi di luar rumah 
tangga. 
Sejalan dengan upaya peningkatan kesernpatan kerja 
wanita akan ditinjau juga kebijaksanaan dan peraturan 
perundang-undangan ketenagakerjaan yang ada, khusus 
nya yang berkaitan dengan pengawasan dan pelaksanaan 
perlindungan tenaga kerja wanita, terutama yang ber 
penghasilan rendah. Peninjauan kebijaksanaan dan pera 
turan perundang-undangan yang ada bertujuan agar 
pekerja wanita memperoleh upab yang lebih wajar serta 
jaminan keadaan gizi, kesehatan dan kesejahteraannya, 
termasuk jaminan agar mereka dapat memperoleh hak 
haknya menjalani kodrat kewanitaan seperti cuti hamil, 
menyusui bayinya waktu jam kerja dan sebagainya. 
Dengan demikian produktivitas kerjanya juga akan 
menjadi makin tinggi. 

5. Sektor Transmigrasi. 
Pada sektor transmigrasi, kegiatan peranan wanita 

terutama ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, 
kernampuan dan ketrampilan wanita transmigrasi dalam 
upaya mewujudkan keluarga sehat, sejahtera, dan baha 
gia. Untuk itu dilanjutkan dan ditingkatkan berbagai 
kegiatan penyuluhan dan pelatihan ketrampilan bagi 
wanita transmigran, yang mencakup pembinaan kese 
jahteraan keluarga (PKK), perbaikan gizi dan kesehatan 
Iingkungan, usaha tani pekarangan termasuk pengolahan 
serta pemanfaatan hasilnya, dan industri rumah tangga. 
Dengan demikian diharapkan kegiatan tersebut dapat 
meningkatkan daya guna dan basil guna usaha wanita 
transmigrasi beserta keluarganya, 

6. Sektor Kesehatan, 
Pada sektor kesehatan kegiatan peranan wanita di 

bidang kesehatan, gizi dan keluarga bereneana bertujuan 
meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan ketrampilan 
wanita dalam pemeliharaan kesebatan diri dan keluarga, 
dan meningkatkan peran serta aktifnya untuk masyarakat 
hidup sehat, keluarga bahagia dan sejahtera. Untuk itu 
berbagai kegiatan penyuluhan dan pelayanan kesehatan, 
terutama di Posyandu terus ditingkatkan dan diperluas 
jangkauannya, termasuk meningkatkan penyuluhan dan 
pelayanan kesehatan ibu bamil dan melahirkan dalam 
rangka meningkatkan kesejahteraan ibu, 



Kelompok sasaran kegiatan ini adalah para wanita, 
terutama dari golongan masyarakat berpenghasilan ren 
dab yang tcrdiri dari ihu yang berusia suhur, ibu hamil, 
mcnyusui dan yang mempunyai balita, scrta wanita 
calon ibu dan wanita pckerja. 

7. Scktor Agarna. 
Pada scktor agama akan dilanjutkan dan ditingkat 

kan bcrbagai kcgiatan, antara Iain bcrupa penataran dan 
penyuluhan Undang-undang Perkawinan, konsultasi, 
oricntasi dan motivasi keluarga bahagia sejahtcra, baik 
di pedesaan maupun perkotaan. Penataran dan penyulu 
han ini juga di se l e ng g ar akan untuk para santri dan 
pondck pesantrcn. Untuk itu dilaksanakan penyediaan 
brosur dan buku pcdoman penyuluhan Undang-undang 
Pcrkawinan dan Buku pcdoman motivasi agama. Di 
samping itu ditingkatkan dan dipcrluas kegiatan lcmbaga 
swadaya masyarakat (LSM), yang scbagian besar anggo 
ta n y a a da l ah w a n i ta , dalam melakukan pe n yulu h an 
mclalui jalur agama untuk meningkatkan kcsejahtcraan 
ibu dan anak. Kcgiatan terschut dilaksanakan sclaras 
dcngan perkembarigan tanggung jawab dan peranan 
wanita dalarn mewujudkan dan mengembangkan keluar 
ga sehat, bahagia dan sejahtera. 

8. Scktor Pcndidikan. 
Pada sektor pendidikan ditingkatkan herhagai kcgia 

tan pendidikan dan latihan ketrampilan bagi wanita, 
tcrutama untuk membebaskan wanila dari "tiga buta" 
(buta aksar a latin, hula bahasa Indonesia, dan huta 
pcndidikan dasar), khususnya bagi wanita dari kclompok 
masyarakat b e rp cn g h as i l a n r c n d a h . Disamping itu 
rnc lalui jalur pcndidikan formal, non formal dan infor 
mal akan diupayakan agar wanita dapat mengejar berba 
gai ketinggalannya dalam bidang pcndidikan, khusunya 
dalam bidang ilrnu pcngctahuan alarn dan teknologi. 

Melalui berbagai jalur pcrididikan itu juga diting 
katkan penghayatan kaum wanita tcntang pola hidup 
sederhana serta nilai-nilai lainnya yang bcrmanfaat bagi 
pendidikan dalam lingkungan keluarga. Melalui berbagai 
pclatihan ditingkatkan pula kernampuan kepcmimpinan 
dan manajerncn wanita dalam berbagai bidang kegiatan 
ekonomi produktif sesuai dengan sektor sektor yang 
sudah ditangani w a n i t a baik dalam sektor formal 
maupun non formal, serta disclcnggarakannya pelatihan 
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ketrampilan praktis lainnya yang dapat dijadikan mata 
pencaharian untuk meningkatkan penghasilan. Diseleng 
garskan pula pelatihan ketrsmpilan guna meningkatkan 
kemampuan untuk mengintegrasikan wanita, kepenting 
an dan aspirasinya dalam perencanaan dan pelaksanaan 
pembangunan di segala bidang. 

9. Sektor Kesejahteraan Sosial, 
Pada sektor kesejahteraan sosial kegiatan terutama 

ditujukan untuk membina dan mengembangkan kelom 
pok wanita dan keluarga yang rawan sosial ekonomi, 
guna memperbaiki kondisi kesejahteraan sosialnya, 
Untuk itu dilanjutkan upaya peningkatan kemampuan 
dan ketrampilan melalui kegiatan penyuluhan, bimbing 
an, pelatihan ketrampilan, dan pemberian informasi 
berupa buku-buku ketrampilan dalam usaha-usaha indus 
tri rumah tangga dan ketrampilan praktis lainnya. Di 
sarnping itu bagi wanita yang mempunyai potensi untuk 
menjadi pimpinan di ling kungan desanya, diberikan 
latihan kepernimpinan. 

Selanjutnya dalam Repelita V ditiap Kabupaten 
dirintis pembinaan atas organisasi wanita yang mampu 
melakukan usaha-usaha pencegahan timbulnya kenaka 
Ian remaja, pembinaan kesejahteraan sosial, serta usaha 
usaha pelayanan dan atau rehabilitasi sosial, 

10. Sektor Hukum. 
Pada sektor bukum kegiatan pengkajian hukum di 

lanjutkan dan ditingkatkan guna penyempurnaan dan 
pembaharuan beberapa ketentuan peraturan perundang 
undangan yang masih merugikan wanita, Disamping ltu 
dikembangkan dan ditingkatkan penyuluhan hukum 
yang berkaitan dengan hak, kewajiban, tanggung jawab, 
peranan dan kesempatan bagi wanita dalam kedudukan 
nya sebagai warga negara. Selanjutnya lebih dimantap 
kan penyelenggaraan konsultasi dan bantuan hukum bagi 
wanita terutama golongan yang kurang mampu, 

11. Sektor Penerangan. 
Pada sektor penerangan dalarn rangka peningkatan 

rnotivasi masyarakat serta penumbuhan kesdaran ling 
kungan sosial budaya untuk mendukung upaya pening 
katan peranan wanita dalam pembangunan, dilanjutkan 
dan ditingkatkan berbagai kegiatan, terutama penerangan 
dan penyuluhan melalui berbagai media komunikasi 
massa, antara lain penyelenggaraan siaran mengenai 
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wanita dan pcmnr.ngunnn rnclaiui radio dan tclcvisi, 
scranjutnya Icbih d<kl;mbangkan dan dimantapkan 

kcrp sarn a dcngan organisasi kcmasyarakatan tcrutarna 
oiganisasi wan ita da n g erakan PKK serta dengan para 
pernuka agama, pcmu ka adat dan para pakar di bidang 
pcningkatan peranan wanita dalam pcmbangunan. 

t2. Scktor Pcrtahanan Keaman.in. 
Pad a scktor per t ah an a n ke arnanan untuk lebih 

mcningkatkan pcngcrtian dan kcsadaran serta kernam 
puan wanita <lalam bcla n.ogara, anjuran dan bimbingan 
a~~ar wanita rncningkatkan pcran scrtanya dalarn pcnyc 
lcnggaraan pertahanan dun kcamanan ncgara. 

'·- Kcrja Sama Intcrnasionat dan Regional. 
Kcrja sarna intcrnasional Jan regional terns diting 

k.itkan, terutarna kcrja sarna antara wanita ncgara-ncgara 
ASEA1'·J, schagai bagian dari pcran sorta wanita didalarn 
pcmhangunan. Dcngan dcrnikian dinarapxan pcningka 
tan pcranan wan ita Indonesia akan rncncakup juga usaha 
u n tu k ikut m crn c l ih ar a pcrda ma ian du n ia b cr sam a 
masyaraknt lainnya. 

Pcn ingkatan pcran sorta wanita di bcrbagai hidang 
pcrnbangunnn rncnsyaratkan adanya pcmantapan dalam 
k cmampuan ke lemb ag aan dart mekan isme nasional 
untuk peningkatan kcdudukan dun penman wanita dalarn 
pembangunan. Untuk itu dipcrlukan keterpaduan dalarn 
pcrcncan aan, pcngclolaan dan pelaksanaan serta peman 
rauan alas bcrbagai kcguuau ril.:ningkatan pcranan wani 
la Dikembangkan sistcrn informasi yang mcrnadai, indi 
kator sosial yang mantap, penelitian mengenai kcduduk 
an dun pcran an wanita da larn pcmbangunan serta pusat 
pusat studi wan it; i . 

d. !\ rmasalnhan Pokok : 
Ad apu n pcr m asn l ah an yang p cr lu ditc kankan schu 

bu;;i'.<ln dcngan pc n ing katan per an an wanita antara lain 
:• :.L I.rh scbugai bcr ikut : 

Bidang Pcndidikan 
Dihidang pe n d iu i k.ru d u a pert iga dar i kelompok 

u m u r 10 44 tahun yang b uta huruf ad a l ah wanita. 
uisamping itu m as ih terdapat kesenjangan partisipasi 
dabm mengikuti pendidikan antara wanita dan laki-Iaki, 
tcrutama sesudah pcndidikan dasar. Muali pada SMTP 
pcrscntasi muriJ wan ita leb ih rcndah daripada murid 
laki-laki. Kcscnjangan tcrsehut makin mclcbar pada 
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SMTA daft Perguruan Tinggi terutama dalam berbagai 
disiplin ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Hal ini 
antara lain disebabkan karena lebih banyak anak wanita, 
teutama di pedesaan yang menikah dibawah umur 16 
tahun. Selain itu juga banyak yang tidak melanjutkan 
sekolah karena harus bekerja membantu keluarga. 
Pendapat dan saran. 
a. Perlu dilanjutkan dan ditingkatkan kegiatan pendi 

dikan dan iatihan keterarnpilan bagi kaum wanita di 
bidang perekonomian, terutama dad golongan 
ekonomi lemah di Pusat dan Daerah. 
Di samping itu untuk menanamkan kewiraswastaan, 
dan untuk menanamkan kesadaran serta keper 
cayaan terhadap koperasi dalam upaya peningkatan 
pendapatan dan kesejahteraan keluarga, dibarapkan 
agar kaum wanita mampu berperan serra dalam 
pengelolaan koperasi, terutama da lam ha) tu rut 
menentukan keputusan dan kebijaksanaan, serta 
pelaksanaan pengawasan. 

b. Untuk meningkatkan usaha samhilan di bidang 
industri kecil/usaba Rumah Tangga menjadi ussha 
yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga perlu 
diselenggarakan penyuluhan dan latihan tehnis yang 
diarahkan kepada : 
a. Peningkatan mutu produksi. 
b. Pengembangan design. 
c. Uji coba selera konsumen, 
d. Daya beli masyarakat, 
Seiring dengan penyuluhan tersebut maka pengeta 
huan dan ketrampilan di bidang pengelolaan usaha 
pemasaran dan permodalan kewiraswastaan perlu 
ditingkatkan, 

2. Bidang Kesehatan. 
Dibidang kesehatan, masih dihadapi angka kematian 

yang tinggi untuk wanita yang melahirkan, Pada tahun 
1985 di Indonesia angka kematian ibu masih tercatat 
antara 400·450 kematian untuk tiap 100.000 kelahiran, 
Sedang di negara-negara ASEAN yang lain rata-rata 
hanya sekitar 100 kematian untuk setiap 100.000 kelahi 
ran. Dengan demikian peningkatan derajat kesehatan 
wanita memerlukan perhatian yang Jebih besar, 



Pendapat dan saran. 
Dibidang kesehatan disarankan supaya kcgiatan penyu 
luh a n dan pelayanan kcschatan kepada Ibu Hamil, Ibu 
Melahirkan, Menyusui, calon ibu (terrnasuk pentingnya 
pcnggunaaan ASi secara \ntcnsif) supuya lebih diting 
katkan pada masa -rnasa yang akan datang. 

3. Bidang Tenaga Kerja. 
Jurnlah wanita yang memasuki Iapangan kerja dipcr 

ki rakan meningkat dari 37,4 person pada akhir Repelita 
IV menjadi 38,8 pcrscn pada akhir Rcpclita V Lebih 
scparuh dari tenaga kerja wanita bekerja di scktor perta 
n ia n , s e l cb ib n y a di sckto r j a s a d a n in dus tr i. Pa da 
urnurnnya kclornpok tcnaga kerja wanita ini rnenghadapi 
masalah kesehatan dan produktivitas kerja yang belurn 
scsuai dcngan tuntutan lapangan kerja yang dihadapi. 

Disamping itu dalam Rcpetita V jumlah pendu duk 
masih terus m cn ingka t, tcrmasuk jurn lah pen du duk 
wariita usia muda yang b cr umur antara 15 - 29 tahun. 
Untuk mengimhangi tuntutan lapangan kerja yang akan 
lcbih ban yak mengarah pada industri, informatika dan 
jasa, wanita muda yang ma kin mcmb esar jumlahnya 
tersebut perlu dipersiapkan scbaik-baiknya. 

Berbagai rnasalah yang dihadapi kelornpok wanita 
tcrsebut di atas pcmccah annya tingkat sosial ckonorni 
mcrcka. Lagipula diantaru mereka yang bcrstatus kepala 
kcluarga. Jumlah w an ita sebagai kcpala kcluarga di 
pcrkirakan akan terns rneningkat dalam Rcpelita V. 
Pendapat dan saran. 
Untuk lebih menjamin adunya pcrlindungan hukum bagi 
Na kerw a n di da l arn da n di lu ar ncgcri agar p eratur an 
pelaksanaan terhadap Undang-undang yang sudah ada, 
pcr lu scgcra d ike luar ka n ; dcmikian juga dipcr lukan 
adanya pcraturan baru yang akan dapat rncnjamin kepas 
tian hukum bagi perlindungan hak buruh/pekerja wanita 
dengan : 
a) Mcningkatkan materi yang dikomunikasikan mau 

pun mcmbcrikan m otivasi meningkatkan pcngcta 
huan dan ketrampilan wanita untuk mandiri. 

b) Meningkatkan kualitas tenaga kcrja wanita agar 
profcsional di bidang kornuriikasi. 

c) Mcningkatkan pcranscrta bcrbagai jenis kornunikasi 
dan pcmanfaatan saluran kornunikasi dalarn pening- 
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katan penyebaran informasi mengenai peranan 
wanita dalam pembangunan. 

e. Saran. 
Mel ihat basil yang telab dicapai dan prospek kemajuan 
dimasa depan Komis VHI berpendapat bahwa program 
peningkatan Peranan Wanita itu perlu dilanjutkan dan lebih 
ditingkatkan pada masa-masa yang akan datang, 

C. Bidang Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. 
a. Penerangan dan Motivasi, 

Penerangan dan motivasi masih perlu ditingkatkan secara 
merata. 

Tujuan penerangan dan motivasi Program Keluarga 
Berencana adalah untuk menanamkan dan meningkatkan 
pengetahuan masyarakat tentang program nasional KB di 
seluruh pelosok tanah air, yang mempunyai tujuan ganda 
yakni untuk meningkatkan kesejahteraan Ibu dan Anak serta 
mewujudkan keluarga kecil dan sejahtera. 

b. Pelayanan Ke)uarga Berencana. 
1. Sistem pelayanan KB bertujuan agar masyarakat dapat 

memperoleh pelayanan KB sebaik-baiknya dan mencaku 
daerah-daerah perkotaan sampai ke pedesaan. 
Pelakasanaan pelayanan KB ditujukan untuk memberi 
kan dukungan dalam rangka memantapkan penerimaan 
gagasan KB yaitu dihayatinya norma keluarga kecil 
yang berbahagia dan sejahtera. 

2. Menjelang tahun 1987/1988 pelayanan KB ditingkatkan 
menjadi Program Keluarga Berencana Mandiri yang 
dilaksanakan secara bertahap dan dikelompokkan keda 
lam 3 strata, yaitu : 
- KB Prarnandiri. 
- KB Mandiri Parsial, 
- KB Mandiri Penuh. 

c, Pendidikan dan Latihan. 
Penerapan pendidikan dan latihan program KB sangat 

penting baik bagi aparat BKKBN maupun bagi instansi/ 
organisasi masyarakat, mengingat meningkatnya kebutuhan 
sarana pengembangan pelaksanaan program KB. 

Penman pendidikan dan latihan ditujukan untuk mem 
beri bekal pengetahuan dan ketrampilan kepada pengelola 
dan pelaksana program KB, agar mereka lebih trampil dalam 
melaksanakan tugasnya. 
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d. Permasalahan : 
1. Pelaksanaan program pcnerangan dan motivasi program 

KB masih belurn merata, disebabkan antara lain sebagai 
berikut: 
a. Tidak/belurn seimbangnya antara luas sasaran ga 

rapan dengan tenaga pclaksana yang dipcrlukan. 
b. Faktor geografi sangat mernpcngaruhi keberhasilan 

pelaksanaan KB, karena perhubungan/kominikasi 
yang kurang rncmadai. 

c. Mas i h adanya anggapan ditcngah masyarakat 
"banyak anak banyak rcjeki" dan masih adanya 
keinginan mclcngkapi jcnis kelarnin dari anak yang 
dimiliki. 

d. Sistcm pembuatan laporan, pendataan serta penga 
wasan terhadap peserta KB termasuk yang drop out 
dan yang "istirahat" masih meragukan dan pcrlu 
peningkatan kualitas tenaga pelaksana lapangan. 

2. Pelaksanaan pclayanan KB belum dapat mcnjangkau kc 
scluruh sasaran disebabkan antara lain scbagai bcrikut: 
a. Terbatasnya anggaran/biaya yang tersedia, kurang 

nya dukungan prasarana dan sarana sorta adanya 
tenaga pclaksana KB yang bcrkualitas. 

b. Masalah gcografis, w i l a ya h yang luas, scdang 
saran a perh ubu ngan/komu ni kasi dan transportasi 
sangat sulit. 

c. Perlu peningkatan koordinasi lintas scktoral antara 
instansi/lernbaga-lernbaga Pemcrintah yang tcrkait 
scrta kerjasarna dengan lernbaga-lembaga masyara 
kat organisasi profesi dan gcnerasi muda. 

d. Peningkatan pembinaan terhadap para akseptor KB 
baik yang aktif rnaupun yang drop out bclurn bcrja 
Ian sebagairnana diharapkan, 

3. Pendidikan dan latihan program KB bclurn intensif/ 
bcrvariasi dan dipcrluas, baik bagi ap ar at BKKBN, 
tcnaga pemberi pclayanan maupun Jembaga-lembaga 
masyarakat termasuk generasi muda. 

4. Pcrlu dibcrikan pendidikan dan latihan program KB di 
kalangan gcncrasi muda dan pclajar. 

e. Pendapat dan saran : 
1. a. Upaya pcrluasan jangkauan, pembinaan program 

dan pembudayaan program KB masih harus terus 
ditingkatkan, termasuk warganegara China melalui 
pcmuka rnasyarakat. 



b. Tenaga pelaksana/kader KB perlu diperluas dan di- 
tingkatkan baik kualitas maupun kuantitas. 

c. Untuk meningkatkan mob ilitas operasional di 
daerah-daerah terpencil dan transmigrasi, diperlukan 
dukungan anggaran/biaya serta tenaga yang 
memadai, 

d. Dalam implementasi penerangan dan motivasi pro- 
gram KB agar diperhatikan sosio ku]tural, budaya, 
adar, agama, tingkat pendidikan serta kemampuan 
dari masyarakat setempat. 

e. Keberhasilan program KB hendaknya dapat diperta- 
hankan disertai dengan peningkatan pengawasan 
terhadap sistem pendataan/laporan peserta KB. 
Data tentang "drop out" dan yang istirahat perlu 
diuji kebenarannya. 

2. a. Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan KB 
hendaknya diusahakan dana/anggaran yang mema- 
dai, dukungan prasarana dan sarana terutama tenaga 
pelaksana di lapangan yang trampil dan diharapkan 
BKKBN melengkapi semua Bidan dengan Bidan 
KIT dan ditambah IUD KIT. 

b. Untuk daerah-daerah pedalaman/terpencil diperlu- 
kan sarana perhubungan/komunikasi dan transporta- 
si yang tepat/teratur. 

c. Dalam upaya mensukseskan KB Mandiri agar dilak- 
sanakan atas kesadaran dan kesukarelaan dengan 
mernperhatikan nilai-nilai agama dari masyarakat. 

d. Tenaga pelaksana/kader KB masih harus ditingkat- 
kan baik kualitas maupun kuantitas, diupayakan 
tersedianya alat-alat kontrasepsi yang tepat guna dan 
dengan jumlah dan jenis yang cukup. 

e. Koordinasi lintas sektoral masih perlu ditingkatkan, 
kerja sama dengan lembaga-lembaga masyarakat/ 
organisasi profesi diintensifkan serta pelayanan KB 
terpadu harus terus ditingkatkan. 

f. Perlu adanya peningkatan pembinaan terhadap para 
akseptor aktif guna menjarnin kelestarian kesertaan 
berkeluarga berencana dan mengaktifkan kembali 
para akseptor yang drop out. · 

3. a. Pendidikan dan latihan program KB supaya diper- 
luas kepada lembaga kemasyarakatan, organisasi 
profesi, dunia usaha, dan generasi muda dalam 
rangka menyukseskan program KB Mandiri. 
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9. KOMISI IX 
I. BlDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

I. Bidang Pendidikan 
a. Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah 

a) Taman Kanak-kanak merupakan wahana paling dini 
dalam bcntuk pendidikan klasikal, berfungsi schagai 
pcngantar untuk mcmasuki Sckolah Dasar. Untuk 
itu per lu dikcmb angkau proses scsia lisasi anak 
me la I u i car a-car a yang scsu a i dengan si f at-si fat 
alami anak. 

b) Perlu diupayakan pcngadaan Guru Tarnan Kanak 
kanak yang dibcdakan dcngan pendidikan guru Iain 
dcngan mempcrtimbangkan sifat alarni ariak dan 
lain-Iainnya. 

c) Mcngcnai kewcnangan pengclolaan Sekolah Dasar 
yang masih tumpang tindih, perlu segera diupaya 
kan pcmbcnahannya sccara tuntas dan rnernbcrlaku 
kan Peraluran Pcm er intah No. 28 Tahun 1990 
secar a cfckti f. 

d) Untuk mcningkatkan kualitas perididikan Sckolah 
Da sar perlu diupayabn pcnycbaran tcnaga guru 
yang lcbih m er ata, tcrutarna untuk daer ah-daerah 
terpencil. 

e) Untuk menanggulangi kckurangan pengadaan 
tenaga guru Sekolah Dasar perlu dipcrtirnbangkan 
un tu k merckrut tcnaga lul usan SPG/PGA yang 
bcrprcstasi. 

f) Guru-guru yang hcrtugas di daerah terpcncil pcrlu 
lebih rnendapat prioritas pcrhatian, antara lain: 

mcmpercepat pcngangkatan mcreka yang be 
lum rncnjadi pegawai negeri setclah mengabdi 
sclarna satu tahun; 
rnendapatkan tunjangan Iungsional lcbih tinggi; 
kenaikan pangkatnya diperlancar (ada kcmu 

dahan khusus); 
diupaya kan melakukan studi handing sccara 
rutin sctiap tahun alas biaya negara; 

b. Dalam menggalakkan program KB kepada gcnerasi 
muda/pelajar lewat instansi formal dan non formal 
yang mernpunyai potcnsi besar dalarn pernbangunan 
pada umumnya, perlu diadakan pengawasan untuk' 
mcnghlndari hal-hal yang tidak diinginkan. 
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diupayakan melakukan mutasi terprogram 
(setiap 3 - 5 tahun). 

g) Kurikulum SLTP untuk Pendidikan Dasar sembilan 
tahun yang sekarang sedang diproses oleh Departe 
men Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan 
basil Rapat Kerja Nasional yang baru lalu diharap 
kan mampu untuk meningkatkan kualitas lulusan 
nya, 

h) Sekolah-sekclah kejuruan perlu dibina-kembangkan 
untuk menyerap potensi Generasi Muda, sedangkan 
out put sekolah -sekolah kejuruan dan sebagainya 
dituntut agar mampu menjadi tenaga kerja terampil 
siap pakai dalam tahap proses tinggal landas, Untuk 
itu perlu diperhatikan dan diprioritaskan pem 
bangunan sarana dan prasarana yang menunjang 
program tersebut melalui koordinasi yang terkait, 

i) Distribusi buku-buku pelajaran di beberapa daerah 
perlu dibenah i dan ditingkatkan terutama untuk 
daerah-daerah terpencil. 
Desentralisasi pencetakan buku-buku yang telah 
dilakukan oleh 11 propinsi perlu dilanjutkan dan 
dikembangkan. 

j) Untuk meningkatkan kesejahteraan guru-guru mulai 
TK, SD, SLTP, dan SLTA, maka Pemer inrah 
hendaknya mengupayakan agar tunjangan fung 
sional guru-guru tersebut lebih memadai mengingat 
beban dan tanggung.jawab nya dalam mendidik 
anak-anak bangsa sangat berat. 

k) Perlu ditegaskan bahwa partisipasi orang tua murid 
dalam mernbantu pendanaan bagi sekolah-sekolah 
Pemerintah hendaknya .didasarkan atas kemampuan 
finansiil dari masing-masing orang tua murid yang 
bersangkutan. Untuk itu perlu agar BP-3 melaksa 
nakan bat tersebut sesuai dengan ketentuan Undang 
undang (pasal 25 UU No.2 Tahun 1989). 

b. Perguruan Tinggi 
a) Penggunaan Gelar dan Sebutan Lulusan Perguruan 

Tinggi 
Akibat belurn dibekukannya gelar dan sebutan 
lulusan perguruan tinggl secara tuntas, terjadilah 
keanekaragaman penggunaan gelar dan sebutan, 
balk sebutan untuk lulusan Sl dan S2 maupun gelar 



untuk lulusan S3. Berdasarkan Peraturan Pemerin 
tah Nomor 30 Tahun 1990 Pasal 22 ayat (4): 
Jenis gelar dan sebutan serta singkatannya sebagai 
mana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat 
(3) diatur olch Mcnteri. 

b) Mutu PTN di Luar Jawa 
Pada umumnya mutu PTN di luar Jawa belum seta 
raf dengan mutu PTN yang ada di Jawa, disebabkan 
olch tiga faktor utarna : 
(1) belurn meratanya penyebaran doscn senior atau 

yang berkualitas (bergelar doktor); 
(2) sangat terbatasnya jumlah buku wajib dan yang 

dianjurkan tcrdapat di perpustakaan; 
(3) belum mcncukupinya laboratorium dan alat-alat 

praktck. 
c) Akreditasi Fakultas Kedokteran Swasta (FKS) 

Sampai sckarang scmua FKS yang berjumlah 12 
dan bcrumur antara 5 dan 27 tahun masih berstatus 
akreditasi terdaftar Pada FKS, walaupun telah ada 
peratur an akreditasi PTS berupa SK Dirjen Dikti 
Nomor 141/D/Q/1989, sistcm akreditasi ini tidak 
dapat dilaksanakan untuk FKS karena terdapatnya 
bcberapa kcndala, antara lain : 
(1) Tidak jclas instansi mana yang mernbina FKS, 

apakah Kopertis ataukah Konsorsium Ilmu 
Kcschatan, hila ditanyakan kepada Kopertis, 
akan mendapat jawaban bahwa hal itu mcrupa 
kan tugas Konsorsium llmu Kcschatan (KIK). 
Akan te t ap i KIK akan m eno lakn ya dcngan 
mcnyatakan bahwa tugas KIK hanyalah melak 
sanakan u j ian ncgara. 

(2) Sistem pcndidikan d okter Indonesia belum 
diatur secara tcgas. Sebagian telah rncrnakai 
sistcm SKS, sedangkan scbagian lagi yang 
merupakan jumlah tcrbcsar, mem a kai sistem 
paket/konvcnsional, 

Dengan adanya PP No. 30 Tahun 1990 yang tidak 
lagi mernbedakan PTN maupun PTS dalam pembi 
naan dan pcngembangannya, sistcm akreditasi untuk 
PTS yang dituangkan dalam SK Dirjcn Dikti terse 
but, tidak lagi rclcvan. 

346 
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d) Pendirian Program S2 dan S3 di Perguruan Tinggi 
Perlu dipacu upaya untuk pendirian program pen 
didikan lanjutan (S2 dan S3) diperguruan tinggi luar 
Iawa dalam rangka meningkatan kualitas dosen 
dengan biaya yang memadai agar mampu menjawab 
tantangan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. 

2. Bidang Kebudayaan 
a) Perkembangan Kebudayaan Nasional 

Pembinaan terhadap kebudayaan nasional belum men 
capai sasaran secara efektif bagi terwujudnya kebu 
dayaan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang 
Undang Dasar 1945 yang berorientasi pada : 
(1) pengembangan budaya disiplin; 
(2) pengembangan budaya produktif; 
(3) pengembangan budaya pengetahuan, ilmu, dan 

teknologi; dan 
(4) pengembangan budaya estetika, serta budi pekerti 

yang luhur dalam kehidupan bermasyarakat, ber 
bangsa, dan bernegara Indonesia. 

b) Perlindungan terhadap Benda Cagar Budaya 
Belum dimasyarakatkannya Undang-undang Nomor S 
Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya secara merata 
dengan tidak didukung pula oleh dana pemeliharaan dan 
pengamanan yang memadai, khusus pencurian dan 
penjualan/pemindahtanganan benda-benda cagar budaya 
sampai sekarang masih sering terjadi, 

II. BIDANG AGAMA 
1. Upaya penyelesaian pensertifikatan tanah wakaf, disaran kan 

untuk dilanjutkan. 
2. Pengawasan terhadap penyelenggaraaan ONH Plus, pada 

waktu-waktu yang akan datang agar lebih ditertibkan dengan 
pola yang harus direncanakan, kemudian dilaporkan sehingga 
tidak merugikan jemaah haji, Sementara itu upaya perbaikan 
penyelenggaraan lbadah Haji supaya terus ditingkatkan. 

3. Masalah kerukunan hidup umat beragama, baik antara umat 
beragama dengan Pemerintah dan antar umat beragama terus 
ditingkatkan pemhinaannya di waktu-waktu yang akan 
datang. 

4. Untuk mengatasi masalah kekurangan Guru Pendidikaa 
Agama, agar supaya diprioritaskan pengangkatan Guru 
Pendidikan Agama mencapai 80 % dari selurub jatah 
pengangkatan pegawai (PB-I dan PB~II). 
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5. Dalarn membangun/rnerehabilitasi tempat peribadatan secara 
mcrata di daerah-daerah pedesaan, pemukiman baru, lokasi 
transmigrasi, rnasyarakat terasing, dan daerah perbatasan 
disesuaikan dengan SKB Menteri Agama dan Mentcri Dalam 
Negeri No: 01/BER/mbu-mag/1969. 

6. Izin mclaksanakan Ibadah Umroh pada bulan Ramadhan, 
kiranya perlu mendapat perhatian Pemerintah, karena lbadah 
Umroh pada bulan Ramadhan pahalanya cukup bcsar. 

7. Masih ada beberapa perguruan tinggi agama yang sampai 
saat ini belum mandiri, semcntara sebagian yang lainnya 
bclum dincgerikan seperti : 
a. Fa kultas Tarb iyah IAIN Antasari Samarinda yang 

merupakan cabang dari IAIN Antasari di Banjarmasin. 
b. Sekolah Tinggi Ilmu Ushuludin (STIU) di Balikpapan, 
c. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) di Samarinda. 
d. Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin Filial di Palu 
e. lnstitut Hindu Dharrna (lHD) di Denpasar Bali 
f. Dan Sekolah Tinggi Agarna lainnya, 
Komisi IX DPR-RI mcngharapkan agar pemerintah cg De 
partemcn Agama mengambil pc ra n a n untuk mcmproses 
peningkatan status dan penegerian pcrguruan/sekolah tinggi 
agama tcrscbut. 

8. Dengan telah ditutupnya PGA yang seyogianya berakhir 
pada tahun 1991 yang \a\u, ternyata masih banyak siswa 
yang telah m enyelesaikan pclajarannya di kclas III (kolas 
terakhir) tetapi sampai sckarang tidak dapat mengikuti ujian. 
Hal ini dialarni oleh PGA dibeberapa ternpat sepcrti juga 
dialami oleh 20 orang siswa PGA Hindu Danna di Denpasar. 
Komisi IX DPR-RI mengharupkan agar ada realisasi penye 
lesaian atas masalah tcr scbut dan para siswa tidak rnenjadi 
korban. 

9. Agar perner intah dalarn rangka kchadiran BPPMI memberi 
kan bantuan dan fasilitas-fasilitas sepcr lu n ya sehingga 
BPPMI sccara optimal mampu mcwujudkan upaya pe 
nanganan programp-rogramnya. 
Agar pcmcrintah memperhatikan pembinaan umat beragarna 
dengan antara lain rnenyediakan dana yang rnernadai sehing 
ga masing-masing umat beragama diharapkan benar-bcnar 
menghayati dan mengamalkan ajar an agamanya sesuai 
dengan tuntutan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. 
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Ill. BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA 
1. Bidang Pemuda 

a. Organisasi pemuda KNPI sebagai wadah pembentukan 
kader bangsa perlu lebih dimantapkan dan ditingkatkan 
peranannya agar organisasi tersebut betul-betul dapat 
digunakan sebagai wadah para pemuda dari segala aliran 
dan lapisan masyarakat yang ada di Indonesia dalam 
rangka mendarmabaktikan diri dan mensukseskan 
pembangunan nasional, 
Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa akhir-akhir ini 
tampak adanya bebeberapa organisasi pemuda yang cen 
derung untuk menarik diri dari KNPI. 

b. Masalah SP3 sampai sekarang masib belum memasyara 
kat, terlihat dari masih terdapatnya kesimpang-siuran 
pengertian tentang SP3 itu sendiri, bahkan pemanfaatan 
nya tidak sebagairnana seharusnya, dan para sarjana 
yang dikerahkan untuk kegiatan ini dibeberapa daerah 
masih sangat kurang. 

2. Bidang Olahraga 
a. Memasyarakatkan olahraga dan mengolabragakan ma 

syarakat programnya perlu ditingkatkan, Terutama 
dalam menghadapi PJPT-H masalah memasyarakatkan 
olahraga dan mengolahragakan masyarakat tidak sekedar 
untuk menyehatkan badan saja tetapi harus mengbasil 
kan prestasi nasional/internasional. 

b. Untuk menunjang tercapainya prestasi yang dihadapi 
perlu ada perhatian dan keterpaduan aparat yang terkait, 
antara lain : 
a), Pernbinaan olahragawan harus dilaksanakan secara 

dini dimulai dari Sekolah Dasar/Menengah, untuk 
itu keterlibatan para Kepala Sekolah/Guru dan para 
pelatih perlu dipertajam dan ditingkatkan, 

b) Pemerintah Daerah/Depdikbud/Swasta besar (Kong 
lomerat) menyediakan sarana dan prasarana, baik di 
wilayah maupun di sekolah/Universitas, dimana 
masalab itu pada ini saat sangat dirasakan kurang 
nya. 

c) Untuk memberikan bantuan dukungan kepada atlet 
berprestasi tetapi tingkat sosial ekonominya rendah. 

c. Dengan mengingat, bahwa peranan Kantor Menteri 
Negara Pemuda dan Olahraga pada waktu yang akan 
datang terutama dalam memasuki pembangunan jangka 
panjang tahap kedua, tugas-tugas dan permasalahan 
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10. KOMISI X 
Bidang Perenca uaa n Pem bangunan 
I. Mekanisme Perencanuan Pemhangunan Nasional 

Scsuni dcngan sistcrn Dcmokrasi Pancasila serta kctcntuan 
ket entunn icntang sistcm pem cr i n tah an dalam tata n an Negara 
Kcsatuan Rcpub lik Indonesia, maka rnckanisme percncanaan 
pembangunan akan menccrminkan kescrasian dan keseimbangan 
antara pcrencanaan dari hawah (bottom up) dan pcrcncanaan dari 
atas (top down). Namun hingga saut ini kcada an masih mcnun 
jukkan bahwa pcrcncanaan dari alas Icbih kuat, schingga aspirasi 
daerah masih sering diabaikan. 

Mckan ismc percn ca naa n pcmbangu nan scbagaimanan diatur 
dalarn Pcrmcndagri Nornor 9 tahun 1982 masih bclurn scpenuh 
nya dapat dilaksanakan. 

Up a yu pcrner in tah da lam menghadapi mas alah ini adalah 
dcngan mcngeluarkan Pcratur an Pemer in tah Nomor 6 Tahun 
I 988 Tcntang Koordinasi Unsur Vcrtikal Da larn Pcrencan aan 
Pembangunnn Di Daerah. Larigk ah inipun ternyata masih helum 
dapat bcrjalan scpcnuhnya karcna bcrbagai faktor kendala yang 
masih perlu ditangani, tcrutama : 
a. Besarnya ego (dominasi) sektoral yang dibawakan melalui 

jalur vertikal, sorta bclum hcrfungsi sccara optimal koordi 
n asi p cr en ca naan pemban g unan di dacrah , sch ingga sulit 
mcrnadukan keinginan daerah dan keinginan scktoral. 

b. Kernampuan unsur percncana di tingkat Desa dan Kecarnat 
an, Kurangnya tcnaga ahli dan terarnpil di bidang perenca 
naan; 

yang dihadapi semakin berat dan kornplek, oleh karena 
nya perlu diting katkan menjadi Dcparterncn Pcmuda 
dan Olahraga. 

Merigcnai RUU, Komisi IX DPR-RT mernandang perlu untuk 
Dati l yang belum mcmiliki Pengadilan Tinggi Agarna, agar se 
gera mengajukan RUU rnengcnai P.P.T.A. untuk daerah-daerah : 

Propinsi Dati I Nusa Tcnggara Timur 
Propinsi Dati I Bali 
Propinsi Dati I Timor Timur 
Propinsi Dali I Sulawesi Tenggara 
Propinsi Dati I Sulawesi Tengah 
Propinsi Dati r Bcngkulu, 

xebagai pclaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ten 
tang Peradilan Agarna (Pasal 8). 

IV. 
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c. Belum semua urusan dapat diserahkan dari DATI Ike DATI 
II; 

d, Belurn tersedianya peta, data statistik, dan lain-lain yang 
diperlukan, sebagai pendukung dalam menyusun peren 
canaan. 

2. Kelembagaan 
Lembaga perencanaan pernbangunan baik di tingkat Pusat 
(Bappenas) maupun di daerah (Bappeda Tingkat I dan Bappeda 
Tingkat II) adalah semakin mantap dan selalu ditingkatkan 
kemampuannya, 
Permasalaban yang masih dihadapi terutama yang berupa : 
a. Adanya berbagai ketentuan dari Pemerintah Pusat yang 

kurang sesuai dengan kondisi daerah, sehingga dalam 
menyusun rencana pembangunan, orientasinya lebih berat 
pada penyesuaian dengan ketentuan-ketentuan tersebut dari 
pada kepentingan dan kebutuhan daerah. 

b. Personil/Tenaga Perencana 
Tenaga ahli yang dididik dan disiapkan dalam keadaan 
terpaksa harus dipindah (dimutasikan) demi pembinaan karir," 
karena belum adanya jabatan fungsional; 

c. Sarana dan Prasarana 
Sarana dan Prasarana Perencanaan Pernbangunan masih 
perlu ditingkatkan baik secara kualitatif maupun kuantitatif; 

3. Tata Raang 
Pada akhir Pelita V telah berhasil disusun Undang-undang ten 
tang Penataan Ruang yang akan menjadi dasar hukum dan dasar 
perencanaan program pernbangunan sektor dan daerah, sehingga 
dapat dihindari tumpang tindih dan berbagai benturan kepentin 
gan di lapangan. Narnun untuk suksesnya operasionalisasi 
Undang-undang ini, ha! yang perlu segera ditangan! adalah ber 
bagai peraturan perundang-undangan sektoral sebagai dimaksud 
dalarn Undang-undang itu nantinya. 

4. Lain-lain : 
a. Dalarn proses penyusunan perencanaan dengan sistem 

"bottom up". maka fungsi dan peranan LKMD sangat penting 
dalam rangka pembangunan desa. 
Namun dalam kenyataan sistem "bottom up" dalam proses 
penyusunan perencanaan tersebut LKMD belum dapat 
menjalankan fungsi dan peranannya dengan optimal secara 
merata dan efektif di seluruh tanah air. Oleh karena itu 
Kornisi X DPR-RI rnengharapkan agar ki.ranya dimasa-masa 
yang akan datang fungsi dan peranan LKMD sebagai lemba- 
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ga perencanaan desa dapat ditingkatkan dan dimantapkan 
sccara mcrata dalam proses sistcm pcrericanaan "bottom up" 
dalarn rangka mcngisi pcmhangunan. 

b. Kornisi X DPR-RI mcngharapkan adanya koordinasi yang 
makin terpadu antara aparat Pcmerintah Pusat dengan Peme 
r inta h Dacrah dimana proyck-proyek sektoral dan daerah 
sating menunjang dan mcrnpcr kuat, schingga tuju an pern 
hangunan dacrah dapat dicapai. 

c. Komisi X DPR-RI bcrpendapat bahwa masalah Tata Ruang 
m a sih per lu mcn daparkan pcnanganan dengan sungguh 
sungguh karcna masih rnerupakan salah satu harnbatan dalam 
kcgiatan pembangunan. 

d. Kcnyataan menunjukkan bahwa BAPPEDA dalam mclaksa 
nakan fungsinya masih mcnghadapi bcrbag ai hambatan dan 
kcndala sepcrti masalah koordinasi. 
Keterpaduan wawasan dun pcrsepsi, mekanismc kcrja, kuali 
tas dan kuantitas aparat percncanu yang mcmadai masih pcrlu 
dimantapkan. 
Untuk mengatasi hambatan dan kcndala tcrsebut Pemerintah 
terns hcrusaha mcningkatkan peranan dan kcmampuan Bap 
pcda ha i k mclalui pcn didi kan Jan pclatihan, pcrnantapan 
koordinasi, pcmanfaatan konsultasi disamping pen ycdiaan 
berbagai sarana dan prasarana. 
Dcngan tctap mcnghargai upaya-upnya Pemerintah tersebut 
ma ka dar i herbagai ternuan Komisi X DPR-RI diherbagai 
dacra h tcrnyata masi h ada kcbij a ksa naan Perncrin tah Pus al 
a n tar a lain dalarn bcntuk pcnetapan proyck yang kurang 
sinkron dan bclum rncnjadi prioritas utama hagi daerah. 
Alas dasa r kcnya taan tcr sch ut rnaka Korn isi X DPR-RI 
menghimhau kepada Pcmcr in tnh agar dalam pcngalokasian 
proyck kc dacrah-daerah dapat lchih rncnsinkronkan dcngan 
kehutuhan pr ioritas daer ah sesuai dcngan aspirasi daerah. 

e. Komisi X DPR-R[ mcngakui bahwa aspck pcmcrataan dalarn 
pclaksanaan Pcmbangunan Nasional tctap mcnjudi perhatian 
utarna Pcrncr intah dengan bcrbagai upaya seperti Proyek 
lnprcs, Transmigrasi, Listrik Masu k Desa, Program/Gerakan 
Kcluarga Bc r cn cun a , Proyek-proyck Tr ans portasi Dar at, 
Laut, Udara, Proyek Irigasi, Air Mi nu m , Pemb er antasan 
Penya kit Mcn ular, Sarana Komunikasi dan lain-lain, dan 
darnpak positif yang tcrusa di dalam masyarakat. 
Tanpa rnengurangi akan kcn yataan tersebut diatas, harus 
dia ku i pula b ahwn darnbaan m as yarak at akan pcrncrataan 
pembangunan dan pcrncrntaan da lam mcnikmati hasil-hasil 
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pembangunan di hari esok kiranya dapat melebihi dari apa 
yang telah dicapai saat ini, 
Oleh karena itu Komisi X DPR-RI mengharapkan kepada 
Pemerintah agar aspek pemerataan dan keadilan lebih 
menjiwai seluruh kebijaksanaan program pemerintah dalam 
mencapai sasaran PELITA V dimana di dalam memasuki era 
tinggal landas, keseimbangan didalam berpartisipasi melak 
sanakan pembangunan maupun menikmati hasil-hasil pem 
bangunan bagi semua daerah dan seluruh strata sosial makin 
nyata. 

f. Kornisi X DPR-RI mernahami upaya-upaya Pemerintah 
untuk menciptakan iklim yang sehat dengan kesempatan 
yang sama dalam berusaha dalam rangka pelaksanaan 
pembangunan nasional seperti kebijaksanaan deregulasi, 
debirokratisasi dan pembaharuan kelembagaan pada umum 
nya yang sasarannya untuk meningkatkan efisiensi, mene 
gakkan aturan permainan yang adil agar terbuka kesernpatan 
yang lebih luas bagi setiap warganegara untuk berpartisipasi 
secara kreatif dan korektif. 
Komisi X DPR-RI mengharapkan kepada Pemerintah agar 
kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi dan pernbaha 
ruan kelernbagaan terus dilaksanakan di Pusat maupun di 
Daerah serta berbagai sektor agar makin tercipta iklim yang 
sehat dengan kesernpatan yang sama dalam berusaha bagi 
setiap warganegara serra makin efektif dan tegaknya aturan 
aturan penyelenggaraan pernerintahaan/pembangunan yang 
berlaku adil dan dipatuhi semua warganegara tanpa terkecua 
li, sehingga pemerataan dan keadilan makin nyata sesuai 
dengan tuntutan dan irarna pembangunan. 

g. Salah satu masalah paling berat dalam pembangunan kopera 
si dewasa ini adalah justru belum adany a persepsi dan 
pemahaman yang sarna dari orang-orang Indonesia tentang 
arti organisasi koperasi termasuk didalamnya pemahaman 
orang-orang yang terrnasuk terpelajar. Karena kekurangpa 
h am an ini dan karena dunia usaha yang berhasil pada 
umumnya bukan yang berbentuk koperasi, maka khususnya 
orang-orang terpelajar banyak yang tidak percaya bahwa 
koperasi benar-benar mampu berperan penting dalam pere 
konomian Indonesia dimasa kini dan dimasa mendatang. 
Untuk meningkatkan upaya-upaya pemahaman koperasi yang 
benar-benar rnarnpu beperan dalam perekonomian Indonesia, 
Komisi X DPR-RI mengharapkan agar: 



354 

1) Perna ha man dan peran scrtan ya kaum terpelajar dalam 
badan usaha koperasi perlu terus diupayakan; 

2) Peranan dan dukungan semua anggota koperasi terns 
ditingkatkan (antara Jain dengan memperhatikan kepen 
Lingan riel mereka yang dapat melandasi berdiri dan 
kuatnya organisasi koperasi); 

3) Adanya kesan bahwa pembcntukan antara lain KUD 
adalah pengurus dengan an eka fasilitas untuk usaha 
sebaiknya dihindari; 

4) Pcmbentukan Direktorat Jenderal Bina (Anggota) Kope 
rasi di Departcrncn Koperas i, yang dihar apkan dapat 
mernperbaiki kckcliruan pendckatan antara lain untuk 
menghindari kcsan bahwa KUO bukan kopcrasi Anggota 
(khusus dalam pcmbinaan Anggota Koperasi) dan 

5) Pcndidikan bagi para anggota koperasi harus terns dila 
kukan. 

h. Kornisi X DPR-RI turut mcnggarisbawahi apa yang dinyata 
kan scbagai kelernahan utama dalarn perencanaan ketenaga 
kerjaan di Indonesia ; 
Pertama.Be lum adanya kesclarasan antara perencanaan 

ketenagakcrjaan dalarn bidang-bidang lain; 
Kedua : Adanya sektor ekonomi yang sarna sekali berada 

diluar kendali perencanaan, yaitu sektor informal 
yang menampung jurnlah yang cukup besar dari 
Indonesia, dan 

Kctiga : Belum dircncanakannya masalah kctcnagakerjaan 
yang merupakan keterpaduaan dengan masalah 
sektor pcrtanian dan masalah pernbangunan pede 
saan pada umumnya. 

Dan Komisi X DPR-RI dapat pula mengcrti bahwa dirasa 
kan masih belum adanya pernccahan masalah ketcnagaker 
jaan scbagai pr ioritas utama dalarn pembangunan ekonomi, 
namun harus dia kui bahwa perhatian masalah ketenagaker 
jaan sudah pula mendapat pcn angan an secara serius oleh 
Pcmcrintah. 
Sc\anjutnya penanganan permasalahan kctenagakerjaan yang 
bcrada di pedesaan dan yang tcrrnasuk dalam sektor informal 
perlu mcndapat perhatian, terutarna dalam m ernasuki era 
tinggal landas. 

1. Komisi X DPR-RI mcngharapkan kcpada Pcmerintah agar 
pada tahun anggaran 1989/1990 dan setcrusnya pemborosan 
dapat ditckan serendah mungkin. 
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Dalam hal ini Komisi X DPR-RI mendukung upaya Pemerin 
tah dalam mengatasinya secara sistematis, terencana dan 
terpadu baik melalui penyempurnaan sistem maupun pening 
katan dan pemantapan koordinasi baik dalam perencanaan, 
pengendalian pelaksanaan maupun pengawasannya di tingkat 
Pusat maupun Daerah. 
Secara konkrit langkah tersebut antara lain: 
Pemilihan proyek-proyek yang benar-benar memiliki priori 
tas tinggi dan secara langsung sangat bermanfaat bagi kepen 
tingan daerah maupun nasional, yang didukung oleh pengo 
lahan administrasi dan penggunaan dana yang tertib, disiplin 
dan efisien serta peninjauan atas peraturan-peraturan yang 
masih mengbambat atau memberi peluang bagi terjadinya 
pemborosan, 
Demikian pula terhadap upacara-upacara rutin yang menim 
bulkan pemborosan, diharapkan kiranya ketentuan yang 
mengatur tentang pola hidup sederhana dan penghernatan 
dapat ditegakkan dan dilaksanakan secara konsekuen. 
Komisi X DPR-RI mengharapkan agar dalam pelaksanaan 
program-program pembangunan yang didukung oleh angga 
ran yang meningkat dari tahun ke tahun akan tetap bertumpu 
pada Trilogi Pembangunan, sesuai dengan alokasi dan pe 
manfaatan anggaran pernbangunan menggunakan sistem 
adrninistrasi yang makin tertib, teratur, disiplin, dan efisien, 
tidak akan terjadi pemborosan-pemborosan maupun keboco 
ran-kebocoran, pengawasannya harus berdaya guna dan 
berhasil guna yang kesemuanya ditunjukkan pada upaya 
mernantapkan kerangka landasan menuju tinggal landas 
Pe1ita VI. 
Dernikian pula apabila nanti ada peningkatan penerimaan 
negara, misalnya dari sektor pajak atau migas, rnaupun 
ekspor non-migas, rnaka Komisi X DPR-RI menghimbau 
agar kiranya dana tambahan tersebut hen-daknya dimanfaat 
kan pada proyek-proyek pembangunan yang mempunyai 
prioritas tinggi dengan memperhatikan pemerataan dan 
keseimbangan, 

j. Komisi X DPR-Rl sependapat dengan Pemerintah dimana 
didalam RAPBN 1990/1991 memberikan prioritas tinggi 
pada sektor-sektor perhubungan dan pariwisata; pertanian 
dan pengairan; pendidikan; pembinaan generasi muda; 
kebudayaan nasional dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang 
Maha Esa; pertambangan dan energi; pembangunan daerah, 
desa dan kota, dengan alokasi anggaran berkisar antara 1,9 

, 
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sampai 3 trilyun lebih , dibandiugkan dengan scktor-scktor 
lain. 
Kornisi X DPR-RJ mengharapkan kepada Perncrintah agar 
kebijaksanaan tcrsebut tcrrnasuk juga proyek-proyek yang 
m cnja d i prioritas untuk pemb angun an Kawasan Timur 
Indonesia yang dalarn pclaksanaannya dapat mcnggerakkan, 
mcnumbuhkan dan mcningkatkan sektor-scktor lain dalarn 
kctcrpaduan yang scr a s i yang kern udian menghasilkan 
pcr tumhu h an ck on otn i yang m em ada i serta pcmerataan 
pcrnhangunan termasuk pe-rncrataan untuk menikmati hasil 
hasilnya dengan ditopang olch stabilitas nasional yang 
man tap. 

k. Dalam rangka pr i or it as pcmbangunan Kawa san Timur 
Indonesia, Komisi X DPR-RI menilai tepat akan langkah 
langkah konkrit yang ditcmpuh Pcmcrintah kc arah tercapai 
n ya pcrncrntaun han tu an pcmh an gun a n bagi daerah yang 
didasarkan pada bcrbagai pcrtimbangan, antara lain : jurnlah 
pcnduduk, luas wilayah, kondisi jalan Propinsi di Kabupatcn, 
pcrsamaan maupun pcrb cda.m si tu as i da n kondisi antar 
ducruh. 
Mcngingnt aspck pcmcratann mcrupakan hagian dari Trilogi 
Pumb a n g u n a n , m a k a Korn isi X D PR-RI men yar a n ka n 
kepa da Pcmcr intah ag:ir da sar-dasar pertimbangan da lam 
pcngalokasian Jana pcrnbangunan bagi dacrah-daerah scperti 
t cr sc b u t Ji atu s t e r u s dimantapkan dun d i kcrnb an g ka n , 
dimana dcrigun dasar tcrscbut dihar apkan pcmerataan pem 
bangunan dan pcrtumhuhan yang seras] dari berbagai daerah 
makin nampak. 

l. Komisi X DPR-Rl dapat mcmahami tckad dan upaya-upaya 
Pcmcrintab di dulam mcmpcrha iki dan mcningk.itkan kualitas 
kcsejahtcraa n pcgawai ncgcri sipil, ABRJ dan pcnsiunan 
antara lain mclalui bcrbaga i macam pcratuan pcnggajian, 
Narnun dalarn kenyataan schugai golongan masyarakat yang 
bcrpcnghasilan tetup, upaya-upaya perbaikan tersebut kurang 
dinikrnati apnb il a ad:i kcbijaksanaan ckonomi Pcrner intah 
yang m crn b cr i ka n darn pa k pa d a k e n a i k an h arg a se per t i 
kcnaikan biuya transportasi, kenaikan BBM, kcnaikan harga 
pupuk d.m lain scbaga iny«. 
Olch kar cn a itu dcngan te tap menghargai upaya-upaya 
Pcmcrintah selarna ini dalarn mcrnpcrbaiki dan mcningkatkan 
kualitas kesejah tcraan pcgawai ncgeri sipil, ABRI, dan 
Pensiunnn, Kornisi X DPR-RI rncnyarankan kcpada Pcrnerin 
tah agar upaya tcrsebut jangan hanya hcrtumpu pada kenaik- 
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an gaji mereka, tetapi juga ada kebijaksanaan lain dimana 
apabila terjadi kenaikan harga (khususnya barang-barang 
kebutuhan pokok), tidak akan mempengaruhi pola dan kuali 
tas hidup yang bersangkutan maupun nilai rm dan gaji terse 
but. 

m. Komisi X DPR-RI sangat menghargai upaya Pemerintah 
untuk mempercepat pernbangunan daerah dan desa dengan 
meningkatkan dana pembangunan pada berbagai sektor. 
Namun kenyataan membuktikan bahwa kemampuan aparat 
di daerah dan desa dalam mengelola dana tersebut masib 
diliputi berbagai kekurangan baik segi pendidikan, keteram 
pilan maupun kemampuan manajerialnya, bahkan dikhawa 
tirkan terjadinya kebocoran-kebocoran dan a tau penyalahgu 
naan. 
Dalam mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut, Komisi X 
DPR-RI menghimbau Pemerintah agar kiranya fungsi penga 
wasan benar-benar ditingkatkan dan dimantapkan, sehingga 
dana-dana untuk pembangunan tersebut benar-benar tersalur 
dan dimanfaatkan secara maksimal sesuai dengan yang 
di program kan, 

n. Bappeda Tingkat II sepanjang pengamatan Pemerintah 
dengan indikator-indikator tertentu setiap tahun telah menun 
jukan kemajuan dari tahun sebelumnya, 
Narnun basil pemantauan Kornisi X DPR-RI di berbagai 
daerah masih adanya kesan bahwa Bappeda Tingkat II belum 
dapat berfungsi sebagaimana mestinya. 
Melihat kenyataan tersebut dan mengingat fungsi perenca 
naan memang merupakan peranan yang strategis di dalam 
proses pembangunan nasional, maka Komisi X DPR-RI 
menghimbau kepada Pemerintah agar terus membenahi 
Bappeda Tingkat II agar mampu menjalankan peran dan 
fungsinya. 

o. Sebagaimana ditandaskan oleh Presiden RI pada Pidato 
kenegaraan dalam Sidang Paripurna DPR-RI tanggal 16 
Agustus 1990 antara lain bahwa Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi dan Industri strategis mempunyai peranan yang 
sangat menentukan bagi masa depan bangsa. - 
Komisi X DPR~RI menghargai kebijakan Pemerintah, dalam 
hal ini BAPPENAS, untuk mendukung berkembangnya 
proses industrialisast yang dilaksanakan di semua sektor 
secara terpadu dengan priorlras pada aspek yang berkaitan 
dengan kebutuhan dasar manusia dan yang berkaitan dengan 
prasarana serta penyempumaan bidang perstatistikkan. 
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Untuk ini Komisi X DPR-R[ menyarnbut baik bahwa angga 
ran scktor Ristek (Ilmu Pengetahuan, Risct dan Tcknologi) 
untuk tahu n 1991/1992 na ik 23, 8 % dar i anggaran yang 
scdang berjalan. 
Kornisi X DPR-RI mengharapkan kcpada Pemcrintah agar 
BPIS mendapat a lo kas i anggaran yang memadai dan me 
ningkal dari tahun kc tahun baik prasarana fisik rnaupun 
kcgiatan-kegiatan lain scpcrti penclitian dan pcngcmbangan 
untuk rnengclola in dustr i-industr i strategis schagai ujung 
tombak wahana pcnerapan IPTEK maupun scbagai pusat 
pusat kcunggulan teknologi, 

p. Komisi X DPR-RI scperidapat dcngan Pernerintah bahwa 
Pcrang Tcluk tahun 1991 jclas mcmpcngaruhi pcrekonomian 
dunia Jan perekonomian bangsa kita. Agar supaya dampak 
ncgatif dar i Pcrnng Te l u k terscbut i ida k akan memhawa 
pcngaruh yang berarti bagi perc koriornian n as ional kita, 
Korn isi X DPR-RI mcngharapkan kepada Pemerintah untuk 
mcngarnbil langkah-langkah scperlunya dengan menganti 
sipasi sccara tcpat Jan ccpat pcrkcmhangan Perang Teluk, 
sehingga kcgiatan-kcg iatan seperti investasi, ckspor non 
migas, pariwisata, pasar da lam ncgeri dapat dipertahankan 
bahkan ditingkatkan, dcmikian juga proyck-proyck yang 
men ycntuh kcpcn tinga n rn ky at pcdcsaan su pa ya le tap diper 
ta h an kan dan tidak mcngalami penangguhan apabila ada 
penjadwalan kembali atas proyck dalarn RAPBN 1991/1992 
yang akan datang. 

q. Kornisi X DPR-RI dapat mcmaharni kcndala-kcridala dalarn 
pcngcmbalian pinjarnan luar ncgcri scbagaimana dijclaskan 
Menteri Negara PPN/Kctua BAPPE:\AS sepcrti ketidakpas 
tian harga minyak, kctidakpastian tingkat bunga internasional 
scrta apr csiasi b eberapa muta uang asing tcrutarna Yen dan 
DM tcrh adap US Dollar, scrta mcningkatnya perigc luaran 
untuk hunga dan cicilan hutang luar negeri sebagai person 
tase dari jurnlah pcngeluaran pada anggaran rutin. 
Bcr dasar kan pcng alarnan akan kcnda la-kcnda la terscbur, 
Komisi X DPR-RI mcngharapkan kepada Pcmerintah untuk 
mclakukan upaya-upaya yang sebaik-haiknya agar pcmbaya 
ran hutang lu ar n cg cr i tidak mcmhcratkan dan merugikan 
kcuangan ncgara kita, schingga pinjaman luar ncgeri tcrsebut 
b en ar-bcnar terasa man Iaa tnya hagi pcni ngkatan kesej ah te 
raan rakyat Indonesia. 

r. Dalarn rangka meningkatkan pcran dan Iungsi percncanaan 
di daerah, terutarna untuk Daerah Tingkat IJ, Pcmcrintah se- 
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pendapat dengan Komisi X DPR-RI bahwa daerah dan 
pejabat-pejabatnya terutama pejabat Bappeda perlu memiliki 
dan menguasai Peta Sosial Ekonomi Daerah agar "bottom up 
planning" dapat tersusun dan terlaksana dengan baik. 

s. Kornisi X DPR-RI dapat memahami kebijaksanaan imper · 
Pemerintah pada akhir-akhir ini dalam rangka memenuhi 
kebutuhan dalam negeri yang sangat mendesak, sedangkan 
kemampuan produksi dalam negeri masih terbatas. 
Namun dalarn upaya untuk menggalakan penggunaan pro 
du ksi dalam negeri sesuai dengan amanat GBHN 1988, 
Komisi X DPR-RI mengharapkan kepada Pemerintah agar 
kebijaksanaan imper yang akan diambil oleh Pemerintah 
benar-benar makin mendorong pertumbuhan industri dalam 
negeri baik segi efisiensi, kuantitas maupun kualitas produk 
nya sehingga memberikan dampak bagi makin bergairahnya 
kehidupan perekonomlan nasional. 

t. Berdasarkan penjelasan dari Kabalitbang Depdagri bahwa 
seteIah Pilot Proyek Penelltian atas perangkapan jabatan 
Kades/LKMD dan LMD berjalan kurang lebih 2 ( dua) tahun, 
basil evaluasinya adalah sebagai berikut: 
1) LMD dan LKMD belum dapat berfungsi sebagaimana 

mestinya, bukan karena Ketua LMD/Ketua Umum 
LKMD yang dijabat oleh Kepala Desa/Kepala Kelu 
rahan; 

2) Figur Kepala Desa secara historis masih tetap dominan 
dalarn pemerintahan dan pengembangan desa; 

3) Dengan adanya pemisahan jabatan Ketua LMD dan 
Ketua Umurn LKMD dari jabatan Kepala Desa/Kepala 
Kelurahan, 

melahirkan 3 (tiga) pimpinan formal yang oleh sebagian 
masyarakat di desa dirasakan membingungkan. 
Berkenaan dengan basil evaluasi tersebut, Komisi X DPR-RI 
sependapat dengan Kabalitbang Depdagri bahwa sementara 
perangkapan jabatan masih tetap dipertahankan namun agar 
LMD dan LKMD dapat lebih berfungsi dengan baik perlu 
diarnbil langkah-Iangkah sebagai berikut : pekan orientasi 
LMD dan Bulan Bakti LKMD perlu ditingkatkan pelaksa 
naannya. 
Diadakan penyernpurnaan keanggotaan LMD dan juga 
penyempurnaan pcngurus LKMD yang benar-benar mencer 
minkan perwujudan dernokrasi Pancasila dalam penyeleng 
garaan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa/ 
kelurahan. 
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u. Oleh karena masih dirasakan belum adanya sinkronisasi 
antara "top down planning" dengan "bottom up planning", 
Kornisi X DPR-RI sependapat dcngan Kabalitbang Depdagri 
bahwa masih perlu : 
1) m cmenuh i tenaga tcrampil dibidang perencanaan di 

daerah Tingkat II sarnpai dengan Desa/Kclurahan; 
2) koordinasi lintas sektoral masih perlu ditingkatkan; 
3) kcbijaksanaan pcrcncanaan dan ketepatan waktu dalam 

mensinkronisasikan "top down planning" dengan "bot 
tom up planning" pcrlu selalu diusahakan keterpaduan 
nya; 

4) pclaksanaan dan pcrnantapan basil rapat-rapat koordinasi 
pcrcncanaan dari tingkat Desa/Kelurahan, Kccamatan, 
Dacrah Tingkat II, Daer ah Tingkat I, Regional dan 
Nasional masih perlu ditingkatkan pelaksanaannya. 

Scdangkan mcngenai proyck bantuan luar negeri, Komisi X 
DPR-RI scpe ndapat dengan Kaba litbang Depdagri agar 
Bappcda Tingkat I maupun Tingkat II supaya tetap sebagai 
koor dinutor dan pcngcndali alas proyck di wilayah masing 
masing, dan tidak bcrtindak atau scbagai Pimpro dalam arti 
scbagai pclaksana proyek bantuan luar negeri. 

v. Korn isi X DPR-RI m emahami jawaban dan penjelasan 
Kabalitbang Depdagri atas gagasan Mcndagri tentang pcng 
hapusan Dacrah Otonomi Tingkat I dan penciutan Daerah 
Tingkat II pada Rapat Dcngar Pcndapat dcngan Komisi X 
DPR-RI tanggal 20 Pcbruari 1991, sebagai masukan yang 
sangat bcrharga bagi Komisi X DPR-Rl. 
Pada prinsipnya gagasan tcrsebut mcrupakan usaha yang 
mcndasar dan berjangka panjang dalam rangka mengkaji 
ulang pcng aruran otonomi da erah dalam Negara Kcsatuan 
Republik Indonesia, yang sckaligus merupakan usaha untuk 
ru cla ksan akan arnanat Pasal 18 UUD 1945, dan rcalisasi 
Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1974 yang 
mcli put i syarat-syarat tcrb e ntu kn ya suatu daerah otonomi 
dan titik bcrat otonorni daerah, pcrlu diakui bahwa gagasan 
tersebut mcmcrlukan pernbahasan dan penelitian yang lanjut 
dan mendalam. 
Kornisi X DPR-RI sclajutnya men<lorong Perner intah agar 
gagasan tentang pcngaturan otonomi terrnaksud benar-benar 
dikaji secara mendalam, me ndasar dan luas sehingga akan 
menghasilkan suatu gagasan yang bcnar-benar matang dan 
kuat bagi kcpcntingan bangsa secara luas dan terarah dalam 
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menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dimasa 
mendatang sehingga lebih berdayaguna dan berhasil guna. 

w. Komisi X DPR-RI (atas nama rakyat) menyampaikan peng 
hargaan dan mendukung sepenuhnya kebijaksanaan Pemerin 
tah untuk secara bulat memberikan prlorlzas pembangunan 
kepada daerah-daerah di Kawasan Timur Indonesia. 
Komitmen tersebut telah terbukti antara lain melalui penga 
daan anggaran pembangunan yang cukup besar dalam Tahun 
Anggaran 1990/1991 (bila dibandingkan dengan Tahun 
Anggaran 1989/1990). 
Komisi X DPR-RI berpendapat bahwa kebijaksanaan ini 
secara politis akan membawa dampak positif sebagai pen 
cerm inan asas pemerataan pembangunan serta mem 
perkokoh rasa persatuan dan kesatuan dalam mewujudkan 
wawasan nusantara. 
Dalam melaksanakan kebijaksanaan tersebut, Komisi X 
DPR-RI pun sangat menyadari dan memahami benar betapa 
sulirnya pelaksanaan pernbangunan di daerah-daerah di 
Kawasan Timur Indonesia mengingat berbagai keterbatasan 
yang ada, 
Dengan demikian Komisi X DPR-RI mengharapkan agar 
kemampuan daerah untuk mengantisipasi prioritas tersebut 
ditingkatkan, untuk itu antara lain diperlukan langkah-lang 
kah nyata yang mampu menyusun program pembangunan 
sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah dan masya 
rakat pads umumnya untuk berpartlsipasi secara lebih efektif. 
Untuk itu pengembangan sumber daya energi perlu menda 
patkan perhatian secara lebih serius. 

x. Pernyataan Pemerintah senada dengan hasil-hasil temuan 
Kornisi X DPR-RI bahwa : 
1) Proyek-proyek sektoral di daerah diantaranya mengala 

mi hambatan karena belum sesuai dengan aspirasi dan 
prioritas yang ditetapkan; 

2) Perencanaan pembangunan dari bawab (di awali darl 
desa) belum sepenubnya mengartikulasikan aspirasi dan 
kebutuhan nyata masyarakat di daerah yang masih lebih 
bersifat sebagai "daftar keinginan", 

Berdasarkan kenyataan ini Komisi X DPR-RI mengharapkan · 
kepada Pemerintah untuk dapat meningkatkan langkah 
Iangkah koordinasi yan·g le bib ef ektif dan efisien dalam 
rangka pelaksanaan perencanaan sesuai dengan jiwa Per 
mendagri Nomor 9 Tahun 1982 tentang PSD. Disamping itu, 
perlu diupayakan- peningkatan program-program pengem- 
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bangan sumber daya manusia yang terencana dengan baik 
untuk menangani program-program perencanaan di daerah 
tcrutama di tingkat desa. 
Komisi X DPR-RI mcngharapkan sebclum rcncana pening 
katan status Permcndagri Nom or 9 Tahun 1982 m enjadi 
Kcppres dilakukan, agar dikaji secara mcndalam serta disem 
pur nakan sehingga keberadaan Kcppres tcrsebut nantinya 
mcnjadi sarana yang tepat, cfcktif dan efisien dalam rangka 
mewuju dkan koordinasi dan keterpaduan pcrencanaan 
pcmbangunan di daerah dengan mantap. 

y. Mcnurut pcnjelasan Gubernur KDH Tingkat I Jawa Barat 
bahwa daer ah Botabek sangat dipengaruhi dan mempcnga 
ruhi wilayah OKI Jakarta. Dengan dernikian rnaka OKI 
Jakarta sebagai kota induk harus didukung olch sistcm kota 
kola di Botabck scbagai dcrmitori dun kolcktor/distributor 
ke/dari daeruh-dacrah pertariian intcnsif', yang berarti bahwa 
wilayah Botabck adalah sub sistern dari sistcrn metropolitan 
Jabotabck. 
Kendala dalam pcrmasalahan wilayah pcmbangunan di Jawa 
Baral adalah dalam pclaksanaan pcmbangunannya, bukan 
dalarn pcnentuan wilayah pcmhangunan (WP)nya. 
Kcndala dirnaksud antara lain : 
1) pcmbagian wilayah kerja instan si v er t i ka l yang su l it 

mcnycsuaikan diri; 
2) prioritas program instansi vertikal kadang-kadang 

kurang mernpcrhatikan potensi dan masalah-masalah 
yang ada di masing-masing Wilayah Pembangunan; 

3) perlunya penyesuaian wilayah kerja pcrnbantu Gubcrnur 
dalam rangka lchih memantapkan manajcmen dan pclak 
sanaan pcmbangunan sccara utuh. 

Terhadap hal-hal tcrsebut diatas, Kornisi X DPR-RI mcncatat 
sebagai masukan yang bermanfaat da\am pembahasan RUU 
tcntang Pcnataan Ruang. 

Bidang Lingkungan Hidup clan Kependudukan 
1. Kependudukan 

Tujuan yang akan dicapai dari scgi kepcndudukan dan lingkungan 
h idup dimana kcbijaksanaann ya adalah harus mengcmbangkan 
penduduk dan lingkungan hidup untuk menunjang pcmbangunan 
agar siap untuk tinggal Ianda s pada a kh ir Pclita VI pada tahun 
2000. 
Keselarasan antara kcpendudukan dan lingkungan hidup sclain 
menjamin bahwa pernbangunan akan dapat berkclanjutan juga 
merupakan prasarana tercapainya kualitas nidup yang lebih baik, 
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Kebijaksanaan kependudukan mencakup : 
a. Pengendallan Kualitas Kependudukan 

Pada tahun 2000 dimana penduduk Indonesia mencapai 210 
Juta, tingkat kelahiran perlu dikendalikan dari 33,9 jiwa 
(Tahun 1978 • 1979) menjadi 22/1000 jiwa pada tahun 1990. 
Berkaitan dengan itu perlu diusahakan penurunan tingkat 
kernatian dari 133/1000 jiwa (tahun 1978 • 1979) menjadi 
dibawah 10/1000 jiwa pada tahun 2000. 
Penurunan tingkat kematian ini perlu untuk memberikan 
harapan hidup yang lebih baik sehingga mengurangi keingin 
an untuk mempunyai anak banyak, 
Hingga akhir tahun ketiga Pelita V perkembangan kependu 
dukan secara kuantitatif telah memberikan basil yang 
memadai. 
Angka pertumbuhan sekitar 2 % per tahun, sedangkan angka 
kernatian mencapai ... /1000 kelahiran. 
Namun untuk mencapai sasaran Pelita V, kiranya perlu 
peningkatan upaya pengendalian ini, 
Hal ini sangat penting dan sekaligus dalam rangka mem 
pertahankan pengakuan dunia kepada bangsa Indonesia 
melalui Population Award beberapa waktu yang lalu kepada 
presiden R.I. 

b. Peningkatan Kualitas Kependudukan 
Peningkatan kependudukan dan meningkatkan produktifitas 
kependudukan adalah juga menyangkut perbaikan gizi, 
Masalah yang masih belurn terselesaikan pertama yang 
berkaitan dengan : 
1) Peningkatan gizi masyarakat mengingat masih banyak 

nya jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemis 
kinan; 

2) Peningkatan mutu dibawah pendidikan dasar sampai 
dengan pendidikan tinggi; 

3) Peningkatan ketrarnpilan kerja; 
4) Penyediaan lapangan kerja, 

c. Pengembangan Daya Tahan Penduduk 
Pernbangunan akan membawa perubahan pada masyarakat 
maupun pada kepribadian bangsa Indonesia dimana makin 
cepat laju pembangunan, makin cepat pula Jaju pertumbuhan 
yang akan terjadi dan makin besar pula dampaknya pada 
masyarakat dan manusia Indonesia. Untuk menanggulangi 
darnpak perubahan perlu diperkuat pegangan kita berupa tata 
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nilai yang b erakar pada agama, budaya, adat dan ideologi 
Pancasila. 
Untuk mcmantau peningkatan kualitas hidup dan martabat 
kependudukan, perlu dikembangkan indikator-indikator 
penilaian unsur-unsur yang membahayakan, scperti pcnggu 
naan obat bius, alkoholisme, bunuh diri dan lain-lain. 

d. Pengembangan Mobilitas Kependudukan 
Salah satu sisi aspek kcpenduJukan adalah pcnyebaran 
penduduk yang tidak mcrata. 
Untuk itu perlu ditingkatkan usaha-usaha dan pengaranan 
mobilitas penduduk dalarn rangka terciptanya kcscimbangan 
dalam pcnyebaran pcnduduk. 
Olch kar e nan ya p cr lu pengkajian tcrhadap usaha-usaha 
transmigrasi sebagai kcbijaksanaan utarna Pcmcrintah da-Jam 
usaha penyebaran penduduk, Pcrlu dipantau sampai seberapa 
jauh pelaksanaan penyebaran penduduk rnelalui usaha trans 
migrasi disamping usaha penekanan tingkat kelahiran secara 
nasional tetap digalakkan. 
Disarnping itu masalah-rnasalah, urbanisasi, lransmigrasi dan 
migrasi swakarya pcrlu mendapat perhatian. Arus urbanisasi 
dan migrasi swakarya akan sangat dipcngaruhi oleh pcrseba 
ran dan perrierataan kcsempatan kerja. 
Olch karena itu salah satu unsur kebijaksanaan kepcnduduk 
an adalah pengcmbangan kescrnpatan kcrja di dacrah. Sclain 
mcmpengaruhi arus mobilitas pcnduduk ha] ini juga akan 
mernpcngaruh i perscbaran tcnaga kerja yang seimbang agar 
mendorong produktivitas yang merata di seluruh tanah air. 
Dua kcndala pokok yang dihadapi bidang keperidudukan 
adalah : 
1) Bcsarnya jurnlah dan pr opor si penduduk us ia muda, 

terutarna kelompck usia produktif antara 15 - 49 tahun 
yang cendcrung terus mcningkat; 

2) Pcrsebaran pcnduduk yang tidak seirnbang dan mcraja 
disctiap pclosok tanah air. 

e. Undang-undang Tentang Perkembangan Kependudukan dan 
Pembangunan Keluarga Sejahtera 
Scsu ai dcngan yang diamanatkan dalam GBHN 1988, 
Undang-undang tentang Pcrkembangan Kcpcridudukan dan 
Pcmbangunan Keluarga Sejahtcra (Undang-undang R.I. 
Nomor: 10 tahun 1992) tclah tersclesaikan pada tahun 1992. 
Perrnasalahan yang perlu ditangani selanjutnya adalah peng 
opcrasionalisasi Undang-undang terscbut yang masih me- 
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nunggu berbagai peraturan pelaksanaannya, baik yang berupa 
Peraturan Pemerintah maupun yang lainnya. 

2. Lingkungan Hidup 
Masalah lingkungan hidup dipenghujung Pelita V telah menjadi 
salah satu masalah utama dalam pembangunan Nasional. Hal 
tersebut dikarenakan adanya gejala yang mengancam kelestarian 
planit bumi yang sekaligus mengancam kelangsungan hidup umat 
manusia, Gejala tersebut disebabkan karena efek rumah kaca dan 
sernakin rusaknya lapisan ozon yang menyebabkan semakin 
naiknya suhu udara. 
Demikian pula pencemaran dan kerusakan Iingkungan hidup oleh 
berbagai industri belum berhasil ditangani secara tuntas. 
Kepentingan kelangsungan hidup bagi umat manusia, ternyata 
telah menjadi salah satu "isu" dunia internasional dengan puncak 
kegiatan dalam bentuk Konferensi Bumi di Rio de Jeneiro Brazila 
pada tahun 1992 yang lalu, 
Masalah pokok yang perlu diperhatikan dari basil Konferensi 
Bumi di Rio de Jeneiro Brazila adalah bahwa kelangsungan hidup 
bumi menjadi tanggung jawab bersama dari semua negara. 
Bagi Indonesia tanggung jawab atas kelestarian bumi tersebut 
telah dituangkan dalarn konsep "pembangunan yang berkelanjut 
an" sebagaimana tercantum dalam GBHN 1988. Namun untuk 
lebih menekankan pentingnya Pembangunan Yang Berkelanjutan 
tersebut dilaksanakan, Presiden R.I. dalam Sidang Kabinet terba 
tas tanggal 1 Juli 1992 menegaskan agar semua Departernen 
mernperhatikan hasil-hasil Konperensi Bumi di Brazila tersebut. 
Masalah Jain khususnya yang berkaitan dengan program lingkun 
gan hidup adalah : 
a. Penyelamatan Hutan, tanah dan Air 

1) Permasalahan hutan yang sangat menonjol adalah keru 
sakan yang belurn dapat diatasi, sehingga dunia interna 
sional masih belum mengakhiri tudingannya bahwa 
Indonesia merusak hutan tropis, 
Hal-ha! yang masih perlu diamati untuk menghindari 
akibat-akibat terhadap keadaan lingkungan yang lebih 
parah adalah : 
a) Kapasitas terpasang dari perusahaan perkayuan 

yang jauh lebih besar dari laju "re-stocking"; 
b) Sistem TPTI yang belum dilaksanakan secara 

konsisten dan konsekuen; 
c) Besarnya jumlah perambah hutan secara Har; 
d) Besarnya jumlah peladang berpindah; 
e) Besarnya jumlah ladang kritis; 
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f) Pclaksanaan HTI bc\um berjaian baik sesuai dcngan 
yang diharapkan; 

g) Sistern pengendalian kebakaran hutan. 
2) Surnber daya air yang ter scdiapun mcngalarni berbagai 

pencernaran. Pencemaran tcrscbut diakibatkan oleh lim 
bah industri dan limbah rumah tangga, sehingga mcng 
ancam kelestar ian fungsi dari scbagian besar sungai 
yang ada. 
Untuk mcngatasi darnpak pencemaran dirnaksud, pro 
gram Prokasih sccara nasional perlu digalakan. Dalam 
kaitan nya dengan masalah ini, fokus pcrhatian harus 
ditujukan kepada pelaku pcnccmaran baik industri mau 
pun rumah tangga dcngan scgala implikasinya, terrnasuk 
upaya pengcn dalian pcmbangunan industri yang ada di 
scpanjarig DAS, serta program pcrnindahan pcnduduk 
dari pcrrnukiman scpanjang sungai (program normalisasi 
sungai). 

3) Masalah lain yang masin mcrncrlukan pernatian adalah : 
a) Rusakn ya hutan bakau, baik u n tu k usaha tarnbak 

maupun upaya lain; 
b) Abrasi pantai yang belum tcratasi; 
c) Kcrusakan tcrumhu karang akibat pembornan liar 

dan hudidaya kapur; 
d) Rchabi litasi b e kas Galian C dart herbagai bckas 

pcnambangan di pcrrnukiman; 
e) Tingginya t in gkat pcnccmaran di Teluk Jakarta, 

Scgoro Anakan dan lain-lain; 
I) Rusaknya k awa sa n rcsapan air di jalur Bogor - 

Puncak - Cianjur; 
g) Polusi u d a r a di Jakarta (dan kota-kota b e s ar 

lainnya). 
b. Pembinaan Sumberdava Alam dan Lingkungan Hidup 

1) Penerapan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 ten 
tang Pokok-pokok Pcn g clo laan Lingkungan Hidup, 
masih bclum dapat scpcnuhnya berjalan. Untuk itu telah 
ditcrb iikan bcrbag ai peraturan pcrundang-undangan 
sebaga i pelaksanaannya scpcrti PP Nomor 29 Tahun 
1986 tentang Analisis Mengcnai Darnpa k Lingkungan 
(AMDAL) dan lain sebagainya. Kcndala utama dalarn 
hal ini terutarna karcna : 
a) Rendahnya kcsadaran dunia industri; 
b) Kurangnya kesiapan aparat pclaksana; 
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c) Belum menyatunya persepsi dari Pemerintah 
tentang ketentuan yang diatur dalam perundang 
undangan; 

d) Penegakan hukum yang masih kurang; 
2) Dalam penyiapan sarana dan prasarana termasuk kelem 

bagaan, telah dibentuk : Bapedal rnelalui Keppres 
Nomor 23 Tahun 1990. 
Badan ini akan merupakan "stick holder" dalam pene 
rapan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982. Namun 
hingga saat ini masih belurn sepenuhnya beroperasi. 
Salah satu prasarana yang diperlukan Bapedal dalam 
pelaksanaan fungsinya adalah adanya suatu : "Laborato 
rium Rujukan", yang dewasa ini sedang dibangun di 
Puspitek Serpong, Tangerang, 
Demikian juga halnya dengan belum berhasilnya pro 
gram-program Bapedal serta belum dibangunnya Labo 
ratorium Rujukan di daerah-daerah. 
Dengan demikian diper kirakan penerapan Undang 
undang Norn or 4 Tahun 1982 masih akan banyak 
mengalami hambatan dimasa mendatang, 

3) Lain - lain : 
a. Dari berbagai peninjauan lapangan terhadap berbagai indus 

tri, maka Komisi X DPR-Rl menyimpulkan beberapa hal 
sebagai berikut: 
1) Pengawasan Pernda Tingkat I dan Tingkat II yang dila 

kukan oleh Tim Koordinasi Pencegahan Pencemaran 
dinilai cukup baik, namun pengawasan air limbah oleh 
aparat daerah masih dirasa sulit dalam pelaksanaannya, 
terbukti bahwa pencernaran baru diketahui setelah terja 
dinya pencemaran. 
Dihimbau agar aparat dibidang lingkungan hidup dapat 
meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak agar 
lebih tanggap terhadap hal-hal negatif, penyebab pence 
maran/perusakan lingkungan; 

2) Kesadaran masyarakat tentang lingkungan perlu diting 
katkan, dan kesadaran hukurn masyarakat perlu diting 
katkan agar mereka mengetahui kernana dan kepada 
siapa harus mengadu pula, serta berani untuk rnengadu 
apabila terjadi pencemaran yang merugikan dirinya. 

b. WALHI menyampaikan penghargaan kepada DPR-RI khu 
susnya Kornisi X DPR-RI dan mengharapkan agar permasa 
lahan pencernaran lingkungan, terutama yang diakibatkan 
oleh PT. Inti Indorayon Utama dapat segera diatasi, 

, 
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c. Kornisi X DPR-RI mcndukung usaha-usaha pembongkaran 
waduk di Sungai Ciliwung yang berlokasi di Cisarua karena 
hilarnana tidak dilakukan sewaktu-waktu dapat m engancarn 
lingkungan baik disckitarnya maupun dacrah-daerah disepan 
jang daerah alirnn tersebut, bcrupa ierjadinya banjir di musim 
hujan ataupun tcrjadi kekurangan air di musirn kcmarau. 
Komisi X DPR-RI sclanjutnya mcngharapkan agar segala 
sesuatu program/pruyck pcmbangunan fisik di kawasan 
Puncak sclalu rncrnperhatixan kctentuan-ketentuan peraturan 
pcrundang-undangan yang b cr ln ku dan tidak mcrugikan 
masyarakat, 

d. Di wilayah pcnyangga, Kawasan Konservasi Cibodas, Cian 
jur Jawa Barnt dewasa ini sedang dibangun "lapangan golf" 
dan proyek air minum swasta, sclain dapat men imbulkan 
kerusa kan DAS sctcm pat, juga menirnb u lkan m asa lah 
masalah sosial bag i ma syar akat yang b e ra da di wila yah 
terse but. 
Kornisi X DPR-Rl menghimbau Pcmcrintah agar seccpatnya 
mcngarnbil langkah-langkah proporsional dan konkrit dalarn 
menangani dan men yclcsaikan kasus Cibodas tcrsebut. 

c. Dalam mengatasi kckurangan atau mcrncnuhi kcbutuhan air 
bcrsih bagi warga kota, Kornisi X DPR-RI mcngh irnbau 
Pemda DKI Jakarta agar : 
1) lcbih meningkatkan kcrjasama dcngan Pcrnda Tingkat I 

Jawa Barat dalarn rangka Jabotabck khususnya dalam 
upaya konservasi kawasan Boponjur antara lain sebagai 
sumbcr air baku; 

2) lcbih meningkatkan pengawasan alas pcngarnbilan dan 
pernanfaatan air bawah tan ah sebaga imana ditetapkan 
dal arn Pcrd:t No.7/1988 dan SK. Gubcrnur DKI Jakarta 
No.1210/1988; 

3) mc mbcr i ka n dukungan pr asarana dan sarana kcpada 
PAM Jaya d a l a m m c ia ksa na k an fungsinya scb ag ai 
pcnycdia air bersih bagi warga DKJ Jakarta. 

f. Korn isi X DPR-RI dalarn salah satu Kunjungan Kerjanya 
mcninjau PT. Pulau Gadung Steel, karena mcnimbulkan 
pcnccmaran udara hcrupa debu. Scjak saat itu telah dibangun 
"Dust Collector" sederhana, bcrupa "Water Sprayer" yang 
b il am an a dini lai PT tcrscbut te l ah berusaha , tctapi pada 
kcnyataannya k e g i a t an p e l eb u r a n b cs i i n i m as ih t er us 
mcncemarkan udara. 
Harapan Komisi X DPR-RI kiranya janji Pimpinan PT. Pulau 
Gadung Steel untuk mcrnbangun Dust Collector (seperti 
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halnya PT. Master Steel) menjelang tahun 1992 secepatnya 
dlrealisasi, mengingat terjadinya pencemaran udara diling 
kungan industri tersebut yang masih berlangsung terus. 

g. Di bidang lingkungan hidup, Komisi X DPR-RI mencatat 
permasalahan-permasalahan di Kabupaten Sukabumi: 
1) makin meluasny a daerah eksploitasi penarnbangan, 

khususnya galian golongan C; 
2) terhadap lahan-lahan bekas galian golongan C tersebut 

belum dilakukan reklarnasi mengingat secara relatif 
tidak tersedia teknologi reklarnasi yang tepat; 

3) DAS Ciletu dan Citeum belum dimasukan dalam pro 
gram DAS nasional, sedangkan DAS-DAS tersebut 
tergolong kritis; 

4) meningkatnya kerusakan lereng-lereng gunung dan 
perbukitan akibat meningkatnya kegiatan periada- ngan 
dan terbatasnya jangkauan kegiatan program-program 
penghijauan dan reboisasi; 

5) sering terjadinya tan ah-tanah longsor akibat labilnya 
struktur tanah daerah-daerah tertentu; 

6) belum adanya teknologi yang tepat gun a dalam men a-. 
ngani pertanian lahan kering yang disisi lain menyebab 
kan meningkatnya lahan-Iahan kritis; 

7) meningkatnya buangan limbah industri, limbah pertanian 
dan limbah pertarnbangan; 

8) meningkatnya intensitas penangkapan ikan disepanjang 
pesisir pantai selatan, yang dapat merusak biota laut 
pada umumnya (sebagai akibat lain dari belum dimiliki 
nya teknologi penangkapan ikan oleh nelayan-nelayan 
tradisional), 
Komisi X DPR-RI mengharapkan agar masalah-masalah 
tersebut mendapat perhatian dan penanganan sepenuh 

. n ya dari Pemda Tk. II Kabupaten Sukabumi sesuai 
dengan kewenangan yang ada, disamping Komisi X 
DPR-RI membantu meneruskan masalah-masalah terse 
but kepada Kantor Menteri Negara KLH untuk menda 
patkan perhatian, 

h. Dalam rangka melestarikan lingkungan hidup dikawasan PT. 
Semen Cibinong (Bogar) dan sekitarnya, Komisi X DPR-RI 
menghimbau kepada pihak PT. Semen Cibinong agar kiranya 
melaksanakan reklamasi atas lahan-lahan yang telah diman 
faatkan, yang keadaannya dalam kondisi yang tidak mengun 
tungkan serta mengadakan penghijauan terhadap lahan-lahan 
yang berada kondisi tandus dan kering, 

, 
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Disarnping itu dalam mewujudkan partisipasi nyata dari PT. 
Semen Cibinong bagi pcningkatan kcscjahtcraan masyarakat, 
Kornisi X DPR-RI mcnghirnbau kepada PT. Semen Cihinong 
agar kiranya mcrnbantu pembuatan irigasi dari masyarakat 
agar lahan-Iahan dapat dimaufaatkan sernaksimal mungkin 
bagi pcningkatan produksinya yang mernpunyai darnpak bagi 
pcningkatan pcn duputun pctani yang ada di kawasan PT. 
Semen Cibinong dan sekitarnya. 

I. Makin mcningkatnya pcmhangunan yang diperkirakan dapat 
mcnimbulkan dampak ncgatif yang makin mcningkat pula 
tcrhadap lingkungan hidup yang bilamana tidak dikcndalikan 
dapat mcngganggu kornitrncn bangsa Indonesia untuk me 
ucr apkan pc laksannun pola pcmbangunan bcrwawasan ling 
kungan dan bcrkclanjutan. 
Tcr k a it er at dcngan kcpcntingan komitmcn ini, Kornisi X 
DPR-RI rncnghirnhau Pcmcrintah (untuk kcdua kalinya) agar 
secepatnya mcmbcntuk Ballan Pcngcndalian Dampak Ling 
kungan Hidup (Bapcdal) yang sccara opcrasional dapat mc 
laksanakan pcngcndalian dampak ncgatif lingkungan hidup. 
Atas komitmcn tcrscbut maka Bapcdal kcm udian dibcn tu k 
bcrdasarkan Kcpprcs No. 23 Tahun 1990. 

J· Pada Masa Sidang I Tahun Sidang 1989/1990 yang lalu 
d a lam Rapa! Kerja Korni si X DPR-Rl dengan Mcnteri 
Negara Kcpcndudukan dun Lingkungan Hidup scpcndapat 
bnhwa sudah saatnya pcr lu dibcntuk Tim Pengcndalian Tata 
Ruang, yang bcrtugas antara lain: 
Men gkoord inasi kan keb ija ksannan dan langkah-langkah pe 
na ngg u la n gan pernanfaatan ruang bagi keperluan pemba 
ngunan dcngan pcngcmbangan stratcgi nasional pcmbangun 
an pola Lala ruang tcrpadu rnclalui pcndckatan wilayah. 
Korni si X DPR-RI mcnghargai upaya Pcrnerintah untuk me 
wujudkan kcs epakatan tcrscbut, karcna pada Rapat Kerja 
Masn Sid;111g III Tahu n Sid.mg 1989/1990 kcpada Komisi X 
DPR-RI Mcntcr i Negara Kcpcruludukan dan Lingkungan 
I I idu P men yam pa i kan tc I ah d ih cntu k Tim tcrschu t bcrdasar 
ka n Kcppr cs No. 57 Tah u n 1989 tcnlang Tim Koord in asi 
Pcngclolaan Tata Ruang Nasional. 
Sclanjutn ya Kornisi X DPR-RI mcngharapkan agar Tim ini 
dapat b ckerja dengan cfckt if Jan efisien, mcngingat hu 
bungan er at antara Tata Ruang dcngan kcpentingan pernha 
ngunan dan kcscjahtcruan masyarakat pada umurnnya. 

k. Kornisi X DPR-RI mcnghargai sikap Pcmcrintah, dcmikian 
juga tcrhadap Pemcrintah Singapura yang tclah dcngan kon- 
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. sisten dan bijaksana dalam menyelesaikan kasus pembuaa 
gan limbah industri yang mengandung bahan beracun dari 
Singapura ke wilayah Indonesia. 
Tuntutan terhadap Pengusaha Pelaku atas 3 tuduhan yaitu; 
penyelundupan, pernbuangan limbah di wilayah Indonesia 
dan jenis lirnbah yang mengandung bahan beracun dinilai 
sangat proporsional ditinjau dari perundang-undangan dan 
hukum yang berlaku. 
Sedang sikap Pemerintah Singapura yang sepenuhnya mem 
bantu dalam penyelesaian kasus ini mencerminkan tingginya 
semangat ASEAN yang sama-sama kita junjung selama ini, 
Untuk hal tersebut Komisi X DPR-RI mengharapkan agar 
penyelesaian peradilan kasus ini dapat diselesaikan secepat 
nya. Dan daJam rangka penyeJamatan Iing kungan dari 
ancaman bahan beracun yang lebih parah lagi, Kornisi X 
DPR-RI mengharapkan agar lirnbah tersebut dapat segera 
diangkat dari tempatnya, disamping perlu ditingkatkannya 
pengawasan dan pemantauan disamping pernbatasan guna 
mencegah kemungkinan terjadinya kasus yang sama. 

l. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Assosiasi 
Pengusaha Rutan Indonesia, Ketua APHI memberikan penje 
lasan tentang latar belakang suara-suara gerakan konserva 
sionis di luar negeri yang menentang pemanfaatan hutan 
tropis, maka Kornisi X DPR-RI dapat memahaminya dirnana 
latar belakang tersebut titik beratnya bersifat persaingan 
bisnis dan politis. Selanjutnya Komisi X DPR-RI menghar 
gai upaya-upaya penangkalan dari APHI .• baik melalui pu 
blikasi hasil kerjasama dengan Perguruan Tinggi maupun 
kerjasarna dengan para importir negara bersangkutan serta 
usaha-usaha lainnya. 
Komisi X DPR-RI mengharapkan agar kiranya upaya-upaya 
penangkalan tersebut ditingkatkan dan dikembangkan, baik 
ke dalam maupun ke luar agar ekspor non-migas basil hutan 
tropis kita makin mantap serta berjalan Iancar tanpa gang 
guan dan disisi lain anggapan negara-negara luar tentang 
Indonesia sebagai perusak hutan tropis dapat dielirnin ir 
secara bertahap, 

m. Komisi X DPR-RI sependapat dengan konsep APHI untuk 
menggalakan "Community Development" disekitar lokasi 
hutan produksi agar pengusahaan hutan makin produktif, 
efisien dan efektif. 
Komisi X PR-RI mengharapkan agar kiranya pemukiman 
tersebut memenuhi ketentuan tentang rencana tata ruang dan 
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tidak akan mcrusak lingkungan sctcrnpat yang mcngukibat 
kan tcrganggunya ckosistcm. 

n. Dnlarn Rapat Dcngar Pendapat Umurn Jcngan DPP Inkindo 
(Ikatan Nasional Konsultan Indonesia), Komisi X DPR-Rl 
turut mcnghirnbau agar Pcmcr intah scccpatnya mcngajukan 
RUU yang mcngatur rn asa luh jasa konsu ltansi dan profesi 
kepada DPR-RI untuk dibnhas. Narnun dcmikian scmcntara 
mcnunggu pcraturan pcrundangan yang dipcrlukan, Kornisi 
X DPR-RI mcngharapkan agar Inkindo dapat meningkatkan 
upaya pcmb in aan or g anisas inya, schingga Inkindo sccara 
bcrtahup marnpu mcnunjukkan kcbcraduannya yang didasari 
pada kcahlian d.m prolcsionalismc yang haridal. 
Kmnisi X DPR-Rl .iug.a mcugharapkan agar lnkindo dapat 
mcmb.mtu Pcmcr intah unt u k mcndap.ukan jnl.m tcrobosan 
yang pcr lu d it c m p uh scbingg:1 pula k san a a n studi Amdal 
daput hcrjn lu n sccura muntap, scknligus sch;igai upuya me 
n ing kutk an pcncr apan l:nJang-unJang No. 4 Tahun 1982 
yang relatif mnsih muda usia. 
Disisi lain Komisi X DPR-RI rncngharapbn kepada Pcrnc 
r intah agar studi Arndal diwaj ibk an hag i jcnis-jen is usaha 
tcr tcn t u d an sclnlu m c ndu pat pr i or itn s da lam pc l a ksan aan 

pcm bangun an. 
o. Korn isi X DPR-RI m cngh arg ai sasar an yang dicapai o lch 

Opur axi Kcrnu ku s I an t ar u lain m a k i n ruant.rpnya kctuatan 
para pcngusaha untuk mclaks.makan Undang-undang tentang 
Kctcn.rg.ikcrjann, kcp.uuh.m d.rlam mcrnenuhi bcrbagai pcri 
jinan scrta kcsadar.m untuk mcnuoperasikan treatment plant 
sccara disiplin dulam rnc nunjang Prok asih dan mcnanggu 
bngi pc nccmara n d.m kcrusa k.m lingku ngan. 
Mcngingut sanga; pcnting Jan str.ucgisnya Opcrasi Kcmukus 
I da l arn ran g k a pc n cgnk an h uk urn scrta mcnghayati a k an 
dampa k positif yang dicapa i cl ch opcrusi tcrscb ut, maka 
Komis: X DPR-Rl mcndukung scpcnuhnya Opcrasi Kcmu 
kus I untuk tcrus d ilunjutka n dcngan h arapan hagi mcreka 
yang t crbukti m cln kuk an p crusa kan .Jan pcnccmaran ling 
kungun supaya diajukan kc pcngadilan tanpa paudang bulu 
demi tcgaknya h ukum yang bcrla ku, scrta tcrsclcksinya para 
pcngusah;1 y;ing taat, patu h dan disiplin dalam mencrapkan 
ketcntuan-kctcntuan y~1ng mcnyangkul lingkungan hidup. 
Sclanjutnya Komisi X DPR-RI mcnghar apkan agar opcrasi 
scrn acnrn itu dapat ditcrapkan di daerah lain demi tegaknya 
h u ku m dan tcrh indarnya kcrusakan Lian pen cemaran ling 
kungnn dilihat dari kondisi dacrah masing-masing. 
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p. Komisi X DPR-RI juga mengharapkan kepada Gubernur 
KDHTingkat I Propinsi Jawa Timur agar berdasarkan penga 
laman-pengalaman yang ada terus meningkatkan dan me 
mantapkan pelaksanaan Undang-undang No. 4 Tahun 1982 
dengan berbagai peraturan pelaksanaannya, termasuk keten 
tuan-ketentuan yang diterbitkan di daerah secara konsekwen 
dan bijaksana sehingga sadar hukum dan sadar lingkungan 
makin mantap dan meluas keseluruh lapisan masyarakat di 
Jawa Timur. 

q. Komisi X DPR-RI dapat mernahami permasalahan yang 
disarnpaikan oleh Gubernur KDH Tingkat I Propinsi Jawa 
Timur tentang pcrlunya dipikirkan adanya instansi yang 
sepenuhnya bcrtanggung jawab terhadap kelestarian Sungai 
dan DAS. 
Kornisi X DPR·RI mcnggaris bawahi permasalahan termak 
sud dan mcnghimbau kcpada Pcmerintah Pusat untuk rnem 
perhatikan permasalahan terscbut, dalam rangka melestarikan 
kcmampuan lingkungan hidup, 

r. Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Jaksa Agung R.I. di 
jelaskan bahwa untuk menegakan hukum lingkungan dijum 
pa i berbagai kenda la sch ingga su I it un tu k melaksanakan 
ketcntuan-ketcntuan yang tertuang dalam Undang-undang 
No. 4 Tahun 1982 tcntang Ketcntuan-ketentuan Pokok 
Pengclolaan Lingkungan Hidup. 
Komtsi X DPR-RI sependapat dengan Jaksa Agung R.I. 
bahwa perlu segera di keluarkan peraturan organik dari 
Undang-undang No. 4 Tahun 1982 tersebut sebagai penjaba 
rannya, antara lain penunjukan Laboratoriurn yang berwe 
nang mengeluarkan hasil perneriksaan sebagai keterangan 
ahli scbagai alat pernbuktinn yang sah. 

s. Dalarn Rapat Dengar Pcndapat dengan Dirjen Perhubungan 
Laut, Komisi X DPR-RI berpendapat bahwa sektor Perhu 
bungan Laut memegang peranan yang strategis dalam 
pembangunan Indonesia Bagian Timur (IBT) dan oleh karena 
itu dalam rangka prioritas pembangunan Indonesia Bagian 
Timur (IBT), mengharapkan kepada Pernerintah agar pem 
bangunan pcrhubungan laut yang telah diprogramkan untuk 
pernbangunan Indonesia Bagian Timur (IBT) benar-benar 
dilaksanakan secara konsisten dan terus diupayakan pening 
katannya agar pembangunan ekonomi dan perdagangan di 
wilayah tersebut benar-bcnar terasa dampaknya bagi pening 
katan kesejahteraan rakyat secara merata. 
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l. Kornisi X DPR-RI juga mengharapkan perhatian Pemerintah 
agar dalam upaya untuk mencegah dan menanggulangi pen 
cemaran di laut dan di pelabuhan, hcndaknya dapat mening 
katkan kegiatan pengawasan di lapangan dengan mcnindak 
tegas para pelaku pcnccmaran demi tegaknya aturan yang 
berlaku scrta terciptanya lingkungan Jaut dan pelabuhan yang 
bersih dari pcnccmaran. 

u. Asosiasi Pertckstilan Indonesia (APl) menyatakan di depart 
Rapat Dengar Pendapat Umum dcngan Komisi X DPR-Rl, 
hahwa PT. Sandratck dan PT. Tekstil Rempoa akan menyele 
saikan instalasi pengclolaan limbah pada industri tekstilnya 
sclarnbat-larnbatnya pada bulan Nopcmbcr 1991 (hal yang 
sama/dinyatakan sendiri oleh PT. Sandratek kepada Pcmda 
Tingkat I Jawa Barat). 
Komisi X DPR-RI menghargai pernyataan terrnaksud dan 
mcngharapkan kiranya rasa tanggungjawab dan itikad baik 
tcrsebut dapat dipenuhi pada waktunya. 

v, Komisi X DPR-Rl mcngharapkan Pemerintah agar leb ih 
mcningkatkan upaya antisipasi dalarn menghadapi musim 
kernarau, rnalalui koordinasi terpadu, penanganan yang cepat 
dan tcpat baik yang bersifat institusional rnaupun substansial, 
pernantapan dan pengelolaan kewenangan atas sumber air, 
penggunaan, perencanuan, pcnguasaan dan pengawasan atas 
air yang diarahkan pada efisiensi dan efektifitas bagi me 
menuhi kcbutuhan masyarakat atas air yang cukup bcrsih dan 
sehat dan memperhatikan antara lain pclaksanaan ketentuan 
kctcntuan dalarn Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang 
Pengairan. 

w. Dalam rangka m ensukscskan Prokasih, Komisi X DPR-RI 
minta per h at ian pada Pimpinan PT. Ch e il Samsung Astra 
(CSA) agar dalam mcrnbangun instalasi limbah, pengolahan 
limbah, basil lirnbah dan pcmbuangan limbah supaya melak 
sanakan dan mcntaati berbagai peraturan yang ada, schingga 
tidak rnenimbulkan pcncemaran lingkungan. 
Disamping itu diharapkan juga bcrperan aktif dalam Program 
Bina Lingkungan di sekitar wilayahnya dalam rangka men 
ciptakan dan membina ling kungan yang sehat, bersih dan 
lcstari. 

x. Dalarn peninjauan lapangan Komisi X DPR-RI mempcroleh 
kesan bahwa pencernaran-pencernaran pelabuhan Tanjung 
Priok sudah bcgitu serius, sehingga kiranya masalah ini 
sudah pcrlu ditangani sccara tuntas. 
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Meskipun air limbah datangnya bukan dari pelabuhan, me 
lainkan dari luar pelabuhan, tetapi dari pihak pelabuhan 
jangan berdiam diri melainkan secara berani bisa membica 
rakan pencernaran pelabuhan dengan pihak-pihak terkait 
dalam hidup yang bersih, sehat dan lestari. 

y. Upaya mengantisipasi kemungkinan kebakaran hutan di 
masa yang akan datang, khususnya pada musim kemarau, 
Komisi X DPR-RI mengharapkan agar Pemerintah mengam 
bil langkah-Iangkah yang lebih dini dan lebih efektif dalam 
upaya menghindari dan menanggu]angi kebakaran hutan, 
sehingga kerugian besar yang diakibatkan oleh kebakaran 
hutan tidak terulang lagi atau dapat ditekan sekecil mungkin. 

z. Komisi X DPR-RI mengharapkan kepada Pimpinan Kadin 
Indonesia agar selain mengarahkan para anggotanya untuk 
mentaati dan melaksanakan ketentuan-ketentuan peraturan 
perundang-undangan di bidang Lingkungan Hidup clan indus 
tri juga secara operasional membantu pemerintah dan masya 
rakat dalarn mengatasi darnpak-dampak negatif terhadap 
lingkungan yang menyebabkan menurunnya mutu kehidupan 
dan kesejahteraan masyarakat. 
Diharapkan pula agar Pimpinan Kadin Indonesia melalui 
kerjasama dengan pernerintah sudah mulai memprogramkan 
secara rinci, berencana dan terhadap aspek R & D bagi ke 
g iatan usaha dari para pengusaha demi pengembangan 
usahanya dalarn mendukung dan memperkuat perekonomian 
nasional. 
Kornisi X DPR-RI juga mengharapkan agar Pemerintah 
secara sungguh-sungguh memberikan dukungan dan dorong 
an sepenuhnya kepada pengusaha dalam menerapkan ke 
giatan R & D di bidang usa-hanya untuk menjadikan pengu 
saha benar-benar prof esional di bidangnya, sehingga dengan 
demikian para pengusaha diharapkan dapat menjadi salah 
satu tulang punggung yang tangguh bagi pembangunan 
nasional jangka panjang, 

aa. Kornisi X DPR-RI sependapat dengan Pimpinan Katlin 
Indonesia bahwa berbagai kebijaksanaan ekonomi moneter 
terrnasuk deregulasi cenderung ditujukan untuk mengako 
modir kebutuhan sektor-sektor modem dan akibatnya kurang 
menjangkau sektor tradisional, sehingga sektor-sektor tradi 
sional tidak dapat mernanfaatkan peluang-peluang bisnis 
yang ada, Sehubungan dengan tight money policy, Komisi X 
DPR-RI sependapat pula bahwa tight money policy yang 
bcrtujuan mengendalikan inflasi supaya tetap dibawah 10 %~ 
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telah mcningkatkan suku bunga dan membuat sebagian besar 
masyarakat sulit mcmperoleh dan mcmanfaatkan kredit 
hingga timbul korban-korban yang tidak diinginkan. 
Dalarn kaitan dengan hal ini, Komisi X DPR-RI mengharap 
kan agar tight money policy diiaksanakan secara konsisten 
dan adil olch Pemerintah yang secara seimbang d irasakan 
sernua pihak. 

bb. Mcngingat invcstasi dalarn bcntuk off shore loan bisa mcrn 
berikan dampak negatif bagi perckonomian nasional, maka 
Komisi X DPR-RI mcngharapkan kepada pemerintah agar 
dalam pcrkernbangan pemanfuatan investasi yang menunjang 
perekonomian nasional supaya pihak Kadin Indonesia diikut 
serta kan untuk membahasnya agar kebija ksanaan Pcme 
rintah dapat terhindar dari akibat-akibat yang mernberatkan 
perckonomian nasional, 

cc. Kornisi X DPR-R[ mengharapkan tcrciptanya peluang bagi 
pihak dunia usaha untuk turut serta dalarn upaya pcningkatan 
R & D di tanah air. 
Untuk uu Kornisi X DPR-RI mcnghimbau kcpada Pcrnerin 
tah agar kepada dunia usaha diberikan : 
a. Keringanan bca masuk harang modal bagi kcperluan R 

&D; 
b. Kcrnudahan memanfaatkan sarana R & D milik Pcmerin 

tah; 
c. Kcmudahan pembclian patent tchnologi yang relevan 

dengan kcbutuhan. 
Kornisi X DPR-RI juga mcngharapkan kcpada pcmerintah 
agar seccpatriya rnenyiapkan RUU mengganti ICW dan IBW 
yang dinilai tidak sesuai lagi dengan perkcmhangan khusus 
nya mcnghambat ker-jasama Pcmerintah dan dun ia usaha 
nasional dalarn pengemhangan R & D. 
Kornisi X DPR-RI juga mcngharapkan kepada Perncrintah 
agar sccepatnya dapat menetapkan Standard Nasional 
Indonesia (SNI) un tuk setiap jenis produk industri untuk 
meningkatkan efissiensi ekonomi. 

dd. Mengingat bahwa peran dan fungsi Bapedal sangat penting 
dalam rnengendalikan dan menanggulangi dampak lingkung 
an, Komisi X DPR-RI mengharapkan kepada Pcm er intah 
agar realisasi pembentukan Bapedal di Dacrah Tingkat I dan 
di Daer ah Tingkat II dapa t scg era d i laksanakan seh ingga 
kcheradaan Bapedal di Dacrah-daerah akan saling menun 
jang dan rnclcngk ap i unit-unit Jain yang ada, sepcrti Biro 
KLH, TKP2LH dan lain-lainnya. 
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Disamping itu dengan adanya berbagai kendala yang mem 
pengaruhi keberadaan Bapedal di daerah, seperti langkanya 
tenaga terdidik dan terlatih, agar dapat diambil langkah 
fangkah yang cepat, terencana dan terpadu daJam mengatasi 
n ya agar peran dan fungsi Bapedal dapat berjalan dengan 
sebaik-baiknya. 

ee. Komisi X DPR-RI dapat memahami tindak lanjut dari gebra 
kan Pemerintah untuk menindak tegas para pengusaha yang 
kegiatan industrinya menyebabkan/rnenimbulkan kerusakan 
dan atau pencernaran lingkungan, antara Jain dengan melak 
ukan "audit pencemaran" dengan menyusun peringkat indus 
tri dalam tiga kategori : merah, kuning dan hijau, 
Komisi X DPR-RI mengharapkan kepada Pemerintah agar 
para pengusaha yang masih lalai dan meyebabkan kerusakan 
dan atau pencemaran lingkungan serta melanggar batas 
waktu yang ditentukan, supaya ditindak dengan tegas tanpa 
pandang bulu demi tegaknya hukurn dibidang 1ingkungan 
serta demi terwujudnya wibawa dan citra Pemerintah, yang 
didukung oleh aparat yang trampil, terdidik dan ahli/profe 
sional dan berwibawa. 

ff. Undang-undang yang telah disahkan adalah Undang-undang 
Nomor 8 Tahun 1991 Tentang Akademi Ilmu Pengetahuan 
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1990 Nomor 15, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3425). 

gg. Undang-undang yang belum diselesaikan : 
1. RUU Tentang Perlindungan Lingkungan Laut; 
2. RPP Tentang Pencemaran Udara; 
3. RPP Tentang Baku Mutu Air Laut; 
4. Rencana Keputusan Menteri KLH Tentang Pedoman 

Pelaksanaan PP No. 29 Tahun 1986. 
Bldang Riset dan Teknologi 
Sebagaimana ditetapkan dalam GBHN, arah dari program Ristek 
adalah untuk memacu ketinggalan kita terhadap negara-negara yang 
lebih maju dengan penguasaan dan penerapan Iptek, 
Permasalahan yang masih dihadapi dalam bidang ini adalah : 
1. Anggaran Rlstek Yang Maslh Terlalu Keen 

Kenyataan menunjukkan bahwa pesatnya kemajuan negara 
negara terutama setelah Perang Dunia l11 tidak lepas dari berapa 
besamya anggaran yang disediakan untuk bidang ini. 
Untuk di Indonesia anggaran riser masih sangat kecil, yaitu 
belum mencapai 0,5 % PDRB. Kehendak Menteri Negara Ristek 
untuk meningkatkan anggararn riset sampai 1 % PDRB, ternyata 
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belum ter capai karena kecilnya dana yang tersedia. Sebagai 
akibat dari keadaan ini adalah : 
a. Kegiatan riset bcrjalan secara larnbat; 
b. Tenaga-tenaga ahli riset yang kurang bergairah; 
c. Kcmampuan pcnguasaan IPTEK secara nasional selalu ter 

tinggal dcngan derasnya Iaju import teknologi. 
2. Alih Teknologi 

Salah satu m asalah yang pcrlu dipecahkan adalah "Menciptakan 
iklim yang merangsang alih teknologi". 
Dewasa ini telah banyak produksi dalam negeri sebagai hasil alih 
teknologi. Namun pcmanfaatannya belum sedemikian rupa se 
hingga dapat memberi iklim yang merangsang alih teknologi. 
Da larn kenyataannya hingga saat ini masih b anyak per ij inan 
impor atau pendirian pabrik untuk barang yang sebenarnya telah 
dapat diproduksi melalui proses alih tcknologi. Untuk melaksa 
nakan alih tcknologi yang mencakup 4 tahap yaitu : 
a. Tah ap penggunaan teknologi-teknologi yang telah ada di 

dunia; 
b. Ta hap integrasi teknologi-tcknologi yang telah ada ke dalarn 

disain dan produksi bararig yang baru sama sekali; 
c. Tahap pengembangan teknologi itu sendiri,pengembangan 

lebih lanjut dari tcknologi baru dalarn merancang produk 
produk masa depan; 

d. Tahap m en utupi beherapa kckurangan teori melalui pencli 
tian dasar, seperti di bidang bioteknologi, tcknologi kornpu 
tcr, teknologi informatika dan lain-lain. 

3. Lain · lain : 
a. BPIS m em p ers ia pka n diri u n tu k mcnjadi suatu Holding 

Company yang a kan mcmiliki kelompok industri kapal, 
i n d ustr i sa ran a tr ansportasi, alat-alat bcrat, hahan pcledak, 
sistern sejanta, perrncsinan, cncrgi, elektronika, telekomunik 
asi, rckayasa, bcsi baja dan berbagai peralatan industri dalam 
rangka mengantisipasi era globalisasi. 
Sehubungan dengan hal tcrseb ut Komisi X DPR-RI me 
nyambut baik usaha BPIS untuk menyusun RUU tcntang 
Pembentukan BPJS mcnjadi Holding Company clan mengha 
rapkan RUU tersebut dapat diajukan dalarn waktu yang 
singkat ke DPR-Rl untuk dihahas. 

b. Usaha 13PP Tcknologi yang telah menghasilkan pembangkit 
Listr ik Tenaga Surya (PLTS) di Desa Sukatani Kampung 
Cikoradas Kabupaten Su kaburn i yang hasilnya telah dinik 
mati olch masyarakat setempat, maka Komisi X DPR-RI 
mcndukung upaya yang telah diternpuh untuk mernasyara- 
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katkan PLTS tersebut di seluruh tanah air melalui Bantuan 
Presiden dan diharapkan agar : 
1. dapat mernbantu meningkatkan taraf hidup masyarakat 

pedesaan lewat PLTS; 
2. mendorong pernasyarakatan teknologi fotovoltaik 

menjadi komoditi komersial. 
Bldang llmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) 
1. Untuk mampu mencapai tinggal landas di tahun-tahun yang akan 

datang kita perlu mencapai kernajuan yang lebih besar di bidang 
ilmu pengetahuan dan teknologi itu. 
Yang kita perlukan bukan hanya menerapkan apa yang telah ada 
sampai sekarang, akan tetapi kita harus menguasai sendlri dan 
mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi itu. 
Sudah barang ten tu penguasaan dan penerapan ilmu dan teknologi 
itu perlu dilandasi dan diimbangi dengan moral dan idealisme 
yang luhur seperti segi-segi keagamaan, kepercayaan, etik dan 
budaya, segi-segi solidaritas nasional, segi-segi kerakyatan atau 
dernokrasi serta segi-segi keadilan sosial dan sebagainya. 
Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sering kurang 
dikaitkan dengan segi-segi kelestarian lingkungan hidup dan 
kelestarian sumber daya alam. Ilmu pengetahuan dan teknologi 
sangat diperlukan untuk menunjang usaha pembangunan nasio 
nal, untuk rnencapai tujuan pernbangunan nasional, yaitu mewu 
judkan masyarakat adil dan makmur yang merata material, spi 
ritual berdasarkan Pancasila. 
Dalam hubungan ini mernang perlu diusahakan sendiri sebanyak 
rnungkin teknologi dan pengembangannya serta peningkatannya 
apalagi dalarn menghadapi tinggal landas pembangunan pada 
tahun-tahun mendatang. Untuk itulah pada tahun 1990 telah 
berhasil disusun Undang-undang Ten tang Akademi Ilrnu Penge 
tahuan Indonesia. 
Namun demikian permasalahan yang masih perlu diselesaikan 
adalah mengupayakan agar : 
a. Hasil dari ilmu pengetahuan dan teknologi untuk sebagian 

terbesar memang akan berwujudnya basil-basil industri 
seperti alat-alat transportasi, alat-alat komunikasi dan elek 
tronik, alat-alat perkakas, energi mesin dan sebagainya; 

b. Peranan rnanus ia harus tetap sebagai pemikir, penggali, 
penemu dan pemakai teknologi yang mengarahkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi itu untuk menunjang tercapainya 
pembangunan dan cita-cita nasional, 

2. Dalarn rangka transforrnasi IPTEK dan pengembangan sumber 
daya manusia, khususnya tenaga peneliti yang telah diupayakan 
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UPI Komisi X DPR-RI rncngharapkan hasil-hasil IPTEK terse 
but dapat d itr ansf'orrnasikan schingga dapat dinikmati oleh 
masyarakat kita sccara merata dan pcrlu diupayakan car a-cara 
pcningkatan jumlah dan mutu lenaga peneliti (dalarn rangka 
pengembangan sumbcr daya man usia) pada bcrbagai instansi/ 
lcmbaga Pernerintah dan swasta/rnasyarakat, 

3. Penclitiun UPI tcntang Gcnerasi Muda dan Transformasi Pola 
Komuriikasi dalam proses industr ialisasi tclah mulai dilakukan 
sejak tahun 1979. Pen el itinn ini din ilai sangat pcnting karcna 
dapat mcngungkapkan pcngctahuan mcngcnai nilai-nilai, aspirasi 
aspirasi, pcrhatian , hubungan sosial, dan pcrsepsi orang muda di 
Indonesia dal arn kaitannya dcn g an industrialisasi dan masa 
depan. 
Komisi X DPR-RI mcngharapkan agar Pcrncrintah menyediakan 
dana y;ing cukup scsua i dcngan prioritas untuk melanjutkan 
program-program pcnclitian tcrscbut. 

4. Komisi X DPR-RI mcngharapkan dan mcndorong agar dalarn 
waktu yang tida k lnrna dapat dihangun Pusat Pcragaan Tcknologi 
Nasional di Tarnan Mini Indonesia In dah untuk mcngakomodasi 
usaha pemasyar a katan pcrkcmhangan ilmu pcngctahuan dan 
tcknologi di tanah air. Kesul it.m yang dih adapi dalam mcwu 
judkan cita-cita pcmbangunan proyck ini adalah masalah dana. 
Korn isi X D PR-RI mcnghimhau pu la agar kcrjasama antara 
Pcmcrintah dengan masyarakat (tcrutarna para pcngusaha swasta) 
ditingkntkan, sch i ngga m asa la h Jana yang dihadapi un tu k 
mcrnbangun proyek yang sangat hcrharga ini dapat diatasi, 

5. Kornisi X DPR-Rl mcngharapkan/mcnghimbau kepada Pcmerin 
tah, agar dalarn pclaksanaan Felita V (sebagai pcmantapan kcr 
angka landusan untuk tinggal landas) hagi UPI dapat dialokasi 
kan anggaran yang m crn a d a i untuk s ct ia p Ta h u n Anggaran, 
schingga rcncana kcg iatan dan proyck-proyek dalam berbagai 
bidang yang tclah dipr ogram kan LIP! dapat dilaksanakan seba 
gaimana yang diharapkan dan rncncapai sasarannya. 

Bidang Perstatistlkun 
1. Statistik sclain mcnyajikan data kualitatif yang bcrhentuk angka 

angka , juga mcngandung unsur-unsur ku antitat if seperti hu 
bungan tirnhnl halik antara gcjala yang satu dcngan gejala yang 
lain. 
Karenanya data statistik dimungkinkan untuk mcnyusun suatu 
"Perencanaan Pcmbangun an" sccara scksama dan merupakan 
sarana dasar untuk mengamhil kcputusan, 
Indonesia yang sedang menuju era pcmbarigunan siap tinggal 
landas, kiranya sctiap pcngkajian terhadap masalah-masalah, baik 
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yang telah lampau maupun yang akan datang, akan lebih tepat 
bila didukung oleh adanya data statistik yang akurat yang betul 
betul dapat dipertanggungjawabkan. 
Itulah sebabnya Komisi X DPR-Rl menganggap penting pera 
nan Biro Pusat Statistik dalam menghimpun data yang selanjut 
nya data tersebut merupakan sumber intormasi yang sangat 
dibutuhkan, baik oleh instansi Pemerintah, Swasta maupun 
masyarakat pada umumnya. 

Beberapa permasalahan yang masih memerlukan pemecahan 
di masa mendatang antara lain : 
a. Masih adanya daerah-daerah yang sulit memperoleh data 

statlstik guna menyusun rencana pembangunan daerahnya 
karena adanya perbedaan data yang dihasilkan oleh Kantor 
Statistik Daerah dengan instansi-instansi daerah lainnya; 

b. Tenaga petugas Kantor Statistik Daerah pada umumnya 
masih belum memenuhi, baik kualitas maupun kuantitatif 
untuk menunjang kegiatan yang sedang berjalan; 

c. Belum adanya kerjasama antara Kantor Statistik Daerah 
dengan instansi-instansi lainnya, khususnya dengan aparat 
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda); 

d. Kurangnya sarana dan prasarana bagi para petugas/Mantri 
Statistik di daerah. 

2. Khusus bidang pendataan/pembuatan statistik di daerah-daerah, 
masalahnya bergantung pada eratnya kerjasama antara aparat di 
daerah, dalam hal ini antara BAPPEDA dengan Kantor Statistik 
Daerah, 
Da]am Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1980 tentang keten 
tuan "Statistik" khususnya Pasal 20 ayat (2) ditetapkan bahwa 
sepanjang data dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah, maka dana 
nya barus disediakan oleb Pemerintah Daerah itu sendiri. Hal ini 
nampak menjadi penyebab kenapa belum begitu besar perhatian 
atau partisipasi dari pada Kantor Statistik di daerah. 
Meskipun demikian untuk pembuatan statistik/data di daerah 
telah dikeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 
Tabun 1983, khususnya Pasal 11 yang menyatakan bahwa 
pengumpulan data tingkat desa/kelurahan dilakukan oleh Kepala 
Desa atau Lurah dengan dibantu oleh LKMD dan secara teknis 
nya dibimbing oleh Mantri Statistik Kecamatan. 
Selanjutnya ditetapkan pula bahwa Mantri Statistik harus rnem 
bantu Camat dalarn mengumpulkan data potensi pembangunan. 
Ditingkat Kabupaten atau Kotamadya, Kepala Daerah Tingkat II 
atau Bupati dan Bappeda berkewajiban untuk mengikutsertakan 
Kantor Statistik Tingkat I. Untuk itulah Biro Pusat Statistik 
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mcngcluarkan peraturan pelaksanuan/petunjuk-petunjuk kepada 
petugas-petugas Kantor Statistik di daerah. 

3. Komisi X DPR-RI mcndu kung scpcnuhnya atas himbauan BPS 
pcrlunya Undang-undang No. 6 Tahun 1960 tentang Scnsus dan 
Undang-undang No.7 Tahun J 960 icntang Statisti k mendapat 
pcnycmpurnaan dalam rangka meningkatkan Iungsi dan tugas 
pokok BPS yang dcwasa ini scuang bcrkernbang. 
Dasar pcmikiran pcnycmpurnaan tcrscbut adalah scbagai bcrikut : 
a. pcrlun ya pcnyatuan matcr i kcdua Undang-undang terscbut 

mcnjadi satu Und:rng-undang tanpa memisahkan kegiatan 
statistik dan scnsus; 

b. konsidcran yang tidak sesuai dcngan situasi sckarang; 
c. nam.i/scbuta» "Biro Pusat Stalistik"; 
d. hukurnan hagi pclanggaran statistik terlalu ringan; 
e. makin rncluasnya tugas dan fungsi Biro Pusat Statistik. 
Adapun Ra ncang an Uridung-u ndang tcntang Perstatistikan di 
rn aksud !t:lah diajukan k e Menter] Sekrctaris Negara dan agar 
scgcra disarnpaikan kc DPR-RI guna diadakan pcrnbahasan lcbih 
Ian jut. 

Bidang Tenaga Atom (Bahm) 
I. Reaktor serbaguna G.A. Siwabessy (RSC-GAS'). 

Kcgia tan Ba tan di fok us k a n pad a pen i ngkatan pc n cl it ian dan 
rn en yetc sn ikan sarana yang lcbih bcsar dan lcbih canggih di 
lingkungan Scrpong, yaitu sehuah Reaktor Serba Guna bescrta 
Iab or ato r ium pcnJukung. Den gnn sc le sn inya pembangunan 
Rcaktor Scrba Guna Scrpong diharapkan rencana untuk mengha 
silkan rudio isotop dalarn skaia bcsar dapat tcrcalisir, scdangkan 
r caktor-rcakror Batun la innya akan diarab kan untuk kcgiatan 
penclitian dan pcngcmbangan serta pcndidikan dan iatihan. 
Rca ktor Scrba Gunn G.A. Siwub cssy di kawasan Puspitck Ser 
pong, dap.u uimantuntkan antara bin scbaga i: 
a. Faxilit.ix iradiasi untuk produksi isotop, silikon doping, anali 

sa pcng akupan nctrori, pcrigcmbangan bahan bakar rcaktor 
dan uji kornponcn rcaktor/kontruksi. 

b. Sar.ma Jatihan hagi person ii (baik dalarn ncgcri maupun Juar 
n e g c r i ) untuk m c n g e l o l a fas i l ita s nu k l ir dengan ska l a 
bcsar/industri. 

c. Fasi litas untuk pcncl itiun dan pcngembangan dalarn bidang 
industri nukJir. Manfaat langsung (iangka pcndek mencngah) 
dcngan bcropcrasinya Rcaktor Scrba Guna Serpong, adalah 
disamping scbagai sarana penclitian dan pendidikan tenaga 
nuklir di Indonesia, juga bahan-bahan radioaktip/isotop yang 
tadinya masih diimpor gun:i kcpcrluan bidang kcdoktcran, 
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biologi, pertanian, kimia, metalurgi, dan fisika yang telah 
banyak digunakan di Indonesia, kini sudah bisa dipenuhi 
sendiri dan ada kernungkinan untuk rnengeksportnya. 

d. Mengingat sangat pentingnya tambahan perangkat lunak 
berupa perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas-tugas 
Batan, maka Komisi X DPR-RI mengharapkan agar RUU 
tentang Keselamatan Radiasi secepatnya diselesaikan oleh 
Pemerintah dan diajukan kepada DPR-RI untuk dibahas. 

2. Pembangkit llstrik Tenaga NukJir (PLTN) 
Keberadaan PLTN di Indonesia telah menjadi keputusan 

po1itik Pemerintah sebagai jawaban terbadap kebutuhan listrik 
setelah tahun 2000, mengingat bahwa potensi yang ada tidak 
mungkin memenuhi kebutuhan yang diperkirakan. 

Dewasa ini NEW JEC INC. perusahaan konsultan Jepang 
sedang melaksanakan studi tapak dan studi kelayakan pem 
bangunan PLTN di Semenanjung Muria Jawa Tengah. 

Rencana pembangunan PLTN ini telah menimbulkan pro dan 
kontra di kalangan masyarakat baik didalam maupun diluar 
negeri. 

Didalarn negeri disarnping masyarakat mengkhawatirkan 
adanya bahaya akibat kebocoran, biaya investasinya mahal, 
masyarakat juga masih rnelihat berbagai alternatif seperti batu 
bara, tenaga panas bumi dan lain-lain sebagai sumber energi yang 
dapat dikembangkan, · 

Untuk itu Komisi X DPR-RI menyarankan perlunya diada 
kan penerangan/penyuluhan yang obyektif dan mantap disertai 
pameran-pameran untuk umum tentang kehadiran PLTN ditinjau 
_dari aspek ekonorni dan keamanan. 

Selain itu Komisi X DPR-RI mengharapkan Program Bersa 
ma yang melibatkan Departernen Penerangan, Departemen Dalam 
Negeri, Departemen HANKAM, Badan Pertanahan Nasional, 
BAKIN, BAIS, dan instansi terkait.agar dimanfaatkan sebaik 
baiknya sehingga dampak negatif atas perencanaan pembangunan 
PLTN tersebut dapat diatasi sedini mungkin. Narnun tekad 
Pemerintah Iebih ditujukan pada penguasaan teknologi dengan 
sejauh mungkin rnenghidari kemungkinan timbulnya bahaya. 
Sedang reaksi dari luar negeri lebih banyak disuarakan oleh NGO 
atau Partai Hijau dari sementara negara yang arahnya untuk 
mencegah penggunaan tenaga nuklir apapun bentuk dan sifatnya. 

Komisi X DPR-RI menyarankan agar segera dikeluarkan 
Undang-undang tentang Pemanfaatan Nuklir dalam bentuk antara 
lain Pusat Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), sebab yang ada 
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sekarang berupa Peraturan Pemerintah dan Keputusan Direktur 
Jenderal. 
a. Mengcnai kemajuan studi tapak dan studi kelayakan yang 

tel ah dicapai, dimana studi tersebut juga merupakan program 
"Litbang Unggulan" d al a m rangka mendukung rcncana 
pembangunan PLTN di Indonesia, Komisi X DPR-Rl scpcn 
dapa t untuk mcnjadikan program studi tersebut sebagai 
program 11 Lit hang U nggulan 11• 

Bcrkaitan dengan hal tcrscbut thin dalarn rangka alih tekno 
logi unggulan di bidang cncrgi nuklir dalarn upaya mcrne 
nuhi kcbutuhan cncrgi yang makin meningkat akibat tuntutan 
pcmbangunan, Kornis i X DPR-Rl untuk kesek ian kalinya 
menyatakan dukungannya bahwa pembangunan PLTN di 
Indonesia pcrlu rncnjadi prioritas utarna di bidang cncrgi, dan 
untuk itu mengharapkan kcpada Pern er intah untuk dapat 
merealisasikannya menjelang tahun 2000. 

b. Komisi X DPR-RI menyambut gcmbira telah beroperasinya 
dengan baik Rcaktor Serbaguna G.A. Siwabessy (RSG-GAS) 
dan sejurnlah Laboratorium Pcnunjang (LP) nya. Kegembi 
raan ini didasar kan atas kcnyataan bahwa tclah banyak hasil 
yang diperolch dalarn berbagai bcntuk dan mcmcnuhi pcrsya 
ralan yang ditctapkan, sehingga RSG-GAS ditetapkan seba 
g ai "Centre of Exe/fence" di Asia Pasifik dalam rangka 
pcngembangan kcrjasarna Masyarakat Nuklir Regional. 
Kornisi X DPR-RI mengharapkan agar: 
l. Pcngembangan dan pcngclolaan RSG-GAS dan LPnya 

se la lu diting karkan kemampuannya sehingga dapat 
memenuhi bcrbagai kebutuhan pernbangunan; 

2. Kegiatan pcnelitian dan pengembangan di bidang energi 
dan non-cncrgi pcr!u ditingkatkan; 

3. Pengclolaan dan pemeliharaan fasilitas RSG-GAS dan 
LPnya dapat dilakukan dcngan scbaik-baiknya dan fasili 
tas-fasilitas fisik lain yang dipcrlukan dapat pula segera 
dipcnuhi, dilengkapi dan atau dibangun; 

4. Hcndaknya Pemcrintah dapat menyediakan dana yang 
cukup bagi suksesnya pelaksanaan tugas (rnisi) yang 
dibebankan kcpada RSG-GAS, tcrutama dalam me 
nyongsong era nuklir yang akan datang di Indonesia; 

5. Bcr ka itan dcngan tercapainya sukses kccrnpat butir 
harapan tersebut di alas, pengembangan dan pcningkatan 
jumlah dan mutu surnbcr daya rnanusia yang hertugas/ 
bckcrja di bidang ini hendaknya mcndapatkan pcrhatian 
yang sungguh-sungguh. 
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c. Komisi X DPR-RI dapat memeharni adanya berbagai reaksi 
dan sikap sebagian masyarakat alas keberadaan PLTN di 
Indonesia. 
Agar masyarakat l uas dapat memaharni, mengerti dan 
menghayati akan arti penting dan strategisnya kehadiran 
PLTN di Indonesia sebagai teknologi unggul di bidang 
energi dalam memenuhi kebutuhan energi yang sangat 
meningkat di masa depan , untuk ini Komisi X DPR-RI 
menyarankan lagi kepad Pernerintah agar berbagai upaya 
informasi dan publikasi tentang energi nuklir pada umumnya 
dan PLTN pada khususnya kepada berbagai pihak di seluruh 
tanah air, termasuk Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat 
(LSM) dapat ditingkatkan, sehingga rakyat Indonesia tanpa 
terkecuali mernpunyai pandangan yang jelas dan akan bersi 
kap positif tentang rencana pembangunan dan pengoperasian 
PLTN di Indonesia. 

d. Komisi X DPR-RI sangat menghargai peranan yang telah 
dilakukan oleh BATAN sehingga dapat menduduki posisi 
penting dalam Badan Energi Atom Internasional PBB (Inter 
national Atomic Energy Agency-MEA). Sehubungan dengan 
prestasi tersebut Komisi X DPR-RI mengharapkan kiranya 
posisi tersebut dapat dipertahankan dan bahkan dapat lebih 
ditingkatkan demi kepercayaan dunia internasional terhadap 
kemarnpuan bangsa Indonesia di bidang Teknologi Atom/ 
Nuklir. 

Bidang Surval dan Pemetaan Nasional 
1. Hingga saat ini Pemerintah belurn mampu menyediakan peta 

yang dibutuhkan dalarn perencanaan pembangunan di tingkat 
daerah (Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II) sehingga 
sering sekali terjadi tumpang tindih an tar sektor dengan segala 
impiikasinya. Upaya Bakosurtanal dalam melengkapi peta, masih 
menghadapi berbagai kendala, baik dana, tenaga ahli maupun 
perlengkapan yang diperlukan. 
Masalah yang masih dihadapi adalah : 
a. Koordinasi penyediaan peta secara nasional yang belum 

jelas, sehingga sering terjadi tumpang tindih antar lembaga/ 
instansi; 

b. Adanya pemetaan baik untuk kepentingan daerab maupun 
sektor yang diselenggarakan oleh pihak swasta, termasuk 
swasta asing. 

2. Komisi XDPR-RI sependapat dengan Bakosurtanal bahwa dalam 
kenyataannya membaca peta masih merupakan masalah yang 
perlu mendapatkan perhatian terutama masih adanya orang-orang, 
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bahkan yang telah berpendidikan, banyak yang belum dapat 
membaca peta (rnelek peta). 
Komisi X DPR-Rl menghirnbau kepada Pcmerintah agar masalah 
melck peta lebih-lebih mendapatkan perhatian dengan cara 
rneningkatkan mata pelajaran melalui pendidikan, 
Disamping itu dalam rangka pembinaan perbatasan, masih diha 
dapi masalah : 
a. Masalah patok batas Indonesia dengan Malaysia. 

Pemasangan patok batas internasional antara Indonesia 
dengan Malaysia dilakukan secara bersama scsuai Memoran 
dum Of Understanding diantara kedua negara tahun 1973. 
Batas antara Indonesia dengan Malaysia adalah batas yang 
telah discpakati antara lnggris dengan Belanda yang tertuang 
dalarn 3 konvcnsi yaitu: 
1) The Boundary Convention tahun 1891, yang ditanda 

tangani di London; 
2) The Boundary Agreement tahun 1915, mengenai sektor 

Timur; 
3) The Boundary Convention tahun 1928, meliputi panjang 

batas 1.800 Km. 
Kemudian dalam AMU tahun 1973 kedua negara sepa 

kat mengadakan survai dan dernarkasi bersama bahwa sisa 
batas yang bel um pernah ditegasi oleh Inggris dan Belanda. 
Pada urnumnya garis batas kcdua ncgara mengikuti garis 
pernisah air (Watershed Boundary) dengan beberapa penge 
cua l ian di bcbcrapa tempat disana sini. Jadi sccara teknis 
tidak mungkin ada kcsalahan letak karena dilakukan secara 
bersarna. 
Tera pi apa yang dij um pa i di la pangan setclah diadakan 
dcmar kasi terdapat kasus-kasus di bawah ini : 
1) Kasus Koinsidensi, yaitu koinsidensi tidak berhimpitnya 

garis b a t as yang te r ter a di p cta Malaysia (skala 1 : 
50.000). 
Sedangkan Indonesia belum pcrnah mernpunyai peta 
perbatasan, ha! ini tidak perlu menimbulkan persoalan 
karena: 
a) Peta Malaysia dibuat sepihak o)eh Malaysia sendiri 

dan pcta demikian memang tidak merupakan tanda 
bukti sah tentangjalannya garis batas; 

b) Peta itu digambar secara foto gremitris (interpretasi) 
dari foto dan tidak diukur di lapangan. 

2) Masalah lain adalah kasus di Pulau Sebatik, perbatasan 
antara Indonesia dengan Malaysia di Pulau Sebatik da- 
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sarnya diletakan pada Konvensi tahun 1891, kemudian 
dilaksanakan oleh Belanda dan Inggris melalui persetu 
juan tahun 1915. 
Garis batas yang memisahkan pulau tersebut ditentukan 
oleh Garis Lin tang Utara 4,10 derajat. 
Dari seluruh dokumen yang diperoleh hanya terdapat 2 
tanda batas yang ditetapkan oleh Belanda dan Inggris 
pada persetujuan tahun 1915, yaitu satu tanda batas di 
pantai Timur dan satu lagi di pantai Barat yang masih 
bisa ditemukan. 
Kernudian didalam survey gabungan Indonesia - Malay 
sia tahun 1982 - 1983 dijumpai lagi 16 (enam belas) 
buah pilar batas antara kedua pilar di pantai Barat dan 
pantai Timur. 
Menurut laporan ke enam belas buah pilar tersebut diten 
tukan oleh Belanda dan Inggris tahun 1930 dan setelah 
diadakan pengukuran dan penentuan posisinya kernbali 
ternyata menyimpang dari ketentuan konvensi 4,10 
derajat Lintang Utara dan pada umumnya ke arah Indo 
nesia. 
Memarng ada 1 buah pilar di sebelah Timur exactly pada 
4,10 derajat Lintang Utara. 
Tidak diternukan dokurnen yang menyatakan persetu 
juan Belanda dan inggris yang menunjukkan penegasan 
batas antara kedua pilar Timur dan Barnt. 

b. Patok Batas Indonesia dengan Papua New Guinea (PNG) 
Didalam Joint Boundary Committe Meeting Papua-Indonesia 
telah disepakati untuk menambah jurnlah patok batas se 
banyak 35 (tiga puluh lima) buah dan diperbaiki 4 buah 
patok lama yang miring karena erosi. 
Sebagaimana diketahui pada tahun 1966 - 1967 Indonesia 
dan Australia (Papua New Guinie pada waktu itu masih 
dibawah Australia) telah mengadakan Joint Survey Inderma 
cation yang telah memasang 14 buah tanda batas sepanjang 
800 Km dari Utara ke Selatan yang ditandai dengan MM 1 - 
MM 14. 
Kemudian dalam sidang-sidang gabungan ini telah disepakati 
bersama untuk dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu dari 
tahun 1983 - 1986. 
Dari tahun 1983 - 1984 telah berhasil ditanam sebanyak 19 
buah pilar batas antara sungai Benshaag di sebelah Selatan 
dan sungai Fly di bagian Selatan (titik MM 11) sebanyak 15 
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buah patok baru dan mcmperbaiki 2 patok lama, yaitu di 
sungai Bcnshaag dan sungai Fly yang miring karena erosi. 
Batas antara MM 11 dan MM 14 ini mengikuti meridian 141 
derajat 01 menit 10 second yang posisinya ditentukan dcngan 
pcngamatan satelit. 
Di dalam tahun anggaran 1985/1986 rnulai dipasang tanda 
batas antara patok MM 7 (yang paling tinggi di Star Moun 
tain di pertengahan Irian Jaya) sampai ke sungai Fly di 
bagian Sclatan dan direricanakan untuk memotret koridor 
sepanyak 10 Km pada setiap sisi batas secara bersama untuk 
pcmbuatan peta berskala 1 : 50.000. 

Bidang Lembaga Penerhangan Antariksa Nasional 
1. Dalarn bidang penelitian teknologi Peroketan LAPAN telah 

mencapai hasil-hasil yang mcmadai clan telah didukung dengan 
sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang mernadai 
pula. 
Namun demikian masih diper lu kan upaya peningkatan berupa 
kebijaksanaan program/proyek terencana dcngan baik, dukungan 
prasarana, sarana dan anggaran yang memadai pula. 
Ter kait dengan upaya terscbut, dan mcngingat pula mahalnya 
program/proyck penelitian ini, maka Kornisi X DPR-RI mengha 
r ap kan agar kendala-kcndala an tara lain scperti kctcrbatasan 
tcnaga ahli dan terampil serta kcterbatasan dana/anggaran diupa 
yakan pernccahannya olch Pcrncrintah. 
Disamping itu, pcrbaikan kcsejahteraan para pcncliti di LAPAN 
perlu mendapat pcrhatian dari Pemerintah. 

2. Bersama-sama dengan Dewan Penerbangan dan Antariksa Na 
sional R.I. (DEPANRI) sedang rnernbahas dan menyusun Ran 

'cangan Undnag-undang (RUU) tentang Kedirgantaraan, yang 
sarnpai dengan Tahun Anggaran 1992/1993 masih dalam tahap 
pembahasan antar Departemen. 
Komisi X DPR-RI mengharapkan kcpada Pcmcrintah agar RUU 
Tentang Kcdirgantaraan ini dapat segera diselesaikan dan disam 
paikan kepada DPR-RI untuk pembahasannya, mcnyusul dengan 
telah disetujui/disahkan RUU (UU) Tcntang Penataan Ruang. 

Dewan Penerbangan dun Antariksa Nasional R.I. (DEPANRI) 
Kelembagaan (Institusi) DEPANRI mernpunyai tugas/fungsi melaku 
kan pengkajian dengan produk bcrupa pcrangkat-pcrangkat lunak 
(software) yang bcrkaitan dengan masalah/aspek penerbangan, anta 
riksa dan kedirgantaraan. 
Dalam Tahun Anggaran 1992/1993 bersama-sama dcngan Badan/ 
Lembaga/Dcpartemen terkait sedang menangani penyiapan RUU 
Ten tang Kedirgantaraan, 
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11. KOMISI APBN 
PENERIMAAN 
1. Penertiban adrninistrasi dan pengelolaan penerimaan negara, agar 

setiap pungutan dari masyarakat dijadikan penerimaan negara dan 
dimasukkan kedalam APBN (tidak ada dana non budgeter), 
misalnya dana reboisasi, iuran TVRI dll. 

2. Sesuai dengan fungsi perpajakan sebagai sumber penerimaan 
negara dan alat pengaturan, maka perlu terus diusahakan agar 
peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak dilakukan seka- 

Bldang Dewan Rlset Nasional (DRN) 
1. Peranan I/mu Pengetahuan dan Teknologi Dalam Pembangunan 

Industri. 
Untuk mencapai nilai tambah pada sektor industri diperlukan 

adanya berbagai masukan diantaranya adalab ilmu pengetahuan 
dan teknologi, Baik yang merupakan alih teknologi dari luar 
maupun dari pengembangan teknologi industri dalam negeri. 
Disamping melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, 
industri akan dapat meningkatkan daya saing produknya di pasa 
ran internasional. 
Komisi X DPR-RI sependapat dengan DRN Kelornpok III, bahwa 
ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi sangat penting dan 
menentukan untuk mendukung perkembangan industri. Namun 
yang teramat penting adalah membangun suatu sistim pem 
bangunan industri secara nasional sebagai induk sistim, dimana 
dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi, rancang bangun dan 
perekayasaan serta Litbang terapan sebagai sub sistimnya beserta 
sub sistim-sub sistim lainnya. 

2. Kebijaksanaan Strategis Pembangunan Industri Nasional. 
Dari sektor industri, dengan memperhatikan perkembangan 

perekonornian dunia dan lingkungan strategis lainnya, serta 
dengan meletakan cakrawala pandang kita sampai Pelita VI di 
mana bangsa Indonesia akan memasuki tahap tinggal landas, 
maka sejak awal Pelita IV telah diletakan kerangka landasan 
pembangunan industri nasional yang dituangkan dalarn langkah 
langkah kebijaksanaan strategis utarna, langkah strategis penun 
jang dan langkah-langkah operasional. 
Komisi X DPR-RI menghargai sekali adanya kebijaksanaan 
strategis pembangunan nasional yang kiranyanya tidak terlepas 
dari peranan DRN Kelompok III sehingga kita sekalian sudah 
dapat mengetabui langkah-langkah yang akan ditempuh dan 
sasaran-sasaran pembangunan industri yang akan dicapai. 
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ligus untuk menata gradasi pernbebanan pajak, sehingga dirasa 
kan lebih memenuhi rasa keadilan 

3. Inventarisasi kckayaan negara pcrlu terus d il a kuka n sesuai 
dengan Instruksi Presiden RI No. 3 tahun 1971 jo SK MENKEU 
No. Kep-225/MK/V /4/197 J, mengingat pelaksanaan dari In pres 
tersebut tersendat-sendat, sehingga seluruh kekayaan negara 
bclum berhasil diinventarisir. Bilarnana Perner intah tidak mengc 
tahui seluruh kekayaan yang dimiliki, maka tentu saja Pemerintah 
tidak dapat mcngawasinya. 

PENGAWASAN 
Mcningkatkan secara nyata hubungan/pertemuan antara Bepeka 
dan DPR dalam rangka meningkatkan dan leb ih mengefektifkan 
tugas pengawasan kedua Lembaga Tinggi masing-masing. 

APBN 
1. Peningkatan pembahasan APBN yang meliputi Pembicaraan Pen 

dah uluan RAPBN, RUU tcntang APBN, RUU tentang TP atas 
APBN dan RUU tcntang PAN, dengan Pemerintah baik yang 
menyangkut matcri/pcrmasalahan maupun waktu pembahasan 
nya. 

2. Penyempurnaan Talib DPR-RI yang menyangkut pengaturan 
waktu pernbahasan dan pcningkatan mckanisme pembahasan 
APBN. 

3. Peningkatan dan penycmpurnaan pcraturan dan struktur gaji 
Pcgawai Ncgcri Sipil, ABRI dan Pensiunan, 

4. Guna mewujudkan fungsi Undang-undang sebagai suatu yang 
mengatur aktivitas yang sedang berjalan atau yang akan dilaksa 
nakan, maka RUU Tambahan dan Perubahan atas APBN, pe 
nyampaiannya perlu dipercepat agar pcngesahannya dapat dila 
kukan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir. 

5. Dalam rangka usaha lebih meningkatkan mekanisme pembahasan 
RAPBN, diharapkan Pemerintah dalam melaksanakan APBN 
benar-benar dapat mcnyesuaikan dengan UU A~BN yang telah 
ditetapkan; apabila dipcrlukan adanya tambahan dan pcrubahan 
atas APBN maka harus mendapatkan persetujuan DPR lebih 
dahulu. 

6. Mengingat scmakin canggih dan lengkapnya sistem komunikasi 
yang kita miliki saat ini, maka kiranya sudah saatnya penyampai 
an RUU PAN menjadi 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan angga 
ran. 

7. Dalam penyusunan dan pembahasan APBN peran Dewan perlu 
ditingkatkan, sehingga tidak terbatas pada sektor dan sub sektor 
tetapi agar dapat mernbahas sampai program, proyek dan kegia 
tan. 
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Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) 
1. Pembentukan Group Kerjasarna Bilateral (GKSB) 

a. GKSB yang telah dibentuk : 
1) GKSB DPR-RI - Parlemen Perancis 
2) GKSB DPR-RI - Parlemen Jerman 
3) GKSB DPR-RI - Parlemen Turki 

.4) GKSB DPR-RI - Parlemen Jepang 
5) GKSB DPR-RI - Parlemen Korea Selatan 
6) GKSB DPR-RI - Parlemen Australia 
7) GKSB DPR-RI - Parlernen Bangladesh 
8) GKSB DPR-RI - Parlemcn Mexico 
9) GKSB DPR-RI - Parlernen Selandia Baru 

(SK Pimpinan No. 41/PIMP/III/1988-1989 tgl. 8 April 
1989) 

10) GK.SB DPR-RI - Parlemen Italia 
(SK Pimpinan No. 42/PIMP/III/1988-1989 tgl. 8 Apri1 
1989) 

b. GKSB yang akan dibentuk : 
1) GKSB DPR-RI - Parlemen Korea Utara 
2) GKSB DPR-R! - Parlemen PNG 
3) GKSB DPR-RI - Parlemen Hongaria 
4) GKSB DPR-RI - Parlemen RRC 
5) GKSB DPR-RI - Parlernen Romania 
6) GKSB DPR-RI - Parlemen CIS 

2. Pembentukan Kelompok Minat (Interest Group) 
Telah mernbentuk Kelompok HAM serta Kelompok Kependudu 
kan dan Lingkungan Hidup, dan direncanakan akan dibentuk 
Kelompok Anggota Parlemen Wanita. 

3. Diskusi dengan Pakar 
Selama periode 1987 - 1992, BKSAP DPR-RI telah menyeleng 
garakan diskusi dengan Menteri dan pakar seperti : 
a. Tanggal 27 Agustus 1988, diskusi dengan : 

Menteri Kehakiman RI 
Dirjenpol Deplu 

PERUNDANG-UNDANGAN 
Beberapa Undang-undang yang tidak sesuai lagi dengan perkemba 
ngan dan perlu pembaharuan, pengamanan asset dan keuangan negara 
serta pengelolaannya Undang-undang dimaksud antara lain 
1. UU tentang Perbendaharaan Negara sebagai pengganti ICW 
2. UU ten tang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah 
3. UU tentang Yayasan 
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Topik Action by Parliament in developing International 
Cooperation in the humanitarian field and in bring 
ing national into line with International Human 
Rights norms, principles and instruments. 

b. Tanggal 13 Desernbcr 1988, diskusi dcngan : 
Dr. Hasyim Djalal (Kapus!itbang DEPLU) 
Dr. SocJjati Djiwandono (CSlS) 

Topik : Perkernbangan Hubungan Uni Sovyet - RRC serta 
dampaknya pada kawasan Asia - Pasifik 

c. Tanggal 15 Pchruari 1989, diskusi dengan 
Hasnan Habib 
DUBES AS di Jakarta. 

Topik : Kebijaksanaan Luar Ncgcri AS di bawah pcmerin 
tahan Presiden Bush, prioritas dan tantangannya. 

d. Tanggal 28 Juni 1989, diskusi dcngan 
Dr. IL Rusliln Abdul G;mi 
H. Irnron Rosyadi, SH 

Topik : Pcn yc lesa inn rn a s a lah Pa l cst ina , Konstclasi Baru 
Kawasan Timur Tcngah, Pcranan Ncgara-ncgara 
Adikuusa scrta prospck pcrdarnaian Timur Tcngah. 

e. Tanggu! 6 Dcscmhcr 1989, diskusi dcngan 
Dr. Socrjanto Pocspowardojo (UI) 
Dr. Soedjati Djiwandono (CSIS) 

Topik : Pcrubahan-pcrubuhan di Eropa Timur dan darnpak 
nya tcrhac.lap pcrcatur an politik dun ia, khususnya 
tcr hadup konfigurasi pol itik di kawasan Eropa di 
masa yang ak.m datang. 

f. Tanggal 20 Pchruari 1991, diskusi dengan 
Husnan Habib 
Dr. Anwar Nasutiun (\.11) 

Toplk : Pengaruh Per.mg Tclu k tcrhadap konstelasi politik 
Jan ckouorni di kawa sa n Timur Tengah clan dunia 
in ternasiona l. 

Untuk mcnarnbah pcngctahuan mcnucna i masalah-masalah luar negeri 
b agi Anggota BKSAP clan bcb er apa Anggota DPR-RI dari 
Kom isi-kornis i te r ka i t scsu a i den gun topik ayng didiskusikan, 
muka untuk pcriode 1992 - 1997 diskusi semacarn ini pcrlu diter 
uskan. 

4. Bcbcrapa Pemikiran Mcngcnai BKSAP 
Badan Kcrj.i Sarna Antar Parlcrncn disingkat BKSAP adalah 

suatu alat keleng kapan Dewan yang hersifat tctap, Kedudukan, 
kcanggotaan Jan tugas-tugas BKSAP diatur dalam pasal 65 - 68 
Peraturan Tata Tcrtib DPR-RI. 
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Jumlah Anggota BKSAP sekarang 39 orang yang terdiri dari 
5 orang Pimpinan dan 34 orang Anggota yang terdiri dari Fraksi 
fraksi. 

Seluruh Anggota BKSAP merangkap Anggota Komisi 
komisi, sehingga menimbulkan adanya tugas ganda yang sering 
kali terjadi bersamaan, Dalam hal demikian tugas-tugas komisi 
lebih diutamakan daripada tugas-tugas BKSAP sehingga menga 
kibatkan Rapat-rapat BKSAP selalu tidak memenuhi korum. 

Adanya Anggota Pimpinan Fraksi yang merangkap Pimpinan 
atau Anggota BKSAP, mempengaruhi tugas dan tanggung jawab 
nya dalam mengendalikan BKSAP. 

Sementara itu keterlibatan DPR-RI dalam fora organisasi 
organisasi parlemen regional maupun internasional akhir-akhir ini 
semakin meningkat seperti Sidang-sidang AIPO diadakan setiap 
tahun, Konperensi-konperensi IPU diselenggarakan 2 kali setahun 
serta sidang/konperensi antar parlemen lainnya, mengakibatkan 
semakin meluasnya masalab-rnasalah yang harus ditangani. 
Jumlah Anggota BKSAP yang mengikuti Sidang-sidang regional 
maupun internasional yang sifatnya tetap yaitu AIPO sebanyak 14 
(empat betas) orang dan IPU sebanyak 6 (enam) orang sehingga 
keseluruhannya berjumlah 20 (dua puluh) orang. 

Anggota tersebut diharapkan selalu menunjukkan partisipasi 
yang aktif dan memenuhi prinsip kesinambungan penguasaan 
masalah dan kaderisasi. Hal dernikian akan dapat memenubi 
barapan agar peran BKSAP lebih berbobot sehingga dapat berpar 
tisipasi aktif dan memainkan peranan daiarn melaksanakan misi 
nya guna meningkatkan peranan DPR~RI dalarn kerangka hubun 
gan kerjasama antar parlemen baik secara bilateral maupun multi 
lateral. 

Memperhatikan hal-hal tersebut diatas, dengan ini disampai 
kan beberapa pemikiran mengenai BKSAP sebagai berikut : 
a. Jumlah Anggota BKSAP cukup 25 (dua puluh Hrna) orang 

yaitu terdiri dari 5 (lima) orang Pimpinan dan 20 (dua puluh) 
orang Anggota yang terdiri dari Fraksi-fraksi. 

b. Pirnpinan BKSAP agar tidak merangkap jabatan Pimpinan 
Fraksi, hal ini dirnaksudkan agar Pimpinan BKSAP dapat 
memusatkan perhatiannya pada tugas-tugas BKSAP. 

c. Anggota BKSAP tidak diarnbil dari Komisi-komisi. Dengan 
demikian Anggota BKSAP tidak bertugas ganda sehingga 
dapat melaksanakan tugasnya secara lebih berdayaguna dan 
berhasil guna. Untuk itu diusulkan agar status BKSAP dapat 
dipertimbangkan untuk dirubah menjadi Komisi Kerja Sama 
Antar Parlemen. 
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Beberapa Pemikiran untuk Penyempurnuan BKSAP 
Badan Kerja Sama Antu Parlcmen, atau disingkat BKSAP adalah 

suatu alat kelengkapan dewan yang bcrsifat tetap, Kedudukan, susu 
nan keanggotaan dan tugas-tugas BKSAP diatur dalam pasal 65 s/d 68 
Peraturan Tata Tertib DPR-Rl (Keputusan DPR-RI No. 10/DPR 
Rl/III/82-83 tanggal 26 Pebruari 1983). Jurnlah anggota BKSAP 
sekarang sebanyak 39 orang yang disusun berdasar kan perimbangan 
jurnlah anggota tiap - tiap Fraksi dcngan kornposisi sebagai berikut: 

- Fraksi Karya Pembangunan - 22 orang 
- Fraksi ABRI 8 orang 
- Fraksi Persatuan Pembangunan 5 orang 
- Fraksi Partai Dernokrasi Indonesia 4 orang 
BKSAP dipimpin oleh Pimpinan BKSAP yang tcrdiri d ar i 1 

orang Ketua dan 4 orang Wa k i l Ketua yang dipilih da r i dan oleh 
anggota BKSAP. Pimpinan BKSAP merupakan satu kesatuan pimpin 
an yang bersifat kolektif scrta menccrminkan Fraksi-fraksi. 

Anggota BKSAP sckarang mer angkap dengan keanggotaan 
Kom isi-komis i DPR bahkan anggota Pimpinan BKSAP ada yang 
merangkap dengan Pimpinan Fraksinya. 

Berdasarkan pcngarnatan selarna ini BKSAP dalam mclaksanakan 
tugasnya belum mericapai hasil sebaguirnana yang diharapkan. Hal ini 
disebabkan oleh bebcrapa kcndala sepcrti : 
1. Keanggotaan BKSAP yang seluruhnya mcrangkap dcngan 

keanggotaan Kornisi-komisi DPR, mcnirnbulkan adanya "tugas 
ganda" dari anggota yang bcrsangkutan yang scringkali terjadi 
bersamaan. Dalarn hal dcmikian tugas-tugas kornisi lcbih diuta 
makan dar ipada tugas-tugas BKSAP sehingga mcngakibatkan 
rapat-rapat BKSAP sclalu tidak mcncapai korum. 

2. Adanya anggota Pimpinan Fraksi yang mcrangkap sebagai 
Pimpinan atau anggota BKSAP; ha] ini mcmpcngaruhi tugas dan 
tanggung jawabnya dalarn rnengcndalikan BKSAP. 
Scmentara itu kctcr libatan DPR-RI da l am fora Badan-badan 

Parlernen Regional maupun Intcrnasional akhir-akhir ini dirasakan 
semakin meningkat yang mcngakibatkan sernakin meluasnya masa 
lah-masalah yang harus ditangani. 
Hal demikian mcmerlukan a da n y a BKSAP yang lcbih berbobot 
schingga dapat berpastisipasi aktif dan mernainkan per an dalarn 
melaksanakan misinya guna mcningkatkan pcranan DPR-Rl dalarn 
kerangka hubungan kcrjasarna antar parlemen baik secara bilateral 
maupun multilateral. Sehubungan derigan itu , agar BKSAP lcbih 
berdaya guna dan berhasil guna, bcrsama ini disarnpaikan bcberapa 
pemikiran scbagai bcrikut : 
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BADAN URUSAN RUMAH TANGGA 
1. Um um 

Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan melalui Tata Tertib 
serta kesepakatan dalarn rapat-rapat BURT, telah dilaksanakan 
berbagai bentuk kegiatan dalarn pencapaian sasaran sebagaimana 
dijelaskan dalam Bab II. Bentuk kegiatan tersebut antara lain: 
Rapat Pleno BURT, Rapat Panja, Studi Perbandingan baik dida 
lam maupun diluar negeri, Lokakarya serta kerja sama dengan 

Bahan pemikiran ini diperkirakan akan mengakibatkan pasal-pasal 
Tatib tidak sesuai, diantaranya pasal 57. 

1. Jumlah keanggotaan BKSAP tidak barus 39 orang tetapi diper 
kirakan sebanyak-banyaknya 25 orang yang teridir dari 5 orang 
pimpinan dan 20 orang anggota dengan tetap berdasarkan perim 
bangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Hal ini didasarkan atas 
penimbangan sebagai berikut : 
Sidang-sidang yang sifatnya regional serta konperensi-konperensi 
internasional yang sifatnya tetap/permanent yang selalu dihadiri 
oleh Delegasi DPR-RI saat ini ialah Sidang-sidang AIPO dan 
Konperensi-konperensi IPU. Sidang AIPO diadakan setiap tahun 
sedangkan Konperensi IPU diselenggarakan 2 kali dalam setahun 
yaitu pada setiap bulan Maret/April dan bulan September/Okto 
ber. 

Dalam menghadiri Sidang AIPO dan konperensi IPU tersebut 
diatas selama ini DPR-RI selalu memperhatikan prinsip kesinam 
bungan dan penguasaan masalah dari anggota delegasi agar dapat 
berpartisipasi aktif pada sidang/konperensi dimaksud. 

Dengan memperhatikan prinsip tersebut, jumlah anggota 
Delegasi DPR-RI yang selama ini megnikuti Sidang-sidang AIPO 
sebanyak 13 orang sedangkan yang dikirim ke Konperensi 
konperensi IPU sebanyak 6 orang. 

2. Pimpinan BKSAP tetap 5 orang yang dipilih dari dan oleh anggo 
ta BKSAP serta mencerrninkan Fraksi-fraksi akan tetapi tidak 
merangkap jabatan dengan Pimpinan Fraksi, Hal ini dirnaksudkan 
agar Pimpinan BKSAP dapat mengendalikan aktifitas BKSAP 
secara lebih berdaya guna dan berhasil guna. 

3. Keanggotaan BKSAP tidak diambil dari Anggota Komisi-komisi 
sehingga anggota BKSAP dapat melaksanakan tugasnya secara 
berdaya guna dan berhasil guna tidak bertugas ganda; dengan 
demikian dapat mengkonsentrasikan dirinya pada mesalah-masa 
lah kerjasama antar parlemcn. 
Catatan: 
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bcrbagai kalangan serta instansi tcrkait. Narnun demikian belum 
semua sasaran dapat dicapai, kiranya masih memerlukan tindak 
lanjut dimasa mcndatang. 

2. Peningkatan kernampuun pe laksanaan togas Dewan 
a. Penycmpurnaan Pcraturan Tata Tcrtib Dewan. 

Tata Tertib DPR-RI yang rncmuut ketcntuan dan pcngaturan 
tcntang tugas, wewenang scrta rnckanisme kerja Dewan, 
dipandang per lu untuk d ilaku k an perigkaj ian untuk disern 
purnakan dalarn rangka mcningkatkan kchidupan Demokrasi 
Pancasila scrta rncnciptakan dun mcningkatkan fungsi rnau 
pun citra Dewan. 
Pcngkajian pcrlu dilakukan haik mcngcnai malcrinya mung 
kin a da yang perlu discrnpurnnkan, maupun juga merigenai 
bcntuk pcngaturannya, mungkin ada matcrinya yang per\u 
diatur dengan Undang-uridang , b ah kan mungkin ada pula 
yang pcrlu diatur dengan Ketctupun l'v1PR sebagai tamhahan 
mu atan Kctctapan MPR lrntang Kcdudu kan Jan Hubungan 
Tata Kcrja Lcrnba gn Tertinggi Negara dengan/atau antar 
Lcmbngu-Icmbaga Tinggi Negara. 
Diharapkan Pirnpinnn DPR-RI hcrsama-sama dcngan Pirnpi 
nan Frnksi-Ir akxi DPR r-.fasa Bhakti l 992/1997 mclakukan 
pcn g kaj ian rn en g cn a i kcmungkinan pc r lu ata u tidaknya 
pcnycmpurnn.m Pcrutur an Tata Tcrtih DPR-RI ini. 

b. Pcningkatan fasilit<1s kcrja/perkantoran Dewan. 
Fa si litas kcrjn Anggota Dewan dcngan kclcngkapan yang 
a da. yang s e m u la d i d i s a i n u n t u k kcpcnting an CONEFO 
tern yata ku rang mcrn en u hi pcrsy ar a tan schagai rua ng kerja 
An ggota scrta pcrk.intoran Dewan scsua i dcngan me kan isme 
kcrjn dalam rnrigka pcrig cmuangan Dcmokrasi Puncasila. 
Schubungan dcngan itu perlu pcnycmpurn:1an Master Plan 
pcmb.mg u n an kornplc k gedung DPR-RI tcrmasu k gcdung 
Pcrpustukaan dan Museum DPR-Rl yang rcpr cscntatif. 
D ala m k a i tan in i BC RT tel ah hcrhasi l m e n y usu n acu a n 
kerja/TOR (Tenn of Reference) gun a pcnycmpurnaan Master 
Plan dimaksuJ. Dihar.ipkan acuan kcrja/TOk ini dalam Masa 
Bhakti mcndatang. dapat ditindaklunjuti. 

c. Anggaran Dewan 
1) Scsuai Jcngan Pcnjclasan 'Umum Undang-undang No.12 

Tahun l 9KO tcntang Hak Kcu.mgnn/Adrnin istratif Pim 
pi nan dan Anggota Lcrnbaga Tertinggiffinggi Negara 
scrta Bckas Pimpinan Lcmbaga Tcrtinggi/Tinggi Negara 
Jan Bckas Anggota Lcrnbaga Tinggi Negara, maka 
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Membengkaknya Anggaran Dewan pada Tahun Angga 
ran 1986/1987 dan 1992/1993; semata-mata adalah 
karena persiapan-persiapan untuk pelantikan Anggota, 
Sidang Urrrurn MPR, biaya pemulangan Anggota dan 
sebagainya, dan persiapan-persiapan untuk Sidang 
Urnum AIPO . 

. Dampak dari terbatasnya anggaran be lanja tersebut 
antara lain dapat dikernukakan : belum ada ruang kerja 
Anggota yang representatif, tidak seimbangnya nilai 
perolehan ekonornis Anggota dengan tuntutan nilai poli 
tis yang berkembang dengan pesat, munculnya issue 
politik, citra Dewan, dan sebagainya. 
Dibandingkan dengan prosentase Anggaran Dewan 
diberbagai negara, khususnya Asia, prosentase anggaran 
kita masih tergolong yang terkecil. Sebagai ilustrasi : 
Jepang adalah 0, 11 % dari Anggaran Nasionalnya, 
Korea Sela tan 0,3 % dari Anggaran Nasionalnya, Thai- 

Tahun Anggaran DPR-RI Anggaran Nasional Prosentase 
Aggaran (Rutin + Pemb) ( Rutin + Pemb ) 

1984/1985 18.003.940.500 20.560.400.000.000 0,008 % 
1985/1986 20.714.985.750 23.046.000.000.000 0,091 % 
1986/1987 21. 710.012.000 21.421.600.000.000 0,101 % 
1987/1988 19.327.966.000 22.783.100.000.000 0,084 % 
1988/1989 20.013.582.000 28.963.600.000.000 0,069 % 
1989/1990 20.537. 797.000 36.574.900.000.000 0,056 % 
1990/1991 21.963.688.000 42.873.100.000.000 0,051 % 
1991/1992 32.155.227.000 50.555.500.000.000 0,063 % 
1992/1993 55.947.364.000 56.108.600.000.000 0,099 % 

pelaksanaan tugas DPR ini harus dijamin dengan 
anggaran yang cukup. 
Namun sampai saat ini alokasi Anggaran Dewan masih 
jauh dari eukup, Sebagai ilustrasi dapat dikemukakan 
Anggaran DPR-RI (Rutin + Pembangunan) selama 9 
tahun terakhir ini yang ternyata belurn mencapai 0,1 % 
dari Anggaran Nasional. Gambaran lengkap prosentase 
anggaran ini dari tahun ke tahun dapat dilihat sebagai 
berikut : 



land= 0,11 % dari Anggaran Nasionalnya, New Zealand 
= 0,69 % dari Anggaran Nasiona\nya. 
Oleh karena itu wajar apabila Anggaran Dewan ini 
masih perlu ditingkatkan. 
Sccara bertahap peningkatan anggaran ini hams selalu 
diperjuangkan agar penegasan dalarn Penjelasan Umum 
Undang-undang No.12 Tahun 1980 untuk disediakannya 
anggaran yang cu ku p hagi kegiatan DPR itu dapat 
diwujudkan. 

2) Anggaran Pcrnbahasan Rancangan Undang-undang 
Mulai Tahun Anggaran 1991/1992 BURT tclah berhasil 
mernperjuangkan disediakannya anggaran untuk pemba 
hasa n Rancangan Undang-undang dalam Anggaran 
DPR. 
Diharapkan da larn Masa Bhakti 1992/1997 bcsarnya 
anggar an untuk pernbahasan RUU dapat diusah akan 
untuk di ti ng kat ka n lcrus sesu a i dcngan pcningkatan 
kchutuhan yang diper lu kan dalarn pernbahasan RUU 
tcrscbut di DPR. 

3) Uang Pake! 
BURT Masa Bhakti 1987/1992 sangat konscrn 
t erh adap kcscjahteraan Anggota Dewan. Sa lah satu 
upaya s e car a b cr t a h a p BURT t e l ah bcrhasil untuk 
menirigkatkan Uang Pakct Anggota dari Rp.270.000, 
/hulan/Anggota, menjadi Rp.450.000,-/bulan/Anggota 
(Kcpprcs no. 13 Tahun 1990). 
Hal inipun dirasakan bclum mcmadai jika dibanding 
kan dcngan nilai kcbutuhan h idup khususnya yang ter 
kait dcngan komponen-komponcn hesaran Uang Paket 
tcrscbut dcwasa ini, kar ena itu masih dalam tahap per 
juangan untuk rn c n i n g k a t k an Uang Pa k ct dari 
Rp.450.000,- menjadi Rp.750.000,-/bulan/Anggota. Pe 
ningkatan Vang Pakct ini p er lu untuk diperjuangkan 
terns. 
Dihcrlakukannya kawasan b erpenumpang 3 orang atau 
lebih untuk Jalan Jenderal Sudirman, Thamrin, dan Jalan 
Gatot Subr oto , dita mban pula dcngan kenaikan tarif 
jalan Toi, keadaan ini bisa menjadi alasan untuk mende 
s ak perlunya dinaikan Uang Paket Anggota DPR 
RJ.Sudah waktunya Kepprcs No.13 Tahun 1990 untuk 
ditinjau kcrnbali. 

398 
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4) Tunjangan Kehormatan Anggota Dewan sebagai 
Anggota MPR. 
Anggota DPR-RI yang notabene adalab juga Anggota 
MPR, sampai saat ini tidak mendapat Tunjangan Kehor 
rnatan sebagai Anggota MPR. Sementara dipihak lain 
Anggota Lernbaga Tinggi lainnya (seperti DPA, BPK), 
para Menteri, Gubernur, dan Pejabat-pejabat lain diluar 
Anggota DPR yang juga merangkap sebagai Anggota 
MPR, disamping menerima gaji sebagai pejabat 
pejabat.juga menerima Tunjangan Kehormatan sebagai 
Anggota MPR. 
Oleh karena itu selayaknya Anggota DPR-RI juga harus 
menerima Tunjangan Kehormatan sebagai Anggota 
MPR tersebut. Sampai sekarang BURT belum berhasil 
memperjuangkannya. Kiranya perlu untuk terus diper 
juangkan. 

5) Anggaran kunjungan kerja Komisi. 
Sesuai dengan Peraturan Tata Tertib, Komisi dapat 
melaksanakan tugas kunjungan kerja dalam Masa Reses 
maupun dalarn Masa Sidang bila dipandang perlu, 
demikian juga kunjungan kerja yang dipirnpin oleh 
Pimpinan Dewan dan kunjungan kerja perorangan. 
Kunjungan kerja yang merupakan salah satu bentuk 
tugas Dewan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan 
fungsi menampung aspirasi rakyat memerlukan prioritas 
yang tinggi, oleh karena itu untuk menunjang tugas 
tersebut agar dapat terselenggara dengan baik, perlu 
dukungan dana yang cukup dan terns meningkat dad 
tahun ke tahun. 
Sedangkan untuk kunjungan kerja ke luar negeri dalam 
bentuk Muhibah, Studi Perbandingan maupun perte 
muan-pertemuan teknis dalam satu periode keanggo 
taaan Dewan, hendaknya dapat mernberikan kesempa 
tan kepada setiap Anggota Dewan untuk berkunjung 
ke luar negeri minimal satu kali. 
Disamping itu, BURT berpendapat dan menganggap 
perlu untuk mernberi kesempatan kepada Komisi dan 
alat kelengkapan Dewan la inn ya untuk melakukan Studi 
Perbandingan ke Luar negeri. 
Untuk itu semua perlu diperjuangkan tersedianya angga 
ran yang cukup untuk menunjang kegiatan-kegaitan 
tersebut di atas. 



6) Biaya Perjalanan dcngan pcsawat udara dan sarana 
transport Iainnya. 
Terkait dcngan tugas Dewan scpcrti tcrcantum dalam 
butir 5), kcpada Anggota Dewan pada saat sekarang di 
berikan fasilitas kclas ckonorni untuk pcrjalanan dcngan 
pcsawat udara Jan sarana transport lainnya. 
Da lam rangka men ingkatkan martabat dan citra Dewan 
supaya tcrus dipcrjuangkan untuk mendapatkan Iasilitas 
kclas cksckutif. Sejalan dengan itu UV No.8 Tahun 1987 
tcntang Protokol agar dilaksanakan secant konsekwen. 

7) 'Peningkatan dan a keschatan dari Pcrum Husada Bhakti 
(PHB). 
BURT sangat konsern tcrha dap kesehatan Anggota, 
mantan Anggota, pcgawai Sckrctariat Jcndcral DPR-RI, 
dan kcluarganya. 
Status po l i k l i n i k DPR-RI tc la h dapat ditingkatkan 
me njadi Unit Pclayanan Kcsch atan. Pcr lu diperjuang 
kan tcrus pcningkatan anggaran untuk pengadaan obat 
obatan agar pada Unit Pclayan an Keschatan ini tcrscdia 
obat-ohatan sccara lengkap. 
Dalarn pcrnb icarnan dcngan Per um (akan menjadi PT. 
Pcrscro) Husada Bhakii tclah discpakati dalam pemheri 
an pcl aya nan ke pa d a Anggota DPR dan kcluarganya 
akun dilakukan dcngan sistirn Dokter Kcluarga, 
Untuk pclayarian rawat nginap kepada Anggota DPR 
clan kcluarganya dihcrikan layan an untuk mcnggunakan 
Iasilitas kclas I pada Rurnah Sakit Swasta yang ditunjuk. 
Pcr lu k uu n d c m ik ia n.bcr hcda d e n ga n perlakuan yang 
dibcrikan kcpada Pcgawai Ncgeri Sipil (Pcjabat Teras) 
yang hanyn mcnd.ip.u Iasilitas di Kelas III. 
Untuk pcningkutan pcrnbcrian pclayanan in i, kepada 
masing-masing /\ngguta DPR dipungut iuran tambahan 
Rp.500,- (Lima r atus rupiah) setiap hulannya disarnping 
pcrtto rongan u n tu k Jana pcm cliharaan kcse ha tan yang 
bcrlaku umum bagi Pcgawai Ncgcri Sipil yang langsung 
dipotong dari gaji. 
Disamping itu ke pa da Perurn Husada Bhakti disetujui 
olch Meritcri Kcuangan untu k dibcrikun subsidi untuk 
pcrnc l ih ar aan kcschatan Anggota DPR ini seb esar Rp. 
200.000.000,- (dua rat us j uta rupiah) setahun dar i Rp. 
l .200.000.000,- yang di aj u kan olch Peru m Hu sada 
Bhakti. 
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Pemberian sebsidi ini teiah direalisir pada Tahun Angga 
ran 1991/1992. Besarnya subsidi lni diharapkan agar 
diperjuangkan untuk dapat ditingkatkan dart tahun 
ketahun. 
Pelaksanaan kerja sama dengan Perum Husada Bhakti 
mengenai peningkatan pelayanan kesehatan Anggota 
DPR dan keluarganya ini perlu ditindaklanjuti, khusus 
nya realisasinya bagi Anggota DPR-RI Masa Bhakti 
1992/1997. Juga perlu dilakukan pembicaraan lebih 
lanjut dengan Perum Husada Bhakti, mengenai pening 
katan pelayanan kesehatan bagi mantan Anggota DPR 
RI. 

3. Peningkatan kemampuan pelaksanaan tugas Sekretarlat 
Jenderal DPR-RI 
a. Penyempumaan Organisasi 

Gagasan Badan Urusari Rumah Tangga (BURT) DPR-RI 
tentang penyempurnaan dan pengembangan Organisasi dan 
Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR-RI telah dilaksanakan 
melalui program Analisis Jabatan Sekretariat Jenderal DPR 
RI dimana program ini juga mendukung program Pemerintah 
yang dituangkan dalarn Keputusan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negera No.96/MENPAN/1989 tentang Pedornan 
Penyelenggaraan Pelatihan Analisis Jabatan, Keputusan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.97/MENPAN/ 
1989 tentang Pedoman Penyelenggaraan Analisis Jabatan, 
dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
No.20/MENPAN/1990 tentang Pedoman Tindak Lanjut 
Program Analisis Jabatan. 
Pelaksanaan program Analisis Jabatan di Sekretariat Jenderal 
DPR-RI telah dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu dari 
tanggal 17 Oktober 1990 sampai dengan 28 Pebruari 1991 
dan tanggal 2 Mei 1991 sampai dengan 30 September 1991. 
Hasil Analisis Jabatan tersebut akan disampaikan kepada 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara sebagai jawaban 
terhadap surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 
B.602/AI/1992 tanggal 16 Juni 1992 tentang Proses Usulan 
Pembentukan/Penyempurnaan/Kelembagaan Departemen/ 
Instansi Pemerintah. 
Pokok-pokok penyempurnaan organisasi Setjen DPR-RI 
yang masih perlu diperjuangkan terutama : 
1) Penataan struktur organisasi Sekretariat Jenderal DPR 

RI dengan pendekatan fungsional kedewanan. Upaya ini 
dimaksudkan untuk meningkatkan hasil guna dan daya 
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gun a pen yclenggaraan du ku ngan pela ksanaan tug as 
Dewan. 

2) Pcrnb entu kan Star Ahli dit irigk at Pirnpinan Dewan 
dcngan fungsi utama mcrnhcrikan saran kcpada Pirnpi 
nan scrta pcrumusan kebijaksanaan yang mcnyangkut : 
- Pcngkajian bidang pcrudang-undangan. 
- Pcrnecahan perrnasalahan politik. 
- Pcningkatan fungsi dan penman Dewan. 

3) Pernbcntukan Pusat Pclayanan Data dan lnformasi. 
Unsur in i akan mcnjadi Unit pclaksana tehnis sebagai 
hasil pcnyempurnaan Unit Perpustakaan yang ada 
dcngan menarnbah unsur-unsur "Pencliti" serta sistim 
pclayanan kornputer melalui pangkalan data. 
Dengan upaya i n i diharapkan b aik Pi mp in an DPR, 
Fr a ksi. Komisi dan Ba dan maupun sct iap Anggota 
Dewan a kan d apat m cmpcr o lch scgala data/informasi 
yang dipcrlukan secara tepat, ccpat dan akurat. 

4) Sta f Pcrcn can a (Biro Pcrcn cana) di ting kat Sckretariat 
Jcn dcral DPR-RI. Unsur ini dirnaksudkan untuk me 
ningkatkan kcmampuan Sckretariat Jenderal di bidang : 

Pcnyusunan Rencana. 
Pcnyusunan Anggaran. 
Evaluasi dan Analisa Anggaran. 
Peningkatan daya guna dan basil guna Organisasi 
Sckrctariat Jcn dcral DPR-RI. 

b. Person.ilia 
1) Formasi 

Jumlah/formasi pcgawai Sekretariat Jendcral DPR-RI 
dari Tahun Anggaran 1987/1988 sarnpai dengan 1992/ 
1993 mcngalami peningkatan secara terus menerus yaitu 
dari jumlah pcgawui 997 orang pada tahun 1987 menjadi 
1161 orang pada tahun 1992. 
Namun dernikian untuk mcningkatkan pelayanan Sekre 
tar iat Jendcral DPR-RT masih dituntut perlunya penam 
bahan jumlah pegawai. Untuk hat tersebut perlu secara 
terus mcncrus dipcrjuangkan agar mcndapatkan alokasi 
pcnamhahan pcgawai scsuai struktur organisasi yang 
ada. 

2) Mutasi dan Prornosi 
Dalarn rangka mcningkatkan pcJayanan kepada Dewan 
dan mendayagunakan aparatur, dalam lingkungan Sc 
krctariat Jenderal DPR-RI tclah beberapa kali diada- 
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kan mutasi balk bagi Pejabat Pimpinan Unit maupun 
para pegawainya. 
Mutasi tersebut dilakukan, disamping karena ada be 
berapa pegawai yang menjalani masa pensiunnnya, juga 
untuk menjaga moril setiap Pejabat Pimpinan Unit mau 
pun para pegawai agar tidak mengalami kejenuhan da 
lam menjalani pekerjaannya, yang mengakibatkan ku 
rang dapat meningkatkan pelayanan terbadap Dewan. 
Dirasa perlu untuk diupayakan pula mengadakan mutasi 
antar Lembaga/Instansi dalam rangka pembinaan karier, 

3) Pendidikan dan Latihan 
Sekretariat Jenderal DPR-RI yang berkedudukan sebagai 
Aparatur Pemerintah inempunyai tugas pokok memberi 
pelayanan teknis dan administratif terhadap Dewan. Hal 
ini perlu didukung oleh aparat yang dapat memenuhi 
harapan dan tuntutan pekerjaanya, sehingga perlu dibina 
dan ditingkatkan melalui Program Pendidikan dan Lati 
han yang pelaksanaanya secara rutin dan terus menerus. 
Untuk maksud tersebut di atas dan sesuai dengan Pasal 4 
Undang-undang No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian, Sekretariat Jenderal DPR-RI telah meren 
canakan beberapa program pendidikan dan latihan yang 
pelaksanaannya baik dilakukan oleh Bagian Pendidikan 
dan Latihan, maupun melalui Proyek Peningkatan/ 
Pendidikan Pegawai Negeri Sekretariat Jenderal DPR 
Rl. Salah satu upaya pengembangan dan pembinaan 
pegawai adalah melalui pelaksanaan pendidikan dan 
latihan yaitu : 
a) Bidang Teknis Administratif. 
b) Bidang Teknis Fungsional. 
c) Bidang Penjenjangan. 
Sejalan dengan kebijaksanaan itu selama Masa Bhakti 
1987/1992 Sekretariat Jenderal DPR-RI telah menye 
lenggarakan beberapa jenis pendidikan dan latihan pe 
gawai di dalarn negeri yang penyeleaggaraannya dibia 
yai Anggaran Pembangunan, dan di luar negeri yang 
pembiayaannya didukung oleh negara/lembaga (Colom 
bo Plan, Asia Foundation, India, Arnerika Serikat, 
Belanda). Namun secara kualitas belum memenuhi hara 
pan apabila dihadapkan pada pelaksanaan tugas pokok 
Dewan yang setiap Masa Bhakti semakin meningkat 
dan kompleks, baik voJumenya maupun kualitas jenis 
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pckcrj.iannya, schingga masih perlu untuk terns diupa 
yakan peningkatnnnya. 

c. Sarana/Prasarana. 
Pcngada.m alat angkutan bag1 Anggota Dewan bclum dapat 
mcmcnuni kcbutuhan untuk kcgiatan Kornisi, sehingga masih 
mcnggunakan alal angkutan yang di sedinkan o leh Instansi 
Pcm cr inta h maurun Swastu yang dapat mcngurang i citra 
Dewan. 
Abt-a lat angkutan yang bcrhasil diad.ikan adalah : 
1) Pcngadaan tahun 1990/1991 tcrdiri dari : 

- 1 bu.ih mobil Kij.mg Mini bus dan I buah Pick up 
2) Pcngadaan tahun1991!1992 tcrdiri uar i : 

- 4 huah mobil Kijnng Mini bus her AC. 
- 2 buah bus her AC 
- l huah mohil Ambulance. 

3) Pcngudaan tahu n 1992/1993 d ircnca na kan tcrdiri dari : 
1 huah Micro bus biasa. 
1 buah Micro hus stand.rrt. 
1 buah Bus tanpa AC. 

- 4 buah Mini bus Kijang her AC. 
- 1 huuh Pick. up. 

Pcng:idaan a lat ang k ut.m u ntu k kcpcntiugan tugas Dewan 
muupun Sckrctur iat Jcn dcr al DPR-Rl in i , kirnnya pcr lu 
tcrus di lakuk.m tcrutama u ntuk mcngg.iru i alat angkut yang 
tid.ik L1y:1k pak.u. 
Sehagai cnt.uan , pcr lu dius.rh.rkar, al.rt ;ingkutan scndiri dari 
Dewan uruuk angkut.m Angguta DPR dar i Komplcks Rumah 
Jah;it;m di K;dib:ita kc DPR-Rl (puhng-pcrg.i). Sckarang ini 
angkutan Anggota DPR dar i Kalibuta kc DPR-RI (pulaug 
pcrg i) d i l a k u k an o lch Bis PPD dcngan mcrnungut pemba ya 
ran dari masing-rnasing Anggota. 

d. Kescjahtcraan Pcgawai. 
Kcxcjnhtcr au n Pcgawai Sc krct.u iu t Jcndcr al DPR-RI iclah 
diupa ya k a n untuk terns ditingbtbn. Ad.rpun upaya yang 
dilakxanakuu adalah adan yu : 
1) Kcnaiknn uang pcl.ryanan sid;mg, yang pada setiap tahun 

anggaran mcningkat torus, yaitu : 
Tahun Angg.ir.m 19,"\9/1990 n ai k scbesar 150 % 
(untuk Go long an I dar i Rp.6.000,- m cnj adi Rp. 
15. 000, ~). 
Tahun Anggnran 1990/1991 naik schesar 30 %. 
Tahun Angg.uan 1991/1992 naik scbcsar 25 %. 
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Tahun Anggaran 1992/1993 ada kenaikan rata 
rata Rp.5.000,-. 

Untuk Tahun Anggaran yang akan datang dan seterus 
nya agar tetap diupayakan adanya kenaikan uang pela 
yanan sidang bagi Pegawai Sekretariat Jenderal ini. 

2) .Penyediaan fasilitas perumahan, 
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka sejak Ta 
hun Anggaran 1985/1986, penyediaan rumah dinas 
bagi Pegawai Negeri telah ditiadakan, 
Oleh Sekretariat Jenderal DPR-RI dengan petunjuk Pim 
pinan BURT, telah diarnbil kebijaksanaan bagi pega 
wai yang belum memperoleh fasilitas perumahan, di 
upayakan penyediaan pcrumahan melalui KPR-BTN. 
Untuk keperluan pembayaran uang muka, setiap pegs 
wai diberi bantuan masing-rnasing sebesar Rp.250.000, 
( dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sampai saat sekarang 
ini pegawai yang telah mernperoleh fasilitas KPR-BTN 
berjumlah 125 orang pegawai dari sekitar 400 orang 
pegawai yang belum mernperoleh fasilitas perumahan, 
dan penyediaannya dirnulai sejak tahun 1990. 
Untuk masa mendarang, kebijaksanaan ini masih perlu 
dilanjutkan, 

3) Melalui Anggaran (Proyek Prasarana Fisik) DPR-RI 
Tahun Anggaran 1991/1992 telah diberikan bagi seluruh 
Pegawai Setjen DPR-Rl berupa : 
a) Pakaian dinas masing-masing 2 (dua) stel. 
b) Fasilitas kerja ( makan siang) yaitu dalam 1 (satu) 

minggu diberikan 4 kali rnakan siang dari hari Senin 
sampai dengan Karnis, selama Masa Sidang. Kira 
nya perlu diupayakan secara bertahap agar dalam 
Masa Bhakti 1992/1997 pemberian makan siang ter 
sebut dilakukan selama 6 hari kerja termasuk pada 
Masa Reses, 

4) Telah diberikan suntikan Hepatitis B bagi Pegawai 
Sctjen DPR-RJ, Esolon J, II, III, dan IV. Untuk itu perlu 
diupayakan agar suntikan Hepatitis B dapat diberikan 
kepada seluruh pegawai dan keluarganya. 

5) Dalam upaya untuk selalu meningkatkan kesejahte 
raan karyawan Sekretariat Jenderal DPR-RI, perlu dibe 
rikan perhatian yang Iebih kepada kegiatan usaha-usaha 
dari Koperasi Karyawan yang sudah ada, 

e. Kerja Sama dengan Instansi Dalam dan Luar Negeri, 
Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada DPR-RI, 
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maka tclah dilaksanakan bcrbagai kerja sarna antara DPR-RI, 
dengan bebcrapa instansi haik dari dalam negeri maupun dari 
luar negcri sehagai berikut : 
1) Kcrja sama dengan Univcrsitas Indonesia. 

Kcgiatan ini merupakan bagian dari kerja sama dengan 
The Asia Foundation, me l iputi kcrja sarna di bidang: 
Pcn cl itian dan pclayanan informasi kcpada DPR-RI, 
pendidikan dan p el at iha n kcpada calon-calon pencliti 
Sckrctariat Jcnderal DPR-RI dalam hidang pcnelitian, 
Iokakarya-lokakarya, pcnulisan abstrak dan issue brief, 
dan pernbangunan pangkalan data. 

2) Kerja sarna dcngan The Asia Foundation. 
Kcrj a sama ini bcrupa bantuan dana di bidang kompu 
terisasi, kursur-kursus Bahasa Inggris, Pcndidikan dan 
Pc lat ihan serta pengiriman tugas bclajar ke Arnerrka 
Scr ik at bagi pcgawa i-pe g awa i Sekretariat Jend cr a l 
DPR-RT Jan pcnerbitan bulletin DPR-RI. 

3) Kerja sarna dcngan Konrad Adenauer Stiftung. 
Kc rja sa m a yang d ila ku k an antara DPR-RI dengan 
Konrad Adenauer Stiftung adalah di biclang pendidi 
kan dnn pe lntihan pcgawai yang rneiiputi : Pcndidikan 
Komputcr, Kursus Bahasa Inggris clan Jerman, pengiri 
man anggota dan pegawai kc luar ncgeri, bantuan 
pcralatan kcrja yaitu rncsin tik II3M, facsimile, directory 
board, Ioto display, papun kehadiran Pirnpinan , buku 
bu ku u ntuk Pcrpusta kaan. 
Mcng ing at bcsar nya manfaat yang d iperol eh, kiranya 
kerja sama scrn acam tcrsebut di atas dipandang pcrlu 
untuk scrnakin diungkatkun Jimasa rncndatang, tcrutama 
dc ngnn Akadcrn i Ilmu Pcngctuhu a n Indonesia (AlPI), 
Central Str.ucgis of International Study (CSIS), Lernba 
ga Pengkajian Stratcgi Indonesia (LPSI) dan lain-lain. 

I. Fu ngsi Pcngawasan. 
Fungsi pcrigawasan internal Sckrctarait Jenderal DPR-RI 
te lah dilaksanakan dcngan ba i k, namun dari h asil ternuan 
tcmuan yang ada.tindak lanjut atas hasil tcrnuan Biro Pcmbi 
n aan dan Pengawasan Intern bclurn d ilaksanakan sesuai 
ketcntuan yang herlaku. 
Upa ya-up a ya un tuk meningkatakn perig awasan internal 
khususnya yang menyangkut penyimpangan terhadap peratu 
ran perundang-undangan (KEPPRES No.29 Tahun 1984) 
dan pcngclolaan invcntarisasi kekayaan milik negara pcrlu 
!chih ditingkatkan lagi. 



407 

4. Pengelolaan Rumah Jabatan 
a. Status Rumah Jabatan. 

Rumah Jabatan Anggota DPR-RI yang berada di Kalibata 
hingga kini masih perlu dipertanyakan kbususnya tentang 
status dan hal-hal yang menyangkut pembebanan pemba 
yaran listrik, telepon, dan air kepada Anggota Dewan yang 
dianggap tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa 
untuk rumah jabatan, Langganan listrik, telepon, air, dan gas 
tidak dibebankan kepada pejabat yang menghuni. 
Dengan Keputusan Menteri/Sekretarls Negara No.55 Tahun 
1987 tanggal 17 Desember 1987 ditegaskan bahwa rumah di 
Kompleks Kalibata yang diperuntukan untuk diternpati 
Anggota DPR-RI adalah Rumah Jabatan yang berstatus 
Rumah Negeri Golongan I (satu), Temyata dengan Keputu 
san Menteri/Sekretaris Negara No. 56 Tahun 1987 tanggal 17 
Desember 1987 dalam Pasal 5 ditentukan bahwa pembayaran 
jasa penggunaan aliran listrik, air, dan telepon dibayar oleh 
para penghuni Rurnah Jabatan, Ketentuan seperti dalam Pasal 
5 ini jelas bertentangan dengan ketentuan yang berlaku bagi 
suatu Rumah Jabatan. Penetapan suatu rumah menjadi 
Rumah Jabatan mempunyai konsekuensi-konsekuensi ter 
tentu dengan segala fasilitas yang mengikutinya seperti 
pembayaran jasa penggunaan aliran listrik, air, dan telepon 
adalah menjadi tanggungan negara, bukan menjadi beban 
pejabat yang ditunjuk menempati rumab tersebut. 
Oleh karena ketentuan Pasal 5 tersebut bertentangan dengan 
ketentuan yang berlaku bagi suatu Rumah Jabatan, adalah 
wajar kalau ketentuan Pasal 5 Keputusan Menteri/Sekretaris 
Negara No. 56 Tahun 1987 tanggal 17 Desember 1987 terse 
but dicabut. Atau kalau ketentuan Pasal 5 akan tetap diperta 
hankan (tidak akan dicabut), alternatif lain adalah penetapan 
rumah di Kompleks Kalibata sebagai Rumab Jabatan harus 
ditinjau kembali. 
Untuk itu semua perlu dilakukan pendekatan dengan Men 
teri/Sekretaris Negara. Diharapkan hal ini menjadi perhatian 
dari Pimpinan DPR dan BURThasil Pemilu 1992. 
Upaya untuk memperingan beban Anggota atas ketiga hal 
tersebut di atas (listrik, telepon, dan air) telab diajukan per~ 
mintaan subsidi oleh Pimpinan DPR kepada Menteri Keuan 
gan dengan suratnya No.KU.02/977/DPR-RI tanggal 22 
Pebruari 1991, yaitu untuk subsidi listrik sebesar Rp.75.000,~ 
/Anggota/bulan dan untuk subsidi telepon Rp.65.000/Anggo- 
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ta/bu Ian, atau untuk subsidi listrik dan telepon sebesar 
Rp.140.000/Anggota/bulan. 
Sampai saat ini usul i ni belurn herhasil sehingga perlu 
dilanjutkan perjuangan untuk mewujudkan subsidi tersebut, 
disamping usulan lain untuk rneningkatkan "take home pay" 
guna rncngntasi hcban yang ditanggung oleh Anggota peng 
huni rurnah jabaran tcrscbut. 
Disamping itu, Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 
(PBB) yang bclakangan ini ditagih kepada penghuni rurnah 
jabatan agar dibicarakan dcngan Pcmda DKI. Sesuai dcngan 
status rumah yang ditcmpati adalah rumah jabatan rnaka PBB 
rumah tcrsebut tidak dapat dibebankan kepada pejabat yang 
menghuni rumah tersebut. 
Scsuai dcngan kcscpakatan antara BURT dengan Sekretaris 
Mcntcri/Sckrctar is Negara dalarn rapat tanggal 21 Agustus 
1992, kewajiban pernbayaran PI3B Rumah Jabatan di Kali 
bata mcnjadi bcban Sckrctariat Negara. 

b. Tanggung Jawah Pcngclolaan. 
Hingga sekarang masih helurn tcgns siapa scbaiknya mcnjadi 
pcnanggung jawab pcngclolaan Ru mah Jabatan tcrsebut. Se 
l ama ini Pcngajuan dan alokasi anggarannya di DPR-RI, 
scdangkan pelaksanaun penggunaannya oleh Sekrctariat Ne 
gara, dirnana kctcrlib atan Sckrctariat Jendcral dalam pcng 
gunuan anggaran tcrsebut tidak ada. 
Per lu dilakukan pcng kajian, baik dilihat dari aspck hukurn 
nya m;rnpun dari aspck untung rugin ya, sctcpatnya Rurnah 
Jab atan Anggota DPR-RI Ji Kalihata itu dikclola oleh siapa, 
Sckrctariat Negara ataukah olch DPR sendiri. 
Knlau rncmarig setcpatnya dikclola olch Sckretariat Negara, 
scba i kn ya a n g g ar n n n y a jug a d im asu kan da l a m anggaran 
Sckrctariat Negara. 

<:. Kclanjutan Pcmbangunan. 
Kelanjutan pernbangunan yang perlu direalisir adalah : 
1) Pcrnhangunan prasarana jalan kcliling Kornplek yang 

bclurn diselesaikan, schingga satu ruas jalan yang sejajar 
dengan Jalnn Tamnn Makarn Pahlawan Kalibata mcnjadi 
scm a k be lu kar dan mcrupakan kcr awanan kearnanan 
Komplek. Pernb uat an tur ap Kali Ciliwung untuk m e 
nanggulangi kcl ong sorun jalan tcpi kompleks blok F 
pcrlu disclcsa ikan sccara tuntas. 
Untuk itu perlu ditingkatkan tcrus koordinasi dan kerja 
sama dengan Dcpartcrnen Pckerjaan Umum dan Peme- 
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rintah Daerah DKI Jakarta, yang dalam Masa Bhakti 
1987/1992 telah dirintis. 

2) Pemanfaatkan tanah segitiga yang terletak bersebrangan 
dengan Sekolah Tinggi Ekonomi Keuangan dan Per 
bankan Indonesia (STEKPI). 
Tanah kosong tersebut perlu diupayakan untuk diman 
faatkan dengan membangun tempat olah raga, dan lain 
lain seperti tempat ibadah yang belum ada dalam kom 
pleks Rumah Jabatan. 

3) Peningkatan suplay air untuk keperluan rumah tangga 
yang dianggap masih kurang memenuhi kebutuhan yang 
disebabkan karena usia mesin pompa, kebocoran pa 
da plumbing, dan debit air PAM kecil, agar diupayakan 
dengan penambahan mesin deep well dan penambahan 
sumber air dari PAM. 

4) Peningkatan daya energi Iistrik guna mernenuhi kebutu 
han rumah tangga yaitu bagi penggunaan pesawat AC 
dan water heater, lemari es, setrika listrik, mesin cuci, 
TV dan sebagainya. Peningkatan ini menuntut tersedia 
nya anggaran yang memadai, 

5) Peningkatan kwalitas lingkungan hidup dengan pe 
ningkatan intensitas pengolahan air kotor/limbah dan 
pernbuangan sampah rumah tangga. Pengawasan terha 
dap masalah ini perlu ditingkatkan. 

6) Penggantian Perlengkapan Rumah. 
Penggantian perlengkapan rum ab yang berupa penga 
daan meubelair baru untuk 495 unit rumab diharapkan 
selesai sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) yang diberikan 
kepada PD. Singgang Jati. Diharapkan tidak ada keter 
lambatan dalam pengadaannya. 
Penggantian untuk masing-masing Rumah Jabatan, 
agar dilakukan secara bertahap untuk masing rumah 
yang sudah dikosongkan oleh penghuni lama. 
Sesuai dengan kesepakatan dalarn Rapat BURT dengan 
Sekretaris Menteri/Sekretaris Negara pada tanggal 30 
September 1991 dan tanggal 21Agustus1992, dan Surat 
Izin Penghunian yang ditandatangani bersama antara 
masing-masing penghuni (Anggota DPR) dengan peja 
bat yang berwenang di Sekretariat Negara, maka batas 
waktu pengosongan rumah oleh penghuninya yang 
Anggota DPR-RI adalah 3 (tiga) bulan setelah yang 
bersangkutan tidak lagi menjadi Anggota DPR. 
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Diharapkan dalam hubungan kcpindahan ini Pimpinan 
Fraksi yang bersangkutan mcmbantu untuk terlaksana 
nya kepindahan sccara tertih Jcngan scrah tcrima oleh 
penghuni kcpada Peng e lo la Ru mah Jabatan sesuai 
dcngan ketcntuan pcnghunian schingga dapat dikctahui 
sccara jclas pcngalihan tanggung jawah dari Pcnghuni 
kcpada Pcngelola. 
Schuhung.an dcngan itu pcnunjukun pcnghunian untuk 
Anggota baru (Masa Bhakti 1992/1997) harus dilakukan 
sccara bcrtahap scsuai Jcngan jumlah rurnah yang sudah 
kosong. 
Diharapkan , scrncntara hclum scmua rurnah dikosong 
kan , prioritas Jiberikan kcpada Anggota yang benar 
bcnar sangat memcrlukan. 

d. Kcamanan Kornplck. 
Unsur pcngarnan komplek Rumah Jabatan Anggota DPR-Rl 
di Kalibata pcnetaparmya hcrdasnrkan Kcputusan Sekrctaris 
Negara terdiri dari 3 (tiga) rcgu SATPAM dari purnawirawan 
ABRI yang tcrdiri d ar i , Bintara Jan Tamtama TN! AD, 
dihawah Knordinasi Kcp.i!a Unit Kcamanan Dalam Sekre 
tariat Negara dcngan tug.as untuk mclaksanakan pengamanan 
tcrh.rdnp Kornplck Rumah Jabatan bagi Anggota DPR-Rl. 
Narnurn karcna kurangnya s.rr.ma hclum scpcnuhnya dapat 
mclaksanukan tugas pcngamanan scbagaimana mcstinya. 
Ma sa lah ke arn an a n yang sangal mcnonjol adalah masih 
tcrjadinya pcncurian, pcnodong.m, kcnakalan rcmaja yang 
diduga a da k a i t an n ya dcn ga n pcr ist iwa terscbu t, sedan g 
pclakunya diJuga dari d.ilnrn komplck scndiri. Dalam rangka 
pcrwujudan pcngamanan kornplck yang mantap perlu diada 
k an peni ng katan kual iras da n kunnt itas sarana dun prasarana 
yang bcrupa pcnamhahan dan peningkatan ketrampilan scrta 
tanggung jawab tug.:1s person ii S/\TPAM dan pcnggantian 
pagar sckcliling kornplck yang lcbih mcnjamin keamanan. 
Pcningkatan pcngawasan terhadap keluar rnasuk masyarakat 
umum yang bcrkcndar aan maupun pcjalan kaki scrta para 
pedagang. 

c. Kctcrtiban Pcnghunian. 
Bcrhubung para pcngh uni tcr d ir i dari para Anggota yang 
tcrhorrnnt bersama kcluarganya, sernula diharapkan ketcrti 
ban pcnghunian dapat mudah tcrcapai, namun tcrnyata tidak 
dcmikian. 
Guna mcnunjang kctert ib a n pcnghunian dan mcnampung 
pcrmasalahan yang ditcrnui para pcnghuni dan rnclanjutkan 
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membantu pemecahannya maka dibentuk organisasi Rukun 
Warga (R W) dan rukun Tetangga (RT) dengan status khusus 
dalam hubungannya dengan Pemerintah Daerah pada tingkat 
Kecamatan dan Kelurahan (Kecamatan Pancoran dan Kelu 
rahan Rawajati), 
Sesuai dengan basil sensus penghunian Anggota yang dilak 
sanakan pada tahun 1991, temyata ketertiban penghunian 
ban yak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
Hal-hal yang memerlukan perhatian dalam hal ini adalah 
antara lain : 

Kemungkinan pengontrakan rumah kepada pihak ketiga 
(luar) oleh Anggota yang ditunjuk sebagai penghuni. 
Penghunian rumah untuk usaha dagang dan koperasi. 
Penghunian oleh saudara, menantu dan sebagainya. 
Penggunaan dua rumah untuk seorang Anggota Dewan. 
Rumah tidak dihuni Anggota dengan keluarganya dan 
hanya ditunggu oleh pembantu, 
Tunggakan pembayaran langganan listrik dan telepon. 

Diharapkan pada permulaan penempatan Rumah Jabatan 
dalarn Masa Bhakti 1992/1997 ada ketegasan sikap dari Pim 
pinan DPR, Pimpinan Fraksi dan Pengelola, untuk menindak 
penghuni yang tidak mernatuhi persyaratan penghunian 
seperti yang ditentukan, Umpama , karena rumah adalah 
Rumah Jabatan, maka seharusnya yang boleh menempati 
rurnah tersebut adalah pejabat yang bersangkutan bukan 
anaknya, atau saudaranya, dan atau orang lain. 
Selama berdasarkan ketentuan yang berlaku, pembayaran 
langganan telepon, listrik, dan air ditentukan menjadi beban 
pejabat yang menempati rumah tersebut, maka kalau terja 
di penunggakan pernbayaran perlu diberlakukan sanksi yang 
telah ditetapkan untuk mencegah pembengkakkan tunggak 
kan, yang nantinya akan lebih rneruwetkan permasalahannya. 

f. Penataan kembali pengelornpokan hunian. 
Penempatan Rumah Jabatan di Kalibata dikelompokan me 
nurut Fraksi masing-masing Anggota DPR. 
Sesuai dengan perubahan komposisi keanggotaan Fraksi 
fraksi dalarn DPR basil Pernilu 1992, diharapkan Pimpinan 
DPR bersama Pimpinan Fraksi-fraksi mernusyawarahkan 
penataan kernbali pengelornpokkan hunian Rumah Jabatan di 
Kalibata untuk Masa Bhakti 1992/1997. 

5. Lain-lain 
a. RDUK/RDUP DPR-RI Tahun Anggaran 1993/1994. 

RDUK/RDUP DPR-RI Tahun Anggaran 1993/1994 telah 
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selesai dibahas oleh BURT Masa Bhakti 1987/1992 bersama 
Sekrctariat J cndcral DPR-RI. 
Diharapkan catatan-catatan yang dihuat sclama pembahasan 
RDUK/RDUP tcrscbut mcnjadi perhatian dari BURT Masa 
Bhakti 1992/1997, dan mcmperjuangkan agar DlK/DIP 
DPR-RI Tahun Anggaran 1993/1994 scsuai dengan yang 
diusulkan dalarn RDUKIRDUP. 
Dalam mcmpcrjuangkan anggaran dan segala sesuatu yang 
mcnjadi tugas BURT, sclarna ini sclalu dilakukan koordinasi 
dcngan Komisi-komisi yang tcrkait untuk ikut bcrsama-sama 
mcrnpcrjuangkannya scpcrti umpamanya dengan Kornisi 
APBN scpanjang tcrkait dcngan Mcnteri Kuangan, Komisi II 
sepanjang t e r kn it dengan Mcnleri/Sekrctaris Negara dan 
Menter i Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Komisi 
APBN dan Komisi X scpanjang tcrkait dengan Mcriteri/ 
Kctua Bap pc n a s , Komisi VIII scpanjang terkait dengan 
Mentcri Keseh atan dan Perum Husada Bhakti, dan Kornisi 
kornisi lain yang scwaktu-waktu diperlukan. 
Diharapkan cara kerja dcmikian ini dapat dilanjutkan terus 
olch BURT Masa Bhakti 1992/1997. 

b. Anggaran untuk pcncrbitan huku proses pcmbahasan Ran 
cangan Undang-undang. 
Dalam tahun 1992 ini sudah diterbitkan buku proses pcm 
bahasan Rancangan Undang-undang Sistim Pendidikan 
Nasional. 
Dinginkan, sctiap Rancnngan Undang-undang yang dibahas 
olch DPR ditcrbitkan huku proses pembahasannya. Narnun 
anggaran untuk itu helum ada. 
Untuk itu dalarn Masa Bhakti 1992/1997 pcrlu diperjuangkan 
tcrscdianya anggaran untuk pcn crb itan huku sctiap Rancan 
gan Undang-undang yang dihahas ol e h DPR. Scmentara 
bclum tcrscdianya anggaran yang cukup untuk menerbitkan 
buku proses sctiap pcmbah asan Rancangan Undang-undang 
oieh DPR, diharapknn agar diprioritaskan untuk menerbitkan 
buku proses pcrnbahasan Rancangan Undang-undang yang 
aspck kcmasyurakatannya tinggi/banyak menyentuh kehi 
dupan masyarakat umum. 

c. Sarana Mohilitas bagi Anggota Dewan. 
Anggota Dewan dalarn memenuh i tugas dan fungsinya yang 
terus bcrkcrnbang mcmcrlu kan sarana mohilitas yang selalu 
tersedia. Karena itu rncnjadi pcrnikiran BURT untuk mengu 
sulkan sarana mob il itas tcrscbut da!am bcntuk antara lain, 
tersedianya mohil dinas bagi Anggota scsuai dengan status 
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seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1987 tentang Protokol. Jika hal tersebut di atas belum 
dimungkinkan, Pemerintah hendaknya menyediakan dana 
mobilitas secara umum yang diterimakan pada permulaan 
tugas sebagai Anggota Dewan kepada setiap Anggota .. 
Kiranya pernikiran ini perlu dikembangkan lebih lanjut oleh 
DPR Masa Bhakti 1992/1997. 

d, Pemancar Radio Parlementaria. 
Radio merupakan saran a komunikasi yang ef ektif dan sudah 
menyebar secara merata di selurub Indonesia, serta telah 
dirniliki oleh sernua masyarakat baik di perkotaan maupun di 
pedesaan. 
Namun sementara ini pernberitaan kegiatan Dewan sebagai 
pengemban aspirasi masyarakat dimedia cetak maupun elek 
tronik masih dirasakan sangat terbatas, sehingga memberikan 
kesan kepada masyarakat bahwa Dewan masih kurang ber 
Iungsi, Untuk itu mutlak perlu adanya Pemancar Radio 
Parlernentaria. 

e. Paguyuban Mantan Anggota Dewan. 
Untuk rnelestarikan rasa kekeluargaan antara sesama Mantan 
Anggota Dewan, untuk dapat memanfaatkan pengalamannya 
selama ini untuk memberikan masukan bagi DPR Masa 
Bhakti selanjutnya, serta untuk lebih rnudah mengupayakan 
peningkatan kesejahteraan bagi mantan Anggota DPR-Rl, 
kiranya perlu dibentuk wadah Paguyuban Mantan Anggota 
Dewan, yang keanggotaanya akan mencakup keseluruhan 
Mantan Anggota Dewan sejak lahirnya Lembaga Legislatif 
sampai sekarang. Sekiranya pemikiran tersebut dapat terwu 
jud dengan dibentuk kepengurusannya, dapatlah dipikirkan 
tersedianya ruangan dan anggaran untuk kegiatan Paguyuban 
tersebut. · 

f, Pelayanan Kesehatan untuk Mantan Anggota Dewan 
beserta keluarganya. 
Telah disetujui oleh Pimpinan DPR-RI bahwa Unit Pelaya 
nan Kesehatan DPR-RI juga berfungsi untuk melayani 
pemeriksaan dan pengobatan mantan Anggota DPR-RI dan 
keluarganya. Untuk itu diperlukan pengadrninistrasian ter 
sendiri (kartu berobat dan lain-lain) untuk mantan Anggota 
DPR-RI beserta keluarganya tersebut. 

g. Pengusahaan Rurnah Pribadi Anggota Dewan. 
Sesuai dengan kondisi yang ada, Anggota Dewan sampai 
saat ini disediakan/menempati Rumah Jabatan di Kalibata 
dengan ketentuan persyaratan penghunian Rumah Jabatan. 

~ 
I • 

I 
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Kesimpulan dan Saran 
1. Kesimpulan 

a. BURT DPR-RI Masa Bhakti 1987/1992 dalam pelaksa 
nnan tugasnya sebagi pejabaran tugas yang ditetapkan dalarn 
kc t.c n tu a n Pasal 64 Pcr a tu r a n Tata Tcr t ib DPR-Rl, te lah 
me!akukan tugas yang meliputi : 

Upaya pcn ing katan kcmampuan pelakasanaan tugas 
Dewan. 
Upaya pcningkatan pelaksanaan tugas Sekretariat Jen 
dcral DPR-RI. 
Lain-lain yang her k a i tnn dc n g an kcrumahtanggaan 
Dewan, tcrrnasuk yang hcrkaitan dcngan Rurnah Jabatan 
di Ka!ibala. 

b. Pclaksanann tu gas l3lJ RT terse but sesuai dcngan petunjuk 
Pimpinan Dewan J;111 tclah disclcnggarakan da!am bcntuk: 
Rapat, Lo kakarya Jan b crbagai StuJi Perbandingan baik di 
dularn m:rnpun di luar ncgcr i, sorta tclah Jiamhi! tindak lanjut 
Jcngan rnenyampaikun saran pikir baik sccara lisan maupun 
tu lis.in kepnda Pimpi nan DPR-RI Jan Sckrctaris Jenderal 
DPR-Rl sebagui usaha mcn irigkatkan citr a Dewan, scrta 
kesejahtcraan Anggota dnn knr yawan DPR-RI. 

2. Sar an 
Kcgiatan BURT sesuai dcuga n kcdudukan Jan tugas scbagaimana 
d i tctap kn n da larn Pcr at ur a n Tata Tcrt ib DPR-RI akan se la lu 
berkcrnbang sclaras dcngan kcmajuun dan pcngembangan kehi 
dupan Dcrnckr asi Pan ca s i la dilingkungan DPR-RI. Narn un 
dcmikian Jisamping bcrhagai tugas haru yang dihaJapi ol eh 
BURT di ma sa mcn datan g , d isa ra n kan agar tugas-tugas yang 
masih b e lum tc rse lesaika n olch BURT DPR-RI Masa Bhakti 
1987/1992 scbagaimana dikcrnu kakan dulam Bah Ill hendaknya 
d ap at di t er us k an da n diperjuangkan o leh DPR Masa Bhakti 
1992/1917. 

Apabila bagi yang bcrsangkutan sudah tidak menjabat seba 
gai Anggota lag i harus meninggalkan Rumah Jabatan terse 
but. 
Dalarn kaitan itu perlu dipikirkan sedini mungkin tcrsedianya 
ta n ah untuk pcr u mah a n pr ib ad i Anggota Dewan sete lah 
hcra kh i rnya Masa Bh'1 kt i mcrcka: 
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D. RUU u RUU YANG AKTUAL 
1. BIDANG INBANG 

Rancangan Uadang-endaag tentang Lalu Lintas dan Angku 
tan Jaian. 

Rancangan Undang-undang ten tang Lalu Limas dan Angku 
tan Jalan, disampaikan ke DPR RI dalam satu paket Rancangan 
Undang-undang tentang Perhubungan. Pilihan yang diberikan 
terhadap RUU tentang Latu Lintas dan Angkutan Iatan ini seba 
gal UU yang aktual di Bidang INBANG, tidak berarti RUU lain 
kehilangan maknanya atau pembahasan rancangan undang 
undang lain yang dinilai paling baik diantara Rancangan Undang 
undang lain yang telah dihasilkan dan disahkan menjadi undang 
undang, Alasannya terutarna karena ranca- ngan undang-undang 
ini, selain mendapat perhatian masyarakat yang demikian luas 
dan mengundang diskusi serta perdebatan ditengah-tengah 
masyarakat, telah ditangguhkan mulai berlakunya dengan dike 
luarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 
Nomor 1Tahun1992. 

Di daJam surat pengantar penyampaian Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 ke DPR-RI 
nornor R.06/PUNIH/1992, pemerintah menyatakan, bahwa pe 
laksanaan UU Nomor 14 tahun 1992 yang akan mulai berlaku 
pada tanggal 17 Sepetember 1992, memerlukan berbagai persia 
pan, kesiapan dan pemahaman yang lebih baik di lingkungan 
segenap aparatur Pernerintah yang bersangkutan dan masyarakat 
pada umumnya. Pernerintah memandang, bahwa segala usaha dan 
upaya yang telah dilakukan selarna ini, ternyata baik persiapan, 
pemahaman ataupun kesiapan pelaksanaan undang-undang terse 
but pada semua pihak masih perlu lebih ditingkatkan lagi, sehing 
ga diperlukan waktu yang lebih cukup lagi. 

Disatu pihak reaksi masyarakat timbul sebagai keberatan 
terhadap beratnya hukuman denda yang dikenakan pada pelang 
gar LIU tersebut, sebaliknya bagi pemerintah sendiri, UU Nomor 
14 Tahun 1992 justru dibuat untuk melindungi masyarakat dari 
tindakan pengemudi yang tidak bertanggung jawab, Disamping 
itu, tingkat kecelakaan lalu lintas yang dianggap telah melampaui 
batas wajar menjadi pertimbangan pula bagi pemerintah dalam 
mengeluarkan perundang-undangan tersebut. 

Dari berbagai reaksi yang berkernbang, terdapat dua arus 
kuat pendapat dalam menggapai UUIAJ. Pertama, yaitu masya 
rakat menghendaki agar UU itu ditinjau kembali atau setidaknya 
ditunda pemberlakuannya, karena selain ancaman sanksi hukum 
nya yang terlalu berat dan tidak sesuai dengan rasa keadilan 
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masyarakat, juga pasal-pasalnya ada yang berbenturan dengan 
KUHP. Kedua, perncrintah melalui UULAJ ini tidak ada masalah, 
karena dengan ancaman sanksi yang berat dirnaksudkan untuk 
mendidik disiplin rnasyarakat berlalu lintas. UU ini juga dimak 
sudkan scbagai terobosan pembaruan hu kurn yang diproycksikan 
dapat berlaku hingga 20 tahun. 

Satu hal yang sesungguhnya tidak boleh dilupakan dalam 
mcmahami suatu undang-undang adalah mcngetahui bagaimana 
proses pcmbahasan, suasana pernbicaraan dan pikir-pikiran yang 
berkembang sclama pembahasan rancangan suatu undang-undang 
itu berlangsung. Arti pcntingnya adalah, pcrtama m enunjukan 
kcpada masyrakat bahwa setiap rancangan undang-undang yang 
disarnpaikan oleh Perncrintah kcpada Dewan untuk dapat menjadi 
undang-undang adalah melalu i suatu proses pernbicaraan yang 
bertingkat. 
Keterangan Pemerintah Alas RUU Bidang Transportasi, disam 
paikan oleh Menteri Perhubungan, fr. Azwar Anas, 
Dalarn Pcnjclasan Pcmcrintah disarnpaikan Pokok-pokok Materi 
RUU Bidang Transportasi 
1. Asas yang ditcrapkan dalarn penyclenggaraan transportasi 

adalah asas kepentingan urnum, ketcrpaduan, adil dan merata 
scrta kescimbangan. 
Asas kcpentingan umum mcmbcrikan prinsip dasar bahwa 
segala usaha Jan kcgiatan di bidang trasportasi harus dapat 
mcmberikan manfaat yang sebcsar-bcsarnya bagi masyara 
kat. 
Asas kctcrpaduan me mbcrkan prinsip dasar hahwa keselu 
ruhan moda trasportasi harus merupakan kcsatuan yang bulat 
dan utuh, saling tcrkait, saling bcrgantung, saling mengisi/ 
rne lengkapi dan saling m empcrkuat rnoda yang satu dengan 
moda yang lain, khususnya dalarn aspek-aspck operasinya 
yang diccrminkan dalarn pcnataan jaringan dan pclayanan 
yang terpadu serta keterpaduan antara sektor perhubungan 
dcngan sektor-scktor pcmbangunan lainnya. 
Asas Adil dan Mcrata mcmheri kan prinsip dasar bahwa ke 
scluruhan moda transportasi harus dapat mcmberikan pela 
yanan yang adil Jan mcrata kcpnda scluruh lapisan masyara 
kat. 
Asas Keseimbarigan mcrnber ikan prinsip dasar bahwa dalam 
pcnyclenggaraan transportasi tcrdapat kescirnbangan yang 
ser asi an tar a sarana Jan pras ar ana, antar a kepentingan 
pcmakaian dan periycdiaan jasa, antara kepentingan nasional 
dan daerah. 
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2. Dalam kaitan dengan pembinaan, ditegaskan penyelengga 
raan transportasi dikuasai oleh negara dan pembinaannya 
dilakukan oleh Pemerintah, 
Perwujudan dari pengertian dikuasai oleh negara meliputi 
hak negara untuk mengatur, mengendalikan dan melakukan 
pengawasan. 

3. Dalam rangka menjamin kearnanan dan keselematan dari 
sarana transportasi yang akan dioperasikan rnaka setiap 
sarana transportasi wajib memenuhi persayaratan kelaikan, 
Untuk dapat dinyatakan memenuhi persyaratan kelaikan 
dilakukan melalui perneriksaan dan pengujian terhadap 
sarana tersebut oleh pejabat yang berwenang. 
Demikian pula terhadap prasarana transportasi wajib dipe 
nuhi spesifikasi teknis dan persyaratan Iokasi untuk kesela 
matan dan keamanan dalam pengoperasiannya dengan tetap 
memperhatikan pengaturan mengenai tata ruang serta ber 
wawasan lingkungan. 

4. Menyangkut kualifikasi pengemudi sarana transportasi dite 
gaskan bahwa orang yang akan mengemudikan sarana trans 
portasi wajib merniliki kualifikasi tertentu, misalnya pada 
angkutan di jalan wajib merniliki SIM, pada angkutan taut 
dan udara wajib merniliki sertifikat kecakapan sesuai dengan 
bidangnya masing-masing. 

5. Untuk rneningkatkan pelayanan dan kepastian hukum bagi 
penyedia dan pernakai jasa transportasi serta pibak ketiga 
dalam rangka pengoperasian sarana dan prasarana transpor 
tasi, diatur ketentuan mengenai wajib angkutan dan tanggung 
jawab pengangkut serta wajib asuransi baik terhadap sarana, 
barang yang diangkut, orang yang mengemudikan maupun 
kerugian yang mungkin diderita oleh pihak ketiga sebagai 
akibat dari pengoperasian sarana yang bersang+utan, 

6. Untuk mencegah terjadinya pencernaran lingkungan, diatur 
ketentuan mengenai kewajiban dari setiap pengelola sarana 
dan prasarana transportasi untuk menjaga sarana dan prasa 
rana yang dikelolanya sehingga tetap memenuhi persyaratan 
dan meyediakan tempat-tempat pembuangan limbah. 

7. Dalam rangka menjamin penegakan hukum undang-undang 
ini, diatur ketentuan mengenai pejabat penyidik Pegawai 
Negeri Sipil yang berwenang melakukan penyidikan dibi 
dang transportasi, disamping adanya pejabat penyidik polisi 
negara Republik Indonesia yang diberi wewenang berdasar 
kan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981. 
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Pemberian kewenangan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk 
melakukan penyidikan didasarkan pada pertimbangan bahwa 
sarana dan prasarana transportasi banyak menyangkut aspek 
teknis yang hanya dikelahui oleh petugas yang mempunyai 
kualifikasi teknis di bidang transportasi. 

8. Pengaturan sanksi pidana telah disesuaikan dengan kondisi 
dewasa ini schingga tujuan pembcrian sanksi tersebut dapat 
mencapai ssaaran. 

9. Apabila Anggota Dewan yang terhormat sepcndapat, kami 
mengharapkan agar kcempat Rancangan Undang-undang di 
Bidang Transportasi dapat segera mendapatkan pcrsetujuan 
Dewan untuk disyahkan o le h Bapak Prcsiden m enjadi 
Undang-undang. Untuk memberi kesempatan kepada aparat 
Pemcrintah dan penyelenggara transportasi guna menyesuai 
kan dengan ketentuan uridang-undang yang telah disyahkan 
tersebut serta memberikan pen yuluhan kepada masyarakat 
untuk rncngetahui undang-undang yang bersangkutan diusul 
kan kcpada Dewan untu k dapat Undang-undang tersebut 
pada tanggal 17 September 1992. 
Pcmerintah rnenyadari sepcnuhnya bahwa pada masa-rnasa 

mendatang dapat diperkirakan tantangan yang harus dihadapi di 
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan di Jalan akan menjadi sernakin 
berat dan rumit. 

Perkiraan tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa disatu 
pihak penycdiaan jasa lalu lintas dan angkutan di jalan dituntut 
semakin meningkat baik dalarn jumlah maupun mutunya, sehing 
ga mernerlukan surnbcr daya yang scrnakin bcsar , scdangkan 
dilain pihak sumber daya yang tersedia semakin terbatas. 
Hal lain yang menjadi perhatian Pemerintah adalah bahwa 
kernajuan dan keberhasilan pembangunan akan makin meningkat 
kesejahteraan masyarakat, perub ahan tata milai dan perilaku 
masyarakat sehingga meningkatkan mobilitas, yang pada giliran 
nya akan menuntut pelayanan lalu lintas dan angkutan di jalan 
dengan tingkat keselamatan, kearnanan, kecepatan, kelancaran, 
dan kenyamanan yang lebih tinggi, ragam yang lebih banyak dan 
kapasitas yang lebih besar. 

Disisi lain keberhasilan pernbangunan juga akan menimbul 
kan fenomena bahwa lokasi barang dan a tau jasa yang dibutuhkan 
masyarakat tidak selalu sama dengan lokasi barang dan atau jasa 
tersebut diproduksi, sehingga memerlukan pelayanan lalu lintas 
dan angkutan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna. Masa 
lah dan tantangan tersebul akan terasa lebih b erat lagi karena 
dihadapkan kcpada berbagai kondisi geografi Indonesia, perkem- 
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bangan teknologi yang semakin pesat serta kewajiban untuk 
melestarikanlingkungan balk yang disebabkan oleh pengopera 
sian maupun pembangunan prasarana lalu lintas dan angkutan 
ja)an. 

Sehubungan dengan keadaan dan tantangan seperti kami 
gambarkan diatas maka dasar hukum yang memayungi penye 
lenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan yaitu Undang-undang 
Nomor 3 tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
Raya dirasakan sudah tidak memadai lagi untuk dapat dijadikan 
landasan hukurn yang kokoh, karena hal-hal di bawah ini, 
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 menampung antisipasi 

berbagai perkembangan segala bidang yang terjadi dewasa 
ini maupun pada masa yang akan datang, sebagai basil 
pembangunan nasional, 

2. Ketentuan mengenai jalan pada Undang-undang Nomor 3 
Tahun 1965 akan diatur Iebih lanjut dengan Peraturan Peme 
rintah. Namun perkernbangan yang terjadi menuntut bahwa 
ketentuan-ketentuan mengenai jaJan perlu diatur dengan 
undang-undang sehingga lahirlan Undang-undang Nomor 13 
Tahun 1980 tentang Jalan. 

3. Pengaturan unsur-unsur sistem lalu linras dan angkutan di 
jalan yang meliputi jaringan transportasi jalan, kendaraan 
beserta pengemudinya, peraturan-peraturan, dan prosedur 
serta metode untuk kepentingan penyelenggaraan Ialu lintas 
dan angkutan jalan, masih bersifat persial dan tidak ditinjau 
sebagai suatu totalitas. 

4. Hal-ha! yang berkaitan dengan keserasian dan keterpaduan 
antar moda serta keterpaduan dan keserasiannya dengan 
sektor-sektor pembangunan lainnya belum diatur, 

5. Kekhususan daa tantaagan yang dihadapi pada masa menda 
tang, memberikan konsekuensi bahwa penyelenggaraan lalu 
lintas dan angkutan di jalan harus berorientasi pada sistem 
tata ruang, aspirasi dan dinamika masyarakat serta pelestarian 
lingkungan. · 

6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 belum memberikan 
kemungkinan adanya perkembangan teknologi baik prasara 
n a lalu lintas dan angkutan di jalan maupun kendaraan 
bermotor. · 

7. Demikian pula mengenai sanksi pidana sudah tidak sesuai 
lagi dengan kondisi saat in i sehingga tujuan pemberian 
sanksi tidak dapat dicapai sebagaimana yang diharapkan, 
Perkembangan selanjutnya kami menyampaikan penjelasan 

singkat dari materi muatan Rancangan Undang-undang tentang 
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Lalu Lintas dan Angkutan di Jalan yang menyangkut hal-hal yang 
kami anggap pcnting untuk disarnpaikan dalam sidang yang mulia 
tru, 

1. Prasarana 
Di dalam Rancarigan Undang-uridang yang telah diaju 

kan dimuat ketentuan mcngenai jaringan transportasi jalan, 
kelas jalan, pcrlcngkapan jalan dan penggunaan jalan, scrta 
terminal dalam rangka mewujudkan penyelcnggaraan lalu 
lintas dan angkutan yang terpadu agar dapat dicapai daya 
guna dan hasil guna yang optimal. 

Penataan sistcm la lu lintas dan angkutan di jalan yang 
diawali dengan penetapan sistem jaringan transportasi jalan 
berfurigsi sebagai tcrnpat penyelcnggaraan lalu lintas dan 
angkutan di jalan. 

Dcngan ditetapkannya jaringan transportasi jalan terse 
but, maka asas ketcrpaduan dapat digarnbarkan secara nyata 
dalam wujud phisik yaitu peta jaringan transportasi jalan 
yang dapat mernberikan gambaran secara jclas letak sirnpul 
simpul dan ruang-ruang kcgiatan di scluruh wilayah Indone 
sia, serta letak dari ruang lalu lintas yang berperan mcnghu 
bungkan sirnpul dan ruang kegiatan tcrscbut. 
Dcngan demikian sistcm jaringan transportasi jalan harus 
dapat m embcr ikan gambaran mengenai hal-hal sebagai 
berikut. 
a. Lokasi, fungsi, peranan dan kapasitas setiap simpul yang 

wuj udn y a dapat ber upa terminal angkutan di jalan, 
terminal perairan pcdalaman, sctasiun kercta api, pela 
buhan pcnycberangan, pelabuhan laut, dan bandar udara. 

b. Lokasi ruang kegialan yang wujudnya dapat berupa 
kawasan pcmukirnan , per kant or an , industri , pertam 
bangan, pertanian, kehutanan, parawisata dan sebagai 
nya, yang bcrfungsi baik sebagai pcmbangkit pcrjalanan 
maupun pcnarik perjalanan. Yang diatur dalarn Ranca 
ngan Undang-undang ini hanya lokasi-lokasi pada ruang 
kegiatan dimaksud yang dipergunakan bagi Jalu lintas 
um um. 

c. Fungsi, peranan dan kapasiias ruang lalu lintas yang 
wuj udnya dapat berupa jalan dan jernbatan yang ber 
fungsi untu k menghubungkan serangkaian simpu l 
simpul dan atau ruang kegiatan. Pengertian jembatan 
dalam ha! ini dapat berupa jernbatan tetap yang merupa 
kan bagian dari jalan dapat juga jcrnbatan yang bergerak 
yang bcrfungsi untuk meneruskan arus lalu lintas yang 
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wujudnya dapat berupa kereta gantung, kapal peayebe 
rangan. Ketentuan mengenai fungsi dan peranan jalan 
didasarkan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 
tentang Jalan. Dengan demikian Rancangan Undang 
undang ini dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun · 
1980 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan 
karena masing-masing melengkapi dalam upaya untuk 
pemanfaatan jalan agar dicapai daya guna dan basil guna 
yang optimal. Berdasarkan ketentuan mengenai sistem 
jaringan dimaksud, kemudian diatur pembangunan dan 
pengelolaan terminal angkutan di jalan, pengaturan 
penggunaan jalan, pengaturan kelengkapan jalan, serta 
penyebarluasan informasi mengenai penggunaan jalan 
untuk lalu lintas umum. 
Selanjutnya untuk kepentingan pengaturan jalan, jalan 
dibagi dalam kelas-kelas yang didasarkan pada mautan 
sumbu terberat dan karakteristik lalu lintas dengan 
maksud agar jalan dapat dimanfaatkan untuk mencapai 
basil guna dan daya guna secara optimal. 
Yang dimaksud dengan karateristik lalu lintas antara lain 
meliputi: 
1) jumlah arus lalu lintas persatuan waktu dengan 

kecepatan tertentu; 
2) jenis kendaraan terutama mengenai ukuran kenda- 

raan, 
Agar setiap pengguna jalan mengetahui semua ruas jalan 
yang dibuka untuk lalu lintas umum dan informasi antara 
Jain mengenai panjang ruas, kondisi dan ruas jalan serta 
penetapan kecepatan maksimum maka dalam Rancangan 
Undang-undang ini diatur kewajiban Pemerintah mengu 
mumkannya kepada masyarakat. 
Disarnping itu Rancangan Undang-undang ini juga 
mengatur mengenai pembangunan dan pengelolaan 
terminal yang dalam pelaksanaannya dapat mengikut 
sertakan masyarakat, Mengingat bahwa terminal adaJah 
merupakan unsur dari jaringan transportasi jalan, maka 
pembangunan dan pengelolaan terminal harus berpedo 
man pads- ketentuan mengenai jaringan transportasi 
jalan, 

2. Kendaraan 
Dalam Rancangan Undang-undang dimuat ketentuan menge 
nai hal-ihwal kendaraan terutama kendaraan bermotor, antara 
lain pengejis« kendaraan bermotor, pendaftaran, bengkel 
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umum kendaraan bermotor, pemeriksa kendaraan bermotor 
di jalan, dan persyaratan kendaraan tidak bermotor. 
Pcngaturan mengenai pcnguj ian bagi seti ap kcndaraan 
bcrmotor merupakan upaya agar setiap kendaraan bermotor 
yang a ka n d an alau yang digunakan di jalan scnantiasa 
mcmcnuhi persyaratan tcknik dan kelaikan. 
Pe ng a tur an k ewajib an p cn daftar an keridaraan bermotor 
diadakan dcngan maksud agar ter cipta tcrtib administrasi 
kendaraan bcrmotor sehingga dapat dipantau kcndaraan 
bcrrnotor yang diopcrasikan di scluruh wilayah Indonesia 
scrta untuk memudahkan proses penyidikan apabila terjadi 
pclan ggaran atau kcj ahatan yang mcnyangkut kendaraan 
dimaksud. 
Pcngaturan bcngkcl umum kcndaraan bcrmotor dilakukan 
scbagai upaya pcmbinaan agar bengkcl urnurn dapat tumbuh 
dan bcrkembang schingga makin meningkat kapasitas dan 
mutu pclayanannya untuk mengcmbalikan kondisi kcndaraan 
bcrrnotur agar tctap rncmcnuhi pcrsyuratan tcknis dan kelai 
kan yang d itctapkan serta se kaligus penccgahan tcrhadap 
pcnccmaran lingkungan. 
Pe ng a turan pern er i k saan kcn d ar a aan bermotor di jalan 
dimaksudkan untu k mernastikan bahwa setiap kendaraan 
bcr motor dijalan merncnuhi pcrsyar atan-persyaratan yang 
ditentukan baik yang hcrkcnan dcngan kendaraan bermotor 
nya maupun yang hcr kcnaan dcngan pcngemudinya sebagai 
bag ian yang tidak terpisahkan dari kcndaraan bcrmotor terse 
but. Ditinjau dari aspek rckayasn sosial pemeriksaan kenda 
raan bcrmotor sekaligus dirnaksud untuk mcndidik masyara 
kat untuk taat pada per atur a n pcrundang-undangan yang 
h c rla k u kh usu s n ya di b idang l a lu lintas dan angkutan di 
jalan. 

3. Pcngcmudi 
Pcngaturan mengenai pcngcmudi mcliputi kctcntuan pcrsya 
ratan pcrigcmudi, pcnyclcnggaraan sckolah mcngemudi, dan 
pcnggantian pcngcmudi untuk mcnjamin keselarnatan lalu 
lintas dan angkutan di jalan. 

4. Lalu Lintas 
Pengaturan mengenai lalu l intas antara lain men yangkut 
mcngcnai hal-hal yang berhubungan dcngan pergcrakan 
kcndaraan, orang dan hcwan di jalan, yang mcliputi ketcn 
tuan mengcnai tata cara hcrlalu l i n t as , pcnggunaan jalan 
selain untuk bcrlalu lintas, kewajiban dan tanggung jawab 
bagi pengemudi kendaraan bermotor yang tcrlibat peristiwa 
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kecelakaaa 1alu Iintas, dan tanggung jawab pengemudi terha 
dap perbuatannya yang mengakibatkan kerusakan jalan, 
jernbatan atau fasilitas lalu lintas dan ketentuan mengenai 
pejalan kaki. 
Selain itu guna menjamin perlindungan terhadap kerugian 
yang diderita oleh pihak ketiga serta memberikan rasa aman 
dan dan tenteram bagi awak kendaraan yang mengoperasikan 
kendaraan bermotor, ditentukan adanya wajib asuransi baik 
terhadap kendaraan bermotor itu sendiri maupun terbadap 
kerugian pihak ketiga akibat pengoperasian kendaraan yang 
bersangkutan. 

5. Angkutan di Jalan 
Memuat ketentuan mengenai penggunaan kendaraaan bermo 
tor untuk mengangkut orang dan atau barang, kewajiban 
menggunakan kendaraan urnum untuk penyelenggaraan 
angkutan orang dan barang dengan pembayaran, penyeleng 
garaan angkutan orang dengan kendaraan umum termasuk 
pengaturan fungsi pelayanan yang terdiri dari angkutan antar 
kota, perkotaan dan pedesaan dan jenis pelayanannya, penye 
lenggaraan angkutan untuk keperluan parawisata, penyeleng 
garaan angkutan barang termasuk barang-barang berbahaya, 
usaha angkutan, tarif, serta tanggung jawab pengangkutan 
dan hak pengangkut. 

6. Lalu Lintas dan Angkutan Bagi Penderita Cacal 
Memuat ketentuan mengenai perlindungan dan pelayanan 
bagi penderita cacat dalarn penyelenggaraan Jalu lintas dan 
angkutan di jalan. Ketentuan ini diperlukan agar penderita 
cacat mendapatkan pelayanan khusus, agar mereka dapat 
melakukan kegiatannya secara wajar. 

7. Dampak Lingkungan 
Memuat ketentuan mengenai kewajiban bagi pemi1ik kenda 
raan bermotor untuk ikut menjaga kelestarian lingkungan 
hidup dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebi 
singan lingkungan. 

8. Penyerahan Urusan 
Memuat ketentuan yang memungkinkan Pemerintah Pusat 
menyerahkan urusan-urusan tertentu· di bidang lalu lintas dan 
angkutan di jalan kepada Pemerintah Daerab. 
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1. Pembicaraao tingkat II I Pemandangan Umum Fraksl-fraksl 
atas RUU Lalu Llntas dan Angkutan Jalan 
Pemandangan Umum Fraksi ABRI disampaikan oleh juru bicara 
Poedjo Bintoro 

Fraksi ABRI memandang b ahwa penerbitan Pcraturan 
Pemerintah adalah penting, karena Pcraturan Pemerintah ini akan 
mcngatur pelaksanaan yang lebih bcrsifat teknis dari hal-hal yang 
dimuat dalam undang-undang. Untuk itu Fraksi ABRI rnengha 
rapkan agar Peraturan Pelaksanaan dapat diterbitkan bersarnaan 
waktunya dengan diundangkannya ke-ernpat Undang-undang di 
bidang transportasi tersebut atau selambatnya b eberapa bulan 
sebclum mulai bcrlakunya ke empat Rancangan Undang-Undang 
ini (17 September 1992), schingga cukup ada waktu untuk 
memasyarakatkannya. Hal ini pcnting guna menghindarkan terja 
dinya kesenjangan antara segi formal dan segi rnaterialnya. 
Sejauh mana persiapan Pernerintah dalarn mempersiapkan Peratu 
ran Pelaksanaan itu, Selain dcngan Pcraturan Pcmerintah, perlu 
juga dipertirnbangkan dan dibahas secar a mcndalarn lagi dalam 
Pcmbicaraan Tingkat III tcntang kcmungkinan pendelegasian 
wewenang pernbentukan Peraturan Pelaksanaan kepada instansi 
yang lcbih rendah lagi yaitu kcpada Mcnteri khususnya mcngcnai 
hal-hal teknis yang rnasuk bidang tanggungjawab Menteri, 

Sebelum beralih ke Pernandangan Umum mcngcnai masing 
masing Rancangan Undang-Undang, Fraksi ABRI ingin mempe 
roleh kcjclasan mcngenai penggunaan istilah "transportasi" yang 
dikaitkan dengan masing-rnasing Judul Rancangan Undang 
Undang, yang mcmberi kcsan b elu m adanya kcsamaan arti. 
Dalarn konsiderans "Mcnimbang" pada masing-masing Ran 
cangan Undang-undang kata "transportasi" juga mengandung arti 
yang berlainan, kccuali dalam perannya. Hal lainnya terlihat pula 
dalam uraian penjelasan Perncrintah yang telah menggunakan 
istilah transportasi dan perhubungan dalam maksud dan penger 
tian yang sama. Kiranya pcrlu mendapatkan perhatian mcngenai 
pcnggunaan kata "transportasi" ini guna mcnghindari kekacauan 

· penggunaan istilah atau "semantic confusion". 
Rancangan Undang-Undang tentang Lalu Lintas Angkutan 
Di Jalan. 
1. Dalarn masalah prasarana lalu lintas Fraksi ABRI sepenuh 

nya sependapat dengan Pemerintah agar sistern jaringan 
transportasi dapat berfungsi sebagai ternpat penyelenggaraan 
lalu lintas dan angkutan di jalan sehingga dapat dicapai daya 
guna dan basil guna yang optimal. Konstruksi jaringan jalan 
harus mernenuhi kelas jalan yang dihajatkan oleh perkem- 
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bangan muatan kendaraan. Terminal dibuat untuk memberi 
kan keamanan dan kemudahan bagi naik turunnya penum 
pang. Jembatan timbang disediakan guna menjaga kelestarian 
jalan dan jembatan serta keselamatan pengangkutan. Penye 
diaan prasarana-prasarana tersebut merupakan tanggung 
jawab Pemerintah dalam pengadaannya. 

2. Khusus mengenai pembuatan terminal Pemerintah selaku 
pembina transportasi agar menentukan persyaratannya, 
MisaJnya hanya ada satu terminal persinggahan di dalam satu 
Kabupaten Daerah Tingkat II dan fungsi terminal tidak 
berubab menjadl tempat untuk memupuk peedapataa daerah 
dengan menentukan wajib singgah setiap kendaraan penum 
pang sehingga jadwal perjalanannya terganggu, Untuk itu 
diperlukan kebijakan yang seragam bagi transportasi yang 
melintasi beberapa Propinsi di dalam trayeknya. Demikian 
pula mengenai lokasinya agar mudahkan peralihan ke moda 
transportasi yang lain. 

3. Masalah-masalab yang mengatur tentang kendaraan masih 
perlu adanya kesepakatan pengertian. Fraksi ABRI berpen 
dapat bahwa yang dimaksud dengan "kendaraan bermotor" 
dalam Rancangan Undang-undang ini adalah kendaraan 
angkutan umum baik untuk pengangkutan orang maupun 
barang. Ketentuan yang mengatur tentang kewenangan atas 
hal ihwal kendaraan memang perlu ditetapkan , Kiranya 
terhadap kegiatan-kegiatan yang selam ini berjalan tentang 
sistem pernbinaan administrasi kendaraan bermotor tetap 
dilaksanakan seperti yang dilakukan sekarang ini, Oleh 
karena kegiatan tersebut sudah merupakan sistem adrninistra 
si yang berlaku di seluruh tanah air. Uapaya yang diperlukan 
adalab untuk lebih memantapkan kegiatan pembinaan admi 
nistrasi tersebut agar segala sesuatu berjalan lebih tertib dan 
lancar demi peningkatan fungsi pelayanan. Misalnya pendaf 
taran kendaraan berrnotor yang dilakukan oleh Polri jangan 
sampai terjadi pemalsuan BPKB atau STNK; pengujian 
kendaraan bermotor yang dilakukan oleh aparat LLAJR 
benar-benar memenuhi kelaikan jalan; pemeriksaan kenda 
raan bermotor di jalan oleh Polri benar-benar bertujuan untuk 
kearnanan dan ketertiban. Pembagian tugas tersebut menurut 
pendapat Fraksi ABRI sudah cukup proporsional walaupun 
di sana-sini masih perlu ditingkatkan, Peningkatan disiplin 
kerja dan dedikasi kepada tugas serta penghayatan sebagai 
abdi masyarakat para petugas perlu lebih diperhatikan. 
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4. Tentang dirnasukkannya bcngkel urnum dalarn Rancangan 
Undang-Undang ini perlu dibahas dalam pembicaraan tingkat 
III. Fraksi ABRI berpendapat bahwa yang juga perlu dima 
su kkan ke dalam Rancangan Undang-Undang ini adalah 
persyaratan konstruksi kendaraan (pernbuatan karoseri) yang 
dapat menjamin terwujudnya kcarnanan, keselarnatan dan 
kenyamanan bagi pengguna jasa trarisportasi. 

5. Fraksi ABRI sependapat dengan Pernerintah bahwa penge 
mudi harus memenuhi persyaratan yang ditentukan karena 
pengernudi sangat berpengaruh atas pclaksanaan transportasi. 
Masalah kcarnanan, keselamatan, kelancaran dan ketepatan 
waktu di dalarn perjalanan rnerupakan dambaan bagi setiap 
pengguna jasa lransportasi. Oleh karena itu kctrampilan, 
disiplin serta ketahanan fisik pengcmudi sangat diperlukan. 
Untuk memenuhi persyaratan terscbut kiranya perlu pcngatu 
ran ten tang sistem se le ksi dan pencntuan jam kerja pcnge 
mudi. Rancangan Undang-undang ini rncnsyaratkan bahwa 
u ntuk rnernpero lch sur at ijin mcngcmudi harus diternpuh 
rnclalui sekolah mcngemudi. Dalam kenyataanya ketcntuan 
t er s eb ut b u k an rn er u pa k a n jarninan atas sketrampilan 
mcngcmudi seseorang. Di lain pihak dengan diadakannya 
kctcntuan bahwa surat ijin rnengemudi dapat diperoleh hanya 
mclalui administrasi yang dapat dilakukan olch pihak-pihak 
yang kurang bertanggung jawab. Scyogyanya scscorang 
dapat mcm per o leh Sl M apab il a yang bersangkulan te lah 
mcngikuti pengujian kesehatan dan ketrampilan mengcmudi 
yang dilakukan oleh instansi yang ditugasi untuk keperluan 
tcrscbut tan pa mernpersyaratkan apakah orang terscbut 
mcngikuti sekolah mcngcmudi atau tidak, 

Pemandandangan Umum Fraksi Karya Pembangunan disam 
paikan oleh juru bicara Herman Mote, SH. 

Kehadiran R UU di b idan g tru n spor ta s i sangatlah tepat 
dilihat dari momentum strategis yang dihadapi hangsa, khususnya 
pada saat pcrnhangunan Nasional kita akan mcrn asu ki tahap 
tinggal landas. Sebagai suatu era baru yakni Era Kebangkitan 
Nasional kc II dan sckaligus rncrupakan Era Industr ial isasi. 
Pcruridang-undangan di bidang transportasi yang kita hadapi 
pernb ahasannya pada masa sidang sckarang ini diharapkan akan 
mampu mcngantisipasi baik pcluang maupun kendala yang akan 
dih adapi , scjalan dcngan derap langkah pernbangunan Nasional 
yang semakin kornpleks, luas dan scmakin menunlul aspck kuali 
tas maupun kuantitas di segenap bidang kchidupan masyarakat, 
menuntut perlunya ptngamatan bebcrapa faktor dominan yang 
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akan mempengaruhi baik keberadaan kesinambungan maupun 
laju pembangunan bangsa, khususnya bidang transportasi, dianta 
ranya ialah : 
Pertama.Proses globalisasi ekonomi yang melanda dunia dengan 

segala dampaknya yang tidak dapat dihindarkan, di satu 
pihak harus secara tepat, cermat dan bijaksana dapat kita 
manfaatkan peluang-peluangnya, dan dilain pihak kita 
mampu untuk mengeliminir atau menghindarkan berba 
gai dampak negatifuya. 

Kedua : Keberadaan Geo-politik Indonesia yang berada di titik _ 
silang dua Samudera Pasifik dan Hindia, dua Benua Asia 
dan Australia dan merupakan negara kepulauan terbesar 
dengan batas maritim yang terpanjang di dunia merupa 
kan satu faktor dominan dimana sistem transportasi 
nasional akan senantiasa meru.akan unsur yang sangat 
strategis baik dilihat dari kepentingan perekonomian, 
politik, sosial budaya, ketahanan nasional, kesatuan 
ekonomi, kesatuan dan persatuan bangsa. 

Ketiga : Dalam memasuki abad XXI Indonesia akan memiliki 
penduduk tidak kurang dari 230 juta yang tersebar di 
seluruh pelosok tanah air dirnana unsur pemerataan 
pernbangunan, kesempatan usaha dan kesempatan kerja 
akan semakin dirasakan sangat mendesak, Demikian 
pula kompleksitas pembangunan yang menuntut terpe 
n uh in ya barang dan jasa dalam jumlah yang terus 
meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya akan 
senantiasa mendorong fungsi serta peranan transportasi 
untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi serta daya 
saingnya, baik terhadap pasaran luar maupun dalam 
negeri. 

Setelah Fraksi Karya Pembangunan menyampaikan secara 
ringkas wawasan pemikiran tentang pola dan strategi transportasi 
Nasional, perkenankan karni menyampaikan pola pikir yang 
mendasari sikap Fraksi Karya Pembangunan dalam membahas 
RUU di bidang transportasi sebagai berikut : 
1. Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup merupakan 

pedoman, penuntun dan arah dalam pelaksanaan pembangu 
nan perhubungan, sehingga pelaksanaan pembangunan terse 
bu t benar-benar merupakan upaya untuk mewujudkan 
masyarakat yang sejahtera lahir baitin, adil dan merata. 
Fraksi Karya Pembangunan berpendapat bahwa pembangunan 
perhubungan yang dijiwai nilai-nilai Pancasila tersebut 
hendaknya memiliki aspek prosperity dan aspek security. 
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2. UUD 1945 sebagai landasan struktural pcmbangunan bangsa 
hendaknya dapat memberikan corak bagi pembangunan 
perhubungan. Corak tersebut tertuang dalam Pasal 33 UUD 
1945, dirnana asas kekeluargaan mcrupakan prinsip dasar 
yang harus dilaksanakan dalam penye lenggaraan kegiatan 
transportasi. 

3. GBHN dalam bidang Perhubungan menegaskan sebagai 
berikut : 
a. Pembangunan pcrhubungan yang meliputi perhubungan 

darat, taut dan udara, diarahkan untuk memperlancar 
arus manusia, barang dan jasa serta informasi ke seluruh 
pcnjuru Tarrah Air. Dcngan demikian pembangunan 
perhubungan akan mernperlancar roda perekonomian, 
memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam 
rangka ketahanan nasional. Untuk itu pembangunan 
perhubungan pcrlu dilaksanakan secara serasi dan terpa 
du dengan sektor-sektor pembangunan lainnya serta 
antara berbagai jenis pcrhubungan, dan dengan selalu 
mernperhatikan kelestarian kcmampuan sumber alam 
dan lingkungan serta pcnghcmatan pcnggunaan energi. 

b. Pembangunan pcrhubungan bertujuan untuk rnening 
katkan kemampuan perhubungan yang lebih luas, tertih, 
teratur, arnan lancar, cepat dan efisien dengan biaya 
yang terjangkau oleh masyarakat serta menunjang kehi 
dupan masyarakat dan mendorong pemerataan pem 
bangunan kcscluruh wilayah Tanah Air. Untuk itu perlu 
tcrus dikernbangkan potensi perhubungan serta diting 
katkan peran serta masyarakat, kualitas pclayanan dan 
efisicnsi dalam pengelolaan usaha pcrhubungan. Di 
samping itu dilanjutkan pcngcmbangan dan pcmanfaatan 
teknologi yang tepat serta pendidikan dan latihan guna 
mcnyediakan tenaga kcrja yang ahli dan terampil terrna 
suk pembinaan jiwa kebahar ian dan kedirgantaraan. 
Selanjutnya keselamatan dan keamanan perhubungan 
baik di darat, di taut maupun di udara harus terus 
mcnerus ditingkatkan. 

c. Dalam rangka pcningkatan dan pcmbangunan, perha 
tian khusus pcrlu diber ikan kepada pernbangunan perhu 
bungan dacrah transmigrasi dan daerah perbatasan. 
Dalam hubungan ini pcngembangan angkutan perintis 
terus ditingkatkan. 

d. Pembangunan perhubungan darat dilanjutkan untuk me 
ningkatkan penycdiaan, kernampuan.dan pelayanan ang- 
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kutan jalan raya, angkutan kereta api serta angkutan 
sungai, danau dan penyeberangan. Khusus di wilayah 
perkotaan dikembangkan sistim angkutan umum yang 
terpadu yang mampu melauyani kebutuhan masyarakat 
perkotaan, 

e. Pembangunan jalan dilanjutkan dengan mengutamakan 
jaringan jalan di pusat-pusat pertumbuhan dan di pusar 
pusat produksi serta jalan yang menghubungkan daerah 
produksi dengan daerah pemasarannya, Juga perlu 
dibangun jalan untuk membuka daerah terpencil dan 
mendukung pengembangan pemukiman termasuk pemu 
kiman transmigrasi. Pembangunan jalan dalam kota 
yang lalu lintasnya sangat padat perlu dilanjutkan dan 
ditingkatkan. 

f. Jasa angkautan jalan raya yang meliputi angkutan pe 
nurnpang dan muatan dalam kota, antarkota, dan antar 
daerah, perlu dibina dan dikembangkan serta ditingkat 
kan efisiensinya. 

g. Pernbangunan perkeretaapian dilanjutkan dengan me· 
ningkatkan daya angkut, kualitas pelayanan dan efisiensi 
pengelolaannya sehingga kereta api sebagai angkutan 
umum penumpang dan barang dapat diandalkan oteh 
masyarakat, Selanjutnya dalam rangka meningkatkan 
pelayanan angkutan dalam kota dan antarkota diusaha 
kan pengembangan sistem angkutan kereta api, 

Dalam menghadapi fenomena transportasi dewasa ini perlu 
diperhatikan beberapa aspek, antara lain : 
1. Aspek Kebijaksanaan. 

Kebijaksanaan yang diternpuh dalarn melaksanakan 
peningkatan keselarnatan dan penertiban lalu Jintas di jalan 
baik menyangkut angkutan di dalam kota maupun antar kota 
dengan tujuan mengurangi dan menurunkan angka kecela 
kaan lalu lintas baik disebabkan faktor teknis kecelakaan 
rnaupun oleh kelengahan pemakai jalan, juga kebijaksanaan 
pembinaan teknis operasi kendaraan dan pembinaan sistim 
operasi angkutan sejalan dengan perturnbuhan sarana angku 
tan masih dirasakan kurang terpadu. Hal ini kiranya disebab 
kan karena belum seragamnya penjabaran fungsi dan tang· 
gung jawab instansi yang terkait dalam pengendalian trans 
portasi yang terpadu di rnasing-masing daerah, 

· Kebijaksanaan pembangunan perhubungan laut, adalah 
meningkatkan peranan dan kemampuan jasa angkutan laut 
nasional secara terpadu dengan sektor pembangunan lainnya, 
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Saal ini sarana dan kemampuan untuk menyediakan pelayan 
an transportasi laut yang luas, tcrtib, teratur, aman, lancar dan 
efesicn rnasih dirasakan kurang rnerncnuhi kebutuhan masya 
rakat, tcrutama daerah tcrpencil. 

Kcbijaksanaa n pernbangu nan pcrhuhungan udara dia 
rahkan untuk mcning:katkan kemampuan angkutan udara baik 
untuk pelayanan dalarn ncgcri, termasuk angkutan udara 
pcrintis, maupun u ntuk pclayanan lu ar negcri. Disamping 
masih diharapkan peningkatan daya tarnpung armada, pe 
ningkatan kese larn atan penerb arigan, pcrluasan jaringan 
pcncrbangan dan penarnbahan frekucnsi pencrbangan, masih 
sangat dirasakan kurangnya pelayanan tcrhaJap masyarakat 
yang mempcrguna kan jasa angkutan udara. 

Bahwa ker eta api mernpun yai keunggulan komparatif 
diban dingkan dcngan angkutan jalan r aya antara lain daya 
angkutnya yang besar , yang memungkinkannya menyeleng 
garakan angkutan yang rclatif murah, arnan, masal dan hernat 
cncrgi. Namun demikian masih dirasakan perusahaan jasa 
angkutan ker eta api b e lu m dapat melayani angkutan dan 
kebutuhan masyarakat secara mandiri. 

Pada saai ini m asih dir asakan belum mernadainya pe 
menuhan kcbutuhan pclayanan lintas penyeberangan, khu 
susn ya di wilayah terpenci I dan kurangn ya pcrhatian pcnye 
diaan lintas pcnyeberarigan dengan teratur di daerah-daerah 
kcpulauan Jan daerah-daerab pcrbatasan. Selain itu ketcrpa 
duan pclayanan angkutan sungai, danau dan penyebcrangan 
dengan angku tan taut, khususnya angkutan per intis masih 
pcr lu dikembangkan mcnjudi sistcrn angkutan yang suling 
mendu kung, ter lcb ih-Ieb ih di w ilayah Indonesia b agian 
timur. 

2. Aspek kualitas Pelayanan. 
Kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat 

olch perusanaan angkutan umurn baik milik swasta maupun 
usaha milik ncgar a masih dir asakan belum memadai dan 
scringkali merugikan pemakai jasa angkutan. Hal ini kiranya 
discbabkan lemahnya pengawasan dan pernbinaan alas kuali 
tas angkutan. Selain daripada itu pcraturan umurn angkutan 
jalan raya yang antara lain mcngenai pcraturan batas kccepa 
tan, tanggung jawab pengemudi, tanggung jawab pemilik 
kcndaraan, kesclarnatan pcjalan kaki, pengendara sepcda dan 
pcnyandang cacat tubuh rnasih dirasa kan Iernah dan tidak 
mengatur sccara menycluruh, sehingga pengaturan ha! diatas 
belum menjangkau sebagaimana diharapkan. 



431 

3. Aspek Perkembangan Teknologi. 
Perkembangan teknologi sarana angkutan dan perkem 

bangan teknologi pembangunan prasarana jalan yang me 
ningkat dan berkembang, masih perlu dipadukan dengan 
peraturan-peraturan yang dapat mengan tisipasi perkem 
bangan tersebut secara lebih efisien dan efektif. 

4. Aspek Pemeliharaan. 
Berlandaskan pada wawasan, pola dan pokok-pokok 

pikiran sebagaimana diutarakan di atas, Fraksi Karya Pem 
bangunan memintakan perhatian terhadap betapa pentingnya 
fungsi dan peran pemeiiharaan. Melalui observasi serta 
pengalaman sehari-hari yang kita alami, betapa aspek peme 
liharaan asset negara, khususnya di lingkungan Departemen 
Perhubungan perlu lebih ditingkatkan dan diberi perhatian 
yang sama dengan aspek pembangunan berbagai sarana dan 
prasarana perhubungan itu sendiri. 

Pada dasarnya fungsi dan peran pemeliharaan tidak 
dapat dilepaskan dari pembangunan pendidikan dan pemban 
gunan sosial budaya. Dengan semakin kompleksnya pem 
bangunan serta dalam rangka tujuan pembangunan yang 
mengacu pada dpeningkatan kualitas di segenap bidang 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hen 
daknya pemeliharaan merupakan unsur yang tidak terpisah 
kan dari budaya etos kerja dan jati diri bangsa. 
Setelah kita uraikan masalah - masalah aktual yang merupa 

kan fenomena masa kini yang dihadapi sektor perhubungan, 
Fraksi Karya Pembangunan berkeyakinan bahwa wawasan, pola 
pikir serta pokok-pokok pikiran kami akan sekaligus merupakan 
sikap Fraksi Karya Pembangunan dalam memasuki pembahasan 
RUU dalam rangka upaya lebih menyempumakannya. 

Selanjutnya, guna lebih mendukung pandangan yang telah 
diutarakan di atas, Fraksi Karya Pembangunan perlu menyampai 
kan ilustrasi permasalahan pokok yang ada kaitan dengan upaya 
pernbahasan. Dengan permasalahan yang sifatnya umu, Fraksi 
Karya Pembangunan masih mengharapkan penjelasan Pemerintah 
mengenai: 
1. RUU bidang transportasi yang diajukan Pemerintah melalui 

4 RUU subsektor lalu lintas dan angkutan di jalan, perkere 
taapian, pelayaran dan penerbangan masih belum terJibat 
adanya sating keterkaitan yang mengacu kepada satu pola 
transportasi nasional yang mampu merangkum suatu kebijak 
sanaan transportasi yang terpadu. Bagaimanakab kebijaksa 
naan pemerintah mengenai pola transportasi nasional yang 
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telah atau akan dilaksanakan dan sejauh mana hat tersebut 
tercermin pengaturannya dalarn masing-masing RUU dalam 
sektor transportasi nasional? 

2. Masalah pcmbinaan dan peningkatan kualitas sumber daya 
rnanusia bagi penycdiaan tenaga kerja yang ahli dan tcrampil 
dan berjiwa pen uh pengabdian dipcrlukan sebagai salah satu 
faktor pcnentu utama da l arn penyelenggaraan pcran dan 
fungsi transportasi nasional. 
Hal ini dije laskan secara garis besar dalam ketcrangan Pe 
merintah, namun tidak diatur dalam masing-masing RUU. 
Fraksi Karya Pembangunan mengharapkan pcnjelasan Pe 
merintah mengenai hal ini. 

3. Fraksi Karya Pcmban gu nan mcngharapkan penjelasan 
Perner intah mengcnai angkutan sungai danau dan penyebe 
rangan, karen a se car a operasional bidang ASDP berada 
dibawah subsektor pcrhubungan darat, scdangkan pengatu 
rannya dalarn RUU tidak dilakukan mclalui RUU Lalu Lintas 
dan Angkutan di Jalan me lainkan dalarn RUU tentang Pela 
yaran. 

4. Ketcntuan-ketcntuan tercanturn dalarn keernpat RUU me 
ngcnai transporrasi, banyak dijumpai pasal yang mcnunjuk 
pengaturannya lcbih lanjut mclalui Peraturan Pemerintah 
(PP) yang akan mernbawa konsekuensi banyaknya Peraturan 
Pemerintah yang perlu dibuat. Fraksi Karya Pcmbangunan 
bcrpendapat tcrhadap pasal-pasa l dirnaksud perlu ditelaah 
lebih mendalam lagi, bagi kejelasan pcngaturan mengenai 
hal-h al bcrsifut pokck dan tcknis secara proposional. Selain 
daripada itu karena kurun waktu antara ber lakunya Undang 
Undang dengan kcluarnya Peraturan Pcmerintah cukup lama, 
dikhawatirkan dapat tcrjadi kcscnjarigan hukum yang dapat 
berdarnpak negatip. Fraksi Karya Pernbangunan mengharap 
kan tanggapan Pcmcrintah terhadap ha! ini. 

5. Dalarn masing-masing RUU tidak dilakukan pcngaturan 
secara cksplisit tcrhadap tiga pclaku ckonomi nasional yakni 
BUi\1N, swasta dan koperasi, padahal keberadaan, peran dan 
pcmbinaan masing-masing masih rncrupakan masalah pokok 
dalarn pembarigunan dan realisasi demokrasi ekonorni kita. 
Fraksi Karya Pcmbangunan rncngharapkan tanggapan Perne 
rinlah mengcnai hal ini. 

6. Dcngan dasar pikiran bahwa percncanaan dan pernbangunan 
sarana dan prasarana lalu lintas angkutan terutarna sub sektor 
perhubungan darat, karena crat berkaitan dcngan penataan 
ruang maka dalam pernbahasan RUU ini pcrlu antisipasi 
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. . 

yang lebih cermat karena kita belum memiliki RUU Tata 
Ruang. Sependapatkah Pemerintah dengan Fraksi kami dan 
sejauh mana hat ini telah menjadi perhatian Pemerintah 
dalam menyusun RUU tersebut diatas ? 

7. Transportasi Nasional mempunyai kaitan erat dengan perts 
hanan dan keamanan nasional oleh karena itu haruslah pula 
berperan secara optimal sebagai sarana pendukung manakala 
bangsa dan negara menghadapi masa-masa krisis dan darurat, 
Sampai seberapa jauh hal ini telah dijabarkan melalui RUU 
bidang transportasi ? 

Dalam menda1ami materi secara khusus terhadap materi masing 
masing RUU, Fraksi Karya Pembangunan mengharapkan pula 
penjelasan terhadap permasalahan-perrnasalahan yang berhu 
bungan dengan pasal-pasal Rancangan Undang-Undang yang 
disampaikan Pemerintah, sebagai berikut : 
RUU Lalu Lintas dan Angkutan di Jalan. 
1. Sebagaimana disebutkan pada Bab IV, Pasal 6 ayat (1), untuk 

mewujudkan lalu lintas dan -angkutan di jalan yang terpadu 
dengan rnoda angikutan lain sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 ditetapkan jaringan transportasi jalan. Pada pasal 5 
huruf b diketengahkan bahwa memadukan sistim lalu lintas 
dan angkutan di jalan dengan berbagai moda transportasi lain 
dalam satu kesatuan sistem transportasi serta memperhatikan 
seluruh aspek kehidupan masyarakat, lingkungan hidup dan 
tata ruang, Fraksi Karya Pembangunan ingin penjelasan lebih 
lanjut, bagaimanakah yang dimaksud memadukan sistim lalu 
lintas dan angkutan di jalan dengan moda transportasi lain 
nya dalam satu kesatuan dalam sistem transportasi ? 

2. Dalam RUU Latu Lintas Dan Angkutan di Jalan pada Bab V, 
Pasal 11 dan Pasal 14, dan Bab VI, Pasal 18 masing-masing 
mengatur mengenai persyaratan kendaraan bermotor, beng 
kel umum kendaraan bermotor dan sekolah pengemudi. 
Namun dalarn pengaturan Ialu lintas dan angkutan di jalan, 
faktor lain yang menentukan adalab jumlab kendaraan yang 
ada dijalan. Fraksi Karya Pembangunan ingin mempertanya 
kan sejauh mana RUU ini dapat mengatur usaha usaha lain 
yang terkait langsung dalam struktur penyelenggaraan jasa 
angkutan di jalan ray a ? 

3. Pada Pasal 44 RUU, disebutkan bahwa pengusaha angkutan 
umum wajib mengernbalikan biaya angkutan yang telah 
dibayar oleh pen um pang dan a tau pengiriman barang, jika 
terjadi pembatalan pemberangkatan kendaraan angkutan 
umum, selanjutnya Pasal 45 ayat (1) menyebutkan bahwa 

I 
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pengusaha angkutan urn um bertanggung jawab atas kerugian 
pihak lain karena kclalaiannya. Fraksi Karya Pcmbangunan 
bcrpcridapat bahwa diperlukan pasal tcrscndiri yang menga 
tur secara tegas rnengcnai ha! yang rncnyangkut kepentingan 
pclayanan terhadap masyarakat ini. Sependapatkah Pernerin 
tah dengan kami mengcnai hal terscbut diatas ?. 

Pemandangan Umum Fraksi Persatuan Pembangunan disam 
paikan oleh juru bicara H. Umar Buang. 

Scluruh rakyat Indonesia mclalui DPR-RJ memang telah 
mengharapkan agar Pemerintah dapat mengajukan RUU terscbut. 
Hal ini disebabkan, karena pcraturan perundang-undangan yang 
tclah ada yang mcngatur masalab transportasi nasional bukan saja 
sudah tidak mampu lagi mengantisipasi perkernbangan transpor 
tasi nasional, tetapi juga peraturan pcrundangan-undangan yang 
ada sebagian hesar masih mcrupakan warisan Pemerintah kolo 
nial yang ti<lak sesuai lagi dcngan koriscp hukurn Nasional yang 
berlandaskan Pancasila. 

Akibat yang dirasakan dnri tidak mampunya pcraturan per 
undang-undangan yang ada untuk rnengantisipasi pcrkembangan 
transportasi n asional baik masa k in i rnaupun masa yang akan 
datang ialah tcrkesan adanya scmacarn kebijaksanaan pcmerintah 
yang hcrsi fat u j i-coba dalarn mennngani transportasi nasional. 

Keh ija ksanann Pemcrintuh yang bcrsifat uj i-coba itu bu kan 
saja se k edar menyangkut saran a dan pr asar an a transportasi, 
tetapi juga menyangkut masalah kcbijaksanaan yang sering kali 
bcrubah-ubah, yang dampaknya tidak jarang mcrugikan masyara 
kat maupun para pcngusaha yang bergerak dibidang transportasi, 
sehingga iklirn bcrusaha yang sehut tiduk tcrcipta sccara baik. 

Sebagai contoh dapat dikernukan pcnggunaan alat transporta 
si, khususnya di kota-kota b csar. Di Jakarta du lu kita mengenal 
alat transportasi untuk pcnumpang seperti bccak, berno oplet dan 
lain-lain. Kini alat transportasi untu k pcnurnpang di kota Jakarta 
tcrdiri berbagai jcnis scpcrti bajaj, mikrolct, his kota, keretaapi, 
ojck dan taksi. Bahkan terakhir ini diperoleh bcrita bahwa Peme 
rintah c.q. Mcnleri Perhuburigun te lah pula mcnyctujui untuk 
mengopcrasikan a lat transportasi bcrnarna toyoka uruuk Jakarta. 

Keadaan ini rnernbcrikan gambaran yang jelas hahwa Pcrne 
rintah helum mcm i l i k i pcrencrnaan yang mantap terhadap alat 
transportasi untuk penumpang di kota-kota, dun penggunaan alat 
transportasi tctapi masih da lam taruf uj i-coba, serta ban yak diten 
tukan oleh kemauan dan keinginan para produsen alat transporta 
si. 

\ 



435 

Ketidak mampuan didalam merencanakan dan merumuskan 
kebijaksanaan untuk melakukan pilihan yang tepat terhadap peng 
gunaan alat transportasi untuk penumpang di kota-kota besar 
telab mengakibatkan terjadinya kemacetan di jalan-jalan. 

Dengan diizinkan beroperasinya berbagai jenis kendaraan itu 
di kota-kota besar, khususnya di Jakarta, buka saja dapat menim 
bulkan kernacetan di jalan-jalan, tetapi kebijaksanaan ini belum 
sesuai dengan kebijaksanaan angkutan kota yang bersifat massal, 
aman tertib, lancar dan terjangkau oleh daya beli masyarakat, 

Kemacetan jalan di kota-kota besar semakin menjadi-jadi 
dengan semakin bertambah banyaknya kendaraan bermotor, 
sementara jalan yang ada sangat terbatas kemampuannya, disam 
ping masih rendahnya tingkat disiplin para pengguna jalan dan 
belum dapat ditegakkannya law-enforcment secara nyata. 

Berbagai operasi seperti Operasi Patuh, telah dijalankan, 
namun hasilnya masih jauh dari apa yang diharapkan. Usaha 
untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di kota-kota besar baru 
merupakan suatu kebijaksanaan yang bersifat insidentil dan 
sporadis, tidak dilakukan secara konsepsional dan menyelurub. 

Ketidak mampuan seperti yang digambarkan diatas telab 
pula didukung oleh kurangnya disiplin, pengawasan dan koordi 
nasi antara instansi Pernerinlah yang terkait dalarn menangani 
masalah lalu lintas. 

Kerusakan terhadap jalan yang telah dibangun dengan biaya 
yang sangat tinggi menunjukkan bukti nyata betapa masih lemah 
nya disiplin, pengawasan dan koordinasi antara instansi Pemerin 
tah yang terkait, Umum sudah mengetahui bahwa jalan di Indone 
sia yang dibangun dewasa ini hanya mampu menahan tekanan 
gandar maksimum antara 8 - 10 ton. Tetapi para produsen kenda 
raan berrnotor diizinkan oleh Pemerintah untuk memproduksi 
kendaraan dengan tekanan gandar rnelebihi kemarnpuan jalan. 

Dengan tersedianya alat transportasi yang melebihi kemam 
puan jalan, maka para pengusaha tidak segan-segan mempergu 
nakan kendaraan tersebut untuk mengangkut barang muatan yang 
melebihi kemampuan tekanan gandar jalan dimaksud, 

Keadaan ini masih terus berlangsung, dan kerusakan jalan 
terjadi di mana-rnana, tetapi sejauh ini belum terlihat tindakan 
yang tetas yang diiakukan oleh Pernerintah kepada perusahaan 
jasa angkutan tersebut. 

Kerusakan jalan yang terjadi itu, telab pula mengakibatkan 
life time jalan tersebut menjadi semakin pendek. Akibat yang 
dirasakan ialah Pemerintah terpaksa rnenyediakan anggaran yang 
sangat besar untuk melakukan perbaikan jalan, sehingga pada 
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tahun anggaran 1991/1992 tcrpaksa dialokasikan anggaran untuk 
merehabilitasi jalan scpanjang 1200 KM:. 

Jika koordinasi antara instansi Pcmcrintah yang terkait ber 
jalan seca. ,,aik, kita scmua ya kin bahwa kerusakan jalan yang 
sedernikian pnrah itu tidak pcrlu terjadi schingga kita tidak perlu 
menyediakan anggaran yang dernikian besar untuk memperbaiki 
jalan yang rusak. Lebih baik anggaran itu kita manfaatkan untuk 
mcmbangun jal an yang bar u yang mcmang sangat dibutuhkan 
olch rnasyara kat. 

Schubungan dengan hat itu, Fraksi Pcrsatuan Pcmbangunan 
ingin mcminla penjclasan dari Pernerintah, bagaimana dan sarnpai 
sejauh mana pclaksanaan koordinasi tcrscbut te lah dijalankan 
selarna ini ? 

Fraksi Persatuan Pembangunan menyambut gembira Kete 
rangan Pernerintah yang tclah disampaikan oleh Mcntcri Perhu 
bungan dalam Rapat paripurna DPR-RI tanggal 24 Mei 1991 
yang mcnycbutkan bahwa perturnbuhan Produk Domestik Bruta 
(PDB) Sektor Perhubungan dalam pcrckonomian nasional sampai 
dcngan Pelita V telab dapat turnbuh di alas laju rata-rata ekoriorni 
nasiona], 

Walaupun Pcmerintah tidak mcngemukakan angka sccara 
jclas, Fraksi Persatuan Pemhangunan ingin mernpcrolch penjclas 
an dari Pcmcrintah pcrkiraan pcrtumbuhan scktor perhubungan 
untuk PDB sampai a khir Pelita V nanti. 

Disamping menyampaikan kcgernbiraan tcrhadap ha! terse 
but, maka Fraksi Persatu an Pcmbangunan juga rnenyarnpaikan 
rasa kcprihatinan atas bcrbagai musibah yang mcnimpa rakyat 
Indonesia dalarn kaitannya dcngan penyclcnggaraan transportasi 
nasional. Musibah demi musibah, baik yang terjadi <lidarat, laut, 
udara, jalan raya rnaupun keretaapi sclalu mcminta korban nyawa 
rnanusia. 

Men urut pengamatan Fraksi Pcrsatuan Pcmbangunan, salah 
satu penycbab terjadinya musibah di atas, adalah terlcbtak pada 
kelernahan aparatur Pemerintah dibidang pcngawasan, schingga 
alat transportasi, khususn ya alat transportasi darat, laut, dan 
kcrcta api mengangkut penumpang rnc lcb ih i kapasitas yang 
tersedia. 

Jika aparatur Pcmcr intah dapat melakukan pengawasan 
secara cfcktif, kita yakin musihah tersebut tidak perlu terjadi atau 
sekurang-kurangnya dapat diminimalkan. 

Sering kali pula terjadi, kclchihan pcnumpang itu justru ka 
rena mendapat dispensasi dari Pcrnerintah. 
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Agaknya, musibah yang menimpa KM Tarnpomas yang 
terjadi di Laut Masalernbo beberapa tahun yang lalu, yang 
merenggut ratusan nyawa manusia, belum mernberikan pelajaran 
yang cukup berarti bagi aparatur Pemerintah. 

Terhadap kasus KM Lawit yang mernbawa penumpang 
melebihi 4000 orang, dan sesuai dengan pemberitaan media 
massa, Pemerintah telah melakukan perneriksaan terhadap pejabat 
yang bertanggung jawab di bidng tersebut. namun sampai saat ini 
basil perneriksaan itu belum diketahui oleh masyarakat serta 
tindakan apa yang telah diambil oleh Pemerintah terhadap pejabat 
yang bersangkutan. 

Fraksi Persatuan Pembangunan ingin rnemperoleb penjelasan 
dari Pemerintah terhadap kasus KM Lawit itu, sehingga masyara 
kat dapat mengerahui secara jelas siapa yang bertanggungjawab 
dan tindakan apa yang telah diambil oleh Pemerintah. 

Hal ini terbukti dengan terjadinya 2 (dua) kali KM Lawit 
yang mengangkut penumpang sampai melebihi 4.000 orang, 
padahal kapasitasnya hanya lehih 1.000 orang. 

Kasus KM Lawit ini memberikan gambaran yang sangat 
nyata, betapa lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh aparatur 
Pemerintah dan lebih daripada itu, nyawa manusia dinilai seolah 
olah kurang berharga, 

Terjadinya beberapa kali kecelakaan yang menimpa kapal 
PLM yang sebenarnya tidak dibenarkan untuk memuat penum 
pang, lagi-Iagi merupakan bukti bahwa pengawasan hampir 
harnpir tidak berjalan. 

Ledakan-ledakan penumpang seperti yang kami kemukakan 
di atas tidak hanya terjadi pada kapal laut, tetapi terjadi juga pada 
bis, kereta api, clan angkutan penyeberangan, yang kesemuanya 
itu sama sekali tidak menjamin keselamatan penumpang. 

Tetapi sejauh ini Fraksi Persatuan Pembangunan belum 
rnendengar adanya tindakan yang tegas dari Pemerintah, baik 
terhadap pejabat yang bertanggungjawab dibidang itu maupun 
terhadap operatornya. 

Dengan tidak adanya tindakan yang tegas dari Pemerintab, 
maka kejadian itu terus menerus berulang dan terulang. 

Fraksi Persatuan Pembangunan ingin memperoleh penjelasan 
dari Pemerintah, sarnpai sejauh mana pengawasan tersebut telah 
dilakukan selama ini dan bagaimana pula dengan pengawasan 
pada masa yang akan datang?. 

Dunia transportasi nasional kita hingga hari ini masih dice 
rnari oleh berbagai bentuk percaloan. Nampaknya peran para calo 
semakin tangguh dan ikhtiar untuk menumpas para calo ini 
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belum mcmpcrlihatkan basil apa-apa. Dalih tradisional yaitu tidak 
scirnbangnya antara "supply and demand", merupakan alasan 
kuno scbagai dalih untuk menunjukkan ketidakmampuan aparatur 
Pcmerintah untuk mcnumpas para calo. 

Perea loan yang sangat mcrugi kan masyarakat in i, yang 
mclanda seluruh alat transportasi, baik di darat, laut, udara mau 
pun kereta api, tidak mungkin bisa heropcrasi kalau mereka tidak 
didukurig olch oknurn orang dalam sendiri. 

"Tiada tik ct tanpa culo", inilah pernco yang agak tcpat untuk 
menggarnbar kan pcranan calo da larn dunia usaha transportasi 
nasional dewasa ini, khususnya puda waktu-waktu tcrtcntu, scper 
ti Lcbaran atau liburan sckolah. 

Pcrnyataan bcbcrapa pcjabat Pcrnerintah untuk mcmberantas 
calo ini, hnru mcrupakan slogan untuk mcnycjukkan hati rakyat 
dan kcnyataannya rakyst tetap hcrhadnpan dcngan para calo. 

Kita tidak tahu pasli , kapan percaloan itu bcnar-benar dapat 
dibcrnntus, at au kah kita harus mcnunggu hingga tcrpcnuhinya 
keseimbungan antara "supply and demand". 

Pcmcr int ah dih ar apk an daput mcrnhcr i kan tanggapan atas 
masalah tersehut. 

Hal lain yang dmenjadi kcprihatinan Fraksi Pcrsatuan Pcm 
bangunan dalam dun ia transportasi nasion al kita ialah rnasih 
merajalclnnya pungli, baik di jalan raya, di laut, di pclabuhan, di 
j ernbatan timbang, di terminal dan lain-lain. Bahkan dalam 
pcngurusan pcr iz inanpu n m.rsih pulu tcrdcngar adanya pungli 
yang p.ula gilirannya dapat mcnimbulkun "high cost economy". 

Fruksi Persatuan Pcrnhangunan ingin mcnyampaikan tcri 
makasih kcpada media massa yang tidak jcrnu-jcmunya rnemberi 
ta kan masa lah pungli in i , walaupun kita scmua tahu b ahwa 
dcng.m p cmbcr itan n it u pungli m as ih tetap b crjalan, ka la upun 
hcrhcnti hanya untuk scjcnak sap, scsudah itu karnbuh kcmbali. 

Usaha untuk mcmb crantas pungli in i sarna sulitnya dcngan 
usaha untuk mernberantns pcrcaloan clan dalihnya sarna sekali 
tidak jclas. 

Dari kcnyaraan-kenyataan yang dis ebutkan diatas, Fraksi 
Pcrsatuan Pcmban gu n an ingin m crn pcr olch pe nj e l asan dari 
Pcmcrintah, sarnpai scjauh mana kcbcrhasilan yang tclah dicapai 
dalarn rnewujudkan "5 Citra Munusia Pcrhubungan". 

Ataukah 5 Citr a Manusia Pcrhuburigan itu cukup menjadi 
slogan yang dihafalkan saja sctiap hari. 

Fraksi Pcrsa tu a n Pcmbun gun an mcr asa gcmbira adanya 
kctcntunn Pasal 33 RUU tcntarig Laiu Lintas dan Angkutan di 



439 

Jalan yang mewajibkan pengusaha angkutan umum untuk menga 
suransikan orang yang diperkerjakan sebagai awak kendaraan, 

Narnun pasal ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 68 RUU 
baru diperlakukan pada tanggal 17 September 1993. Dengan 
demikian untuk sementara waktu, apabila RUU ini dapat disah 
kan dalam waktu yang tidak terlalu lama, awak kendaraan yang 
diperkerjakan oleh pengusaha angkutan umum tidak diasuransi 
kan dan apabila terjadi kecelakaan mereka tidak akan menerirna 
premi asuransi, 

Beginikah yang harus kita perlakukan terhadap awak kenda 
raan dan mengapa asuransi tidak berlaku segera setelah RUU 
tersebut disahkan menjadi Undang-Undang ? 
Mengharapkan penjelasan dari Pernerintah. 
Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia di 
sampaikan oleh juru bicara I Gusti Ngurah Yudha 
Rancangan Undang-Undang tentang Lalu-Llntas dan Angku 
tan di Jalan. 

Sebagaimana kita maklumi bersama, bahwa lalu-lintas dan 
angkutan jalan raya sudah merupakan bagian dari kehidupan 
masyarakat, oleh karena itu apabila timbul permasalahan-perma 
salahan yang dianggap dapat mengganggu kepentingan umum 
dalam kaitannya dengan ketertiban dan kearnanan lalu lintas serta 
kelancaran angkutan di Jalan, berbagai pihak, baik dikalangan 
pemerintahan, organisasi-organisasi kemasyarakatan, para pakar 
dan kalangan universitas dan sebagainya ikut berupaya merne 
cahkan persoalannya, baik melalui pertemuan koordinasi, semi· 
nar-seminar, loka- karya dan lain sebagainya. 
Adapun permasalahan yang sering muncul adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana menanggulangi kecelakaan lalu lintas di jalan; 
2. Masalah-masalah kemacetan lalu lintas di jalan, yang biasa 

nya terjadi dikota-kota besar, berhubung jumlah kendaraan 
terus meningkat yang tidakseimbang dengan volume pembangu 
nan jalan dan jembatan yang diperlukan; 

3. Masalah ganti rugi atas kerusakan benda atau barang-barang 
yang diangkut dengan kendaraan umum sebagai akibat terja 
dinya kecelakaan atau tabrakan kendaraan; 

4. Masalah tanggung jawab pengemudi dan pengusaha angku 
tan untuk keselamatan, orang dan atau barang yang diangkut 
dengan kendaraan umum; 

5. Upaya-upaya untuk menyehatkan usaha angkutan umurn 
jalan raya; 

6. Batas-batas tanggung jawab pengemudi dalarn pengopera 
sian kendaraan umum; 
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7. Pengendalian pcrtumbuhan usaha angkutan umum mclalui 
sistern pcrizinan; 

8. Sejauh mana tanggung jawah yang berwajib, bcrhubung 
tcrj ad in ya kc cc la kaan orang a tau kcndaraan, karcna adan ya 
pcrbaikan-pcrbaikan atas kcrusakan jalan di jalan umum. 
Masih banyak masalah-masalah Jain yang selama ini disinya- 

lir scbagai sa lah satu akibat pokok dan kelcmahan Undang 
undang yang mengaturnya. 

Bcrdasarkan hal-hal yang diuraikun di atas Fraksi PDI berke 
inginan agar dalarn rangka mcnycmpurnakan UU No. 3 Tahun 
1965 perlu mcngakomodasi dan mcngantisipasi permasalahan 
perrnasalahan tcrscbut, dcngan dcrnikian scsuai dengan tujuan 
mcngajukan Rancangan Undang-undang tentang lalu Lintas dan 
Angkutan di Jalan. 

Setelah Fraksi PD! mcmpclajari dan mcmbahas penjelasan 
Rancangan Undang-undang lenlang Lalu Lintas dan Angkutan di 
Jal an scrta materi yang t crtuan g dalam Rancangan Undang 
undang itu timbul kcsan, bahwa Rancangan Undang-undang yang 
diajukan olch Pcmcrintah sckcdar penyederhanaan UU No. 3 
Tahun 1965m hal ini tampak dan dapat dilihat dar i kandungan 
materinya, maupun prosedur-proscdur yang mcnyangkut kewe 
nangan, akibatnya banyak masalah-masalah pokok dalam UU No. 
3 Tahun 1965, yang tidak muncul lagi dalarn Rancangan Undang 
undang tcrscbut, 

Hal ini bisa kita lihat antara lain misalnya batasan-batasan 
(definisi) yang tcrtuang dalam Bab I Ketcntuan Umum, t idak 
dicanlumkannya lagi istilah-istilah 

a. Kcndaraan Umurn; 
b. Kcrcta Gandcngan; 
c. Kcrcla Ternpclan. 

Selanjutnya masa lah-masalah pcntin g yang perlu diperhatikan 
dalam penyempurnaan RUlJ ini ialah : 
1. Kemajuan tcknologi otornotif per lu diikuti dengan pcngatu 

ran yang lcbih sesuai, dar i scgi kualilatif maupun karena 
mcningkatnya frekwensi lalu-lintas di jalan raya. 

2. Pcr lu pcnataan yang lcb ih man tap dalam hal-hal yang 
mcnyangkut hubungan antara pusat dan daerah, terutama ten 
tang pelaksanaan pen yerahan sebagian urusan pemerintahan 
di bidang lalu lintas dan angkutan jalan raya kepada Daerah 
Tingkat I dan Daerah Tingkat II. 

3. Bahwa tanggung jawab pcrnbinaan bidang lalu Jintas dan 
angkutan jalan raya kcpada Menteri Perhubungan perlu lebih 
dipcrtcgas dcngan bobot kcwcnangan yang lebih nyata agar 
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dapat memperjelas arah pertumbuhan lalu lintas dan angku 
tan jalan raya dimasa-masa yang akan datang, 

4. Bahwa penanganan masalah-masalab penting dan mendasar 
seperti perencanaan pengembangan jaringan jalan, peran 
cangan industri, maupun import dan perdagangan kendaraaa 
kendaraan berrnotor untu k angkutan um um, perlu ada keter 
paduan dalam kebijaksanaan yang diatur dalam Undang 
undang agar dapat dihindari kesimpang-siuran kebijaksanaan 
oleh berbagai Departemen tehnis yang pada gilirannya dapat 
berakibat kesemrawutan serta penyelenggaraan angkutan 
umum yang sangat tidak efisien. 

5. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang berakibat keru 
gian berupa benda, maupun hilangnya jiwa manusia perlu 
dicegah melalui upaya-upaya preventif, berupa peningkatan 
disiplin dan tanggung jawab penyelenggara jasa angkutan 
urnum maupun pengemudi kendaraan dengan ganti rugi baik 
oleh perusahaan/pemilik kendaraan, ataupun oleh perusahaan 
asuransi. 

6. bahwa pengembangan angkutan umum jalan raya harus 
berwawasan lingkungan, karena masalah-masalah yang dapat 
mengakibatkan pencemaran lingkungan perlu diperketat 
me1alui persyaratan-persyaratan tehnis yang lebih memadai. 

7. Timbulnya usaha-usaha jenis angkutan baru seperti kenda 
raan sewa, (rent car/limounsene) antar jernput, peti kemas 
terutama yang berukuran berat, dan sebagainya, perlu ditam 
pung dalarn undang-undang ini, agar dapat diperjelas arah 
pengernbangannya. 

8. Kebijaksanaan dibidang perijinan perlu diwujudkan secara 
nyata, dengan menciptakan mekanisme administrasi yang 
lebih terbuka untuk menghindari tindakan sewenang-wenang 
oleh aparat Pernerintah serta mendorong pertumbuhan usaha 
angkutan yang lebih sehat, 

9. Perlu penegasan fungsi terminal angkutan jalan raya sebagai 
prasarana untuk mengatur lalu lintas orang maupun barang 
guna menciptakan ketertiban dan kelancaran angkutan dan 
bukan sebagai prasarana yang semata-mata untuk pengumpul 
pendapatan daerah, 

10. Perlu disempurnakan sanksi hukuman terhadap pelanggaran 
pelanggaran lalu lintas dan angkutan yang lebih sesuai, sera 
si, serta mengandung makna mendidik, agar secara bertahap 
dapat diwujudkan disiplin berlalu lintas di jalan raya. 

11. Perlu menetapkan kernbali pejabat-pejabat pegawai negeri 
sipil sebagai penyidik dalarn tugas penegakan hukum di jalan 
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raya, tcrutama terhadap pelanggaran peraturan-peraturan 
tentang angkutan umum, yang memang menuntut pengeta 
huan-pcngctahuan tehnis di bidang angkutan di jalan raya. 

12. Pengaturan tcntang Surat Ijin Merigcmudi dan Surat Tanda 
Nomor Kendaraan. 

Dernikian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyernpurnaan 
Rancangan Undang-undang ini, dan sclanjutnya mcngcnai siste 
matika dan materi undang-undang secara terinci akan dituangkan 
dalam pcnyajian daftar inventarisasi masalah (DIM). 
Lawaban Pemerintab terhadap Pemandanagan Umum Fraksi 
[raksi t ent a ng RUU di Bi dang Transp ortasi disampaikan 
Menteri Perhubungan Ir. Radinal Moechtar 

Pcrkcnankanlah karn i sekarang membcrikan uraian yang 
lcbih rinci sebagai tanggapan serta jawaban terhadap pernanda 
ngan umum yang t e lah disampaikan o leh fraks i-Ira ksi dalam 
Dewan Pcrwa ki lan Rakyat Yth, mclalu i para Anggotan Dewan 
Yth, Sdr. Pocdjo I3intoro mewakili Fraksi ABRI, Sdr. Herman 
Mote, S.H. mewakili Fraksi Karya Pcmbangun an, Sdr. H. Umar 
Buang mewakili Fraksi Pcrsatuan Pcmbangunan scrta Sdr. I Gusti 
Ngurah Yuda mewakili Partai Dcrnokrasi Indonesia. 

Untuk m aksud terscbut perkenankanlah kami rnernberikan 
tanggapan a tau jawab an dcngan ur u t a n sesuai pen yarnpaian 
pernandangan urnurn masing-masing Fraksi di mulai dari Fraksi 
ABRI, diteruskan dcngan Fraksi Kar ya Pcrnbangunan, Fraksi 
Persatuan Pcmbagunan Jan Fraksi Partai Dcmokrasi Indonesia. 

Sclanjutnya pandangan yang mcnyatakan perlu mcnciptakan 
pilar-pilar yang bcrupa pol a pikir yang akan memberikan arah 
keb ija ksanaan stratcgis di hidang transportasi nasional, dapal 
karni jclaskan bahwa pilar-pilar yang merupakan pola pikir dalarn 
penyusunan RUU di siJ:ing tr ansportasi adalah sebagairnana di 
bawah ini. 
a. Pcnyusunan RUU di bidang transportasi dirnaksudkan untuk 

mcrnbcr ikan landasan hukum yang kokoh di bidang transpor 
tasi berdasarkan laridasan idiil Pancasila, landasan konstitu 
sional UUD 1945 dan landasan operasional GBHN. Dcngan 
bcrlakunya Undang-undang di bidang transportasi, di harap 
kan akan scmakin mcrnantapkun dan mcngarnankan pern 
hangunan di bidang tra nsportasi dab hasil-hasilnya. Untuk 
kepcntingan masyarakat akan dapat dinikmati iklirn kepastian 
hukurn dan ketcrtiban hukum di bidang transportasi. 

b. Mcncgaskan posisi dan peran transportasi dalam pernbangu 
nan nasional yang tidak hanya merupakan subsistcrn dari 
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perekonomian melainkan juga subsistem politik, sosial 
budaya dan pertahanan keamanan. 

c. Mewujudkan keterpaduan antara moda yang satu dengan 
moda yang lain dalarn satu kesatuan sistem transportasi, dan 
keterpaduan dengan sektor-sektor pembangunan lainnya. 

d. Tetap mempertahankan asas kabotage, yaitu suatu asas yang 
menyatakan bahwa pelayanan berbagai moda angkutan di 
dalam negeri hanya dapat dilakukan oleh perusahaan-perusa 
haan angkutan nasional, 

e. Penyelenggaraan transportasi di lakukan oleh tiga pelaku 
yaitu pemerintah yang bertanggung jawab dalam pembinaan, 
penyedia jasa transportasi yang dalam hal ini adalah Pemerin 
tah/BUMN, Koperasi, Swasta serta pemakai jasa transportasi, 

f. Mingkatkan jarninan kepastian bukum bagi penyedia, 
pemakai jasa transportasi dan pihak ketiga yang terkait dalam 
pengoperasian sarana dan prasarana transportasi, melalui 
ketentuan wajib ang kut, wajib asuransi dan kewajiban 
menjaga kelestarian lingkungan hidup, 
Selanjutnya ijinkanlah karni menyampaikan tanggapan yang 

berkaintan dengan RUU Lalu Lintas dan Angkutan di Jalan. 
Pemerintah sependapat dengan Fraksi ABRI bahwa fungsi 

utama terminal adalah sebagai salah satu fasilitas pengendalian 
Ialu lintas dan angkutan di jalan, sebagai simpul dari jaringan 
transportasi jalan, 

Hal-hal yang menyangkut masalah persayaratan, kriteria dan 
penunjukan lokasi maupun pedoman pembangunan terminal akan 
diatur lebih lanjut dengan peraturan yang lebih rendah. 

Sedangkan untuk pengoperasian terminal maupun kendaraan 
yang berkaitan dengan wajib singgah pada jaringan trayek terten 
tu, juga akan diatur lebih lanjut dengan peraturan yang lebih 
rendah, sehingga dapat dihindari bergesemya fungsi terminal ke 
arah semata-mata utnuk mernupuk pendapatan daerah. 

Pemerintah berpendapat, bahwa undang-undang tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan di Jalan telah mengatur mengenai seluruh 
kendaraan bermotor yang digunakan di jalan, baik kendaraan 
pribadi maupun kendaraan umum. Mengenai ketentuan tentang 
hal ikhwal kendaraan telah diatur secara tegas dalam RUU ten 
tang Lalu Lintas dan Angkutan di jalan yang meliputi antara Jain 
pembuatan, pengujian dan pendaftaran kendaraan berrnotor. 
Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa pada hakekatnya kehadiran 
kendaraan bermotor adalah untuk memenuhi kebutuhan transpor 
tasi di jalan. 
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Pemerintah sependapat dengan fraksi ABRI bahwa pengatu 
ran tentang bengkel umum kcndaraan bermotor perlu dibahas 
Jebih rinci dalarn pernb icaraan lingkat III, karena pengaturan 
bengkel umum dimaksudkan untuk mernberikan jarninan pada 
kendaraan bcrmotor yang digunakan di jalan agar selalu dalam 
kondisi lai k jalan. 

Pcmerintah juga sependapat bahwa untuk pembuatan karo 
seri dan modifikasi kendaraan bermotor perlu ditetapkan persya 
ratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam rangka mejamin 
terwujudnya keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi 
pengguna jasa transportasi dan ha! ini telah ditampung dalam 
RUU yang bersangkutan (Pasal 12). 

Pernerintah berpendapat bahwa scorang pengemudi tidak 
cukup han ya memiliki kctcrarnpilan mcngemudikan kendaraan 
bcrmotor dan persyaratan kesehatan saja, mclainkan harus juga 
m emiliki sikap mental, disiplin dan pengetahuan yang luas ten 
tang ketcntuan lalu lintas dan angkutan jalan, 

Oleh karena itu pcranan sekolah mcngcmudi dimaksud bukan 
hanya mendidik scorang mcnjadi terampil mcngcmudikan kcnda 
raan bermotor saja, narnun juga mcmiliki sikap mental, disiplin 
dan pcngetahuan yang luas ten tang Lalu Lintas dan angkutan di 
jalan, 

Perkenankan sckarang karn i rnenyampaikan jawaban Pcrnc 
rintah yang menyangkut RUU tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
di jalan. Fraksi Karya Pcmhangunan mernpertanyakan bagaimana 
rncmadukan sistcrn lalu lintas dan angkutan di jalan dcngan 
transportasi lain dalam satu kesatuan transportasi. Mengenai hal 
tcrscbut dapat dijelaskan bahwa pada Pasal 1 angka 3 RUU ten 
tang Lalu Lintas Jan Angkutan di Jalan dirurnuskan bahwa jari 
ngan transportasi jalan mcrupakan serangkaian simpul-simpul dan 
atau ruang-ruang kegiatan yang dihubungkan olch ruas-ruas lalu 
lintas sehingga membentuk suatu jaringan untuk kcpcrluan pcnyc 
lcnggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan. Yang dimaksud 
dcngan sirnpul adalah suatu ternpat yang digunakan untuk keper 
luan memuat dan men urunkan orang dan a tau barang serta 
mcngatur kedaiangan dart pcmhcrangkatan keridaraan yang wu 
judnya herbentuk terminal, pelabuhan laut, bandara dan stasiun. 

Scdangkan ruang kcgiatan adalah suatu ternpat yang dapat 
berfungsi scbagai: 
a. pcmbangkit perjalanan (awal pcrjalanan) orang atau barang, 

yang wujudnya dapat hcrupa kawasan pemukirnan, industri, 
pertarnbangan, pcrtanian, kehutanan dan scbagainya; 
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b. penarik perjalanan (akhir/tujuan perjalanan) orang atau 
barang, yang wujudnya dapat berupa kawasan perdagaagan, 
perkantoran, pariwisata dan sebagainya, 
Yang dimaksud dengan ruang lalu lintas adalah suatu tempat 

yang diperuntukan bagi pergerakan kendaraan, orang dan bewan, 
yang wujudnya dapat berupa jalan, alur pelayaran, jalan rel dan 
sebagainya. Bertitik tolak dari hal tersebut, maka yang dimaksud 
dengan mernadukan sistem lalu lintas dan angkutan jalan dengan 
moda transportasi adalah menata jaringan pelayanan dari berbagai 
moda transportasi secara terpadu melalui penetapan jaringan 
transportasi jalan. 

Adapun mengenai pertanyaan sejauh mana RUU Lalu Lintas 
dan Angkutan di Jalan dapat mengatur usaha-usaha lain yang 
terkait langsung dalam struktur penyelenggaraaan jasa angkutan 
di jalan raya dapat diberikan jawaban sebagai berikut. 

Di daJam materi muatan RUU Lalu Lintas dan Angkutan di 
Jalan di samping diatur persyaratan kendaraan bermotor, bengkel 
umum kendaraan berrnotor, dan sekolah mengemudi sebagaimana 
tercantum dalam Pasal 11, 14 dan 18 juga diatur usaha-usaha lain 
yang terkait langsung dalam struktur penyelenggaraan jasa angku 
tan di jalan sebagaimana tercantum dalarn Pasal 21 dan 37 RUU 
tentang Latu Lintas dan Angkutan di Jalan. 

Pendapat Fraksi Karya Pembangunan mengenai diperlukan 
Pasal tersendiri yang mengatur secara tegas yang menyangkut 
kepentingan terhadap masyarakat, menurut pendapat kami telah 
tertampung dalam Pasal 43, 44 dan 45 RUU Lalu Lintas dan 
Angkutan di Jalan. 

Selanjutnya terhadap beberapa kebijaksanaan yang dikemu 
kakan oleh Fraksi Persatuan Pernbangunan dapat dikernukan 
sebagai berikut : 
1. Pemerintah hanya mengizinkan beroperasi kendaraan bermo 

tor yang tekanan gandarnya tidak melampaui kekuatan jalan/ 
daya dukung jalan. Hal ini lebih ditegaskan Iagi dalam RUU 
Latu Lintas dan Angkutan di Jalan yang menyatakan bahwa 
setiap kendaraan bennotor yang berada di jalan harus sesuai 
dengan peruntukan menurut persyaratam teknis.dan kelaikan 
jalan serta sesuai dengan kelas jaJan dan jembatan yang 
dilalui, 

2. Uji coba menyalakan lampu kendaraan bermotor di siang 
bari belum merupakan kebijaksanaan, namun, masih meru 
pakan bagian dari kegiatan penelitian untuk mengetahui 
sampai seberapa jauh hal tersebut dapat menekan tingkat 
kecelakaan lalu lintas. 
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Kemudian ha! lain yang mcnyangkut asuransi yang dikernu 
kakan oleh Fraksi Pcrsatuan Pembangunan mengenai kekuatiran 
jika tcrjndi kcce lakaan, korhan tidak mcndapat santunan asuransi 
kar cna RlJU baru dibcr l aku kan tanggal 17 September 1992, 
k iran ya h a l tcrscbut t i da k pcrlu di ku at ir kan. Sep anjang RUU 
tersebut bclum dibcrlakukan maka bcrlaku ketentuan yang ber 
kaitan dcngan pcrtanggungan dana kccelakaan yang diatur dalam 
Undang-undang Nomor 33 t ahun 1964 dan Nomor 34 Tahun 
1964 schingga j ika tcrjad i kece lakaan, korban tetap mcner ima 
santunan kccclakaan. 

Mcnanggapi pemandangan umum Fraksi PDI tcrhadap RUV 
tentnn g Lalu Li ntas Jan Angkutan di Ja la n Pcmcr intah pcrlu 
mcmbcrikan pcnjelasan scbagaimana di bawah ini. 

Pcrncr intah scpcndapat bahwa kcrnajuan tckno!ogi otomotif 
pcrlu diantisipasi dengan sistcrn mcngatur yang memadai. 

Sclanjutnya dapnt dijclnskan bahwa RUU tcntang Lalu Lintas 
dan Angkutan di Jalan tclah mcngnntisipasi perkcmbangan tek 
nologi otornotif scbagairnana tcrmuat antara lain dalarn Pasal 11 
dan 12 RUU ini. Scdang kan mcnyangkut pcningkatan Irekucnsi 
ialu lintas Ji jaum r aya tclah diantisipasi mclalu i rekayasa dan 
munaj cmcn lnlu I in tas schag ai ma na Jim uat du lam pas al 21 hu ruf 
k dan pengaturan pclayanan jaringan trayck pada Pasal 37 beserta 
pcujclusann yn. Pcngaturan lcb ih lunjut akan ditctapkan dcngan 
peruturan yang lchih rcndah, yang dirnaksud agar diperoleh Ilek 
sib: Ii Las di ka itkan dcngan kcrnaj uan tcknol ogi otomotif yang terns 
bcrkcrnb.mg. 

Sclnnjutnya mngcnai Pandangun Fr aksi PDI bahwa pcrlunya 
penataan yang lcb ih rnantup mcnyangkut hubungan antara pusat 
dun daeruh terutama tcntang pclaksanaan pcnycrahan sebagian 
ur usan Pcmcr intnh dib idarig LLAJ kcpnda Daer ah Tingkat I dan 
Daerah Tingkat II, dapat dijclaskan sebagai berikut. Pcnyerahan 
urusan Pcmeriruah Pus at kcpada Pcrncr intah Dacrah te lah diatur 
dal arn Pasa l 50 RlJU in i. Scdangkan m engcna i jcnis urusan 
Pcrn cr in tnh Pu sat yang a k a n d i s cr a h ka n k cpa da Pcrn e r i n t ah 
Daerah Jan proscdur penycrahannya akan diatur dalarn Peraturan 
Pcmcr intuh. Dapat di lapo rk an pada dewasa ini penycraharmya 
sebng ian urusan Pcmcrintah di hiJang lalu l intas dan angkutan 
jalan tclah di lakukan bcrdasar kan Pcra turan Perner intah Nomor 
22 T:.ihun l 990. 

Di sarnping hal tersebut Perncr intah Pusat akan menetapkan 
ketcntuan-ketcntu an teknis yang akan dipakai sebagai pedoman 
bagi Pcmcrintah Dacrab untuk melaksariakan urusan yang telah 
diserahkan kepadanya. 
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Dengan penataan seperti ini diharapkan pelaksanaan urusan 
pemerinah pusat yang telah diserahkan tetap sejalan atau sesuai 
dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Pemerintah Pusat. 

Mengenai pembinaan di bidang Latu Lintas dan Angkutan di 
Jalan memang merupakan wewenang Menteri Perhubungan dan 
pengaturan lebih lanjut mengenai wewenang tersebut akan dite 
tapkan di dalam peraturan pelaksanaannya. 

Mengenai pandangan Fraksi PDI bahwa perlu ada keterpa 
duan dalam penanganan masalah-rnasalah penting dan mendasar 
seperti perencanaan jaringan jalan, perencanaan industri dan 
impor serta perdagangan kendaraan bermotor untuk angkutan 
umum dapat dijelaskan sebagai berikut. 

Dalam RUU tentang LLAJ telah ditampung hal-hal mengenai 
jaringan trausportasi jalan, kelas dan pengguna jalan yang sangat 
erat dengan pengembangan jaringan jalan. Disaming itu telah 
diatur pula ketentuan mengenai terminal kendaraan bermotor dan 
kewajiban pemenuhan kelaikan bagi kendaraan bermotor yang 
diimpor dan yang dibuat atau dirakit didalam negeri. Koordinasi 
secara nyata terhadap hal-hal tersebut di atas, akan diatur dalam 
peraturan yang lebih rendah. 

Selanjutnya izinkanlah Pernerintah menjelaskan bahwa di 
dalam RUU tentang LLAJ telah dirumuskan upaya-upaya prefen 
tif untuk mengurangi tingginya angka kecelakaan lalu lintas 
antara lain melalui pengaturan mengenai pengujian kendaraan 
bermotor, persyaratan dan pergantian pengemudi, tatacara berlalu 
lintas serta sekolah mengemudi. 

Di samping ketentuan-ketentuan tersebut diatas telah diatur 
pula ketentuan-ketentuan ten tang tanggung jawab pengangkut dan 
asuransi sebagaimana terdapat antara lain dalarn Pasal-pasal 44 
dan 45 serta Pasal 32 dan 33 

Perkenankanlah kami untuk melanjutkan jawaban atas tang 
gapan dan saran dari Fraksi PDI mengenai penyelenggaraan 
angkutan um urn di jalan yang berwawasan lingkungan. Mengenai 
hat tersebut Pemerintah bahkan telah merumuskan hidup. Untuk 
rnengantisipasi adanya perkernbangan usaha-usaha jenis angkutan 
baru seperti kendaraan sewa, (rent car/limosin), an tar jemput telah 
diatur dalam RUU PAsal 37 dan 41 ayat (3), sedangkan untuk 
penyelenggaraan angkutan berat termasuk angkutan peti kemas 
dan barang-barang khusus diatur dalam Pasal 40. 

Mengenai kebijaksanaan di bidang perizinan yang ditanggapi 
oteh Fraksi PDI, dapat dijelaskan bahwa dalarn RUU tentang 
LLAJ telah diatur mengenai perizinan angkutan orang dan atau 
barang dengan kendaraaan urnurn. 



448 

Pengaturan lcbih lanjut dari kctentuan tcrsebut yang antara 
lain b e ru p a jenis per iz inan , pcrs y ar atan dan tatacara untu k 
mcmpcrolch izin, akan diatur dengan PP. 

Tanggapan Fraksi PDl rncngenai perlunya penegasan fungsi 
terminal angkutan jalan raya dapat dijclaskan bahwa dalam Pasal 
10 RUU telah diatur mengcnai terminal kendaraan bermotor yang 
bcrfungsi scbag ai tcmpat untuk rncnaikkan atau m enurun kan 
orang dan atau barang scrta m engatur kedatangari dan pcmbe 
rangkatan kcndaraan umurn. 

Mcngcnai usu l Angg ota Dewan Yth , tcntang perlunya di 
sernpumakan sanksi hukuman terhndap pclanggaran-pclanggaran 
la\u linias dun angkutan yang kbih scsuai, serasi scrta mengan 
dung makna m endidik , dapat dij clas kan bahwa Ja1'1m RUU ini 
tclah diupayakan untuk menycsusaikan kctentuan sanksi pidana 
bagi masing-masing jenis pclangg:1ran lal u lintas dan angkutan 
jalan. 

Usu! Fraksi PDI untuk pcnctupan kcmb al i pejabat-pcjab at 
pegawai negeri sipil scb ag ai pc n yi di k da larn tugas pencgasan 
hukurn dijalan raya, tcr utarna terhadap pelanggaran pcraturan 
pcr aturan tcntang angkutan urn um, y;ing rncnuntut pengetahuan 
tcknis di biJang lalu lintas dan angkutan di jalnn, tclah ditarnpung 
dalarn Pasal 52 RUU ini. 

Selanjutnya usu! Fraksi PD! rncngenai Pcngaturan masalah 
SIM, telah diturnpung dalarn Pasul 17 RUU ini, sedangkan yang 
herkaitan dcngan Surat Tanda Nom or Kcndaraan bcrrnotor telah 
ditampung dalam Pasal 13 RUU ini yaitu m eng cnai pcndaftaran 
Kcndaraan Bcrrnotor. 

2. Pembicaraan Tingkat III atas RUC Lalu Lintas dan Angku 
tan Jalan. 
Pcmb icar aan Tingkat III dirnul.ii tangg:il 20 Agustus 1991 sarnpai 
saat ini telah mcrnakan waktu pcrsis sclnma 7 bu Ian kclcnder. 
Panitia Khusus hekerja hcrdusarkan : 

Surat Kcputusan DPR-Rl Nornor 16/DPRRl/IY/1990-1991 
tanggu l 2 Juli 1991 tent.mg Pe mhcn tu knn Pcn it ia Khusus 
RUU scdang Perhubung.in dcngan Kornposisi Kcanggotaan 
tcr d ir i dar i 40 orang ;1nggnta t ctup Jan 17 orang anggota 
pcnggami, dcng.m pcrincian : 
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Surat Keputusan Pimpinan tersebut berdasarkan hasil rapat 
Pansus anggal 6 Juli 1991 yang memilih Pansus tersebut. 

Panitia khusus serta unsur Fraksi-fraksi di dalam Pansus 
sejak bulan Mei telah menyelenggarakan sejumlah besar forum 
dengan berbagai kalangan, baik atas inisiatif Pimpinan Khusus 
atau Fraksi masing-masing maupun atas permintaan berbagai 
kelornpok masyarakat dan kalangan, Bila dijumlahkan semuanya 
telah meliputi bahan masukan sebanyak 3321 halaman keempat 
RUU bila dijumlahkan adalah 180 halaman. 

lni berarti usulan yang masuk hingga kini sudah berpuluh 
puluh jumlah halarnan keempat RUU aslinya, Kenyataan ini 
kiranya jauh lebih luas dari usulan yang biasa terjadi pada setiap 
penanganan RUU. Hingga saat terakhir, usulan dan tanggapan 
masyarakat masih saja terus mengalir kepada Pansus baik secara 
langsung, delegasi, perorangan, maupun tertulis, termasuk berba 
gai basil seminar, simposium, diskusi, dan sebagainya, 

Dalam proses penyelesaian RUU ini peranan DPR agaknya 
mengalamai penigkatan optimasi, tercermin antara lain dari : 
Pertama: Dalam proses kegiatannya Pansus tel ah memperoleh 

masukan dalam jumlah dan kualitas yang jauh lebih luas 
dari keadaan biasa penanganan RUU selama ini, 

Kedua : Unsur-unsur yang terlibat di dalam proses pernberian 
masukan semakin beraneka ragam, berbeda dengan 
kebiasaan selama ini yang lebih banyak oleh pemberian 

Ors. H. Bomer Pasaribu, SH FKP 
dan 4 (ernpat) orang wakil Ketua, yaitu : 

DR. Ir. G.M. Tampubolon FKP 
H. Sundoro Syamsuri FABRI 
H. Muhammad Buang, SH FPP 
Ir. H. Anwar Datuk FPDI 

Surat Keputusan Pimpinan DPRRI Nomor 46/PIMP/IV/ 
1990~1991 tentang Susunan Panitia Khusus RUU Bidang Perhu 
bungan, terdiri 1 (satu) orang Ketua, yaitu : 

17 40 

Anggota Pengganti 
9 
4 
2 
2 

Anggota Tetap 
23 
8 
5 
4 

FKP 
FABRI 
FPP 
FPDI 
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masukan dari unsur-unsur dunia usaha atau instansi 
instansi Pcmcrintah. Kini sclain kcdua unsur tersebut, 
juga pemberian dari kalangnn masyarakat semakin hari 
sernakin luas dan bcrkualitas, yaitu : 
1) U nsur Perlindungan konsumcn; 
2) Unsur Pcncinta Lingkungan Hidup; 
3) U nsur Pc kerja; 
4) Unsur Organisasi Cendikiawan, dan lain-lain. 
Kcnyataan ini mcnunjukan keccnderungan barn perlunya 
di l ct a k k a n sernu a kcpcntingan dan aspirasi se ca ra 
seimbang. 

Kctiga : Kesungguhan kalangan DPR, sctidak-sctidaknya seba 
gaimana d i hu k t ik a n dalam Pansu s cukup optimal. 
Terbu kt i d ar i rata-rnta kch adiran anggota pada sernua 
jcnis rapal Pansus rncncapai 75(f{; - 9()(11:1. 

Paket RUU Bidang Pcrhubungan ini bcrrnakna ganda, yaitu: 
Pertarna.Scbagai bagian dari pcrnbangunan sistcm (System build 

ing), dalarn ha! ini : 
1) pcmbangunan sistcm tr.msportasi nasional, dan 
2) pcmbangunan sistern hukum nasional yang mcmbcri 

jaminan arah dan kcpastian. 
Kedua : Scb ag ai bag ian da r i pcmbangunan n asi onal dengan 

posisi strategisnya justru rn erupakan mcsin penggcrak 
pernbangunan dalarn mcmasuki era tinggal landas. 

Dcngan dcmikian , pernbangunan scktor pcrhuhungan tcrutarna 
sistem transportasi nasionaln ya adalah bagian substansial dari 
pernantapan kerangka lan du s an mcnuju era tiggal lan da s pcm 
bangunan nasional. 
Selama Pe mb icar aan Tingkat III Pansus Lelah mcnghasilkan 
karya-karya scbagni ber i k t u : 
I. Hasil Karya Pertarna Pansus : Sistern Transportasi Nasional. 

1. Hasil Kary a Pertarna Pansus herupa Pokok-pokok Piki 
ran mengenai Sistem Transportasi Nasional (SISTRAN 
NAS) setcbal 42 halarnan, dibahas sclarna setcngah bulan 
mu l a i tarigga I 20 Agustus 1991 dan disahkan o leh 
Pa nsus ta ngga I 3 Sept em her 1991. 
Sctidaknya ada 6 pokok tcrpcnting, yang merupakan 
gugus nilai dan norma-norma dasar umum Sistrannas 
yang mcnjadi acuan sorta pcrlu dijclmakan dalam ke 
crnpat moda tr ansportasi mcliputi : 
1) Fa k to r-Ia k tor d o m i n a n yang mcmhentuk SJS 

TRANNAS; 
2) Asas dan tujuan SISTRA.\":\AS; 
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3) Manajemen transportasi nasional, yaitu : 
a) Pengembangan sumber daya manusia; 
b) Dampak lingkungan hidup; 
c) Sarana transportasi; 
d) Keamanan dan keselarnatan; 

4) Multi wawasan transporlasi nasional, yaitu : 
a) Dernokrasi Ekonorni; 
b) Berwawasan Nusantara; 
c) Berwawasan Lingkungan (pencegahan polusi); 
d) Berwawasan Kerakyatan (kebutuhan masyara 

kat luas); 
e) Trilogi Pernbangunan, mernadukan : Pernera 

taan, Pembangunan, Stabilitas, \ 
I) Berwawasan ke masa depan; 

5) Jaringan Pelayanan Transportasi, termasuk : 
a) Pengusahaan; 
b) Tarif; 
<c) Angkutan barang berbahaya dan orang cacat; 
d) Ganti rugi dan asuransi; 
e) Wajib angkut; 
f) Peti kernas; 

6) Penegakan disiplin, termasuk sanksi pidana, 
2. Selanjutnya Pansus bersama Pemrintah menyetujui 

secara mufakat bulat : 
Bahwa penernpatan/pernberlakuan Pokok-pokok Plkiran 
mengenai Sistern Transportasi Nasional (Sistrannas): 
a. Dimasukan dalam laporan Pimpinan Pansus dalam 

rangka proses pembahasan paket Rancangan 
Undang-undang dibidang transportasi yang diawali 
dengan pernbahasan Pokok-pokok Pikiran mengenai 
Sistern Transportasi Nasional; 

b. Pokok-pokck Pikiran tersebut sudah dipergunakan 
sebagai bahan acuan dalarn pembahasan keempat 
rancangan Undang-undang di bidang transportasi; 

c. Pokok-pokok Pikiran tersebut sudah diluluhkan ke 
dalarn ketiga RUU (yaitu RUU tentang Pekeretaapi 
an, RUU tentang Lalu Lintas dan Angkutan di Jalan, 
dan RUU tentang Penerbangan) dan selanjutnya 
akan diluluhkan pula dalam RUU tentang Pelayaran 
yang saat ini pembahasannya akan memasuk.i Tim 
Kecil dalam Panja. 

3. Setelah se lesai pembahasan Pokok-pokok Pikiran 
mengenai Sistem Transportasi Nasional yang dijadikan 
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scbagai pcngikut antar moda transportasi scrta rnenuju 
tcrciptanya jar ingan transportasi nasional yang handal, 
ef'esien, efcktif, dan pr oduktif, rnaka barulah PANSUS 
rncrnbahas kccrnpat moda transportasi. Alharndullillah 
sampai saat ini Lelah dapat disclcsaikan dcngan tuntas 
pcmhahasan 3 RUU dalam Pansus yaitu : 
1) RUU ten tang Pcrkcrctaapian; 
2) RUU tcntang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 
3) RUU tenting Pcncrb.mg.m; 
Scdangkan RUU tcntang Pclayaran perubah asannya 
tclah sampai pada tingkat Tim Kccil Jan Tim Pcrumus, 
yang akan dil.mjutkan scjalnn dcngnn pcrsctujuan pcr 
panjangan wak tu yang t e lu h di putusk an oleh Badan 
Musyawarah, yaitu sampai dcngan Masa Pcrsidangan 
IV yang akan dat.ing. 

II. RUU Tcntang Lalu Lintus Jan Angkutan Jalan. 
RUU ten tang Latu Lint as dun Angkutan Jalan dibahas 

sclama 2 hulan dun satu minggu kalen der mula i tanggal 30 
September 1991, Lian disah kan o lch Pansus pada tanggal 6 
De sernhe r 1991, t crrna xu k pcn ggun aun m a sa rcscs o l eh 
Panja Pcrnbahasan RUU tcnt;rng Lulu Lintas Jan Angkutan 
Jalan (LLAJ) ini ada la h y<rng tcr lama diantara hasil karya 
Pansus yang tclah sclcsni. Pcmhahasan tclab discrtai 723 usul 
arnanderncn atau Dnltur Invcn tar isasi Masaluh (DIN) dari 
kccrnpat fraksi schagaimana tcrh impun dulam buku DlM 
pcrsandingan. Scka lipun disana-sini kadang kala pernbaha 
sann ya ada yang cu k up a lot, n arnu n sccar a umum cukup 
lancar, karcna antara Li\n: 
Pertarna: Tclah adanya acuan bcrsarna, yaitu "Pokok-pokok 

Pikira n Sis/em Transport asi Nasional" mcnjadi 
scrnacam "Buku Pintar" mcnjadi scmacam "Buku 
Pintar bcrsarua PANS CS dan Pcmcrintah. 

Kcdua : Tclah adan y a pc nj ab a r an Jan pcrurnusan dalam 
RUU tentang Pcr kcr ct a apian m cnja di scmacam 
"model" pcncrapan dar i norrna-norrna dasar khusus 
scsus a: dcngan ciri karnkt er ist ik masing-masing 
moda transportasi dalam sctiap RUU. 
Scrangkaian kcmajuan bcsar tclah diperolch dcngan 
jumlah pcrub.ihan, pcnycrnpurnaan, dart pcnarnbah 
an, schingga ku a l i tas RUU scmakin baik dan 
muatannya sernakin kornprchcnsil. Sernuanya ber 
kat k et e ku n a n dan k cb cr sarn aan scrn ua angg ota 
Panitia Khusus dan Pcrncrintah. Namun sekalipun 



453 

semua unsur dalam Pansus termasuk Praksi-Iraksi 
dan Pemerintah telah bekerja keras bersama Pimpin 
an, namun rupa-rupanya masih dibutuhkan waktu 
lebih panjang untuk dapat merampungkannya, 
sekaligus untuk memperoleh konsensus perumusan 
yang terbaik. 
Penamhahan waktu dan perpanjangan masa tugas 
Panja termasuk Tim Kecil, Tim Perurnus dan 
kelompok kerja telah beberapa kali dilaksanakan. 
Tetapi masih tetap belum terselesaikan, karena 
sulitnya mewujudkan kan-dungan isi terbaik keda 
lam rumusan-rumusan yang lebih bermutu dan 
dapat diterima oleh semua Fraksi dan Pemerintah. 
Selaku Pimpinan Pansus, kealotan ini dan perkem 
ba ngan usaha-usaha pemecahannya telah kami 
laporkan beberapa kali kepada Ketua Dewan. 
Serangkaian Joby dan "konsultasi derajat tinggi" 
telah dilancarkan. 
Alharndulillah, berkat "niat ingsun" dan semangat 
mufakat yang tinggi, konsensus dapat diperoleh 
secara bulat pada tanggal 6 Desember 1991, dengan 
hasil rumusan yang dinilai terbaik yang dapat 
disepakati oleh semua fraksi dan Pemerintah. Dalam 
rumusan akhir basil maksimal yang dapat disepakati 
ini telah tertampung semua usul dan pendapat dari 
semua Fraksi dan Pemerintah setidak-tidaknya 
secara kualitatif', sehingga sarna sekali tidak ada 
yang dikesarnpingkan, apalagi dikalahkan atau di 
menangkan, karena semuanya secara penuh diorien 
tasi kan kepada kcpentingan rakyat, kepentingan 
pembangunan lepas dari kepentingan kelompok 
atau golongan. Sekalipun terkadang terasa melelah 
kan atau menjenuhkan, terkadang juga menghadapi 
emosi yang menuntut kesabaran dan ketabahan, 
namun banyak hikmah positif yang dapat dipetik, 
dalam proses "penca iran" kealotan ini menuju 
konsensus. 
Beberapa substansi basil karya ketiga Pansus ini 
bcrupa rumusan akhir RUU tentang Latu Lintas dan 
Angkutan Jalan yang telah disepakati, telah mengal 
ami penyempurnaan yang cukup tuas dan mendasar, 
antara lain : 



Selain itu terjadi substansi pada : Konsiderans Menim 
bang dan Mengingat, Penjelasan Umum, dan Penjelasan 
Pasal demi Pasal. 

4. Substansi dan norma khusus yang menonjol dalam RUU 
in i berbeda dihanding UU lama nomor 3/1965 yang 
dicahutnya antara lain: 
Pertama : Tcrjaminnya kctcrkaiian moda transportasi 

ini dcngan scluruh moda transportasi lain 
nya sebagai bagian dan menuju terwujud 
nya jar ingan dan Sistem Transportasi Na 
sional yang efisicn, efcktif, produktif, dan 
hand al. 

Kcdua Pcr lindu ngan dan jaminan kepentingan 
yang scpadan antara scrnua pclaku-pclaku 
kcgiatan lalu lintas : 
1) Kepentingan pengusaha 
2) Kepcntingan rnasyarakat pekerja 
3) Kepcntingan rakyat sebagai konsurnen 

sa ngat di lindungi. 
4) Kcpcntingan p ej a l a n kaki sangat 

dihormati dan dilindungi. 
Kctiga Ditambahnya substansi barn mengenai per 

parkiran clan usaha parkir. 
Kcempat : Dipertajamnya substansi baru mengcnai 

Pc nccgahan polusi dan dijarninnya kelesta 
rian lingkungan discrtai sanksi yang tegas. 

Kelirna Dipcrtajnmnya riorma periegakan disiplin 
berlalu-Iintas bagi pclaku-pelaku lalu lintas 
dan angkutan j a Ian, tcr masuk mcngenai 
kcwajiban memakai sabuk pengaman, helm, 
dan scbagainya. 

RUU uu 
NO. Muatan RUU Asli Hasil Rurnusan 83/1958 

Pansus (lama) 

1. Jurnlah Bab : 16 16 (tetap) 17 
2. Jumlah Pasal : 70 14 (bertambah 4) 39 
3. Jumlah Ayat : 79 141 (bertarnbah 62) 74 
4. Pcnyebutan PP : 21 30 (bcrtambah 9) 10 

454 



455 

Fraksi karya Pembangunan secara konsisten didalam mem 
bahas setiap Rancangan Undang-Undang, berangkat dari suatu 
pola pikir yang bersumber dari Pancasila sebagai Ideologi Na 
sional dan Pandangan Hidup Bangsa, UUD 1945 sebagai landa 
san konstitusional, GBHN sebagai landasan operasional dan hasil 
Munas GOLKAR sebagai landasan perjuangan politik, Di dalam 
rangka pernbahasan Rancangan Undang-Undang di bidang 
perhubungan pola pikir ini telah disampaikan secara terperinci 
dan jelas pada Pembicaraan Tingkat I tanggal 10 Juni 1991. 

Salah satu ciri suatu produk legislatif yang baik adalah sejauh 
mana suatu Undang-Undang dapat dan mampu menanggulangi 
keadaan dan masalah transportasi dewasa ini, serta mengantisipa 
si perkembangan dimasa mendatang. Dalam hal ini secara teliti 
dan konsisten Fraksi Karya Pembangunan menyoroti aspek 
kebijaksanaan, aspek kualitas pelayanan, aspek perkembangan 
teknologi dan aspek pemeliharaan, dengan selalu mempertim 
bangkan proses globalisasi ekonomi yang melanda dunia dewasa 
ini, keberadaan geopolitik dan faktor demografis negara Indone 
sia. ketiga unsur ini adalah faktor dominan yang akan mempenga 
ruhi jalannya dan kesinambungan Pembangunan nasional khusus 
nya dibidang perhubungan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran 
tersebut, Fraksi Karya Pembangunan berpendapat perlu adanya 
tiga pola pendekatan yaitu: 
1. Pendekatan Institusional, 

Dengan pendekatan ini akan terlihat sejauh mana ketiga 
bangun ekonomi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 

ini. 

3. Pemblcaraan tingkat IV I Pengambilan keputusan at.as RUU 
Lalu Untas dan Angkutan jalan. 
Pendapat Fraksi-fraksi. 
Fraksi Karya Pembangunan dengan juru bicara, Drs. H.M. 
Lalu Patrewijaya, menyampaikan Pendapat Akhlr atas RUU 
tentang Lalu Limas dan Angkutan Ialan. 

Fraksi Karya Pernbangunan mernandang Rapat Paripurna 
(Pembicaraan Tingkat IV) ini, bukan sekedar sebagai kegiatan 
ceremonial untuk mengambil keputusan. Tetapi merupakan saat 
penting karena kita akan merampungkan aspirasi rakyat kedalam 
paket Rancangan Undang-undang dibidang perhubungan. Dengan 
pandangan seperti itu penyarnpaian pendapat akhir ini merupakan 
suatu pertanggungjawaban strategis atas perjalanan sebuah per 
juangan. Sejauh mana pola pikir sebagai wujud dari pikiran dasar 
dan pesan-pesan Fraksi Karya Pembangunan telah terakomodir 
dalam rumusan Rancangan Undang-undang Bidang Perhubungan 
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UUD 1945 dapat difungsikan yaitu Kopcrasi, Badan Usaha 
Milik Negara dan Swasta. 

2. Pendckatan Kebijaksanaan Stratcgis. 
Mclalui pcndckatan ini akan dapat diantisipasi kcmungkinan 
pcrkcrnbangan dan perubahan dimasa dcpan, baik pengaruh 
faktor ckstcrnal maupun internal. Antara Jain yang mcnjadi 
titik pcrhatian Fraksi Karyn Pcmbangunan adalah koordinasi 
dan sinkronisasi berhagai kebijaksanaan stratcgis yang bersi 
fat scktoral scpcrti pcmbcntukan pola niaga, po.la pcrindustri 
an, pola produksi Jan pola transportasi yang merupakan satu 
kcsatuan integral. 

3. Pcndckatan kcwilayahan, yang mampu mcmhcri pcranan 
kepada transportasi nasionnl d.rluru mcngoptirnalisasi keung 
gulan komparatif yang di mil i k i d.icruh dcngan scgala ke 
bhinckaannya. Dan pada saatnya mampu bcrpcran scbagai 
dinamisator pcmcrat.ran pcmb.ingun.m, pcmcrataan kcsempa 
tan bcrusaha dan kcscrnp.uun kcrja kescluruh penjuru Tanah 
Air. 

Sclanjutnya sccara lebih terperinci Fraksi Karyn Pcmbangunan 
akan mcnyoroti kctiga RUU Jcng:1n tolok ukur apa yang dican 
tumkan Ji dalam GBHN. 
GBHN tclah mcncgask.m : 
a. Pcmbangunan pcrhubungan yang rn cliput i pcrh ubungan 

darat, laut dan udaru , diaruhk.rn untuk rncmpcrlancar arus 
manusia, bar ang Jan j:isa scrta intormasi kcscluruh pcnjuru 
Tanah Air. Dcngan dcrn ik ian pcmbangunan pcrhubungan 
akan mcm pcr luncar roda p cr c konorn ian , mcrnpcrkokoh 
pcrsatuan dan kcsaiuan bangsa dalarn rangka pcrwujudan 
Wawasan Nusantar a, scrta mukin mcningkatkan kctahanan 
nasion:il. Untuk ilu pcmb.mgunun pcrhubung.m pcrlu dilak 
sanakan secar a scr as i Jan t cr p.rd u dcngan se ktor-scktor 
pcmhangunan lainn ya scr ta a n t.a r a bcrbagui je n is perhu 
bungan, Jan dcngan sclalu rncrnpcrhatikan kclcstarian kc 
mampuan surnbcr daya al.un dun lingkungan sorta pcngbcma 
tan pcnggunaan encrgi. 

b. Pembangunan jalan dil.mjutkan dcngan mcnguiamakan ja 
ringan Ji pusat-pusat produksi sorta jalan yang mcnghubung 
k a n da c r ah pr o duk s i d cn g a n dn cr a h pcrnasarann ya. Juga 
pcrlu dihangun julan untuk mcrnbu ka dacr ah icr pcncil dan 
mcndu kung pcng ernbang an pcmu k irnun tcrrnasuk pcmuki 
man transm igrusi. Pcmbangunan jalan Jalam kola yang lalu 
lintasnya s:ingat padat pcrlu dilanjutkan Jan ditingkutkan. 
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c. Jasa angkutan jalan raya yang meliputi angkutan penumpang 
dan muatan dalam kota, antarkota, dan antardaerah, perlu 
dibina dan dikembangkan serta ditingkatkan efiseiensinya, 

Dalam RUU Lalu Lintas dan Angkutan di Jalan perjuangan FKP 
yang telah masuk adalah : 
Pasal 26 - Menjamin keamanan dan keselamatan penumpang 

termasuk didalamnya pejalan kaki, pengendara 
sepeda dan penyandang cacat, 

Pasal 12 - Menjamin hak dan kewajiban bila terjadi kecela 
kaan antara lain dengan asuransi baik bagi diri 
maupun pihak ketiga. 

Oleh karena itu sebelum mengakhiri pendapat akhir ini, ijin 
kanlah Fraksi karya Pembangunan menyampaikan himbauan dan 
harapan sebagai berikut : 
1. Ketiga rancangan undang-undang menyebut 74 kali adanya 

Peraturan Pernerintah. Menurut Fraksi Karya Pernbangunan 
74 masalah itu adalah masalah yang penting dan sangat 
mendesak untuk segera diatur, agar dengan demikian opera 
sionalisasi suatu produk legislatif akan cepat dirasakan 
manfaatnya. Pencantuman Pemerintah bukanlah sekedar 
untuk mempercepat pengesahan suatu undang-undang, na 
mun didasari oleh pertimbangan yang matang secara yuridis. 
Oleh karena itu Pemerintah sedini mungkin mengambil 
langkah-langkah persiapan sehingga PP. dimaksud segera 
dapat dilaksanakan. · 

2. Ketiga Rancangan Undang-Undang yang akan disahkan 
rnenjadi undang-undang adalah undang-undang yang me 
nyangkut 3 rnoda transportasi, yang masing-rnasing mem 
punyai jati diri dan karakteristik sendiri. Oleh karena ketiga 
nya harus terjalin kedalarn satu sitern, dalam operasionalisa 
sinya perlu segera adanya upaya dan rekayasa yang sungguh 
sunggu h dari Pemerintah untuk mewujudkan keterpaduan 
antar moda, dengan peran yang seimbang sehingga mengha 
silkan proses sinergetik. Senafas dengan ini masalah koor 
dinasi baik vertikal maupun horizontal mernpunyai arti 
pen ting dan strategis. 

3. Fraksi karya Pembangunan melihat bahwa operasionalisasi 
Undang-undang dibidang Perhubungan sangat erat kaitannya 
dengan surnber daya manusia, dampak lingkungan hidup dan 
sarana. Ketiga faktor ini akan menentukan baik buruknya 
penyelenggarnan dan pada gilirannya akan sangat berpenga 
ruh pada keselamatan dan keamanan perhubungan. Oleh 
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karena itu perlu mendapat prioritas dan penanganan yang 
sungguh-sunggu h. 

4. Bcrbicara masalah pcrh ubungan bcrarti bcrhadapan dcngan 
pengguna jasa karma mcnyangkut hajat hidup orang ban yak. 
Pengguna jasa baik orang, ha rang dan hcwan pcrlu mcndapat 
pcrhatian, pernikiran serta pcngaturan yang sungguh-sung 
guh, sehingga kcluh kcsab masyar akat luas mcngenai kcsc 
l am ata n , kcamarian, kcnyamanan, ketertiban , kclancaran, 
kcccpatan, ketcpatan , b iaya scrta tata cara pelayanan, <lapat 
dikurangi hahkan ditiadakan. 

5. Pcmcr intah hcn da kn ya sccura tcr us-mcncrus mcrnpelajari 
dan mcngingat, tidak saja ;1p;1 yang tcrsurat dalarn undang 
undang, tetapi juga suasana kejiwaan yang mclatarbclakangi 
kcluarnya suatu kctcntuan , tcrmasuk didalamn ya, dokumcn 
rcsmi yang ada selarna proses pcmbahasan, schingga dcngan 
dcmikian pclaksanaan keliga Unuang-undang ini akan letap 
tcrarah sesuai dcngan rnaksud dihuatnya suatu kctentuan. 

Fraksi ABR/ dengan juru bicura, Ir Soedjalmo menyampaikan 
Pendapat Akhir alas RVU tentang Lalu Limas dan Angkutan di 
Jalan. 

Fra ksi ABRI hcrpcndapat bahwa Pakct Rancangan Undang 
undang di hi dang Trunsport.rsi hcndaknya : 
Pertama, mcmpun yai manfuat yang sebesar-besam ya bagi rakyal, 
mcnampung aspirasi ruk yut se cara luas, bcroricntasi pada pcm 
bangunan Nasional, scrta rncmpcr ti mba ng kan n ilai-n i la i yang 
hidup dalarn masyarakat. 
Ke dua, schagai Ran can g an Undang-undang Ncg ar a, harus 
mampu mcncerminkan adanya kcterkairan dan ketcrpaduan intra 
dan antar moda transportasi.kctcrkunan Jan keterpaduan antar 
Departcrncn dan instun si tcrkuit lainn ya, kctcrka itan Jan kctcrpa 
duan dcngan pcraturan perundangan nasional maupun ketcntuan 
kctcntuan hukum inturn nsi on.rl y:1ng bcr laku di Negara Rcpublik 
Indonesia, scrta mnrnpu mcnccrmin kan sifat integralistik, yang 
serasi Jan scimbang. 
Ketiga, marnpu mengantisipasi perkcmbangan lingkungan strate 
gik agar dapat rncmiliki masa kcberlakuan yang rclatif panjang. 
Keempat, di dalarn b idan g tr ansportasi, keselamatan bukanlah 
satu-satunya Iaktor yang harus dipcrhatikan. Faktor kearnanan, 
disamping faktor kcsclarnutan, dalarn arti mcrnhcrikan rasa arnan 
kcpada para pclaku transportasi tiilak mungkin dikcsampingkan, 

Mcngacu kcpada kccmpat hutir pokok pikiran di atas, Fraksi 
ABRI dalarn rncngkuji dan memtd1as Paket Rancangan Undang 
undang di I3idang transportasi mcnggunakan dua pcndckatan 
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secara simultan, yaitu pendekatan kesisteman, pendekatan perta 
hanan keamanan dan pendekatan hukum. 
Pendekatan Kesisteman. 
Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 mengarah terbentuk 
nya sistem nasional, yang mencakup sistem pofitik, sistem 
eknonomi, sistem sosial budaya dan sistem pertahanan keamanan 
nasional. Transportasi nasional merupakan sub sistem dari sistem 
ekonomi nasional, Komponen-komponen (sub) sistem transporta 
si nasional adalah transportasi di jalan raya (Rancangan Undang 
undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan), transportasi di 
alas rel (Rancangan Undang-undang tentang Perkeretaapian), 
transportasi di udara (Rancangan Undang-undang tentang Pener 
bangan), dan transportasi di perairan (Rancangan Undang-undang 
tentang Pelayaran). Tiap moda transportasi tersebut mempunyai 
fungsi masing-masing yang terkait satu dengan yang Jain. Kurang 
berfungsinya yang satu akan berpengaruh terhadap fungsi trans 
portasi nasional secara menyeluruh. Oleh karena itu perlu diusa 
hakan keterpaduan dan keserasian intra dan antar moda transpor 
tasi, lebih-lebih mengingat keadaan geografi dan sangat luasnya 
wilayah Republik Indonesia. 
Pendekatan Pertahanan Keamaman 
Dalam kehidupan suatu negara, aspek pertahanan keamanan 
merupakan faktor yang sangat hakiki dalam upaya menjamin 
kelangsungan hidup negara, Keberhasilan pembangunan Nasional 
yang ditujukan untuk mcningkatkan kesejahteraan nasional sangat 
tergantung kepada basil upaya keamanan negara yang berwujud 
stabilitas nasional yang dinamis. 
Di lain fihak, upaya keamanan negara hanya dapat berhasil 
dengan baik apabila didukung oleh upaya kesejahteraan nasional 
yang sukses. Oleh karena itu, betapapun pentingnya mendahulu 
kan pembangunan Nasional dalarn rangka perbaikan taraf hidup 
rakyat, seyogianya tidak boleh diabaikan upa penciptaan suasana 
lingkungan yang tata tentram. Implementasi Sistem Pertahanan 
Keamanan Negara (SlSHANKAMRATA) berada di dalam segala 
aspek kehidupan Nasional, termasuk aspek transportasi. 
Keamanan dan ketertiban masyarakat (KAMTIBMAS) yang 
merupakan bagian dari struktur pertahanan keamanan rakyat 
semesta, kehadirannya sangat diperlukan oleh rakyat. Oleh karena 
itu pencerrninan KAMTIBMAS di dalarn Paket keempat Ran 
cangan Undang-undang Bidang Transportasi perlu mendapatkan 
tempat secara wajar dan proporsional, 
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Pendekatan Hukum. 
Pancasila dan Undang-undang Dusur 1945 juga mernbcrikan 
arahan untuk membentuk sistem hukurn Nasional. Hukum Na 
sional Indonesia sangat memperhatikan pemcrintahan ncgara 
yang berciri pad a Pcr a t u r an Perundang-undangan. Hukurn 
mempcrhatikan kemakmuran rakyainya, mcmpcrhatikan "rule of 
law" yang bcrsifat integralistik sehingga konscp kcncgaraan kita 
berdasarkan kepada kesepakatan, bu kan perjanjian. Oleh karcna 
itu negara hukum Indonesia secara matcr iil "berkchidupan yang 
bebas berdasarkan suatu keter tiban da n kesejahteraan sosial", 
Sedangkan arti mcmpcrhatikan Peraturan Perundang-undangan 
dalam konteks "tenang dan tcrtib" (rustcn orde) tiada lain adalah 
mcmpcrhatikan KAMTIBMAS. Dcngan dcrnikian tarnpak pula 
b ahwa KAMTIBMAS ber i m pc lc m cn ta s i pada se ga!a aspe k 
kehidupan Nasional, tcrrnasuk transportasi. 

Masalah mcnonjol yang d ib adapi Jalam pembahasan Ran 
cangan Undang-undang tcntan g Lalu Lintas <lan Angkutan Jalan 
yang perlu dikcrnukakan dalam kesimpu lan ini adnlah : 
Pertama: Masalah PE~YELENGGARAAN. 

Fra ksi ABRI sangat berkepentingan Jengan adanya Bah 
tentang Penyelenggaraan. Hal ini sclain mcngingat Lalu Lintas 
dan angkutan merupakan dua aspck dan sclarna ini diselenggara 
kan o leh <lua insta nsi yang b cr hc da , juga kon k ordan deng an 
arahan Pokok-pokok Pikiran mcngcnai S!STRANAS. 

Pcrmasalahan Jalu l intas mcr upakan mobilitas pengguna 
jalan. Masalah ini scmakin rumit dcngan adanya mobilitas masya 
ra kat yang scrna kin ccpat meni ngkat dalarn bcr lalu lintas yang 
sernakin padat, cepat dan ramai, schingga perlu diciptakan selain 
ketertiban dan kclancaran juga Ia ktor kearnan an untuk rncrnberi 
kan rasa am an kcpa da pcngguna plan. Pcrmusalahan angkutan 
atau lransportasi yang meliputi a l a t angkut, rule dan terminal 
herkaitan dengan surnbcr daya buatan. Di dalam hill ini diperlu 
kan persyaratan teknis dan kclaikan untu k tcrcapainya kcselarna 
tan. Untuk itu perlu pcngaturnn sistcrn mohilitns pada lalu lintas 
nya dan sistern logistik pada angkutannya. 

Di dalarn rurnusan Rancangan Undang-undang in i, tcr kcsa 
nadanya kehcndak Pcmcr intab untuk rn cncakup kcdua masalah 
tersebut di dalarn satu Rancangan Undang-undang. 
Atas hal tcrscbut Fraksi ABR.1 bcrpcndapat bahwa pcmahaman dan 
pcmbahasannya aka n mcnjadi muduh apahila Lalu Lintas da n 
Angkutan masing-masing dirnasu k kan dalarn Bah atau Bagian 
yang bcrbcda dan sccara jelas dirurnuskan pcnyelcnggara rnasing 
masing. Pcridapat ini didasarkan kcpada bclurn adan ya stratifikasi 
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yang membedakan dan mengatur bidang dan sektor secara tuntas 
ke dalam fungsi dan tugas setiap bidang maupun sektor, - 
Fungsi Pemerintahan dibagi habis, tetapi belum ada kejelasan sektor 
mana menyelenggarakan atau bertanggung jawab atas bidang apa. 

Dalam hubungan Ini Fraksi ABRI berharap setiap produk 
hukum yang dibuat untuk mengisi pembangunan hukum ke arah 
terbentuknya sistem hukum nasional dan kepastian hukurn, harus 
mampu menutup kelemahan hukum, agar tidak terjadi kesen 
jangan, tumpang tindih atau benturan kepentingan dalam operasi 
onalisasinya. 
Demikian pula harapan Fraksi ABRI atas Rancangan Undang 
undang tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan. Rumusan pasal 
pasal dan atau penjelasannya seharusnya mampu rnenggambarkan 
keterkaitan dan keterpaduan antar sektor secara transparan atau 
setidak-tidaknya mernberikan arah, pedoman atau batasan yang 
jelas bagi penyusunan peraturan pelaksanaannya. 
Pendapat ini diterima oleh Fraksi-fraksi maupun Pemerintah. 
Namun pembicaraan menjadi sangat alot saat merumuskan penje 
lasan pasal-pasal tertentu terutama penjelasan, atas pasal 14 
tentang pendaftaran kendaraan berrnotor, pasal 16 tentang peme 
riksaan kendaraan bermotor di jalan dan pasal 18 tentang surat 
ijin mengemudi. Fraksi ABRI berpendapat bahwa ketiga masalah 
tersebut di atas, khususnya Surat Tan da Nomor Kendaraan 
(STNK), Bukti Pernioikan Kendaraan Bermotor (BPKB), dan 
Surat Ijin Mengemudi (SIM) merupakan sarana pengendalian 
operasi Kamtibmas sektor Lalu Lintas untuk memperoleh kecepa 
tan dan ketepatan cara bertindak dalarn rangka penyidikan sesuai 
Pasal 20 yo. Pasal 24 KUHAP. Dengan demikian perkara tindak 
pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor, dapat ditan 
gani dengan lebih cepat oleh instansi yang berwenang. Dalam hal 
ini kehadiran Polri adalah dalam rangka bidang penegakan 
hukum, dan secara sektoral merupakan fungsi Polri dalam Peradi 
Ian bersarna masyarakat dan instansi terkait. 
Setelah melalui diskusi yang relatif panjang bajkan sarnpai 
mengalarni kemacetan yang berlarut-Iarut, Fraksi ABRI dapat 
memaharni dan menerirna rurnusan pcnyelenggaraan fungsi yang 
relatif mengambang seperti tercantum dalam Pasal. Telah tercapai 
kesepakatan antara Fraksi-fraksi dan Pcmerintah, bahwa harapan 
harapan Fraksi ABRI yang telah menjadi kesepakatan bersama, 
tetapi tidak dicantumkan dalam Rancangan Undang-undang, 
tetapi akan diakomodasikan di dalam Peraluran Pe:laksanaan yang 
penyusunannya akan dilakukan bersama-sama dengan instansi 
terkait. 
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Kedua : Masalah Pengaturan Bcngkel Umurn. 
Fraksi ABRI bcrpcn dapat bahwa bcngk el umum adalah 

bcngkel yang membcrikan pclayanan (service) umum, perhaikan, 
pemeliharaan dan pcnggantian suku cadang, schingga fungsi serta 
kcb er adaann ya bcrkait er at de ngan in dustri. Ij in pen dirian dan 
pcmbinaannya ada pada Dcpartcmcn perindustrian dan bahkan 
telah diatur dcngan Undang-undang tcrscndiri. Dengan demikian 
yang menjadi cakupan Pasal 15 ini seharusnya hanya bcngkel 
umum yang khusus ditunjuk untuk keperluan uji type. 
Fraksi ABRI dapat m cmnhami bahwa Dcpartcmcn perhubungan 
akan sclalu mcngadakan koordinasi dcngan Dcpartcmcn Perin 
dustrian, schingga opcradionalisasinya tidak hcrtcntangan dengan 
Undang-undang yang masih bcrlaku. Namun akan lchih baik bila 
ada dasar hukum yang jclas Jan r inci tenlang batas tangggung 
jawab dan kcwenangan masing-rnnsing instansi. 
Untuk itu pclibatan Dcpartcrncn tcrkait sccara aktif dan proper 
sional dalarn pcnyusunan Peraturan Pcrncrintah tidak dapat dihin 
darkan. Hal ini dapat ditcrirna Pemerintah, schingga Fraksi ABRI 
dapat mcncrima rurnusan pasal 15 scbagaimana tcrcantum dalam 
Rancangan Undang-undang yang te lah disepakati hersama oleh 
Fraksi-fraksi dan Pernerintah. 
Ketiga : Masalah Pcrsyaratan bagi pcngemudi. 

Pasa l 19 b erbun y i : bahwa untuk mcndapatkan surat ijin 
mcngemuJi yang pcr tarna k a l i pada set iap golongan, calon 
pengemudi wajib mcngikuti ujian, si.:tclah mcrnpcrolch pcndidik 
an dan latihan pcngcmudi. 
Terhadap rumusan in i Fraksi ABRI, sesuai Daftar Inventarisasi 
Masalah, scmula tidak scpenJapat dcngun Pcrnerintah, karena 
persyaratan ini akan mcmbcri beban yang bcrat dan sulit dipenuhi 
olch masyara k at di da er a h pdo.sok yang tcrpcncil, se mcntara 
sekolah mcngemudi tidak akan scpenuhnya menjarnin terbcntuk 
nya sikap mental pcng ernudi yang haik. Pcnjclasan pasa l ini 
dirumuskan lcb ih dahulu yang isi Jan jiwanya diawali dcngan 
pcngcrtian bahwa yang pcnting dan mcnjadi kcharusan bagi calon 
pcngcmudi adalah wajib meng ikuii ujian. Persyaratan untuk 
mengikuti sckolah merigcmudi akan dihcrlakukan bertahap dise 
suaikan kcadaan daerah terutarna yang terpcncil. Berpcgang pada 
pengcrtian tcrscbut Fraksi ABRI dapat rncnerima rumusan pasal 
19 tcrscbut diatas, 
Keempat : Masalah wajib asuransi tcrhadap kcrugian fihak 

kctiga. 
Pasal 32 ayat (2) Konscp awal Rancangan Undang-undang 

sernula mcngatur tcntang wajib asuransi bagi kendaraan pribadi 
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terhadap pihak ketiga, Fraksi ABRI menghargai maksud Pemerin 
tah untuk memberikan santunan kepada pihak ketiga, namun 
perlu diperhatikan adanya kenyataan yang menunjukkan babwa 
perlakuan terhadap kendaraan umum dan kendaraan pribadi tidak 
sama. Pengemudi kendaraan pribadi pada umumnya jauh lebih 
berbati-hati dibanding dengan kendaraan umum, sehingga resiko 
mendapat kecelakaan termasuk yang merugikan fihak ketiga jauh 
lebih kecil. Di samping itu kenyataan menunjukkan telah me 
ningkatnya kesadaran masyarakat dalam berasuransi, 
Setelah mengalami pemhicaraan yang intensif dengan didasari 
argumentasi masing-masing, Fraksi-fraksi dan Pemerintah 
menyetujui untuk menghapus ayat (2) tersebut, sehingga setelah 
pembahasan pasal 32 yang sernula terdiri dari tiga ayat menjadi 
dua ayat. 
Kelima : Masalah aspek kearnanan. 

Masalah menonjol lain yang menjadi perhatian Fraksi ABRI 
adalah aspek keamanan dalam Rancangan Undang-undang ini. 
T'idak terdapat satu kalimatpun yang menunjukkan perlunya 
aspek keamanan dalam lalu lintas dan angkutan jalan. Fraksi 
ABRI berpendapat pengertian keselamatan belum mencakup 
unsur keamanan. Terdapat perbedaan besar di antara keduanya; 
lalu lintas dan angkutan selamat sampai di tempat tujuan, tetapi 
tidak berarti arnan dari ancaman, gangguan dan hambatan, demi 
kian pula sebaliknya. di dalarn hal ini terkesan adanya kekhawati 
ran bahwa unsur keamanan akan menjadi dominan. Untuk menje 
laskan hal ini Fraksi ABRI mengemukakan konsep yang memuat 
rasa arnan, sebagai pengejawantahan dari KAMTIBMAS, yang 
merupakan bagian dari HANKAMRATA, di seluruh aspek ke 
hidupan rnanusia sebagaimana telah karni sampaikan terdahulu 
secara panjang lebar melalui pendekatan sistem dan pendekatan 
hukum. 
Pemikiran terhadap konsep ini dapat dipahami oleh Fraksi-fraksi 
dan Pemerintah, sehingga dicapai kepakatan untuk mencantum 
kan aspek keamanan dalarn Rancangan Undang-undang ini baik 
dalam konsideran, batang tubuh maupun penjelasan yang relevan 
secara proporsional. 
Fraksi Persatuan Pembangunan dengan juru bicara, Drs. H. 
Z(l_!kasih Nur, menyampaikan Pendapat Akhir alas RUU ten 
tang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

Dari ketiga RUU yang dibi carakan pada hari ini, maka 
pembahasan RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan 
salah satu RUU yang memakan dan menghabiskan waktu yang 
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cukup lama pada tingkat panit ia Khusus (Pansus) dan Panitia 
Kerja (Panja) DPR-Rf. 

Sckalipun Pansus t e lah rncrnil iki SISTRANANS sebagai 
kcr angka acuan dan pedoman ilalam pcrnb ah asan RUU Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan , tcrnyata bcrbagai praktek yang tclah 
ada sclama ini turut mcwarn ai pcmb ahnsan RUU Iitu. Adanya 
bcrbagai warna yang turut mcmpcngaruhi pcmbahasan RUU Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalnn , disatu pihak daput din ilai scbagai 
suatu masukan yang cukup bcrharga, namun di lain pihak tidak 
jarang ia rncrupak.in pcrintang Jan kcridnla hagi proses pcncapai 
an konscnsus dalam mernhuh.rs RUU tcrschut. 

Dari proses pcmbahasan RUU Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan, Fraksi Persatuan Pcrnbangunan mclihat, bahwa terkesan 
adanya kcpcntingan atau "interest" .mtar lnstansi Pcmcrintah yang 
bclurn disclcsaikan puda s.uu RUU tcrsehut diajukan olch Perne 
r intah kcpada DPR. Fraksi Pcrsatuan Pcmb.ingunan mcngharap 
kan agar scgal a bcntuk kcpcntingnn a tau interest an tar Instansi 
Pcmcr intnh da put dixc lcsa ik an ter lcb ih duhulu schclum suatu 
RUU disarnpaikan kcpada DPR. 

Fraksi Persatuan Pcmbangunun rncnyadar i, bahwu Pcrncrin 
tah itu sat u , tctapi Fr aksi Pcr s.itu an Pcmb.mgunun mcnyadari 
pu la adanya b crbagu i kcpcnt in g.m yang sangat hcrbcda antar 
lnstansi pcmcrintah. Pcrbcdaan kcpcnungun antar instansi Pcme 
rintah itu sering kali J:1p:1t di l i ha t Jcng:1n jcias, manakala DPR 
mcmbahas scsuatu RCU. D:1n tcrn y.rta dalum mcmhahas RUU 
Lalu Lintas dun An g kutun Jal.in kcpcnting.m yang bcrbcda itu 
sangat m eno nj o l. Kar cnun ya Fr a kxi Pcrsatunn Pcmbangunan 
rnengharapkan agar scgab kcpcnti ngan itu diselcsaikan tcr lcbih 
dahulu antar Instansi pcrncr in tah schcl um RUU itu Jisampaikan 
kcpuda DPR. Dcngan dcrn ikian DPR tiu»k perlu tcrtibat Jan tidak 
pcr lu di lihatkan dalarn pcmh:1gian kcpcnringun atau "interest" 
an tar Instansi Pcmer in tah mclnl u i pcm hahasan suatu RUU. 

Masalah kcrnacctan lulu l inta s, tcr utama di kota-kota bcsar 
sudah surnpai pud.r tingka: yang s;1ngat kritis. Ter kcsan masalah 
kcmacctan lalu lintas dari h.u i kc huri sernakin ridak tcratasi dan 
dib iarkan apa adanya. Bcrbagai opcrasi yang hcrsifat temperer 
ku rang mcrn beri kan hasi I yang bcrarti. 

Rurnusnn Pasal 3 RUU Lalu Lintus dun Angkutan Jalan yang 
mengamanatkan untuk mcwujudkan lalu lintas Jan angkutan jalan 
yang lancar, tcrtib , tcr atur , nyuru an Jan cfisicn mcrupakan tan 
tangan yang bcsar bagi Pemer intah. Fraksi Pcrsatuan Pcmbangun 
an mcngharapkan agar rumusan Pasa! 3 RUU terseb ut dapat 
diwujudkan secara nyata d:ilmn waktu yang tidak tcrlalu lama. 
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Rumusan itu harus dijawab dengan tindakan yang konkrit, se 
hingga kemacetan yang sudah sampai pada tingkat kritis ini 
segera dapat ditanggulangi oleh Pemerinlah. Tetapi tindakan itu 
bukan bersifat temperer, bukan bersifat insidentil, dan bukan pula 
bersifat percobaan belaka, yang pada akhirnya menimbulkan 
masalah kemacetan yang baru. 

Pengaturan jaringan transportasi yang diamanatkan o1eh 
Pasal 6 RUU harus marnpu menghasilkan lalu lintas dan angkutan 
jalan yang lancar, tertib, teratur, nyaman, dan efisien dengan 
harus pula mernperhatikan sungguh-sungguh pada fungsi, pera 
nan, kapasitas lalu lintas dan kelas jalan. 

Adanya ancaman yang cukup berat bagi pengguna jalan, 
kiranya akan dapat mengurangi kerusakan jalan yang dibangun 
dengan biaya tinggi. Sudah menjadi rahasia umurn, banyak 
kendaraan yang melewati jalan yang dibangun dengan biaya besar 
itu dengan melebihi kemarnpuan jalan, sehingga kerusakan jalan 
terjadi dimana-mana. Fraksi Persatuan Pembangunan menyambut 
gembira, karena RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini telah 
memberikan ternpat yang sangat terhormat bagi pejalan kaki. 
Untuk itu Fraksi Persatuan Pembangunan mengharapkan agar 
tempat-tempat yang disediakan bagi pejalan kaki harus dibebas 
kan dari segala macam kegiatan yang dapat mengganggu tempat 
tersebut. 

Demikian pula fungsi terminal sebagai ternpat pelayanan 
umum sebagaimana dirumuskan dalam Penjelasan Pasal 9 ayat 
(1) RUU tidak boleh ditonjolkan perannya sebagai tempat pembi 
naan pendapatan daerah. 

Fraksi Persatuan Pernbangunan mengharapkan agar dalam 
Peraturan Pemerintah yang akan mengatur masalah tersebut 
supaya dicantumkan secara tegas, bahwa masa berlaku Surat 
Tanda Nornor Kendaraan bermotor (STNK) sekurang-kuragnya 
selama 5 (lima) tahun. 

Dewasa ini STNK hanya berlaku 1 (satu) tahun dan hal ini 
sangat memberatkan masyarakat, karena dalam pengurusan 
STNK banyak dikeluarkan biaya-hiaya yang tidak bisa dipertang 
gungjawabkan, seperti pernbelian formulir tanpa ada tanda teri- 
ma, dan lain sebagainya. . 

Bahwa penerbitan STNK tersebut berkaitan dengan Pendapat 
Daerah, supaya hal initu dapat diatur mekanismenya sehingga ti 
dak mengganggu dan mengurangi Pcndapatan Asli Daerah (PAD) 

Sedangkan masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) yang 
selama ini berlaku untuk 5 (lima) tahun kiranya dapat diperpan 
jang menjadi sekurang-kurangnya untuk 10 (sepuluh) tahun. Hal 
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ini perlu dicantumkan dalarn Pcraturan Pcrnerintah sebagaimana 
diamanatkan oleh Pasal 18 Ayat (2) RUU. 

Pasal 19 RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan, 
untuk mendapatkan Surat Izin Mcngcmudi yang pertarna kali 
pada sctiap golonga, calon peng cmu di wajib mengikuti ujian 
mcngemudi, sctelah memperoleh pcndidikan dan latihan me 
ngcmudi. Dala rn Penjclasan discbutkan , bahwa kemampuan 
m engcrnudi dapat dipcr o lch mc la lu i pen didikan mengcrnudi, 
dengan maksud agar scor an g calon mcngcmudi mcrnenuhi per 
syaratan-pcrsyaratan tcrsebut di atas. 

Dcngan bcrpedornan pada Pcnjclusan Pasal 19 ayat (1) RUU 
Lalu Lintas dan Angkutan Jaian, maka tidak ada kewajihan bagi 
sescorang calon pcngcrnudi untuk tcr lcb ih dahulu mengikuti 
sekolah mengcmudi. 

Hal ini pcrlu dijclask.m , kar ena Fraksi Persatuan Pcrnbangu 
nan rncrasa aga k bgct dcng.rn pcrnyataan KAPOLRI sebagaima 
n a disiarkan o lch Media Massa tanggal 4 Maret 1992 yang 
m cn yeb utkan , b ahwa (.kngan kornputer isasi SIM ini, setiap 
pernohon SIM nantinya harus rncmpcroleh SIM rnclalui Sekolah 
Mcngcmudi (Harian Komp.is, 4 Maret 1992). Leb ih Janjut dire 
gaskan, bahwa sct ia p pcmuhon Sl.\1 di haruskan ikut sekolah 
mengcrnudi. Pcrnyataan terscbut rncnurut hernat Fraksi Persatuan 
Pembangunan tidak sejal.m Jan scj iwa dcngan Pcnjelasan Pasal 
]9 Ayat (1) RUlJ Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

Fr aksi Persatuan Pcrnbangunun mcnyambut gcmbira rumu 
san Pasal 32 Ayat (1) yang mewajibkan setiap kcndaraan umum 
untuk diasuransikan. Scmula dalarn RCU Lalu Lintas dan Angku 
tan Jalan dirurnuskan, b ahwa sctiap kcndaraan herrnotor, yang 
tentunya mcliputi pula kendaruun prihadi wajib diasuransikan, 

Fruksi Pcrsatun n Pcrnb angunun sejak dari awal tidak dapat 
mcncrima kctcruuan yang rncnyutak an buhwa kcndaraan pribadi 
wajib diasuransik.m, kar cna hal ini sangat mcrnbcratkan masyara 
k a t, di sam ping 111;1 sa la h pc ngas u rans ia n ken da r aan pr ib adi 
mcrupakan masaluh yang b cr sifat sukorcla, schingga tidak pcrlu 
diwajibkan. 

Fr a k si Pcr sa tu a n Pc mban gu n an juga mcminta per hatian 
Pcmcrintnh agar dalam mcnctupkan Pcrutur.m Pernerintah sebagai 
pcl aksanaan Pasal 15 Ayut (2) tcntnn g hcngkcl umum supaya 
mernperhatikan usaha bengkcl umum yang diselcnggarakan oleh 
pcngusaha ekonomi lcm.ih. Jungan sarnpai pcnctapan Pcraturan 
Pemcrintah itu dapat mcngakibarkan tutupnya bengkel umum 
yang disclcnggarakan olch pcngusuha ekonomi lcmah. 
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Fraksi Parlai Demokrasi Indonesia dengan juru bicaranya, 
Drs. Markus Wauran menyampalkan Pendapat Akhir atas RUU 
tentang Lalu Limas dan Angkutan Jalan. 

Dalarn pembahasan Rancangan Undang-undang di Bidang 
Transportasi ini, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia bertolok ukur 
kepada masalah-masalah yang berkaitan dengan aspirasi masya 
rakat secara luas, baik bagi mereka yang mernpunyai kepentingan 
langsung maupoun yang tidak langsung, semata-mata dengan 
maksud untuk dapat mempersembahkan kepada masyarakat suatu 
perundang-undangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada 
masyarakat secara luas, serta mengantisipasi kebutuhan clan 
perkembangan dimasa-masa yang akan datang, dengan demikian 
fraksi partai Dernokrasi indoensia sangat mengharapkan bahwa 
Undang-Undang di Bidang transportasi ini dapat berlaku dalam 
kurun waktu yang relatif lama dan tidak mudah usang, di pihak 
lain Fraksi berpendapat bahwa Undang-Undang di Bidang trans 
portasi ini akan mengatur masalah-rnasalah ya1,1g bersifat pokok, 
sedangkan secara rinci akan diatur dalam peraturan-peraturan 
pelaksanaannya, maka harus dipertimbangkan secara keseluruh 
an, dengan catatan seluruh permasalahan yang telah diatur dalam 
peraturan perundang-undangan yang lama dan yang dirasakan 
masih relevant untuk dipcrtahankan perlu diakomodasikan datam 
ke-ernpat RUU di Bidang Transportasiini dengan demikian tidak 
terjadi kevakuman hukum dalarn pelaksanaan oprasional di masa 
masa mendatang. 

Berdasarkan hal-hal yang teiah kami uraikan di alas, dalam 
penyempurnaan RUU di Bidang Transportasi ini Fraksi Partai 
Demokrasi Indoneksia telah rnemusatkan perhatian atas beberapa 
aspek penting yang harus menjadi tekanan dalam Rancangan 
Undang-undang yaitu : 
1. Aspek pelayanan masyarakat dalarn mengantisipasi perkem 

bangan kebutuhan jasa pcrhubungan yang berkaitan dengan 
distribusi penduduk dan surnber daya a lam yang tidak mera 
ta. Selain itu karena keadaan geografis dimana Indonesia 
terletak pada posisi silang di antara 2 samudera dan 2 benua 
besar, dengan rentang geografisnya 1/8 dari muka bumi. 
Sehingga secara yurisdiksi keadaulatan nasional hendaknya 
dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi nasional dan 
mernbawa keuntungan bagi perusahaan-perusahaan pener 
bangan, maupun pelayaran nasional sehingga menjadi kuat, 
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2. Aspek pernb inaan transportasi yang diarahkan untuk me 
ningkatkan pcran serta inter Jan antar moda angkutan dalam 
keseluruhan moda transportasi secara tcrpadu, 

3. Aspek kesatuan dan pcrs.nuan bangsa dalarn rangka Wawa 
san Nusantara yang mernandang rakyat, bangsa, negara, 
wilayah nusantara : darat, Iaut dan udara sebagai satu kcsa 
tuan yang utuh dan tidak tcrpisahkan, sebagaimana tcrccrmin 
dalam lambang Negara Bhinncka Tunggal Ika. 

4. Aspck pemerataan, karcna moda transportasi darat, laut dan 
merupakan tatanan sebaga i pcnghubung, baik antara pusat 
dan dacrah antara dacrah yang satu dcngan daerah yang lain, 
maupun di Dncrah itu scndiri, serta huhungan antar bangsa, 
per lu lehih d it in g kat.k an pnanannya da l arn mendukung 
pcmerataan pcmbangun.m n.isional. 

5. Aspck kcsatuan sistcrn, dcngun pcncgasan bahwa tiap-tiap 
moda transportasi harus daput bcropcrasi sccara fungsional, 
cfisicn dan cfcktif, schingga mclcngkapi satu dcngan lainnya 
dalam satu jar iugan yang tcrpudu , baik inter maupun an tar 
moda angkutan dalnm satu sistcrn transportasi, dcngan tetap 
mcngutamakan kcpcntingan urnum. 
Dalarn pcmhnhas.m ini Fraksi Partai Dcmokrasi Indonesia 

ingin mcncatat hcbcr apa hn l punting yang tiduk disepakati olch 
Pansu s, Jan tclah di tu a ng k a n scc ara jc las da larn Rancangan 
Undang-undang Lulu Lint ax Lian Angkutan Jalan yang bclum 
discrnpuruakan, buik d.rl.un konsidcr an, Batang Tubuh, maupun 
dalam pcnjclusannya. 
1. Tentang Konsideran 

Pada dasarnya Konsulcrun ad.ilah motivasi , filosofi, dan 
lan dasan huk um dar i su atu Uudang-undang yang terjabar 
dalarn Batang Tubuhnya. 
Sebenarnya transport.isi tcrp.ulu dal.un scktor perhubungan 
diarnanatkan olch GBH:\·, yang scmestinya tcrcanturn dalam 
Konsider an Mcrig ingat, ukan tctapi karcna dcngan pertirn 
hangan bahwu GBHN adalah landasan opcrasional yang tiap 
lima tahun sckali diadakan pcninjau.m kcrnbali maka Fraksi 
Par t a i Dcm o k r ns i Indonesia m c n g u su l k a n Rancangan 
Undang-undnng tenting transportasi Nasional untuk dipakai 
schagai dasar hukumnya, xckalipun di Pansus belum rncmpc 
roleh kcscpakatan. Mcskipun dcmikian dcngan usaha bersa 
ma pansus tclah mcrurnuskan Konsidcran Menimbang huruf 
b scdcmikian rupa, schingg« didalamnya tcrsurat dan tersirat 
adanya trunsportasi sccara tcrpudu, scbag.rimana diamanat 
kan oleb GBHN. 



469 

2. Azas dan Tujuan. 
Setelah Rancangan Undang-undang yang diajukan oleh 
Pemerintah disernpurnakan oleh pansus, maka tampak lebih 
mantap tentang asas, maupun tujuan transportasi sebagaima 
na tertuang dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Rancangan Undang 
undang , khususnya Pasal 3 yang menegaskan, bahwa trans 
portasi jalan diselenggarakan dcngan tujuan untuk mewujud 
kan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan selamat, aman, 
cepat, Jan car, tertib, teratur, n yaman dan efisien mampu 
mamadukan moda transportasi lainnnya, menjangkau seluruh 
polosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, 
pertumbuhan dan stabilltas sebagai pendorong, penggerak, 
dan penunjang pernbangunan nasional dengan biaya yang 
terjangkau oleh daya kemarnpuan rnasyarakat, 

3. Pembinaan, Prasarana, termasuk pengelolaannya 
Setelah diadakan penycmpurnaan dalam Pansus, maka baik 
pembinaan prasarana terrnasuk pengelolaannya kini telah 
tergarnbar cukup jelas dan mantap sebagairnana dirumuskan 
dalarn Bab III dan Bab IV, Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 
Ran-cangan Undang-undang. 

4. Ten tang Kendaraan dan Pengemudi. 
Rancangan Undang-undang telah disernpurnakan yang ber 
kaitan dengan masalah kendaraan yang berkaitan dengan 
persyaratan teknis dan laik jalan, masalah pengujian, pendaf 
taran, bengkel umum pemeriksaan kendaraan di jalan, ten 
tang persyaratan pengemudi tclah diatur dalam suatu penga 
turan tentang pengemudi. 
Dalam penyelenggaraan iz in mengemudi yang akan diatur 
oleh Peraturan Pemerintah, Fraksi partai Dernokrasi Indone 
sia merninta agar sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah 
tidak melalui kerjasama ,dengan swasta, karena dengan 
memakai jalur kerjasama ini dapat menngakibatkan biaya 
tinggi sehingga mengurangi pendapatan negara, karena ada 
nya penambahan rnata rantai, Adapun alasan karena keku 
rangan dana, hal ini dapat diatasi mengingat jumlah pendapat 
dari surat izin-izin ini cukup besar. Fraksi Partai Demokrasi 
Indonesia setuju peran swasta ditingkatkan dalam mendu 
kung pernbangunan, tetapi bukan dengan menswastanisasi 
sebagian atau seluruh tugas-tugas pelayanan masyarakat 
yang wajib dilakukan olch Pernerintah. 
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5. Tentang Hak dan Kewajiban Pengemudi Pengusaha Angku 
tan Umum dan Pcngguna Iasa. 
Dalarn Rancangan Undang-undang yang telah discrnpurna 
kan ini tclah diatur tcntang h ak Jan kcwajiban pemilik 
kcndar aan, pcnge mudi, pcngusaha angkutan umum dan 
pcngguna jasn , sehingga m cnjadi cukup jelas masalah hak, 
kewajiban clan tanggung jawabnya masing-masing. 

6. Ketentuan Pidanu. 
Bahwa Kctcntunn pidnna y:mg diatur dalam Bab terscndiri 
khususnya yang bcrkuitan dcngnn Iarangan, wajib ditaati oleh 
siapa saja, dcngan pcngcrtian yang prefcntif dan reprcsif. 

Sambutan Pemerintah terliadap RUU di Bidang Transportasi. 
Scbagaimana kitn muklumi bcrsarna trunsportasi mernpunyai 

penman yang sangat pcnting dun str:ili.:gis dalam rangka menun 
jang dan mcrangsang pcrnbang un an nus ionn l dalurn arti yang 
scluas-luasn yn, rn c man tap ka n pcrwujudan wawasan nusantara 
dan mcmperkukuh kctuhanan nasional bcrdasarkan Pancasila dan 
Uridang-undang Dasar 1945. 

Bcrdasnrkan perana n n ya tcrsch u t ma ka posisi transportasi 
dalarn sistcrn k eh i Ju pan n axion a I ti J;1 k ha nya rn erupakan sub 
sistcm dari pcrckonorni.m, n.rrnun juga mcrupakan sub sistcm dari 
tata kchidupun Iainnyu vaitu politik, sosial budaya dan pcrtahanan 
keamanan. 

Posisi transportasi dal.nn sisrcn: kch idupan nasional tcrsebut 
tcrccrrnin dalam bah mcng cnai a1as dan tujuan scrta bah mcnge 
nai pernbinaan di dalarn kctiga runcangan undang-undang yang 
disampaikan olch Pcm cr i n tn h , d a n yang p a da ha r i ini t e lah 
mendapat pcrsctujuan untuk dis:1hbn mcnj:iJi undnng-undang. 

Hal tcrscbut mcr upa ka n sub st.ms i yang sangat mendasar 
yang tidak tcr dapat d a lam bcrbag;1i unJang-undang yang a kan 
dicabut olch Rancangan Undang-undung tentang Perkeretaapian, 
Rancangan Undang-undang tent.mg Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan dan Rancangan Undrmg-und.mg lentang Pcncrbangan. 

Sclanjutnya pcr kcn.mkun lah k.rm i mcyarnpa ikan substansi 
pokok dari RUU tcntang. lalu Lintus Jan Angkutan Jalan. 
1. Schagaimana kita m ak l u m i hu hwa m oda Ia lu lintas dan 

angkutan jalan yang mcmiliki karukteristik marnpu menjang 
kau seluruh pclosok wilayah darat.m dcngan mohilitas tinggi 
dan mampu mcrnadukun rnoda transportasi nasional yang 
andal dan terpadu. 
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Dalam RUU tentang Latu Lintas dan Angkutan Jalan pena 
taan tersebut dicerrninkan dengan adanya kctentuan menge 
nai penetapan jaringan transportasi jalan, yang tujuannya 
adalah untuk mewujudkan keterpaduan baik intra maupun 
antar moda. 
Dengan keterpaduan tersebut diharapkan dapat diperoleh 
aksesibilitas, proses sinergetik dan efisiensi aset nasional, 

2. Selanjutnya dalam RUU ini diatur pula ketentuan mengenai 
terminal dan fasilitas parkir untuk umum: 
Pengaturan mengenai terminal sangat diperlakukan karena 
keberadaan terminal adalah untuk menunjang kelancaran 
mobilitas orang maupun barang serta untuk terlaksananya 
keterpaduan baik intra maupun antar moda secara lancar dan 
tertib. Hal ini belum diatur dalam undang-undang yang lama 
yaitu undang-undang Nornor 3 Tahun 1965 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan Raya. 
Pernbangunan terminal dilaksanakan oleh Pernerintah, 
narnun tidak tertutup peran swasta, dalam hal ini badan 
hukum Indonesia, untuk ikut serta dalam pembangunan 
nasional. Pada terminal dapat dilakukan kegiatan usaha 
penunjang berupa pertokoan atau restouran dan sebagainya 
oleh badan hukum Indonesia atau warga negara Indonesia. 
Juga merupakan ketentuan baru adalah mengenai fasilitas 
parkir untuk umum yang antara lain dapat berupa gedung 
parkir atau taman parkir yang juga berfungsi ikut serta 
memperlancar lalu lintas dan angkutan jalan. 
Penyediaan Iasilitas parkir terscbut sangat diperlukan men 
gingat selama ini tcmpat yang disediakan ialah di pinggir 
pinggir jalan , dan yang terletak di badan jalan maupun 
dengan menggunakan sebagian dari perluasan jalan, menga 
kibatkan terharnbatnya arus lalu lintas dan penggunaan jalan 
menjadi tidak efektif. 
Fasilitas parkir umurn terscbut dapat diselenggarakan oleh 
Pemerintah atau badan hukum Indonesia atau warga negara 
Indonesia, sebagai suatu kegiatan usaha yang berdiri sendiri 
dengan memungut pembayaran bagi masyarakat yang 
menggunakan Iasilitas terscbut. 

3. Dalam kaitan dengan sarana lalu lintas dan angkutan jalan 
diatur mulai dari persyaratan keselarnatannya, pengujian, 
pendaftaran, perawatan dan pcngawasannya pada waktu 
kendaraan bermotor dioperasikan di jalan. Disamping itu 
diatur pula persyaratan yang harus dipenuhi untuk kendaraan 
tidak bermotor. 



472 

Men ya ngkut pcngu j ian kc n daraan bcrmotor, d iberlakukan 
untuk sernua jcnis kcndarann bcrmotor tanpa kccuali, yang 
pclaksanaannya dilakukan sccara bertahap. 
Hal tcrscbut adalah untuk rncmbcrikan jaminan hahwa sctiap 
kendar aan bcrrnotor yang diopcrasikan di jalan tel ah meme 
nuhi pcrsyaratan-pcrsyaratan tckn is Jan laik julan yang tclah 
ditctapkan, schingga bcnar-benar Japat tcrjarnin keselcmatan 
baik p cn g e rn u d i Jan p e n urn pn rig k c n d a r aa n itu scndiri 
maupun kcsclamatan pcrnukai jalan la inn ya. 

4. Demikian pula untuk mclinJungi kcsclarnatan penumpang 
atau pcmi!ik harang atau p ih a k kctiga diatur kclcntuan 
mcngcnai kcwajiban bagi pcrusahaan umum untuk mematuhi 
kclentuan mcngcnai waktu kerja dan waktu istirahat bagi 
pcngemudi. 
Hal ini dipcrlukan rncngi11g;1t Iukror kclclahan dan kcjcnuh 
an sang ar hcrpcng;iruh t c r h a d ap kcrn a mpunn pcngcmudi 
dalarn mcngcrnudikan kendaraan bcrmotor dcngan wajar, dan 
hal itu pu la y~mg sering mcn ycbnbkan kccclakaan lalu lintas 
di jalan ra ya. 
Masih dala m k a itnn dcng:1n kcsc lum at.m di jalan adalah 
diaturnya kctcntuan mcngcnai kcwajiban untu k mcmakai 
sabuk kcsclamaian (safety belt) bagi pcngernudi kendaraan 
roda empat atau lcbih, scrta pcnggunaan helm hagi pengernu 
di kcndaraan roda dua. 
Narnun dcmik ian pcmbcr la ku kan kctcntuan tcrscbut akan 
dilaksanakan sccara bcrtahap scsuai dcng.m pcrkcmhangan di 
dalnrn rnasyaraknt. 

5. Selanjutnya untuk lcbih mcmbcrikan pcrlindungan hukum 
bagi penumpang, pern i lik h~nang a tau pibak kctiga, diatur 
kctcntuan mcriucnni ta nggung jawah pcngcmud i kcndaraan 
hcrmotor terhad.ip kcrug ian yang ditimhulkannya karcna 
kelalaian mcngcmudi dalrun kcndaraan berrnotor. 
Dcmikian pula untuk mclindungi hcrhagai prasarana seperti 
j a la n , jcmbu tu o d a n Ia s i l i tas l a i n n y a , d i a t u r k e t en tu an 

mengcnai tanggung jaw ab ba ik pcngcmu di, pern il ik atau 
pengusaha angkutan urnum tcrhadap kerusaknn jalan, jemba 
tan atau fasilitas l a inn va , scbagai a k ib at pcngopcrasian 
kendaraan bcrmotornya. 

6. Dalam undang-undang ini juga diatur kctcntuan mcngcnai 
kcwajiban untuk mcnuansuransikan sctiup kcndaraan umum 
baik te r hapa t k cndnr aan itu scndiri maupun tcrh adap kc 
mungkinan kcrugian yang d idcr ita dari pihak kctiga schagai 
akibat pcngoperasian kendaraan umum tcrscbut. Dcmikian 
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pula kewajiban pengusaha angkutan untuk mengansuransikan 
orang yang dipekerjakan sebagai awak kendaraan terhadap 
resiko terjadinya kecelakaan. 
Ketentuan tersebut mernpunyai arti yang sangat penting 
mengingat seorang pengernudi dalam kendaraannya selalu 
dihadapkan pada resiko yang tinggi baik bagi dirinya sendiri 
maupun orang lain, sehingga sudah sepatutnya disamping 
seotsng pengemudi dituntut berbagai tanggung jawab ia juga 
diberikan perlindungan terhadap kemungkinan resiko yang 
dihadapinya. 

7. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah upaya untuk mem 
berikan pelayanan yang nyarnan, cepat, tepat, teratur, lancar 
dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. 
Dalam RUU tentang lalu lintas dan angkutan jalan telah 
ditata kernbali kegiatan penyelenggaraan angkutan balk 
angkutan penurnpang maupun angkutan barang, Untuk 
angkutan penumpang dapat dilayani dengan trayek tetap dan 
teratur yang dilaksanakan dalam jaringan trayek, atau tidak 
dalam trayek yang dalam hal ini tidak bersifat sebagai pe 
lengkap dari trayek tetap dan teratur, 
Pengaturan mengenai pelayanan angkutan tidak dalam trayek 
tersebut adalah untuk mengakornodasikan berbagai kegiatan 
angkutan yang selarna ini misalnya angkutan taksi dalam 
kota atau antar kota , ken dar aan sewa atau charter baik 
dengan pengernudi maupun tanpa pengemudi yang pada 
akhir-akhir ini sangat pesat perkembangannya, 

8. Menyangkut mengenai tarif angkutan, diatur bahwa Peme 
rintah menetapkan stru ktur dan gclongan tarif angkutan 
untuk kendaraan urn um dengan mernperhatikan masyarakat 
dan kepentingan perusahaan angkutan umum. Dalam kaitan 
tersebut Pernerintah menetapkan tarif yang berorientasi 
kepada kepentingan kemarnpuan masyarakat luas (yang saat 
ini dikenal dengan tarif ekonomi), sedangkan kepada pengu 
saha angkutan diberi wewenang pula untuk menetapkan tarif 
yang berorientasi kepada kelangsungan dan pengembangan 
usahanya dalarn rangka meingkatkan rnutu pelayanan serta 
perluasan jaringan pelayanan (yang saat ini dikenal dengan 
tarif non ekonomi). 

9. Dalam upaya untuk mencegah terjadinya pencemaran ling 
kungan maka dalam rancangan undang-undang diatur keten 
tuan mengenai kewajiban agar setiap kendaraan bermotor 
memenuhi persyaratan amhang batas emisi gas buang dan 
kebisingan, serta kewajiban bagi pengemudi atau pemilik 
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kendaraan bermotor untuk mencegah terjadinya pencemaran 
lingkungan yang diakibatkan oleh pengoperasian kendaraan 
nya. 

10. Sebagaimana telah kami sarnpaikan dalam RUU tentang 
Perkeretaapian maka di dalarn Rancangan Undang-undang 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur pula ketentuan 
mengcnai penyidik pegawai ncgeri sipil yang dapat diberikan 
wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelangga 
ran undang-undang ini. 
Dcmikian pu la mcngenai san ksi baik bcrupa ancaman 
hukuman penjara atau kurungan dan atau ancaman denda 
telah disernpurnakan se.hingga tujuan pemberian sanksi ini 
tercapai yaitu dapat mcndidik masyarakat agar senantiasa taat 
pada ketentuan undang-undang in i. 
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UNDANG-UNDANG TENTANG LALU LINTAS 
DAN ANGKUTAN DI JALA.N. 

Menetapkan 

Dengan persetujuan 
DEWAN PERWAKIIAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN: 

Menimbang : a. bahwa transportasi mempunyai peranan pen ting dan 
strategis dalam usaha mencapai tujuan nasional, 
memantapkan perwujudan wawasan nusantara dan 
rnernperkokoh ketahanan nasional berdasarkan 
Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945; 

b. bahwa lalu lintas dan angkutan di jalan sebagai 
bagian yang tidak terpisahkan dengan moda trans 
portasi lainnya perlu ditingkatkan peranannya dan 
ditata dalarn satu kesatuan sistem transportasi; 

c. bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 ten 
tang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lemba 
ran Negara Nomor 25 Tahun 1965, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 2742) tidak sesuai lagi 
dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan; 

d, bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan lalu 
lintas dan angkutan di jalan sesuai dengan perkem 
bangan keadaan dan agar lebih berhasilguna dipan 
dang perlu menetapkan ketentuan mengenai Lalu 
Lintas dan Angkutan Di Jalan dafam Undang- 
undang; ' 

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 ayat 
I (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang 
Jalan (Lernbaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, 
Tambahan Lembaran NegarA Nomor 3186); 

PRESIDEN REPUBUK INDONESIA, 

IALU LINTAS DAN ANGKUTAN DI JAi.AN 

RAN CA NGAN 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR TAHUN 
TENTANG 
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Pasal 3 
Pcnyelcnggaraan Jalu Iintas dan angkutan di jalan ditujukan untuk: 
a. mcndukung Jan mcrn acu usaha mcncapai tujuan pcmhangunan 

n asional , mcmantapkan perwuju dan wawasan nusantara dan 
mernpcrkokoh ketahanan nasional; 

h. mcwujudkan lalu lin tas dan angkutan di j alan yang sclam a t, 
arnan, ccpat, lancar dan nyaman scrta dengan biaya reridah. 

BAB II 
ASAS DAN TUJUAN 

Pasal 2 
Lalu lintas clan angkutan Ji jalan d isc lcn ggaraka n bcrdasarkan asas 
kepentingan urnum, kctcrpaduan, adil clan rncrata scrta kcscimbangan. 

BAB! 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Undang undang ini yang dimaksud dcngan : 
1. Lalu lintas adalah pergcrakan kcndaraan, orang dan hewan di 

jalan; 
2. Angkutan adalah pcmindahan orang dan atau barang dari satu 

tcmpat kc tcmpat lain dcngan mcnggunakan kendaraan; 
3. Jar ingan Tr ansportasi Jalan adalah scrangkaian simpul-simpul 

dan atau ruang-ruang kcg iatan yang dihubungkan oleh ruang lalu 
lintas schingga mernbcntuk suatu jaringan untuk keperluan penye 
lcnggaraan lalu lintas Jan angkutan di jalan; 

4. Jalan adalah jalan umum sebagaimana dim aksu d dalam Undang 
Undang Nornor 13 Tahun 1980 tcntang Jalan; 

5. Terminal adalah prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Di Jal.In 
untuk kcperluan memuat d.m menurunkan orang Jan atau barang 
s e rt a mcngatur ke da r ang an Jan pcmherangkatan kendar:ian 
bermotor urnum; 

6. Kendaraan ada lah suatu alat yang dapat bcrgcr ak di jalan, yang 
t erdir i dar i ken daraan berm otor ala u kenda raa n ti d;i k hcrrn otor 
Jan dipcrgunakan untuk mengangkut orang dan atau barang; 

7. Kcndaraan bcrmotor adalah kerulara an yang dig cr a kkan o lch 
pcralatan tcknik yang bcrada pada kcndaraan itu; 

8. Pcrusahaan angkutan umum adalah pcrusahaan yang mcnycdia 
k an jasa angkutan orang dan atau barang dcng an kcn daraan 
umum di jalan. 



477 

Pasal 9 
Untuk keselamatan dan kelancaran lalu Hntas serta kemudahan bagi 
pemakai jalan, jalan dilengkapi dengan : 
a. rambu-rambu; 
b. marka jalan; 

Pasal B 
Pemerintah menetapkan semua ruas jalan dan kelas-kelasnya yang 
dibuka untuk lalu lintas umum. 

Bagian Kedua 
Kelas Jalan dan Penggunaan Jalan 

Pasal 7 
Jalan dibagi dalam kelas-kelas berdasarkan muatan sumbu terberat 
dan karakteristik lalu Iintas, dengan berpedoman kepada jaringan 
transportasi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. 

BAB IV 
PRASARANA 
Bagian Pertama 

Jaringan Transportasi Jalan 
Pasal 6 

(1) Untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan di jalan yang terpadu 
dengan moda angkutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
ditetapkan jaringan transportasi jalan, 

(2) Penetapan jaringan transportasi jalan sebagaimana dimaksud da 
Jam ayat (1) didasarkan pada fungsi, peranan dan kapasitas lalu 
lintas dan angkutan di jalan, 

Pasal 5 
Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diarahkan untuk : 
a. mewujudkan tujuan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di 

jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; 
b. memadukan sistem lalu lintas dan angkutan di jalan dengan 

berbagai moda transportasi lain dalam satu kesatuan sistem trans 
portasi serta dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan 
masyarakat, lingkungan hidup dan tata ruang. 

BAB III 
PEMBINAAN 

Pasal 4 
Lalu lintas dan angkutan di jalan dikuasai oleh Negara dan pembi 
naannya dilakukan oleh Pemerintah. 
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Bagian Kedua 
Pengujian Kendaraan Bermotor 

Pasal 12 
(1) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta ternpelan 

dan kcndaraan khusus yang herada di jalan wajib diuji, 
(2) Pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi uji type 

dan uji berkala, 
(3) Kendaraan yang dinyatakan lulus uji sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (2) diberikan tanda bukti. 
(4) Persyaratan dan tata cara pengujian dan pemberian tanda bukti 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih 
lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

BABY 
KENDARAAN 

Bagian Pertama 
Pcrsyaralan Kendaraan Bennotor 

Pasal 11 
(1) Sctiap kendaraan bermotor yang berada di jalan harus sesuai de 

ngan peruntukan menurut pcrsyaratan teknis dan kelaikan jalan 
serta scsuai dcngan kelas jalan dan jembatan yang dilalui 

(2) Setiap kcndaraan bermotor, kereta gandengan, kereta ternpelan 
dan kendaraan khusus yang diimpor, dibuat dan dirakit didalam 
ncgeri wajib mernenuhi persyaratan tcknis dan kelaikan jalan. 

(3) Pcnetapan persyaratan tcknis dan kclaikan jalan, jenis dan ukuran 
kendaraan yang diizinkan diimpor, dibuat dan atau dirakit dida 
lam negcri scrta penggunaan kendaraan bennotor dan alat-alatnya 
diatur lcbih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

Bagian Ketiga 
Terminal 

Pasal lO 
(1) Untuk menunjang kelancaran mobilitas orang, rnaupun arus ba 

rang di tempat-tempat tcrtcntu dibangun dan dikclola terminal 
angkutan jalan. 

(2) Pembangunan dan pcngelolaan terminal sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) dilakukan oleh Pernerintah atau dengan mengikut 
sertakan masyarakat. 

c. alat pemberi isyarat lalu lintas; 
d. a lat pengendali dan pengamanan pemakai jalan; 
e. alat pengawasan dan pengamanan jaian; 
f. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan di jalan 

yang berada dijalan dan diluar jalan. 
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Bagian Keenam 
Persyaratan Kendaraan Tidak Bermotor 

Pasal 16 
Setiap kendaraan tidak bermotor yang berada di jalan wajib memenubi 
persyaratan keselamatan. 

Bagian Kelima 
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Iatan 

Pasal 15 
(1) Untuk keselamatan dan ketertiban lalu lintas dan angkutan di 

jalan dapat dilakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, 
(2) Pemeriksaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) meliputi : 
a. pemeriksaan persyaratan teknis dan kelaikan; 
b. pemeriksaan Surat Izin Mengemudi, tanda bukti lulus uji dan 

surat tanda pendaftaran kendaraan bermotor sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, dan lainlain yang 
diperlukan, 

(3) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemeriksaan 
sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Pemerintah. 

Bagian Keempat 
Bengkel Umum Kendaraan Bennotor 

Pasal 14 
(1) Untuk menyelenggarakan bengkel umum kendaraan bermotor 

wajib dipenuhi persyaratan Iokasi, teknis perbengkelan, mekanik 
dan peralatann ya serta sarana pencegah pencemaran lingkungan. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebib 
lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

Bagian ketiga 
Pendaftaran kendaraan bermotor 

Pasal 13 
(1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib 

didaftarkan. 
(2) Sebagai tanda bukti pendaftaran diberikan bukti pendaftaran ken 

daraan bermotor. 
(3) Syarat-syarat dan tata cara pendaftaran, bentuk dan jenis tanda 

bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat 
(2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 
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BAB VII 
LALV LTNTAS 

Bagian Pertama 
Tata Cara Berlalu Lintas 

Pasal 20 
(1) Tata cara berlalu lintas di jalan adalah dengan mengambil jalur 

jalan sebelah kiri. 
(2) Dalam keadaan tertentu dapat ditetapkan pengecualian terhadap 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ). 

Bagian Kctiga 
Pergantian Pengemudi 

Pasal 19 
(1) Untuk menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan di jalan, 

perusahaan angkutan umum wajib mcnugaskan lebih dari seorang 
pengemudi pada kendaraan umum yang dioperasikan untuk jarak 
dan waktu tertentu. 

(2) Ketentuan mengcnai penetapan jarak dan waktu sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) diatur lcbih lanjut dengan Peratur an 
Pemerintah. 

(2) 

(3) 

Bagian Kedua 
Sekolah Mengernudi 

Pasal 18 
Untuk mcndapatkan surat izin mengemudi pertarna kali pada 
setiap golongan, calon pengemudi wajib mengikuti Sekolah 
mengemudi. 
Penyelenggaraan sekolah mcngemudi schagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) wajib dengan izin. 
Persyaratan dan tata cara untuk mempcroleh izin mcnyclenggara 
kan sekolah mengemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

(1) 

BAB VI 
PENGEMUDI 

Bagian Pertama 
Persyaratan Pengemudi 

Pasal 17 
(1) Setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki surat izin 

mengemudi. 
(2) Penggolongan, persyaratan dan tata cara untuk memperolch surat 

izin mengernudi diatur lcbih lanjut dengan Pcraturan Pemerintah. 
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Pasal 22 
(1) Pengemudi kendaraan bermotor pada waktu mengemudikan ken- 

daraan bermotor di jalan wajib: · 
a. mengutamakan keselamatan pejalan kaki; 
b. menunjukkan surat tanda nomor kendaraan bermotor, surat 

izin mengemudi, dan tanda bukti pengujian kendaraan atau 
tanda bukti lain yang sah, dalam hal dilakukan pemeriksaan 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 15; 

c. mematuhi ketentuan tentang kelas jalan, rambu dan marks 
jalan, alat pemberi isyarat Ialu Iintas, pergantian pengemudi, 
gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, penggunaan peralatan 
dan perlengkapan kendaraan bermotor, peringatan dengan 
bunyi dan cahaya, kecepatan maksimum dan atau minimum, 
tata cara mengangkut orang dan barang, tata cara penggan 
dengan dengan kendaraan lain; 

d. sehat jasmani dan rohani serta mampu mengemudikan kenda 
raannya dengan wajar. 

Pasal 21 
(1) Untuk keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas dan 

angkutan di jalan ditetapkan ketentuan-ketentuan mengenai : 
a. gerakan lalu llatas kendaraan bermotor; 
b. berhenti dan parkir; 
c. penggunaan peralatan dan perlengkapan kendaraan bermotor 

yang diharuskan, peringatan dengan bunyi dan cahaya; 
d. penggunaan jalan oleh bewan dan kendaraan tidak bermotor; 
e. tatacara penetapan kecepatan maksimum dan atau minimum 

kendaraan bermotor; 
f. perilaku pengemudi terhadap pejalan kaki; 'Y 
g. penetapan muatan sumbu; 
h. tata cara mengangkut orang dan atau barang serta penggan 

dengan dengan kendaraan Iain; 
i. penetapan larangan penggunaan jalan; 
j. penunjukan lokasi, pembuatan dan pemeliharaan tempat 

pemberhentian (halte) untuk kendaraan umum; 
k. rekayasa dan manajemen lalu lintas, 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih 
lanjut dengan Peraturan Pemerintah, 

(3) Persyarataa dan tata cara untuk melakukan pengecualian seba 
gaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Pemerintah. 
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Bagian Kccmpat 
Kecelakaan Lalu Lintas 

Pasal 27 
(1) Pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat pcristiwa kecela 

kaan lalu Iintas wajib : 
a. menghcntikan kendaraannya; 
b. menolong orang yang menjadi korban kecelakaan; 
c. melaporkan kecelakaan tersebut kepada pejabat Kepolisian 

Negara terdekat. 

Bagian Ketiga 
Pejalan Kaki 

Pasal 28 
Pejalan kaki wajib berjalan pada bagian jalan dan rnenyeberang pada 
tern pat penyeberangan yang telah disediakan bagi pejalan kaki. 

Pasal 25 
(1) Pcnyelenggaraan kegiatan dengan menggunakan jalan yang patut 

diduga dapat mengganggu keselamatan dan kelancaran lalu lintas 
hanya dapal dilakukan sete lah mcmperoleh izin penggunaan 
jalan. 

(2) Persyaratan dan tata cara untuk mempcroleh izin sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Pemcrintah. 

Bagian Kedua 
Penggunaan Jalan 

Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas 
Pasal 24 

Penggunaan jalan untuk keperluan tertentu diluar fungsi sebagai jalan 
hanya dapat dilakukan berdasarkan persyaratan yang diatur lebih 
lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

Pasal 23 
Untuk keselarnatan, kelancaran, ketertiban dan keamanan lalu lintas 
dan angkutan di jalan, setiap orang yang menggunakan jalan, wajib : 
a. menghindari hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan ke 

bebasan atau kearnanan lalu lintas atau yang mungkin menimbul 
kan kerusakan jalan dan bangunan lainnya dijalan; 

b. menempatkan kendaraan dan benda-benda lainnya pada jalan se 
suai dengan peruntukkannya. 

(2) Pengemudi kendaraan bertanggung jawab terhadap kendaraannya 
yang ditinggalkan di jalan. 
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Bagian Kelima 
Asuransi 
Pasal 32 

Setiap kendaraan bermotor wajib diasuransikan baik terhadap kenda 
raan itu sendiri maupun terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga 
sebagai akibat pengoperasian kendaraan. 

Pasal 31 
(1) Apabila korban meninggal, pengemudi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 28 wajib memberi bantuan kepada ahli waris dari 
korban berupa biaya pengobatan dan atau biaya pemakaman. 

(2) Apabila terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban, 
bantuan yang diberikan kepada korban berupa biaya pengobatan. 

Pasal 29 
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 tidak berlaku dalam 
hal: 
a. adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau diluar 

kemampuan; 
b. disebabkan perilaku korban sendiri atau pihak ketiga; 
c. disebabkan gerakan hewan dan telah diambil tindakan pencega- 

ban. · 
Pasal 30 

(1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan, bertanggung jawab 
terhadap kerusakan jalan dan jembatan atau fasilitas-fasilitas lalu 
lintas yang merupakan bagian dari jalan itu yang diakibatkan oleh 
perbuatannya. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku 
dalam hal adanya keadaan memaksa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 29 huruf a. 

Pasal 28 
Pengemudi kendaraan bermotor bertanggung jawab terhadap mening 
galnya atau cederanya korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 
dan kerugian materi yang ditimbulkan karena kelalaian atau kesalahan 
dalam mengemudikan kendaraan bermotor. 

(2) Apabila pengemudi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) oleh karena keadaan memaksa tidak dapat melak 
sanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a 
dan b, kepadanya tetap diwajibkan segera melaporkan diri kepada 
pejabat Kepolisian Negara terdekat. 
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Pasal 37 
(1) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum sebagairnana 

dimaksud dalam Pasal 36 dapat dilayani dengan trayek tetap dan 
teratur atau tidak dalam trayek. 

(2) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum yang dilaya 
n i dalam trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) dilakukan dalamjaringan trayek. 

(3) Ketentuan mengenai pelayanan dalam jaringan trayek sebagimana 
dimaksud dalarn ayat (2) dan pelayanan yang tidak dilakukan 
dalam jaringan trayek diatur lebih lanjut dengan Peraturan Peme 
rintah. 

Bagian Kedua 
Angkutan Orang dengan kendaraan umum 

Pasal 36 
Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum terdiri dari: 
a. angkutan antar kota yang merupa kan pemindahan orang dari 

suatu kota ke kola lain; 
b. angkutan perkolaan yang merupakan pemindahan orang dalam 

wihyah perkotaan; 
c. an;~i<.utan pedesaan yang merupakan pemindahan orang dalam 

atau antar wilayah pedesaan. 

Pasal 35 
Kcgiatan pengangkutan orang dan atau barang dengan memungut 
pembayaran hanya dilakukan dcngan kcndaraan umum. 

BAB Vlll 
ANGKUTAN DI JAI.AN 

Bagian Pcrtama 
Angkutan orang dan barang 

Pasal 34 
(1) Pengangkutan orang dengan kendaraan bermotor wajib menggu 

nakan kendaraan bermotor penumpang. 
(2) Pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor wajib meng 

gunakan kendaraan bermotor barang. 
(3) Dalam keadaan tertentu dapat diberikan kelonggaran terhadap 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) dan ayat (2) 
yang syarat-syaratnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Pcmcrintah: 

Pasal 33 
Pengusaha angkutan umum wajib mengasuransikan orang yang 
dipekerjakannya sebagai awak kendaraan. 
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Bagian keenam 
Tanggung jawab pengangkut 

Pasal 43 
(1) Pengusaha angkutan umum wajib mengangkut orang dan atau 

Bagian KeJima 
Tari f 
Pasal 42 

Pemerintah mengatur tarif angkutan orang dan atau barang dengan 
kendaraan umum. 

Bagian Keempat 
Pengusahaan 

Pasal 41 
{1) Usaha angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan umum 

dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia atau badan hukum 
Indonesia. 

(2) Usaha angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan umum 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan izin 
usaha angkutan, 

(3) Jenis, persyaratan dan tata cara untuk memperoleh izin sebagai 
mana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peramr 
an Pemerintah. 

Pasal 40 
Pengangkutan bahanbahan berbahaya, barang khusus, kontainer dan 
alat berat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

Bagian Ketiga 
Angkutan Barang Dengan 

.Kendaraan umum 
Pasal 39 

(1) Untuk kelancaran, keamanan dan ketertiban lalu lintas dan angku 
tan di jalan dapat ditetapkan lintas-Iintas angkutan barang antar 
kota yang dapat diJayani dengan kendaraan bermotor barang 
tertentu, 

(2) Persyaratan dan tata cara penetapan lintas-lintas angkutan seba 
gaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Pemerintah. 

Pasal 38 
(1) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor untuk keperluan 

pariwisata dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Undang 
undang ini, 

(2) Persyaratan dan tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemeriotab. 
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Pasal 47 
(1) Perigusah a angkutan dapat mengenakan biaya penyimpanan 

barang kepada pengirim dan atau penerima barang, yang tidak 
mengambil barangnya, ditempat tujuan dalam waktu yang telah 
disepa kati, 

(2) Pemilik barang dapat mengarnbil barang, setelah biaya penyim 
panan sebagaimana dirnaksud dalam ayat (1) dibayar, 

Pasal 46 
Pengemudi angkutan umum dapat menurunkan penumpang dan atau 
barang yang diangkut pada setiap ternpat pemberhentian terdekat 
apabila penumpang dan atau barang yang diangkut dapat mernbaha 
yakan keamanan dan keselamatan angkutan 

Pasal 45 
(1) Pengusaha angkutan umum hcrtanggung jawab atas kerugian 

yang diderita olch penumpang, pcngirim barang atau pihak kcti 
ga, karena kclalaiannya dalam mclaksanakan pelayanan angkutan. 

(2) Besarnya ganti rugi sehagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) adalah 
sebesar kcrugian yang secara nyata didcrita oleh penumpang, 
pengirim barang atau pihak ketiga. 

(3) Tanggung jawab pcngusaha angkutan terhadap penurnpang seba 
gai mana dimaksud dalarn ayat (1) dimulai sejak diangkutnya 
pcnumpang sampai ditempat tujuan pengangkutan yang telah 
disepa kati, 

(4) Tanggung jawab pengusaha angkutan terhadap pemilik barang 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (i) dimulai sejak diterimanya 
barang yang akan diangkut sampai diserahkannya barang kepada 
pcngirim dan atau penerima barang. 

Pengusaha angkutan umum wajib mcngcmbalikan biaya angkutan 
yang telah dibayar cleh penumpang dan atau pengirim barang, jika 
terjadi pcmbatalan pemberangkatan kendaraan angkutan umum. 

Pasal 44 

baning setelah disepakatinya perjanjian pengangkutan dan atau 
dilakukan pernbayaran biaya angkutan oleh penumpang dan atau 
pengirim barang. 

(2) Karcis penumpang atau surat angkutan barang mcrupakan tanda 
bukti telah terjadinya perjanjian angkutan dan pembayaran biaya 
angkutan. 
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BAB XII 
PENYIDIKAN 

Pasal 51 
Pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 15 atau penyidikan terhadap pelanggaran dibidang lalu 
lintas dan angkutan di jalan tidak disertai dengan penahanan kenda 
raan bermotor dan surat tanda nomor kendaraan kecuali dalam hal : 
a. kendaraan bermotor diduga merupakan hasiJ tindak pidana atau 

digunakan untuk melakukan tindak pidana; 
b. pelanggaran lalu Iintas tersebut mengakibatkan meninggalnya 

orang dan pengemudi tidak dapat menunjukkan surat tanda 
kendaraan bermotor dan surat izin mengemudi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 17; 

c. pengemudi tidak dapat menunjukkan tanda bukti lulus uji kenda 
raan bermotor angkutan umum yang bersangkutan. 

BAB XI 
PENYERAHAN URUSAN 

Pasal 50 
Pernerintah dapat menyerahkan sebagian urusan dalam bidang 
lalu lintas dan angkutan di jalan kepada Pemerintah Daerah, 
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih 
lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

(1) 

(2) 

BABX 
DAMPAK UNGKUNGAN 

Pasal 49 
(1) Untuk mencegah pencemaran udara dan kebisingan lingkungan 

hidup setiap kenda raan bermotor wajib memenuhi persyaratan 
ambang batas emisi gas buang dan kebisingan, 

(2) Setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib mencegah terjadinya 
pencemaran udara dan kebisingan lingkungan hidup yang diaki 
batkan oleh pengoperasian kendaraan bermotor. 

BAB IX 
I.ALU UNTAS DAN ANGKUTAN BAGI 

PENDERITA CA.CAT 
Pasal 48 

(1) Penderita eacat berhak memperoleh pelayanan deaganperlakuan 
khusus dalam bidang Lalu lintas dan angkutan di jalan. 

(2) Perlakuan khusus bagl penderita cacat sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 
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Undang-undang tentang Lalu Lintas Jan Angkutan Di Jalan yang 
bersifat nasional dan menyelurnh sangat diperlukan scbagai dasar 
hukum yang kokoh untuk mengatur tujuan penyelenggaraan lalu lintas 
dan angkutan di jalan, sasaran pokok, pernbinaan, penegasan mcnge 
n a i hak dan kcwajiban scrta pedoman bagi usaha pengaturan lalu 
lintas dan angkutan di jalan lchih lanjut, agar dapat terjamin pcnye 
lenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan yang lebih luas, tertib, 
teratur, arnan, lancar, ccpat dan efisien dengan biaya yang terjangkau 
oleh masyarakat serta mampu rnenunjang kehidupan masyarakat dan 
mendorong perncrataan pcmbangunan kc seluruh wilayah tanah 

Selanjutnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan yang 
sebelurnnya diatur didalam Undangundang Nornor 3 Tahun 1965 ten 
tang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya perlu discmpurnakan dan lebih 
dimantapkan untuk dapat menampung kebutuhan landasan hukum 
yang kokoh dibidang lalu lintas dan angkutan di jalan dan upaya 
mencapai sasaran pernbangunan dibidang perhubungan. 

Bertitik tolak dari pola pikir tersebut diatas, sudah selayaknya Negara 
menguasai pcnyelenggaraan \alu lintas dan angkutan di jalan, yang 
ditujukan untuk mendukung dan mcmacu usaha pencapaian tujuan 
pembangunan nasional, pemantapan perwujudan wawasan nusantara 
dan memperkokoh ketahanan nasional dan dcngan demikian selaku 
pemegang kekuasaan Pemerintah diberi wewenang untuk melakukan 
pernb inaan mengenai lalu lintas dan angkutan di jalan serta mcnye 
lenggarakan angkutan yang vital bagi kepentingan negara. 

Mengingat penting dan strategisnya peranan lalu lintas dan angkutan 
di jalan, karakteristik serta tantangan yang harus dihadapi dimasa 
masa mendatang, maka lalu lintas dan angkutan di jalan harus ditata 
dalam satu kesatuan sistem transportasi. 

Masalah dan tantangan tcrsebut akan terasa lebih berat lagi karena 
dihadapkan kepada berbagai kondisi geografi Indonesia, perkem 
bangan teknologi yang sernakin pesat scrta kewajiban untuk melesta 
rikan lingkungan baik yang disebabkan oleh pengopcrasian maupun 
pernbangunan prasarana lalu lintas dan angkutan di jalan. 

Dis isi lain keberhasilan pembangunan juga akan menimbulkan 
f enomena bahwa lokasi barang dan a tau jasa yang dibutuhkan masya 
rakat tidak selalu sama dengan lokasi barang dan atau jasa tersebut 
diproduksi, sehingga memerlukan pelayanan lalu lintas dan angkutan 
yang lebih effisien. 
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Pasal 1 
Angka 1 

Yang dimaksud orang yaitu orang yang melakukan perjala 
nan dengan berjalan kaki di jalan. 

Angka 2 
Cukupjelas 

Angka 3 
Pengertian simpul adalah suatu tempat yang dipergunakan 
untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan atau 
barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan 
kendaraan, 
Wujud dari simpul, dapat berupa terminal angkutan di jalan, 
terminal angkutan perairan daratan, stasiun kereta api, pela 
buhan penyeberangan, pelabuhan laut dan bandar udara. 
Pengertian ruang kegiatan adalah suatu tempat yang dapat 
berfungsi sebagai: 
a) pembangkit perjalanan (awat perjalanan) orang atau 

barang, wujudnya berupa kawasan pemukiman, industri, 
pertambangan, pertanian, kehutanan, Dalam keadaan 
tertentu kawasan dimaksud dapat juga berfungsi sebagai 
penarik perjalanan (akhir perjalanan); 

b) penarik perjalanan ( akhir perjalanan) orang a tau barang, 
wujudnya dapat berupa kawasan perdagangan (pasar), 
perkantoran, pariwisata, kesehatan masyarakat dan se 
bagainya. 

Pengertian ruang lalu lintas adalah suatu ternpat yang dipe 
runtu kan bagi pergerakan kendaraan, orang dan hewan, 
Wujud dari ruang lalu lintas dapat berupa jalan dan jembatan. 

Angka 4 
Rurnusan dimaksud untuk menjaga kons istens i dalam 
Undang-undang yang telah ada. 
Tetapi untuk lebih menjelaskannya dengan perkembangan 
keadaan, pengertian prasarana perhubungan darat diperjelas 
dengan istilah lalu lintas dan angkutan di jalan, sehingga 
sesuai dengan Undang-undang ini. 
Begitu pula halnya dengan pengertian lalu lintas dalam 
Undang-undang ini dipertegas dengan istilah lalu lintas 
um um. 
Tidak termasuk dalam pengertian jalan yang diperuntukkan 
bagi lalu lintas umum adalah, jalan jalan milik perorangan 
atau badan hukum seperti jalan-jalan yang berada didalam 

PASAL DEMI PASAL 
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Pasal 3 
Huruf a 

Cukup jelas 
Huruf b 

Yang dirnaksu d dengan hiaya r en dah adalah hiaya yang 
tcrjangkau oleh sehagian besar rnasyarakat. 
Narnun begitu mengenai komponcn yang digunakan untuk 
menghitung dan cara perhitungannya dilakukan dengan 
memperhatikan faktor-faktor yang lazim dipakai dalarn prak 
tck, 
Termasuk dalam pengertian ini adalah penjurnlahan dari 
seluruh pengeluaran dan at.au pengorbanan yang harus ditan 
gung oleh Pemcrintah, masyarakat dan pengusaha angkutan. 

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan yang meliputi 
pembinaan, pengembangan dan pelaksanaan didasarkan pada: 
a. asas kepentingan umum yaitu segala usaha dan kcgiatan lalu 

lintas dan angkutan di jalan harus dapat memberikan manfaat 
yang sebesar-besarnya bagi masyarakat; 

b. asas keterpaduan yaitu bahwa lalu lintas dan angkutan di 
jalan harus merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, terpa 
du, saling menunjang dan saling mengisi baik inter maupun 
an tar moda angkutan; 

c. asas adil dan merata yaitu bahwa lalu lintas dan angkutan di 
jalan harus dapat rn ernb eri kan pelayanan yang adi l dan 
merata kepada segenap lapisan masyarakat; 

d. asas keseimbangan yaitu bahwa terhadap keseimbangan yang 
serasi antara sarana dan prasarana, antara kepentingan pe 
makai dan penyedia jasa, antara kepentingan pemakai dan 
pcnycdia jasa, an tar a kepentingan pr ibadi dan umum dan 
antara kepentingan nasional dan dacrah. 

Pasal 2 

komplek pemukiman milik pribadi atau di taman-taman 
rekreasi yang di usahakan oleh pcrorangan. 

Angka 5 
Cukup jelas 

Angka 6 
Cukup jelas 

Angka 7 
Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah 
kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan 
dengan kendaraan bermotor sebagai pernariknya. 

Angka 8 
Cukup jelas 
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Pengertian pengeluaran adalah sesuatu pengeluaran yang 
bersifat finansial. Sedangkan pengertian pengorbanan adalah 
kerugian-kerugian yang harus ditanggung dan tidak nyata 
nyata bersifat finansial, misalnya pengorbanan waktu dan 
dampak lingkungan sebagai akibat kemacetan lalu lintas. 

Pasal 4 
Pengertian dikuasai oleh Negara adalah bahwa Negara mem 
punyai hak penguasaan atas penyelenggaraan lalu lintas dan 
angkutan di jalan yang perwujudannya meliputi aspek-aspek 
pengaturan, pengendalian dan pengawasan, 
Dalam aspek pengaturan tercakup perumusan dan penentuan 
kebijaksanaan umum dan teknis yang berupa persyaratan kesela 
matan, perizinan dan persyaratan dalam penyelenggaraan lalu 
Jintas dan angkutan di jalan, 
Aspek pengendalian dilakukan balk di bidang pembangunan 
maupun operasi berupa pengarahan dan bimbingan. 
Sedangkan aspek pengawasan adalah pengawasan yang dilakukan 
terhadap penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan. 

Pasal 5 
huruf a. 

Cukupjelas 
huruf b. 

Sistem lalu lintas dan angkutan di jalan adalah merupakan 
seperangkat unsur yang saling berkaitan yang membentuk 
suatu totalitas untuk kepentingan penyelenggaraan lalu lintas 
dan angkutan di jalan. Seperangkat unsur-unsur dimaksud 
meliputi jaringan transportasi jalan, kendaraan beserta penge 
mudinya serta peraturan-peraturan, prosedur serta metoda 
yang dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraaan lalu 
Hntas dan angkutan di jalan. 
Dalam hubungannya dengan moda transportasi atau angkutan 
lainnya, sistem lalu lintas dan angkutan di jalan pada dasar 
nya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari moda 
transportasi perkeretaapian, perairan daratan dan penyeber 
angan serta moda transportasi laut dan udara. 
Mengingat hal tersebut maka pembinaanya dilakukan dengan 
mengintegrasikan unsur-unsur sistem lalu lintas dan angku 
tan di jalan yang selanjutnya dipadukan dengan moda trans 
portasi lainnya dalam satu kesatuan sistem transportasi 
dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat, 
lingkungan hidup dan tata ruang, 
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Pasal 6 
Ayat(l) 

Penetapan jaringan transportasi jalan mcrupakan Jangkah 
mendasar dalam rangka melaksanakan pembinaan lalu lintas 
dan angkutan di jalan sesuai dengan asas keterpaduan seba 
ga im an a dimaksud pada Pasal 2. Dengan ditetapkannya 
jaringan transportasi jalan tersebut, maka asas keterpaduan 
tersebut dapat digarnbarkan secara nyata dalarn wujud phisik 
yaitu peta jaringan transportasi jalan yang dapat memberikan 
gambaran secara jelas letak simpul-simpul dan ruang-ruang 
kegiatan di seluruh wilayah Indonesia, serta letak dari ruang 
lalu lintas yang berperan menghubungkan simpul dan ruang 
kegiatan tersebut, sehingga dapat menampakkan keterpaduan 
intra dan antar moda angkutan scrta kapasitas dari simpul 
yang berwujud terminal angkutan jalan dan ruang lalu lintas. 
Dengan adanyajaringan transportasijalan dimaksud diha 
rapkan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan 
dapat diarahkan untuk pencapaian tujuan penyelenggaraan 
lalu lintas dan angkutan di jalan sebagaimana dimaksud pada 
pasal 3. 

Ayat (2) 
Pcngertian fungsi adalah hubungan antar simpul simpul dan 
ruang-ruang kegiatan yang dibcdakan dalarn lingkup jaringan 
antar kola dan perkotaan dan sebagairnana diatur dalam 
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 yang menegaskan 
adanya sistem jaringan jalan primer dan sekunder. 
Pengertian peranan adalah hubungan antar simpul-sirnpul 
dan ruang-ruang kegiatan baik dalam lingkup jaringan antar 
kota maupun perkotaan yang masing-masing dikelompokkan 
scsuai dengan hirarkhi pcranannya. 
Pengertian kapasitas adalah kapasitas hubungan antar berba 
ga i simpul dan ruang-ruarig kegiatan baik dalam lingkup 
jaringan antar kota maupun perkotaan yang didasarkan pada 
volume lalu lintas dan ukuran kendaraan. 
Dengan demikian dalam penetapan jaringan transportasi jalan 
selain mendasarkan kepada ketentuan-kctentuan da lam 
Undang-undang ini, juga mcndasarkan kepada Undang 
undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan sebagai bagian 
yang tidak terpisahkan dari Undang-undang ini. 

Pasal 7 
Pernbagian jalan dalam kelas-kelas dimaksudkan untuk kepen 
tingan pengaturan penggunaan jalan, agar jalan dapat dimanfaat 
kan untuk mencapai basil guna dan daya guna secara optimal. 
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Agar setiap pengguna jalan mengetahui semua ruas jalan yang 
dibuka untuk lalu lintas umum dan informasi antara lain menge 
nai panjang ruas, kondisi dan kelas jalan serta penetapan kecepa 
tan maksimum maka penetapan tersebut perlu diumurnkan Peme 
rintah. 

Pasal 9 
Ketentuan mengenai kelengkapan jalan ditujukan untuk kesela 
matan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta untuk mencapai 
optimasi, dalam pemanfaatan jalan untuk lalu lintas um um serta 
kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas. 
Huruf a 

Pengertian rambu-rambu adalah salah satu alat per-lengkapan 
jalan dalam bentuk tertentu yang memuat lambang, huruf, 
angka, kalimat dan atau perpaduan diantaranya, yang digu 
nakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah dan 
petunjuk bagi pemakai jalan, 

Huruf b 
Pengertian marka jalan adalah suatu tanda yang berada di 
permukaan atau di atas permukaan jalan yang meliputi tanda 
berupa garis membujur, garis melintang atau garis serong 
serta lambang-lambang lainnya, 

Huruf c 
Pengertian alat pemberi isyarat lalu lintas adalah peralatan 
teknis berupa isyarat lampu untuk mengatur lalu lintas orang 
dan atau kendaraan di persimpangan, persilangan sebidang 
ataupun pada ruas jalan, 

Huruf d 
Pengertian alat pengendali adalab alat tertentu yang berfungsi 
antara lain untuk mengendalikan kecepatan kendaraan, 
ukuran dan cara pemuatan pada ruas-ruas jalan tertentu. 

Pasal 8 

Muatan sumbu adalah jumlah tekanan roda-roda pada suatu 
sumbu atau as yang menekan jalan, 
Dengan tetap berpedoman kepada jaringan transportasi jalan 
pembagian kelas jalan didasarkan kepada : 
a. muatan sumbu terberat yaitu setiap ruas jalan akan diukur 

dan diklasifikasikan berdasarkan tekanan roda-roda pada 
sumbu yang meaekan jalan; 

b. karakteristik lalu liatas yaitu setiap ruas jalan diklasifikasikan 
berdasarkan : 
1) jumlah arus lalu lintas persatuan waktu dengan kecepa 

tan tertentu; 
2) jenis kendaraan terutama mengenai ukuran kendaraan, 
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3 

Pcngertian a lat pcngamanan pernakai jalan adalah alat terten 
tu yang berfungsi sebagai alat pcngaman dan pemberi arah 
hagi pern akai jalan misalnya pagar pcngaman jalan, da n 
dcliniator. 

Huruf e 
Pengcrtian alat pengawasan dan pengarnanan jalan adalah 
alat tertentu yang dipcruntukkan untu k mengawasi penggu 
naan jalan agar dapat di ccgah kerusakan jalan yang diaki 
batkan okh pcngoperasian kcndaraan di jalan. 

Huruf f 
Pengertian fasilitas pendukung dimaksud mencakup antara 
lain fasilitas trotoar, parkir, pcnyeberangan bagi pejalan kaki 
dan halte, serta fasilitas penycdiaan bahan bakar bagi kenda 
raan berrnotor. 

Pasal 10 e:/ 
Ayat(l) 

Terminal angkutan jalan rnerupakan simpul dalam jaringan 
transportasi jalan yang berfungsi sebagai tempat untuk me 
naikkan dan atau menurun kan orang dan atau barang serta 
mengatur kcdatangan dan pernberangkatan kendaraan umum. 

Ayat (2) 
Pengaturan ini dimaksudkan guna mernbcrikan kesempatan 
kcpada masyarakat untuk berperan scrta dalam pernbangunan 
dan pcngelolaan terminal. 

Pasal 11 
Ayat( 1) 

Pengertian persyaratan teknis adalah mcliputi persyaratan 
ukuran, panjang lebar, tinggi dan berat kendaraan, rancangan 
tcknis kendaraan sesuai dcngan peruntukkannya, peralatan 
dan perlcngkapannya. 
Pcngertian kelaikan jalan adalah persyaratan minimum 
kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin 
nya kesclamatan pada waktu dioperasikan di jalan. 

Ayat (2) 
Kendaraan bermotor yang dirancang untuk angkutan penum 
pang akan berbeda dengan kendaraan bermotor yang diran 
cang untuk angkutan barang; kendaraan bcrmotor yang di 
rancang untu k angkutan b ah an berbahaya dan beracun 
mernpunyai persyaratan yang berbeda dengan rancangan 
kcndaraan bermotor untuk angkutan barang umum (general 
cargo), kendaraan bermotor yang dioperasikan diluar jalan 
(off road) dan kadang-kadarig harus melalui jalan, m a ka 
kendaraan tersebut barns dirancang sesuai dengan peruntuk- 



501 

kannya dan harus juga memenuhi persyaratan teknik dan 
kelaikan jalan. - 
Rangkaian kendaraan bermotor dengan kereta gandengan 
atau kereta tempelan ditetapkan sebagai kendaraan bermotor, 
oleh karena itu harus pula dirancang sesuai dengan peruntu 
kannya dan terhadapnya terkena pula keharusan untuk 
memenuhi persyaratan teknik dan kelaikan jalan kendaraan 
bermotor. 
Yang dimaksud dengan kereta gandengan atau kereta tempe 
Ian adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut 
barang dan didesain untuk ditarik oleh kendaraan bermotor, 
Yang dimaksud dengan kendaraan kbusus adalah kendaraan 
bermotor selain daripada kendaraan bermotor penumpang 
dan kendaraan bermotor barang, yang penggunaannya untuk 
keperluan khusus atau mengangkut barangbarang khusus, 
Misalnya mobi! derek, mobil pemadam kebakaran, mobil 
jenazah, mobil untuk angkutan barang berbahaya dan bera 
cun, dan mobil pencampur beton. 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Pasal 12 
Ayat (1) 

Pengujian dimaksudkan agar kendaraan bermotor yang akan 
digunakan di jalan memenuhi persyaratan teknik dan kelai 
kan jalan, termasuk persyaratan yang harus dipenuhi sehu 
bungan dengan pencemaran udara dan lingkungan sebagai 
akibat penggunaan kendaraan bermotor di jalan, 
Kendaraan-kendaraan khusus harus diuji secara khusus, 
karena disamping memiliki peralatan standar yang dipersya 
ratkan untuk kendaraan bermotor pada umumnya, kendaraan 
khusus memiliki peralatan tambahan yang bersifat khusus 
untuk penggunaan khusus. 

Ayat (2) 
Pengujian type kendaraan bermotor dimaksudkan untuk me 
laku kan pengujian terhadap type (prototype) atau contoh 
produksi kendaraan bermotor untuk memenuhi persyaratan 
teknik dan kelaikan jalan sebelum type kendaraan bermotor 
tersebut disetujui diimpor dan atau diproduksi untuk diguna 
kan di jalan, 
Termasuk dalam uji type ini adalah uji sampling yaitu pengu 
jian terhadap salah satu dart seri produksi kendaraan bermo 
tor yang typenya telah disahkan dan disetujui. 
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Bagi kendaraan bermotor yang typenya telah lulus uji dan 
mendapat pengesahan kelaikan jalan, rnaka seri pr odu ksi 
kcndaraan bermotor yang sesuai dengan type yang telah 
disyahkan tersebut dapat dioperasi kan di jalan tanpa diwa 
j ibkan uji pertama, sedangkan bagi produksi kendaraan ber 
motor yang tipenya tidak diuji maka sebelurn digunakan di 
jalan sctiap hasil produksinya wajib dilakukan uji pcrtama. 
Untuk menjamin agar kendaraan bermotor selalu dalarn 
kondisi mernenuhi persyaratan kelaikan jalan, maka diber 
lakukan uji berkala dalam satu periode tertentu. 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Ayat(4) 
Cukup jelas 

Pasal 13 
Ayat(l) 

Tujuan pcndaftaran adalah untuk tertib adrninistrasi menge 
nai data-data kendaraan yang dioperasik an di wilayah Indo 
nesia serta untuk memudahkan proses penyidikan apabila 
terjadi pelanggaran atau kejahatan yang menyangkut kenda 
raan yang bersangkutan. 

Ayat (2) 
Bukti pendaftaran keridaraan bermotor diber ikan kepada 
orang yang namanya tertera didalamnya dan merupakan 
tanda bukti bagi yang bersangkutan bahwa kendaraan telah 
didaftarkan, 
Selain itu tanda bukti bahwa keridaraan bermotor tersebut 
telah didaftarkan, diberikan pula surat tanda nomor kenda 
r aan berrnotor dan tanda nomor kendaraan bermotor bagi 
kendaraan bermotornya. 

Ayat (3) 
Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur pula mengenai peru 
bahan karakter pokok kendaraan hermotor dari yang tercan 
tum dalam surat bukti pendaftaran. 

Pasal 14 
Ayat(l) 

Bcngkel kendaraan bcrmotor berfungsi untuk menjaga atau 
mcngernbalikan kondisi kendaraan berrnotor agar tetap me 
menuhi persyaratan teknis dan kelaikan jalan. Untuk menca 
pai dayaguna dan hasilguna yang optimal serta mencegah 
pcncernaran lingkungan, maka ditetapkan persyaratan teknis 
yang wajib dipenuhi oleh setiap instansi atau badan usana 
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yang menyelenggarakan kegiatan pemberian jasa perbengke 
lan kendaraan bermotor. 

Ayat(2} 
Cukup jelas 

Pasal 15 
Ayat (1) 

Sesuai dengan tujuannya yaitu untuk keselamatan dan keter 
tiban lalu lintas dan angkutan di jalan maka pemeriksaan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat ini tidak dilakukan hanya 
pada satu tempat tertentu dan secars terus menerus. 

Ayat (2) 
Pemeriksaan tek.nis dan kelaikan dilakukan dalam rangka 
pemenuhan persyaratan teknis dan kelaikan jalan dari kenda 
raan bermotor yang berada dijalan termasuk dalam hal ini 
pemenuhaa terhadap persyaratan ambang batas emisi gas 
buang dan kebisingan, Sedangkan pemeriksaan sebagaimana 
dimaksud daJam huruf b ayat ini dHaJrukan terhadap keleng 
kapan persyaratan administrasi baik bagi pengemudi maupun 
kendaraan bermotor yang berada di jalan, 

Ayat (3) 
Cukupjelas 

Pasal 16 
Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan 
oleh tenaga orang atau hewan. 
Persyaratan ini dimaksudkan untuk menjamin keselamatan 
dan kelancaran lalu lintas pada umumnya, 

Pasal 17 
Ayat (1) 

Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan Su 
rat izin Mengemudi merupakan tanda bukti kecakapan dan 
keabsahan pengemudi untuk mengemudikan kendaraan ber 
motor di jalan. 
Tennasuk datam pengertian pengemudi adalah orang yang 
langsung mengawasi orang lain mengemudikan kendaraan 
misalnya seorang instruktur pada sekolah mengemudi yang 
berada disampiag calon pengemudi pada waktu praktek 
mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, 

Ayat(2) 
Cukup jelas 

Pasal 18 
Ayat(l) 

Kewajiban uatuk mengikuti sekolab mengemudi dimaksud 
kan agar seorang calon pengemudi memiliki pengetahuan 
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dan keterampilan untuk mengemudikan kendaraan bermotor. 
Ayat (2) 

Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 
ini adalah agar sekolah mengemudi memenuhi persyaratan 
kualitas sehingga tujuan diselengga rakannya sekolah me 
ngemudi dapat tercapai. 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Pasal 19 
Ayat(l) 

Faktor kelelahan dan kejenuhan bagi seorang pengemudi 
sangat berpengaruh terhadap kemampuannya dalam menge 
mudikan kcndaraan bermotor secara wajar, sehingga pergan 
tian pengemudi setelah menempuh jarak dan waktu tertentu 
mutlak diperlukan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melin 
dungi keselamatan masyarakat baik yang menumpang mau 
pun sebagai pemilik barang. Selain itu, ketentuan ini juga 
d iperlukan untuk menjaga keselamatan la lu lintas pada 
umumnya. 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Pasal 20 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
Ayat (2) 

Pengecualian tersebut dilakukan dalam rangka kelancaran 
dan keselamatan lalu lintas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Pasal 21 
Ayat (1) 

huruf a 
Terrnasuk dalam pengertian gerakan lalu lintas kenda 
raan bermotor antara lain adalah melewati, berpapasan, 
membelok, memperlambat kendaraan, posisi kendaraan 
di jalan, jarak antara kendaraan dan hak utama (prioritas) 
pada persirnpangan dan perlintasan sebidang. 

huruf b 
Cukup jelas 

huruf c 
Pengertian peralatan sebagaimana dimaksud adalah 
peralatan yang harus berada pada kendaraan antara lain 
berupa peralatan yang berfungsi untuk rnemperbaiki 
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kendaraan apabila mengafami kerusakan di jalaa, se 
dangkan pengertiaa perlengkapan adalah kelengkapan 
dari kendaraan yang barus ditempatican pada kendaraan 
bermotor antara lain berupa kaca spion, ban cadangan, 
segi tiga pengaman dan sebagaiaye. 

huruf d 
Cukupjelas 

huruf e 
Cukup jelas 

huruf f 
Hal ini dimaksudkan agar pengemudi mengutamakan 
keselamatan pejalan kaki. 

huruf g 
Cukup jelas 

buruf h 
Cukup jelas 

huruf i 
Cukup jelas 

huruf j 
CUkupjelas 

huruf k 
Pengertian rekayasa lalu lintas meliputi : 
1) · perencanaan fasilitas pengendaliaa lalu lintas seperti 

rambu lalu lintas, marka jalan, lampu lalu lintas daa 
fasiliw pengamanan lalu lintas; 

2) pereacaaaan, peleksanaan, pemeliharaan fasilitas; 
3) perencanaan pengadaan dan pemasangan fasilitas 
Pengertian manajemen lalu lintas meliputi kegiatan 
manajemen yang bertujuan untuk : 
1) memperlancar arus lalu lintas dan angkutan; 
2) mengurangi tingkat dan jumlab kecelakaan; 
3) mencegah pencemaran lingkungan. 

Ayat(2) 
Cukupjelas 

Pasal 22 
Ayat (1) 

huruf a 
Cukup jelas 

huruf b 
Pengertian tanda bukti lain yang sah adalah tanda bukti 
yang bersifat sementara yang berfungsi sebagai penggan 
ti Surat Tanda Nomor Kendaraan dan atau Surat Izm 
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Mcngemudi dan atau tanda bukti pengujian, yang dike 
luarkan olch pejabat yang bcrwenang. 

huruf c 
'Cukup jclas 

huruf d 
Yang dirnaksud dengan marnpu mcngemudikan kenda 
raannya dengan wajar adalah tanpa dipcngaruhi keadaan 
sakit, lelah, atau mcminum sesuatu yang mengandung 
alkohol atau obat bius sehingga mempcngaruhi kemam 
puannya dalam mengemudikan kcndaraan ataupun oleh 
hal-hal lain. 

Ayat (2) 
Hal ini mengandung pcngertian bahwa scgala akihat yang 
tirnbu l dcngan ditinggalkannya kendaraan di jalan adalah 
merupakan tanggung jaw ah pengemudi kendaraan. 

Pasal 23 
huruf a 

Pcngcrtian mcrintangi antara lain dalam ha! pcngemudi me 
motong jalan, mcngangkut benda atau melcwati suatu kenda 
raan Jain scdemikian rupa schingga mcnghalangi pandangan 
pengcmudi lainnya 
Pcngertian mernbahayakan kebebasan dan kearnanan lalu 
lintas antara lain pengernudi mernperccpat kcndaran bermo 
tor sctiap kali pengcmudi kendaraan hcrmotor Iain mcnyata 
kan hcndak mcndahului, atau mengcmudikan kendaraan yang 
tidak mcmenuhi persyaratan teknik dan kelaikan jalan. 
Pcngcrtian yang mungkin menimbulkan kerusakan jalan 
antara lain dalam ha] pcngemudi rnengangkut muatan mele 
bihi daya dukung jalan dan atau mclebihi kapasitas kendaran. 

huruf b 
Pcnernpatan yang sesuai dengan pcruntukan antara lain 
mcliputi penempatan kendaraan sesuai dcngan ramburambu 
jalan misalnya parkir hanya ditempat yang ditunjuk. 
Penggunaan jalan untuk parkir kcndaraan atau menempatkan 
barang sehingga mengganggu kelancaran dan kcarnanan lalu 
lintas, terrnasuk merupakan kegiatan yang mcnirnbulkan 
rintangan sehagaimana dimaksud dalam huruf a. 

Pasal 24 
Pada dasarnya jalan digunakan untu k kepcntingan lalu Jintas 
umum. Tetupi dalam keadaan tcrtentu dan dengan tetap memper 
tirnbangkan kcselarnatan dan ketertiban lalu lintas umum, jalan 
dapat diizinkan untuk diguna kan antara lain per lombaan atau 
pacuan. 
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Pasal 25 
Ayat (1) 

Pengertian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini 
antara lain kegiatan yang menyebabkan terjadinya limpahan 
orang atau kendaraaan kejalan sehingga mengganggu kese 
lamatan dan kelancaran lalu lintas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Pasal 26 
Apabila jalan tidak dilengkapi dengan bagian jalan dan tern pat 
penyeberangan khusus bagi pejalan kaki, pengemudi tetap wajib 
mernperhatikan dan melindungi keselamatan pejalan kaki, 

Pasal 27 
Ayat (1) 

Ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kewajiban 
pengernudi untuk menolong korban yang mernerlukan pe 
rawatan bagi pengemudi yang terlibat kecelakaan adalah 
harus diutamakan, 

Ayat (2) 
Pengertian keadaan memaksa dalam ketentuan ini adalah 
suatu keadaan yang dapat membahayakan keselarnatan atau 
jiwa pengemudi kendaraan bermotor apabila menghentikan 
kendaraannya dan berusaha menolong korban. 

Pasal 28 
Dalam hal yang terlibat kecelakaan lebih dari satu orang penge 
mudi maka tanggung jawab terhadap kerugian materi yang ditim 
bulkan ditanggung secara bersama-sama. 

Pasal 29 
huruf a 

Pengertian keadaan mernaksa adalah peristiwa yang tidak 
dapat dielakkan atau diluar kemarnpuan pengernudi untuk 
mengelakkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. 

huruf b 
Cukup jelas 

huruf c 
Cukup jelas 

Pasal 30 
Ayat (1) 

Termasuk dalarn pengertian orang yang mengernudikan 
adalah instruktar pada sekolah pengemudi. 
Lihat penjelasan Pasal 17 ayat (1). 
Fasilitas lalu lintas meliputi antara lain rambu lalu lintas, 
lampu isyarat pengatur lalu lintas atau pagar pengaman jalan. 
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Ayat (2) 
Cukup jclas 

Pasal 31 
Ayat ( 1) 

Bantua n yang dib er ikan kcpuda korban atuu ahl i warisnya 
adalah atas dasar kcmanusiaan. 

Ayat (2) 
Cukup jclas 

Pasal 32 
Kewaj ib.m mcngasuransi ka n kcndaraan di ma ksudkan disampi ng 
untuk rnclindungi pcrnilik keridaraan Jari kerugian akibat kerusa 
k an kcn daraann ya juga untuk menjamin kcsanggupan untuk 
memenuhi tanggung jawabnya akibat pengopcrasian kendaraan 
nya tcrhadap kcrugian yang diderita pihak ketiga. 

Pasal 33 
Kewaj ibun mengasuransikan orang yang dipe kerja kan schagai 
awak kcndaraan dimaksudkan karcna dalarn pengopersian kenda 
raan dihndapkan pada r esiko yang tinggi haik bagi dirinya rnau 
pun orang lain. Awak kcndarann adalah pcngcmudi dan kondck 
tur untuk kcndaraan umum angkutan pcnumpang atau pengemudi 
dan pcmhantunya untuk kcndaraan umum angkutan barang. 

Pasal 34 
Ayat(l) 

Kcndaraan bcrrnotor pcnumpang adalah kendaraan bcrmotor 
yang dipcrgu na kan untuk mcngangkut pcnumpang, baik 
dengun maupun tanpa tcmpat hagasi. Kctcntuan ini dimak 
sudkun terutama untuk mcnjaga kcsclamatan pcnumpang. 
Karcnanya penggunaan kcndaraan bcrrnotor harang untuk 
rncngangkut pcnumpang adalah terlarang. 
Bcgit u pu la sebaliknya dala m ha! h;1ran,12 yang bukan da larn 
arti hawaan penumpang, 

Ayut (2) 
Kcudaraan bcrmotor bnrang adalah kcndarann bermotor yang 
dipcrgunakan untuk mcngangkut bar.mg. 

Ayat (3) 
Da l arn keadaan tcr tcn tu , terutama di da cr ah yang saran a 
transportasi helum mcmadai, rnasih diperlukan kelonggaran 
dnlarn pen era pan ketcntuan a yat ( 1) dan a yat (2). 
Narnun bcgitu, kclonggaran ini harus tctap digunakan dcngan 
mcmpcrhatikan kcsclarnatan penumpang dan kcamanan lalu 
liruas. 
Of e h scbab itu, pe laksan aann ya pcrlu d ilaku k an dcngan 
syarat-syarat yang kctat. 
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huruf c 
Cukup jelas 

Pasal 37 
Ayat (1) 

Pengertian trayek tetap dan teratur adalah pelayanan angku 
tan yang dilakukan dalam suatu trayek tertentu secara tetap 
dan teratur, dengan jadwal tetap atau tidak berjadwal. Se 
dangkan pengertian tidak dalam trayek adalah pelayanan 
angkutan yang dilakukan dengan tidak terikat dalam suatu 
trayek tertentu dengan jadwal pengangkutan yang tidak tera 
tur. 

Ayat (2) 
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengendalikan pelayanan 
angkutan dengan kendaraan umum agar dapat dicapai ke 
seirnbangan antara kebutuhan jasa angkutan dengan penye 
diaan jasa angkutan, antara kapasitas jaringan transportasi 

Pasal 35 
Yang dimaksud dengan kendaraan umum adalah kendaraan yang 
dipergunakan untuk mengangkut orang dan atau barang untuk 
umum dengan pembayaran. 
Termasuk dalam pengertian kendaran umum adalah kendaraan 
yang disewakan kepada orang lain baik dengan maupun tanpa 
pengemudi, selama jangka waktu tertentu. 
Mobil belajar untuk sekolah pengemudi terrnasuk juga dalam 
pengertian kendaraan umum, karena dalarn biaya belajar telah 
termasuk sewa untuk mernakai kendaran tersebut pada waktu 
dipergunakan untuk belajar. 

Pasal 36 
huruf a 

Cukup jelas 
huruf b 

Dalarn rangka rnenjamin kelangsungan pelayanan angkutan, 
keseragaman dan keteraturan dalam pemberian pelayanan, di 
tentukan batas wilayah transportasi perkotaan yang didasar 
kan pada: 
1) Si fat I keteraturan perjalanan; 
2) jarak dan waktu tempuh; 
3) pengembangan wilayah terbangun yaitu berkembangnya 

suatu daerah atau kawasan m enjadi kawasan pemuki 
man, perdagangan, industri, perkantoran dan sebagainya 
yang dapat membangkitkan atau menar ik perjalanan 
angkutan penumpang dalam wilayah perkotaan. 
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jalan dcngan kcndaraan umum yang beroperasi, serta untuk 
mcnjarnin kualitas pelayanan angkutan penumpang. 
Di dalarn jaringan trayek ditetapkan trayek-trayck yang dapat 
dilayani olch kendaraan umum angkutan penumpang, jenis 
dan spesifikasi kendaraan serta jumlah kcndaraan yang dapat 
melayani setiap trayek yang telah ditetapkan, 

Ayat (3) 
Cukup jclas 

Pasal 38 
Ayat(l) 

Angkutan pariwisata pada dasarnya rnerupakan angkutan 
yang hercir i khusus, dan diperlukan bagi kclancaran penye 
lenggnraan dan pelayanan wisata, 
Sekal ipun begitu, kcgiatan pcnycdiaan layanan angkutannya 
tidak merupakan hal yang harus menyimpang dari ketentuan 
Undang-undang ini. 
Kctcntuan ini dimaksudkan agar pcnyelenggaraan angkutan 
untuk keperluan pariwisata dan penyewaan kendaraan baik 
deng:rn pengernudi rnaupun tan pa pengcmudi, dapat dise 
lenggarakan sccara lcbih tcratur. 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Pasal 39 
Ayat (1) 

Pas al in i mernbuka kernungkinan untu k mcngatur penye 
Ienggaruan angkutan barang pada lintas-Iin tas tertentu untuk 
jcnis kendaraan bermotor angkutan barang dcngan ukuran 
dun herat tertentu, demi keselamatan dan kclancaran lalu 
lintas dan angkutan di jalan. 

Ayat (2) 
Cukup jclas 

Pasal 40 
Ketentuan ini dimaksu dkan untuk memb erikan kcluwesan pe 
ngaturan untuk mengatur 1ebih lanjut scsuai dcrigan perkem 
bangan teknologi. 

Pasal 41 
Ayat(l) 

Tcrrnasuk dalam pcngertian badan hukurn Indonesia adalah 
Kopcraxi. 

Ayat (2) 
Ketentuan ini dimaksudkan untuk rncnjamin adanya pemera 
taan dalam pengusahaan angkutan umum dengan tetap mem- 
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pertimbangkan keseimbangan antara permintaan dan pena 
waran jasa angkutan dan kualitas pelayanan. 

Ayat (3) 
Dalam pengaturan tersebut diberikan pula kemungkinan 
pemberian kelonggaran terhadap usaha tertentu di wilayah 
atau dalam keadaan tertentu. 

Pasal 42 
Pengaturan angkutan orang dan atau barang merupakan salah satu 
aspek penguasaan oleh negara dan dimaksudkan untuk menseim 
bangan kepentingan masyarakat dan peranan sarana angkutan 
yang penting dan strategis dengan kepentingan kelangsungan 
usaha. 

Pasal 43 
Ayat (1) 

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi penumpang 
atau pengirim barang yang telab memenuhi persyaratan 
sesuai perjanjian pengangkutan yang telah disepakati antara 
penumpang atau pemilik barang dengan pengusaha angkutan 
dan atau telah membayar biaya angkutan. 

Ayat (2) 
Pembayaran yang dilakukan penumpang dalam trayek tetap 
dan teratur seperti pada angkutan perkotaan dan pedesaan, 
yang lazimnya tidak memakai karcis juga dianggap sebagai 
bukti terjadinya perjanjian angkutan, 

Pasal 44 
Cukup jelas 

Pasal 45 
Ayat (1) 

Dalam pelaksanaan angkutan keselamatan orang dan barang 
yang diangkut pada dasarnya berada ditangan pengangkut 
yang dalam hal ini memiliki kedudukan yang lebih kuat 
dibandingkan dengan orang atau pemilik barang yang diang- 
kutnya, · 
Dengan dernikian sudah sepatutnya apabila kepada pengang 
kut dibebankan tanggung jawab terhadap setiap keruglan 
yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang, yang 
ditimbulkan karena pelaksanaan pengangkutan yang dilaku 
kannya. 
Disamping ha) tersebut ketenruan ini dimaksudkan pula agar 
pengangkut dalam melaksanakan pengangkutan benar-benar 
dapat menyadari besarnya tanggung jawab yang dipikulnya, 



512 

c. biaya atas pclayanan yang sudah dinikrnati. 
Ayat (3) 

Cu kup j clas 
Ayat ( 4) 

Cu kup jclas 
Pasal 46 

Alasan yang digunakan untuk dapat menurunkan orang atau 
bar ang yang diangkut b en ar-b enar harus dap at Llipertanggung 
jawahkan secara hukum, norma kepatutan misalnya dalarn hal 
melakukan kcributan didalarn kcridaraan schingga mcngganggu 
penump:mg lainnya, walaupun telah dipcringatkan secara patut. 

Pasal 47 
Ayat (1) 

Cukup Jclas 
Ayat (2) 

Cukup Jclas 
Pasal 48 

Ayat (1) 
Per la ku an khusus tersebut b er upa ant ar a lain pcn ye diaan 
sarana atau pembuatan jalur khusus bagi pcnderita cacat, 
persyararan khusus untuk mernperolch surat izin mengcrnudi, 
atau pengopcrasian keridaraan khusus oleh pcndcrita cacad. 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

nan; 

Ayat (2) 
Walaupun tanggung jawab pengangkut terhadap orang atau 
harang yang diangkutnya adalah sangat bcsar narnun perlu 
pula d ib er ikan perlindungan terhadap pcngangkut bahwa 
tanggung jawab yang harus dipikuln ya adalah benarhenar 
yang dia kibatkan karena kelalaian pcngangkut. 
Dcmikian pula mengcnai besarnya ganti rugi yang harus 
ditanggung oleh pengangkut adalah hanya sebcsar kerugian 
kerugian yang secara nyata diderita ol eh penumpang atau 
pengirim barang, 
Tidak termasuk dalarn pcngertian kcrugian yang secara nyata 
diderita antara lain adalah : 
a. keuntungan yang diharapkan akan dipcrolch; 
b. kckurang nikmatan yang diakibatkan karena kondisi 

jalan, atau jernb atan yang dilalui se lnrna dalam perjala- 
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Pasal 49 
Ayat (1) 

Pengertian emisi gas buang adalah asap yang dikeluarkan 
dari knalpot kendaraan bermotor. Sedangkan kebisingan 
adalah suara yang diakibatkan oleh mengoperasian kenda 
raan bermotor. 

Ayat (2) 
Ketentuan ini dimaksudkan agar pengemudi kendaraan 
berrnotor walaupun telah memiliki tanda bukti uji, namun 
apabila dalam pengoperasian kendaraannya ternyata kondisi 
tidak memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang 
dan kebisingan maka pengemudi harus memperbaiki kenda 
raanya sehingga memenuhi kembali ketentuan persyaratan 
ambang batas emisi gas buang dan kebisingan. 

Pasal 50 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
Ayat (2) 

Cukup jelas 
Pasal 51 

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindarkan kerugian dalam 
arti yang luas, Bagi perneriksa atau aparat penyidik akan berarti 
berkurangnya beban administrasi dan pemeliharaan atau penga 
manan kendaraan bermotor yang ditahan. 
Selain itu, langkah ini juga menghindarkan kewajiban penyediaan 
ruang atau halaman untuk menyimpan kendaraan bermotor terse 
but, atau menghindarkan penempatan kendaraan berrnotor yang 
ditahan di jalan-jalan umum yang bahkan dapat mengganggu 
kelancaran lalu lintas. 
Bagi masyarakat pemilik kendaraan bermotor, tidak dilakukannya 
penahanan tadi juga mengurangi kerugian dalam arti ekonomi, 
Hal ini terutama terasa apabila kendaraan bermotor digunakan 
untuk kegiatan usaha atau pelaksanaan tugas sehari-hari, 
Tetapi sebaliknya apabila tanda bukti fulus uji tidak dapat ditun 
jukkan pengemudi kendaraan bermotor angkutan umum, maka 
penahanan tersebut memang harus dilakukan untuk melindungi 
keselamatan masyarakat dan keamanan lalu lintas. 

Pasal 52 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
Ayat (2) 

Cukup Jelas 
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Pasal 53 
Cukup jclas 

Pasal 54 
Ayat ( 1) 

Cukup jelas 
Ayat(1) 

Cukup jclas 
Pasal 55 

Cu kup j clas 
Pasal 56 

Ayat (1) 
Ancaman pidana ini dirnaksudkan untuk mcnangkal pelang 
garan lalu lintas ol eh pengcmudi yang tidak mcrniliki Surat 
Izin Mengemudi. 

Ayat (2) ~ l;:>f 
Cukup jclas 

Pasal 57 
Cukup jclas 

Pasal 58 
Cukup jclas 

Pasal 59 
Cukup jclas 

Pasal 60 
Cukup jclas 

Pasal 61 
Yang dimaksud dengan kctcntuan hukum pidana adalah keten 
tuan dnl am Kitub Undang-undang Hukum Pidana atau pcraturan 
pcrundang-undangan yang mcngga nti kannya. 

Pas"! 62 
Cukup jclas 

Pasal 63 
Cukup jclas 

Pasal 64 
Ayat t l ) 

Cukup jelas 
Ayat (2) 

Cukup jclas 
Pasal 65 

Cukup jelas 
Pasal 66 

Cukup jelas 
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TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
NO MOR 

Pasal 67 
Jangka waktu ini diperlukan untuk dapat mempersiapkan pelak 
sanaannya secara efektif baik oleh Pemerintah maupun oleh 
masyara kat. 

Pasal 68 
Jangka waktu ini diperlukan untuk dapat mempersiapkan pelak 
sanaannya secara efektif baik oleh Pemerintah maupun oleh 
masyarakat. 

Pasal 69 
Cukup jelas 

Pasal 70 
Diberlakukannya Undang-undang ini mulai tanggal 17 September 
1992, dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada aparat 
Pemerintah dan masyarakat guna menyesuaikan dengan ketentuan 
Undang-undang ini, serta memberikan penyuluhan kepada masya 
rakat untuk mengetahui Undang-undang ini, 
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3 
Menimbang :a. bahwa transportasi mcmpunyai pcranan pcnting dan 

strategis untuk mernantapkan perwujudan wawasan 
nusantara, mernperkukuh kctahanan nasional, dan 
mempererat hubungan antar bangsa dalam usaha 
mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan 
U ndang Un dang Dasar 1945; 

b. bahwa transportasi di jalan sebagai satu moda trans 
portas i tidak dapat dipisahkan dari moda-moda 
transportasi lain yang ditata dalarn sistem transpor 
tasi nasional yang dinamis dan mampu mengadapta 
si kemajuan di masa depan, mempunyai karakteris 
tik yang mampu menjangkau seluruh pelosok wi 
layah daratan dan memadukan moda transportasi 
lainnya, perlu lebih dikernbangkan potensinya dan 
ditingkatkan peranannya sebagai penghubung wila 
yah, baik nasional maupun internasional, sebagai 
penunjang, pendorong, dan penggerak pembangu 
n an nasional demi peningkatan kesejahteraan 
rakyat; 

c. babwa peraturan perundang-undangan yang menga 
tur lalu lintas dan angkutan jalan yang ada pada saat 
ini tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkem 
bangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi; 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

RANCANGAN 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NO MOR TAHUN 
TENTANG 

LA.LU LINTAS DAN ANG KUTAN JALAN 

DEWAN PERWAKilAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 
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BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 

1. Lalu lintas adalah gerak kendaraan, orang, dan hewan di jalan; 
2. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu 

tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan; 
3. Jaringan transportasi jalan adalah serangkaian simpul dan atau 

ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga 
membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penye 
lenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan; 

4. Jalan adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum; 
5. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan me 

muat dan menurunkan orang dan atau barang serta mengatur 
kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupa 
kan salah satu wujud simpul jaringan transportasi. 

6. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri 
dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor; 

7. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh 
peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu; 

8. Perusahaan angkutan umum adalah perusahaan yang menyedia 
kan jasa angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan 
umum di jalan; 

4 

UNDANG-UNDANG TENTANG LALU LINTAS 
DAN ANGKUTAN JAIAN. 

Menetapkan : 

Dengan persetujuan 
DEWAN PERWAKIIAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN: 

d. bahwa untuk meningkatkan pembinaan dan penye 
lenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai 
dengan perkembangan kehidupan rakyat dan bangsa 
Indonenesia serta agar lebih berhasil guna dan ber 
dayaguna dipandang perlu menetapkan ketentuan 
mengenai lalu lintas dan angkutan jalan dalam 
U ndang-undang; 

Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 
Undang-Undang Dasar 1945; 

2. Undang-undang Nomor 13 tahun 1980 tentang Jalan 
(Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tamba 
han Lembaran Negara Nomor 3186); 
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Pasal 5 
(1) Pembinaan Ialu lin ias dan angkutan jalan diarah kan untuk me 

ningkatkan pcnyclcnggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam 
keseluruhan moda transportasi secara terpadu dcngan mernperha 
tikan seluruh aspek kehidupan masyarakat untuk mewujudkan 
tujuan sepcrti tersebut dalarn Pasal 3. 

(2) Pernbinaan sebagairnana dimaksud dalam ayst (1) diatur lebih 
lanjut dalarn Peraturan Pemerintah. 

BAB III 
PEMBINAAN 

Pasal 4 
(1) Latu lintas dan angkutan jalan dikuasai olch negara dan pernbina 

annya dilakukan oleh pemcrintah. 
(2) Pcnyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan her 

dasarkan ketentuan dalam Undangundang ini. 

Pasal 3 
Transportasi jalan diselenggarakan dcngan tujuan untuk mewujudkan 
lalu lintas dan angkutan jalan dengan selarnat, aman, cepat, lancar, 
tertib dan teratur , nyarnan dan efisicn, m arnpu mcmadukan moda 
tr ansportasi Iainnya, menjangkau seluruh pclosok wilayah daratan, 
untuk menunjang pemerataan, pcrtumbuhan Jan stabilitas sebagai 
pendorong, pcnggerak dan penunjang pcmbangunan nasional dengan 
biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. 

BAB II 
ASAS DAN TUJUAN 

Pasal 2 
Transportasi jalan sebagai salah satu moda transportasi nasional disc 
lenggarakan berdasarkan asas manfaat, usaha bersarna dan kekeluar 
gaan, adil dan merata, kescimbangan, kepentingan umum, keterpa 
duan, kesadaran hukum, dan percaya pada diri scndiri. 

9. Kendaraan umum adalah setiap kcndaraan bermotor yang dise 
diakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran; 

10. Pengguna jasa adalah setiap orang dan atau badan hukum yang 
mcnggunakan jasa angkutan, baik untuk angkutan orang maupun 
barang. 
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Bagian Ketiga 
Terminal 

Pasal 9 
(1) Untuk menunjang kelancaran mobilitas orang maupun arus 

barang dan untuk terlaksananya keterpaduan intra dan antar moda 
secara lancar dan tertib, di tempat-tempat tertentu dapat dibangun 
dan diselenggarakan terminal. 

Pasal 8 
(1) Un tu k keselamatan, kearnanan, ketertiban dan kelancaran lalu 

lintas serta kemudahan bagi pemakai jalan, jalan wajib dilengkapi 
dengan: 
a. rambu-rambu; 
b. marka jalan; 
c. a lat pemberi isyarat lalu lintas; 
d. a lat pengendali dan alat pengamanan pemakai jalan; 
e. a lat pengawasan dan pengamanan jalan; 
f. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan 

yang berada di jalan dan di luar jalan, 
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur Iebih 

lanjut dengan Peraturan Pemerlntah. 

Bagian Kedua 
Kelas Jalan dan Penggunaan Jalan 

Pasal 7 
(1) Untuk pengaturan penggunaan jalan dan pemenuban kebutuhan 

angkutan, jalan dibagi dalam beberapa kelas. 
(2) Pengaturan kelas jalan sebagaimana dimaksud dalarn ayat (1) 

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

BAB IV 
PRASARANA 
Bagian Pertama 

Jaringan Transportasi Jalan 
Pasal 6 

(1) Untuk rnewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu 
dengan moda transportasi lain sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 ditetapkan jaringan transportasi jalan yang menghu 
bungkan seluruh wilayah tanah air. 

(2) Penetapan jaringan transportasi jalan sebagaimana dirnaksud 
dalam ayat (1) didasarkan pada kebutuhan transportasi, fungsi, 
peranan, kapasitas lalu lintas, dan kelas jalan. 
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Bagian Kcdua 
Pcrgantian Pengcrnudi 

Pasal 20 
(1) Untuk mcnjarnin keselamatan lalu Iintas dun angkutan di jalan, 

pcrusaha.m angkutan umurn wajib mematuhi kctcntuan mcngcnai 
waktu kcrja Jan waktu istirahat bagi pengcmudi. 

Pasal 19 
(1) Untuk rncndapatkan sur at izin rncngcmudi yang pertama kali 

pada setiap golongan, calon pcngcmudi wajib mcngikuti ujian 
m c n g e m u d i , setelah m c m p c r o Ie h p e n d i d i ka n dan l at i h a n 
mengcmudi. 

(2) Kctcntuan seb agaimana dim aksud da la m ayat (1) d iatur lcb ih 
lanjut dcngnn Peraturan Pcmcrinrah. 

BAB VI 
PE!\GEMUDI 

Bagian Pcrtama 
Pers yaratan Pcngernudi 

Pasal 18 
(1) Setiap pcngcrnudi kendaraan hcrrnotor, wajib mcrniliki Surat Izin 

Mcngemudi. 
(2) Pcnggolongan, persyaratan, rnasa berlaku, dan tata cara mcmpcro 

leh sur at iz in mengemudi, .iiutur leb ih lanjut derigan Pcraturan 
Pernerintah. 

Bagian Kccnarn 
Persyaratan Kendaraan Tidak Bcrmotor 

Pasal 7 
( l) Setiap kcndaraan tidak bcrrnotor yang diopcrasikan di jalan wajib 

mcmenuhi pcrsyaratan keselarnatan. 
(2) Persyarutnn kcsclamatan scbagaimana dirnaksud dalam ayat (1) 

diatur lcbih lanjut dengan Peraturan Pemcrintah. 

(2) Pemeriksaan kendaraan bcrmotor sebagairnana dimaksud dalam 
ayat (1) meliputi: 
a. pcrncriksaan pcrsyarat.an teknis dan laik jalan; 
b. pemeriksaan tanda bukti lulus uji, surat tanda hukti pendafta 

ran atau surat tanda coba kcndaraan berrriotor, dan surat izin 
mcngcmudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, 
Pasal 18, dan lain-lain yang diperlukan. 

(3) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pcmeriksaan 
sebagaimana dirnaksud dalarn ayat (1) dan ayat (2), diatur lcbih 
lanjut dcngan Peraturan Pcmcrintah. 
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Pasal 23 
(1) Pengemudi kendaraan bermotor pada waktu mengemudikan ken 

daraan bermotor di jalan, waj ib; 

Pasal 22 
(1) Untuk keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban lalu 

lintas dan angkutan jalan ditetapkan ketentuan-ketentuan menge 
nai: 
a. rekayasa dan manajemen lalu Iintas; 
b. gerakan lalu lintas kendaraan berrnotor; 
c. berhenti dan parkir; 
d. penggunaan peralatan dan perlengkapan kendaraan bermotor 

yang diharuskan, peringatan dengan bunyi dan sinar; 
e. tata cara menggiring hewan dan penggunaan kendaraan tidak 

bermotor di jalan; 
I, tata cara penetapan kecepatan maksimum dan atau minimum 

' kendaraan bermotor; 
g. perilaku pengemudi terhadap pejalan kaki; 
h. penetapan muatan sumbu kurang dari muatan sumbu terberat 

yang diizinkan; 
1. tata cara mengangkut orang dan atau barang serta penggan 

dengan dan penempelan dengan kendaraan lain; 
j. penetapan larangan penggunaan jalan; 
k. penunjukan lokasi, pembuatan dan pemeliharaan tempat 

pemberhentian untuk kendaraan umum. 
(2) Ketentuan sebagairnana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih 

Ian jut dengan Peraturan Pemerintah. 

BAB Vii 
l.ALULINTAS 
Bagian Pertama 

Tata Cara Berlalu Lintas 
Pasal 21 

(1) Tata cara berlalu lintas di jalan adalah dengan mengambil jalur 
jalan sebelah kiri. 

(2) Dalam keadaan tertentu dapat ditetapkan pengecualian terhadap 
ketentuan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1). 

(3) Persyaratan dan tata cara untuk melakukan pengecualian seba 
gaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Pemerintah. 

(2) Ketentuan mengenai waktu kerja dan waktu istirahat bagi penge 
mudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Pemerintah. 
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Bagian Kcdua 
Pcnggunaan Jalan Sclain Untuk Kegiatan Lalu Lintas 

Pasal 25 
(1) Penggunaan jalan untuk keperluan tcrtentu di luar fungsi sebagai 

Pasal 24 
(1) Untuk keselamatan, kernananan, kctertiban, dan kelancaran lalu 

lintas dan angkutan di j alan , setiap orang yang mcnggunakan 
j alan, waj ih: 
a. b er pcr ilaku t er tib dcngan rn cn ceg ah h al-h a l yang dapat 

merintangi, mcmbahayakan kebebasan atau kesclamatan lalu 
linras, arau yang dapat menimhulkan kerusakan jalan dan 
bangunan di jalan; 

b, mcriempatkan kcridaraan atau benda-bcnda lainnya di jalan 
scsuai dengan peruntukannya. 

(2) Pengernudi Jan pemilik kendaraan hcrtanggung jawab tcrhadap 
kendaraan bcrikut muatannya yang di tinggalkan di jalan. 

a. marnpu mengemudikan hcndaraannya dengan wajar; 
b. mengutamakan keselamatan pcjalan kaki; 
c. rncnunjukkan surat tanda bukti pendaftaran kendaraan ber 

motor, atau surat tanda coba kendaraan berrnotor, surat izin 
mengcmudi, Jan tanda bukti JuJus uji, atau tanda bukti lain 
yang sah, dalam hat dil aku kan perncriksaan sebagaimana 
dirnaksud dalam Pasal 16; 

d. mernatuhi ketentuan tentang kelas jalan, rarnbu-rarnbu dan 
marka jalan, alat pernberi isyarat lalu lintas, waktu kerja 
dan waktu istirahat pengernudi, gerakan lalu lintas, bcrhenti 
dan parkir, persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan ber 
motor, penggunaan kcndaraan bermotor, peringatan dengan 
bunyi dan sinar, keccpatan maksimum dan atau minimum, 
tata cara mengangkut orang dan barang, tata cara penggan 
dengan dan penempelan dengan kendaraan lain; 

e. rn ema kai sabuk kesclamatan bagi pengemudi kendaraan 
b ermotor roda empat atau lcbih, dan mernpcrgunakan helm 
bagi pc n g emu d i ken dar a an bermotor roda du a atau bagi 
pengcmudi kendaraan hermotor roda cmpat atau lehih yang 
tidak dilengkapi dengan rurnah-rumah. 

(2) Penurnpang kendar aa n bcrmotor roda ernpat atau lebih yang 
duduk di samping pcngernudi wajib mcmakai sabuk kesclamatan, 
dan bagi pcnumpang ke ndaraan hermotor roda dua atau kenda 
r aa n b e rm o tor r o da em pat atau lehih yang t ida k <lilengkapi 
dengan rumah-rumah wajib mernakai helm. 
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Pasal 29 
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tidak berlaku 
dalam hal: 
a. adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar 

ke mampuan; 
b. disebabkan perilaku korban sendiri atau pihak ketiga; 

Pasal 28 
Pengemudi kendaraan bermotor bertanggung jawab atas kerugian 
yang diderita oleh penumpang dan atau pemilik barang dan atau pihak 
ketiga, yang timbul karena kelalaian atau kesalahan pengemudi dalam 
mengemudikan kendaraan bermotor, 

Bagian Keempat 
Kecelakaan Lalu Lintas 

Pasal 27 
(1) Pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat peristiwa kecela 

kaan lalu lintas, wajib: 
a. mengbentikan kendaraannya; 
b. menolong orang yang menjadi korban kecelakaan; melapor 

kan kecelakaan tersebut kepada pejabat polisi negara Repu 
blik Indonesia terdekat, 

(2) Apabila pengemudi kendaraan bermotor sebagaimana di maksud 
dalam ayat (1) oleh karena keadaan memaksa tidak dapat melak 
sanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a 
dan b, kepadanya tetap diwajibkan segera melaporkan diri kepada 
pejabat polisi negara Republik Indonesi terdekat. 

Bagian Ketiga 
Peja]an Kaid 

Pasal 26 
(1) Pejalan kaki wajib berjalan pada bagian jalan dan menyeberang 

pada tempat penyeberangan yang telah di sediakan bagi pejalan 
kaki. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih 
lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

jalan, dan penyelenggaraan kegiatan dengan menggunakan [alaa 
yang pa tut diduga dapat mengganggu keselamatan, keamanan, 
dan kelancaran lalu lintas hanya dapat dilakukan setelah mempe 
roleh izin. 

(2) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh izin sebagaimana di 
maksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pe 
merintah. 
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BAB VIII 
ANGKUTAN 

Bagian Pertama 
Angkutan Orang dan Barang 

Pasal 3 
(1) Pengangkutan orang dengan kendaraan bermotor wajib menggu 

nakan kendaraan berrnotor untuk penumpang. 

Pasal 33 
(1) Pengusaha angkutan umum wajih mengasuransikan orang yang 

dipckcrjakannya sehagai awak kendaraan tcrhadap resiko terjadi 
nya kecelakaan. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud da larn ayat (1) diatur lebih 
lanjut dcngan Peraturan Pcmerintah. 

Bagian Kelirna 
Asuransi 
Pasal 32 

(1) Sctiap kendaraan umum wajib diasuransikan tcrhadap kendaraan 
itu sendiri maupun terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga 
sebagai akibat pcngoperasian kendaraan. 

(2) Ketcntuan sebagairnana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lan 
jut dengan Peraturan Pcmcrintah. 

Pasal 31 
(1) Apabila korhan mcninggal, pengemudi dan atau pemilik dan atau 

pcngusaha angkutan umum wajib memberi bantuan kepada ahli 
waris d a r i korban b erupa b ia y a pengobatan dan at au biaya 
pcmakarnan, 

(2) Apabila terjad i cedera lerhadap hadan atau kesehatan korban, 
bantuan yang dibcrikan kepada korban berupa biaya pengobatan. 

Pasal 30 
(1) Setiap pengcmudi, pemilik, dan atau pengusaha angkutan umum 

bertanggung jawab terhadap kerusakan jalan dan jembatan atau 
fasilitas la lu lintas yang merupakan bagian dari jalan itu yang 
diakibatkan oleh kendaraan bermotor yang diopcrasikannya. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) tidak berlaku 
dalam hal adanya keadaan mernaksa scbagaimana dimaksud 
dalam Pasal 29 huruf a. 

c. disebabkan gerakan orang dan atau hewan walaupun telah diam 
bil tindakan pencegahan. 
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Pasal 38 
(1) Pengangkutan orang dengan kendaraan umum untuk keperluan 

pariwisata, dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Undang 
undang ini. 

(2) Persyaratan dan tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (t), diatur lebih lanjut dengan Per aturan Pemerintah, 

Pasal 37 
(1) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum sebagaimana 

dimaksud dalam PaS<Jl 36, dapat dilaksanakan dengan trayek tetap 
dan teratur atau tidak dalam trayek. 

(2) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek 
tetap dan teratur sebagaimana dimaksud dalam ayat dilakukan 
dalam jaringan trayek. 

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

Bagian Kedua 
Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum 

Pasa} 36 
Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum terdiri dari: 
a. angkutan antar kota yang merupakan pemindahan orang dari 

suatu kota ke kota Jain; 
b. angkutan kota yang merupakan pemindahan orang dalam wilayah 

kota; 
c. angkutan pedesaan yang merupakan pemindahan orang dalam 

dan atau antar wilayah pedesaan; 
d. angkutan lintas batas negara yang merupakan angkutan orang 

yang melalui lintas batas negara lain 

Pasal 35 
Kegiatan pengangkutan orang dan atau barang dengan mernungut 
pembayaran hanya dilakukan dengan kendaraan umum, 

(2) Pengangkutsn barang dengan kendaraan bermotor wajib meng 
gunakan kendaraan bermotor untuk barang. 

(3) Dalam keadaan tertentu dapat diberikan pengecualian terhadap 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) 
yang persyaratannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Peme 
rintah, 
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(1) Pengusaha angkutan urnurn waj ih mcngangkut orang dan atau 
barang, set elah disepakatinya perjanjian pengangkutan dan atau 
dilakukan pembayaran hiaya angkutan olch pcnumpang dan atau 
pengirim barang. 

(2) Karels pcnumpang atau surat angkutan barang merupakan tanda 
bukti telah terjadinya perjanjian angkutan dan pernbayaran biaya 
angkutan, 

Bagiau Keenarn 
Tanggung Jawab Pcngangkut 

Pasal 43 

Bagian Kclirna 
Tar if 
Pasal 42 

Struktur dan go longn n tar if an g kutnn den gun kcn daruan um um, ditc 
tapkan olch Pcmerintah. 

0 
Bagian Kcempat 

Pengusahaan 
Pasal 41 

(1) Usaha angkutan orang dan atau harang dengnn kendaraan umurn, 
dapat dilakukan oleh badan nukum Indonesia atau Warga Negara 
Indonesia. 

(2) Usaha angkutan orang clan atau barang dcngan kcndaraan urnum 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan berdasarkan 
izin. 

(3) Jenis, pcrsyaratan, dan tata cara untuk mcmperoleh izin sebagai 
mana dimaksud dalarn ayat (2), diatur lebih lanjut dcngan Peratu 
ran Pcrncr intah. 

Pasat 40 
Pengangkutan uahan berbahaya, barang khusus, pcti kcmas, dan alat 
berat diatur dengan Pera tu ran Pemcrintah. 

Bagian Ketiga 
Angkutan Barang dengan Kendarann Umurn 

Pasal 39 
(1) Untuk kesclamatan, kcarnanan, ketertiban, dun kclancaran lalu 

lintas dan angkutan jalan, dapat ditetapkan jaringan lintas angkut 
an barang yang dapat dilayani dengan kendaraan berrnotor barang 
tertentu. 

(2) Pcrsyaratan dan tata cara penctapan jar ingan lintas sebagaimana 
dimaksud da larn ayat (1), diatur Ieb ih Janjut de ngan Pcraturan 
Pcm er in Lah. 
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Pasal 48 
(1) Pengusaha angkutan umum dapat mengenakan tambahan biaya 

penyimpanan barang kepada pengirim dan atau penerima barang, 
yang tidak mengambil barangnya, ditempat tujuan dan dalam 
waktu yang telah disepakati. 

(2) Pengirim dan atau penerima barang hanya dapal mengambil 
barang setelah biaya sebagaimana dimaksud dalarn ayat ( 1) dilu 
nasi. 

(3) Barang yang tidak diarnbil sebagaimana dirnaksud dalam ayat (1) 
lebih dari waktu tertentu, dinyatakan sebagai barang tak bertuan 

Pasal 47 
Pengemudi angkutan umum dapat menurunkan penumpang dan atau 
barang yang diangkut pada tcrnpat pernberhcntian terdekat, apa bila 
ternyata penumpang dan atau barang yang diangkut dapat membahaya 
kan keamanan dan keselamatan angkutan. 

Pasal 46 
(1) Pengusaha angkutan umum wajib mengasuransikan tanggung 

jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1). 
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih 

lanjut dengan Peraturan Pernerintah. 

Pasal 45 
(1) Pengusaha angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian 

yang diderita oleh penumpang, pengirim barang atau pihak keti 
ga, karena kelalaiannya dalam melaksanakan pelayanan angkutan. 

(2) Besarnya ganli rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ada 
lah sebesar kerugian yang secara nyata diderita oleh penumpang, 
pengirim barang atau pihak ketiga. 

(3) Tanggung jawab pengusaha angkutan umum terhadap penum 
pang sebagairnana dimaksud dalam ayat (1), dimulai sejak diang 
kutnya penurnpang sarnpai di tempat tujuan pengangkutan yang 
telah disepakati. 

(4) Tanggung jawab pengusaha angkutan urnurn terhadap pemilik 
barang sebagaimana dirnaksud dalam ayat (1), dimulai sejak di 
terimanya barang yang akan diangkut sampai diserahkannya 
barang kepada pengirirn dan atau ncnerima barang, 

Pasal 44 
Pengusaha angkutan umum wajib mengembalikan biaya angkutan 
yang telah dibayar oleh penumpang dan atau pengirim barang, jika 
terjadi pernbatalan pemberangkatan kendaraan umum. 
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BAB XII 
PENYIDIKAN 

Pasal 52 
Pemeriksaan tcrhadap kcndaraan bcrrnotor sebagairnana dirnaksud 
dalam Pasal 16, atau penyidikan terhadap pelanggaran di bidang lalu 
lintas dan angkutan jalan, tidak disertai dcngan penyitaan kendaraan 
bcrrnotor dan a tau sur at tan da nornor kendar aan berrnotor, kecuali 
dalarn hal: 

BABXl 
PENYERAHAN URUSAN 

Pasal 51 
(1) Pcrn er in tah dapat mcn ycr ah kan schagian urusan pemerintahan 

dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada Pemcrintah 
Daerah. 

(2) Ketentuan sebagaiman a dirn aksud da la m ayat (1), diatur lebih 
lanjut dcngan Peraturan Pernerintah. 

(1) Untuk mcncegah pencemaran udara dan kcbisingan suara kenda 
raan berrnotor yang dapat mengganggu kelcstarian lingkungan 
h idup, setiap keridaraan her motor wajib merncnuhi pcrsyaratan 
arnbang hatas emisi gas buang dan tingkat kebisingan. 

(2) Setiap pemil ik, pengusaha angkutan umum dan atau pengemudi 
kcndaraan bcrmotor, wajib mcnccgah tcrjadinya pencemaran 
udara dan kcb isin gan scbagaimana d imaksu d dalam ayat (1), 
yang diakibatkan oleh pengoperasian keridaraannya. 

(3) Ke ten tuan scbagairnana dimaksud dalarn ayat (1) dan ayat (2), 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

BABX 
DAM PAK LING KUNGAN 

Pasal 50 

BAB IX 
I.ALU LINTAS DAN ANGKUTAN BAGI PENDERITA CACAT 

Pasal 49 
(1) Pendcrita cacat bcrhak mcmpcrolch pelayansn berupa perlakuan 

khusus dalarn hidang lalu lintas dan angkutan jalan, 
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalarn ayat (1), diatur lebih 

Janjut dcngan Pcraturan Pcmcrintah. 

pcO" 
dan dapat dijual secara lelang sesuai ketentuan pcraturan perun 
dang-undangan yang berlaku. 
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Pasal 53. 
(1) Selain pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat pegawai 

negeri sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas 
dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan di bidang lalu Iintas 
dan angkutan jalan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik 
sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang Nomor 8 Tahun 
1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan 
tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. 

(2) Penyidik sebagairnana dimaksud dalam ayat (1), berwenang 
untuk: 
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berke 

naan dengan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan 
kendaraan bermotor; 

b. rnelarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor 
yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan; 

c. meminta keterangan dan barang bukti dari pengemudi, pemi 
Iik kendaraan, atau pengusaha angkutan umum sehubungan 
dengan tindak pi dana yang menyangkut persyaratan teknis 
dan laik jalan kendaraan bermotor; 

d. melakukan penyitaan tanda uji kendaraan yang tidak sah; 
e. melakukan pemeriksaan terhadap perizinan angkutan umum 

di terminal; 
f. melakukan perneriksaan terhadap berat kendaraan beserta 

muatannya; 
g. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan; 
h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti 

tentang adanya tindak pidana yang menyangkut persyaratan 
teknis dan laik jalan kendaraan berrnotor serta perizinan 
angkutan umum. 

(3) Pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud daJam ayat (1) 
dan ayat (2), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang 
undangan yang berlaku. 

a. kendaraan bermotor diduga berasal dari hasil tindak pidana atau 
digunakan untuk melakukan tindak pidana; 

b. pelanggaran lalu lintas tersebut mengakibatkan meninggainya 
orang; 

c. pengemudi tidak dapat menunjukkan tanda bukti lulns uji kenda 
raan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3); 

d. pengemudi tidak dapat menunjukkan surat tanda kendaraan ber 
motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2); 

e. pengemudi tidak dapat menunjukkan surat izin mengemudi seba 
gaimana dimaksud dalarn Pasal 18 ayat (1). 
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Pasal 57 
(1) Barangsiapa mengcmudikan keridaraan bermotor di ja lan yang 

tidak didaftarkan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 14 ayat (1) 
dipidana dengan piJana kurungan paling lama 6 ( en atn ) bulan 
atau denda sctinggi-tingginya Rp.6.000.000, (cnarn juta rupiah). 

(2) Barangsiapa mcngemudikan kcndaran bcrmotor lanpa dilengkapi 
dengan surat tanda nomor kendaraan bermotorl atau tanda nomor 
kendaraan berrnotor scbagaimana dimaksud dalarn Pasal 14 ayat 
(2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan 
atau dcnda setinggi-tingginya Rp.2.000.000, (dua juta rupiah). 

Pasal 56 
(1) Barangsiapa mengernudikan kcndaraan bcrmotor , kereta gandcn 

gan, kerctn tcrnpclan dan kcndaraan khusus di jalan tanpa dileng 
kapi dengan tanda bukti I u l us u j i scbaga i ma na d imaksud Pasal 13 
ayat (3) d ipidan a dengan pi dan a kurungan paling lama 2 (dua) 
bu Ian a tau den da sclinggi-tingginya Rp. 2.000.000, (dua juta 
rupiah). 

(2) Apabila kcndaraan scbagaimana dimaksud dalarn ayat (I) ternya 
ta tidak merniliki tanda bukti lulus uji, dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 6 (cnam) bulan atau denda sctinggi-tinggi 
nya Rp.6.000.000, (enam juta rupiah). 

Pasal 55 
Barangsiapa memasukkan kc dalarn wilayah Indonesia atau membuat 
atau mcrakit kendaraan bermotor, kcreta gandcngan, kereta tcmpelan, 
dan kendaraan khusus yang akan dioperasikan di dalam negeri yang 
tidak sesuai dengan peruntukan, atau ti dak merncnuhi persyaratan 
teknis dan laik jalan , atau tidak sesuai dcngan kclas jalan yang akan 
dilaluinya scb.iga imana dimaksud dalarn Pasal 12 ayat (2) dipidana 
dengan pidana kurungan paling Jama 1 (satu) tahun dan denda sering 
gi-tingginya Rp.12.000.000, (dua be las juta rupiah). 

BAB XIII 
KETEi\TUAN PIDANA 

Pasal 54 
Barangsiapa mengcmudikan kendaraan bcrmotor di jalan yang tidak 
sesuai dengan p eru ntu kan n ya, a tau tidak memenuhi pcrsyaratan 
teknis dan la i k jalan, a tau tidak sesuai dcngan kelas jalan sebagai 
mana dimaksud da larn Pasal 12 ayat (1) dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 3 (tiga) hulan atau denda setingi-tingginya Rp. 
3.000.000, (tiga juta rupiah). 
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Pasal 61 
(1) Barangsiapa melanggar ketentuan mengenai rambu-rambu dan 

marka jalan, a lat pemberi isyarat lalu lintas, gerakan lalu lintas, 
berhenti dan parkir, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan 
maksimum atau minimum dan tata-cara penggandengan dan 
penempelan dengan kendaraan lain sebagaimana yang dimaksud 
dalam Pasa! 23 ayat (1) huruf d, dipidana dengan pidana kurung 
an paling Jama 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya 
Rp.1.000.000,(satu juta rupiah). 

(2) Barangsiapa tidak menggunakan sabuk keselamatan pada waktu 
mengemudikan kendaraan bermotor roda empat atau lebih, atau 
tidak menggunakan helm pada waktu mengemudikan kendaraan 
bermotor roda dua atau pada wakt.u mengemudikan kendaraan 

Pasat 60 
(1) Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dalam 

keadaan tidak mampu mengemudikan kendaraan dengan wajar 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dipidana 
dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda 
setinggitingginya Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah). 

(2) Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dan 
tidak mengutarnakan keselarnatan pejalan kaki sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tlnggi 
nya Rp. 1.000.000,(satu juta rupiah). 

Pasal 59 
(1) Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor dan tidak dapat 

menunjukkan surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud da 
lam Pasal 18 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling 
lama 2 ( dua) bu lan a tau denda setinggi-tingginya Rp. 
2.000.000,(dua juta ruplah). 

(2) Apabila pengemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternya 
ta tidak memiliki surat izin mengemudi, dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tinggi 
nya Rp.6.000.000, (enam juta rupiah). 

Pasal 58 
Barangsiapa mengemudikan kendaraan tidak bermotor di jalan yang 
tidak memenuhi persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 
7 (tujuh) hari atau denda setinggi-tingginya Rp. 250.000, (dua ratus 
Hrna puluh ribu rupiah). 
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Pasal 65 
Barangsiapa tidak mengasuransikan orang yang dipekerjakannya se 
bagai awak kcndaraan terhadap resiko terjadinya kecelakaan sebagai 
mana dimaksud dalam Pasal 33 dipidana dengan pidana kurungan 

Pasal 64 
Barangsiapa tidak mcngasuransikan keridaraan bcrrnotor yang digu 
nakan scbagai kcndaraan umurn, baik terhadap kcndaraan itu sendiri 
maupun terh adap kemungkinan kerugian yang akan d iderita oleh 
pihak ketiga sehagai akibat pengoperasian kendaraannya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan 
paling lama 3 (tiga) b u la n atau dcn d a sctinggi-tingginya 
Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah). 

Pasal 63 
Barangsiapa tcrlibat peristiwa kccelakaan Ialu lintas pada waktu me 
ngernudikan kcndaraan bermotor di jalan dan tidak mcughcntikan 
kendaraannya, tidak mcnolong orang yang menjadi korban kecela 
kaan, dan tidak rnelaporkan kecelakaan tcrsebut kepada pejabat polisi 
ncgara Republik Indonesia terdekat, sebagaimana diatur dalam Pasal 
27 ayat (1) dipidana dengan pidaria kurungan paling lama 6 (enam) 
bulan atau denda sctinggi-tingginya Rp. 6000.000, (enam juta rupiah). 

Barangsiapa menggunakan jalan di luar fungsi scbagai jalan, atau me 
nyelenggarakan kcgiatan dengan menggunakan jalan tanpa izin seba 
gaimana dimaksud dalarn Pasal 25 dipidana dengan pidana kurungan 
paling lama 1 (satu) bulan a t a u dcnda setinggi-tingginya 
Rp.l.000.000, (satu juta rupiah), 

Pasal 62 
p - R 

bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan 
rumah-rumah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) 
huruf e, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) 
bulan atau denda setingg-tingginya Rp.1.000.000,- (satu jutu 
rupiah). 

(3) Barangsiapa tidak rnernakai sahuk keselamatan pada waktu duduk 
di samping pengemudi kendaraan b errriotor roda ernpat atau 
lebih, atau tidak rnemakai helm pada waktu menumpang kenda 
raan bermotor roda dua, atau menumpang kendaraan bermotor 
roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dipidana dcngan 
pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda setinggi 
tingginya Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah). 



535 

Pasal 70 
(1) Surat izin mengemudi dapat dicabut untuk paling lambat 1 (satu) 

tahun, apabila dilakukan: 
a. pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 

huruf a, dan huruf b, Pasal 24 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat 
(1); 

b. tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
359, Pasal 360, Pasal 406, Pasal 40, Pasal 409, Pasal 410, 
dan Pasal 492 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan 
menggunakan kendaraan bennotor. 

(2) Surat izin mengemudi dapat dicabut untuk paling lama 2 (dua) 
tahun dalam ha] seseorang melakukan lagi pelanggaran sebagai- 

Pasal 69 
Jika seseorang melakukan lagi pelanggaran yang sama dengan 
pelanggaran pertama sebelum lewat jangka waktu satu tahun sejak 
mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pidana yang dijatuhkan 
terhadap pelanggaran yang kedua ditambah dengan sepertiga dari 
pidana kurungan pokoknya atau bila dikenakan denda dapat ditambah 
dengan setengah dari pidana denda yang diancamkan untuk 
pelanggaran yang bersangkutan. 

Pasal 8 
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, Pasal 
56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, 
Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 67 adalah pelanggaran. 

Pasal 67 
Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak meme 
nuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang, atau tingkat kebi 
singan sebagalmana dimaksud dalarn Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) 
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau 
denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah). 

paling lama 3(tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.3.000.000, 
(tiga juta rupiah). 

Pasal 66 
Barangsiapa melakukan usaha angkutan wisata sebagaimana dimak 
sud dalam Pasal 38, atau me]akukan usaha angkutan orang dan atau 
barang sebagaimana dimaksud dalam Pasa] 41 ayat (2) tanpa izin 
dipidana dengan pidana kurungan paling lama (tiga) bulan atau denda 
setiaggi-tingginya Rp.3.000.000,(tiga juta rupiah). 
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Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal . 

Pasal 74 

BAB XVI 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal 73 
Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka Undang 
undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Latu Lintas dan Angkutan Jalan 
Raya (Lernharan Negara Nomor 25 Tahun 1965, Tarnbahan Lembaran 
Negara Nomor 2742) dinyatakan tidak berlaku. 

BAB XV 
KETENTUAN PERALlHAN 

Pasal 72 
Pada tanggal rnulai berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan 
pelaksanaan Un dang-u nd ang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lernbaran Negara Nomor 25 Tahun 
1965, Tarnbahan Lernbaran Negara Nomor 2742) dinyatakan tetap 
berlaku sepanjang tidak bcrtcntangan atau belum diganti dcngan yang 
baru bcrdasarkan Undang-undang ini. 

1. kendaraan bennotor Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. 
2. penggunaan jalan untuk kelancaran: 

a. pengantaran jenazah; 
b. kendaraan pemadam kebakaran yang melaksanakan tugas ke 

tempat kebakaran; 
c. kendaraan Kepala Negara atau Pemerinlah Asing yang men- 

jadi tarnu negara; 
d. ambulans mengangkut orang sakit; 
e. konvoi, pawai, kendaraan orang cacat; 
f. Kendaraan yang penggunaannya untuk keperluan khusus 

atau mengangkut barangbarang khusus. 

mengenai: 

BAB XIV 
KETENTUAN lAIN-lAIN 

Pasal 71 
Dengan Peraturan Pemerintah diatur lebih lanjut ketentuan-ketentuan 

mana dimaksud dalam ayat (1), dalam jangka waktu 1 (satu) 
tabun sejak tanggal putusan Pengadilan atas pelanggaran terdahu 
lu yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 
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LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 
NO MOR 

MOERDIONO 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA, 

SOEHARTO 

Disahkan dl Jakarta 
pada tanggal 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam 
Lembaran Negara Republik Indonesia. 
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Trunspor tas i m crupakan sarana yang sangat pcnting dan strategis 
dalam mcmpcrlancar roda perekonornian, mernpcrkukuh pcrsatuan 
Jan kesatuan scrta mernpcngaruhi scrnua aspck kehidupan bangsa dan 
negara. Pcntingnya transportasi tcrscbut tcrcerrnin pada sernakin 
mcningkatnya kcbutuhan akan jasa ang kutan bagi mohilitas orang 
serta barang dari dan kc seluruh pelosok tanah air, bahkan dari dan ke 
luar negeri. 

Untu k mcncapai tujuan pembangunan nasional scbagai pcngamalan 
Pancasila, transportasi mcmiliki posisi yang penting dan strategis 
dalam pcmhangunan hangsa yang bcrwawasan lingkungan dan ha] ini 
harus tercerrnin pada kebutuhan mobilitas seluruh scktor pernbangu 
nan dan wilayah. 

Bahwa bcrkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa Negara Republik Indo 
nesia tclah dianugcrahi sehagai ncgara kcpulauan yang terdiri dari 
ber ibu pu lau, terlctak mcmanjang di garis khutulistiwa, di antara dua 
bcnua dan du a samudera, olch karcna itu mcmpunyai posisi dan 
peranan yang sangat renting dan strat cg i s da larn hubungan antar 
bangsa. 

UMUM 

RA0.'CANGAN 
PENJELASAN 

ATAS 
UNDANG-UNDANG REPU8LIK INDONESIA 

NO MOR TAHUN 
TENT ANG 

LAU; LINT AS DAN ANG KUTAN JALAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 
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Mengingat penting dan strategisnya peranan lalu lintas dan angkutan 
jalan yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka lalu lintas dan 
angkutan jalan dikuasai oleh negara yang pembinaannya diilakukan 
oleh Pemerintah. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan perlu 
diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar 
]ebih luas daya jangkau dan pelayanannya kepada masyarakat dengan 
memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemam 
puan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antar wewenang 
pusat dan daerah serta antar instansi, sektor, dan antar unsur terkait 
serta terciptanya keamanan dan ketertiban rnasyarakat dalam penye 
lenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, sekaligus da]am rangka 
mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu, 

Untuk mencapai dayaguna dan hasilguna nasional yang optimal, 
disamping harus ditata dengan moda transportasi laut dan udara, lalu 
lintas dan angkutan jalan yang mempunyai kesamaan wi1ayah pelaya 
nan di daratan dengan perkereta apian, angkutan sungai, danau, dan 
penyeberangan, maka perencanaan dan pengembangannya perlu ditata 
dalam satu kesatuan sistem secara tepat, serasi, seirnbang, terpadu dan 
sinergetik antara satu dengan la inn ya. 

Latu iintas dan angkutan jalan yang mempunyai karakteristik dan 
keunggulan tersendiri perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehing 
ga mampu menjangkau seluruh wilayah pelosok daratan dengan 
mobilitas tinggi dan mampu memadukan moda transportasi lain. 
Pengembangan lalu lintas dan angkutan jalan yang ditata da]am satu 
kesatuan sistem, dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendina 
misasikan unsur-unsurnya yang terdiri dari Jaringan transportasi jalan, 
kendaraan beserta pengemudinya, serta peraturan-peraturan, prosedur 
dan metoda sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang 
utuh, berdaya guna dan berhasilguna. 

Di samping itu, transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendo 
rong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi na 
rnun belum berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan 
pembangunan serta hasil-hasilnya. Menyadari peranan transportasi, 
maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam satu sistem 
transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan terse 
dianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu 
lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, selamat, aman, nyaman, 
cepat, tepat, teratur, lancar, dan dengan biaya yang terjangkau oleh 
daya beli masyarakat. 
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PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1 

Angka 1 
Cukup jclas. 

Angka 2 
Dalam pcngcrt i a n bararig mc liputi b:nang yang bcrsifat gas, 
cair, padat terrnasuk tumbuh-turnbuhan dan hewan. 

Angka 3 
Simpul rncliputi terminal transportasi jalan, terminal angku 
tan sungai dan danau, stasiun kercta api, pclahuhan penye 
berangan, pelabuhan laut, clan barular udara. 
Ruang kcg iatan antar a lain b cru pa kaw asun permukiman, 
industri, pertarnbangan, pertanian, kehutanan, perkantoran, 
perdagangan, pariwisata dan scbagainva. 
Ruang Ia lu lin tas ja lan ada lah prasaruna dan sarana yang 
diperuntukkan b agi gerak kcridaraan , orang, dan hewan. 
Wujud dari ruang lalu lintas jalan dapat bcrupa jalan, jemba- 

Pengaturan mcngcnai prasurana pcrhubungan darat scbagaimana di 
atur dala m Unuang-undang Nornor 13 Tah un 1980 tentang Jalan, 
merupakan hagi:rn yang tidak terpisahkan dar i pcngaturan mengenai 
lalu lintas dan angkutan jalan, tctap ber la ku mengingat masih dapat 
menampung pcr kembangan zarnan, kcrnajuan ilrnu pengctahuan dan 
teknologi. 
Dalarn und:mg-undang in i diatur hal-hal yang bersifat pokok, scdang 
kan yang bersifut teknis dan operasional akan diatur dalarn Peraturan 
Pcrnerintah dun pcratur an pclaksanaan luinnyu. 

Di samping itu, Lian dalarn rangka pcmhangunun hukurn nasional serta 
untuk lehih mcrna ntapkan pcrwuj udan kcpastian hukurn, dengan 
Undang-undang in i dirnaksudkan untuk mengganti Vndang-undang 
Nomor 3 Tahun 1965 tcntang Lalu Lintas dart Angkutan Jalan Raya, 
karcna tidak scsuai lagi dcngan pcrkcmbangan zarnan, kemajuan ilmu 
pcngetahu an da n teknologi d a n bclum tcrtata dalam satu kesatuan 
sistcm yang merupakan bagian dari transportasi secara keseluruhan, 

Dalam Undang-undang ini juga diatur mengenai hak, kewajiban scrta 
tanggung j aw ah para pcnycdia jasa d a n para pcngguna jasa, dan 
tanggung jawab pcnyedia jasa terhadap kerugian pihak ketiga scbagai 
akibat dari penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. 

Keseluruhan ha I terse but pcrlu diccrrn in kan dalarn satu Undang 
undang yang utuh. 
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tan atau Iintas penyeberangan yang berfungsi sebagai jemba 
tan, dan lain-lain. 

Angka 4 
Dalam Undangundang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan, 
ditetapkan pengertian jalan adalah suatu prasarana perhu 
bungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian 
jaJan terrnasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya 
yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang selanjutnya dite- 

.. tapkan pula pengertian jalan urnum dan jalan khusus. 
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan jalan 
adalah dalam pengertian jalan umum sebagaimana dimaksud 
dalarn Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980, yaitu jalan 
yang dlperuntukkan bagi lalu lintas urnum. 
Berdasarkan ha] tersebut maka dalarn Undang-undang ini 
pengertian jalan tidak terrnasuk jalan khusus, yaitu jalan yang 
tidak diperuntukkan bagi lalu lintas umum, antara lain jalan 
inspeksi pengairan, jalan inspeksi min yak atau gas, jalan 
perkebunan jalan pertambangan, jalan kehutanan, jalan 
komplek bukan unruk umum, jalan untuk keperluan perta 
hanan dan kearnanan Negara. 
Dalam hal suatu ruas jalan khusus berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku atau oleh pernilik dinya 
takan terbuka bagi lalu lintas umum, maka terbadap ruas 
jalan tersebut berlaku peraturan perundang-undangan me 
ngenai jalan dan undang-undang ini. 

Angka5 
Cukup jelas, 

Angka6 
Yang dimaksud kendaraan tidak bermotor dalam ketentuan 
ini adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia 
atau hewan. 

Angka 7 
Peralatan teknik dalam ketentuan ini dapat berupa motor atau 
peralatan lainnya yang berfungsi untuk merubah suatu 
sumber daya energi tertentu rnenjadi tenaga gerak kendaraan 
bermotor yang bersangkutan, 
Pengertian kata berada dalam ketentuan ini adalah terpasang 
pada tempat sesuai dengan fungsinya. 
Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah 
kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan 
dengan kendaraan bermotor sebagai penariknya, 

Angka8 
Cukup jelas, 
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Dalam ketentuan pasal ini yang dimaksud dengan: 
a. asas manfaat yaitu, bahwa Jalu lintas dan angkutan jalan 

harus dapat memberikan manfaat yang scbcsar-besarnya bagi 
kemanusiaan, peningkatan kcsejahteraan rakyat dan pengem 
baagan per ikehidupan yang berkcscimbangan bagi warga 
negara; 

b. asas usaha bersarna dan kckcluargaan yaitu, bahwa penye 
lcnggaraan usaha angkutan dilaksanakan untuk rnencapai 
cita-cita dan aspirasi bangsa yang dalarn kegiatannya dapat 
dilaku kan o!ch seluruh lapisan masyarakat dan dijiwai oleh 
sernangat kekeluargaan; 

c. asas adil Jan merata yaitu, bahwa pcnyclenggaraan Jalu lintas 
dan angkutan jalan harus dapat rncmberikan pelayanan yang 
adil clan merata kepada scgcnap lapisan masyarakat dengan 
biaya yang tcrjangkau olch rnasyarakat; 

d. asas keseimbangan y aitu, b ah wa l a lu lintas dan angkutan 
jalan harus diselenggarakan sedemikian rupa sehingga terda 
pat keseimbangan yang scrasi antara sarana dan prasarana, 
antara keperuingan pcngguna clan penyedia jasa, antara ke 
pentingan individu Jan masyarakat, serta antara kcpentingan 
nasional dan internasional; 

e. asns kcpcntingan umum yaitu, bahwa penyelenggaraan lalu 
lintas clan angkutan jalan harus lcbih mengutamakan kepen 
tingan pclayanan umum bagi masyarakat luas; 

f. asas keterpaduan yaitu, bahwa Ialu lintas dan angkutan jalan 
harus mcrupakan kesatuan yang bu lat dan utuh, terpadu, sa 
ling mcnunjang dan saling mcngisi baik intra rnaupun antar 
moda transportasi; 

Pasal 2 

Angka 9 
Termasuk dalarn pengcrtian kendaraan umum adalah kenda 
raan bermotor yang disewakan kcpada orang lain baik de 
ngan maupun tanpa pengemudi, selarna jangka waktu terten 
tu. 
Kendarnan bcrmotor roda dua tidak termasuk dalam pengcr 
tian kendaraan umum. 
Mobil be lajar untuk sekolah mengemudi tcrmasuk juga 
dalam pcngcrtian kcndaraan umum, karena dalam biaya 
belajar telah termasuk sewa untuk memakai kendaraan terse 
but pada waktu dipergunakan untuk bclajar. 

Angka 10 
Cukup jelas. 
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g. asas kesadaran hukum yaitu, bahwa mewajibkan kepada pe 
merintah untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum 
serta mewajibkan kepada setiap warga negara Indonesia 
untuk selalu sadar dan taat kepada hukum dalam penyeleng 
garaan lalu lintas dan angkutan jalan; 

h. asas percaya pada diri sendiri yaitu, bahwa lalu lintas dan 
angkutan jalan harus berlandaskan pada kepercayaan akan 
kemampuan dan kekuatan sendiri, serta bersendikan kepada 
kepribadian bangsa; 

Pasal 3 
Yang dimaksud dengan mampu memadukan moda transportasi 
lainnya da]am ketentuan ini adalah kemampuan moda lalu lintas 
dan angkutan jalan untuk memadukan moda trans portasi perkere 
taapian, laut dan udara satu dengan lainnya, antara lain dengan 
menghubungkan dan rnendinamisasikan antar terminal atau 
simpulsimpul lainnya dengan ruang kegiatan. 
Mampu menjangkau seluruh pelosok wiliyah daratan mengan 
dung pengertian bahwa lalu lintas dan angkutan jalan memiliki 
kemampuan untuk memberikan pelayanan sarnpai ke seluruh 
pelosok wilayah daratan baik melalui prasarana lalu lintas dan 
angkutan jalan itu sendiri atau merupakan keterpaduan dengan 
lintas sungai atau danau maupun keterpaduan dengan moda trans 
portasi perkeretaapian, laut dan udara, 

Pasal 4 
Ayat (1) 

Pengertian dikuasai oleh Negara adalah bahwa Negara mem 
punyai hak penguasaan atas penyelenggaraan lalu lintas dan 
angkutan jalan yang pernbinaanya dilakukan oleh Pemerin 
tah, 
Perwujudan pernbinaan tersebut me.liputi aspek aspek 
pengaturan, pengendalian, dan pengawasan. 
Aspek pengaturan mencakup perencanaan, perumusan dan 
penentuan kebijaksanaan umum maupun teknis untuk 
mencapai tujuan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 3 antara 
lain berupa persyaratan keselamatan, perizinan dan penye 
lenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. 
Aspek pengendalian dilakukan baik di bidang pembangunan 
maupun operasi berupa pengarahan dan bimbingan terhadap 
penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. 
Aspek pengawasan adalah pengawasan terhadap penyeleng 
garaan lalu lintas dan angkutan jalan. 

Ayat (2) 
Cukup jelas, 
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Pasal 6 
Ayat (1) 

Penetapan jaringan transportasi jalan merupakan salah satu 
unsur pokok dalarn rangka pembinaan lalu lintas dan angku 
tan ja lan untuk tercapainya tujuan scbagairnana dimaksud 
Pasal 3. 
Dengan ditctapkannya jaringan transportasi jalan, akan ter 
wujud keterpaduan baik antara lalu lintas dan angkutan jalan 
dengan perkeretaapian, angkutan sungai dan danau yang 
mempunyai kesarnaan wilayah pelayanan di daratan, maupun 
antara lalu lintas dan angkutan jalan dengan moda transporta 
si laut dan udara, yang keseluruhannya ditata dengan pola 
jaringan transportasi jalan dalarn satu kesatuan sistem trans 
portasi. 

Ayat (2) 
Pengcrtian fungsi adalah kegiatan menghubungkan sirnpul 
dan ruang kegiatan mcnurut kepentingannya yang meliputi 
kepentingan lalu lintas dan kepen tingan angkutan. 
Pengcrtian peranan adalah tingkat hubungan antar simpul dan 
ruang kegiatan menurut fungsinya, yang dikelompokkan 
dalam jaririgan antar kola, kota dan pcdesaan menurut hi 
rarkh in ya rnasing-masing. 
Pcngcrtian kapasitas lalu lintas adalah volume lalu lintas 
dikaitkan dengan jenis, ukuran, daya angkut, dan kecepatan 
kendaraan. 
Pengertian kclas jalan adalah klasifikasi jalan berdasarkan 
muatan sumbu terberat (MST) dan karak teristik lalu lintas. 
Muatan sumbu terbcrat (MST) ada lah besarnya beban 
maksirnum sumbu kendaraan bermotor yang diizinkan, yang 
harus didukung oleh jalan. 
Karakteristik lalu lintas adalah kondisi tingkat kepadatan arus 
lalu lintas pada waktu-waktu tcrtentu mcnurut jenis, ukuran 
dan daya angkut kendaraan. 

Pasal 5 
Ayat (1) 

Dalam pengertian memperhatikan seluruh aspek kehidupan 
masyarakat meliputi aspek politik, ekonorni, sosial budaya, 
pertahanan dan keamanan, termasuk mernperhatikan ling 
kungan hidup, tata ruang, energi, perkembangan ilmu penge 
tahuan dan teknologi, serta hubungan internasional. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 
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Pasal 8 
Ayat (1) 

Ketentuan mengenai kelengkapan jalan ditujukan untuk ke 
selamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran Ialu Iintas 
serta untuk mencapai basil guna dan dayaguna dalam pe 
manfaatan jalan untuk lalu lintas serta kemudahan bagi 
pengguna jalan dalam berialu lintas, 
Huruf a 

Pengertian rambu-rambu adalah salah satu alat perleng 
kapan jalan dalam bentuk tertentu yang memuat lam 
bang, huruf, angka, kalimat dan a tau perpaduan dianta 
ranya, yang digunakan untuk memberikan peringatan, 
larangan, perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan. 

Huruf b 
Pengertian marka jalan adalah suatu tanda yang berada 
di permukaan atau di atas permukaan jalan yang meliputi 
peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, 
garis melintang, garis serong serta lambang lainnya yang 
berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan daerah 
kepentingan JaJu lintas. 

Huruf c 
Pengertian alat pemberi isyarat lalu lintas adalah perala 
tan teknis berupa isyarat lampu yang dapat dilengkapi 
dengan bunyi untuk memberi peringatan atau mengatur 
lalu lintas orang dan atau kendaraan di persimpangan, 
persilangan sebidang ataupun pada ruas jalan, 

Pasal 7 
Ayat(l) 

Pembagian dan penetapan jalan dalam beberapa kelas dimak 
sudkan juga agar mencapai hasilguna dan daya guna secara 
optimal. Pembagian dan penetapan jalan dalam beberapa 
kelas tersebut didasarkan pada kebutuhan transportasi, pemi 
lihan moda secara tepat dengan mempertimbangkan keung 
gulan karakteristik masing-masing moda, perkembangan 
teknolog] kendaraan bermotor, muatan sumbu terberat (MSf) 
kendaraan bermotor serta konstruksi jalan, 

Ayat(2) 
Cukup jelas, 

Dalam penetapaa jaringan transportasi jalan selain menda 
sarkan kepada ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang 
ini, juga memperhatikan Undang-undang Nomor 13 Tahun 
1980 tentang Jalan sebagai bagian yang tidak terpisahkan 
dari Undang-undang ini. 



546 

Pasal 9 
Ayat (t) 

Pcngcrtian ternpattcmpa: tcrtcntu dalam kctentu an ini adalah 
merupakan suatu kawasan yang mcrniliki batas tertentu. 
Pada ha kikatnya terminal m erupakan simpul dalam sistern 
jaringan transportasi ja lan yang bcrfungsi pokok scbagai 
pclayanan umum antara lain bcrupa tcmpat untuk naik turun 
pcnumpang dan atau bongkar muat barang, untuk pengenda 
lian lalu lintas dan angkutan kendaraan umum, serta sebagai 
tcmpat pcrpindahan intra dan antar moda transportasi, 
Sesu ai dengan fungsi terseb ut m aka dalarn pernbangunan 
terminal pcr lu mempertimbangkan antara lain lokasi, tata 
ruang, k ap asi tas , kcpadatan la lu lint.as dan keterpaduan 
dcngan moda transportasi lain. 

Ayat(2) 
Pcmbarigunan terminal pada ha kikatnya dilaksanakan oleh 
Pemcrintah, namun dapat pula diberikan kescmpatan kcpada 
badan hukurn Indonesia untuk ikut bcrperanserta. 

Ayat (3) 
Penyelenggaraan terminal yang merupakan pelayanan umum 
dilakukan oleh Pemerintah dan dapat dilimpahkan pelaksa 
naannya kcpada Pcmerintah Dacrah atau Badan Usaha Milik 

Huruf d 
Pengertian alat pengendali ada lah alat tertentu yang 
berfungsi antara lain untuk mengendalikan kecepatan, 
ukuran dan beban muatan kendaraa n pada ruas-ruas 
jalan tertentu. 
Pengertian alat pengaman pemakai jalan adalah alat ter 
tentu yang berfungsi sebagai alat pengaman dan pernberi 
arah bagi pemakai jalan misalnya pagar pengaman jalan, 
dan dclinator. 

Huruf e 
Pengcrti an a lat pcn gawasan Lian pcngamanan jalan 
adalah alat tertentu yang dipcruntukkan guna rnengawasi 
penggunaan j alan agar dapat dicegah kcrusakan jalan 
yang diakibatkan olch pengopcrasian kcndaraan di jalan 
yang melebihi ketentuan. 

Huruf f 
Pcng ertian Ias ilitas pcndukung dimaksud mencakup 
antara lain fasilitas pejalan kaki, parkir dan halte. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 
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Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan untuk 
itu. 

Ayat (4) 
Cukup jelas, 

Pasal 10 
Ayat (1) 

Kegiatan usaha penunjang dalam ketentuan ini antara lain 
dapat berupa usaha pertokoan, restoran, perkantoran sepan 
jang usaha penunjang tersebut tidak mengganggu fungsi 
pokok dari terminal. 

Ayat (2) 
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan ke 
pada warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia 
berperan serta dalam kegiatan usaha penunjang terminal da 
lam rangka memberikan kemudahan kepada para pengguna 
jasa. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 11 
Ayat (1) 

Penyediaan tempat-ternpat parkir di pinggir jalan pada lokasi 
jalan tertentu baik di badan jalan maupun dengan mengguna 
kan sebagian dari perkerasan jalan, mengakibatkan terham 
batnya arus lalu 1intas dan penggunaan jalan menjadi tidak 
efektif. 
Bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya pemili 
kan kendaraan menambah permintaan akan ruang jalan untuk 
kegiatan lalu Iintas. Fasiiiras parkir untuk umum juga dapat 
berfungsi sebagai salah satu alat pengendali lalu lintas. 
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka pada kawasan 
kawasan tertentu dapat disediakan fasilitas parkir untuk 
umum yang diusahakan sebagai suatu kegiatan usaha yang 
berdiri sendiri dengan memungut bayaran. Fasilitas parkir 
untuk umum seperti ini antara Jain dapat berupa gedung 
parkir dan taman parkir. 
Tidak termasuk dalam pengertian ini adalah fasilitas parkir 
yang merupakan penunjang dan merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari kegiatan pokok dari gedung perkanto 
ran, pertokoan dan lain sebagainya. 

Ayat (2) 
Mengingat keterbatasan biaya pembangunan dan untuk me 
ningkatkan peran serta masyarakat dalam penyediaan fasilitas 
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par k ir untuk umum ma ka usah a in i t erb u ka bagi warga 
negara Indonesia atau badan hukurn Indonesia. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 12 
Ayat (1) 

Tcrrnasuk da lam pcngcrtian dioperasikan di jalan adalah 
kcndaraan yang sedang berjalan a tau yang berhenti di jalan. 
Pcngertian sesuai dcngan peruntukannya ada lah setiap 
kendaraan bcrrnotor yang diopcrasikan di jalan harus sesuai 
dcngan rancangan peruntukannya. 
Penge rt ian pe rs yaratan tc kn is ada lah persyaratan ten tang 
susunan, peralatan, pcrlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, 
pernuatan, rancangan tcknis kcndaraan sesuai dengan perun 
tukkannya, ernisi gas huang, pcng.gunaan, pcnggandcngan, 
dan pcncmpclan kendaraan bcrrnotor. 
Pcngcrtian laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi 
suatu kcndaraan yang harus dipcnuhi agar tcrjarninnya kcsc 
larnatan dan mcnccgah tcrjadinya pencernar an udara dan 
kebisingan Jingkungan pada waktu dioperasikan di jalan, 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan kercta gandcngan atau kereta tempe 
Ian adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut 
harang dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor. 
Rangkaian kcndaraan b cnn otor dcngan kcr eta gandengan 
atau kereta ternpelan ditetapkan sebagai kendaraan bermotor. 
Yang dirnaksud dengan kendaraan khusus adalah kendaraan 
b crmotor sclain daripada kcndaraan bcrrnotor untuk pcnum 
pang dan kcrularaan berrnotor untuk barang, yang penggu 
naanriya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang 
barang khusus. Misalnya kendaraan berrnotor derek, kenda 
ra an bermotor pemadam kebakaran, ken dar aan bermotor 
untuk angkutan barang berhahaya dan beracun, dan kenda 
raan berrnotor pencampur beton, dan lain sebagainya. 

Ayat (3) 
Cukup jclas, 

Pasal 13 
Ayat (1) 

Pcngujian dimaksudkan agar kcndaraan hermotor yang akan 
digunakan di jalan memenuhi persyaratan teknis dan laik 
jalan, terrnasuk persyaratan ambang batas emisi gas buang 
dan kebisingan yang harus dipcnuhi. 
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Kendaraan-kendaraan khusus harus diuji secara khusus, 
karena di samping memiliki peralatan standar yang dipersya 
ratkan untuk kendaraan bermotor pada umumnya, kendaraan 
khusus memiliki peralatan tambahan yang bersifat khusus 
untuk penggunaaa khusus, misalnya katup penyelamat, tang· 
ki bertekanan dan lain sebagainya. 

Ayat (2) 
Pengujian tipe kendaraan bermotor dimaksudkan untuk mela 
kukan pengujian terhadap tipe atau contoh produksi kenda 
raan bermotor untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik 
jalan sebeJum tipe kendaraan bermotor tersebut disetujui 
diimpor atau diproduksi dan atau dirakit secara masal. 
Termasuk dalam uji tipe ini adalah uji sampling yaitu pengu· 
jian terhadap salah satu dari seri produksi kendaraan bermo 
tor yang tipenya telah disahkan dan disetujui, 
Untuk menjamin agar kendaraan bermotor selalu dalam 
kondisi memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, maka 
diberlakukan uji berkala dalam satu periode tertentu, 

Ayat (3) 
Cukup jelas, 

Ayat (4) 
Dalam Peraturan Pemerintah diatur pula mengenai pentaha 
pan pemberlakuan ketentuan mengenai wajib uji. 

Pasal 14 · 
Ayat (1) 

Kewaj iban pendaftaran kendaraan bermotor adalah untuk 
mengumpulkan data yang dapat digunakan untuk tertib admi 
nistrasi, pengendalian kendaraan yang dioperasikan di Indo 
nesia, mempermudah penyidikan pelanggaran atau kejahatan 
yang menyangkut kendaraan yang bersangkutan serta dalam 
rangka perencanaan, rekayasa dan manajemen lalu lintas dan 
angkutan jalan dan memenuhi kebutuhan data Iainnya dalam 
rangka perencanaan pembangunan nasional. 

Ayat(2) 
Bukti pendaftaran kendaraan bermotor diberikan kepada 
orang yang namanya tertera di dalamnya dan merupakan 
tanda bukti bagi yang bersangkutan bahwa kendaraan telah 
didaftarkan dan dapat berfungsi sebagai buku pemilikan 
kendaraan bermotor. 
Selain diberikan bukti pemilikan kendaraan bermotor, diberi 
kan pula surat tanda nomor kendaraan bermotor dan tanda 
nomor kendaraan bermotor bagi kendaraan bermotomya 
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sesuai dengan ketentuan peraturan pcrundang-undangan yang 
berlaku. 
Untu k ke p er l u an mcmb aw a kcn daraan h aru dar i pahrik 
pernbuat/pcrakit dan atau pelabuhan imper ke tempat-ternpat 
penjualan, serla untuk keperluan m encoba keridaraan baru 
sebelum kendaraan tersebut dijual , dapat diberikan surat 
tanda coha dan tanda coba kendaraan bermotor. 

Ayat (3) 
Dalam Pcraturan Pcmcrintah ini diatur pula mengenai peru 
bahan narna atau kara ktcr pokok kcndaraan bermotor dari 
yang tcrcanturn dalarn surat bukti pcndaftaran. 

Pasal 15 
Ayat (1) 

Bengkel kendaraan berrnotor bcrfungsi untuk mernbetulkan, 
mernperbaiki, dan merawat kendaraan bcrmotor agar tetap 
mcmcnuhi persyaratan teknis dan laik ja!an. 
Untu k m encapai dayaguna dan hasilguna yang optimal scrta 
mcnccgah pcncernaran udara da n kcbisingan lingkungan, 
maka ditctapkan persyaratan teknis yang wajib dipenuhi oleh 
pcnycknggara kegiatan pembcrian jasa pcrbcngkelan kenda 
raan bcrmotor untuk umum. 

Ayat (2) 
Cukup jclas. 

Pasal 16 
Ayat (1) 

Sesuai dengan tujuannya ya itu untuk kcsclamatan, keama 
nan, dan kctcrtiban lalu lintas dan angkutan jalan maka pe 
mcriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dilakukan 
tidak pada satu tempat tertcntu dun tidak secara terus me 
ncrus. 

Ayat (2) 
Pcmeriksaan tcknis dan laik jalan kendaraan bermotor dilak 
ukan olch pctugas yang memiliki kualitikasi tertentu, dalarn 
rangka pcmenuhan pcrsyaratan tcknis dan laik jalan dari 
kendaraan b errnotor yang dioperasikan di jalan termasuk 
dalarn hat ini pernenuhan terhadap persyaratan ambang batas 
emisi gas buang dan kebisingan. 
Sedangkan perneriksaan scbagaimana dimaksud dalam huruf 
b ay at in i dilakukan tcr h a dap kclcngkapan persyaratan 
adrninistrasi baik bagi pengernudi maupun kendaraan bermo 
tor yang berada di jalan. 
Pemeriksaan sebagaimana dirnaksud dalam ketentuan ini 
dapat pula dimanfaatkan untuk berbagai keperluan dalarn 
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rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan lainnya yang 
pelaksanaanya dilakukan secara gabungan. 

Ayat(3) 
Cukup jelas. 

Pasal 17 
Ayat (1) 

Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan 
oleh tenaga orang atau hewan. 
Persyaratan ini dimaksudkan untuk menjamin kesela matan 
lalu lintas pada umumnya. 
Persyaratan keselamatan sebagairnana dimaksud dalam 
ketentuan ini ialah kelengkapan yang wajib berada pada 
kendaraan tidak bermotor antara Jain berupa rem, lampu, 
isyarat dengan bunyi, serta persyaratan mengenai tatacara 
memuat dan batas maksimum muatan yang diperkenankan. 
Hewan yang secara langsung mengangkut barang dan atau 
orang, tidak dikategorikan sebagai kendaraan tidak bermotor. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasal 18 
Ayat (1) 

Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan. 
Surat Izin Mengemudi diberikan kepada orang yang narnanya 
tertera di dalamnya sesuai dengan ketentuan peraturan per 
undang-undangan yang berlaku, dan merupakan tanda bukti 
kecakapan dan keabsahan pengemudi untuk mengemudikan 
kendaraan berrnotor di jalan dan dapat pula digunakan 
sebagai identitas pengemudi, 
Terrnasuk dalam pengertian pengemudi adalah orang yang 
langsung mengawasi orang lain mengemudikan kendaraan 
misalnya seorang instruktur pada sekolah mengemudi yang 
berada di sarnping calon pengemudi pada waktu praktek 
mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, 

Ayat (2) 
Cukup jelas, 

Pasal 19 
Ayat (1) 

Ujian kemampuan mengemudi di samping meliputi pengeta 
huan dan ketrampilan juga melipu.ti sikap mental calon 
pengemudi yang merupakan salah satu pertimbangan pokok 
di dalam pemberian surat izin mengemudi. 
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Kernampuan mengcmudi dapat dipcrolch melalui pendidikan 
mcngcmudi, dengan maksud agar seorang calon pcngemudi 
memenuhi persyaratan-persyarntan tersebut di atas. 
Penyelcnggaraan pendidikan mengcrnudi tersebut dilaksans 
kan scsu ai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 
tcntang Sistcrn Pendidikan Nasional. 

Ayat (2) 
Cukup jclas, 

Pasal 20 
Ayat(l) 

Faktor kclclahan dan kcjcnuhan sangat bcrpcngaruh tcrhadap 
kernampuan pengcmudi d a lu m rncngemudikan keridaraan 
bcrmotor sccara wajar. Oleh karma itu diperlukan pengatu 
ran waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi dan pergan 
tian pengcrnu di setclah mcn crnpuh jarnk dan waktu tcrtentu 
mutlak diperlukan. 
Ketentuan ini dirnaksudk an untuk mclindungi kcsela m atan 
pcngcmudi dun masyar ak.n , baik scbagai pcnumpang mau 
pun sehag<1i pcmilik b.irung scrta pengguna jalan lainnya. 
Se l ain itu , k c tcntu a n ini ju gu d ip e r lu k an untuk mcnjaga 
kcselarnatan lulu Iinias pada umumnya. 

Ayat (2) 
Cu kup je Lis. 

Pasal 21 
Ayat (1) 

Cukup jclas. 
Ayat (2) 

Pcngecualian tersebut dilakukan dalarn rangka kcsclarnatan, 
kcarnannn, kctertiban, Jan kclancaran lalu lintas. 

Ayat (3) 
Cukup jclas. 

Pasal 22 
Ayat(l) 

huruf a 
Pcngcrt ian rc kayasa la l u li n tu s meliputi pcrencanaan, 
pcng;1daan, pe m a sang a n , Jan pem c li h ar aan fasilitas 
kclcng k apan jalan scrta rambu-rambu Jalu lintas, marka 
jalan, la mpu lalu l in tas Jan Ias il itas kesclarnatan lalu 
lintas. 
Pen g e r t ia n mn naj crn cn L1 lu I intas m e li pu t i keg iatan 
pcr encan aan, penguiurun, prngawasan dan pengcndalian 
lalu lintas yang bcrtujuan untuk kesclamatan, kcarnanan, 
ketcrtiban, dan kclancaran la lu lintas. 
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huruf b 
Termasuk dalam pengertian gerakan lalu lintas kenda 
raan bermotor antara lain adalah melewati, berpapasan, 
membelok, memperlambat kendaraan, posisi kendaraan 
di jalan, jarak antara kendaraan dan hak utama pada 
persimpangan dan perlintasan sebidang, 

huruf c 
Cukup jelas. 

huruf d 
Pengertian peralatan adalah peralatan yang harus berada 
pada kendaraan antara lain berapa peralatan yang ber 
fungsi untuk memperbaiki kendaraan apabila mengalami 
kerusakan di jalan, sedangkan pengertian perlengkapan 
adalah kelengkapan dari kendaraan yang harus ditem 
patkan pada kendaraan bermotor antara lain berupa ban 
cadangan, segi tiga pengaman dan sebagainya. 

huruf e 
Cukup jelas, 

huruf f 
Cukup jelas. 

huruf g 
Hal ini dimaksudkan agar pengemudi mengutamakan 
keselarnatan pejalan kaki. 

huruf h 
Dalarn hal karena sesuatu pekerjaan jalan atau terjadi 
kerusakan jalan dan atau jembatan sebingga mengaki 
batkan daya dukungnya lebih rendah dari kelas jalan 
yang ditetapkan semula maka untuk keselamatan lalu 
lintas dan angkutan jalan ditetapkan besarnya muatan 
sumbu kendaraan yang diizinkan lebih rendah dari 
muatan sumbu terberatnya, 

huruf i 
Cukup jelas . 

huruf j 
Cukup jelas. 

huruf k 
Cukup jelas. 

Ayat(2) 
Cukup jelas, 

Pasal 23 
Ayat (1) 
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huruf a 
Yang dirnaksud dengan mampu mengcmudikan kerida 
raannya dengan wajar adalah tanpa dipcngaruhi kcadaan 
sakit, lelah, atau mcminum sesuatu yang mengandung 
alkohol atau obat hius sehingga mcmpengaruhi kemarn 
puannya dalam mcngemudikan kcndaraan ataupun oleh 
hal bin. 

huruf b 
CUkup jclas, 

huruf c 
Pcngcrtian tanda bukti lain yang sah antara lain berupa 
tanda hukti yang bersifat sementara yang bcrfungsi se 
bagui pcngganti Surat Tanda Nomor Kendaraan dan atau 
Surat lzin Mengemudi dun atau tanda bukti pengujian, 
dan atau perizinan angkutan u m um yang dikeluarkan 
olch pcjnbat yang bcrwenang. 

huruf d 
Cukup jclas. 

huruf e 
Kewaj ihan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini 
pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. 
Scsuai dcngan kernajuan tcknologi dapat digunakan per 
alatan kcselarnatan dalarn hcntuk lain yang dapat meng 
gantikan fungsi sabuk kcsclarnatan. 

Ayat (2) 
Kewaj iban sebagaimana dim a ksu d dalarn ketcntuan ini 
pelaksanaannya dilakukan sccara bertahap. 
Kewajiban penggunaan sabu k keselamatan dan helm bagi 
pcng ernudi dan pcnumpang kcndaraan hermotor roda tiga 
akan diatur kcmudian olch pejabnt yang berwcnang. 

Pasal 24 
huruf a 

Pengcrtian merintangi antara lain menyeberang jalan tidak 
pada tcmpat yang tclah disediakan, mcnggembala hewan di 
jalan, pcngcmudi mcmotong jalan, mcngangkut barang atau 
mclewati kcndaraan lain sedemik ian rupa sehingga meng 
ganggu pcngcmudi lainnya. 
Pengcrtian mernbaha yakan kebcbasan dan keamanan lalu 
lintas antara lain berjualan di jalan, mclakukan kegiatan di 
jalan se lain untuk kegiatan lalu lintas dan angkutan di jalan 
tanpa izin, mengemudikan kcndaran bermotor yang tidak 
memenuhi persyaratan teknik dan laik jalan 
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Pengertian yang dapat menimbulkan kerusakan jalan antara 
lain dalam hal pengemudi mengangkut muatan melebihi daya 
dukung jalan dan atau melebihi kapasitas kendaraan. 

huruf b 
Penempatan yang sesuai dengan peruntukan antara Jain meli 
puti penernpatan kendaraan sesuai dengan rarnburambu jalan 
misalnya parkir hanya ditempat yang ditunjuk, 
Penggunaan jalan untuk parkir kendaraan atau menempatkan 
barang sehingga mengganggu kelancaran dan keamanan Ialu 
lintas, terrnasuk merupakan kegi atan yang menimbulkan 

. rintangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. 
Pasal 25 

Ayat (1) 
Pada dasarnya jalan digunakan untuk kepentingan lalu lintas 
umum, tetapi dalarn keadaan tertentu dan dengan tetap 
mempertirnbangkan keselamatan dan ketertiban lalu lintas 
umum, jalan dapat diizinkan digunakan di luar fungsi sebagai 
jalan antara lain untuk perlomhaan atau pacuan. 
Pengertian penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat ini antara lain menyelenggara kan kegiatan yang 
menyebabkan terjadinya limpahan orang atau kendaraaan ke 
jalan sehingga mengganggu keselamatan dan kelancaran lalu 
lintas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasal 26 
Ayat (1) 

Pejalan kaki yang berjalan pada jalan yang tidak dilengkapi 
dengan bagian jalan dan tern pat penyeberangan khusus bagi 
pejalan kaki, tetap wajib di perhatikan dan dilindungi kese 
lamatannya oleh setiap pengemudi. 
Pemerintah wajib mengatur berfungsinya bagian jalan dan 
tempat penyeberangan bagi pejalan kaki, serta menjaga ke 
seimbangan antara ruang bagi pejalan kaki dengan ruang lalu 
lintas bagi kendaraan bermotor. 

Ayat (2) 
Cukup jelas, 

Pasal 27 
Ayat (1) 

Ketentuan ini rnengandung pengertian bahwa kewajiban pe 
ngemudi untuk menolong korban yang memerlukan perawa 
tan harus diutamakan. 
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Ayat (2) 
Pengcrt ian kcadaan mcrnaksn dalarn ketentuan ini adalah 
suatu kcad.rnn yang dapat mcmhahayakan kcsclamatan atau 
jiwa pcngcmudi kendaraan bcrrnotor apab ila mcnghcntikan 
kcndar.rannya untuk mcnolong korhan. 

Pasal 28 
Dalarn ha! kccclakaan yang mclihatkan lebih dari satu orang 
pcngcmudi maka tanggung j awab tcrha dap kcrugian materi yang 
ditimbulkan Jitanggung secara hersarnu-sama. 

Pasal 29 
huruf a 

Pcrig crt ian keadaan rncrna ks a <1d;ilah pcristiwa yang tidak 
dapat dic lakka n ata u dil u ar k crnampuan pcngcmudi untuk 
rncngel.rkkan tcrjadinya kccclaka.m lulu lintas. 

h uru f h !;_:;/ 
Cukup jcl.is. 

huruf c 
Cukup Jc Lis. 

Pasal 30 
Ayat(l) 

Cukup jcl.rs. 
Ayat (2) 

Cukup jclas. 
Pasal 31 

Ayat (1) 
Bantuan yang: Jibcribn kcp:1J:i korhan atau ahli w arisnya 
ada lah a t.i s du sa r kc rn n n u s iu.m , di luu r h a k korban yang 
dilindungi olch peraturan pcrund.mg-undangun yang herlaku. 

Ayat (2) 
Sama dcngnn pc njc lasa n a yat (l). 

Pasal 32 
Ayat(l) 

Kcwajihan mcngasuranxik.m kcndnraan bermotor dirnaksud 
kan untuk mernbcrikan pcrlindungan hagi masyarakat yang 
mcndcrita kcrugian scb agai akihat dari kelalaian pengemudi 
dalarn mcrigcmudikan kcndarn.m bermotor. 
Kctentuan ini hanya mcngatur mcngenai kcrugian harta bcn 
da yang diderita oleh pihak ketiga, kareria pada saat undang 
u n d a n g in i d ib cr la ku ku n kcrug ia n yang mcn yangkut j iwa 
atau kcschatan orang tclah di.uur di dalarn Undang-undang 
Nornor 34 Ta hun 1964 tcntung Dana Sumhangan Wajib 
Kccclakuun Lalu Lintas. 
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Kewajiban di dalam ketentuan ini diberlakukan secara berta 
hap sesuai dengan perkembangan masyarakat. 

Ayat(2) 
Dalam peraturan pemerintah ditetapkan antara lain menye 
lenggarakan kewajiban asuransi dan pentahapan pemberla 
kuan kewajiban tersebut sebagaimana dalam ketentuan ini, 

Pasal 33 
Ayat(l) 

Kewajiban mengasuransikan orang yang dipekerjakan seba 
gai awak kendaraan dimaksudkan karena dalam pengopera 
sian kendaraan dihadapkan pada resiko yang tinggi baik bagi 
dirinya maupun orang lain. Awak kendaraan adalah penge 
mud i dan kon dektur untuk kendaraan umum angkutan 
penumpang atau pengemudi dan pembantunya untuk kenda 
raan umum angkutan barang, 

Ayat (2) 
Cukup jelas, 

Pasal 34 
Ayat (1) 

Kendaraan bermotor untuk penumpang adalah kendaraan 
bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut penumpang, 
baik dengan maupun tan pa tempat bagasi. 
Ketentuan ini dimaksudkan terutama untuk menjaga kesela 
matan dan kenyamanan penumpang. 
Oleh karena itu penggunaan kendaraan bermotor untuk 
barang dilarang digunakan untuk mengangkut penumpang, 

Ayat (2) 
Kendaraan bermotor untuk barang adalah kendaraan bermo 
tor yang peruntukannya guna mengangkut barang, 

Ayat(3) 
Dalam keadaan tertentu, terutama di daerah yang sarana 
transportasinya belum memadai, masih diperlukan kelongga 
ran dalam penerapan ketentuan ayat (1) dan ayat (2), dengan 
tetap mengutamakan keselarnatan dan keamanan lalu lintas. 
Oleh sebab itu pelaksanaannya perlu dilakukan dengan sya 
rat-syarat yang ketat, 

Pasal 35 
Ketentuan ini tidak berlaku bagi kendaraan tidak bermotor. 

Pasaf 36 
huruf a 

Cukup jelas, 
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huruf b 
Dalam rangka menjarnin kelangsungan pelayanan angkutan, 
keseragaman dan keteraturan dalam pemberian pelayanan, 
ditentukan pelayanan wilayah yang didasarkan pada sifat dan 
keteraturan perjalanan, jar ak dan waktu tempuh, berkem 
bangnya suatu daerah atau kawasan menjadi kawasan per 
mukirnan, perdagangan, in dustri, perkantoran dan sebagai 
nya. 

huruf c 
Cukup jelas. 

huruf d 
Cukup jelas. 

Pasal 37 
Ayat (1) 

Pengertian trayck tctap dan teratur adalah pela yanan angku 
tan yang di la kukan dalarn jaririgan trayek secara tetap dan 
teratur, dengan jadwal tctap atau tidak berjadwal. Sedangkan 
pengertian tidak dalam trayek adalah pelayanan angkutan 
yang di la ku kan dengan tidak terikat dalarn jaringan trayek 
tcrtcntu dengan jadwal pcngangkutan yang tidak teratur. 

Ayat (2) 
Ketcntuan ini dimaksudkan untuk mengendalikan pelayarian 
angkutan dcngan ken darann umum agar dapat dicapai kc 
scimbangan antara kcbutuhan jasa angkutan dengan penye 
diaan jasa angkutan, antara kapasitas jaringan transportasi 
jalan dengan kendaraan umum yang beroperasi, serta untuk 
menjarnin kualitas pelayanan angkutan penumpang. 
Di dalarn jaringan trayck ditetapkan jcnis, spesifikasi serta 
jumlah kendaraan yang diizinkan meta yani setiap trayek. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 38 
Ayat (1) 

Angkutan wisata pada dasarnya merupakan angkutan yang 
memiliki ciri pelayanan khusus, dan diperlukan bagi kelanca 
ran penyelcnggaraan dan pelayanan wisata. 
Namun dcmikian pcnyelenggaraannya harus tetap mernenuhi 
ketcntuan Undang-undang ini. 
Ketentuan ini dimaksudkan agar pcnyelenggaraan angkutan 
untuk kepcrluan pariwisata dan penycwaan kendaraan baik 
dengan pengcmudi maupun tanpa pengemudi, dapat dise 
lenggarakan secara lebih teratur. 
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Ayat t2) 
Cukup jelas. 

Pasal 39 
Ayat (1) 

Pengertian jaringan lintas adalah jaringan pelayanan angku 
tan barang yang ditetapkan berdasarkan kelas jalan yang 
sama. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasal 40 
Cukup jelas. 

Pasal 41 
Ayat (1) 

Terrnasuk dalam pengertian badan hukum Indonesia adalah 
koperasi. 

Ayat (2) 
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin adanya pemera 
taan dalam pengusahaan angkutan umum dengan tetap 
mempertimbangkan keseimbangan antara permintaan dan 
penawaran jasa angkutan dan kualitas pelayanan, 

Ayat (3) 
Dalam pengaturan tersebut diberikan pula kemungkinan 
pernberian kelonggaran terhadap usaha tertentu di wilayah 
atau dalam keadaan tertentu. 

Pasal 42 
Dalam penetapan struktur dan golongan tarif Pemerintah mem 
perhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan perusahaan 
angkutan umum. 
Pemerintah menetapkan tarif yang berorientasi kepada kepenti 
ngan dan kemarnpuan masyarakat Juas Dengan berpedoman 
kepada struktur dan golongan tarif tersebut perusahaan angkutan 
umum menetapkan tarif yang berorientasi kepada kelangsungan 
dan pengembangan usahanya dalam rangka meningkatkan mutu 
pelayanan serta perluasan jaringan pelayanan angkutan di jalan, 
Tarif angkutan lintas batas ditetapkan berdasarkan perjanjian 
antara kedua negara, 

Pasal 43 
Ayat (1) 

Ketentuan wajib angkut ini dimaksudkan agar perusahaan 
angkutan umum tidak melakukan perbedaan perlakuan terha 
dap pengguna jasa angkutan, sepanjang pengguna jasa ang 
kutan telah mernenuhi persyaratan sesuai perjanjian peng 
angkutan yang telah disepakati. 
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Cukup jclas. 
Pasal 45 

Ayat (1) 
Dalam pclaksanaan arig kutan, kcsclarnatan orang dan barang 
yang diangkut pada dasarnya herada dalarn tanggung jawab 
pengusaha angkutan. 
Dcngan dernikian sudah sepatutnya apabila kcpada pengusa 
ha ang kutan d ib eb a n ka n tanggung jawab tcrhadap setiap 
kerugian yang didcrita olch pcnumpang atau pengirim barang, 
yang d itimbulkan k ar cna pe laksanaan pengangkutan yang 
dilaku kannya 
Di sarnping hal tersebut ketcntuan ini dimaksudkan pula agar 
pcngusaha angkutan dal arn rn c laksan akan pengangkutan 
benar-benar dapat mcnyadari bcsarnya tanggung jawab yang 
dipikulnya. 

Ayat (2) 
Besar nya ganti rugi ysng harus ditanggung oleh pengusaha 
a n gku t a n yang b aru s dib a y ar kepad a pcngguna jasa atau 
pihak ketiga adalab scbcsar kcrugian yang secara nyata dide 
rita oleh penumpang atau pengirim barang atau pihak ketiga. 
Tidak terrnasuk dalarn pengertian kerugian yang secara nyata 
didcrita antara lain adalah: 
a. kcuntungan yang diharapkan akan diperoleh; 
b. kekurangnyarnanun yang diakibatkan karena kondisi ja 

Ian, atau jernbatan yang dilalui selarna dalam pcrjalanan; 
c. biaya atas pelayanan yang sudah dinikrnati. 

Ayat (3) 
Cukup jclas. 

Ayat ( 4) 
Cukup jelas. 

7 

Ayat (2) 
Pernbayaran yang dilakukan penurnpang dalam trayek tetap 
dan teratur maupun tidak dalarn trayek scpcrti pada angkutan 
kota Jan pcdcsaan, yang lazimnya tidak mcmakai karcis juga 
dianggap sebagai bukti terjadinya pcrjanjian angkutan. 
Namun dcmikian dalam pcnctapan besarnya tarif tetap harus 
bcrpedoman kepada struktur Jan golongan tarif yang ditetap 
kan pemerintah. 
Pern er intah s e car a b cr tab ap mcmherlakukan penggunaan 
karcis angkutan penumpang hagi kcridaraan umum yang 
bclum mcnggunkan karcis. 

Pasal 44 
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Pasal 46 
Ayat(l) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas, 
Pasal 47 

Pertimbangan yang digunakan untuk dapat menurunkan orang 
atau barang yang diangkut benar-benar harus dapat dipertang 
gungjawabkan secara hukum dan norma kepatutan misalnya 
dalam hal melakukan keributan di dalam kendaraan sehingga 
mengganggu penumpang lainnya, walaupun telah diperingatkan 
secara patut atau barang yang diangkut temyata barang berbahaya 
atau dapat mengganggu penumpang, 
Pengertian tempat pemberhentian terdekat adalah tempat-tempat 
yang telah dihuni oleh manusia misalnya suatu kota atau desa 
atau ternpat-tempat yang dianggap layak untuk menurunkan 
barang yang patut diketahui barang berbahaya. 

Pasal 48 
Ayat (t) 

Cukup jelas, 
Ayat (2) 

Cukup jelas, 
Ayat (3) 

Yang dirnaksud dengan waktu tertentu adalah tambahan 
tenggang waktu yang disepakati oleh pengusaha angkutan 
dan pengirim barang mulai batas akhir waktu pengambilan 
barang sarnpai dengan barang tersebut dapat dinyatakan tidak 
bertuan. 

Pasal 49 
Ayat 11) 

Perlakuan khusus tersebut berupa antara Jain penyediaan 
sarana dan prasarana bagi penderita cacat, persyaratan khu 
sus untuk memperoleh surat izin mengemudi, pengoperasian 
kendaraan khusus oleh penderita cacat, 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasal 50 
Ayat (1) 

Pengertian emisi gas buang adalah gas dan atau asap yang 
dikeluarkan dari pipa gas buang kendaraan berrnotor. Se· 
dangkan kebisingan adalah suara yang dikeluarkan dari 
kendaraan bermotor. 
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Ayat (2) 
Ketentuan ini dimaksudkan agar pernilik, pengusaha angku 
tan dart atau pcngemudi tctap menjaga kondisi kendaraannya 
sehingga tetap memenuhi pcrsyaratan ambang batas emisi 
gas buang dan kebisingan, disesuaikan dengan pcrkernban 
gan teknologi kendaraan bermotor di Indonesia. 

Ayat (3) 
Cukup jelas, 

Pasal 51 
Ayat (1) 

Penyerahan scbagian urusan perncrintahan dalarn bidang lalu 
lintas dan angkutan jalan , b ertuj u an untuk meningkatkan 
fungsi Ialu lintas dan angkutan jalan sehingga pelayanan 
terhadap masyarakat menjadi lcb ih baik. 

Ayat (2) 
Cukup jclas. 

Pasal 52 
Ketentuan ini dirnaksudkan untuk rnerighindarkan kerugian dalarn 
arti yang luas. 
Bagi perncriksa atau aparat penyidik akan berarti berkurangnya 
beban adminlstrasi dan perneliharnan atau pengamanan kendaraan 
bermotor yang disita. 
Sclain itu, langkah ini juga mcnghindarkan kcwajiban penyediaan 
ruang atau halaman untuk mcnyimpan kendaraan bermotor terse 
but, atau mcnghindarkan pencmpatan kcndaraan bcrmotor yang 
disita di jalanjalan umum yang bahkan dapat mengganggu kelan 
caran lalu Iintas. 
Bagi pemilik kendaraan bermotor, tidak dilakukannya penyitaan 
tadi juga mcngurang kcrugian dalarn arti ekonomi. Hal ini tcru 
tama terasa apab ila kcndaraan bcrm otor digunakan untuk kegia 
tan usaha atau pelaksanaan tugas schari-hari. 
Tctapi scbal iknya apahila tanda bukti lulus uji tidak dapat ditun 
jukan pengcmudi kendaraan berrnotor, maka pcnyitaan terscbut 
memang harus dilakukan untuk melindungi kcselamatan masya 
rakat dan keamanan la\u lintas. 
Penyitaan sebagaimana dirnaksud di dalam pasal ini adalah untuk 
m endid ik para pengemudi, pemilik kendaraan bermotor agar 
selalu sadar dan taat kepa da h u ku rn, dan sifatnya sementara 
sampai dapat rncnunjukkan bukti yang diperlukan, dan dilakukan 
secara wajar. 
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Pasal 53 
Ayat (1) 

Penyidikan pelanggaran terhadap persyaratan teknis dan laik 
jalan memerlukan keahlian sehingga perlu adanya petugas 
khusus untuk melakukan penyidikan di samping Pegawai 
yang biasa bertugas menyidik tindak pidana, petugas dimak 
sud adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Departemen 
yang mernbawahi bidang lalu lintas dan angkutan jalan. 

Ayat (2) 
huruf a 

Cukup jelas, 
buruf b 

Cukup jelas, 
huruf c 

Cukup jelas. 
huruf d 

Cukup jelas, 
huruf e 

Yang dimaksud dengan perizinan angkutan umum ada 
lah perizinan yang berkaitan dengan pendirian usaha 
angkutan umum dan perizinan yang berkaitan dengan 
pengaturan dan pengendalian angkutan umum yang ber 
operasi dalam jaringan trayek dan tidak dalam jaringan 
trayek. 
Walaupun ketentuan ini rnenetapkan bahwa pemeriksaan 
terhadap perizinan angkutan umum adalah di terminal, 
narnun dalarn keadaan-keadaan tertentu pemeriksaan 
tersebut dapat dilakukan di luar terminal. 

huruff 
Alat yang digunakan untuk memeriksa berat kendaraan 
beserta muatannya dapat berupa alat penimbangan yang 
dipasang secara tetap pada suatu tempat tertentu atau alat 
yang dapat dipindahpindahkan. 

huruf g 
Cukup jelas, 

huruf h 
Cukup jelas, 

Ayat (3) 
Pelaksanaan penyidikan dilaksanakan sesuai dengan keten 
tuan perundang-undangan yang berlaku antara lain Pasal 7 
ayat (2) dan Pasal 107 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana. 
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Pasal 54 
Cukup jelas 

Pasal 55 
Cukup jelas. 

Pasal 56 
Ayat (1) 

Cukup jclas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Pasal 57 

Cukup jelas. 
Pasal 58 

Cukup jelas. 
Pasal 59 

Ayat ( 1) 
Ancarnan pidana ini dimaksudkan untuk mcnangkal pelang 
garan lalu lintas oleh pcngemudi yang tidak memiliki Surat 
lzin Mcngcmudi. 

Ayat (2) 
Cukup j clas. 

Pasal 60 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jclas. 
Pasal 61 

Ayat (1) 
Cukup jclas. 

Ayat (2) 
Cukup jclas, 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 62 
Cukup jelas. 

Pasal 63 
Cukup jelas. 

Pasal 64 
Cukup jelas. 

Pasal 65 
Cukup jelas. 

Pasal 66 
Cukup jelas, 
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TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
NO MOR 

1 

Pasa! 67 
Cukup jelas. 

Pasal 68 
CUkup jelas. 

Pasal 69 
Cukup jelas. 

Pasal 70 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat(2) 

Cukup jelas, 
Pasal 71 

Culrup jelas. 
Pasal 72 

Cukup jelas. 
Pasal 73 

Cukup jelas. 
Pasal 74 

Cukup Jelas, 
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Kami mcmmheritahukan bahwa pada tanggal 11 
Agustus 1992 kami telah menetapkan Peraturan Pemerin 
tah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 
tentang Penangguhan Mu lai Berlakunya Undang-undang 
Nornor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan. 

Pcnetapan Peraturan Pemcrintah Pengganti Undang 
undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan (Lcmbaran Negara Tahun 1992 Nomor 
49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) yang akan 
dimulai berlaku pada tangga! 17 September 1992, pelaksa 
naannya memerlukan berbagai persiapan, kesiapan dan 
pcmahaman yang lebih baik di lingkungan segenap apara 
tur Pemerintah yang bersangkutan dan masyarakat pada 
umumnya. 

Dengan mcngingat kebutuhan akan tingkat persia 
pan, kesiapan dan pemahaman sebagaimana tersebut di- 

Kcpada Yth. 
Saudara Pimpinan 
Dewan Pcrwakilan Rakyat 
Rcpublik Indonesia 
di 
Jakarta 

Jakarta, 13 Agustus 1992 Nomor : R.06/PU.Nill/1992 
Sifat : Segera 
l.ampiran: 2 (dua). 
Pcrihal : Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang 
undang Nomor 1 Ta 
hun 1992 tentang 
Penangguhan Mulai 
Bcrlakunya Undang 
undang Nomor 14 
Tahun 1992 tentang 
Lalu Lintas dan Ang 
kutan Jalan. 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 
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Tembusan disampaikan kepada : 
1. Yth, Sdr. Wakil Presiden; 
2. Ytb. Sdr. Menteri Perhubungan; 
3. Yth. Sdr. Menteri Kehakiman. 

SOE HAR TO 

PRESIDENN REPUBUK INDONESIA 

atas, dan mengingat luasnya pengaruh Undang-undang 
Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan terhadap kehidupan masyarakat, maka kami memu 
tuskan untuk mengamb il tindakan yang cepat guna 
menangguhkau mulai berlakunya Undang-undang terse 
but. Dengan mengingat keadaan waktu yang mendesak, 
tindakan penangguhan tersebut kami lakukan dengan 
menetapkan Peraturan Pemerintah Penganti Undang 
undang. 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang 
Undang Dasar 1945, bersama ini kami menyampaikan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 
Tahun 1992 tersebut dengan disertai Rancangan Undang 
undang ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-undang, untuk memperoleh persetujuannya. Se 
lanjutnya untuk keperluan persidangan diatas, kami 
mempersilahkan Saudara menghubungi Saudara Menteri 
Perhubungan. 
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Mcnimbang :a. bahwa Undang-undang Nornor 14 Tahun , tentang 
La lu Lintns dun Angkutan Jalan yang akan mulai 
bcr l.rku tangg:d 17 September 1992 pada dasarnya 
dima ksudkan u n t u k mcmhcrikan landasan yang 
lcbih kokoh bagi perwujudan lalu lintas dan angku 
tan jalun dcngan scl.unat, aman, ccpat, lancar, tertih 
dun teratur, nyaman dun efesicn; 

b. hahwa sciring dengan tujuan yang ingin diwujudkan 
scb ag ai di a tas, da n sctclnh rnempcrtimhangkan 
scgala scsuutun ya dc ng an scksama, maka untu k 
mcnjaga agar pcl a kvanaan n ya dapat bcrlangsung 
dc n g a n s eb a i k-b a i kn ya , dip an darig per lu untuk 
mcnangguhkun bcrlakunya Undang-undang tersebut 
sclurn a saiu tahu n gu11;1 rn crnbcr i waktu yang lebih 
cukup lagi untuk meningkatkan persiapan, kesiapan, 
dan pcmuhaman scgcnap aparatur pcmerintah yang 
bersang kuurn maupun ma syarakat pada umumnya 
rncngenai Undang-undang terscbut; 

c. hahwa sehubungan dengan pcrlimbangan di atas, 
dipandang pcrlu rncnctapkan Pcraturan Pcmcrintah 
Pcngganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 
icntang Pcnangguhan Mulai Bcrlakunya Undang 
undung Nomor 14 Tahun 1992 tcntang Latu Lintas 
dan Angkutan Jalan yang telah ditetapkan Pemerin 
tah bcr dasarkan Pusal 22 ayat (I) Undang-undang 
Dasar 1945, mcnjadi Undang-undang; 

/ 
PRESIDEN REPUBUK INDONESIA, 

DENGA;\ RAH!v1AT TUIIA:\: YANG MAHA ESA 

RAN CAN GAN 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR TAHU N 19 
TENTANG 

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH 
PENGGANTl U:\DANG-UNDANG NOMOR 1TAHUN1992 

TENTANG PENANGG U HAN MlJLAI BERLAKUNYA 
UNDANG-UNDA~G NOMOR 14 TAHUN 1992 TENTANG LALU 

LINTAS DAN ANGKUTA~ JAL.AN MENJADI 
UNDANG-UNDANG 
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Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, 
mernerintahkan pengundangan Undang-undang ini 

Pasal II 

"Menangguhkan mulai berlakunya Undang-undang 
Nornor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan (Lernbaran Negara Tahun 1992 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3480) selarna satu tahun dari tanggal 17 September 
1992 sampai tanggal 17September1993." 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penangguhan Mulai 
Berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditetapkan 
menjadi Undang-undang, dengan ketentuan yang 
berbunyi sebagai berikut : 

Pasal I 

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN 
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI 
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1992 
TENTANG PENANGGUHAN MUlAI BERLA 
KU NYA UNDANG-UNDANG NOMOR 14 
TAHUN 1992 TENTANG LALU LINTAS DAN 
ANGKUTAN JALAN MENJADI UNDANG 
UNDANG. 

MEMUTUSKAN: 

DEWAN PERWA ~HAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

Dengan persetujuan 

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 22 ayat 
(2) Undang-Undang Dasar 1945; 

2. Undang-undang Nomor 14 Tabun 1992 tentang 
Lalu Lintas dan Anglrutan Jalan (Lembaran Negara 
Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3480); 
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LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1992 
NO MOR 

MOERDIONO 

SOEHARTO 

oPR - RI 

Disahkan di Jakarta 
pada tanggal 
Presiden Republik Indonesia 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 
Menteri/Sekretaris Negara 
Rcpublik Indonesia 

dcngan penernpatannya dalarn Lembaran Negara 
Republik Indonesia. 
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Dengan keadaan sebagai diuraikan di atas, maka apabila Undang 
undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Latu Lintas dan Angkutan 
Jalan tetap akan mulai diberlakukan tanggal 17 September 1993, 
dikhawatirkan akan dapat menimbulkan gangguan terhadap pelaksa 
naan pembangunan nasional pada umumnya. 

Berbagai upaya untuk mcmpersiapkan pelaksanaannya telah 
dilakukan dengan intensif. Narnun dernikian berdasarkan penilaian 
yang seksarna terhadap segala usaha dan upaya yang telah dilakukan 
sejak diundangkannya Undang-undang tersebut pada tanggal 12 Mei 
1992 tingkat persiapan, kesiapan dan pemahaman yang diperlukan 
bagi pelaksanaan Undang-undang tersebut rnasih perlu lebih diting 
katkan dan karenanya masih memerlukan waktu yang lebih cukup 
lagi, 

Oleh karena luasnya jangkauan dan peranan sebagai di atas, 
adalah wajar apabila diusahakan agar pelaksanaan Undang-undang 
tersebut dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya, Untuk itu diperlu 
kan persiapan, kesiapan dan pernahaman yang lebih matang baik di 
lingkungan segenap aparatur pernerintah yang bersangkutan dengan 
penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan maupun masyarakat 
luas, Segenap jajaran aparat pemerintah yang bersangkutan dengan 
penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan maupun masyarakat 
luas perlu benar-benar siap dalam melaksanakan Undang-undang 
tersebut. 

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan rnempunyai jangkauan dan peranan yang besar dalam 
usaha mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, 
tertib dan teratur, aman cepat, lancar, nyaman dan efisien. 

UMUM 

PENJELASAN 
ATAS 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR TAHUN 1992 

TENTANG 
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI 
UNDANG-UNDANG NO MOR 1 TAHUN 1992 TENTANG 

PENANGGUHAN MULA! BERlAKlJNYA UNDANG-UNDANG 
NOMOR 14 TAHUN 1992 TENTANG I.ALU LINTAS DAN 

ANGKUTAN JALAN MENJADI UNDANG-UNDANG 
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TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBUK INDONESIA 
NO MOR 

Pasal II 
Cukup jelas 

PASAL DEMI PASAL 
Pasal I 

Dengan ketentuan ini, maka Undang-undang Nomor 14 Tahun 
1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dinyatakan mulai berla 
ku cf ektif pad a tanggal 17 September 1993. 

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan mcngandung ketentuan dalam dirinya bahwa Undang- 

, undang itu mulai berlaku tanggal 17 September 1993. Dengan demi 
kian, penangguhan mulai ber laku Unadng-undang tersebut juga harus 
ditetapkan dcngan undang-undang. Karena penyelesai undang-undang 
serupa diperkirakan akan memerlukan waktu , sementara saat mulai 
herlakunya Undang-undang tcrsebut yaitu tanggal 17 Scpember 1992 
sudah sernakin dekat, maka pcnangguhan waktu berlakunya Undang 
undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang 
undang, dan sekarang dengan Undang-undang ini ditetapkan menjadi 
Undang-undang. 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dipandang 
perlu untuk menetapkan penangguhan pelaksanaan Undang-undang 
Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terse 
but selarna l (satu) tanun, yaitu dari tanggal 17 September 1992 
sampai tanggal 17 September 1993. 
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c. bahwa dengan memperhatikan hal-hal di atas dan 
setelab mempertimbangkan segala sesuatunya 
dengan seksama, Pemerintab menilai masih diperlu 
kan waktu yang lebih cukup lagi untuk meningkat 
kan persiapan, kesiapan, dan pemahaman tentang 
Undang-Undang tersebut; 

b. babwa seiring dengan tujuan yang ingin diwujudkan 
sebagaimana tersebut di atas, pelaksaaaan Undang 
undang tersebut memerlukan berbagai persiapan, 
pemahaman, dan kesiapan, baik di lingkungan se 
genap aparatur pemerintah yang bersangkutan mau 
pun masyarakat pada umumnya; 

Menimbang :a. bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang akan 
mulai berlaku tanggal 17 September 1992 pada 
dasamya dimaksudkan untuk memberikan Iandasan 
yang lebih kokoh bagi perwujudan lalu lintas dan 
angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, Iancar, 
tertib dan teratur, nyaman dan efisien; 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

PRESIDEN 
REPUBUK INDOINJESIA 

PERATIJRAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG 
NOMOR 1 TAHUN 1992 

TENTANG 
PENANGGUHAN MUIAI BERlAKUNYA 

UNDANG-UNDANG NO MOR 14 TAHUN 1992 
TENTANG I.ALU LlNTAS DAN ANGKUTAN JAIAN 
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Peraturan Perner intah Pcngganti Undang-undang ini 
rnulai berlaku pada tanggal diundarigkan. 
Agar setiap orang rnengctahuinya, memerintahkan peng 
undangan Peratur an Pemcrintah Pengganti Undang 
undang ini dengan pcnempatannya dalam Lembaran 
Negara Republik Indonesia. 

Pasal 2 

Menangguhkan mulai bcrlakunya Undang-undang No 
mor 14 Tahun J 992 tcntang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan (Lcrnbar an Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tam 
bahan Lcmbaran Negara Nornor 3480) selama satu tahun 
dari tanggal 17 September 1992 sampai tanggal 17 
September 1993. 

Pasal 1 

Menetapkan: PERATURAN PEMERIJ\TAH PENGANTI UNDANG 
UNDANG TENTANG PENANGGUHAN MULA! 
BERLAKUJ\'YA UNDANG-UNDANG NOMOR 14 
TAHUN 1992 TENTA\'G LALU LINTAS DAN ANG 
KUTAN JALA.N. 

MEMUTUSKAN: 

2. Undang-undang Nornor 14 Tahun 1992 tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara 
Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lernbar an 
Negara Nomor 3480); 

Mengingat : 1. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 194; 

d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan di atas, 
dipandang perlu untuk menangguhkan saat mulai 
bcrlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan selama satu 
tahu, dan menetapkan pcnangguhan tcrsebut dengan 
Peraturan Pemcrintah Pcngganti Undang-undang; 
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Bambang Kesowo, S.H., LL.M 

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT KABINET RI 
Kepala Biro Hukum dan 
Perundang~undangan 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1992 
NOMOR 75 

SOEHARTO 

ttd. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 11 Agustus 1992 
Presiden Republik Indonesia 

MOERDIONO 

ttd. 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 11 Agustus 1992 
Menteri/Sekretaris Negara 
Republik Indonesia 
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Sejak diundangkannya undang-undang tersebut; pada tanggal 12 
Mei 1992, berbagai upaya untuk mempersiapkan pelaksanaannya 
telah dilakukan dengan intensif. Namun demikian, berdasarkan peni 
laian yang seksama dari Pernerintah terhadap segala usaha dan upaya 

Oleh karcnn bcsarnya, jangkauan dan peran sebagai yang dise 
butkan di alas, maka adalah wajar apabila pelaksaaan sebaik-baiknya 
dari Undang-un<lang tersebut mcrnerlukan persiapan, pemahaman dan 
kesiapan yang lebih matang haik di l ing kungan segenap aparatur 
pemerintah yang bersangkutan dengan lalu lintas dan angkutan jalan 
maupun masyarakat luas. Hal ini berarti, bahwa baik segenap jajaran 
aparat pernerintah yang bersangkuatan dengan lalu lintas dan angku 
tan jalan dan masyarakat luas harus benar-benar siap dalam melaksa 
nakan Undang-undang terscbut. 

Undnng-undnng nomor 14 Tahun1992 tentang Latu Lintas dan 
Angkutan Jalan mempunyai jangkauan dan peranan yang besar dalarn 
usaha mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, 
tertib dan teratur, arnan, cepat, lancar, nyaman dan efisien. 

UMUM 

PRES IDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

PENJElASAN 
ATAS 

PERATURAN PEMERINTAH PENGGA1'.1TI I 
UNDANG-UNDANG 

NOMOR 1 TAHUN 1992 
TENTANG 

PENANGGUHAN MULA! BERLAKUNYA 
UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHlJN 1992 

TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JAlAN 
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TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR3486 

Pasal 2 
Cukup jelas. 

Pasal 1 
Dengan ketentuan ini, maka Undang-undang Nomor 14 Tahun 

1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dinyatakan mulai berla 
ku efektif pada tanggal 17 September 1993. 

PASAL DEMI PASAL 

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan mengandung ketentuan dalam dirinya bahwa Undang 
undang itu mulai berlaku tanggal 17 September 1992. Dengan demi 
kian, penangguhan mulai berlakunya undang-undang tersebut juga 
harus ditetapkan dengan undang-undang. Karena penyelesaian un 
dang-undangserupa diperkiarakan akan memerlukanwaktu, sementara 
saat mulai berlakunya Undang-undang tersebut, yaitu tanggal 17 
September 1992, sudah sernakin dekat maka penangguhan waktu 
berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Peng 
ganti .Undang-undang. 

Berdasarkan pertimbnngan-pertimbangan di atas, maka dipan 
dang perlu untuk menetapkan penangguhnn pelaksannan Undang 
undang Nomor 14 Tnhun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan 
Jalan tersebut selama 1 (satu) tnhun, yaitu dari tanggal 17 September 
1992 sampai tanggal 17 September 1993. 

yang telah dilakukan selama ini, ternyata babwa kesiapan, pemaha 
man, dan persiapan pelaksanaan undang-undang tersebut pada semua 
pihak masih perlu lebih di tingkatkan dan karenanya masih memerlu 
kan waktu yang lebih cukup lagi, 
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Saudara Pimpinan clan para Anggota Dewan yang terhonnat. 
Terlebih dahulu ingin kami mcngajak para hadirin yang kami 

horrnati untuk mcmanfaatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha 
Esa, karena herkat rahrnat dan karunia-Nya kita semua dapat bertemu 
dalam sidang yang mulia ini. 

Selanjutnya alas narna Pemcrintah ingin pula kami menyarnpai 
kan terima kasih yang sebcsar-besarnya kepada Dewan Pcrwakilan 
Rakyat RI yang terhormat atas kcscm pata n yang diber ikan untuk 
dapat menyampaikan Kcterangan Pcmcr intah mengenai Rancangan 
Undang-undang tentang Penetapan Pcraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nornor 1 Tahun 1992 tcntang Pcnangguhan Mulai 
Berlakunya Undang-Undang Nornor 14 Tahun 1992 tentang Lalu 
Lintas clan Angkutan Jalan Menjadi Undang-Undang, yang tclah 
disampaikan olch Bapak Presidcn kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
Yang terhormat melalui amanat Presidcn Nomor R.06/PU/VIJl/1992, 
tanggal 13 Agustus 1992. 
Scbagaimana tclah kita maklumi bersama, Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1992 tcntang Lalu lintas dan Angkutan Jalan tclah diundang 
kan pad a tanggal 12 Mei 1992 dan sesua i dcngan Pasal 74, Undang 
undang dimaksud akan d iber la kukan m ulai tanggal 17 September 
1992. 

Sejak diundangkannya pada tanggal 12 Mei 1992, Pcmerintah 
tclah rnelakukan bcrbagai pcrsiapan gun a pclaksanaann ya antara lain 
berupa upaya-upaya untuk memasyarakatkan Undang-Undang terse 
but, menyusun Peraturan Perncrintah scbagai peraturan pelaksanaan 
nya, serta mempersiapkan aparatur Pcrncrintah yang bcrsangKutan. 

Walaupun berbagai upaya telah dilakukan oleh Perner intah, 
namun belum m en dap atk an hasil scbagaimana yang diharapkan 
khususnya diti nj au dar i aspck kcsi a pan aparatur Pemerintah dan 
masyarakat pada umumnya. 

Tanggal 22 Agustus 1992 

KETERANGAN PEMERJNTAH DAIAM 
SIDANG PARIPURNA DEWAN PERWAKilAN RAKYAT RI 
MENGENAI RANCANGAN UNDAND-UNDANG TENTANG 

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI 
UNDANG-UNDANG 

NOMOR 1 TAHUN 1992 TENTANG PENANGGUHAN 
MULA] BERLAKUNYA 

UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1992 
TENTANG 1.ALU LINTAS DAN ANGKUTAN JAI.AN 
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Hai tersebut dlsebabkan karena melalui Undang-Undang tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang baru telah dilakukan perubahan 
yang sangat mendasar dalam penyelenggaran lalu lintas dan angkutaa 
jalan, Undang-undang yang baru tersebut bersifat lebih komprehensif, 
mempunyai jangkauan jauh kedepan serta sangat menjunjung tinggi 
harkat dan martabat manusia. 
Di samping itu melalui undang-undang yang baru tersebut, diharap 
kan dapat diwujudkan lalu Iintas dan angkutan jalan yang selamat, 
aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, mampu 
memadukan moda transportasi lainnya, mampu menjangkau sampai 
keseluruh pelosok wilayah daratan untuk menunjang pemerataan, 
pertumbuhan dan stabilitas serta sebagai pendorong, penggerak dan 
penunjang pembangunan nasional, 
Tujuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan yang demikian mendasar nampaknya memerlukan 
tingkat kesiapan rnasyarakat yang tinggi agar dalam pelaksanaannya 
tidak menimbulkan dampak negatif yang justru tidak diinginkan oleh 
Undang-Undang itu sendiri. 
Berdasarkan penilaian yang seksama dari Pemerintah terhadap segala 
usaha dan upaya yang telah dilakukan selama ini, ternyata bahwa 
persiapan, pemahaman, dan kesiapan pelaksanaan undang-undang 
tersebut pada semua pihak masih perlu lebih ditingkatkan dan karena 
nya masih memerlukan waktu yang lebih cukup lagi. 

Berdasarkan pertimbangan-pertirnbangan di atas, maka dipandang 
perlu untuk menetapkan penangguhan pelaksanaan Undang-undang 
Nomor 14 Tahun 1992· tentag Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut 

. selama 1 (satu) tahun, yaitu dari tanggal 17 September 1992 sampai 
tanggal 19 September 1993. 

Saudara Pimpinan dan para Anggotan Dewan yang terhormat, 
Dalam kesernpatan yang berbahagia ini Pemerlntah akan me 

nyampaikan berbagai langkah yang telab dilakukan dalam masyara 
katkan Undang-Undang tersebut yaitu sebagai berikut: 
a. menyampaikan penjelasan kepada masyarakat melalui media 

masa baik cetak maupun elektronik; 
b. mengadakan tatap muka dengan penyedia jasa angkutan jalan 

yaitu DPP ORGANDA, dan DPD ORGANDA seluruh Indonesia, 
pengusaha angkutan pariwisata di OKI Jakarta dan Jawa Barat, 
serta mengadakan pertemuan dengan 170 pengusaha angkutan 
antar kota antar propinsi dari DK.I Jakarta dan Jawa Barat; 

c. mengadakan tatap muka dengan berbagai organisasi pemuda 
seperti HMI, IPTI, PP Muhammadiyah, PMKRI, GMKI; 
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d. melaksanakan karnpanye dengan tema "AKU CINTA TERTIB 
LALU LJNTAS" dcngan melibatkan bcrbagai organisasi pemuda 
serta awak kendaraan; 

e. memberikan penjelasan mengenai Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1992 dalarn berbagai lokakarya dan seminar antara lain 
yang diselcnggar akan olch Universitas Pasundan Bandung, 
Harian Suara Pernbaruan, Majalah Forum dan Keadilan, PWI 
Cabang Jakarta, FKPPI, dan KOSGORO Jawa Baral. 

f. sedangkan untuk Daer ah Tingkat I dan Daerab Tingkat II para 
Kepala Kantor Wilayah Dcpartcmen Perhubungan seluruh Indo 
nesia bersama dengan rnuspida yang bersangkutan telah pula 
memberikan pcnyuluhan-pcnyuluhan dalam rangka memasyara 
katkan undang-undang tcrsebut. 
Saudara Pirnpinandan para Anggota Dewan yang terhormat, 
Di samping berbagai langkah untuk rnernasyarakatkan Undang 

undang sepcrti telah karn i uraikan diatas, pad a saat in i juga sedang 
dibahas Rancangan Peraturan Pcmerintah scbagai peraturan pelaksa 
naan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tcntang Lalu Lintas 
dan Angkutan Jal an sccara a ntur dcpartcmen. Diharapkan dalam 
waktu dekat pemhahasan tcrsebut scgcra dapat dituntaskan. 
Adapun Rancangan Peraturan Pcmerintah dimaksud adalah: 
a. Rancangan Peraturan Perncrintah tcntang Pcngaturan Lalu Lintas 

Jalan; 
h. Rancangan Pcr a t u r a n Pe m c r i n t ah tentang Kcn dar aan dan 

Pengernudi; 
c. Rancangan Pcraturan Pemcrintah ten tang Angkutan Jalan; 
d. Rancangan Peraturan Pcrnerintah tentang Pemeriksaan Kendaraan 

Berrnotor di Jalan dan Pcnyidik Pelanggaran Lalu lintas dan 
Angkutan Jalan; 

Perlu kiranya kam i kernukakan pu l a bahwa berdasar kan ketentuan 
Pasal 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tcntang Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan, Peraturan Pcmcrintah Nomor 22 Tahun 1990 
yang penerbitannya didasarkan alas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
1965 dianggap masih cocok dcngan keadaan schingga belum perlu 
diperbaharui. 
Beberapa pokok pikiran yang dipcrgunakan dalam menyusun Peratu 
ran Pemerintah di bidang lalu lintas dan angkutan jalan tersebut antara 
lain adalah: 
a. mengutamakan kesel arna tan , kcarnanan dan ketertiban dalam 

penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan; 
b. mudah dipahami dan diketahui oleh masyarakat luas; 
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c. terbuka dan ada keseimbangan antara hak dan hewajiban masya 
rakat dan aparat Pemerintah, misalnya suatu rambu, baru 
mempunyai kekuatan yang mengikat bila di umumkan secara 
resmi dan patut oleh aparatur Pemerintah yang bersangkutan; 

d. menyederhanakan prosedur untuk mengurangi kontak langsung 
antara aparat dengan masyarakat; 

e. kejelasan wewenang dari masing-masing instansi serta keterpa- 
duan antar instansi; · 

f. menjamin adanya kepastian hukum bagi semua pibak; 
g. menampung berbagai pendapat dan aspirasi yang berkembang 

dalam masyarakat; 
h. kesiapan aparat Pernerintah, sarana atau prasarana lalu lintas dan 

angkutan jalan; 
1. rnendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan di 

bidang lalu lintas dan angkutan jalan; 
j. rnenciptakan iklim usaha yang sehat di bidang lalu lintas dan 

angkutan jalan. 
Saudara Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat, 
Sernentara itu dari aspek kesiapan aparatur Pemerintah telah 

diupayakan pula untuk meningkatkan kesiapan dan Pemahamannya 
terhadap Undang-undang dimaksud yaitu melalui berbagai koordinasi 
lintas sektoral guna menyatukan langkah persiapan yang diperlukan. 
Upaya yang telah dilakukan tersebut antara lain adalah: 
a. melakukan penataran Kader Pimpinan Dinas LLAJR Daerah 

Tingkat I dan II, dan petugas penguji kendaraan bermotor seluruh 
Indonesia, dalam mengantisipasi pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1992; 

b. secara bertahap prasarana lalu lintas ditata dan lebih dilengkapi 
dengan rambu-rambu dan fasilitas Jalu Iin tas Jainnya untuk 
memberikan kemudahan dan kejelasan bagi masyarakat termasuk 
dalam hat ini kewajiban untuk mengumumkan kepada masyarakat 
sebelum menempatkan rambu-rarnbu lalu lintas baru, khususnya 
yang bersifat larangan; 

c. rnemberikan penjelasan dan menginstruksikan para Kepala 
Kantor Wilayah Departemen Perhubungan diseluruh Indonesia 
untuk meningkatkan kesiapan dan pemahaman aparatur di ling 
kungannya; 

d. meningkatkan koordinasi dengan berbagai instansi terkait untuk 
rnenciptakan kondisi yang Jebih mantap dalam masyarakat menje 
lang berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992; 

e. dalam upaya untuk menciptakan tertib lalu lintas di Daerah 
Tingkat I dan Daerah Tingkat II, pada saat ini sedang dalam 
proses penHaian unruk menentukan Daerah Tingkat I dan Daerah 
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Ir. AZ WAR ANAS 

MENTER! PERHUBUNGAN 

Tingkat II yang dinilai la lu lintasnya paling tertib dan akan 
memperoleh anugcrah berupa pia la Wahana Tata Nugraha. 
Saudara Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat, 
Melalui penangguhan bcrlakunya Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 1992 terscbut diharapkan persiapan, pemahaman dan kesiapan 
akan lebih matang baik dilingkungan scgenap aparatur Pernerintah 
yang bersangkutan dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan 
jalan maupun masyarakat luas schingga pelaksanaannya akan lebih 
baik. 
Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Pemcrintah Pengganti 
Undang-undang Norn or 1 Tahun 1992 tersebut maka b er dasar kan 
Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 Pemerintah telah mcnyampaikan Ran 
cangan Undang-Undang tcntang Pcn etapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penanggu 
han Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 ten 
tang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Mcnjadi Undang-Undang rnela 
lui amanat Bapa k Presiden un tu k mcndapatkan persctujuan dari 
Anggota Dewan yang terhormat. 
Perlu kiranya karni kcmukakan bahwa sesuai dengan Pasal 22 UUD 
1945 apabila dalam masa sidang ini pernbahasan mengenal Ranca 
ngan Undang-Undang tentang Penetapan Pcraturan Pemerintah Peng· 
ganti Undang-Unuang Nornor 1 Tahun 1992 tentang Penangguhan 
Mulai Berlakunya Undang-Undang Nornor 14 Tahun 1992 tentang 
La\u Lintas dan Angkuuin Jalan Mcnjndi Undang-Undang tidak dapat 
terselesaikan, ruaka bcrarti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 
tcntang La lu Lintas dun Angkutan Ja lan akan tetap b er laku pada 
tangga 1 17 September 1992. 

Saudara Pimpinan dun para Anggota Dewan yang tcrhormat, 
Dcmikianlah kctcrangan Pe m er inta h mcngenai Rancangan 

Undang-Undang ini d a n alas n a m a Pcmerintah s ekali lagi kami 
mcnyampaikan penghargaan dan tcrirna kasih yang setinggi-tingginya 
kepada Saudara Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat 
atas segala pcr hatian dan kcsab aran n ya untuk mengikuti keterangan 
Pernerintah ini. 
Scmoga Tuhan Yang Maha Esa sc l a lu mclimpahkan rahmat dan 
karunia-Nya dan kita tetap diberikan kckuatan lahir dan batin dalam 
upaya untuh menyclcsaiahan tugas mulia ini. 
Sekian dan terima kasih. 
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2. BIDANG POLITIK 
Rancangan Undang-Undang tentang Kejaksaan. 
Keterangan Pemerintab tentang Rancangan Undang-undang 
tenumg Kejaksaan Republik Indonesia disampa.ikan oleh M enteri 
Kehakiman, Ismail Saleh SH. 

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan 
ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, merupakan upaya awal 
pembangunan pilar hukum yang pertama, Karena ketentuan yang 
termatub didalam Undang-undang tersebut mengatur dan meme 
rintahkan bal-hal dan upaya-upaya pokok, maka dengan sendiri 
nya diperlukan suatu penjabaran strategik dan pengaturan pelak 
sanaan yang harus diatur dan dibentuk dalam produk hukum 
lainnya, 

Mengingat betapa mendasarnya kedudukan dari ketentuan 
ketentuan dari nukum acara pidana yakni mengenai tatacara yang 
harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban hukum dalam 
masyarakat dan sekaligus juga bertujuan melindungi hak-hak 
azasi individu baik yang rnenjadi korban maupun sipelanggar 
hukum, maka Syukur Alhamdulillah, dipengujung tahun 1981 
bertepatan dengan tahun ke 3 Felita 3, keluarlah Undang-undang 
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum 
Acara Pidana (KUHAP). Dengan diundangkannya KUHAP maka 
untuk sementara sendi-sendi tatanan hukum baru sudah dapat 
lebih dimantapkan, sehingga akan dapat merupakan bahan dan 
sarana penunjang didalam penegakan wibawa hukum melalui 
upaya menciptakan kerangka landasan hukum yang kokoh dalam 
Pelita IV. 

Lahirnya KUHAP merupakan usaha pembaharuan hukum 
karena ditandai dengan perubahan hukum positif yang secara 
fundamental dijiwai dengan penempatan manusia secara proper 
sional pada keluhuran harkat dan martabatnya, spektrum dari 
upaya pembangunan rnanusia Indonesia seutuhnya. Selain dari 
pada itu KUHAP tersebut menegaskan secara prinsipiil pemba 
gian fungsi, tugas dan wewenang masing-masing aparat penegak 
hukum dan karena itu didalarn pelaksanaannya mutlak disyarat 
kan adanya peningkatan keserasian hubungan kerja dan koordina 
si antar aparat, sehingga bermuara dalam apa yang disebut dengan 
"integrated criminal justice system", yang memandang proses 
penyelesaian perkara pidana adalah suatu mata rantai dari rang 
kaian kesatuan, penyidikan, penuntutan, penyidangan.pemutusan 
perkara, penghukuman dan pelaksanaannya secara terpadu, 

Dengan demikian Kejaksaan telah ditempatkan kedudukan 
nya dalam suatu posisi kunci, horizontal maupun vertikal, yaitu 
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penyidikan, pcnuntutan, pcrnutusan perkara. Dengan dernikian 
maka dalam tatanan hukurn acara pi dan a dikcheridaki adanya 
suatu konfigurasi unsur-unsur pencgak hukum yang utuh, serasi 
seimbang dan tcrpadu. ltulah scbabnya, mengapa wujud pcnega 
kan hukurn scsungguhnya bukan sernata-mata masalah prestasi, 
apalagi pr estisc sesuatu instunsi, melainkan keterpaduan bersama 
para pcncgak hukurn. 

Citr a dan wihawa h uku m a k an dap at tcrwujud sepanjang 
norrna-norrna hukum dun pcrunuang-undaugan, aparat pcnegak 
hukum dan pclaksana hukum scrta kesadaran dan kctaatan masya 
rakat pada hukum tel ah h:rsdenggarn secar a tertib , scrasi dan 
seimbang. Narnun hukum tidaklah mandir i, karcna hukum taut 
bertaut deng:an hamp« seluruh sistcm sosial. 

Karena itu , Kcj aks aan sebug a i salah satu aparat pcnegak 
hu kurn Jan scbagai satu-satun yu instansi yang: diheri wcwenang 
dalam penuntutan suduh tcpat saatnya di tahun ke 2 Pel ita V ini, 
untuk ditinjau kcrnbali landasan hukumnya. 

Bagaimana scsun gguhnyn profit Kejaksaan dalarn Negara 
Pancasila, hagaimana profil Kejaksaan dalam Negara Hukurn dan 
bagaimana pr olil Kcjuksann di ncgara yang scdang mcmbangun. 
Kejaksaan dalurn ncg:ara Pancasi la wajib mengamankan Jan memper 
lahankan Pancas iln sebag ai idculugi ncgara dan Ia lsafah hidup 
bangsa, tcrhadap scgala rnacam usah» yang dapat menggoyahkan 
sendi-scndi kehidupan bermasyarukat, berbangsa Jan berncgara. 
Aparatur Kcj a ksuan juga h arus mampu rnclctakkan hak dan 
kcwajihan asas: warga masyarak.u dalarn kescrasian, kescirnbang 
an dan kcsclarus.m ant ar a ke pc nt in g an pcrse orangan dengan 
kepentingun rnasyarukar. 

Dalarn ncgara yang herdasarkan hu kurn, Kcjaksaan sebagai 
aparat pencguk hukum harus Lh1pat rnenciptakan dan mewujudkan 
k cpa sti an b u k u m , k ca di l.r n dan k cb cn a ran. T'ida k dapat lain, 
da!am ncgarn yang b1.:rdasllrbn hukum Jan bukan berdasarkan 
k ckuatan sc m a ta-m a ta , m a ka h u ku m itu har u s te gak ber dir i 
dcn gan penuh kcaguugan dun kcwibawaan Kita dapat berbuat 
segala sesuatu dcngan kekuasaan, tetapi kita tidak dapat menyan 
dar kan selama-larnanya kepada kckuasaan. Kekuasaan yang ada 
haruslah kckuasaan yang bcrdasarkan hukum. 

Apab ila kita bcrusaha ingin mcrnah am i profil Kejaksaan 
yang b er a d a dalam Ne g ar« yang scdang mcmbangun, maka 
dcngan sendirinya profil Kcjaksaan yang kita kehendaki adalah 
j ustru Kejaksaan yang terlihaL scpcnuhnya di dalam pemba 
ngunan. Tujuan dari pernbangunan <1dalah mewujudkan kese 
jahtcraan dan tujuan h u ku rn jug a mcncipta kan kesejahteraan. 
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Dengan demikian Kejaksaan di negara yang sedang berkembang 
dan membangun adalah Kejaksaan yang bertugas menciptakan 
suatu kondisi dan prasarana guna kelangsungan dan kesinambun 
gan pelaksanaan pembangunan, merupakan unsur pendukung 
sekaligus pengaman bagi pelaksanaan pembangunan. 

Aparatur Kejaksaan berkewajiban seoptimal mungkin rnen 
cegah timbulnya hal-hal yang mengganggu jalannya pembangun 
an, disarnping berkewajiban untuk menjaga dan menegakkan 
kewibawaan Pemerintah dan Negara. Wibawa Pemerintah dan 
Negara dijaga melalui penegakan hukum dengan selalu memper 
timbangkan kelanjutan dan keselamatan pembangunan, serta daya 
-prevensi yang dapat ditimbulkan dari setiap penindakan represi. 

Sikap antisipatif diperlukan secara khusus bagi aparat Kejak 
saan, mengingat bentuk kejahatan berkembang sesuai dengan 
perkembangan tehnologi dan kemajuan ekonomi. Sudah harus 
diperkirakan bagaimana mencegah dan memberantas kejahatan 
kejahatan yang mungkin timbul dari berbagai kemajuan, misalnya 
kejahatan dengari sarana komputer dan kejahatan dalarn perban 
kan atau perdagangan. 
Dalam hubungan ini izinkanlah saya sekali lagi rnengutip sambutan 
Bapak Presiden dalam Pembukaan Rapat Kerja Kejaksaan 24 
Maret 1969, Bapak Presiden rnenegaskan antara lain sebagai 
berikut : 
"----- tegaknya hukum, adanya kepastian dan ketertiban hukum 
sungguh akan memberi iklim yang diperlukan guna suksesnya 
pelaksanaan pernbangunan itu sendiri kita menegakkan hukum 
bukan sekedar untuk melaksanakan huruf-huruf dan kalimat 
kalimat "mati" dalam peraturan perundang-undangan saja. Kita 
menegakkan hukurn justru untuk mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan, untuk mewujudkan ketertiban dalam pergaulan bidup 
dan menjamin rasa keadilan masyarakat". 

Adalah cukup penting pula bagi kami untuk mengutip 
bagian-bagian yang cukup relevan dari Kesimpulan/Keputusan 
DPR-RI, Komisi 111 dalam rapat ke 22, masa sidang II Tahun 
Sidang 1984 - 1985, diawal tahun Pelita N, hari Senin tanggal 10 
Desember 1984 dalam acara membicarakan basil kunjungan kerja 
kedaerah-daerah, yang antara lain menyatakan : 
1. Untuk menegakkan kerangka landasan hukum dalam Pelita 

IV maka Jaksa Agung dengan segenap aparaturnya perlu dan 
akan meningkatkan lagi tindakan-tindakan preventif dan 
represif dalam menegakkan hukum nasional Indonesia dan 
untuk merninimalkan harnbatan-hambatan terhadap pern 
bangunan nasional. 
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Pembinaan aparatur Kejaksaan dalam Pelita IV perlu diting 
katka n agar dapat mcnegakkan aparatur Kejaksaan yang 
bersih dan berwibawa. 

2. Dalam rangka menegakkan hukurn dimana tugas dan we 
wenang Kejaksaan Agung sebagai satu kesatuan penuntutan 
yang tidak dapat diprsah-pisah kan yang sangat Juas rnaka 
dipandang perlu untuk rnenyernpumakan wewenang penyi 
dikan dan penuntutan schingga kepentingan negara dan 
bangsa da pat d il ind u ngi dan sebal ikn ya agar hak dan kewa 
j iban warga ncgara Indonesia dapat tcrjamin dan seimbang, 
serasi dcngan kcpcntingan negara dan bangsa. 
Disadari b ah wa Keja ksaan Agun g perlu meningkatkan 
operasi intelijen yustisial agar pelaksanaan tugas penyidikan 
dan penuntutan selanjutnya dapat lebih efisien dan efektif 
untuk mcncegah dan mcminimalkan ancaman, hambatan, 
tantangan dan gangguan terhadap suksesnya opcrasi yustisi 
yang ditujukan menegakkan hukum dan menjaga kestabilan 
pcmerintah dan suksesnya pernbangunan nasional. 
Pernberantasan tindak pidana penyelundupan perlu sekali 
ditingkatan penindakan-penindakan antara lain dengan jalan 
memperbaharui, mengganti, mcnambah Ordonansi Bea 
Staatblad Tahun 1931 No. 4 7 sebagaimana ditambah dengan 
Undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1955 sebagai tindak 
pidana ekonorni, 
Dcmikian pula ketentuan Pasal 284 KUHAP Undang-undang 
No. 8 Tahun 1981 perlu dikaji secara mendalam dan selan 
jutnya dikcrnbangkan agar dapat memperlancar penegakan 
hukum dalam wilayah Republik Indonesia. 

3. Disadari luasnya tugas dan kcwajiban Kejaksaan Agung dan 
diperlukannya apar atur Kejaksaan yang cukup untuk mampu 
mclaksanakan dan merealisir tugas kewajiban sebagaimana 
diatur dalam Felita IV clan Undang-undang Pokok Kejaksaan 
No. 15 Tahun 1961 dan KEPRES No. 86 Tahun 1982 perlu 
dipersatukan secara terpadu dalam Undang-undang Kejak 
saan yang baru, dirnana dirasakan antara lain perlu adanya 
penyempurn aan struktur organisasi Kejaksaan dan untuk 
penarnbahan Jaksa-jaksa serta peningkatan pengetahuan dan 
kemampuannya, 
Sebclum sampai pada rnater i muatan dari Rancangan Un 

dang-undang ini perlu kir anya diawal keterangan ditingkat Per 
tama in i, diuraikan selayang pandang mengenai gagasan yang 
mendasari penyusunan Rancangan Undang-undang ini serta 
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sekelumit catatan sejarah yang melatar belakangi, yang tidak 
terpisah.kan dari gagasan tersebut, 

Dalam rangka ini saya mengajak Dewan yang terhormat 
untuk sejenak menengok ke masa lampau :t 45 tahun yang lalu, 
tepatnya tanggal 19 Agustus 1945. Disitu kita menemukan cata 
tan sejarah, yaitu pengengkataa dan pelantikan Ketua Mahkamah 
Agung dan J aksa Agung. Peristiwa itu bukaa peristiwa yang 
bersahaja atau kebetulan, melainkan merupakan bukti sejarah 
bahwa ide kehidupan bernegara berdasarkan hukum mendapat 
prioritas pemikiran dan perhatian para pendiri Republik ini disaat 
saat yang kritis itu. 

Yang menjadi pertanyaan adalah : Apa nama organisasi atau 
wadah sebagai sarana bagi Jaksa Agung untuk menyelenggarakan 
kebidupan bernegara yang berdasarkan bukum itu? 

Pertanyaan itu pada hakekatnya menyangkut masalah eksis 
tensi Kejaksaan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu kita 
menyimak naskah-naskah lama : 
1. UUD 1945, memang tidak menyebut-nyebut Kejaksaan, 

tetapi dari Aturan Peralihan II jelas sudah mengenai Kejak 
saan sebagai badan negara disamping badan-badan negara 
(staatsorganen) Iainnya yang sudab ada pada mass itu seba 
gai peninggalan pemeriatahan kolonial. 
Aturan Peralihan II UUD 1945 tersebut berbunyi : 

"Segala badan negara dan peraturan yang ada masih 
langsung berlaku selama belum diadakan yang baru 
menurut UUD ini". 

2. Amanat Presiden pada Pelantikan Ketua Mahkamab Agung 
dan Jaksa Agung tanggal 19 Agustus 1945 menyebut orga 
nisasi atau wadab itu "Jawatan Khusus". 
Amanat Presiden tersebut antara lain mengatakan : 

"----- pembentukan Jawatan Khusus yang dipimpin oleh 
seorang Jaksa Agung adalah untuk mempertahankan 
negara yang baru lahir ini baik terhadap serangan dari 
dalam maupun dari luar demi ketertiban dan ketentera 
man masyarakat." 

3. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 19 Agus 
tus 1945 menetapkan bahwa Pemerintah Republik Indonesia 
akan dibagi dalam 12 departemen. Salah satu dari departe 
men-departemen itu adalah Departemen Kehakiman yang 
mengurus hal-hal Pengadilan, Penjara (sekarang Lembaga 
Pemasyarakatan), Kejaksaan dan lain-lain. 

4. Undang-undaag Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan 
Kekuasaan Badan-badan Kebakiman dan Kejaksaan. 
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Pcrkembangnn sosial politik yang rnencapai klirnaksnya pada 
tanggal 30 September 1 %5, yang kcmudian melahirkan Orde 
Baru mendata ng kun han y a k pcrubahan da l am ketatancgaraan 
Republik kita ini, dalam h;1l ini Kejnksaan tidak luput pula dari 
perubahan itu. 

Tangga I 6 September 1 Y(J6 ke luar Keputusan Presidium 
Kabinet Ampera No. 26/U/KEP/1966 ieruang penegasan Status 
Kejaksaan Agung yang pada poku\np menernpatkan Kejaksaan 
Agung kc da lam pcngurus;111 Kab iuct Presidium. Hal-hal yang 
m e n ar i k per h at ian dan pcrlu d ic ntat dar i Kcputusan Kab inet 
Presidium adaluh : 

Bahwa Kcputusan ilu b er is: penegasan status Kejaksaan 
Agung yang sebclurnnya, scbcuarnya sudah jclas statusnya, 
yaitu Departcmcn. Ini mcngandung indikasi, bahwa dengan 
keputusan itu maka Keiaksaar, hukun departcmen !agi. 
Keputusan Kahin et Pres idium Lrny'.i menyebut Kejaksaan 
Agung, tidak men yir.ggun;;: Kei"ks;ian scbaga.i kesatuan 
organisasi yang menycluruh. Narnun demikian, Keputusan 
terschut berlaku untuk Kcjaksuan secara keseluruhan karcna 
Keja ksuan Agun g <3 Lia l{~ h iJ i-.i i. organ ~-~~r.1si. Kejaksaan tingkat 
pusat. 

sia. 

disamping tiap-tiap Pengadilan Negeri ada Kejaksaan 
Ncgeri; f Pasal 32 ayat (2) J; 
disamping tiap-t iap Pcng adil an Tinggi ada Kejaksaan 
Tinggi ; [Pasal 42 ayat (2)] 
disamping Mah kamah Agung ada Kejaksaan Agung 
[Pasal 50 ayat (2) ]. 

Pemaharnan ten tang K ejaksaan sebagai bagian dari Departe 
men Kehakiman clan Kekuasann kchakiman, dan sebagai instansi 
Penuntut Umum bcgitu kuat dan mclekat, dan bahkan hingga saat 
ini masih ada sementara anggapan yang tetap demikian mengenai 
kedudukan dan tugas serta wewenang Kejaksaan. 
Oleh karcna itu, dalarn hubungan in i saya ingin mengajak Dewan 
yang terhormat, untuk meuycragnmkan pemahaman mengenai 
kedudukan <lan per anan Kejaksaar, yang sudah jauh berb eda , 
bcrubah dar i seperti apa yang dirumuskan dalam Penetapan Pani 
tia Pcrsiapan Kemcrd e kaun Indonesia d a n Un dang-un dang 
Nomor 19 Tahun 19,16. 

Kejaksaan dijadikan Dcpartcrncn, dan Jaksa Agung menjadi 
jabatan Menteri. Kcdudukan Kejaksaan sebagai dcparternen itu 
kernudian dikukuh kan dalam Undang-undang No. 15 Tahun 1961 
tentang Keteniuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Rcpublik Indone- 
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Berubah dan berbeda karena kenyataan, dan karena perubahan 
perubahan dalarn peraturan perundang-undangan yang ada kai 
tannya dengan penegakan hukum dan keadilan, 

Sementara itu dalarn Undang-undang No. 19 Tabun 1948 
Kejaksaan diberi tugas dan wewenang yang lebih luas daripada 
sekedar Penuntut Umum seperti dinyatakan dalam Pasal 12 dan 
13 yaitu : 

melaksanakan yang dikehendaki oleh Undang-undang; 
menjalankan pengusutan; 
menjalankan penuntutan atas kejahatan dan pelanggaran; 
meojalankan putusan-putusan badan-badan Kebakiman (PN, 
PT, MA) yang rnengandung hukum pidana; 
memperhatikan perintah-perintah yang diberikan oleh peme 
gang kekuasaan pemerintahan yang berhak memberikannya. 

Jelas kiranya bahwa kejaksaan bukan sekedar Penuntut Umum me 
lainkan merupakan alat pelaksana kekuasaan pemerintahan dibi 
dang peradilan dalam penegakan hukum dan keadilan. 

Perkembangan kehidupan ketatanegaraan tahun enam pulu 
ban membawa perubahan pula pada kedudukan Kejaksaan, teru 
tama kedudukannya sebagai alat pelaksana kekuasaan pemerin 
tahan. Dengan keputusan Presiden No. 204 Tahun 1960, yang 
mulai berlaku tanggal 22 Juli 1960 Kejaksaan dilepas dari pengu 
rusan Departernen Kehakiman, dil epas pula dari pengertian 
"Kejaksaan pada Pengadilan", dan tidak lagi sekedar alat pelaksa 
na kekuasaan pemerintahan, melainkan merupakan bagian dari 
Pemerintahan (Kabinet) itu sendiri. 

Dari lintasan sejarah tersebut, dan dari kenyataan dalam 
ketatanegaraan, yaitu dengan tidak pernah adanya Departemen 
Kejaksaan sejak kabinct Presidium, rnaka secara kenyataan tidak 
pernah ada persoalan dan tidak ada yang pernah mempertanyakan 
apakah kejaksaan itu Departernen atau bukan, Jawabannya pasti : 
bukan departemcn. 

Tetapi dari jawaban yang pasti itulah justru timbul permasa 
lahan/pertanyaan: jika Kejaksaan bukan instansi yang bemaung di 
bawah Departcmen Kehakiman, bukan bagian dari Kekuasaan 
Kehakiman, bukan instansi yang diurus oleb Kabinet Presidium, 
dan bukan departemen, lalu apa? Itu adalah permasalahan 
mengenai status atau kedudukan yang belum terjawab dan lama 
dibiarkan tan pa jawab. Itu permasalahan pertama. 

Permasalahan Kedua : dalam kenyataannya Kejaksaan bukan 
departemen, tetapi sementara itu, menurut Undang-undng No. 15 
Tahun 1961 yang masih berlaku, kejaksaan adalah Departemen, 
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Ini adalah kontradiksi, kontradiksi antara undang-undang dengan 
kenyataan yang d i a tur Kontradiksi s ep er ti ini mcngandung 
beragam aspck yang tidak positil, lebih-lehih jika kita mengakui 
bernegara yang bcrdasarkan hukum. 

Belum Jagi kcdua masalah itu tcrpecahkan atau diusahakan 
untuk dipecahkan , menyusu l pcrmasalahan Jain, sekali ini yang 
mcnyangkut penman aau tugas/wewenang Kejaksaan dihapuskan 
kcwcnangun m e laku k a n pcrigusutan dan penycmpurnaan hasil 
penyidikan s cb e lum suatu per k arn pidana diajukan ke sidang 
pengadilan mernbuat Kcjaksaan scmpit dalarn spektrum penang 
gulangan tindak pidana sccara prcventif di satu pihak, dan secara 
rcpresif di lain pih a k. acap ka li men cmpatkan Jaksa Penuntut 
Um urn da l a rn posisi yang lemah, sulit atau tidak meyakinkan 
dalam sidang-sidang pengadilan, yang pada akhirnya, di tengah 
tengah meningkatnya kcsadar.m hukum masyarakat, di tcngah 
tengah makin nyaringnya tuntutan kcadilan agar kejahatan tidak 
kcb al terhadap hu ku m , ditcngah-tcngah keinginan dan hasrat 
untuk lchih rncmantapkan kurun waktu wibawa hukum, Kejak 
saan menjadi pusat sasar.m sorotan, kecarnan dan lontaran kema 
rahan 

Layangan pandangan kita kcrnasa lampau menyadarkan kita 
bahwa scjnk t.rhun 1966 kita sudah dihadapkan pada dua perrna 
salahan yang harus dipecahk.rn yuitu : 
1. Masalah kcdudukan atau st.uus Kcjaksaan; 
2. Masalah kontradiksi undang-undang (Undang-undang No. 15 

Tahun 196 J) dcngan ken y.uaan yang diaturnya. 
Dan sejak luh irnya KUHAP kita dihadapkan pada perrnasalahan 
kurangnya bob ot Kcjaksaan alarn pelaksanaan tugasnya dalam 
penegakan hu k um dan kcad ilan scb agai akib at ditiadakannya 
scbagian pcrun.mnnyn y;rng cscnsinl. 

Dengan per kataun lai n , su duh sejak lama ki ta mcrasakan 
kcbutuh an , ya itu kcbu t uh an a ka n rnantapnya kedudukan dan 
peranan Kejaksaan. 

Bcberapa mater: muatan dalarn Rancangan Undang-undang 
yang kami anggap pcnting untuk disarnpaikan dalam Keterangan 
pcmerintah ini adalah : 
1. Pcnyidiknn dnlam perkara-pcrkara Tindak Pidana Khusus. 

Pasal 284 KUHAP, yang mcr upak an ketentuan peralihan, 
mernbcrikan wewcnang kepada Kejaksaan untuk, sementara 
waktu , me lakukan pen yidikan dalarn perkara-perkara tindak 
pidana khusus. Dari p eng a laman praktek, dar i himbauan 
yang langsung ataupun t ida k langsung dari berbagai pihak, 
dar i saripati kesirnpulan Komisi III DPR-RI tanggal 10 
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Desember 1984 dan lain-lain, kami berkesimpulan bahwa 
Kejaksaan tidak dapat dipisahkan dari tugas/wewenang 
penyidikan dalarn perkara-perkara tindak pidana khusus, 

2. Menyempurnakan basil penyidikan, 
Seperti telah diuraikan dimuka, Jaksa Penuntut Umum adalah 
yang paling bertanggung jawab mengenai berhasil-tidaknya 
suatu penuntutan. Hasil penyidikan yang lemah atau tidak 
lengkap menyulitkan kedudukan Jaksa selaku Penuntut 
Umum. 
Mengernbalikan hasil penyidikan kepada penyidik untuk 
disempurnakan atau diperbaiki, seringkali karena berbagai 
faktor menyebabkan lambatnya poses penyidangan, dan hal 
itu bertentangan dengan prinsip : perkara yang cepat dan 
mu rah. 
Hal-hal yang tidak menggembirakan dalam rangka upaya 
penegakan hukum dan keadilan sebagai akibat diistirahat 
kannya Kejaksaan dari kegiatan-kegiaan sebelum penun 
tutan, kiranya sudah dima klumi benar oleh Dewan yang 
terhormat seperti diketahui dalam laporan kunjungan Kerja 
Komisi rn DPR-Rl tanggal 27 Januari 1986. 

3. Wewenang Khusus Jaksa Agung. 
Dalarn kedudukannya sebagai Penuntut Umum Tertinggi, 
Jaksa Agung mempunyai wewenang khusus yang tidak 
dimiliki baik oleh jajaran bawahan dilingkungan Kejaksaan, 
maupun oleh aparat penyidik lainnya. Karena pertimbangan 
pertimbangan tertentu, antara lain yang meliputi sifat perkara 
dan pelakunya, maka Presiden dapat menugaskan kepada 
Jaksa Agung untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan 
penuntutan terhadap perkara tertentu yang ditetapkan oleh 
Presiden. Ketentuan ini rnerupakan pengaturan yang mengan 
tisipasi terhadap berbagai kemungkinan yang dapat timbul 
dalam perkembangan penegakan hukum di Indonesia. Keten 
tuan tersebut terdapat dalarn Pasal 32 ayat 1.b Rancangan 
Undang-undang ini. 

4. Kuasa Hukum, 
Dalam menghadapi kasus-kasus perdata, lebih-lebih dalam 
rangka ber dirinya Pengadilan Tata Usaha Negara, maka 
mungkin ada Pejabat atau Badan Tata Usaha yang digugat. 
Untuk menangani sengketa tata usaha negara tersebut Kejak 
saan dapat ditunjuk untuk dan atas nama Negara dan Pemer 
intah bertindak sebagai kuasa hukum. Ketentuan ini diatur 
dalam Pasal 27 ayat (2) Rancangan Undang-undang, 
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1. Pemhicaraan T'ingkat II/ Pemandangan Urnum Para Angora 
Atas RUU Kejaksaan RI. 
Pemandangan Um um Fraksi Karya Pembangunan, disampai 
kan olelt Martin Hamonangan Hutabarat,SH. 

Fraksi Kar y a Pcm b a n gu n an Dewan Pcrwakilan Rakyat 
Republik Indonesia, sang.u men gnargai diajukannya Rancangan 
Undang-undang icntang Kcjaksaan Rcpuhlik Indonesia ini olch 
Pcrnerintah, karcnn sudah lama ditunggu-tunggu oleh masyarakat, 
dan scjalan dcngan tekad kito untuk mclanjutkan upaya pernbaha 
ruan hukum guna mcwujudkan sistim hukurn nasional bcrdasar 
kan Pancasi la. 

Pcngajuan Ran cnng an Undang-undang tcntang Kcjaksaan 
Republik Indonesia ini mcrupakan bukti nyata bagi masyarakat 
akan kesunggu han Pcm cr intah untuk mc la k san a kan Amanat 
Rakyat schagaim:1n:1 icrcantum d.ilam Garis-garis Besar Haluan 
Negara Tahun 198::-\ dalarn bidang hukurn yang antara lain menga 
takan perlun ya dimantapkan kcdudukan dan pcranan badan-badan 
pcncgak hu kurn scsuai clcngan tugas dan wewenangnya rnasing 
musing. 

Dengan dcmiki.m, diujuk.mnya Rancangan Undang-undang 
tentang Kcj.rksa an Re pu hl i k Indonesia ini mcrupakan langkah 
konkrit untuk mcmantapk.m kcdudukan dan pcranan Kejaksaan 
dalam sistim kct.uancgaruan kit.r, agar dalarn PELITA V ini dapat 
ditcgakkan lundasun hukurn yang lcbih kokoh hagi badan-badan 
penegak hukum k ita dalam rangka pcrsiapan tinggal laridas. 

Scbaga imana dikctuhui diajukannnya Rancangan Undang 
undang tcn t.mg Kcjaksn.in Rcpub lik Indonesia ini adalah dalam 
rangka pcrnbah.irunn hukurn untuk rncrnantapkan kedudukan dan 
penman Kcjuksaan sehagai pcn untut urnum, dengan rncngganti 
Undang-undang No. 15 t.ihun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan 
Pokok Kejaksaan Rcpublik Indonesia dan Undang-undang No. 16 
Tahun 1961 tcntang Pcmbentukan Kejaksaan Tinggi. 

Kedua Undung-undang tersebut sudah lama dirasakan tidak 
sesuai lagi dcn g a n pcrkcmb angun ke adaan dan tuntutan jaman , 
dimana kesadar an h ukurn masyarakat semakin meningkat dan 
tuntutan agar aparat-aparat pcnegak hukum kita seperti Kejaksaan 
Repuhlik Indonesia dapat lcbih meningkatkan profesionalismenya 
dalam rangka mcrnberantas kejahatan dan menegakkan keadilan. 

Fraksi Kar ya Pemhangunan sadar sepenuhnya bahwa Ran 
cangan Undang-undang ten!ang Kejaksaan Repub lik Indonesia 
yang sekar.mg kita bahas, rnerupakan salah satu perangkat hukum 
yang penting untuk mcwujudkan sistim hukum nasional, seba 
gaimana dicita-citakan olch Pcndir i-pendiri Negara kita. Oieh 
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karena itu dalam membahas Rancangan Undang-undang tentang 
Kejaksaan Republik Indonesia ini, Fraksi Karya Pembangunan 
DPR-RI rnenggunakan pola pikir yang dilandasi oleh Pancasila, 
UUD 1945, GBHN, Undang-undang yang berlaku dan Keputusan 
Musyawarah Nasional IV Golongan Karya. 

Pancasila yang te lah diterima sebagai satu-satunya asas 
dalam kehidupan berrnasyarakat, berbangsa dan bernegara meru 
pakan sumber dari segala surnber hukum. Oleh karena itu keselu 
ruhan semangat, arah dan gerak pembaharuan dan pembangunan 
hukum nasional kita haruslah dil aksanakan sebagai upaya 
pengamalan dari semua sila dalam Pancasila secara serasi sebagai 
satu kesatuan yang utuh. Pancasila sebagai dasar dan pandangan 
hidup bangsa menghendaki adanya keseimbangan antara kese 
jahteraan (prosperity) dan kcarnanan (security). Oleh karena itu 
dibidang hukurn yang perlu mendapat perhatian adalah terlaksa 
nanya penegakan hukum yang sesuai dengan sila kemanusiaan 
yang adil dan beradab yang dijiwai oleh keseluruhan sila-sila 
Pancasila. Sudah barang te ntu cita-cita dan keinginan untuk 
menegakkan hu kum terscbut, harus tetap konsisten dengan cita 
cita Negara Kesatuan yang berdasar Pancasila, sebagairnana telah 
diletakkan oleh para pcndiri negara kita, 

Selanjutnya di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai 
landasan konstitusional ditegaskan, bahwa Negara Republik 
Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (Rechts 
staaq, oleh karena itu prinsip yang dianut dalam negara hukum 
Indonesia sepcrti persarnaan di depan hukum. Perlindungan hak 
hak asasi manusia, peradilan yang merdeka dan bebas dari adanya 
pengaruh luar, merupakan prinsip yang harus dijunjung tinggi dan 
ditegakkan secara konsisten dan konsekuen. 

Garis-garis Besar Haluan Negara di bidang hukum menentu 
kan, bahwa pembangunan hukum sebagai upaya untuk menegak 
kan keadilan, kebenaran dan ketertiban dalam negara hukum 
Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, diarahkan 
untuk meningkatkan kesadaran hukum, menjamin penegakkan, 
pelayanan dan kepastian hukumvserta mewujudkan tata hukum 
nasional yang mengabdi pada kepentingan nasional. Selanjutnya 
Garis-garis Besar Haluan Negara mengamanatkan agar terus 
diwujudkan pemerataan mernperoleh keadilan dan perlindungaa 
hukum serta proses peradilan menjadi lebih sederhana, cepat dan 
tepat dengan biaya yang terjangkau oleh semua lapisan masyara 
kat. 

Membangun tata hjukum nasional adalah berarti membangun 
sistim hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam 
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kaitan ini Fraksi Karya Pcmbangunan mernandang bahwa Ran 
cangan Undang-undarig kejaksaan ini merupakan salah satu 
bagian dari sistim hukum nasional iersebut, karena itu harus 
sating melengkapi dan sesuai dengan Undang-undang lainnya. 

Salah sa tu Vndang-undang yang sangat erat kaitannya 
dengan pelaksanaan tugas Kcjaksaan adalah Undang-undang 
Nomor 8 Tahun l 981 icntang Kitab Undang-undang Hukurn 
Acara pidana (KU HAP). Di dalarn KUHAP diatur tata cara untuk 
menangani per kara pidana baik yang mcnyangkut penyelidikan, 
penyidikan dan pcnuntutan. Olah karena secara fungsional tugas 
tugas Kejaksaan tcrkait dengan tugas-tugas instansi lain dalarn 
mcnegakkan hukum, maka Fraksi Karya Pembangunan berpen 
dapat per lu adanya ko or dinasi yang jelas, baik mekanismenya 
maupun pernbidangan tugasnya untuk mcnghindari terjadinya 
tumpang tindih diantara scsa ma instansi penegak hukum dalam 
pelaksanaan tugas di lapangan. Schingga dengan demikian RUU 
tentang Kcjaksaan dan Undang-undang lain di bidang pcnegakan 
hukum hendaknya merupakan satu kesatuan sistim yang kornpak 
dan terpadu. 

Fraksi Karya Pemb angunan DPR-RI akan menyampaikan 
beberapa masalah pokok yang pcrlu dikernukakan dalam Peman 
dangan Urnurn ini, yaitu : 
1. Tentang Kedudukan Kcjaksaan RI dalam sistim ketatanega- 

raan berdasarkan UUD 1945; 
2. Susunan Kejaksaan RI; 
3. Tugas dan wcwcnang Kejaksaan RI; 
4. Pclaksanaan tugas Kejaksaan RI; 

Fraksi Karya Pembangunan mencoba membahas satu demi 
satu masalab-rnasalah pokok yang kami kemukakan di atas. 
1. Tentang kedudukan Kejaksaan RI dalam Sistim Ketatanega 

raan berdasarkan UUD 1945. 
Fraksi Karya Pembangunan bcrpendapat bahwa Kejak 

saan RI adalah lembaga Pernerintah yang mcnjalankan seba 
gian kekuasaan pemerintahan terutama di bidang penuntutan 
pcrkara p idan a. Karena itu adalah sepatutnya apahila Jaksa 
Agung sebagai pimpinan tcrtinggi Kejaksaan diangkat dan 
diberhentikan scrta b ert anggungjawab kepada Presiden. 
Keja ksa an seb ag a i a pa r a t penegak hukum yang diberi 
wewenang satu-satunya dalam bidang penuntutan bertugas 
untuk mericiptakan suatu kondisi dan prasarana guna kelang 
s ungan, kcs inambu ng an dan pengamalan pelaksanaan 
pcmhangunan. 
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Oleh karena itu Fraksi Karya Pembangunaa berpendapat 
bahwa perumusan kedudukan Kejaksaan RI dalam RUU ini 
masih perlu disempurnakan agar secara tepat menggambar 
kan posisi dan fungsi Kejaksaan RI dalam tata susunan 
kekuasaan dalam negara kita yang sedang membangun. 
Sebagai contoh dapat dikemukakan, bahwa dalam RUU ini 
masih digunakan pertstilahan-peristilahan yang berbeda, 
misalnya dalarn Konsiderans Menimbang point "a" diguna 
kan istilah pelaksanaan kekuasaan negara di bidang penuntut 
an, sedang dalam Pasal 1 ayat (1) RUU digunakan istilah 
lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara · 
di bidang penuntutan. 

Perumusan tersebut kiranya perlu dimantapkan agar 
menggarnbarkan pula bahwa selain tugas utamanya di bidang 
penuntutan, dalarn menegakkan ketertiban dan ketenteraman 
umum, Kejaksaan juga dapat mengemban tugas perdata dan 
tata usaha negara, yang keseluruhannya adalah untuk 
mewujudkan keadilan dan kebenaran. 

Disamping itu Fraksi Karya Pembangunan DPR-RI juga 
sependapat dengan Keterangan Pemerintah bahwa kita perlu 
menjabarkan lebih tegas dalam RUU ini mengenai profit 
Kejaksaan dalam Negara Pancasila, profil Kejaksaan dalam 
negara huku m dan profil Kejaksaan dalam negara yang 
sedang membangun. Apabila kita dapat merumuskannya 
secara tuntas, maka peranan Kejaksaan dalam negara kita 
akan dapat berfungsi lebih eff ektif dalam menjaga ketertiban, 
mengamankan pernbangunan, dan mempertahankan Pancasi 
la sebagai ideolcgi negara dan falsafab hidup bangsa, terha 
dap segala macam usaha dan rongrongan yang dapat meng 
goyabkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa 
dan bernegara. 

2. Tentang Susunan Kejaksaan Rf. 
Mengenai hal ini Fraksi Karya Pembangunan mengaris 
bawahi susunan Kejaksaan RI yang terdiri dari kejaksaan 
Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Susunan 
organisasi dan tata kerja Kejaksaan dalam RUU ini disebut 
kan untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Presi 
den. Menurut hernat kami ketentuan ini adalah merupakaa 
konsekuensi dari kedudukan Kejaksaaa sebagai lembaga 
yang bertanggungjawab kepada Presiden, Selain itu pengatu 
ran yang demikian dapat dipandang cukup luwes untuk lebih 
mudah disesuaikan dengan perkembangaa keadaan. Adapun 
hal Jain mengenai susunan Kejaksaan yang perlu ditemuka- 
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kan ialah perumusan Pasal 7 ayat (1) RUU yang menentukan 
"Jaksa adalah pejabat f ungsional yang diangkat dan diberhen 
tikan oleh Jaksa Agung". Hal ini menunjukkan bahwa Jaksa 
sebagai pcjabat f ungsional dituntut untuk lebih meningkatkan 
profesionalisme, integritas pr ibadi dan tanggungjawabnya 
dalam mengcrnban tugas mcncgakkan hukum dan keadilan. 

3. Ten tang Tugas dan Wewenang Kejaksaan RI. 
Dib idang tugas clan wewcnang, Fraksi Karya Pemba 

ngunan DPR-RI melihat ada 6 pcrmasalahan yang perlu 
disarnpaikan bcrkenaan dengan ha] tcrsebut, yaitu : 
a. Pasal 17 ayat ( 1) R VU mencntukan bahwa dalarn hat 

Jaksa mclaku kan kcjnhutan dan atau pelanggaran yang 
langsung arau tidak langsung bcrhubungan dengan jaba 
tannya dapat diiangkap atau ditahan atas perintah Jaksa 
Agung. Fraksi Karyn Pcmbangunan ingin rnenanyakan 
proses pcngaturan scpcrti ini tidak akan mcmperlambat 
proses pcnangkapan atau pcnahanan seorang Jaksa yang 
telah melakukan kejahatan dan atau pelanggaran? 

b. Pasa l 27 ayat(l) "(;", dim ana RUU rnenentukan akan 
kewcnangan Kcja ksaan untuk mclakukan pemeriksaan 
tarnbahan atas perintah hakim baik diminta atau tidak 
diminta. Dalarn hubungan ini Fraksi Karya Pcmbangun 
an mcrninta pcnje lasan mcngcnai latar belakang dican 
tumkannya a ya tcrscbut. yang scbagairnana dikemuka 
kan olch Pcmerintah dalam Kctcrangannya mcngantar 
RUU ini adalah karcna sering tcrlambatnya proses pe 
nyidang.m, lcmahnya basil penyidikan, schingga menyu 
l it k a n k cdud u k a n jaksa selaku Pcnuntut Umum dan 
mcnycbabkan kurang tcrcapainya prinsip; perkara yang 
ccpat dan mur ah. Fraksi Karya Pcmhangunan mengha 
rapkan pcnje las.m Pcrner intah apakah sudah pernah 
dila kukan pene litian m engenai ha) ini, dan bagaimana 
has ii evaluasinya". Selanjutnya Fraksi Karya Pernba 
ngunan mcnanyakan apakah kcwenangan tersehut juga 
mcliputi pcrkar a-perkara pidana yang diperiksa dengan 
acara pcmcriksaan biasa ? 
Schab mcnurut Pasal 203 KUHAP ayat (3) point "b" 
pemcriksaan tarnbahan dilakukan Penuntut Umum alam 
ha) Hakim mcmandang pcr lu untuk perkara-perkara pi 
dana yang diperiksa dcngan Acara pemeriksaan Singkat, 

c. Pasal 27 ayat (2) RUU rnenetukan " Dib idang Perdata 
dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dapat bertindak di 
dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama 
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negara atau Pemerintab. Dalam Penjelasan Pasal ini 
ditentukan bahwa tindakan mewakili Negara atau Peme 
rintah tersebut dilakukan berdasarkan kuasa dari badan 
Negara atau Pemerintah. Walaupun sudah ada Penjelas 
an seperti tersebut di atas, namun Fraksi Karya Pemba 
ngunan DPR-RI masih perlu meminta ketegasan dari 
Pemerintah, apakah kewenangan bertindak dari Kejak 
saan di bidang perdata hanya dalam soal-soal dimana 
negara atau pernerintah menjadi salah satu pihak dalam 
perkara atau mempunyai kepentingan langsung dalam 
perkara yang bersangkutan? Hal ini kami pandang pen 
ting untuk diperjelas, terutama menjelang mulai berfung 
sinya Pengadilan Tata Usaha Negara pada tahun depan, 
yang rnernungkinan anggota masyarakat dapat menggu 
gat Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara melalui 
pengadilan. 

d. Pasal 29 RUU menentukan : "Selain melaksanakan 
kekuasaan negara di bidang penuntutan sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-undang ini, Kejaksaan juga 
melaksanakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan 
wewenang lainnya berdasarkan Undang-undang tertentu. 
Fraksi Karya Pemhangunan DPR-RI ingin menanyakan 
apakah pelaksanan penyelidikan dan penyidikan oleb 
Kejaksaan menu rut Pasal 29 RUU ini masih dapat dika 
takan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan 
angka 4 KUHAP ? 
Dimana ditentukan bahwa penyidik adaJah Pejabat Polisi 
Negara RI atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu 
yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang 
untuk melakukan penyidikan, 
Se la in itu Pasal 284 ayat (2) KUHAP menentukan 
bahwa: "Dalam waktu dua tahun setelah Undang-undang 
ini diundangkan, maka terbadap semua perkara diber 
lakukan ketentuan Undang-undang ini, dengan penge 
cualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus 
acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-undang 
tertentu, sarnpai ada perubahan dan atau dinyatakan 
tidak berlaku lagi". 
Dalarn Penjelasan Pasal 284 ayat (2) antara lain diurai 
kan sebagai berikut : " .... dengan catatan bahwa semua 
ketentuan khusus Acara Pidana sebagaimana tersebut 
pada Undang-undang tertentu akan ditinjau kembali, 
diubah atau dicabut dalam waktu yang sesingkat-sing- 



katnya'', A tau dcngan kata lain Pasal 284 KU HAP yang 
mcrupakan Kctcntuan Peralihan memberikan wewcnang 
kcpada Kejaksaan unluk scmcntara waktu, rnclakukan 
penyidikan dalam pcrkara-pcrkara tindak pidana khusus, 
Schingga bila dikaitkan RUU ini dengan kctentuan Pasal 
284 ayat (2) KUHAP bcr ikut Penjelasannya , maka 
timbul pertanyaan apakah ketentuan Pasal 29 RUU ini 
scjalan dengan jiwa dan scmangat Pasal 284 ayat (2) 
KlJHAP tcrscbut'!. Dan apa yang menjadi la tar belakang 
sampai perlu dicantumkannya Pasal 29 RUU ini. 

e. Pasal 32 ayat {l) point "a" m enentukan bahwa Jaksa 
Agung sclaku Penuntut Urnurn tertinggi mempunyai 
tugas dan wewenang : "rncnetapkan scrta rnengendalikan 
kcbijakan umum pcncgakan hukum dan keadi\an". 
Da larn huhungan ini, rncskipun Fraksi Karya Pcmba 
ngunan DPR-RI dapat memahami pentingnya peranan 
Jaksa Agung di hidang pcncgakkan hukum, namun 
kewenangan ini dirasakan tcr lalu luas dan dapat men 
jangkau tugas dan kcwcnangan badan/instansi pcnegak 
hukum lainnya yang sccara struktural organisatoris tidak 
hcrada da lam ken d al i Jaksa Agung. Oleh karcna itu 
pcrumusan point ini pcrlu diletakkan pada proporsi yang 
wajar yang mcnjadi ruang lingkup Kejaksaan RI. 

L Sdain daripada itu masalah haru yang tcrcantum dalam 
RUU ini ia lah yang mcnyangkut tugas dan wewcnang 
Jaksa Agung selaku Penuntut Urnum tcrtinggi scbagai 
mana diru mus kan dalam Pasa l 32 ayat (1) point "b", 
yaitu untuk melakukan pcnyelidikan, penyidikan dan 
pcnuntutan tcrhadap pcrkara-perkara tcrtentu yang dite 
tapkan olch Presidcn. 
Schubungan dcngan ha! ini Fraksi Karya Pembangunan 
DPR-RI ingin mcndapat pc nje la s an mcngenai latar 
helakang dicantumkannya Pasal 32 ayat (1) point "b" 
tcrscbut ? 
Mcskipun Fraksi Karya Pernbangunan DPR-Rl mema 
hami perlunya kita b er si kap sup e l dan luwes dalam 
mcngantisipasi berbagai kcmungkinan yang dapat timbul 
dalam pcrkcmbangan pencgakkan hukum di masa dcpan, 
namun Fraksi Karya Pcmbangunan DPR-RI tetap ber 
pendapat perlunya dihindarkan agar pencantuman 
kcwenangan Prcsidcn untuk mcnctapkan Jaksa Agung 
guna melakukan pcnyclidikan dan penuntutan perkara 
pcrkara tertentu jangan sampai ditafsirkan hahwa hal 
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tersebut menyentub kewenangan yang terkait dengan 
proses peradilan yang dijamin kebebasannya oleh UUD 
1945. Demikian pula halnya dalam kaitan dengan Pasal 
27 UUD 1945 yang menjamin adanya persarnaan 
kedudukan setiap warga negara di dalam hukum dan 
pemerintahan, Fraksi Karya Pemhangunan berpendapat 
perlunya Pemeintah memberi penjelasan mengenai latar 
belakang Iahirnya Pasal ini. 

4. Tentang Pelaksanaan Tugas Kejaksaan RI 
Dalam melaksanakan tugas sebagai Penuntut Umum 

Fraksi Karya Pembangunan mengharapkan agar Kejaksaan 
benar-benar mampu menempatkan diri secara selaras, serasi 
dan seimbang sebagai wakil dari masyarakat, pemerintab dan 
negara. 

Kejaksaan juga harus dapat meletakkan hak dan kewa 
jiban asasi warga masyarakat dalam keseJarasan, keserasian 
dan keseimbangan antara kepentingan perseorang dengan 
kepentingan masyarakat, 

Dengan demikian Kejaksaan dalam melaksanakan 
tugasnya benar-benar mampu menjadi pengayom masyara 
kat, memberi rasa aman dan tenteram, menciptakan ling 
kungan dan iklim yang mendorong kreativitas dan partisipasi 
masyarakat dalam pembangunan serta mendukung stabilitas 
nasional yang sehar dan dinamis, 

Apabila citra Kejaksaan seperti di atas dapat terwujud 
dalam diri setiap aparat Kejaksaan dalam melaksanakan 
setiap tugasnya, maka dengan sendirinya profil Kejaksaan 
yang kita cita-citakan akan bersinar dengan cemerlang, yakni 
sebagai pengayorn masyarakat, pembela hak-hak asasi 
manusia, pengaman pembangunan dan pengawal Pancasila. 

Fraksi Karya Pembangunan DPR-RI menyadari bahwa 
masib ban yak hal-hal pokok yang perlu untuk dikemukakan 
dalam pembahasan RUU tentang Kejaksaan RI ini, oleb 
karena itu pem-bahasan materi RUU ini lebih lengkap (pasal 
demi pasal) akan kami sampaikan nanti pada waktunya 
dalam Pembicaraan Tingkat III. 

Dernikianlah masalah-masalah pokok yang menurut 
Fraksi karya Pembangunan DPR-RI patut mendapat perha 
tian kita semua dan perlu mendapat penjelasan tambahan dari 
Pemerintah. 
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Pemandangan Umum Fraksi ABRI, melalui juru bicaranya, 
Drs. H. Boges Sudjadi, G.R. 

Fraksi ABRI berpendapat, bahwa ditinjau dari scgi urgensi 
nya, penyampaian Rancangan Undang-un<lang tcntang Kejaksaan 
ini tcpat pada waktunya. Sebagairnana tclah dijelaskan secara 
panjang lobar oleh Saudara Mentcri Kehakiman dalam Keteran 
gan Pcmer intah yang disarnpaikan pada tangg:al 16 Nopernb cr 
1990 yang lalu, bahwa pembangunan hukum tcrtata dalam tiga 
pilar, yaitu : 

1. Perangkat pcrundang-undangan. 
2. Aparatur penegak hukurn dan 
3. Kcsadaran hukum masyarakat 

Upaya pembangunan pilar hukum yang pcrtama, yaitu pcrnba 
ngunan perangkal pcrundang-undangan, telah diawali dengan 
lahirnya Undang-undang Nornor 14 Tahun 1970 tentang kcten 
tuan-kctentuan Pokok Kekuasaan Kehgakiman , yang kcmudian 
dijabrkan dalam: 
1. Undang-undang Nomor 2 Tah un 1986 tcntang Peradilan 

Um um, 
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tcntang: Pcradilan Tata 

Usaha Negara, dan 
3. Undnag-undang Nornor 7 Tahun 1989 lentang Pcrad ilan 

Agarna. 
Dcngan lahirnva kctiga Undang-undang yang mcrupakan pcnja 
baran dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, serta tclah 
berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950 jo. Un dang 
undang No. 22 Tahun 1965 tentang susu n a n dan Kekuasaan 
b adan-badan Pcr adi lan Milner, maka perangk at perundang 
undangan yang mcngatur aparat pcncgak hukurn di bidang pcradi 
lan sudah lengkap. Dcngan dcrn ikian scrnakin mantaplah kerang 
ka landasan di bidang hukurn mcnjclang saat tinggal landas pada 
awal Pelita VI, yang linggal tiga tahun lagi, Sernentara itu keten 
tuan yang rnengatur tcntang Kejaksaan, sclaku aparal pcnegak 
hukum di bidang penuntutan , m asih bertumpu pada Undang 
undang noruor 15 Tahun 1961 dan Undang-undang Nomor 16 
Tahun 1961. Kedua undang-undang tersebut yang selain sudah 
tidak sesuai lagi dcngan pcrubahan yang tcrjadi di hidang kctata 
negaraan, juga sudah tidak lagi memadai jika dikaitkan dcngan 
tuntutan pembangunan saat ini. 

Oleh karena itu, bilamana dihubungkan .dcngan saat tinggal 
landas, untuk memantapkan kerangka landasan pernbangunan di 
b id ang hu kum , m a ka pernben tu k an Undang-undang tcntang 
Kejaksaaan Republik Indonesia dinilai sangat mendesak. Semen- 
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tara itu apabila dihubungkan dengan filosofi, konstitusi dan 
strategi pembangunan nasional, kelahiran undang-undang tentang 
Kejaksaan Republik Indonesia ini merupakan salah satu perwu 
judan yang lebih kongkret dari negara hukum yang berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang kehadirannya 
secara tersirat telah diamanatkan pula dalam Garis-garis Besar 
Haluan Negara dan PeJita. Selanjutnya, karena muatan Undang 
undang tentang Kejaksaaan Republik Indonesia erat kaitannya 
dengan perlindungan hak asasi manusia, maka kelahirannya 
sangat dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat, dan proses pembaha 
sannya sudah tentu akan menarik perhatian masyarakat. 

Oleh karena itu Fraksi ABRI menyampaikan penghargaan 
kepada Pemerintah atas keberhasilannya menyuysun Rancangan 
Undang-undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan atas 
penyampaian Rancangan Undang-undang ini kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat untuk dibahas lebib lanjut. 

Dari Keterangan Pernerintah yang disampaikan pada tanggal 
10 Nopember 1990 yang lalu, Fraksi ABRI mencoba menyimak 
penalaran dan latar belakang historis, serta pokok-pokok pikiran 
yang digunakan oleh Pemerintah dalam perumusan Rancangan 
Undang-undang itu, antara lain menyebutkan : 
1. Bahwa produk hukum yang dibasilkan diharapkan sesuai 

dengan serasi dengan pertumbuhan dan perkembangan serta 
asas keadilan dan manfaat yang berakar pada nilai-nilai luhur 
Pancasila. 

2. Bahwa adakalanya pertumbuhan dan perkembangan itu 
menuntut kesiapan mental untuk menerima perubahan pola 
ataupun penyegaran penafsiran terhadap pola yang dianut 
selama ini. 

3. Bahwa produk hukum yang dihasilkan barns antisipatif dan 
mampu menjawab tantangan yang semakin canggih. 

4. Bahwa Kejaksaan sebagai salah satu aparat penegak hukum 
harus mencerminkan profit yang berbobot, bersih dan penuh 
kewibawaan dalarn menjalankan peranannya dalam negara 
Pancasila, negara hukum dan negara yang sedang memban 
gun. 
Fraksi ABRI dapat memahami keempat premis (pengandaian 

awal) yang dijadikan titik tolak oleh Pemerintah itu. Bahkan 
dengan Versi yang lebih kongkret Fraksi ABRI-pun bertolak dari 
premis yang serupa. Fraksi ABRI berpendapat, bahwa Ran 
cangan Undang-undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia 
yang akan datang bendaknya mampu menjamin terwujudnya dua 
ha] yaitu : 
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Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 yang discbut Kitab 
Undang-un dan g Hukum ac ara Pidana (KUHAP), yang kita 
hanggakan schagai "karya agung" ("master piece") pcrtama, di 
bidang h u kum, yang dihasilkan olch putcra bangsa Indonesia. 
Kitab UnJang-undang ini dipersiapkan cu kup lama dan melalui 
pcmbahasan yang matang di Seminar-seminar, Panitia-panitia di 
Pokja-pokja selarna lcbih kurang 14 tahun, scbclum disampaikan 
untu k dibahas dal am DPR-RI. Sehagai Kitah undang-undang 
yang bersitat koditikatif dan un ifikatif, KUHAP adalah "basic 
law", yang sccara impcratif wajib mcnjadi rujukan utama dalam 
setiap pcnyusunan peraturan pcrundangan yang mcrupa kan 
pcnjaharan dari hukurn acara pidana Scsuai dengan Konsidcrans 
Mcngingat-nya, KUHAP lahir di dorong olch arnanat yang tcr 
kandung dalarn GBHN 1978 yang antara lain berbunyi : 
" ••• penertiban hadan-hadan penegak hokum, sesuai dengan 
fungsi dan wewenangnya maslng-masing ... '' 
Dalam keterangan Pcmcrintah tanggal 16 Nopcmbcr 1990 Saudara 
Mcnteri Kehakiman mcnyimpulkan, hahwa : 
" ... Seluin daripada itu KlJHAP tersebut menegaskun secara 
prinsipiil pcmbagian Iungsl, tugus dan wewenung masing 
masing aparat penegak hukum ..... ". 

Pcmbagian tugas, wcwcnang dan tanggung jawab itu bukan 
berarti pengkotak-kotakan, tetapi di dalarnnya tcr kandung makna 

1. Di satu sisi sejauh mungkin Rancangan Undang-undang tetap 
m engacu kepada pcrangkal perundang-undangan pokok 
(rbasic law") yang telah ada scbagai basil dari pcmbaharuan 
hukum sclama ini. 

2. Di sisi lain sem a ki n mcmantapkan Kcja ksaan sehingga 
mampu meningkalkan pclaksanaan fungsi dan peranannya 
secara optimal scbagai aparat penegak hukum dalarn bidang 
peradilan. 
Dalam keterangan Pcmcrintah tanggal 16 Nopcmbr 1990 

Saudara Mcntcri Kehakiman telah mcnguraikan makna dari profit 
Kcjaksaan dalam Negara Pancasila, Negara Hukum, dan Negara 
yang lcngah memhangun. Sclanjutnya dib ah as pula ten tang 
pcrlunya kcserasian antara upaya mcwujudkan kepastian hukum 
dcngan pcrlindungan hak asasi manusia. Dengan mcndalami 
kcmbali Konsidcnrans Mcngingat dan Pcnjclasan Umurn dari 
Undang-undang Nornor 8 Tahun 1981 tcntang Hukum Acara 
Pidana, Fraksi ABRI berpendapat bahwa hasrat untuk mewujud 
kan profit Jaksa dan kcscrasian yang diharapkan itu, scsungguh 
nya tclah tcrwadahi dalarn Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 
itu. 
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keharusan koordinasi dan sinkronisasi antar aparat penegak 
hukum, sehingga bermuara dalam apa yang disebut: "integrated 
criminal justice system" yang " memandang proses penyelesaian 
perkara pidana adalah suatu mata rantai dari rangkaian kegiatan : 
Penyidikan penuntutan-penyidangan-pemutusan perkara-penghu 
kuman dan pelaksanaannya secara terpadu ... ". Fraksi ABRI ber 
pendapat bahwa keterpaduan itu bukan berasal dari pembebanan 
tugas yang tum pang tindih, tetapi justru merupakaa hasil koor 
dinasi dan sinkronisasi dari pembagian tugas, wewenang dan 
tanggung jawab yang jelas di antara aparat penegak hukum, yaitu 
Polisi mempunyai tugas di bidang penyidikan, J aksa di bidang 
penuntutan, dan Hakim di bidang pemutusan perkara. Tumpang 
tindih dalam pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab, 
bukan saja akan mengurangi produktivitas kerja, tetapi juga akan 
mengurangi kepastian hukum, khususnya bagi tersangka, pe]aku, 
korban tindak pidana, maupun pencari keadilan pada umumnya. 

Atas pertimbangan yang telah kami utarakan tadi, Fraksi 
ABRI berpendapat, bahwa da]am rangka mewujudkan keman 
tapan aparat penegak hukum sesuai dengan fungsi dan peranan 
masing-masing Rancangan Undang-undang tentang Kejaksaan 
Republik Indonesia harus sejauh mungkin merujuk kepada 
KUHAP, yang berrnakna menghindari tumpang tindih pembeba 
nan tugas, dan mencegah perluasan wewenang salah satu aparat 
penegak hukum tertentu dengan mengurangi wewenang aparat 
penegak hukum lainnya, Hal mana dapat mengganggu keutuhan, 
keserasian, dan keseimbangan konfigurasi unsur-unsur penegak 
hukum dalam sistem tersebut. Oleh karena itu perkenankanlah 
Fraksi ABRI menanggapi beberapa rumusan Rancangan Undang 
undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia serta Keterangan 
Pemerintah dengan tetap merujuk kepada KUHAP. 

Dalam kesempatan ini Fraksi ABRI, akan menyoroti lima hal 
yang kami anggap cukup mendasar untuk dibahas lebih lanjut 
dalam pembicaraan tingkat III nanti, yaitu tentang : 

1. Wewenang Kejaksaan melaksanakan penyidikan dalam 
perkara-perkara tindak pidana khusus. 

2. Wewenang Kejaksaan melakukan pemeriksaan tam 
bahan. 

3. Wewenang Khusus Jaksa Agung mengenai perkara 
perkara tertentu, 

4. Kedudukan Jaksa Agung di bidang penegakan hukum, 
dan 

5. Tugas dan wewenang Kejaksaan lainnya. 
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1. Wewenang Kejaksaun m elakukan penyidikan dalam 
perkara-perkara khusus (pasul 29 Rancangan Undang 
undung), 
Para pcrumus KUHAP mcnyadari hahwa pcmhagian tugas, 
wewcn ang dan tanggung jawab di antara aparat pen egak 
hukurn itu , t idak murigk in dilaksanakan dcngan seketika/ 
langsung berjalan dcngan baik, sch ingga untuk m encetah 
t crj a d in ya kckosongan h u k u m , para perumus KUHAP 
dcngan arif rnencanturnkan Ketentuan Peralihan dalarn Pasal 
284, yang mernberi kcrnungkinan diberlakukannya hukum 
acara sehagaimana tcrcantum dalam undang undang tertcntu, 
scsuai dengan substansi yang tcrsur at dalarn undang-undang 
tertenlu. Scsuai deng an yang kcmu dian diperkuat dcngan 
Pcnjclasan Pcrnerintah tanggal 15 Juli 1981, di kala KUHAP 
masih dalam proses pcmhahasan, pasal ini hersifat scrncntara 
dan tidak untuk "di laug gcng knn". (Pedoman Pela ksan aan 
KU HAP halarnan 7 3 dan 121 yang dikcluar kan olch De 
p.rr tcmcn Kch ak irnan Rcpub li k Indonesia). Atas dasar itu 
dib cr il ah wcwcn a ng k cpada Kcj aksaan untuk mcl aku kan 
penyidikan dalam t indak pid:rna yang diatur dalarn undang 
undang tcrtcntu scpcrti : 

a. Un dang-u n da ng No mor 7 Darurat Ta h un 19.55 
tcntang Tindak Pidana Ekonorni. 

h. Undang-undjang No m o r 3 Tah u n 1971 tcntang 
Pcmhcrantasan Tindak Pidana Korupsi. 

c. Un dang-un d ang Norn or 11 PNPS Ta h u n 1963 
tcntang I'cmberantusan Kcgiatan Subvcrsi dan 

d. Undang-uridang Nom or 9 Tah u n 1976 tcntang 
Narkotika maxih dimungkinkan. 

Dcngan mclihat tahun kclab iran undang-undang terscbut lath, 
yang scrnuan ya dihuat scb elu m adanya KU HAP, m a k a 
kiranya Pcmcrintah scpcndapat dcngan Fraksi ABRI, bahwa 
bcrlakunya keten tuun d a l am Pnsal 284 KUHAP itu hanya 
bcrsif'at semcnlara untuk mcnccgah ke.kosongan hukum, 
bukan untuk dikcmbangkan atau untuk dilcstnrikan. 
Bahwa undang-undang tcrtcntu itu bukanlah "dclik khusus" 
( "spcciale delicten "), mcla in kan D1 crupaka n "pcraturan pcr 
undangan pidana khusus" (11hlfwndere weuen"), yang bclurn 
dimuat dalam Ki t a h Undang-undang Hukum Pi d a n a 
(KU HAP) hualan tahun 1915. Men urut Program Kerja De 
partcmcn Kchakiman, pcnyw;t·;1;rn KUHP nasion al, sebagai 
pcngganti KUHP yang hems::! ~:~,ri kVethoek \'(m Stratrecht, 
sudah mulai dipcrsiupkan dal:i;" Pclita V ini. 
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Dalam KUHP yang akan datang "bijzondere wetten" itu 
mungkin telah merupakan bagian dari KUHP Nasional, 
sehingga tumpang tindih pernbagian tugas antara penegak 
hukum diharapkan tidak akan merupakan masalah lagi. Oleh 
karena itu Fraksi ABRI mengganggap perlu untuk membahas 
secara lebih mendjalam Pasal 29 Rancangan Undang-undang 
yang memberi kesan hendak "melanggengkan " pasal 284 
KU HAP. 

2. Wewenang Kejalwlan melakukan pemeriksaan tam 
bahan (Pasal 27 ayat (1) huruf e), 
Mengena i ketentuan Pasal 27 a yat ( 1) huruf e Rancangan U ndang 
undang yang memberikan tugas dan wewenang pada Kejak 
saan untuk melakukan pemeriksaan tambahan atas perintah 
Hakim, dalam rangka menyempurnakan basil penyidikan dari 
Polri, demi tercapainya prinsip penyelesaian perkara yang 
cepat dan murah perlu dikaji lebih mendalam dalam hubu 
ngannya dengan KUHAP. Alasan dan latar belakang diada 
kannya ketentuan tersebut seperti dijelaskan dalam Keterang 
an Pemerintah ialab karena "dihapuskan kewenangan (Kejak 
saan Red) melakukan pengusutan dan penyempurnaan basil 
penyidikan sebelum suatu perkara pidana diajukan ke sidang 
pengadilan membuat Kejaksaan seperti dalam spektrum 
penanggulangan tindak pidana secara preventif di satu pihak 
dan secara represif di lain pihak" Hal yang dernikian itu 
"acap kali menempatkan Jaksa Penuntut Umum dalam posisi 
yang lemah , sulit atau tidak meyakinkan dalam sidang 
sidang pengadilan" sehingga "Kejaksaan menjadi pusat 
sasaran sorotan, kecaman dan lontaran kemarahan". Dal am 
hubungan ini Fraksi ABRI ingin memperoleh penjelasan dari 
pernerintah, apakah dengan dicantumkannya rumusan Pasal 
27 ayat (1) buruf e terseebfut kita hendak kembali lagi pada 
jamanya HIR yang justru dihapuskan oleh KU HAP? 

3. Wewem.ang khusus jaksa Agung meagenal perkara 
perkara tertentu (Pasal 32 ayat (1) huruf'B 
Hal lain yang menaruh perhatian Fraksl ABRI ialah keten 
tuan Pasal 32 ayat (1) huruf b Rancangan Undang-undjang 
dan Penjelasannya, yang memberikan tugas dan wewenang 
kepada jaksa Agung selaku Penuntut Umum Tertinggi, untuk 
"melakukan : penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan 
terhadap perkara tertentu yang ditetapkan oleh Presiden". 
Menurut Keterangan Pemerintah, pasal ini merupakan "pasal 
antisipasi" menghadapi berbagai kemungkinan dalam per 
kembangan penegakan hukum di Indonesia berdasarkan 

I 

~ 
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pertimbangan-pertimbangan tertentu, dan meliputi sifat 
perkara maupun pelakunya. Kiranya Pemerintah dapat 
memberikan suatu contoh dalam keadaan yang bagaimana 
pasal tersebut dapat digunakan : dalam kasus apa, terhadap 
siapa, dan apakah pertimbangannya? Sementara ini Fraksi 
ABRI berpendapat, bahwa penerapan ketentuan terscbut 
khususnya bilarnana menyangkut "pelakunya'' akan berarti 
mengadakan perbedaan terhadap pelaku tindak pidana terse 
but. Padahal dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 
1945 ditentukan antara lain bahwa segala warga negara 
bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan. 
Ketentuan ini juga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pene 
gakan hukum yaitu prinsip "equality before the law" 

4. Kedudukan Jaksa Agung di bidang penegakan hukum. 
Sebagaimana dengan panjang lebar telah diutarakan tadi, 
penegakan hukum dilakukan anlara lain dengan pembagian 
tugas, wcwenang dan tanggung jawab a pa rat penegak hukum 
scsuai dengan fungsinya masing-rnasing. 
Fungsi penyidikan dilakukan olch Polri yang berpuncak pada 
Kapolri, fungsi penuntutan dilakukan olch Kejaksaan yang 
berpuncak pada Jaksa Agung, dan Iungsi peradilan dilakukan 
o l e h Hakim yang berpuncak pada Mah kamah Agung. 
pembagian fungsi antar aparat penegak hukum itu bersi(at 
horizonta, sehingga hubungan kerja di antara mcreka bersifat 
koordinatif, bukan bersifat subordinatif, yang mendudukkan 
suatu aparat penegak hukum di atas aparat penegak hukurn 
lainnya. 
Schubungan dengan itu Fraksi ABRI mcnghimhau kepada 
Pcmerintah dan rekan-rekan Fraksi lain, untuk bersama-sarna 
mengkaji secara mendalam mengcnai kctentuan Pasal 32 ayat 
(1) huruf a, yang memberikan wcwcnang kep ada jaksa 
Agung selaku Penuntut Umum Tcrtinggi, untuk menetapkan 
serta mengendalikan kebijakan umum penegakan hukum dan 
keadilan. 
fraksi ABRI berpendapat, bahwa ketentuan ini arnatlah luas, 
karena tidak terbatas pada penuntutan saja dan dapat men 
yangkut bidang tugas dan wewcnang penegak hukum lain 
nya. 
Demikian pula wewenang jaksa Agung tersebut dalam Pasal 
33 tentang Perijinan kepada seorang tersangka, terdakwa atau 
terpidana untuk berobat atau mcnjalani perawatan di rumah 
sakit. 
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5. Tugas dan weweuang Kejaksaan lalnnya 
Yang perlu juga dibahas ialah ketentuan dalam Pasal 28 
Rancangan Undang-undang tentang wewenang Kejaksaan, 
untuk seijin hakim menempatkan seseorang di rumah sakit 
atau tempat perawatan jiwa atau tempat Jain dihubungkan 
dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1966 tentang 
Kesehatan Jiwa, yang telah mengatur orang dan badan yang 
berwenang, menempatkan seseorang di rumah sakit atau 
tempat perawatan jiwa. · 
Mengenai ketentuan tersebfut dalarn Pasal 27 ayat (2), yang 
menentukan bahwa kejaksaan dapat bertindak di dalam dan 
di luar Peradilan, dan penjelasannya serta Keterangan Peme 
rintah, perlu kiranya diperhatikan tentang Keahlian seorang 
jaksa yang bertitik berat dibidang pidana, dan bukannnya 
dibidang perdata. ketentuan pasal ini tidak boleh mengurangi 
kebebasan badan Negara atau Pemerintah yang bersangkutan 
dalam menunjuk seseorang sebagai kuasanya. 
Mengenai ketentuan tersebut pada Pasal 27 ayat (3) huruf e 
perlu kiranya diberi pembatasan tentang pengertian tindakan 
hukum yang dapat dilakukan oleh kejaksaan. 
1. Profesionalisme Aparat Kejaksaan 

Pasal 1 sarnpai dengan pasal 15 dan pasal 10 sarnpai 
dengan 26 Rancangan Undang-undjang tentang Kejak 
saan Repub lik Indonesia yang b er isi persyaratan, 
sumpah jabatan pengangkatan dan pembehentian aparat 
Kejaksaan men-cerminkan bahwa jabatan jaksa adalah 
jabatan profesional. Seseorang baru dapat diangkat 
menjadi Jaksa jika ia memenuhi persyaratan fisik, 
akademik, dan moral. 
Apab ila di kernu dian hari seorang jaksa tidak lagi 
memenuhi persyaratan itu, maka ia dapat diberhentikan 
baik dengan hormat maupun tidak dengan hormat. Selan 
jutnya profesionalisme jaksa nampak dari ketentuan 
yang menyatakan, bahwa Jaksa adalah jabatan fungsio 
nal, dan untuk dapat diangkat mejadi Jaksa dipersyarat 
kan harus Sarjana Hukum, sedangkan pola karier jaksa 
tercermin antara lain dalam pasal 20 dan 21 Rancangan 
Undang-undang ini. Dengan dernikian jabatan jaksa 
bukan saja profesional, tetapi juga bersifat selektif'. 
Fraksi ABRI dapat menangkap makna, bahwa profesio 
nalisme dan selektifitas ini diharapkan akan dapat 
mendcrong para jaksa meningkatkan kemampuannya, 
yang berarti akan meingkatkan kemantapan dan produk- 



2. Perlakuan Khusus Terhadap Jaksa 
Pcrlakuan khusus tcrhadap Jaksa tcrccrrnin dalarn Pasal 
17 Rancangan Undang-undang tcntang Kejaksa an 
Rcpublik Indonesia, yang antara lain bcrbunyi : 
"Dalam ha/ Jaksa melakukan kejaliatan dan a taupe 
langgaran yang langsung atau tidak langsung berhu 
bungan dengan jabatannya, dapat ditangkap dan dita 
han atas perintab Jaksa Agung ... " 
Apabila dihuhungkan dcngan per an an ja ksa sehagai 
salah satu unsur dalam rangkaian proses pen yelcsaian 
pcr kara sebagai upaya pcncgakan hukum, Fraksi ABRI 
dapat mcmahami adanya rurnusan itu, namun perlakuan 
istimcwa itu kurang scja la n dcngan jiwa Pasal 27 ayat 
(1) Undang-Undang Dasar 1945 yang rnenyatakan : 
"Segala warga negara bersamaan kedudukanny a di 
dalam hukum dun Pemerintahan dan wajib menjunjung 
Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali 
nya" 
Pcrsarnaan kcdudukan di dcpan hukurn atau "equality 
before the law" yang t c r k a n d u n g d a l a m pasal 27 
Undang-undang Dasar 1945 ini rn erupakan salah satu 
ciri dari ncgara hukurn yang kita anut. Dalarn hubungan 
ini Fra ksi ABRl ing in m cn dapatkan pcnjclasan dar i 
Pernerintah, apa yang rrn:njadi latar nclakang dari pasal 
17 Rancangan Undang-undang itu. 

3. Persyaratan Untuk Diangkat menjadi Iaksa 
Scbagaimana t clah diutarakan, jaksa adalah jab atan 
protcsional yang mcngcmban salah satu fungsi dalam 
hidang pcncgakan hukum. 
Olch karena itu untuk dapat rncnduduk i jabatan Jaksa 
ditentukan pcrsyaratan yang kctat. Pcrsyaratan prof e 
sional kir anya tel ah cukup dirumuskan dalarn pasal 8 
Rancangan Undang-undang, tctapi kalau di kaitkan 
dengan profil jaksa dalarn ncgara Pancasila, sclain harus 
mcmcnuhi pcrsyaratan profcsional, juga harus berjiwa 
patriotik. 
Hal ini dcngan jclas digambarkan oleh Saudara Mcngcri 
Kchakiman dalam Kctcrangan Pcmcrintah, b ahwa 
"profil Kejaksaan dalam ncgara Pancasila wajib menga 
mankan dan mcmpcrtahankan Pancasila scbagai idco 
logi dan falsafah hidup bangsa, terhadap scgala rnacam 

tivitas kcrja serta tanggung jawab sosial aparat Kejak 
saan. 
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usaha yang dapat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bemegara ... " 
Oleh karena itu Fraksi ABRI menyarankan agar persya 
ratan yang tercantum dalam pasal 8 Rancangan Undang 
undang ditambah dengan persyaratan : 
a. warga negara Indonesia. 
b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
c. Setia kepada pancasila dan Undang-Undang Dasar 

1945. 
d. bukan bekas anggota organisasi terlarang PKI 

termasuk organisasi massanya, atau bukan seseo 
rang yang terlibat langsung ataupun tak langsung 
dalam "Gerakan Kontra Revolusi G 30 S/PKJ", atau 
organisasi terlarang lainnya, 

Mungkin ada yang berpendapat, bahwa persyaratan yang 
disarankan Fraksi ABRI itu secara tersirat telah tercakup 
dalam syarat pegawai negeri yang terc.antum dalam pasal 
4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok 
pokok Kepegawaian, yang menetapkan babwa setiap 
Pegawai Negeri wajib setia dan taat sepenuhnya kepada 
Pancasila , Undang-undang Dasar 1945, Negara dan 
Pemerintah Republik Indonesia . Mengingat kedudukan 
dan peranan jaksa dalam penegakan hukurn, maka 
persyaratan tambahan yang disarankan itu perlu kiranya 
dimuat secara tegas. Pemuatan secara tegas ini adalah 
juga konkordan dengan persyaratan untuk diangkat 
dalam jabatan penegak hukurn lainnya, yaitu Hakim 
sebagaimana tercanturn dalam Undang-undang Nomor 2 
Tabun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang 
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha 
Negara, dan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 ten 
tang Peradilan Agama. 

4. Persyaratan Untuk menjadi Iaksa Agung Muda 
Pasal 21 ayat (2) Rancangan Undang-undang menyata 
kan bahwa yang dapat diangkat menjadi Jaksa Agung 
Muda adalah "Jaksa sebagaimana dimaksud dalam pasal 
7 .... " 
Rumusan Pasal 21 ayat (2) maupun penjelasannya, 
mengandung makna tidak adanya kemungkinan bagi 
seseorang yang berkarier di luar jaksa untuk dapat 
diangkat menjadi Jaksa Agung Muda. Pengalaman 
selama ini menunjukkan, bahwa pengangkatan Jaksa 
Agung Muda dari luar lingkungan Kejaksaan, kadang- 
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kadang tidak bisa dihindari. Atas dasar itulah Fraksi 
ABRI berpendapat, persyaratan Jaksa dalam pasal 21 
ayat (2) Rancangan Undang-undjang ini pcrlu dirurnus 
kan lebih luwes sehingga terrnasuk juga mcreka yang 
pernah mcnjalani pola karicr di luar jajaran Kejaksaan 
yang dapat dipersarnakan dcngan Jaksa. 
Untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung Muda, bagi 
seseorang yang berasal dari luar lingkungan Kejaksaan, 
hams tetap dipenuhi persyaratan yang ketat, baik ditinjau 
dari scgi profcsional maupun ditinjau dari scgi integritas 
moral dan kadar kcjuangannya. 

5. Pengertian 
Ada satu hal yang tidak tcrmuat baik dalam Rancangan 
Undang-undang maupun dalam Undang-undang Nomor 
15 tahun 1961 dan Undang-undang Nornor 16 Tahu n 
1961, yaitu pcngertian-pengcrtian yang digunakan dalam 
undang-undang yang hcrsangkutan. Pcngcrtian-pcngcr 
tian itu sangat penting untuk mcncegah timhulnya kc 
kaburan dalarn mcnafsir kan bebcrapa pasal yang tcrcan 
tum dalam Rancangan Undang-undang, antara lain : 
a. Sub stans i dari pas al 17 dapat dipcrtimhangkan 

untuk diakomodasikan dalam Rancangan Undang 
undang tcntang Kcjaksaan Rcpuhlik Indonesia ini, 
jika yang dirnaksudkan dcngan jahatan dalam pasal 
itu adalah jabatan jaksa selaku penuntut umum. 

b. Tugas dan wcwcnang yang tercantum dalarn pasal 
27, apakah tugas itu tugas Jaksa, tugas Pcnuntut 
Umum, alau tugas Kejaksaan. 

c. Wewenang Jaksa Agung dalarn pasal 32 ayat 
(1) c, se Ia ku Pcnunlut Urnurn Tcrtinggi ataukah 
selaku Wakil Pcmcrintah, khususnya dalam pcrkara 
perdata dan tata usaha Negara. 

Oleh karena itu Fraksi ABRI mcngganggap perlu diru 
muskannya bebcrapa pcngcrtian otentik dalarn Keren 
tuan Vmum Rancangan Undang-undang tcrscbut. 

Pandangan Umum Fraksi Persatuan Pembangunan DPR-Rl 
disampaikan oleh: Muhammad Yusuf Husien 

Fraksi Pcrsatuan Pcmbangunan menggangap, bahwa diaju 
kannya RUU ini merupakan manifcstasi dan realisasi dari arnanat 
rakyat melalui GBHN itu, dan scjalan dcngan tuntutan dan kebu 
tuhan rnasyarakat sorta pernbangunan hukum dewasa ini. 

Rancangan Undang-undang ini sesungguhnya telah lama 
ditunggu-tunggu kehadirannya, karcna <lengan berlakunya UU 
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No. 8 Tahun 1981 tentang Hekum Acars Pidana, maka tugas dan 
wewenang Kejaksaan mengalami perubahan yang mendasar, 
disarnping itu pula UU No. 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan 
ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia yang berlaku saat 
ini, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan 
dan pembangunan dewasa ini, dimana didalarn UU No. 15 Tahun 
1961 kedudukan Kejaksaan adalah sebagai Departemen dan Jaksa 
Agung sebagai Menteri, sedangkan dalam struktur Pemerintahan 
dewasa ini kedudukan tersebut telah berubah. 

Dalam membicarakan Rancangan Undang-undang tentang 
Kejaksaan Republik Indonesia sekarang ini, rnaka yang paling 
erat hubungannya adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana (KU HAP). 

KUHAP merupakan Hukum Acara Pidana Nasional yang 
bertujuan untuk menyatukan Hukum Acara Pidana (Unifikasi) 
sebagai pelaksanaan Wawasan Nusantara dalam bidang hukum. 

KUHAP meletakkan dasar humanisme dan merupakan era 
baru dalam dunia peradilan di Indonesia, dengan tujuan melin 
dungi hak dan martabat tersangka, terdakwa dan terpidana, 
disamping mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum. 

KUHAP menegaskan secara prinsipiil adanya penjabaran 
pelaksanaan Iungsi, tugas dan wewenang masing-masing instansi 
penegak hukum dalam satu sistem, yaitu penyidikan, penuntutan, 
pemutusan perkara, peaghukuman dan pelaksanaannya secara 
terpadu (integrated criminal justice system). 

Oleh karenanya Fraksi Persatuan Pembangunan berpendapat, 
babwa setiap yang bersangkutan dengan acara pidana, haruslah 
konsisten mengacu kepada KUHAP, dan atas dasar tersebut, 
maka Fraksi Persatuan Pembangunan sangat mendukung dican 
tumkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab 
Undang-undang Acara Pidana sebagai salah satu dasar hukum 
dalam konsideran, 

Selanjutnya dengan tidak mengurangi rasa hormat dan peng 
bargaan kami terhadap Pemerintah yang telah berhasil menyusun 
Rancangan Undang-undang tentang Kejaksaan Republik Indone 
sia, Fraksi Persatuan Pembangunan ingin menyampaikan tangga 
pan, pendapat dan pertanyaan sebagai berikut : 
1. Dalam bagian "menimbang" huruf a Rancangan Undang 

undang yang berbunyi sebagai berikut : "bahwa dalam 
rangka upaya pembaharuan hukum nasional untuk mewujud 
kan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan hukum, 
maka dianggap perlu untuk mengatur dan memantapkan 
kedudukan dan peranan Kejaksaan Republik Indonesia 
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sebagai pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan 
dalam tata susun a n b adan-b adan Negara Republik 
Indonesia". 
Kata mewujudkan dalam kalimat "untuk rnewujudkan Negara 
Rcpublik 'Indonesia yang berdasarkan hukurn", menurut pen 
dapat Fraksi Persatuan Pembangunan mengandung konotasi 
seolah-olah kita belum bcrada dalam negara yang berdasar 
kan hukum, sedangkan dalam penjelasan UUD 1945 secara 
tegas dinyatakan "Indonesia ialah negara yang berdasarkan 
atas hukum (rechstaat). Bagairnana pendapat Pernerintah? 

2. Masih dalam bagian "menimbang" huruf a. pada bagian akhir 
menyebutkan : 
"Mernantapkan kedudukan dan peranan Kejaksaan Republik 
Indonesia sebagai pelaksanaan kekuasaan negara di bidang 
penuntutan dalarn tata susunan kekuasaan badan-badan 
Negara Republik Indonesia". 
Pada pasal 1 ayat (1) RUU dikatakan antara lain: Kejaksaan 
adalah lembaga pemenntahan yang melaksanakan kekuasaan 
negara di bidang penuntutan. 
Apakah yang dimaksud dcngan badan negara pada bagian: 
"rnenimbang", dan apapula yang dimaksudkan dengan 
lernbaga pernerintah pada pasal 1 ayat (1) RUU. Selanjutnya 
mengapa pula istilah alat negara penegak hukum dalam pasal 
1 ayat (1) Undang-undang Nornor 15 Tanun 1961, lidak 
diternui lagi dalam RUU ini? 

3. Dalam bagian "mengingat" angka 2 berbunyi sebagai berikut: 
"Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana (Lernbaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)''. 
Menurut pcndapat Fraksi Pcrsaluan Pcmbangunan, pencan 
tuman undang-undang ini mcncgaskan, babwa RUU ini akan 
disusun sejalan dcngan KUHAP. 

4. Pasal 7 ayat (2) RUU berbunyi : "Dalarn melakukan penun 
tut an jaksa bertindak untuk dan alas nama masyar akat, 
Pemerintah dan negara scrta bertanggungjawab menurut 
saluran hirarki". 
Bagi Fraksi Persatuan Pernbangunan menimbulkan perta 
nyaan: Apakah yang dirnaksud Jaksa bertindak untuk dan 
atas nama masyarakat'! Diharapkan pcnjelasan lebih lanjut 
dari Pemerintah. 

5. Dalam kaitan dengan adanya Pasal 7 ayat (3) RUU yang 
menyatakan'Taksa melakukan penuntutan dengan keyakinan 
berdasarkan alat bukti yang sah dan penalaran DEMI 
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KEADIIAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA 
ESA, dan Pasal 7 ayat ( 4) yang berbunyi : "Dalam melaku 
kan penuntutan Jaksa senantiasa meagindahkan norma 
keagamaan, kemanusiaan, dan kesusilaan, serta wajib 
menggali nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam 
masyarakat", 
Fraksi Persatuan pembangunan ingin menyampaikan peng 
hargaan atas adanya ketentuan tersebut, karena memang 
seharusnyalah seluruh pelaksanaan tugas dan wewenang 
penegak hukum senantiasa dilandasi oleh nilai-nilai luhur 
tersebut, namun apakah Pemerintah tidak sependapat dengan 
Fraksi Persatuan Pembangunan, bahwa landasan moral terse 
but seharusnya ditempatkan pada bab Ketentuan Umum, 
sehingga dia menjiwai seluruh batang Tubuh RUU ini, sama 
halnya dengan penempatan hal serupa dalam Undang-undang 
Nomor 15 Tahun 1961. Disamping itu, Pasal 7 ayat (3) dan 
ayat ( 4) bukan merupakan susunan kejaksaan, tetapi ia 
merupakan jiwanya, 

6. Pasal 8 RUU mengatur mengenai syarat-syartat untuk dapat 
diangkat sebagai Jaksa. kalau kita pelajari Undang-undang 
Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, pada Pasal 
14 ayat (1) menyebutkan :" Untuk dapat diangkat menjadi 
Hakim Pengadilan Negeri, seorang calon harus memenuhi 
syarat-syarat sebagai berikut : 
a. Warga Negara Indonesia; 
b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
c. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945; 
d. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai 

Komunis 'Indonesia, termasuk organisasi massanya atau 
bukan seorang yang terlibat langsung ataupun tidak 
langsung dalam Gerakan Kontra Revolusi G 30 S/PKI 
atau organisasi terlarang lainnya; 

e. Pegawai Negeri; 
f. Sarjana Hukum; 
g. Berumur serendah-rendahnya 25 tahun; 
h. Berwibawa, jujur, adil dan berkelauan tidak tercela. 

Dari hal-hal tersebfut diatas Fraksi Persatuan Pemba 
ngunan mengharapkan penjelasan Pemerintah. Apakah yang 
menjadi dasar pertimbangan maka syarat-syarat untuk dapat 
diangkat sebagai Jaksa sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 
RUU, berbeda dengan syarat-syarat untuk dapat diangkat 
sebagai Hakim sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat 
(1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986? Dan apakah 
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b. Apakah ketentuan seperti itu tidak bertentangan 
dengan jiwa dan makna yang terkandung dalam 
pasal 27 ayat (I) UUD 1945 yang berbunyi : "Segala 
warga negara bersamaan kedudukannya didalam 
hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung 
hukurn dan Pemerintahan itu dengan tidak ada 
kecualinya", 

c. Apakah ketcntuan tersebut dalam pasal 32 ayat (1) 
huruf b tidak bertentangan dengan jiwa ketentuan 
ketentuan dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang 
Kitab Undang-Undang Acara Pidana, yang merupa 
kan karya agung bangsa Indonesia. Harap penjela 
san Pcmerintah. 

10. Pasal 33 ayat (1) RUU berbunyi: "Jaksa Agung mcmberi 
izin kepada seorang tersangka, terdakwa atau terpidana untuk 
dalam hal tertentu berobat dan menjalani perawatan di 
Rumah Sakit baik didalarn maupun diluar negeri". Penjelasan 
Pasal 33 ayat (I) adalah berbunyi: "Cukup jelas". 

Ketentuan-ketentuan pasal ini tidak terlepas dari keten 
tuan-ketentuan dalam KUHAP terutama yang tercanturn 
dalam pasal 20 ayat (1 ), (2), dan ayat (3) KU HAP, dimana 
penahanan terhadap tcrsangka atau tcrdakwa dapat dilakukan 
oleh Penyidik, olch Pcnuntut Umum dan olch Hakim, dengan 
demikian pcnanganan terhadap penahanan tersangka atau 
terdakwa tidak dilakukan oleh satu Instansi saja. Sehubungan 
dengan ketentuan tersebut Fraksi Pcrsatuan Pembangunan 
mengharapkan penjelasan dari Pemerintah, kira-kira bagai 
mana gambaran operasionalnya nanti (izin berobat) keten 
tuan pasal 33 ayat ( 1) RUU, apalagi kalau si terdakwa sedang 
bcrada dalam penahanan Hakim Agung (pasal 28 KU HAP)?. 

11. Barangkali tidak berlebihan kalau Fraksi Persatuan Pcmba 
ngunan mengajukan pertanyaan sebagai berikut : 
a. Apakah sudah perlu dilakukan pcnambahan tug.as dan 

wewenang Kejaksaan, selain dari tugas dan wewenang 
nya yang dijabarkan dalam KUHAP?. 

b. Apakah tidak perlu tugas dan wewenang Kejaksaan izu 
dibagi alas yang pokok dan tambahan, sehingga secara 
tegas dapat ditentukan mana fungsi pokok Kejaksaan". 

Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia 
denganjuru bicaranya, Djupri, SH. 

Pertama-tama Fraksi POI menyambut b aik serta sangat 
menghargai diajukannya RUU tentang Kejaksasn tersebut dalam 
rangka memenuhi amanat GBHN rnengenai pembaharuan Hukum 
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untuk memantapkan kedudukan dan penman kejaksaan sebagai 
pengganti Undang-undang No. 15 Tahun 1961 tentang Keten 
tuan-ketentuan Pokok Kejaksaan R.I. dan Undang-undjang No. 
16 Tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi, oleh 
karena kedua Undang-undang ini memang sudah tidak sesuai lagi 
dengan pertumbuhan dan perkembangan hukum serta ketatanega 
raan Republik Indonesia. 
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-keten 
tuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, merupakan upaya awal 
pembangunan pilar hukum yang pertama, karena ketentuan yang 
termaktub didalam Undang-undang tersebut mengatur dan 
memerintahkan hal-hal dan upaya-upaya pokok, maka dengan 
sendirinya diperlukan suatu penjabaran strategik dan pengaturan 
pelaksanaan yang harus diatur dan dibentuk dalam produk hukum 
lainnya. 
Mengingat betapa mendasarnya kedudukan dari ketentuan-ketentuan 
dari hukum acara pidana yakni mengenai tatacara yang hams 
ditempuh dalam menegakkan ketertiban bukum dalam masyarakat 
dan sekaligus juga bertujuan melindungi hak-hak azasi individu 
baik yang menjadi korban maupun sipelanggar hukum, maka 
Syukur Alhamdulillah, dipenghujung tabun 1981 bertepatan 
dengan tahun ke 3 Pelita 3, keluarlab Undang-undang Nomor 8 
Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP). Dengan diundangkannya KUHAP rnaka untuk semen· 
tara sendi-sendi tatanam hukum baru sudah dapat lebih dimantap 
kan, sehingga akan dapat merupakan bahan dan sarana penunjang 
didalam penegakan wibawa hukum melalui upaya menciptakan 
kerangka landasan hukum yang kokoh dalam Pelita IV. 

Menanggapi pernyataan serta ajakn Pemerintah tersebut 
Fraksi PDI menyarnbut baik serta sependapat dengan Pemerintah 
bahwa dalam rangka pembangunan nasiona] pada umumnya, 
pembangunan sektor hukum pada khususnya, ada tiga hal yang 
penting dan essensial bagi kehidupan bangsa, yang merupakan 
pola baru sebagai basil dari dinamikanya sistem pembangunan 
Hukum kita yaitu : 

a. Sistem hukumnya, yang merupakan perangkat perun 
dang-undangan; 

b. Aparat hukum; atau aparat penegak hokum; dan 
c. Kesadaran hukum masyarakat. 

Yang menurut Fraksi POI ketiga hal tersebut kait-mengkait 
dengan eratnya dan saling pengaruh mernpengaruhi; apabila salab 
satu diantaranya tidak berfungsi dengan baik kehidupan hukum 
dalam masyarakat tidak dapat berjalan dengan baik pula. Meski- 



:'.:;~<J;~;!,~'P masih lernah, maka apakah Pemerintah sepen 
d2;pat aengan Fraksi Pcrsatuan Pcmhangunan bahwa 
d<1Lm1 hal ini yang diperlu kan adalah usaha untuk lebih 
meningkatkan pengctahuan dan kcmampuan mcreka, 
sehingga tidak perlu mengganggu fungsi pokok Kejak 
saan sebagai pcnuntut umum. 
Pasal 27 ayat (3) RUlJ berbunyi ." Dalam bidkang keter 
tiban dan ketentraman umum, Keja ksaan membantu 
Pemerintah dalam dst.. ...... ,. ". 

Kalimat "membantu Pemerintah" menimbul kan per 
tanyaan apakah kejaksaan hukan lernbaga Pcmerintah. 
Scdangkan pasal 1 RUU tcg as-teg as mcnyebutkan 
bahwa Kcj a ksaan adalah lembaga pcmcrintah. Dcngan 
menggunakan kata membantu Pemerintah, dapat me 
nimbulkan konotasi, bahwa Kejaksaan bukan lcmbaga 
Pcmerintah: 
Bagaimana tanggapan Pcmcnntah dalam hal ini '! 

2<esJI 29 RUU bcrbunvi sehagai herikut : 
"Sclain melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntu 
.an seh a g ai man a dima ksud dalam Undang-undang ini, 
Kcjaksaan juga melaksanakan pcnyelidikan, pcn yidi kan, 
penuntutan dan wcwcnang lainnya bcrdasar kan Undang 
undang tertentu" 
Penjelasan pasal 29 ROU berbunyi : 
"Kewenangan sepcrti ini misalnya untuk mclakukan penyc 
[idikan, penyidikan dan peu untutan dalarn pcrkara tindak 
pidana tcrtcntu sebagairnana dimaksud dalarn pasal 284 UU 
No. 8 Tahun 1981 tentang Kit ab Undang-undang Hukum 
Acara Pidana serta penjelasannya. 
Scl ai.. itu adalah w ew en a n g Kcj aks a an untuk melarang 
percdaran barang-barang cetakan yang pengaturannya dite 
tapkan dalarn UlJ No. 4 Tahun 1963 tcntang perigam atan 
terhadap barang-barang cetakan yang isinya dapat meng 
ganggu ketertihan umum. 
Kewenangan-kewenangan tersebut dibcrikan kepada Kejak 
saan. 

~ilaka timbul per tanyaan : Apakah Iungsi, tu gas dan 
wcwcnang Kcjaksaan bclum cuk up diatur dalarn Un dang 
Undang Nornor 8 Tahun 1981 tcntang KOHAP, terutama 
;Jada pas al 13 dan 14? Dan bagaimana kah posisi pas a I 29 
RUU terhadap KUHAP, terutama pasal 4 dan 6 KUHAP? 

Menurut pendapat Fra ksi Persatuan Pernbangunan, 
pasal 27 ayat (1) huruf a dan penjelasannya adalah sarna 

q t,..;, 
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dengan maksud pasal 29 RUU beserta penjelasannya. 
Apakah ketentuan ketentuan tersebut tidak menyimpang dari 
maksud pasal 284 KUHAP ? 
Apakah memang dimaksud untuk menyimpang, apakah 
sudah saatnya kita untuk melakukan perubahan terhadap 
Undang-Undang yang untuk menghadirkannya saja membu 
tuhkan waktu 30 tahun, dan KUHAP ini baru saja kita laksa 
nakan, dan masih dalam taraf trial dan eror; sehingga apakah 
masalah tersebut tidak perlu kita kaji lebih mendalam lagi? 

9. Pasal 32 RUU mengatur tentang tugas dan wewenang Jaksa 
Agung selaku penuntut umum Tertinggi. Dalam pasal ini ada 
beberapa permasalaban yang kami barapkan penjelasan dari 
pemerintah, sebagai berikut : 
a. Apakah ketentuan pasal 32 RUU mencakup wewenang 

Jaksa Agung untuk melakukan pengawasan dan pengen 
dalian terhadap Oditur Jenderal Angkatan? 

b. Pasal 32 (I) huruf a RUU berbunyi : "Menetapkan serta 
mengendalikan kebijaksanaan Umum penegakan hukum 
dan keadilan", 
Penjelasan Pasa] 32 ayat (I) huruf a berbunyi: "Cukup 
Jelas". Dalam hal ini Fraksi Persatuan Pembangunan 
mengharapkan agar dapat dijelaskan cakupan dari pasal 
32 ayat (I) huruf a tersebut, mengingat aparat atau badan 
penegak hukum bukan hanya kejaksaan saja, dan dibi 
dang Pemerintahan terhadap Departemen Kehakiman. 

c. Pasal 32 ayat (I) huruf b RUU berbunyi : 
"melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap 
perkara tertentu yang ditetapkan oleh Presiden", 
Penjelasan pasal 32 ayat (I) huruf b RUU berbunyi : 
"Ketentuan ini merupakan konsekuensi dari kedudukan 
Jaksa Agung sebagai penuntut umum Tertinggi, Dalam 
kedudukan seperti itu, atas petunjuk Presiden, Jaksa 
Agung dapat melakukan penyelidikan, penyidikan, dan 
penuntutan perkara tertentu baik dalam arti kasusnya, 
maupun pelaku tindak pidananya. Tugas dan wewenang 
seperti ini tidak dilarang oleh jajaran lain dilingkungan 
Kejaksaan, Penetapan perkara perkara seperti itu dilaku 
kan oleh Presiden. 

Kehadiran pasal 32 ayat (I) huruf b RUU menim 
bulkan beberapa pertanyaan antara lain : 
a. Kasus kasus seperti apa saja yang penetapan perka 

ranya dilakukan langsung oleh Presiden, demikian 
pula pelakunya. 
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syarat-syarat scperti warganegara Indonesia, bcrtaqwa kepa 
da Tuhan Yang Maha Esa, setia kcpada Pancasila dan UUD 
1945, dan bukan b ekas anggota organisasi terlar ang PKI, 
termasuk organisasi massanya atau bukan seorang yang tcrli 
bat Iangsung dengan G 30 S /PKI atau organisasi terlarang 
lainnya, tidak diperlukan untuk persyaratan bagi seorang 
Jaksa? 
Fraksi Pcrsatuan Pembangunan, perpcndapat, hahwa syarat 
syarat tersebut perlu dan harus dirni li ki oleh scorang yang 
akan diangkat sebagai Jaksa. 

7. Bab III pasal 27 RUU mcngatur tcntang tugas dan wcwcnang 
Kejaksaan. alarn pasal ini ada bcbcrapa pcrmasalahan yang 
karni harapkan penjclasan dari Perrierintah schagai bcrikut : 
a. Pasal 27 ayat (1) huruf c bcrbunyi scbagai bcrikut : 

"Mcngawasi pelaksanaan putusan tcrtentu pcngadilan ". 
Dalam KUHAP kita tcmui ant ara lain pasal 277 

yang menyatakan wewcnang pengawasan putusan Peng 
adi Ian adalah Hakim Wasmat, scdang Kejaksaan bertu 
gas melaksanakan puiusan Pcngadilan. 

b. Pasal 27 ayat (1) huruf d bcrbunyi : 
"Melakukan pengawasan tcrhadap pelaksanaan putusan 
pidana bcrsyarat dan lcpas bersyarat". 

Sama dcngan pasa l 27 ayat (1) huruf c , b a hw a 
berdasarkan pengamatan Fraksi Pcrsatuan Pcmhangunan 
haik p a s a l 27 (1) h u r u f c Jan h ur u I J t i d a k scj a lan 
dengan Ketentuan dalarn pasal 277 KUHAP, dirnana 
pcngawasan putusan Pcngadilan adalah Hakim Wasmat 
sedangkan Kejaksaan merupakan pclaksana dari putusan 
Pcngadilan Pidana. 

Fraksi Persatuan Pcmhangunan bcrpcnrlnpat , bahwa 
tugas mcngawasi sctiap putusan Pe n g a d i la n ad alah 
Hakim Wasmat, scdangkan sehubungan dcngan penjela 
san pasa\ 27 ayat (1) huruf c yang menyangkut mcngen 
dalikan pelaksanaan hukuman rnati sccara sernpurna , 
dan mcngcndalikan pe laksanaan putusan Pcngadilan 
terhadap barang rampasan, bu kan merupakan pcngawa 
san, tetapi mcrupakan pclaksanaan putusan, schagaimana 
dijclaskan dalarn pasal 27 ayat (1) hurufb RUU. 

c. Pasal 27 ayat (1) huruf e RUU berbunyi : 
"Mclakukan perneriksaan tamhahan alas pcrintah Hakim 
baik dim in ta ataupun tidak dim in ta ". 

Penjelasan pasal 27 ayat ( l) huruf e berbunyi : "Da 
lam pcnuntutan pcrkara, adakalanya olch hakim ditcrnu- 
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kan kekurangan-kekurangan dalam berkas perkara yang 
telah dilimpahkan ke Pengadilaa Negeri. Oleh sebab Uu 
maksud pemeriksaan tambahan, semata-mata bertujuan 
uatuk memperoleh kebeaaran materiil disidang pengadi 
laa, Dengan demikian akan dapat ditempuh asas peradi 
lan pidana terpadu. 

Dari isi dan penjelasan pasal 27 ayat ( 1 )huru{ e 
RUU dapat disimpulkan babwa pemeriksaan tambahan, 
semata-mata bertujuan untuk memperoleh kebenaran 
materiil disidang pengadilan. Dengan demikian akan 
dapat ditempuh asas peradilan cepat, sederhana dan 
biaya ringan dalam sistem peradilan pidana terpadu. 

Dari isi dan penjelasan pasal 27 ayat (l)huruf e 
RUU dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan tambahan 
tersebut berlaku dalam Acara Pemeriksaan Biasa, Acara 
Pemeriksaan Singkat atau pada Acara Pemeriksaan 
Cepat? 
Dan apakah maksud dicantumkannya kalimat "baik 
diminta ataupun tidak diminta" dalam pasal tersebut, 
sedangkan kalimat tersebut didahului dengan kata 
katatatas perintah Hakim". Menurut pendapat Fraksi 
Persatuan Pembangunan bila diperlukan pemeriksaan 
tambahan atas perintah hakim, maka hal tersebut harus 
ditafsirkan sama dengan pra penuntutan, oleh karenanya 
secara pisik harus dila-kukan oleh Penyidik. 

d. Pasal 27 ayat 2 (2) RUU berbunyi : 
" Dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan 
dapat bertindak didalam maupun diluar Pengadilan, 
untuk dan atas nama negara atau Pemerintah". 
Penjelasan pasal 27 ayat (2) RUU berbunyi : 
"Tindakan mewakili Negara atau Pemerintah tersebut 
dilakukan berdasarkan kuasa dari badan Negara atau 
Pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian, ke 
dudukan Kejaksan adalah sebagai kuasa Negara atau 
Pemerintah didalam ataupun diluar Pengadilan". 

Didalam mempertimbangkan perlu atau tidaknya 
dicantumkan dalam RUU ini ketentuan Pasal 27 ayat (2) 
RUU. Fraksi persatuan Pembangunan ingin mengemu 
kakan, bahwa sesuai dengan ketentuan pada setiap 
Departemen, Instansi dan Lembaga-lembaga Pemerintah 
non Departemen memiliki biro/bagian hukum. 

Apabila biro/bagian hukum yang ada pada setiap 
Departemen dan Instansi vertikalnya maupun Pemda 
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pun kctiga hal tersebut sama pcnting fungsinya, namun kiranya 
dapat diterima pendapat bahwa hukumlah yang mcrupakan unsur 
utarna, tnengingat dari b:itang tubuh undang-undang itulah diten 
tukan hak dan kewajiban, hubungan iugas-tugas dan fungsinya. 
Da!am mcnan gani pcmb ahasan RUU tcntang Kej aksaan R.I. 
Fraksi PDJ berpijak p<1da prins ip sorta mcnggunakan pola pikir 
yang bcrlaridaskan kcpada Pancasi!a, UUD 1945, GBHN dan 
Undang-undang yang berlaku ynng berkaitan den gan maieri 
R UU tersebut. 

Salah satu 4 sikap po litik PDJ mcricgaskan, bahwa scmangat 
Ordc Baru hams tctap diturnbuh kcmnangkan bcrdasarkan Panca 
sila dan UUD 1945 secar a r-iurni d:rn konsekwcn. Dalarn rangka 
pcrnbangunnn nasionai, m<•ka Pancas iia aualah sebag ai modal 
~·icmhangun.an; dcngan bckal pn;ghayntan Pancasila dan dcngan 
mengamalkan Pancasi1a olch ~;cLap rnnnuxia Indonesia, m a k a 
gcrak pernb-ugunan bersama-samn '.J.Ki\D hcrjulan lurus dan tib a 
dcngan scl;nn.'.lt p;:;_b tujuan. Unsur rc1:rnusi:. dalarn pcmhangunan 
ini sangar pcruing, nlch karcna rnanusia adalah peiaku dan sckali 
gus tujuan p<.:mb<rngunan itu scnuir i. Karena pnncasi la ada lah 
dasar dan tujuan kcnidupun hrngs'.1 ]jt;;, maka sctiap gcr.ik harus 
senantiasa Lhii\vd:. olcn !':rnc:1sih. 
Pemhangunan i1u bukan :·;aj:; mcmentingkan kcmakmuran, akan 
tetapi jug'.l li:iiL'; menjamin ke adilan sosial, buka n saja bcr is i 
b idang-bid: ng Kebcn;foan lahiriub, akan tetap: jug a dalam kc 
seimb:u'g''n de;;gan. hill:illg kcjiwuan Ruh;:i.niah, buknn hanya 
t)crkcmki•.g .iisuatu J;1er;1h, md<;ink;in hams mcrata di seluruh 
tan ab air, d~~n cara-cara mcluks.makan pcmbanguuan itu harus 
mcnjunjung trnggi martahst m.a'lusu. Ditinjau dari sudut pem 
bangunan nukum pada khususnya Pcu1~.:asifa nda!ah sumbcr dari 
segala ::.>:Jr;:r.ber n uk urn. Sun.i.b{:r tcrtit:1 hu kum su atu ncgurn ata u 
yang b iasa y<~'Ji!, '~Lscbul "vumb cr i.hri :;egaLi sumb er h ukum 

adalal. p;Jn.daTlgan n iuup, kcsadnran dan cita-ciia h ukum scrta 
cita-ci.a n~·:Jr~·iI ydng mciiputi suasnna kcjiwaan sorta watak dari 
R<i ky;; l Leg;; rn yang b er s an gk u t;rn; den g an dcrn i k ia n ma k a 
sumbcr iutib Hukurn Rcpub lik Indun(~~;i;1 aJalah pandangan 
hic!.ur i{t~s:·icd.r.:.ln dan cjth·-cit<-1 hukutI~~ scrta cit~·f-c~ita n1cngenal 
kern{~.rJ~>.;:ta!.( indi\YiJu, .keri·icrdckaan hangsn, pcrikcnianusJaan, 

sos.:,Li, pe:-d~mu1.Lrn 'iasiorw). dan mondi;:d, (ita-cita politik 
tnCXl!~~c.n~·~l sii-at, -~'J-en·iuk dan UJj-uan n~::gar~·~, c)tn-(;.itc1 n1oral menge 
r;1::J~ ke1·l i •'J.L~ :~)l·~ ;] hf~rrn as y;.:.ra k::t t, l-: r.:rh ;:~rKgsa d2 n b ernegara, dan 
k~:2~garn;:~,~1J·: ,S\.:bagaZ j~.ii.l dirf. d.{·:in fJ(.,~·~.g~::Je:~'VV:·1nt~1han Bud] Nur.ana 
fl{?.nl~S:~;i, 
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PDl mencatat bahwa Pemerintah secara berencana dinilai 
dari Pelita I sampai kini telah meletakkan dasar-dasar strategis 
yang mencakup tatanan, struktur organisasi, penertiban aparatur 
serta usaha peningkatan kesadaran bukum rnasyarakat. 
Pembenahan dibidang tatanan ditandai.dengan lahirnya Undang 
undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan 
Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang kemudian disusul dengan 
peraturan pelaksanaannya, yaitu Undang-undang Nomor 14 
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, undang-undang Nomor 2 
Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaba Negara dan Undang 
undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka 
telah lengkaplab keempat badan peradilan berfungsi sebagai 
pemutus perkara, 
Setelah itu, keluar pula Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang seka 
ligus mengakhiri berlakunya Hukum Acara Pidana, yang sekali 
gus mengakhirl berlakunya Hukum Acara Pidana yang termuat 
dalarn HIR karena tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional 
kita, dan juga memebenahi pembagian fungsi; tugas dan wewe 
nang tahap penyidikan dan tahap penuntutan agar tidak bertum 
pang tindih lagi seperti yang sudah-sudah yang sangat merugikan 
pihak tertuduh. 

Tibalah saatnya kini akan dibahas materi yang tertuang 
dalam beberapa pasal yang kami anggap penting: 
1. Ten tang kedudukan Kejaksaan sebagai lembaga pemerin 

taban yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang 
penuntutan, sudah benar sesuai dengan kehendak kedua Tap 
MPR, tersebut yang dijabarkan dalam Pasal 13 KUHAP. 

Pada Pasal 7 ayat (2) RUU disebutkan : 
Dalam melakukan penuntutan Jaksa bertindak untuk dan atas 
nama masyarakat, Pernerintah , dan Negara serta bertang 
gung jawab menurut saluran hirarki. 

Fraksi PDI rninta penjelasan apakah istilah atas narna 
masyarakat, Pemerintah, dan Negara tersebut tldak cukup · 
dengan istilah berdasarkan undang-undang saja untuk kepas 
tian hukum, yang telab mencakup seluruh pengetian tersebut. 

Pada Pasal 19 ayat (1) disebutkan : 
Jaksa Agung adalah Penuntut Umum Tertinggi Negara 
Republik Indonesia. 

Bila dihubungkan dengan bunyi Pasal 7 ayat (1) : Jaksa 
adalah pejabat fungsional yang diangkat dan diberhentikan 
oleh Jaksa Agung, Yang dimaksud dengan fungsional terse 
but adalah sebagai Penuntut Umum tidak membeda-beda- 
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Sistcm p eradi lan pidana dis in i tidak hanya tcrbatas pada 
sistem beracara di sidang pengadilan dalam pcrkara pidana yang 
pada pokoknya dibedakan antara Acara Pemeriksaan Biasa, Acara 
Pemeriksaan Singkat dan Acara Pemeriksaan Cepat, rnclainkan 
juga mencakup keseluruhan kegiatan mulai dari tahap penyelidi 
kan, penyidikan , bantuan hukurn , pra penuntutan, pcnuntutan, 
perneriksaan di sidang pengadilan, pcnetapan hakirn dan putusan 
pengadilan, penggunaan upaya hukum, pclaksanaan penetapan 
hakim dan putusan pengadilan sampai kepada pcngawasan kc 
giatan pcncgakan hukum tcrscbut. 

Hakekat dari makna terpadu", "berpadu", "rn erna du '', 
"paduan", "kepaduan " pokoknya scgala sesuatu yang bcrkaitan 
dcngan "padu", menurut tata banasa Indonesia adalah bersama 
padu, utuh, kuat, kompak, menjadi satu benar, mcnyesuaikan pen 
dapat, bcrmusyawarah, menyatukan hati, mernbulatkan pendapat, 
disatukan, kesatuan pikiran dan kebulatan pcndapat. Keterpaduan 
tersebut tercerrnin dalam koordinasi yang serasi, saling rncnun 
jang antara sernua fungsi kcgiaan penegakan hukum dan para 
pelaksana (penyelidik, penyidik, pcnasehat hukum, penuntut 
umum, hakirn serta pejabat-pejabat rnaupun petugas sosial yang 
mel akukan pcmhinaan tcrhadap tersangka dan narapidana scrta 
masyarakat dan lingkungannya). Bahkan keterpaduan dan kescra 
sian tersebut harus pula rncncakup keterpaduan yang serasi antara 
para pclaksana dcngan warga rnasyarakat serta masyarakat seba 
gai kcscluruhan. 

Kcterpaduan yang tercermin dalam koordinasi yang scrasi, 
tidak hanya mengacu kepada kcwenangan, hak dan kewajiban; 
mclainkan lebih banyak mengacu kcpada terlaksananya kearnan 
an, kctcrtiban, kcbenaran, keadilan, pengayoman dan kcpastian 
hukum, scr ta kcmanfaatan sebagaimana yang d idarnha kan olch 
rakyat ban yak terutarna oleh para pcncari keadilan. 

Sebal i kn ya hi la kita han y a mengacu kcpada kewenangan , 
pelaksanaan sistem akan mcnjurus kepada pcngkotak-kotakan 
fungsi yang dapat mcngakibatkan sulit dan lambannya pcnyclc 
saian berbagai perrnasalahan yang tirnbul, dan pada gilirannya 
memperdalam du ka nestapa yang harus ditanggung oleh para 
pencari keadilan dan masyarakat pada umumnya. 

Keterpaduan yang serasi antara para penegak hukurn diha 
rapkan dapat menciptakan kckornpakan, meliputi kekompakan 
untuk mcncari kebenaran materiil antara penyidik dan penuntut 
umum disatu pihak dcngan pihak penaschat hukum, baik yang 
bertugas men darn pi ngi lcrsang ka/terpida na pel aku kcja ha tan 
rnaupun pihak korban kcjahatan, sehingga lebih menjamin keber- 
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hasilan dalam terlaksananya azas peradilan cepat, sederhana dan 
biaya ringan. 

Sebenarnya antara sesarna penegak hukum itu terdapat suatu 
tali penyambung bersifat batiniah yang mengikat mereka, yakni 
usaha mewujudkan kebenaran yang berintikan keadilan dan sifat 
inilah yang membedakannya dengan bentuk kebersamaan yang 
lainnya. 

Barangkali karena adanya ikatan yang bersifat batiniah ini 
lah, sehingga lebih tepat apabiJa keakraban dan kebersamaan 
antar penegak hukum disebutkan sebagai suatu keterpaduan, 

Walaupun tugas penegakan hukum pada prinsipnya dapat 
terbagi habis secara serasi dan seimbang antara berbagai instansi 
penegak hukum, agar tercapai manfaat yang sebesar-besamya, 
tetapi pada akhirnya tujuan bersama adalah tetap sama, yakni 
mengusahakan kebenaran dengan inti keadilan itu. 

Tidak akan ada penyidik misalnya yang hanya menyidik 
untuk kepentingan penyidikan semata-mata, melainkan ia tentu 
berharap dan bertujuan agar pada suatu saat kelak basil sidikan 
nya itu akan bermuara kepada penuntutan yang berakhir dengan 
penetapan kebenaran clan keadilan di Pengadilan. 

Dalam kaitan ini maka hubungan kerja sama senantiasa harus 
dipupuk dengan siraman keakraban dan keterbukaan. Makin 
tinggi tingkat differensiasi dan spesialisasi, makin mutlak adanya 
suatu koordinasi dan hubungan kerja sama. 

Hubungan kerja sama itu tidak berarti intervensi, karena 
masing-masing fihak tetap memelihara identitas, wewenang dan 
dasar hukum yang melekat pada dirinya. Narnun demikian, identi 
tas dan wewenang tersebut apabila dilaksanakan secara kaku dan 
berkotak-kotak, akan dapat menimbulkan kemandekan pada suatu 
fihak dan kemandekan pada suatu fihak akan memandekkan 
secara berantai tugas dan tanggung jawab fihak lainnya dalam 
melayani para pencari keadilan. 

Melalui berbagai peraturan perundang-undangan kita akan 
memantapkan azas-azas fundamental dalam Hukurn Acara Pidana 
serta memperbaharui sikap, tata pikir, tata laku, tata kerja dan tata 
nilai dalam rangka memperkokoh landasan tahap pembangunan 
nasional jangka panjang berikutnya. 

Sepintas lalu tampak dipermukaan, lahirnya berbagai peratu 
ran perundang-undangan hukum pidana materiil dan hukum 
pidana formil yang bersifat khusus ("bijzondere straf proces 
rechtelijke maatregelen ") mengatur pula ketentuan-ketentuan 
baru dalam Hukum Acara Pidana yang seolah-olah merupakan 
modifikasi terhadap KUHAP. Namun secara antisipatif pada 
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7. Pasal 32 ayat ( 1) huruf b. 
Bahwa pasal ini memhcrikan wewenang Jaksa Agung untuk 
mclakukan penyelidlkan, penyidikan dan penuntutan tcrha 
dap per kar a tcrtcntu yang ditctapkan oleh Presideri, yang 
jelas kcwcnangan ini mcmasuki fungsi apar at pcncgak 
hukurn lainnya (Polri) schingga bagi Fraksi PDI mcnimbul 
kan pertanyaan apa sehcnarnya latar belakang dirumuskan 
ketcntuan tersebut yang menurut KUHAP bcrsifat sementara 
sesuai dcngan Pasal 284 KU HAP, mo hon pcnjclasan <lari 
Pemcrintah. 

8 Pasal 32 ayat ( 1) huru] e. 
Kctcntuan ini mcmbcrikan wewcnang kcpada Ja ksa Agung 
untuk menjaga pcrtimhangan tchnis hukum kepada Mah ka 
mah Agung dalam pemcriksaan kesan pcrkara pidana. 
Dalarn hubungan Fraksi PDI hcrpendapat bahwa kctcntuan 
ini ber ke lehi han karcna telah di atur dalam KU HAP, yang 
sebenarnya \chih dari itu dalarn kasus yang berkaitan dengan 
Pcngadilan Tata Usaha Negara ada kcwcnangan jaksa yang 
mewakili dalam pcrkara pcrdata. 

9. Pas al 32 ayat (1) huru] f 
Bahwa kctcntuan ini mcmhcrikan wcwenang kcpada Jaksa 
Agung untuk menyarnpaikan pcrlimhangan kcpada Presidcn 
mcngcnai pcrmohonan grasi dalam hal pidana mati, pcrrno 
honan atau Rencana pcrnberian amncsti, aholisi dan Rchabi 
liasi. 
Dalam hubungan ini Fraksi PDI bcrpendapat bahwa kctcn 
tuan ini tidak sinkrori dcngan kcwcnangan Mahkarnah Agung 
dalarn memberikan naschat Hukum kepada Prcsidcn seba 
gaimana telah diatur dalam pusal 35 UU No. 14 Tahun 1985 
tcntang Mahkamah Agung. 

10. Pasal 33 ayat (1) RUU. 
Dalam pasal ini rnernherikan wewcnang kcpada Jaksa Agung 
mcrnber ikan izin kcpada scorang tcrsang ka, tcrdakwa atau 
tcrpidana untu k dalarn hal tcrtcntu tcrscbut atau mcngalami 
pcrawatan dirurnah sakit diluar negcri. 
Mcnurut Fraksi PDI pcmbcr i.m kewenangan ini mernasuki 
Iungsi aparat pcncgak hukum lainnya yaitu Polri dan Hakim 
oleh karena itu pcrlu dilakuk.m pcmhahasan yang mcndalam. 

Lawaban Pemerintalt alas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi 
terhadap Rancangan Undang-undang Kejaksaan disampalkan 
oleh Menteri Kehakiman. 

Dari Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi, Pernerintah men 
dapat kcsan bahwa suhstansi yang terrnuat dalarn RUU Kejaksaan 
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telah mendapat tanggapan yang cukup jelas dan padat dan cukup 
hangar, namun tetap menyegarkan. Ha) ini merupakan bukti 
adanya perhatian yang sungguh-sungguh dari Dewan daJam 
rangka mewujudkan produk legislatif yang berkualitas, suatu 
produk yang juga diharapkan merupakan "Karya Agung ", 
Walaupun antara Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi dengan isi 
Keterangan Pemerintah masih ada beberapa pendapat yang belurn 
sesuai, namun Pemerintah dapat memahami hal tersebut dan 
merupakan sesuatu yang wajar didalam proses pernbahasan 
produk legislatif dalam forum yang agung dan mulia ini. Pemerin 
tah yakin da]am pembabasan-pembahasan selanjutnya, sikap arif, 
bijaksana, sating memahami dan penuh pengertian dalam suasana 
kekeluargaaa, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan akan 
tetap menjadi jiwa dan semangat kita bersama. 

Kami yakin bahwa tujuan akhir Pemerintah dan Dewan yang 
mulia adalah sama, yaitu keinginan untuk mernpersembahkan 
produk legislatif yang terbaik bagi kepentingan rakyat banyak, 
khususnya bagi para pencari keadilan. Dengan demikian produk 
legislatif ini harus benar-benar dapat memenuhi cita bukum, cita 
keadilan, cita ketertiban dan kepastian serta mernberikan keman 
faatan dan kemaslahatan bersama. Selain itu dalam Negara 
Pancasila dan Negara Hukum yang sedang membangun dan 
berkembang ini, setiap produk bukum juga harus bersifat antisipa 
tif dalam rangka pandangan futuristik sejalan dengan dinamika 
masyarakat. 

Jawaban Pemerintab ini akan terdiri dari penjelasan yang 
bersifat umurn dalam rangka menyamakan pengertian, pemaha 
man dan pengbayatan mengenai masalah-masalah yang bersifat 
prinsipil dan jawaban terhadap pertanyaan atas hal-hal yang lebih 
bersifat spesifik serta lain-Jain masalah yang dikemukakan oleh 
Fraksi-Fraksi. 

Masalah prinsipil tersebut antara lain mengenai sistem perad 
ilan pidana terpadu yang dikenal sebagai "Integrated Criminal 
Jusnce System". 

Dalam kata pengantar Menteri Kehakiman RI tanggal 4 
Januari 1982 pada buku "Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang 
undang Hukum Acara Pidana" yang digunakan oleh para pelak 
sana-pelaksana KUHAP, yang dimaksud dengan "Integrated Cri 
minal Justice System", adalah sistem yang memandang "proses 
penyelesalan perkara pidana sebagai satu rangkaian kesa 
tuan, sejak darl penyidikan, penuntutan, pemutusan perkara 
bingga ke penyelesaian di tingkat (lembaga) pemasyarakatan. 
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kan adanya tingkatan, lalu tiba-tiba ada tingkat tcrtinggi bisa 
menimbulkan konotasi bahwa bagi pejabat tinggi maka 
pcnuntut umumnya juga harus tcrtinggi, pada hal dalam 
UUD 1945 sudah tidak dikenal lagi forum previlegiatum. 
Dernikian pula telah ditcgaskan kcrnbal i dalarn Tap MPR 
Nomor II/MPR/1988 dalam sektor hukum huru( d yang 
ditcgaskan sebagai bcrikut : 
"Dalarn rangka meningkatkan pencgakan hukum perlu torus 
dimantapkan kedudukan dun pcranan badan-badan pcnegak 
hukum sesuai dcngan tugas dan wcwcnangnya masing 
masing". 

Berdasarkan hal-hal yang telah diur aikan , rnaka RUU 
Kcjaksaan RI yang akan disahkan schagai Un dang-Undang 
nanti, sebagai hukurn sektoral (sector law) tidak holeh bcrdiri 
scndir i, teiapi harus bersurnbcr dan mcr ujuk pada UlJ No. 8 
Tahun 1981 (KUHAP) sebagai hukum dasarnya (basic law) 
khususnya yang herkaitan Jcngan fungsi dan wewenang 
kcjaksaan, 

2. Pasal 17 ayat (1) 
Bahwa dalam RUU 17 ayat (1) tclah dicanturnkan adanya 
pcmberian wcwcnang khusus kcpada Jak sa Agung urnuk 
menangkap dan menahan terhadap Jaksa yang mclaku kan 
kejahatan atau pelanggaran yang langsung, maupun tidak 
langsung berhubungan dcngan jabatannya. 
Dalam hubungan ini Fraksi PDI bcrpcndapat, bahwa pcrnbc 
rian wewenang khusus kepada jaksa scbagaimana tcrcanturn 
dalarn Pasal 17 ayat ( 1) adalah mcnyirnpang dan bertcntan 
g;rn dengan prinsip KCHAP, karcna mcnurut KlJHAP Polr i 
adalah penyidik tunggal. 

3. Pasal 27 ayat ( 1) huru] e. 
Bahwa dalarn RUU pasal 27 ayat (1) huruf c tclah dicanturn 
kannya ad an ya p ernb cr ian wew·enang Kej a ks aa n u n tu k 
rnclakukan pemeriksaan tambahan atas perintah hakim haik 
dirninta ataupun tidak. 
Dalam hubungan ini Fr aksi PDI hcrpcndapat, babwa pembc 
rian wewen ang tambahan schagaimana d irnaksu d dalam 
pas al 2 7 ayat ( 1) RU U ada Iah berten tangan dcngan prinsi p 
KUHAP, oleh k a r en a kctcntuan i n i s c c a r a tcrseluhung 
mcnganJung pengcrtian "pcnyidikan Ianjutan" dan tentu hal 
ini tidak perlu diatur , scb ab perub ahan mengcnai surat 
dakwaan hanya dibenarkan schclum adanya pcnetapan hari 
siJang oleh Hakim, baik dengan maksud untuk pcnyernpur 
naan, ataupun untuk tidak mclanjutkan penuntutannya, dan 
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menurut pasal 144 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP pengubaban 
surat dakwaan tersebut hanya dapat dilakukan satu kali dan 
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai. 
Dalam hal suatu perkara tidak mungkin diperintahkan oleh 
hakim untuk melakukan pemeriksaan tambahan, kecuali 
dimungkinkan untuk mengubah dengan syarat-syarat tertentu 
sebagaimana tesebut dalam pasal 144 ayat (3) hanya dalam 
acara singkat yaitu mengenai perkara yang sifatnya sederha 
na dan mudah pembuktiannya dapat dilakukan pemeriksaan 
tambahan sebagaimana telah diatur dalam pasal 203 
KU HAP. 

4. Pasal 28 RUU 
Bahwa dalam pasal ini Kejaksaan diberikan wewenang, 
untuk menempatkan "seseorang" dirumah sakit atau tempat 
perawatan jiwa atau ditempat lain. 
Menurut Fraksi POI perkataan "seseorang" dapatlah ditafsir 
kan secara Iuas dan mengandung pengertian bahwa kata 
"seseorang" itu bisa tersangka, terdakwa, ataupun terpidana. 
Kalau demikian halnya memberikan seolah-olah kewenangan 
ini mencakup wewenang yang dirniliki oleh aparat penegak 
hukum lainnya yaitu Polri atau Hakim. 

5. Pasal 29 RUU. 
Bahwa dalarn pasal ini disamping Kejaksaan mernpunyai 
wewenang dalam penuntutan, diberikan pula wewenang 
melaksanakan penyelidikan dan wewenang lain berdasarkan 
Undang-undang tertentu Ketentuan ini memberikan kesan 
untuk melanggengkan ketentuan pasal 284 KUHAP yang 
pada dasamya bersifat sementara dengan syarat tertentu hal 
ini mernberikan kesan pula mencakup wewenang penegak 
hukum lainnya, Jelas hal ini bertentangan dengan prinsip 
KUHAP, karena menimbulkan kewenangan yang "tumpang 
tindih". 

6. Pasal 32 ayat (1) huruf a. 
Bahwa pasal ini memberikan wewenang kepada Jaksa Agung 
selaku Penuntut Umum Tertinggi untuk menetapkan serta 
mengendalikan kebijaksanaan urnum penegakan hukum dan 
keadilan. Dalam hubungan ini Fraksi POI berpendapat pasal 
ini memberikan kesan seolah-olah menempatkan Jaksa 
Agung sebagai puncak dan semua aparat penegak hukum 
sehingga terlalu luas. 
Berhubung dengan itu Fraksi PDI ingin mendapatkan penje 
lasan dari Pemerintah dalam merumuskan ketentuan tersebut. 
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tersirat, scsur~~ dcrgf1n llU;~~.ltcu~ ·;1:.i.'~~~~.i~.U~.~an daL1rn pcrkcmbangan 
hukum dan kchid11pall hi.:rm:,f,\1:-1··;1,\:c,t, r-<'.rha·,•f>'" ;bn bcrnegarn 
yang pada urnumnya sangat fl;r(:t' 1 pula okh prnsc~; globa 
lisasi dcngan sega la da mpakn y;a, ''d' pa men ingt:al knn landasan 
idie e l Pancasila serta Undang-u::·dang Dasar JC!45, Wawasan 
Nusantara scrta hcrhag;,i mis~;i';n yan~', diarnana tkau mc lalui 
GBHN. 

Dan uraian tcrschut, Pcm crintah bcrpcnuapat bahwa RlJU 
Kejaksaan yang antar a lain llH'nf:;:tur tcntang tugas dan wcwe 
nang Kcjaksaan untuk niclakukan pt.:nydidikan dan pcnvidikan 
terhadap tindak pidana tertcntu, disamping wcwcnang pcnuntutan 
hukan lah merupakan tug:1s Jan wewcnsng yang turnpang tindih, 
m a lahan schaliknya l cb ih mcrn ant apk an dun m cmpcr k okoh 
makna dan h a kck.u sistun pL><1dllan piJa11a k•padu. Adapun 
tugas dan wcwcn.mg tcrxchut scbcnarnya hukanlah merupakan 
ha) yung haru, o lch k ar cn a UrnLing-undang i crtcntu itu rnasih 
merupakan hukum poxitif 

Memang pcnuntutun d;qi.;t oiL.:dulrnn dcngan pcnyclidik<m 
Jan pcnyidikan, narnun pada hakd:alny:j pcnuntutan tiduk daput 
dipisahkan dcng;in pcnycl i.Ii kan da n pcn yidi kan , scbab h as il 
pcnyidikan harus dipcrtangg:1rng 1.;·.vahbn olch Pcnuntut Umurn 
dimuka sidang pcugadilan. 

Untuk dapat mcnghasrlkan ,,(:i~rang faK:-;;i y;rng: mcmpunyai 
kemampuan pr ofcsional yang linggi, ia harus mumpu dart n1t 
nguasai tchnik pcnyidikan. Datum kurikulum pendidik.m Calon 
Jaksa diaj.ukan mengcntu tchuik pt..'11/ldikan. Dalam dir i s~orang: 
Jaksa tcrbt.ntuk du a macam kwa l itas sck<tligus. vaitu schag;ii 
pcnyidik ,_1,,..., scbagui pcn untut umum. 

Pcrncrin ta h sepc nda pat bahwa "in ie grated Crimina ! .! ustice 
System" mcrupakan sistcrn yang. kit., cit .. -citakan , n amun kita rdu 
bcrsikap rcalistik hahwa si stcrn tcrscbu t didal.un pr.iktck bclum 
tcrlaksana scpcnuh n ya , kar cn a rn axih ada pcrsoulnn-pcrso al nn 
yang haruskita hadnpi dcngan pikiran yang positif d:rn sikap yang 
optimistik. 

Pcrkcnankanlah sayii sckacang xccara rir,gkas mcmbcrikan 
Jawaban Pcmcrintah atas pcrL'.rny;i;iil Frnks1-l-rak~:i. 

Mcnjawab pertanyaan yang diajukan olch FKP icntang isti 
la h: "p e la k sa n a ke ku a s a a n n e gu ru " Jalam Kon s i d cr a ns 
Menirnhang pad a butir a da n ist ilah : "ya ng meluks anukan 
kekuasaan nq~ara H pad<> Pasal I ay;;t (1) RClJ, Pcmcrinlah 
bcrpcndapat kat;:1 "p1:laksana" Jan "yang :nclaksanakan" sc~ung:- 

tundamenta 
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guhnya tidak ada perbedaan pengertian, namun apabila Dewan 
mengganggap perlu untuk disempurnakan, Pernerintah tidak 
berkeberatan. 

Dalam kaitan dengan materi Pasal 7 ayat (1) RUU, Pernerin 
tah menghargai dan sependapat dengan harapan yang telah 
dikemukakan oleh semua fraksi tentang perlunya peningkatan 
kemampuan prof esional, kematangan intelektual dan integritas 
moral dari jaksa yang selama ini memang telah dilaksanakan 
dilingkungan Kejaksaan, 

Mengenai pertanyaan dan tanggapan terhadap Pasal 17 ayat 
(1) RUU, seperti yang dikernukakan oleh FABRJ, FKP dan FPDI, 
Pemerintab berpendapat bahwa tindakan penangkapan atau 
pen ah an an seorang jaksa atas perintah Jaksa Agung, tidak akan 
memperlambat proses penindakan terhadap Jaksa. Malahan seba 
liknya akan mempercepat proses penindakannya. 
Hal ini disebabkan oleh karena Jaksa Agung sebagai pucuk 
pimpinan tertinggi Kejaksaan secara struktural dan fungsional 
leb ih cepat dapat men ilai situasi dan cepat dapat mengamhil 
tindakan yang dapat dikwalifisir sebagai Tindakan Kepolisian. 
Kewenangan Jaksa Agung yang tercantum dalam pasal 17 ayat 
(1) RUU ini, adalah kurang lebih sepadan dengan perlakuan yang 
diberikan oleh berbagai Undang-undang seperti : 
a. Tindakan Kepolisian terhadap Anggota/Pirnpinan MPR/DPR 

yang pelaksanaannya dilakukan atas perintah Jaksa Agung 
(Pasal 3 UU No. 13/1970). 

b. Tindakan Kepolisian terhadap Kepala Wilayah Propinsi/Dati 
yang hanya dapat dilakukan atas persetujuan Presiden (Pasal 
83 UU No. 5/1974). 

c. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Anggota 
Mabkamah Agung dapat ditangkap atau ditahan hanya atas 
perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Presiden 
(Pasal 17 UU No. 14/1985). 

d. Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan dapat ditang 
kap atau ditahan hanya atas perintah Jaksa Agung setelah 
mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung dan Menteri 
Kehakiman (Pasal 26 UU No. 2/1986). 

Pemerintah berpendapat bahwa hat itu sama sekali tidak berten 
tangan dengan Pasal 27 UUD 1945 (equality before the law) 
karena pengadilan yang akan merneriksa mereka yang terkena 
Tindakan Kepolisian adalah tetap Pengadilan Negeri. 
Deng an demikian apa yang dicantumkan dalam Pasal 17 ayat ( 1) 
RUU ini hanya berkenaan dengan masalah tata cara dan wewe 
nang penangkapan dan penahanan saja. 

·1 
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Selanjutnya Pernerintah akan menjclaskan pcrrnasalahan 
yang disampaikan olch scmua Fraksi sehubungan dcngan Pasal 
27 ayat (1) c RUU. Mcmang bcnar dalarn Pasal 203 ayat (3) butir 
b KUHAP diatur mcngcnai, pemeriksaan tamhahan alas per in 
tah Hakim yang dilakukan Pcnuntut Umum alas pcrkara dcngan 
Acara Pcmeriksaan Singkat; scdangkan pcmcriksaan tamhahan 
untuk perkar a dcngan Acara Pcrrier iksaan Biasa helu m diatur 
dalam KU HAP. Kckosongan hukurn ini dapat mcnghamhat azas 
p er adilan ccpal, sctlcrhana dan b iaya ringan, schingga keko 
songan hukurn tcrscbut pcrlu diisi dcngan perncriksaan tamhahan 
scbagaimana dimaksudkan dalarn Pasa 27 ayat (1) e RUU. 
Pcnamhahan kctcntuan tcrschfut dal am dun ia hukum iaz irn 
dischut scbagai "anvuyllend recht", suatu pcnamhahan kctcntuan 
tanpa mcng ub ah s istcrn dan azas yang di anu t KL"HAP, yaitu 
pcnyidangan perkara dcngan ccpat, scdcrhana dan mur ah. Di 
samping itu pcrncriksaan tarnbahan hcndaknya jangan diartikan 
seb agai pcny idi kan lanjutan atau "na sp oring " scbaga iman a 
dimaksud dalarn HIR, karcna perkara sudah dipcriksa di sidang 
pcngadilan dan hukan dalarn tingkat pcnyidikan schingga tidaklah 
b enar kalu dikata ka n Pcmerintah a kan kcmhali kep ada HIR. 
Urgcnsi untuk mclukukan pcrner ikxaan tambahan atas perkara 
dcngan Acara Perncriksaan Biasa lcbih dimantapkan kernhnli olch 
cvaluasi KL'f!AP yang dil.ikukan dalam seminar lKAHl-IKl'\.Dl~ 
pada tanggal 10 - 11 Maret 1987 Ji Hotel Sa hid Jakarta da n 
Penatar an Tcrpadu Apar.rt Pcncgak Hukum yang diadakan olch 
Dcpartcm cn Kcha ki man Ji Cincrc paJa tanggal 10 - 16 April 
1988, yang Lelah mc ng idcnrifikas ikun adanya harnbatan da n 
kckosongan hukurn dalarn pclaksanaan KUl-IAP. 

Mcnjawah pertanyaan-pcnanyaan dari FKP, FABRl Jan FPP 
mcngenai tugas da n wcwcriang Kcjaksaan scpcrti dicantumkan 
dalarn Pasal 27 ayat (2) RUU ini, Pcmerintah mcnyatakan bahwa 
tugas dan wcwcnang Kejnkxa.m mcngcriai apa yang dikwalifika 
sikan dcngan gugat ginugat kcpcrdataan Jan Tata Usaha Negara 
bukanlah hal yang baru, akan tctapi scbcnarnya lcbih merupakan 
usaha untuk mcnghadirkan sccara lchih nyala salah satu dimcnsi 
tu gas dan fungsi Kc j;1 ksaa n yang schcnarn ya tel ah d ila ks.ma ka 11 
scjak lama Jan scusia Kcjaksaan itu scn diri bcrdasar kan Sth. No. 
522 Tahun 1922. 

Mcrnang untuk pcrtama ka li mungkin akan ada yang bcrta 
nya mengcnai pcranan Kcjaksaan dihidang kcpcrdatann. Padah al 
hidarig ini bukan mcrupakan "terra incognitu" bagi Kcjaksaan, 
hanya saja selama ini mungkin kurlkang dipcrhatikan karcna 
tcrpaku olch ajaran dalam ilrnu hukum yang mcrnhclah sccara 
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tajam antara kepidanaan pada satu sisi dengan keperdataan di sisi 
lainnya. Walaupun Kejaksaan sebenarnya titik berat ruang gerak- · 
nya dibidang kepidanaan, namun masih terdapat sejumlah pranata 
perdata yang ditangani oleh aparat Kejaksaan. Dalam hubungan 
ini Mabkamah Agung (Buku "Himpunan Tanya Jawab dan 
Rakernas" terbitan Mahkamah Agung Tahun 1986) berpendapat 
bahwa Jaksa secara ex officio mewakili kepentingan Pemerintah 
dan Negara dalam perkara Perdata dan Stb. 522 Tahun 1922 
secara mutatis mutandis masih berlaku. 
Disamping itu dilingkungan Kejaksaan Agung berdasarkan 
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1982 
telah dibentuk Direktorat Perdata dan Bantuan Hukum yang 
menangani perkara-perkara perdata. Sampai dengan saat ini 
Kejaksaan telab berhasil menangani 232 perkara perdata, dan 
telah diputus oleh Pengadilan sejumlah 113 perkara yang keselu 
ruhannya dimenangkan oleh Kejaksaan yang secara ex officio 
mewakili kepentingan Pemerintah dan Negara. 
Kewenangan bertindak Kejaksaan di bidang perdata bukan hanya 
dalam hal Negara atau Pemerintab menjadi salah satu pihak 
dalam suatu perkara, melainkan juga dalam hal Negara atau 
pemerintah mempunyai kepentingan langsung dalam perkara 
yang bersangkutan. 
Dalam perumusan Pasal 27 ayat (12) RUU dicantumkan kata 
"dapat", hal Ini berarti tidak harus, dengan demikian Biro Hukum 
yang dimiliki oleh suatu instansi Pemerintah juga dapat bertindak 
sebagai Kuasa Hukum mewakili instansinya baik dalarn perkara 
Perdata, Pidana maupun Tata Usaha Negara. 
Mengenai pengetahuan, keahlian dan keterampilan seorang jaksa 
dalam bidang hukum perdata kiranya tidak perlu dikhawatirkan 
karena setiap Jaksa yang mengikuti Pendidikan selain harus 
menguasai Ilmu hukum pidana juga diisyarakatkan menguasai 
ilmu hukum perdata, tata usaha negara dan ilrnu pengetahuan 
sosial lainnya yang terkait dengan tugasnya. 

Sekedar sebagai bahan renungan ulang atas peranan Jaksa 
dalam sejarah masa lampau, maka dalam "Pepakem Tjirebon" 
tahun 1768 disebutkan, bahwa penanganan dan penyelesaian 
perkara dilaksanakan oleh tujub orang Jaksa (jaksa Pepitu) secara 
kolektif, baik perkara perdata maupun pidana. Selain daripada itu 
kepada jaksa pun diberikan kewenangan untuk bertindak sebagai 
pembela dari terdakwa yang merupakan penduduk dari Kasu1ta 
nan. 

Menjawab pertanyaan keempat Fraksi dalam DPR atas pasal 
29 RUU, Pemerintah berpendapat, bahwa kewenangan penyelidi- 
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kan dan penyidikan dari Kejaksaan dalam tindak pidana tcrlentu 
sehagaimana di atur da lam Pasal 29 RUU, bersumbcr kcpada 
bebcrapa Hukurn Positif yang bcrlaku (Undang-Undang tcrtcntu) 
Disamping itu guna rncrncnuhi tuntutan kchutuhan dan perkcm 
hangan masyarakat dan hangsa yang scdang mcrnbangun, maka 
eksistensi "bijzondere wetten" tidak mungkin tcrclakkan dan hal 
ini bu kan hanya terjadi di Indonesia. 
Kchadiran "bijzondere wetten" ini mcrupakan Ienorncna universal 
Jalam ncgara maju , apalagi ncgara yang scdang mcmhangun. 
Kehcradaan "bijzondcre wetten" ini dalam hcrbagai kctcntuan 
UnJang-undang sudah diantisipasi jauh scbelum bcr la kun ya 
KUHAP. Hal ini secant tegas diatur dalarn hcrhagai pasal dalam 
pcraturan pcrundang-undangan pidan a , antara lain Pasal 103 
KUHP, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 19 Undang-undang Nornor 
14 Tahun 1970, dan lehih dipcrtcgas lagi dalarn Pasal 17 Pcratu 
ran Pcrn cr intah Nornor 27 Tah un 1983 yang bcr bun y i scbagai 
bcrikut : 
"Penyidikan rncnurut kctcntuan khusus acara pidana scbagaimana 
ter scbut pada Unuang-unuang tcrtcruu schagaimana dima ksud 
dalarn Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksauakan olch pcnyidik, 
jaksa dan pejabat pcnyidik yang hcrwcnang lairmya b cr dasnrkan 
pcraturan pcrundang-undang.m". 
Kcsc luruhan pcr atur an tc rscbu t dapat l cb ih mudah dirn ak l u m i 
apahil a kita simak kcmhl i :HAS IL KESEPAK.r\TA:-..· PENDA 
PAT YANG TELAH DICAPAI DALAM RAPAT SIDANG 
GABUNGAN HI/I DPR-Rl BERSAMA PEMERINTAH PADA 
TANGGAL 29, 30 NOPEJv1BER DAN 5 DESE~'vtBER 1979, 
yang dalam hutir 4 mcnyatakan antara lain : 
"Walaupun dcmikian t i da k dapnt Jipungkiri .... dimnn apun Ji 
Junia ini ... bahwa disamping yang umurn, tcntu terdapat h a l-hal 
yang bersitat khusus, juga dalarn hidang Jlukum Acara Pidana 
ini, maka olch karcna itu yang bcrsifat khusus itu tcntu tun duk 
pada acara khusus yang ditctapkan u ntu k itu dalam berb ag ai 
Undang-und:mg". 
Dari kcnyataan pr a ktck yang ada, te lah t erbu kt i keb cr ada an 
"bijzondere wetten" (Undang-undang lcrtcntu) hcrsifat antisipatif 
yang mumpu mcnampung dinarnika masyarakat da larn kurun 
waktu yang rclatif panjang, apalagi da larn mcngh adapi proses 
globalisasi yang scdang berkcmbang dcngan pcsatnya, 
Dalam hal ini Pcrn cr intah b crpendapat hahwa Pasal 29 RUU 
Kcjaksaan tctap scjalnn dcngan jiwa Jan scmangat Pasal 284 
KUHAP clan Pcmcrintah sepcridapat dcngan FABRI hahwa 
Pcrncrintah mcmpcrhatikan perkcmbangan lingkungan, kondisi 
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aparat dan sarana penegakan hukum yang menyebabkan ditang 
guhkannya atau dimodifikasikannya beberapa ketentuan dalam 
KUHAP, karena dalam kenyataan ketentuan itu belum dapat 
dilaksanakan atau belum "workable", sehingga dicantumkannya 
pasal 29 RUU tidak berarti akan terjadi tumpang tindih penuga 
san antara aparat penegak hukum dibidang penyidikan dan penun 
tutan bahkan Pasal 29 ini adalah untuk mengisi celah-celah 
kekosongan hukum. 

Pemerintah tidak sependapat adan ya pernyataan atau angga 
pan bahwa POLRI merupakan Penyidik Tunggal. Pasal 6 
KUHAP sama sekali tidak mengatur ketentuan tentang Penyidik 
Tunggal dan memang tidak ada Penyidik Tunggal dalam Sistem 
Peradilan Pidana Terpadu, Disamping itu Pemerintah juga ingin 
menegaskan, bahwa penyidikan terhadap Tindak Pidana Khusus, 
seperti Korupsi, Subversi dan Penyelundupan juga bukan meru 
pakan wewenang tunggal Kejaksaan, sebingga POLRI dapat 
pula melakukan penyidikan terhadap Tindak Pidana Khusus. 
Sebaliknya Pemerintah juga menolak, apabila ada yang berpen 
dapat bahwa Kejaksaan sarna sekaJi tidak mernpunyai wewenang 
untuk melakukan penyidikan terhadap Tindak Pidana Khusus 
atau Tindak Pidana 1ainnya berdasarkan Undang-undang tertentu. 

Sesungguhnya rumusan yang terdapat dalam Pasal 29 RUU 
Kejaksaan sudah cukup cantik. Tetapi itu pendapat Pemerintah. 
Namun demikian, Pemerintah juga bersedia membicarakan 
masalah "kecantikan" ini dalam tahap pembahasan lebih lanjut. 

Menjawab pertanyaan keempat Fraksi DPR atas Pasal 32 
ayat (1) a Pemerintah menjelaskan bahwa, Pasal 32 ayat (1) a 
adalah konsekuensi logis dari kedudukan dan atribut Jaksa Agung 
sebagasi Penuntut Umum Tertinggi Negara Republik Indonesia. 
Berdasarkan kewenangan itulah maka Jaksa Agung antara lain 
mengemban pelaksana azas opportunitas, dapat melakukan 
seponering perkara, mengajukan kasasi demi kepentingan hukum 
dalam perkara pidana, perdata dan tata usaha negara, menyam 
paikan pertimbangan pada Presiden dalam rangka grasi, abolisi, 
rehabilitasl dan amnesti, dan wewenang-wewenang itu tidak 
dimiliki oleh alat penegak hukum yang lain. 
Berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1950 dan Undang 
undjang No. 5/Pnps Tahun 1959 Jaksa Agung karena jabatannya 
adalah Jaksa Tentara Agung, namun didalam praktek kewenangan 
ini sejak tabun 1973 didelegasikan kepada Panglima Angkatan 
Bersenjata yang seJanjutnya dilaksanakan oleb Oditur Jenderal 
ABRI. Kewenangan jaksa Agung tersebut sudah barang tentu 
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tidak dapat diartikan sebagai pcngawasan dan pcngendalian struk 
tural organ isatoris, 

Menjawab pertanyaan mengcnai Pasal 32 ayat ( 1) b RUU, 
pertarna-tama Perncrintah mcnyatakan pcnghargaan dan tcrima 
kasih kepada F-KP, yang tclah mcnyatakan pcrsetujuannya scrta 
dapat memahami bahwa Pasal ter sebu t merupakan ketcntuan 
antisipatif terhadap berbagai kcrnungkinan dalarn perkcmbangan 
penegakan hukum dirnasa dcpan, 
Dcmikian pula Pernerintah dapat memaharni tentang kckhawatir 
an FKP tersebut yang dapat ditafsirkan scolah-o lah bcrtcntangan 
dengan proses pcradiian bchas berdasarkan UUD 1945 serta azas 
persamaan kcdudukan dimuka hu kurn dan pemcrintahan scperti 
yang diatur dalam Pasal 27 UUD 1945. Kctcntuan dalam Pasal 32 
ayat (1) b RUU, mcnurut paham Pcmcr intah sarna sckali tidak 
bcrtentangan dcngan kctcntuan-kctcntuan yang ada , tcrutama 
dengan Pas al 27 UU D 1945; k ar ena ia sama sekali belum 
menyentuh proses persidangun di pengudilan, schingga kctcn 
tuan itu juga bukan mcrupakan "forum privilegiatum". 

Yang d im a ksu d dengan "[or um privilegiatum" mcnurut 
Karn us Hukum adalah "pengadi!an yang herwcnang untuk 
men gadi Ii pcjabat-pe jab at tin ggi tcrtentu yang terl iha t scsu atu 
perkara". 

Bc rt it i k to la k dari pcncJapat t e r scb ut , m a k a Pcrn cr in tah 
mcnganggap urgcnsi dari pasal 32 ayat ( 1) b RUU in i sebag ai 
salah sa tu upaya untu k da pat menangan i pcrkara tcrtcn tu sccara 
tcpat, ccrmat dan cepat. 
Wcwenang ini dapat dikualifikasikan schagai "[reies Ermessen" 
dari Presidcn. Sesungguhnya rnengcnai hal ini untuk orang-orang 
tcrte ntu pernah diatur d alarn bcb erapa pcraturan pcrundang 
undangan antara lain : 
I. Pasal 3 Undang-undang Nornor 13 Tahun 1970 mengcnai 

Tindakan Kepolisian tcrhadap Pimpinan/Anggota MPR/DPR. 
2. Pasal 15 Undang-undang Nomor 5 Ta hun 1973 tentang 

BEPEKA. 
3. Pasal 83 Un dan g-undang Norn or 5 Tahun 1974 tcntang 

Tindakan Kcpolisian tcrhadap Kepala Wilayah Propinsi/ 
lbukota Negara. 

4. Pasal 17 Undang-uridang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 
Tindakan Kepolisian tcrhadap Ketu a, Wakil Kctua, Ketua 
Muda dan Hakim Anggota Mahkamah Agung. 

Justru bertitik tolak dari ketcntuan itu, maka Prcsiden berdasar 
kan pertimbangan-pertimbangan tertentu, dapat memerintahkan 
Jaksa Agung analoog dengan ketentuan tcrsebut, sehingga kcten- 
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tuan tersebut dapat diberlakukan kepada siapa saja dan dalam 
kasus apa saja, baik dalam pengertian riadak pidana umum 
maupua undak pidana khusus, 

Pemerintah sangat menghargai dan berterima kasih kepada 
FABRI yang memahami premis-premis yang merupakan pola 
pikir Pemerintah yang me]atar belakangi kehadiran RUU Kejak 
saan ini. Namun demikian, pendapat yang menyatakan bahwa 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana sebagai "basic law" adalah keliru, Yang dimaksud dengan 
"basic law" sebagai terjemaban dari "grundgesetz" adalah aturan 
aturan dasar atau aturan-aturan pokok yang terdapat dalam batang 
tubuh Undang-undang Dasar. Dalam sistem Undang-undang 
Dasar 1945, maka pokok-pokok pikiran yang terdapat da]am 
Pembukaan UUD 1945 mewujudkan cita hukum Pancasila dan 
norms fundamental negara ("staats fundamentalnorm"], kemud 
ian Batang Tubuhnya merupakan "staatsgrundgesets" a tau yang 
diterjemahkan sebagai "basic law", sedang Undang-undang, 
termasuk dalarn hal ini Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 
adalah "[ormellgesetz" dan bukan "grundgesetz" atau "basic 
law". 

Menanggapi pernyataan F~ABRI mengenai Pasal 33 RUU 
dapat dijelaskan, bahwa kewenangan Jaksa Agung yang dican 
tumkan dalam Pasal 33 RUU terkait langsung dengan kewenan 
gan Jaksa Agung selaku Penuntut Urn um Tertinggi sebagaimana 
diatur dalam Pasal 32 RUU. Kewenangan ini bermakna bahwa 
sepanjang tersangka, terdakwa atau terpidana tersangkut dalam 
perkara lain yang diperlukan pemeriksaannya, sehingga ketidak 
hadirannya yang menghambat proses penyelesaian perkara, dapat 
dicegah. 

Dalam menanggapi saran dari F-ABRI dan F-PP tentang 
penambahan persyaratan bagi pengangkatan seorang Jaksa seba 

. gaimana dicantumkan dalam Pasal 8 RUU ini, Pemerintah sepen 
dapat untuk dirumuskan lebih lanjut dalam pernbicaraan tingkat 
selanjutnya. 

Menjawab pertanyaan F-ABRI tentang wewenang Kejaksaan 
dengan seijin Hakim untuk menempatkan seseorang di rumah 
sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain seperri tercan 
tum dalam Pasal 28 RUU, Pemerintah berpendapat benar hal ini 
telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1966 ten 
tang kesehatan jiwa, namun berdasarkan alasan kemanusiaan dan 
hak azasi serta alasan ketertiban umum, Pemerintah menganggap 
perlu memberikan wewenang kepada Kejaksaan untuk menjaga 



636 

keseimbangan antara kepentingan umum dan hak azasi persco 
rangan. 

Dalarn menanggapi saran F-ABRI mengenai persyaratan 
untuk diangkat sebagai Jaksa Agung Muda seperti yang tercan 
tum dalarn Pasal 21 ayat (2) RUU ini, Pemcrintah herpendapat 
bahwa pada prinsipnya jabatan tersebut adalah jabatan karicr. 
Untuk dapat menduduki jabatan terscbut di lakukan pcnilaian 
secara sangat selektif dengan mcmpertimhangkan bcrbagai aspek 
antara lain profesiona lisrne, integritas dan pengalarnan lainnya, 
narnun demikian dalam hal-hal tertentu tidak tertutup kemungki 
nan untuk rnenunjuk pejabat lain yang memenuhi persyaratan. 

Atas pertanyaan FPDl, Pemerintah berpendapat bahwa Pasal 
7 ayat (2) RUU itu tidak dapat dilepaskan dari ayat (4) nya, yaitu 
bahwa dalam me lakukan pen u ntutan Jaksa hams senantiasa 
mengindahkan norrna-norma kcagarnaan, kernanusiaan dan kc 
susilaan , serta wajib menggali nilai -n ilai hukum dan kcadilan 
yang hidup dalam masyar akat, sebab tanpa itu maka uorma 
norrna hukum yang dilaksanakan akan pasif dan statis serta akan 
tertinggal dengan tuntutan keadilan rnasyarakat. 
Dengan dcrnikian kata "masyarakat" kiran ya cukup mcmpunyai 
alasan. 

Mcnanggapi pertanyaan F .. pp mcngenai Pasal 27 ayat (1) 
butir c dan butir d RUU Pemerintah berpendapat bahwa penga 
wasan m erupakan bag ian yang pcnting dari m ekan isme serta 
sistcm yang mernpunyai penman tcrtcntu. 
Pengawasan dipcrlu kau, agar tidak terjadi penyimpangan terha 
dap pcla ksanaan suatu pu tusa n. Apab ila pcnga wasan seperti itu 
dilaksan akan, maka akan dapat m cncipta kan suasana tenang, 
arnan dan bcrkcadilan. Dan keadaan tcrsebut pada akhirnya dapat 
membuat warga masyarakat rnenjad: scjuk. 
Pcngawasan yang dilaksanakan ol ch aparat Kcj a ks aan hukan 
merupakan pcngawasan yang b cr d iri scn diri. la m erupa kan 
pcngawa.san y<ing tcrpadu dalarn suatu Sistcrn Peradilan Pidana 
yang terpadu. Pengawasan dan penganwtan yang dilakukan olch 
hakim Pcngawas dan Pcngarnat beruasarkan Pasal 277 KUHAP 
dan pengawas;m yang dilakukan olch Jaksa hcrdasarkan Pasal 27 
ayat (l) hutir c RUU terha.lap pdt;ksirna pu tusan tertentu 
pengadilan scrta pcngawasan tu]ud;;p pcl aksana putusan pida 
na bersyarat dun lepas bersyarut n;;;·;Jasr.rkan Pasal 27 ayat (1) 
butir d RUU jo Pasal 14 buur d ?cy:11 (J.), Pasal 15 butir a ayat (3) 
dan Pasal 16 Kitab llnGang-~rnd,1ng H:~drnrn. Picb.na, lidak akan 
rneru pa kan peng;nvas:~r yang hEnp:H•f: i indil.1 at;: !l bcrjalan scn 
d!ri-sendid, ktapi tdap krl(noru;:-::1:,ci ;j~;n (1'rpadu, bahk<ln juga 
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t.erkait dengan Petugas Lembaga Pemasyarakataa. Pemerintah 
berpendapat, bahwa ketentuan-ketentuan tersebut lebih merupa 
kan"kepungan" pengawasan baik dari unsur Pengadilan maupun 
unsur Kejaksaan, agar proses pemidanaan mencapai sasaran dan 
tidat terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan. 

2. Pemblcaraao 1in.gkat III atas RUU tentang Kejabaan RI 
Dalam melaporkan proses pembahasan atas Rancangan 

Uasdaag-undang tentang Kejaksaaan Republik Indonesia secara 
terperinci, kami memaparkan Iebih dahulu mekanisme kerja dan 
pembahasan di dalam Pansus, 

Mekanisme kerja dan pembahasan yang di maksud adalah 
sebagai berilrut: 
1. Fraksi-Iraksi menyusun satu Daftar Inventarisasi Masalah 

(DIM) sesuai dengan perjuangan, aspirasi, dan pendirian 
politiknya masing-masing, 
kemudian Fraksi-fraksi diberikan kesempatan untuk mempe 
lajari usulan DIM dari Fraksi lain yang meliputi materi 
R.ancangan Undang-undang. Hal ini berlangsung dari tanggal 
16 s.d 31 Januari 1991. 

2. Rapat-rapat Pansus sejumlah 20 kali secara terbuka berlang 
sung dari tanggal 11,12 januari 1991 dan tanggal 1 s.d 8 
Februari 1991, dengan didahului pengantar pembahasan 
berupa penegasan kembali pendiriaa masing-masing Fraksi 
dalam Pandangan umum terhadap Rancangan Undang 
uadang. 
Sebagaimana diketahui hingga reses Masa Sidang III tanggal 
11 Maret s.d 11 Mei 1991 Pansus masih membahas Ran 
cangan Undang-undang Kejaksaan .dan memutuskan untuk 
mengajukan perpanjangan waktu kerja guna mendalami 
beberapa segi dan pasal RUU tersebut. karena itu, rapat-rapat 
Pansus dilakuksn kembali setelah masa reses guna menyele 
saikan tugas-tugasnya. Dan rapat-rapat ini dilakukan dari 
tanggal 27 Pebruari s.d 6 Maret 1991, dan tanggal 14 Mei s.d 
22Mei 1991. 
Mengingat jadwal waktu pembahasan yang ditetapkan oleh 
Badan Musyawarab (BAMUS) pada tanggal 29 Nopember 
1990 dart tanggal 1 Januari s.d 7 Maret 1991 pada masa 
sidang yang Ialu tidak mencakupi, maka Bamus telah mene 
tapkan kembah jadwal waktu pembahasan Rancangan 
Uadaag-undang tentang Kejaksaaan bagi Pansus dari tanggal 
14 s.d 25 Mei 1991. 
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3. Setelah pembahasan semua masalah yang terdapat dalam 
DIM selesai dibahas oleh Pansus pada tahap awalnya, rnaka 
Pansus memutuskan tiga hal pokok, yaitu : 
a. Materi yang disepakati untuk diserahkan langsung 

kepada tim Perumus (Timur) ; 
b. Matcri yang langsung diserahkan kepada Panitia Kcrja 

(Panja); 
c. Maten yang "penting" dalam Pansus diserahkan kcpada 

Panja untuk dicarikan titik temu. 
4. Untuk menangani scluruh pckerjaan Pansus maka dibcntuk 

lah pcrangkat kelengkapan Pansus scbagai bcrikut : 
1) Panitia Kcrja yang tcrdiri dari 25 anggota yang dipimpin 

olch Sdr. Soenardi (Fraksi ABRI). 
2) Tim Perumus yang terdiri dari 11 anggota yang dipimpin 

olch Sdr. Socsanto Bangocnnagoro, SH. (FKP). 
3) Tim Kecil yang terdiri dari 12 anggota yang dipimpin 

oleh Sdr. Marbun dari FPDI. 
4) Tim Sinkronisasi yang terdiri dari Tim Perumus dan Tim 

Kecil yang dipimpin oleh Sdr, Abubakar dari FPP. 
5. Hingga pada berakhirnya jadwal waktu yang ditetapkan 

untuk pekcrjaan Panja, masih tcrdapat materi-mater i yang 
harus disclesaikan Panja yang mcmerlukan pcrnikiran yang 
mendalam. Karena itu , Panja akhirnya menyerahkan kcmbali 
masalah-masalah yang belum dapal diputuskan kepada 
Pansus untuk pernbahasan kernbali dalam rapat-rapat Pansus, 
Matcri - materi tcrsebut adalah : 
1) Pasal 18 ayat (1) dan Pcnjclasannya; 
2) Pasal 19 ayat (1) dan Pcnjelasannya; 
3) Pasal 27 ayat ( l) dan Pcnjclasannya, 
4) Pasal 29 dan Pcnjclasannya. 
5) Pasal 32 ayat ( 1) huruf b dan huruf f dan Penjelasannya, 
6) Pengertian - pengcrtian , serta 
7) Pcnjelasan Umum. 

6. Metode Pembahasan : 
a. Bcrdasarkan pcngalaman para anggota Pansus yang 

mcmbahas berbagai Undang-undang yang diajukan olch 
Pemerintah ke DPRRI, maka cara yang dipcrgunakan 
adalah melakukan pembahasan setiap butir masalah 
dalam DIM. 
Cara ini dianggap oleh masing-masing Fr aksi sc la in 
effektif juga menghasilkan suatu perrnusyawaratan yang 
optimal. 
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Apabila terdapat materi-materi yang cukup berat, diada 
kan "Lobbying" atau sarasehan/konsultasi, baik secara 
terkoordinasikan maupun secara individual antara Fraksi 
satu dengan lainnya dan antara Fraksi dengan Wakil dari 
Pemerintab secara terbuka, intensip dan konstruktip. 
Melalui pendekatan yang bersifat bebas, terbuka, demo 
kratis dan kekeluargaan ini dan berkat kesabaran, keulet 
an serta saling pengertian yang tinggi, maka permasalah 
an-permasalahan dalarn DIM dapat dimusyawarahkan 
dan diselesaikan satu persatu secara mufakat bulat, 

b. Memang terdapat maten-materi yang tampaknya "alot" 
sebingga Pansus memutuskan untuk meneruskan masa 
lah-masalah ini untuk dikonsultasikan dengan Pimpinan 
Fraksi masing-masing serta Wakil Pemerintah, dalam hal 
im Sdr. Menteri Kehakiman, maupun dikonsultasikan 
oleh Wakil Pemerintah kepada Presiden. 
Konsultasi-konsultasi yang dilakukan ini masih dalam 
ruang Iingkup tata kerja dan tata tertib DPR. Cara-cara 
semacam ini dapat membantu untuk lebih mempertemu 
kan gagasan dan pandangan yang sating berbeda, se 
hingga dengan dernikian dapat dicari titik-titik perte 
muan dan mufakat yang pada gilirannya membuahkan 
suatu permufakatan yang disetujui oleh semua pihak. 

Selain Rapat diatas, Pansus juga mengadakan dengar penda 
pat dengan Dosen-dosen Hukum Pidana dan Kriminologt yang 
dikoordinir oleh Universitas Parahiyangan Bandung, mengadakan 
kunjungan kerja ke Kantor Kejaksaan Agung, dan Markas Besar 
Kepolisian, serta Pansus juga menerima pandangan-pandangan 
dari GMNI dan Universitas Sam Ratulangi. Pansus mencatat pula 
bahwa masing-masing Fraksi dalam persiapan pembahasan RUU 
ini telah melakukan dengar pendapat dengan berbagai pihak. 
Disamping itu dalam berbagai mass media terrnuat pendapat dan 
ulasan pakar dan pengamat hukum lainnya tentang RUU Kejak 
saan ini, Kesemuanya ini diterima dan dianggap oleh Pansus 
sebagai bahan bandingan/penimbangan yang sungguh membantu 
memperkaya perbendaharaan pengetaauan Pansus, 

Rapat-rapat Pansus dan Panja dilakukan di gedung DPR-RI 
yang berlangsung dari pukul 09.00 sampai denganpukul 17.00 
dengan diselingi istirabat untuk sembahyang dan makan siang .. 

Sekalipun suasana keterbukaan dan keakraban yang meliputi 
pembahasan Rancangan Undang-undang ini, hal itu tidak berarti 
semua permasalahan dapat diselesaikan secara mulus. Dalam 
rapat-rapat Pansus I Panja dan lobby-lobby tersebut, masing- 
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masing pihak sccara gigih mcrnpertahankan pcndiriannya scrta 
berusaha meyakinkan pihak yang lain tentang kchcnaran usul 
usulnya itu. 

Dernikian pula masing-masing pihak dcngan tekun dan sahar 
mendcngarkan scrta mcmpcrhatikan pcnjclasan-penjclasan pihak 
lain, betapapun jauh jaraknya didalarn pola herpikir mcr cka. Di 
dalam rapat Pansus/Panja dan lobby-Iobby yang sangat meng 
gembirakun kita adalah hahwa semua pihak tdah mcnggunakan 
pola pikir yang sama, yaitu hcrtitik tolak pnda Pancasila, L'ndang 
undang Dasar 1945, Kctctapan-kctctapan MPR, dan pcrundang 
undangan, serta bcrtitik tolak pada paham dan wawasan bangsa 
Indonesia yang mcngutamakan kcsatuan dan persatuan scrta yang 
pcnting pula akal sehat. 

Ma tcr i-rn a ter i yang d ib a h a s b a i k da l am Pa nsus maupun 
Panitia Kerja adalah scbagai bcrikut : 
a. Matcri-materi discpakaii dalam Pansus kcmhali pada rurnu 

san RUU. 
Dari 122 hutir matcri yang dihahs dari Daft ar Invcntari 

sasi Masalah (DIM) yang dikcmhalikan scsuai dcngan RUU. 
Matcr-rnatcri tcrsebut antar a bin adainh : Judul RUU, Kon 
s i d cr a n s Mcn irnb a n g h ur u f "b " dan "c "; Ko n s i d c r a n s 
"Mengingat" angka 2, Pasal 1 nya: (1) dan (2), Pasal 2, Pasal 
3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan (2), Pasal 6 ayat (2), 
Pasal 9 aayat (2), Pasal 11 butir "a", ''b", "J" dan "c'', Pasal 
12 ayat ( 1) butir ''d", Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (2) dan 
(3), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18 ayat (4), 
Pasal 19 ayat (2), Pasal 20 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 21 ayat 
(1) dan (3), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (2) dan (4), Pasa) 
26 ayat ( 1 ), Pas::il 32 ayat ( 1) butir "d", Pasal 32 a yat ( 1) butir 
"c", Pasal 34 dan Pasal 35. 

b. Materi-matcri yang discpukaii dalam Pansus bcr dasarkan 
kc sepa kat a n bulat (yang mcrupakan rumusan b a r u ] dari 
Fraksi-Iraksi dan Pcmcrintah adalah sebanyak 8 butir, yaitu 
antara lain: Pasal 3 ayat (2), Pasal 6 ayat ( l ), Pasal 7 ayat 
(l), Pasal 12 ayat (2), Pasal 22 ayat (1 ), dan Pasal 36. 

c. MAtcri-malcri yang discrahkan Pan su s ke pada Panja dan 
disepakati dalam Panja scbanyak 30 butir, yaitu : Konsider 
ans Mcnimbang huruf "a", Konsidcrans Mcngingat angka 
''111, Pasal 7 ayat (3) dan (4), Pasal 10 ayat (1) dan (2), Pasal 
13 ayat (1), Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) dan (3), Pasal 19 ayat 
(1), Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (1) huruf "a", "b", "c", 
"d", "e'ldan 11f11, ayat 2, ayat (3) huruf "a", "b" dan "c", Pasal 
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28, Pasal 29, pasal 30, Pasal 32 ayat (1) huruf "a", "b" dan 
"f", dan Pasal 32 ayat (32) 

d. Materi-materi yang dibahas Panja tidak dapat diselesaikan 
dan diserahkan kembali kepada Pansus sebanyak 9 masalah, 
yaitu: Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1 '), Pasal 27 ayat (1), 
Pasal 29, pasal 32 ayat (1) huruf "b" dan "f", dan Penjelasan 
Umum serta Pengertian-pengertian (usulan dari Fraksi-Frak 
si). 
Sembilan materi yang diserahkan kembali kepada Pansus 

tersebut adalah merupakan masalah-masalah yang telah tidak 
rnudah untuk dimusyawarahkan. 

Dari sernbilan materi tersebut tadi, yang menjadi pokok 
bahasan yang mendalam antara lain adalah : 
1) Menyangkut istilah "tertinggi". Sebagai contoh Pasal 18 ayat 

(1) dalam RUU yang diajukan Pemerintah berbunyiu: "Jaksa 
Agung adalah adalah pimpinan tertinggi Kejaksaan yang 
mengendalikan pelaksanaan tugas". 
Setelah diadakan diskusi yang mendalam antara Fraksi-fraksi 
dan Pernerintah akhirnya disepakati rumusan yang baru 
sebagai berikut : 
"Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab ter 
tinggi Kejaksaan yang mengendali pelaksanaan tugas dan 
wewenang kejaksaan. 

2) Pasal 14 ayat (1) RUU yang berbunyi: "Jaksa Agung adalah 
Penuntut Umum Tertinggi Negara Republik Indonesia", 
setelah diadakan pembahasan menda]am, rnaka rumusan 
tersebut dihapus. 

3) Pasal 27 ayat (1) buruf "e", RUU yang berbunyi : "Melaku 
kan pemeriksaan tambahan atas perintah hakim baik diminta 
ataupun tidak diminta". Sernua Fraks i dapat memahami 
maksud rumusan tersebut, dan untuk menghindari over 
laping dalam kewenangan penyidikan maka diperlukan suatu 
koordinasi. Dan setelah melalui suatu pembahasan yang 
panjang maka akhirnya disepakati rumusan yang berbunyi 
sebagai berikut : 
"Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat 
melakukan perneriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke 
pengadilan yang daJam pelaksanaannya dikoordinasikan 
dengan penyidik". 

4) Pasal 29 RUU yang berbunyi: "Selain melaksanakan kekua 
saan Negara dibidang penuntutan sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-undang ini, Kejaksaan juga melaksanakan 
penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan wewenang la inn ya 
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bcrdasarkan Undang-undang tertentu". Pasal ini adalah salah 
satu yang rncnjadi sorotan berbagai pihak, karena rumusan 
n ya dapat ditafsirkan bertentangan dcngan KUHAP atau 
setidak-tidaknya dianggap ingin melestarikan Ketentuan 
pasal 284 KUHAP yang bcrsifat sernentara dan sekaligus 
dianggap turnpang tindih dengan wewenang dan tugas penyi 
dik. 
Setclah melalui pernbahasan yang mendalarn akhirnya dise 
pakati rumusan baru Pasal 29, yang berbunyi sehagai berikut: 
"Disarnping tugas dan wcwenang tersebut dalam undang 
undang ini kejaksaan dapat diserahi tugas dan wcwenang bin 
berdasarkan undang-undang." 

5) Pasal 32 ayat (I) huruf"b" yang hcrbunyi: "Me lakukan 
penyclidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap pcrkara 
tertentu yang ditetapkan oleh Prcsidcn." 
Terhadap rurnusan ini scmua Fraksi b erpandangan sarna 
bahwa rumusan ini dapat ditafsirkan sebag ai tidak scsuai 
dcngan hatas keku asaan yudikatif Pr esiden dan prinsip 
kekuasaan kchakiman sehagaimana ditcntukan dalarn UUD 
1945. 
Sctclah pembahasan yang panjang dan mcndalam pada 
akh irnya rumusan terscbut olch Pcmcrintah d icabut, dan 
untuk mcngantisipasi perkemhangan teknologi yang bcrpe 
ngaruh pada peningkatan kualitas kcjahatan yang makin 
canggih modus operandinya yang pada akhirnya dapat 
mcngganggu jalannya pcmbangunan, maka pencegahan dan 
pcnanggulangan pcrkara-perkara tertcntu mcmerlukan koor 
dinasi Jaksa Agung. Dan koordinasi ini dirumuskan dalam 
rumusan baru Pasal 32 huruf "b" yang berbunyi : Mengkoor 
dinasikan penanganan pcrkara pidana tertcntu dengan instan 
si tcrkait berdasarkan Undang-undang yang pelaksanaan 
koordinasinya ditctapkan oleh Presiden". 
san pasal dirinci pcngertian "perkara terte ntu ", "instansi 
tcrkait", dan dije laskan pula bahwa pclaksanaan koordinasi 
tersebut sarna sckali tidak mcngurangi asas kekuasaan keha 
kiman yang mcrdcka scbagaimana dimaksud dalam undang 
un<lang Nomoir 14 Tahun 1970 dan tetap memperhatikan 
asas-asas hukum yang bcrlaku. 
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3. Pembicaraan Tingkat IV I Pengambilan Keputusan atas RUU 
Kejalwlan Republik Indonesia. 
Pendapat Akhil' Fraksi Karya Pembangunan disampaikan oleh 
Prof.H.Z.AnsoriAhmad. SH. 

Sejak awal proses pembahasan Rancangan Undang-undang 
ini, Fraksi Karya Pembangunan menyadari pentingnya upaya 
Pemerintah untuk memantapkan kedudukan dan peranan Kejak 
saan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang 
melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan pada 
peradilan umum. Konsekuensi lanjut yang tidak terelakkan dari 
upaya pemantapan tersebut adalah per{unya dibentuk undang 
undag yang sesuai dengan tuntutan pembaharuan bukum nasional 
dan perkembangan zaman, 

Kendaripun begitu upaya pemantapan tersebut haruslab 
dalam rangka mengukuhkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu 
(Intergrated Criminal Justice System). 
Peagertian sistem itu sendiri meagandung tuntutan terpenuhinya 
syarat keterpaduan dari rangkaian sub-sistem penyidikan, penun 
tutan, pemutusan perkara, dan pelaksanaan putusan peradilan 
yang dalam mengolah input menggunakan cara tertentu yang 
sederhana, cepat, tepat dan dengan biaya murah untuk mewujud 
kan keadilan, hak asasi manusia, serta kepastian hukum sebagai 
output. 

Sistem Peradilan Pidana Terpadu tersebut berada dalam satu 
sistem pemerintahan Negara hukum yang berdasarkan Pancasila 
dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian tolok ukur 
strategis untuk menentukan kepastian dan kebenaran sistem 
peradilan tersebut haruslah taat azas (konsisten) sebagai jabaran 
yang bersumber pada Pancasila clan Undang-Undang Dasar 1945. 

Sebubungan dengan itu, maka pada tempatnyalah kalau 
Fraksi Katya Pembangunan dalam membahas materi Rancangan 
Undang-undang, mengenal masalah, dan mencari pemecahan 
acapkali mengkaitkannya dengan ciri serta sifat sistem tanpa 
mengabaikan kemungkinan adanya celab yang rnembedakan cita 
cita (konsepsi falsafi) dengan realitas kehidupan. 

Untuk itu Fraksi Karya Pembangunan selalu akan berusaha 
untuk menggunakan pola pikir yang berlandaskan pada Pancasila, 
Undang-undang Dasar 1945, GBHN, ketentuan Undang-undang 
yang berlaku, dan Keputusan Munas ke-IV Golongan Karya 
sebagaimana telah disampaikan dalam Pemandangan Umum pada 
pembiearaan Tingkat II yang lalu, 

Pancasila sebagai landasan idiiJ yang merupakan sumber dari 
segala sumber hukum Negara Republik Indonesia, telah menjadi 
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satu-satunya asas dalarn kehidupan berrnasyarakat, berbangsa, 
dan bcrncgara. Dengan dcrnikian kcseluruhan scmangat, arah, dan 
gerak pemhangunan hukurn nasional dilaksanakan sebagai upaya 
pengamalan Pancasila, khususnya demi tcrlaksananya penegakan 
hukum scsuai dcngan sila kcmanusiaan yang adil dan beradab dan 
dijiwai olch kcscluruhan sila-sila Pancasila sccara utuh. 

Uridang-Undang Dasar 1945 scbagai landasan konstitusional 
m enegaskan , bah wa Negara Indonesia bcr dasar atas hu kurn 
(r echtstaat), rn e nganur pr insip per sarnaan kcdudukan scgala 
warga negara di dcpan hukum (equality he/ore the law}, pcrlin 
dungan hak azasi manus ia, ser ta pcradilan yang mcrdeka dan 
behas dari pengaruh hi n. 

GBHN scbagai lan dasan opcrusionalpun mcngamanatkan , 
agar pcmbangunan hukurn schag;ii upaya m cncgakkan keadilan, 
kebenaran, dan ketertiban, diarahkan untuk mcningkatkan kesada 
ran h u ku m, mcnj am in re n cga kan , pe lay an an, d an kepastia n 
hukum, scrta mcwujudkan tata hukum nasional yang mengabdi 
pada kcpcntirigan nasionul. 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tcnt:ing Hukum Acara 
Pidana dalam hubungunn ya dcngun Rancangan Uridang-undang 
ini mcngandung mnkna yang mcnsyaratkan pcntingnya koordina 
si antara aparat Kejnksaan dcngan aparut pcncgak hukum lainnya 
dalam mclnksanakan tugasnya. 

Kcputusan Munas IV GOLKAR ten tang Program Urnurn 
GOLK.AR antura lain mcnv.uakan, "Bcr upaya untuk lebih tcrcip 
tanya kepastiun dun kctcrtihan hukum yang bcrintikan keadilan 
dan kcbc n ara n s<:hingga huku m mampu m c nja d i pengayorn 
m asyarakat tanpa k ccua l i, mcrnber i rasa aman , menimbulkan 
kcgairahan kreatifitas partixipas: masyar.rkat dalam pcrnbangu 
nan. Scj a la n d cn g an itu p erl u d i l a nj u t k a n upaya pe mb a ru an 
hukum untuk m ewuju d k a n s istem hu kum nasional bcrdasarkan 
Pancasila dan bcrupaya mcningkatkan kcsadaran hukum masya 
rakat". 

Fraksi Karya Pcmbang unan scjak scrnula telah mernhulatkan 
tckadnya untuk herxa rn a-sa ma Fra ksi lainn ya dan Perner intah 
mcnyelesaikan Ranca nga n Undang-undang in i secara arif serta 
tuntas dcngan mcla lui rnusyawarah rnu[akat, schingga mcngha 
silkan undang-undang yang bcnar-bcnar bisa diper tariggungja 
wabkan sccar a hu kum , n a lar , maupun moral. Tekad tersebut 
berpijak pada kesadaran akan pentingnya keberadaan perangkat 
pcrundang-undangan scbagni wahana untuk rncwujudkan tegak 
n ya hu kum , kcpast in n h u kurn , dan ke a di l a n serta melin<lungi 
kcpentingan rakyat di sarnping syarat lainnya berupa aparatur 
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penegak hukum serta kesadaran hukum masyarakat demi terse 
lenggaranya kehidupan negara secara demokratis konstitusional 
berdasarkan hukum. 

Beranjak dari pola pikir sebagaimana karni uraikan di atas, 
perkenankanlah Fraksi karya Pembangunan pada kesernpatan 
yang berbahagia ini rnengetengahkan beberapa masalah pokok 
yang selama ini telah kita bahas secara akrab dan hangar, Maksud 
kami mengetengahkan ha! tersebut adalah untuk mendudukkan 
persoalannya pada proprorsi yang wajar dan menangkal kemung 
kinan terjadinya salah sangka, demi terpeliharanya sating penger 
tian serta kerja sama dalam rangka persatuan dan kesatuan na 
sional. 

Di dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Fraksi Karya 
Pembangunan telah mencantumkan usul tarnbahan satu butir baru 
dan usul perubahan terhadap Konsiderans Menimbang serta 32 
butir muatan materi Rancangan Undang-undang. Dari sejumlah 
usul tersebut ada yang diterima dan disepakati, tetapi ada juga 
yang tidak diterima sesuai dengan asasmusyawarah mufakat. 
Mengingat terbatasnya waktu, maka uraian berikut ini hanya 
akan menjelaskan beberapa masalah pokok saja. 

Pertama-tarna yang hendak diketengahkan disini adalah usul 
Fraksi Karya Pembangunan tentang tambahan pasal yang memuat 
batasan pengertian mengenai istilah-istilah yang digunakan 
sebagaimana lazimnya suatu undang-undang, Alasan Fraksi kami 
mengajukan usu) tersebut adalah untuk menyatukan tafsir rnenge 
nai istilah-istilah tertentu dan memudahkan para pernbaca dalarn 
mengawali pemahaman keseluruhan muatan materinya. Usul 
tersebut, yang ternyata diajukan juga oleh tiga Fraksi lainnya, 
kemudian disepakati untuk dicantumkan dalam Pasal 1 yang 
memuat batasan pengertian tentang Jaksa, Penuntut Umum, dan 
Penuntutan yang rurnusannya konkordan dengan Undang-undang 
Nomor 8 Tahun 1081 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam 
hubungan ini Pemerintah pun menambahkan batasan pengertian 
tentang jabatan Iungsional, sehingga lengkaplah isinya. 

Dalam pembahasan selanjutnya Fraksi kami mengusulkan 
perubahan terhadap rumusan Pasal 2 ayat (1) Rancangan Undang 
undang dengan menarnbahkan kata-kata "pada peradilan umum" 
pada akhir kalimat, sehingga selengkapnya berbunyi: "Kejaksaan 
Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam Undang-undang ini 
disebut Kejaksaan, adalah lembaga pemerintahan yang melaksa 
nakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan pada peradilan 
urn um". Alasan Fraksi karni mengajukan usu J tersebut adalah 
untuk menegaskan, bahwa penuntutan yang dilakukan oleh 
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Kcjaksaan tidak mcmasuki lingkungan pcradilan lainnya, Akhir 
nya Pansus dan Pernerintah menyetujui untuk merumuskan usul 
tersebut dalarn Pcnjclasan Pasal 2. 

Pada waktu mernbahas Pasal 8 ayat (2) Rancangan Undang 
undang Fraksi kami mernpunyai pendapat yang lain terhadap 
bagian kalimat yang bcrbunyi " ... Jaksa bertindak untuk dan atas 
narna masyarakat, Pemerintah dan Negara ... ''. 
Mcnurut hcmat kami bagian kalirnat terscbut kurang tcpat, karena 
Kejaksaan adalah lcmbaga pcmcrintahan. Scbaliknya Jaksa selaku 
penuntut urnum dalam mclakukan pcnuntutan selalu harus bcrda 
sarkan hukum dan demi kcpcntingan rakyat. 
Fraksi karni kemudian dupat mcnerirna kcscpakatan rurnusan barn 
yang berbunyi : "Dalarn mclakukan pcnuntutan Jaksa bertindak 
untuk dan atas nama Negara serta bcrtanggung jawab mcnurut 
saluran hirarki". 

Menyadari akan peruingnya kcdudukan dan pcranan Jaksa, 
maka kctika m ernbah as Pasal 9 Rancangan Undang-undang 
Fraksi karni mcngusulk.m tarnbahan ernpat butir pcrsyaratan yang 
harus dipcnuh i olch scseorang untuk dapat diangkat mcnjadi 
Jaksa, yakni : 
a. Warga Negara Indonesia; 
h. Bcrtaqwa kcpada Tuhan Yang Maha Esa ; 
c. Setia kcpada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 
d. Bukan hckas anggota organisasi tcr l ar an g PKI, termasuk 

organ isas i massanya a tau bu k an scsc or a ng yang terlibat 
langsung atau ridak larigsung dalam "Gerakan Kontra Revo 
lusi G.30S./PKI atau organisasi tcrlarung lainnya. 

Usu) tambahan pcrsyaratnn terscbut juga diajukan olch tiga Fraksi 
lainnya, sehingga tcrcapai kescpakatan untuk dijadikan rumusan 
baru yang mcmuat 9 persyaratan. 
Alasan Fra ksi kami mcn ambahkan ernpat butir tcrscbut antara 
lain adalah : 
1. b cl um dim uat da lam s yar at-s yara t pcnerimaan cal on PNS 

menurut pcr aturan perundang-undangan yang mcngatur 
tcntang pokok-pokok kepegawaian ; 

2. sehagai upaya pengamaniln yang bcrlapis; 
3. Konsistcn dcngan ketentuan yang berlaku di dalarn bebera 

pa Undang-undang (Un dang - Undang tcntang Mahkamah 
Agung, Peradilan Urnum, Pcr adilan Tarn Usaha Negara, dan 
Peradilan Agama), 
Satu ha! yang mcnarik adalah pcmbahasan tcrhadap Pasal 17 

ayat (1) Rancangan Undang-Undang. Scmula Fr aksi Karya 
Pcmbangunan merigusulkan pcrubahan terhadap pasal tersebut 



647 

agar sesuai dengan prinsip persamaan di depan hukum. Menang 
gapi usul tersebut, Pemerintah akhirnya mencabut (menghapus- 

. kan) keseluruhan rumusan-materi Pasal 17. Dengan dicabutnya 
materi Pasal 17 berarti tidak ada pengaturan khusus terhadap 
Jaksa yang melakukan kejahatan dalam jabatannya, sehingga 
terhadap jaksa berlaku ketentuan yang sama dengan pejabat 
lainnya yang bukan Jaksa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat 
(1) Undang-Undang Dasar 1945. 

Terhadap rurnusan Pasal 18 ayat (1) Rancangan Undang 
Undang yang semula berbunyi "J aksa Agung adalah pimpinan 
tertinggi Kejaksaan yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan 
wewenang Kejaksaan", Fraksi Karya Pembangunan mengusulkan 
perubaban sebagai berikut : "Kejaksaan Agung dipimpin oleh 
Jaksa Agung yang mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan 
tugas dan wewenang Kejaksaan. 
Fraksi kami berpendapat, penggunaan kata "tertinggi" agak berke 
lebihan. Setelah melalui lobby beberapa kali akhirnya tercapailah 
kesepakatan rumusan baru yang selengkapnya berbunyi "Jaksa 
Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejak 
saan yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang 
Kejaksaan". 
Sedangkan rumusan Penjelasan Pasal 18 ayat (1) pun diubah 
menjadi "Mengingat Jaksa Agung adalah pimpinan dan penang 
gung jawab tertinggi Kejaksaan, maka Jaksa Agung adalah juga 
pimpinan dan penanggung jawab tertinggi dalam bidang penun 
tutan". Sebagai akibat lanjut atas kesepakatan rurnusan Pasal 18 
ayat (1) dan Penjelasannya, maka rumusan Pasal 19 ayat (1) yang 
semula berbunyi "Jaksa Agung adalah Penuntut Umum Tertinggi 
Negara Republik Indonesia" disepakati untuk dihapuskan. 

Hal lain yang cukup menarik adalah pernbahasan Pasal 21 
ayat (2) yang semula mengatur ketentuan pengangkatan Jaksa 
Agung Muda sebagai jabatan karir yang pengisiannya hanya 
diperuntukkan bagi para pejabat(Jaksa) dari lingkungan Kejak 
saan, Padahal kenyataan selarna ini terdapat juga pejabat dari luar 
lingkungan Kejaksaan (bukan Jaksa) yang diangkat menjadi Jaksa 
Agung Muda. Sehubungan dengan itu, maka Fraksi Karya 
Pembangunan mengusulkan agar tetap dibuka kemungkinan/ 
kesempatan bagi pejabat dari luar lingkungan Kejaksaan untuk 
diangkat menjadi Jaksa Agung Muda dengan mengingat kebutuh 
an, kemanfaatan dan keahliannya. Usu! tersebut kemudian dise 
pakati dan dirumuskan menjadi ayat (3) Pasal 21. Sehubungan 
dengan kesepakatan ini Fraksi kami merasa bersyukur atas saling 
pengertian semua pihak. 
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Suasana pernbahasan terasa alot ketika mernbahas Pasal 29 
Rancangan Undang-Undang. 
Fraksi Karya Pernbangunan kur.mg sepcridapat tcrhadap keten 
tuan yang berbunyi " .... Kejaksaan juga melaksanakan penyclidi 
kan, pcnyidikan, dan pcnuntutan dihapuskan, 
Disetujuinya Pasal 29 ini untuk mcnampung tugas dan wewenang 
lain Kejaksaan sebagaimana yang te lah di atur dal am Undang 
undang tertentu. 

Scsudah melakui pcmhicaraan yang panjang dan mendalam 
Pansus tclah bcrhasil mcrumuskan kctentuan Pasal 29 scbagai 
b er i k ut : "Disamping tugas d an wewcn a ng t e rseb ut dalam 
Undang-undang ini, Kejaksaan dapa t discrahi tugas dan wewc 
nang lain bcrdasarkan Undang-undaug". 
Secara subslansif rurnusan ter scbu t adalah idcntik/sarna dcngan 
saran Fra ks i Karya Pcrnb anguna n. Fraksi ka m i mcngucapkan 
terima kasih kepada scrnua Fraksi d.m Pcrnerintah atas kesepakat 
an rurnusan terscbut. 

Suasana terasa semak in alot pada waktu mernbahas Pasal 27 
a yat (1) da n Pasal 32 a yat (l) Rancangun lJndang-lJndang, sc 
h ingga bcrka l i-k al i t cr paksa ditangguhkan pcrn b ah asan n y a 
sarnpai pada akhirnya dituntaskan scte luh rapat Pansus ditunda 
sclam a kurang leb ih dua hulan her kcnaan dcngan tugas reses 
rnasa Pcrsidangan 111. 

Ur.aian mcngcnai pcmbahasau Pusal 27 ayat (l) Rancangan 
Un dang-Un dang yang mcn g atu r kct cn tu.m tcntang tugas dan 
wewcnang Kejaksaan Ji bicl;rng pid.ma mcniti k beratkan tinjau 
nya pada huruf "c", tanpa mcngccilkan arti butir-butir lainnya. 
Berb icara tentang ayat (1) huruf "c" yang bcrbunyi: "melakukan 
perncriksaan tambahan atas pcrintah Hakim baik diminta ataupun 
t idak dim int.r", Fraksi knrui dap at m cm ab am i ka lau yang dimak 
sudkan dcngan pcmcr iksaan tarnb ah an itu bcrkeu aan dengan 
ditemukannya kekurangan dalam bcrk.is pcrkara. 
Akan tetapi kalau pcmer iksaan tarubahan itu di la kukan sendir i 
olch Jaksa dan berhadapan langsung dcngan tersangka/tcrdakwa, 
maka dampak ncgutifnya akan mcnycntuh tugus dan kcwenangan 
penyidik da larn hal ini Pedri. Me n u ru t hcrnat karn i ha! tersebut 
bukanlah kctcrpaduan sistcrn, mc la in kan suatu gejala tumpang 
tind ih , kar cna di da t a m masing-rnns ing sub s istcrn terdapat 
pcrnbatasan struktur, fungs i, dan tug.as tcrtcntu. 
Sehubungan dcngan itu, rnaka Fraksi karni nicngusulkan, kalau 
pun pcmeriksaan tarnbahan atas perintah Hakim itu dipcrlukan, 
hen da kn ya ditegaskan sccara terkoordinasikan Jengan Polri/ 
Pcnyidik. 
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Setelah melalui pembahasan secara mendalam akhirnya Pasal 
27 ayat (1) e ini disepakati untuk dijadikan Pasal 27 ayat (1) 
dengan rurnusan baru yang berbunyi : 
"d. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat 

melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke 
pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan 
dengan penyidik." 

Dengan rurnusan tersebut berarti terpenuhilah jiwa usul Fraksi 
kami yang menekankan pada masalah koordinasi dengan penyi 
dik, kecepatan dan ketepatan penyelesaian perkara serta mengu 
tamakan kepastian hukum demi kepentingan pencari keadilan. 
Kami amat menghargai rumusan Penjelasannya yang menegas 
kan, bahwa pemeriksaan tambahan tidak berhadapan langsung 
dengan terdakwa melainkan terhadap saksi/para saksi, 
Selain itu dalam Penjelasan juga ditegaskan, bahwa pemeriksaan 
tarnbahan hanya dilakukan terhadap perkara yang sulit pembuk 
tiannya dan atau dapat meresahkan masyarakat dan atau yang 
membahayakan keselarnatan Negara. 
Batas waktu pemeriksaannya pun dibatasi 14 hari setelah dilaksa 
nakan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 138 ayat (2) KUHAP. 

Dalarn memasuki pembahasan Pasal 27 ayat (3) Rancangan 
Undang-Undang, Fraksi kami tadinya berkeberatan terhadap 
ketentuan yang mengatur penyelenggaraan penyuluhan hukum 
dan penerangan serta penelitian dan pengembangan hukum, 
karena hal tersebut akan bertimpang tindih dengan tugas dan 
wewenang beberapa instansi lainnya. 
Yang kami setujui adalah rumusan yang mengatur ketentuan tentang 
pengawasan aliran kepercayaan.Namun, berdasarkan kesepakatan 
akhirnya Fraksi kami dapat menyetujui setelah rumusannya 
diubah dengan menegaskan, bahwa di bidang ketertiban dan 
ketenteraman umum Kejaksaan turut menyelenggarakan dalam 
arti membantu, turut serta, dan be kerja sama dengan instansi 
terkait. 
Dengan demikian Fraksi kami dapat menyetujui keseluruban rumusan 
Pasal 27 ayat (3) Rancangan Undjang-Undang setelah disempur 
nakan yang meliputi peningkatan kesadaran hukum pengamanan 
kebijakan penegakan hukum, pengawasan aliran kepercayaan, 
pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. 
Fraksi kamijuga menyetujui penarnbahan ketentuan tentang penga 
rnanan peredaran barang cetakan serta penelitian dan pengem 
bangan hukum dan statistik kriminal. 



650 

Tampaknya yang paling alot adalah pernbahasan terhadap 
Pasal 32 ayat (1), karena rnuatan rnnterinya mernang mcngandung 
hal-hal yang prinsip. 
Masalah pcrtama yang sulit mempcrolch kesepakatan adalah 
bagian kalimat yang berhunyi :"Jaksa Agung selaku Penuntut 
Umum Tcrtinggi ... " yang berkaitan pula dcngan Pasal 18 ayat (1) 
dan Pasal 19 ayat (1). FABRI, FPP, dan FPDI mengusulkan agar 
kata "tertinggi" dihapuskan dengan alnsan hendaknya istilah 
t ersebu t hanya her l aku bagi MPR d a l a m kaitannya dengan 
"kckuasaan Negara yang tertinggi" dan hagi Prcsidcn sehubungan 
dcngan "pen yelcnggaraan pemcrintahan Negara yang tertinggi". 
Dcngan discpakatinya pengh apusan iqilah "tcrtinggi/Penuntut 
Urn urn Tertinggi" dalam Pasa l 18 ayat (1) dan Pasa l 19 ayat 
(1),maka Pasal 32 ayat (1) pun discpakati dcngan menghapuskan 
b a g i a n k a l i m a t yang b c r b u n yi "s e l a k u Pcnuntut Umum 
Tertinggi". 
Masalah ke dua adalah kctcntu an Pasa1 32 ayat (1) huruf "b" 
Rancangan Un dan g-Undang yang menyatakan : "m e la kukan 
pcnyelidikan, penyidikan d.in pcnuniutan terhadap perkara torten 
tu yang ditctapkan olch Presidcn. 
Keernpat Fraksi mcngusulkan agar rumusan tcrscbut dihapuskan 
dengan alasan, kalau Pr esidcn mcnetnpkan hal tcrsebut dikawatir 
kan akan mcmpengaruhi proses pcr ad ilan , walaupun kami per 
caya bahwa Pcmcrintah tidak ada niat scdikitpun untuk mcncam 
puri peradilan yang bebas. 
Setelah mclalui pcmbahasan yang cukup rncndalam, rnaka akhir 
nya Pcmerintah melcpaskan rumusan Pasa l 32 ayat (1) huruf b 
dan bersarna-sarna dengan Fraksi-Fraksi dalarn Pansus mcnycpa 
kati rumusan baru yang susunan kal irnatn ya berbunyi scbagai 
berikut : 
"b. Mcngkoordinasikan penan ganan perkara pidana tcrtcntu 

dengan instarnsi tcrkait bcrdasarkan Undang-Undang yang 
pelaksariaan koordinasinya ditctapkan oleh Prcsiden. 

Ada beberapa Pasal Rancangan Undnrig-undang yang diubah, ada 
pula beberapa ha l baru yang ditamhahkan, dan bahkan ada be 
bcrapa muatan materi yang dihapuskan. 
Kesemu an ya itu tcrjadi ber kat j iwa b esar dan kelapangan dada 
scmua Fr a ksi, kepemimpinan Pirnpinan Pansus yang bijaksana, 
serta sikap dan gaya Saudara Mentcri Kchakiman dan Saudara 
Jaksa Agung yang arif dan akornodarif dalarn rnencari kesepaka 
tan pemecahan masalah. 

Walaupun ma ksud hati hendak mempcrsembahkan yang 
tcrbaik bagi bangsa dan Negara tercinta, narnun tidaklah mustahil 
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terdapat kekurangan. Manusia tidak pernah mencapai kesempur 
naan dalam kehidupannya, itulah maksimal yang Fraksi kami 
raih. 
Dengan rasa syukur yang penuh kebahagiaan dan dengan segala 
kerendahan hati Fraksi Karya Pembangunan merasa ikut memiliki 
dan merasa wajib ilrut memelihara serta bertanggungjawab. 

Berdasarkan keseluruhan ulasan sebagaimana kami ungkap 
kan dlatas, maka Fraksi Karya Pembangunan dengan terlebih 
dahulu mengucapkan Bismillahirrachmanirrahim menyatakan : 
Pertama : 
"MENYETUJUI RANCANGAN UNDANG-UNDANG TEN 
TANG KEJAKSAAN REPUBLIK JNDONESIA HASL RU 
MUSAN PANITIA KHUSUS DPR-Rl UNTUK DISAHKAN 
MENJADI UNDANG-UNDANG". 
Kedua : 

Dengan disahkannya Rancangan Undang-undang ini menjadi 
Undang-undang, maka Fraksi karni mengharapkan agar Pemerin 
tah segera melaksanakannya dengan maksud untuk mernantapkan 
kedudukan dan peranan Kejaksaan dalam mewujudkan sistim 
peradilan pidana rerpadu. 
Ketiga : 

Fraksi Karya Pembangunan dan b ahkan seluruh rakyat 
Indonesia akhirnya rnendambakan aparatur penegak hukum, 
khususnya Kejaksaan Republik Indonesia akanpengabdian dan 
kernampuannya untuk berperan sebagai abdi negara dan abdi 
masyarakat, 
Sebagaimana kita sadari yang sangat penting di dalam kehidupan 
Negara hukum ialah sernangat para penyelenggara Negara, 
semangat para pemimpin pemerintahan sesuai dengan amanat 
Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945. 

Sebagai penutup perkenankanlah Fraksi Karya Pembangunan 
dengan ini niengucapkan terirna kasih yang setulus-tulusnya 
kepada Pemerintah, Pimpinan Pansus FABRI, FPP, dan FPDI 
alas keakraban kerja sarna selarna di Pansus. 
Ucapan terima kasih kami tujukan pula kepada Sekretariat DPR 
RI, Sekretariat Departemen Kehakiman, dan Sekretaris/Staf · 
Kejaksaan Agung yang telah mernberi dukungan yang amat 
berharga sampai tuntas, 

Fraksi Karya Pembangunan dengan hati yang tulus ikhlas 
merasa wajib menghargai para pakar hukum dan tokoh masyara 
kat lainnya yang di dalarn Rapat Dengar Pendapat Umum telah 
memberikan bekal kepada kami untuk memasuki pernbahasan 
Rancangan Undang-undang ini. 
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Tiada kata yang marnpu kami ung kapkan kecuali ucapan terima 
kasih yang sangat mcndalarn. 
Pendapat Akhir Fraksi A.BR/ disampaikan oleh : Drs. SJ!, 
Simatupang, 

Sejak scrnu l a, Fr a ksi ABRI t c la h m crnper kira kan , bahwa 
dalarn pernhahasan Rancangun Undang-undang ini akan terjadi 
pertukar an pikiran yang hangat dun mcndalarn, sebab rnuatan 
Rancangan Undang-un dan g ini b erkaitan erat dcngan masalah 
yang sangar mendasar, yaitu rnasalah penggunaan kekuasaan oleh 
aparatur ncgara scrta h ak dan kewajiban wargancgara bcrdasar 
kan pa ham ken egaraan integr al ist i k, scb ag aimana tercanturn 
dalam Undang-Undang Dasnr 1945. Dugaan itu tcrnyata tepat. 
Pernb icaraan b crj al a n "a l ot ", s e hin gga bcbcr apa ka li t erjadi 
pcnyesuaian jadwal kcgiat;iu; hah kun untuk Pembicaraan Tingkat 
Ill, yang scrnula di_iadwalkan sclcs.ii xcbclurn masa reses, terpak 
sa ditunda sampai dua minggu sctclah musa roses bcrakhir. 

Ha l-h a l pc l ik a tau k rus ial yu n g su lit di capa i kescpakatan 
bulat, pada 1.\asarnya berkisar pada masalah : 
1. Pcr laku.m khusus tcrh adap Lks;1 da larn tinclakan kepolisian 

sebagaimana terccrmin dalurn p:1sal 17 Rancangan Undang 
undang; 

2. Kedudukan Jaksa Agung scb:1g:1i Pcnuntut Urnum Tertinggi 
sebag» i man a iercantu m da );1 m Pasul 19 dan 32 Rancangan 
Undang-undang; 

3. Perneriksaan tarnb ahan olch aparat Kejaksaan sebagaimana 
tercantum dalam h\~;al 27 ay;1t l (c) Rancang an Undang 
undang; 

4. Wcwcnang pcnycl idika n, pcn yidik an, Jan pcnuntutan dari 
aparat Kcjaksaan Repub lik Indonesia sebagaimana tercantum 
dalam Pasa l 29 Rnncang.m UrHLlng-undang; 

5. Wewcnang Jaksa Agung uniuk mclakukan penyelidikan, 
pcnyidikan, dan pcn uututan te rhadap pcrkara tcrtentu yang 
ditetapkan olch Prcsiden scbag.umana tercantum dalarn Pasal 
32 ayat (1) b Rancang<HI Umbng-undang. 

Sccara singkat pcmbahasan kelima hal yang krusial dapat digam- 
barkan scbagai berikut : · 
L Dalam pasal 17 a y at (1) Rancangan Uudang-undang yang 

diajuk an ol eh Pcrncr intab d ir urnuskan bahwa tindakan pe 
nangkpan atau penahanun Jaksa yang scdang melaksanakan 
tug as dapat d ilaku kan atas per in t[1 h J a ksa Agung. Rum usan 
ini di•H:ggap konkonlan dcng:;in Pasal 3 Undang-undang No. 
13 T:drn:-1 l970, Pasa1. 83 Cnd:ing.-undjang No. 5 Tahun 1974, 
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Pasal 17 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 dan Pasal 26 
Undang-undang No. 2 Tahun 1986. 
Fraksi ABRI berpendapat bahwa hal itu kurang tepat untuk 
diperlakukan bagi jaksa, karena Jaksa tidak dapat disamakan 
dengan Hakim, Anggota DPR atau Gubernur. Selain itu 
pencantuman pasal itu dapat memberi kesan adanya penyim 
pangan dari asas "kesarnaan di depan hukum" ("equality 
before the law") sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 27 ayat 
(1) Undang-Undang Dasar 1945. 
Fraksi ABRI dapat menghargai sikap Pernerintah yang cepat 
tanggap untuk menarik kembali Pasal 17 ayat (1) Rancangan 
Undang-undang itu. 

2. Dalarn Pasal 18,19 dan 32 Rancangan Undang-undang 
disebutkan bahwa Jaksa Agung adalah Pimpinan Tertinggi 
Kejaksaan dan Penuntut Umum Tertinggi. 
Fraksi ABRI mernaharni maksud Pernerintah untuk mene 
gaskan bahwa Jaksa Agung adalah pucuk Pimpinan di ling 
kungan Kejaksaan baik secara struktural maupun fungsional. 
Ia merupakan pemegang kebijaksanaan-kebijaksanaan ter 
tinggi dari seluruh kegiatan Kejaksaan yang merupakan satu 
kesatuan yang tidak terpisahkan ("een en ondeelbaar"). 
Namun Fraksi ABRI dan juga fraksi-fraksi lainnnya berpen 
dapat sebaiknya istilah "tertinggi" digunakan secara tepat 
selektif, karena dalam ketatanegaraan Indonesia istilah itu 
hanya dipergunakan untuk MPR sebagai lernbaga tertinggi 
negara dan Presiden sebagai Panglima Tertinggi ABRI. 
Akhirnya dicapai kesepakatan untuk menerima istilah Jaksa 
Agung sebagai Pimpinan dan Penanggung-jawab tertinggi di 
lingkungan kejaksaan. 

3. Dalarn Pasal 27 ayat (1) e Rancangan Undang-undang yang 
diajukan Pemerintah dirurnuskan bahwa Jaksa atas perin 
tab Hakim baik diminta atau tidak dapat mengadakan peme 
riksaan tambahan. 
Hal ini dilatarbelakangi kenyataan bahwa selarn ini kerapkali 
terjadi berkas perkara yang tidak terselesaikan tuntas karena 
menghadapi banyak kendala di dalam pembuktian. 
Fraksi ABRI memahami adanya kendala itu tetapi berkebera 
tan untuk menerirna rumusan asli dari Pemerintah, karena hal 
itu akan tidak sejalan dengan sistern yang dianut KUHAP 
yang dikenal dengan "sitern peradilan pidana terpadu" 
(rintegrated criminal justice system"). 
Setelah melalui diskusi yang mendalam akhirnya dicapai 
perumusan yang disepakati bersama bahwa pemeriksan tam- 
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bahan itu dapat dilakukan untuk melengkapi berkas perkara 
dengan pernbatasan yang cukup kctat yaitu dilakukan sebe 
lum di limpahkan ke Pengadilan, tidak di lakukan terhadap 
tcrsangka, hanya untuk perkara tertcntu dan dalam batas 
waktu tcrtcntu pula. Dari Pasal ini dapat disirnpulkan bahwa 
wcwcnang pcnyidikan pada dasarnya tetap b er ada pada 
pcnyidik, schingga dnpat dihilangkan k ekhawatiran bahwa 
kita akan kernbali ke Jamannya HIR. 

4. Dalarn Pasal 29 Rancangan Cndang-undang yang diusulkan 
Pemerintah tcrcantum bahwa bcrdasarkan undang-undang, 
kepada Jaksa dapat dibcrikan wcweriang untuk melakukan 
penyelidikan, penyidikan, dan pcnu ntutan dalarn perkara 
tertentu. 
Adanya ketcntuan itu akan merupakan pcnyirnpangan dari 
"siste m per ad il a n pid a n a terpadu '' yang tel ah di rum uskan 
KU HAP. Akhirnya dis e p a kat i rumusan baru yang cukup 
antisipasif. 

5. Fr a ks i ABRI semula m e mpe rt an ya k a n tcntang ur g e n s i 
adanya Pasal 32 aynt (1) dalam Rancangan Undang-undang 
yang diaju kan oleh Pemcrintah yang mcmhcr ikan tugas dan 
wewenang kepada Jaksa Agung untuk "rnelakukan pcnyeli 
d ikan, peny idi kan dan pen u ntu Ian tcrhadap perkara terteruu 
yang ditetapkan olch Prcsidcn". Apabila hal terscbut me 
nyangkut pelakunya, maka ha l ini akan tidak sesuai <lengan 
jiwa Pasal 27 ayat {1) Undang-Undang Dasar 1945. 
Setelah melalui pcmbahasan yang m en d alam , akhirnya 
scmua pihak menyctujui rumusan baru, yang mencerrninkan 
koordinasi, dcngan tctap bcrpcg an g pa da undang-undang, 
asas peradilan yang mcr dc k a clan asas-asas hukum yang 
berlaku. 
Sebagairnana telah dikemukan, haik dalarn Pcmandangan 

Umum, maupun dalam Pengantar Musyawarah dan Kcsimpulan 
Musyawar ah, da la m pcmb a h asan Runcan gan Undang-undang 
tentang kejaksaan Repub lik Indonesia ini, Fraksi ABRI hertolak 
dari pokok-pokok pikiran scbagai her ikut : 

Pertama : 
Rancangan Undjang undang tentang Kejaksaan Republik 
Indonesia in i s ej au h mungkin h a r u s m e r uj u k kepada 
KUIIAP, sebagai induk dari hukum acara pidana yang tclah 
kita scpaka t i h e rsa m a yakni KUHAP yang kita banggakan 
scbagai su atu "master piece" yang rnerupakan karya besar 
putra bangsa sendir i. KU HAP rnerupakan kitab undang 
undang yang bersifat kodilikatif dan unifikatif. Dernikian 
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juga dilihat dari muatannya, KUHAP cukup ideal, karena di 
da1amnya telah memuat hal-hal yang mendasar, antara lain 
keseimbangan perlindungan hak asasi manusia dengan 
kepentingan masyarakat dan negara, dan perwujudan "inte 
grated criminal justice system" dengan tetap menghormati 
kedudukan identitas dan fungsi masing-masing aparat pene 
gak hukum. Dengan demikian akan terjadi koordinasi dan 
sating mengawasi antar aparat penegak hukum, sehingga 
tidak akan merugikan kepentingan para pencari keadilan, dan 
akan terwujudlah asas cepat, sederhana dan biaya ringan 
dalam proses penyelesaian perkara serta peradilan yang 
bebas, jujur adil dan tidak memihak dalam usaha mencari 
kebenaran, 
Oleh karena KUHAP telah merupakan suatu sistem yang 
ideal, maka setiap ketentuan yang berkaitan dengan acara 
pidana, sudah seharusnya merujuk kepada KUHAP. Jika ada 
ketentuan acara pidana dalam perundang-undangan lain, 
maka ketentuan itu hendaknya merupakan pelengkap (sup 
plernen) untuk mengisi kekosongan hukum, yang memang 
benar-benar diperlukan dalam praktek. 
Kedua : 
Rancangan Undang-undang tentang Kejaksaan Repub lik 
Indonesia hendaknya sernakin mernantapkan organisasi Ke 
jaksaan, sehingga mampu melaksanakan fungsinya dengan 
lebih berdaya dan berhasil guna, 
Organisasi Kejaksaan harus memenuhi syarat-syarat organi 
sasi modem, terutama dikaitkan dengan tuntutan pernbangun 
an yang terus meningkat, serta kuantitas dan kualitas kejahat 
an yang semakin ban yak dan semakin canggih, 
Dengan menggunakan kedua pokok pikiran tersebut di atas 

sebagai tolok ukur, perkenankanlah Fraksi ABRI mengevaluasi 
naskah akhir Rancangan Undang-undang tentang Kejaksaan 
Repubtik Indonesia sebagaimana telah dilaporkan oleh Ketua 
Pansus tad i. 
Pertama : 
Keselarasan antara Rancangan Undang-undang dengan. KUHAP 
telah tercermin antara lain : 
a. Dari pasal-pasal 27 ayat (1) d, 29 dan 32 titik b Rancangan 

Undang-undang, yang akan diuraikan lebih lanjut nanti, 
dapat ditarik kesirnpulan, bahwa di satu sisi aparat penegak 
hukum mempunyai wewenang yang cukup untuk menyele 
saikan perkara secara tuntas, di sisi Jain hak warga negara, 
k:hususnya tersangka, tetap terjamin karena semua tindakan 
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aparat hukurn yang menyentuh hak asasi manusia tetap harus 
didasarkan kepada undang-undang. 
Sclanjutnya asas kesarnaan di depan hukum tetap tcrjarnin 
dengan dihapuskannya Pasal 17 Rancangan Undang-undang 
yang mengatur tcntang tin dakun Kcpolisian yang berbcda 
terhadap jaksa yang mclakukan kejahatan atau pclanggaran 
yang berhubungan dcngan jabatannya. 
Fraksi ABRI mcng har gai si ka p Perner intah yang sangat 
tanggap untuk m cnar i k kcrnhu l i Pasal 17 Ran cang an Un 
dang-undang sctclab me lalui pcmbahasan yang rnendalam, 
karcn a dengan ucrn ikiun dih il ang kan kcsan adanya penyim 
pangan tcrhadap prinsip "equality before the law" sebagai 
mana dirnaksud dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945. 

b. "Integrated criminal jr11tice system" hcrdasarkan fungsi jelas 
an tar aparat pcn e gu k hu k um tc lah tertampung antara lain 
dalarn : 
1) Pasal 2 ayat (1), y;ing bcrhunyi : 

"Ke jaksaan Re p ublik Indonesia, se l anjut ny a d alam 
Undlkang-undang ini disebut Kejaksaan, adalah lemba 
ga pemerintahan yang melaksanukan kekuasaan negara 
di bidlang penuntutan ". 
Pcncgasan tugas pokok Kcjaksaan Ji biJang pcnuntutan 
ini , merupakan pcnajarnan spcsialisasi, diharapkan akan 
mcndorong pcningkatan mutu mcnuju profcsionalisme 
aparat kcjaksaan yang \chih mantap. 

2) Tugas dun wewcnang lain sch:1g:aimana tcrcanturn dalarn 
Pasal 27 Jan 28 Rancangan Undang-undang, yang pada 
dasarn y a mcrupakan pcngh impunan tugas Jan wewc 
nang kcjaksaan yang scl.rma ini tcrschar dalam herhagai 
pcrun dang-undanga n , sepcrti da la m Un dang-Undang 
No. 8 tahun 1981 te n ta n g Hukum Acar a Pidana dan 
Undang-undang ]\o. 14 tahun 1985 tcntang Mahkamah 
Agung:. Dc m i k in n juga ha l n ya dcngan tugas khusus 
Jaksa Agung :.;chagaimana icr cantum dalarn pasal 32 
Ra ncangan U ndang-u ndang. 
R in ci an tu gas d an w cwe n a n g Ke j a k sa an dan J a ksa 
Agung da lam pas.rl-pasal itu pada urnum n ya mcmang 
m e rup a k.m pc.ng u lan g.a n. '.\amun ha! i tu wajar saja , 
karcna Undang-unuang ini merupak an undang-undang 
organ i k yang rn crigatu r organ isasi keja ksaan, sehingga 
pada ternpanyalah susunan, tugas, wcwenang dan tang 
gung jawah kejaksaan tcrh im pun secara lcngkap dalarn 
undang-undang ini. 
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3) Keharusan Kejaksaan mengadakan koordinasi dan kerja 
sama dengan instansi lainnya tercermin dalam pasal 27 
ayat (3), Pasal 30, dan Pasal 32 ayat (1) b Rancangan 
Undang-undang, Koordinasi dimaksudkan agar supaya 
pelaksanaan tugas Kejaksaan tidak tumpang tindih 
dengan aparat penegak hukum lainnya, serta untuk 
mencegah adanya masalah yang justru tidak ditangani 
baik oleh aparat Kejaksaan maupun oleh aparat penegak 
hukum lainnya. 

Dalam kaitan ini ada beberapa ketentuan baru yang diperkenalkan 
dalam Rancangan Undang-undang ini yang dimaksudkan untuk 
lebih menyempurnakan pelaksanaan KUHAP yaitu : 
a. Wewenang Kejaksaan untuk melakukan pemeriksaan tamba 

han, sebagaimana tercantum dalarn Pasal 27 ayat (1) e yang 
kemudian menjadi Pasal 27 ayat (1) d, selengkapnya ber 
bunyi: 
"Di bidang pidana Kejaksaan mempunyai tugas dan wewe 
nang! d. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu 
dapat melakukan pemeriksaan tambahan, sebelum dilimpah 
kan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordina 
sikan dengan penyidik: " 
Dari Pasal ini harus digaris bawahi, bahwa pada dasarnya 
pemeriksaan tambahan itu tetap merupakan tugas penyidik. 
Oleh karena itu dalam penjelasan pasal ini diberikan pernba 
tansan-pembatasan yang ketat, yaitu : 
1) tidak dilakukan kepada tersangka. 
2) hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktian 

nya, dan atau dapat meresahkan masyarakat, dan atau 
yang membahayakan keselamatan negara. 

3) harus dapat diselesaikan dalarn waktu 14 hari setelah 
dilaksanakannya Ketentuan Pasal 110 dan Pasal 138 ayat 
(2) KUHAP. 

4) prinsip koordinasi dan kerjasama dengan penyidik. 
Selain itu pemeriksaan tambahan inipun hanya dapat dilaku 
kan sebelurn perkara dilimpahkan ke Pengadilan, sehingga 
akan tercegah adanya kerjasama yang tidak jujur (persekong 
kolan) anrara jaksa dan Hakim yang dapat merugikan kepen 
tingan terdakwa. 

b. Wewenang lain yang dapat diberikan kepada Kejaksaan 
sebagaimana tercantum dalarn Pasal 29 Rancangan Undang 
undang yang selengkapnya berbunyi : 
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"Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang 
undang ini, Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang 
lain berdasarkan undang-undang". 
Wewcnang Iain in i h anya holeh ada, jika didasarkan atas 
undang-undang. Ketcntuan scmacarn ini dapat diternukan 
da larn undang-undang scj cn is, misalnya dalam Undang 
undang No. 14 tahun 1985 tcntang Mah kam ah Agung, 
Undang-undang No. 2 tahun 1986 tcntang peradilan Umum,. 
Undang-undang No. 5 tah un 1986 tcntang Peradilan Tata 
Usaha Negara dan Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang 
Pcr adi lan Ag ama Wewe n an g lain itu tcrrnasuk wewcnang 
yang diatur dalam pasal 284 ayat (2) KUHAP yang bcrsifat 
"semcntara". 

c. Wewcnang Jaksa Agung untuk "me ngkoord inasikan pena 
nganan pcr ka r a pi d a n a tcr tcn tu , dcngan instansi ter kait 
berdasarkan undjang-umljang yang pclaksanaan koordinasi 
nya ditetapkan oleh Prcsiden", scbagaimana tcrcantum dalam 
naskah awal Ranc.mgan Undang-undang Pasal 32 ayat (1) b 
yang kcmudian mcnjadi Pasal 32 butir b, dcngan Pcnjelasan 
Pasal yang bcrbunyi scbagai hcrikut : 
a. yang dirnakxud dcngan pcr kar a pidana tcrtentu adalah 

perkara-pcrkara pidnna yang dapat mcrcsahkan masya 
rakat ]uas, dan atau dap.u mcmbahayakan keselamatan 
ncgara, dan atau dapat mcrugikan perckonomian negara. 

h. yang dimaksud dcngnn instansi tcrkait adalah instansi 
yang secara fuun g si onn l tcr k a it dcngan pcnauganan 
pcrkara p ida na tcrtcntu . haik ha dan pen eg ak h ukurn , 
rnaupun instansi pcmer intah l.unnya, dalam ha! ini tidak 
tcrmasuk badan pcradilan. 

c. pcnctapan oleh pres idc n tent.mg pelaksan.ian koordinasi 
samasekali tidak mcngurangi asas kekuasaan kehakiman 
yang merdcka scbag aimana dim aksud dalarn Undang 
uridang No. 14 tnh un 1970 dan tetap rnempcrhatikan 
asas-asas hukum yang bcrlaku demi kepastian hukum. 

Dalarn pasal ini icrsirat, bahwa wewcnang Jaksa Agung tidakbolch 
mc lcwati lingkup tu gas Kcjakx.ian dan t ida k holeh pula 
memasuki wewcnang aparut lain, scbab pelaksanaan koor 
din asi penanganan pcrkara tcrtcntu itu harus b erdasar kan 
undang-undang dan ditetapkan olch Presiden. 

Ketiga pasal yang rnengatur kcwcnnngan itu , harus diartikan 
sebagai pasal "antisipatif", bukan pasal "ckspcktatif". Pasal itu 
merupakan "cantolan" untuk mencrohos kcndala-kendala yang 
mungkin dihadapi dalarn praktek. Ketiga pasal itu hanya diguna- 
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kan dalam keadaan yang betul-betul memerlukannya, dengan 
persyaratan-persyaratan yang amat ketat. 
Hal ini perlu digarisbawahi, sebab jika pasal-pasal ini dianggap 
"ekspektatif" dan digunakan secara rutin, dikhawatirkan pada 
gilirannya dapat menjurus pada menurunnya kepastian hukum, 
yang berarti pula berkurangnya perlindungan terhadap hak asasi 
manusia. 
Kedua: 
Kernantapan organisasi Kejaksaan telah tertampung antara lain 
dalarn : 
a. Pasal 24 yang selengkapnya berbunyi : 

Kepala Kejaksaan Ne geri dibantu oleh beberapa unsur 
pembantu Pimpinan dan unsur pelaksana ". 
Ketentuan yang senada tercantum pula dalam pasal 23 dan 
pasal 18. 
Dari ketiga pasal itu dapat disimak bahwa organisasi Kejak 
saan telah memenuhi persyaratan sebagai organisasi modern, 
dengan kelengkapan u nsur Pimpinan, unsur pembantu 
pimpinan dan unsur pelaksana pada setiap tingkatan. 
Dengan adanya ketentuan yang tercantum dalam pasal 26 
yang selengkapnya berbunyi : 
n Pada Kejaksaan dapat ditugaskan pegawai negeri yang 
tidak menduduki jabatan fungsional Jaksa yang diangkat dan 
diberhentikan oleh Jaksa Agung menurut peraturan perun 
dang-undangan yang berlaku". 
Diharapkan memberikan kemampuan kepada lernbaga 
Kejaksaan untuk rnelakukan tugas-tugas lain sebagai pendu 
kung tugas pokoknya, misalnya dalarn bidang penelitian dan 
pengembangan hukum serta statistik kriminal. 

b. Adanya jabatan wakil Jaksa Agung sebagaimana tercantum 
dalam pasal 18 Rancangan Undang-undang.yang selengkap 
nya berbunyi: 
Ayat (2) : 
"Jaksa Agung dibantu oleh seorang Wakil Jaksa Agung dan 
beberapa Jaksa Agung Muda 11, 

Ayat (3) : 
"Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung merupakan kesatuan 
unsur Pimpinan ". 
dimaksudkan selain dapat mernantapkan juga diharapkan 
dapat meningkatkan keterpaduan pernbinaan organisasi 
secara internal dan fungsi aparat Kejaksaan secara eksternal. 

c. Persyaratan pengangkatan menjadi Jaksa yang sangat ketat 
sebagaimana tercantum da\am pasal 8 Rancangan Undang- 
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undang, selain mernuat pesyaratan akadernik, juga mcmuat 
persyaratan umum dan khusus seperti tidak terlibat organisasi 
tcrlarang yang kesemuanya itu, diharapkan dapat diciptakan 
nya postur Jaksa yang selain profcsional , juga bcrjiwa pe 
juang. 

d. Walaupun pada dasarnya jahatan Jaksa Agung Muda adalah 
jabatan karicr, tctapi terbuka unruk mener ima pcrsonil dar i 
luar lingkungan kejaksaan tcr ccrrn in dalarn P8s<1l 21 ayat (3) 
Rancangan Undang-undang yang selengkapnya herhunyi : 
"Laksa Agung Mud a dap at dian gkat dari luar lingkun gan 
Kejaksaan dengan syurut mempunyai keahlian tertentu". 
Ketentuan ini rncnccrrninkan suatu pcrnikiran yang realistik. 
Mcmang, kadang-kadang kcahlian tertentu yilng berasal dari 
luar Kcjaksaan, masih sangat diperlukan. 
Setclah mcngevnluasi kcscluruhan isi naskah a kh ir Ranca 

ngan Undang-undang ini, mula i dar i konsiderans, batang tubuh, 
penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal, Fraksi ABRI 
dapat mcnyirnpulkan hahwa Ranc.ingan Undang-undang ini telah 
mcnampung secara optimal gagasan, pokok-pokok pikir an serta 
saran pendapat Fr aksi ABRI yang dikcrnukakan dalam Pcman 
dangan Urnurn dan Pcmbicaraan Tingkat Ill, dan Lelah tcrpenuhi 
pula aspiras i dan kcpcntingan masynrakat. Scrnua rurnusan tclah 
discpakati b ersama sccara bu lat dcn g a n tulus dan pen uh r a sa 
tauggung jawab. Sela in itu Ran ca riga n Undang-undang in ipun 
pada dasarn ya tetap mcrujuk kepada KUHAP dan dapat rncrnan 
tapkan organisasi Kejaksaan schingga lchih mampu dan herwi 
bawa dalarn melaksanakan tugas dan wcwenangnya dalarn ncgara 
hukum yang bcrdasarkan Pancusi!a, scbagai ncgara yang tengah 
mernbangun. 
Atas dasar itu, Fraksi ABRI menyat ak an dapat menerima dan 
menyetujui Rancangan Und ang-undang tentang Kejaksaan 
Repubiik Indonesia ini wwik disahkan olelv Presiden menjad: 
Undang-undang. 

Sehelum mcngakhiri pc n y arn p a i an Pcn d apat Akhir ini, 
pcr kcnan kanlah at as nama Fraksi AB RI kami mcn yarnpai kan 
harapan-narapan sebagai berikut : 
Pertama : 
Dengan disahkannya Rancangnn Undang-uridang ini menjadi 
undang-undang, rnaka Kejaksaan memiliki landasan hukum yang 
lcbih mantap untuk melaksanakan uharma bhaktinya, khususnya 
dalam memasuki tahap tinggal lnn das yang akan dimulai pada 
awal Pelita VI mendatang. Oleh karena itu diharapkan undang- 



661 

undang ini akan merupakan pendorong bagi seluruh aparat Kejak 
saan untuk meningkatkan dharma bhaktinya. 
Bagi masyarakat pencari keadilan, Undang-undang ini merupakan 
salah satu andalan tempat menggantungkan harapan untuk 
menikmati pemerataan di bidang hukum, sehingga proses penye 
lesaian perkara yang sederhana, cepat, tepat dengan biaya ter 
jangkau oleh sel uruh masyarakat, serta jujur, adil dan tidak 
memihak akan sernakin dekat. Oleh karena itu Fraksi ABRI 
menghimbau kepada seluruh masyarakat u.ntuk benar-benar 
mernahami undang-undang ini. 
Kedua: 
Sebagaimana tercantum dalam pasal 6 Rancangan Undang 
undang, susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaan ditetapkan 
dengan Keputusan Presiden , Keputusan Presiden terrnaksud 
hendaknya segera dijabarkan dengan muatan yang mencerminkan 
organisasi dan tugas Kejaksaan yang mantap dan modern, se 
hingga mampu menjawab tantangan pembantunan yang semakin 
meningkat dan menanggulangl kuantitas dan kualitas kejahatan 
yang semakin meningkat, 
Demikian juga peraturan pelaksana lainnya seperti jabatan-jaba 
tan yang tidak boleh dirangkap oleh Jaksa sebagaimana diperin 
tahkan oleh Pasal 11 Rancangan Undang-undjang, Majelis 
Kehormatan Jaksa sebagairnana diperintahkan oleh Pasal 13 ayat 
(3) Rancangan Undang-undang, Pemberhentian Jaksa dan Tun 
jangan fungsional Jaksa sebagairnana tercantum dalam Pasal 15 
dan 16 Rancangan Undang-undang, diharapkan segera dijabarkan 
untuk lebih memantapkan pernbinaan personel dilingkungan 
Kejaksaan. 
Bagaimanapun rapih dan modernnya suatu organisasi, keberhasi 
lannya tetap tergantung kepada manusianya, 
Secara k.husus fraksi ABRI menghimbau agar pembinaan personil 
dilingkungan Kejaksaan dapat membentuk postur Jaksa yang 
profesional dan berjiwa penjuang, sebab para Jaksa itulah yang 
menjadi ujung tombak organisasi Kejaksaan, 
Ketiga: 
Rancangan Undang-undang ini menempatkan KUHAP .sebagai 
salah satu rujukan utarna. Salah satu ciri khusus dari KUHAP 
adalah "integrated criminal justice system" di mana setiap aparat 
penegak hukum tetap memelihara identitas, wewenang dan dasar 
hukum yang melekat padanya, tanpa dilakukan secara kaku dan 
terkotak-kotak. keberhasilan pelaksanaan tugas seluruh aparat 
penegak hukum hanya akan terjadi, jika terdapat koordinasi yang 
sehat dan kerjasama yang baik diantara mereka. rustam 
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Dalam Rancangan Undang-undang inipun masalah koordinasi 
diantara aparat Kejaksaan dcngan instansi pcmerintah lainnya, 
khususny a dengan sesamn aparat pencg ak hukum, menjadi salah 
satu muatan utama. Olch k ar cn a itu, se lain harus mcnghayati 
ket cntuan KUHAP, aparat Kcjaksuan hcndn k n ya selalu mcng 
hayati pcntingnya koordinasi dcngan instansi Pcmcrintah lainnya. 
Dalam kait an in i, Fraks1 AB RI ingin mcnggarisbawahi him 
bauannya yang tclnh di sampu ikan dal arn Pernandangan Urnum 
dan Pcngantar Musyawarab , agar scmuu aparat pencgak hukurn 
bcrsikap pi kir positif (11posi11ve thinking"], dengan mempraang 
gapkan aparat pcncgak hukurn lainnya akan mclaksanakan tugas 
nya dcngan jujur Jan itikad hu i k. s ik ap pikir yang scdcrnik ian itu 
hendaknya dipegang tcguh. 
Keempat : 
Keberhasilan pcrnbnngunan huku m tcrgantung pada kebcrhasilan 
pernhangunan kctiga pilarnya, yaitu pcrangkat hukurnnya, aparat 
penegak hukumnya dan kesadarun hukurn masvarukat. 
Dengan diundangkannya Runc.ing.m Und.mg-undang ini menjadi 
Undang-undang, maka pcr.mg kat h u ku m dun aparat pcncgak 
hukum dih arapka n dapat kbih m ant s p. Scmcntar a ilu untuk 
m cni ng katk an k csad arun h u kum ma s yar a k at , pcr l u di l aku k an 
upaya-upaya unt u k rn crnasy.u a katkun d an mcn ychar luaskan 
Undang-undang icntang Kcjnksaan Rcpublik Indonesia ini kcpada 
seluruh masyarakat. 
Pendapat Akhir Fraksi Persatuan Pembangunan disampaikan 
oleh Sukurdi Effendi, Sil. 
Fraksi Pcrsatuan Pcrnbangunan mcngumu kakan hal-hal sebagai 
herikut : 
1. Landasan Hukum. 

Garis-garis Bcs a r Ha l u a n Ncgar:1 Ta h un 1988 dihidang 
Hu ku m an tar a lain m c n cg.rskn n, b ahwa'tpcmb angu nan 
hukum scbaga: upaya untuk mcncgukkan kcadilan, kebcna 
ran dan kct ert iban d a l arn ncgara hukum Indonesia yang 
bcr dasar kan Pancas ila d an UUD 1945, diarahkan untu k 
meningkatkan k e sa da ru n hu kurn sc r ta m ewuju dkan tata 
hukum nasional yang mcngabdi kcpada kepcntingan nasio 
nal. Dalam r angka pernbangunan hukum pcrlu lebih diting 
katkan uapa pcrnbaharuan hukurn secara tcrarah dan terpadu 

Dcngan mernpcrhatikan arti pcnting dari pcmbangunan 
dan pembinaan hu kurn, maka kedudukan, susunan, tugas dan 
wewcnan g badan-bad.in pcnegak hukum pcr lu mendapat 
perhatian utarna; sehinggn bcn ar-benar merupakan aparat 
penegak hu kurn y;rng ber kcrnarnpuan dan berwibawa, sorta 
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berprilaku keteladan sebagai pengayom masyarakat yang 
jujur, bersih, tega, dan adil. 

2. Landasan Operasional. 
Dalam konsideran Mengingat butir 3 dimuat Undang-undang 
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dican 
tumkannya KUHAP dalam konsideran Mengingat RUU ini, 
sangat penting artinya, karena ia terkait langsung dengan 
materi dari RUU ini, Hukum Acara Pidana berfungsi untuk 
mempertahankan dan melaksanakan hukum pidana materiil, 
yang sekaligus mengatur tata cara yang harus diternpuh 
dalarn menegakkan ketertiban hukum dalam masyarakat, 
dem ikian pula ber tujuan mefindungi h ak-hak asast 
manusia/warganegara, baik yang menjadi korban, maupun 
sipelanggar hukum. 

KUHAP telah menegaskan secara prinsipiil pembagian 
fungsi, tugas dan wewenang rnasing-masing aparat penegak 
hukum dalarn satu sistim peradilan pidana terpadu (integrat 
ed criminal justice system}. Oleh karena itu, dalam perumu 
san RUU ini disarnping harus mernperhatikan azas-azas 
hukum yang berlaku, juga harus memperhatikan sinkronisasi 
vertikal dan horizontal, baikk yang bersangkutan dengan 
pengaturan, rnaupun yang berkaitan dengan langkah-langkah 
operasional antar sub sistim peradilan pidana terpadu, 

3. Kedudukan Kejaksaan. 
Undang-undang Dasar 1945 tidak menyebutkan kekuasaan 
kejaksaan, karena Kejaksaan dengan sendirinya termasuk ke 
dalam tugas eksekutif pemerintahan. Dalam sistim UUD 
1945 Presiden dapat saja melalui Undang-undang memben 
tuk Badan Kejaksaan yang berdiri sendiri langsung di bawah 
Presiden dan dapat pula menjadi bahagian dad salah satu 
Departemen. 

DaJam penyusunan Kabinet pertama, jaksa Agung di 
angkat dan kedudukannya pada Mahkamah Agung, karena 
itu kita pernah mengenal jaksa Agung pada Mah kamah 
Agung, Kejaksaan Tinggi pada Pengad ilan Tinggi, dan 
Kejaksaan Negeri pada Pengadilan Negeri. Atas dasar itu, 
maka Jaksa Agung atau Kejaksaan pada kurun waktu terse 
but secara operasional bertanggungjawab kepada Departe- , 
men Kehakiman. 

Dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang 
Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, 
maka kedudukan Kejaksaan terpisah dari Departemen Ke- 
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hakiman, dan Kejaksuan dijadikan Dcpartcmcn, serta Jaksa 
Agung sebagai Mcntcri. 

Dalam pcrkcrnbangan scl.mjutnya, Kcjaksaan tidak Jagi 
scbagai Dcpar tcm cn , Jan Jaksa Agung tidak lagi scbagai 
Mcntcri ; tctapi kcdudukan Jnksa Agung discjojarkan dcngan 
Me ntcr i wala upun p cr uhaha n ini tanpa mcr ub ah Un da n g 
undangnya. Dal am KEPPRES Nornor K6 Tahu n 1982 dan 
KEPPRES Nornor 48 Tahun 1 lJ83 discbuikan, bahwa Jaksa 
Agung diangkat d;111 dibcrhcntiknn olch Prcsidcn, dan bcrke 
duduk.ui sdingkat dcrigan Mcuter i Negara. 

Dcugan disahkannya RUC tcntarig Kejaksaan Rcpuhlik 
Indonesia rncnjadi Undang-undang, maka kcdudukan Kcjak 
saan akan mcnjadi jelus dan mant.ip scbagaimana disebutkan 
dalam Pasal 2 ayat (1) yang bcrhun yi : "Kcj.rksaan Repuhlik 
Indonesia, sclanjuinya dnl am Undang-undang ini disehut 
Keja ksa an, ada lah lcmbag.t pctucrin tuhan yang mclaksanakan 
kckuasaan ncgara di bid:111g pcnuntutan". Dcngan dcmikian 
Kejnksaan adalah Lcrnb.rgn Pcmc-r intahan nun Dcpartcrucn. 

4. Su.1w1w1 Kejuksaun 
Tcntang su sunnn Kcju ksa an din yat.iknn, bahwa Jaksa adalah 
Pcjabat Fungsional (Pasal 8 ay.rt (1) RCC); Jaksa mcl.ikukun 
pcnu n tu tan dcng:rn ke y a k inun hcr dasarknn a lat hukti yang 
sah "DE.\11 KEAD!LAN BERDASARK.AN KETUHAN 
YANG MAHA ESA'' (P:1s:il 8 :1y:1t (3) !WU). Dalam melak 
ukan iugas clan kcwajibunn y.r, Juks.. scnantiasa mengindah 
kan norma hukurn, nurm:i kc;tg.arnaan, norma kcsusi laan, 
scrta wajib mcngg ali nilai-n ilai kcm.urusiaan dan kcadilan 
yang h idup dal am masyarakat (Pas:il 8 ayat (4) RlJlJ). 

Kctcntuan-kctcntuan tcrscbut dihurupkan a kan lchih 
m cn ing ka t ka n a pu r a t Kcj:1ks:1:111 scbug a i sa lah sa tu unsur 
pclaksanaan pcncguknn d.m wihawa hukum, untuk mcnjadi 
Aparat yang lchih bcr kualitas, lcb ih bcr kcm arnpuan profc 
siona 1, dan m cm i li ki in LL:gritas kcprihadian scrta mental yang 
haik , disamping bcrd isipl in dcngan dcdikasi dan scmangat 
pcngahdian yang tinggi kcpmla bnrig sa d.m negara, serta 
sclalu bcrtaqwa kcpada Tuhan Yang Maha Esa. 

Aparat Kejaksaan d ihnr apkan sebagai Aparut Penegak 
Hu ku m yang hcrpcr iluku kctcladanan sehagai pengayom 
mas ya rakat yang juju r, bcrsi h, bcrwibawa, ad il, berirnan dan 
bcrtaqwa kcpada Allah Yang Maha Kuasa 

Dalam RUU Pasal 17 d ica nturnk an ketentuan yang 
mcn yatakan, bahwa dalam ha l Jaksa mclakukan kejahatan 
atau pclanggaran yang bcrhubungan dcngan jabatannya dapat 
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ditangkap atau ditahan atas perintah Jaksa Agung, Pasal ini 
oleh Fraksi Persatuan Pernbangunan dinilai memberikan hak 
khusus/istimewa kepada Jaksa dalam acara pidana apabila 
melakukan tindak pidana kejahatan ataupun pelanggaran. 

Setelah dilakukan pernbahasan yang mendalam dan 
mernerlukan waktu yang relatif agak lama, maka semua 
pihak bersepakat untuk menghapus Pasal 17 RUU. 

Dengan tidak adanya ketentuan pasal tersebut, maka 
bagi jaksa berlaku ketentuan Hukum Acara Pidana, sama 
dengan anggota masyarakat pada umumnya dan pegawai 
negeri pada khususnya. 

Dalam RUU ini terdapat ketentuan yang merupakan bal 
baru, ialah dalam Pasal 18 dan 20, yang menyangkut menge 
nai struktur Pirnpinan Tertinggi Kejaksaan, yaitu munculnya 
jabatan Wakil Jaksa Agung. Adanya jabatan baru ini diha 
rapkan akan dapat menbantu jaksa agung, khususnya dalam 
rangka pembinaan adrninistrasi sehari-hari dan tugas-tugas 
teknis operasional lainnya. Sesuai dengan tugas Jabatan 
Wakil Jaksa Agung nanti, maka ditentukan bahwa Jabatan itu 
merupakan jabatan karier. 

5. Tugas dan Wewenang. 
Undang-undang ini menegaskan antara lain kedudukan 
Kejaksaan selain diserahi tugas dan wewenang melakukan 
penuntutan guna menegakkan hukurn dan keadilan, dan 
melaksanakan penetapan, putusan Pengadilan, juga di bidang 
perdata dan tata usaha negara dengan surat kuasa khusus 
dapat bertindak di dalarn dan di luar pengadilan untuk dan 
atas narna Negera atau Pemerintah. 

Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, 
Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan antara lain : 
peningkatan kesadaran hukurn masyarakat, pengamanan 
kebijaksanaan penegakan hukum, pengamanan peredaran 
barang-barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan yang 
dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan 
penyalahgunaan dan atau penodaan agama, dan penelitian 
dan pengernbangan hukum, serta statistik kriminal yang pada 
hakekatnya bertujuan untuk menunjang tugas-tugas penye 
lenggaraan penegakan hukurn dan keadilan. di samping itu, 
Kejaksaan juga melaksanakan tugas dan wewenang lain 
berdasarkan Undang-undang. 

Di dalam Undang-undang ini ditegaskan pula pelbagai 
tugas dan wewenang yang hanya dimilik oleh Jaksa Agung, 
antara lain wewenang untuk menyampingkan suatu perkara 



demi kcpentingan umum sehagai pelaksanaan asas opportuni 
tas. 

Selanjutnya a d a dua h a l yang sarig at m e n a r i k dan 
mendapat perhatian masyarakat luas dalarn RUU ini, yaitu 
pertarna ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf e yang kemudian 
menjadi huruf d, dan Pasal 32 ayat (1) huruf b. 
Pasal 27 ayat (1) huruf e sernula bcrbunyi scbagai berikut : 
"Dibidang kep i dan a an Kejaksaan mcrnpun yai tug as dan 
wcwenang: c. mclakukan pcmcriksaan tarnbahan atas perin 
tah Hakim baik dirninta atnupun tidak dirninta". 
Pcnje lasan Pas al 27 ayat (1) huruf e dalarn RUU sernu la 
berbuny i : "Da larn p cn e ntuan p er kar a , ada kalanya o lch 
ha kirn ditcrnukan kc kurang an-kckurang an dalnrn berkas 
pcr kara yang tclah dilirnpahkan ke Pcngadilan Ncgeri. Oleh 
sebab itu maksud pcrneriksaan tarnbahan, sernata-rnata bertu 
juan untuk memperolch kcbcnaran materiil di sidang Pcnga 
dilan. Dcngan dernik ian akan dapat dipenuh i asas pcradilan 
ccpat, scdcrhana d an b iny a ringan dalarn sist irn pcradilan 
pidana terpadu. 

Terhadap Pasal tcrscbut, scrnua Fr aksi tcrrnasuk Fraksi 
Pcrsatuar: Pemh:ingunan lidak Japat mcncrirna untuk dima 
sukkan dalarn RUU. Dan Fr a ksi Pcrsatuan Pcmbangunan 
mempunyai alasan scbagai berikut : 
a. Dcngan pasa l uu, b e r tcrt t a n ga n dcngan keten tuan 

dalam KUHAP, karena KUHAP hanya mcngatur tentang 
"perncr iksaan tarnbah an" dalarn perncr i ksaan singkat 
(Pasal 203 ayat (3) KU HAP). 

b. Berlcntangan de ng an hak asasi manusia dan asas 
"Praduga tak hersalah" (the presumption of innocent). 

c. Dirasak an akan tcrjadi tumpang-tindihnya fungsi, antara 
Pcnyidik dan Pcnuntut umurn derigan adanya asas sistim 
Pcra di la n Pidana Tcrpa du {integrated criminal justice 
system). 

Demi untuk mcrnenuhi hasrat kuat dari Fraksi-fr aksi guna 
mcnyukseskan penvclesninn RUU Kejaksaan tcrsebut, sernua 
Fraksi sepa kat rn cn gad a k a n pe ni nja uan di lapangan untuk 
memperolch masu kan yang leb ih riil di dalarn praktek kai 
tannya dcngan pasal 27 a yat ( 1) e tersebut ke Keja ksaan 
Agung dan kc Mabes Polri. 

Sctelah memperoleh masukan dari kedua instansi terse 
but dan ditamb ah pcngalarnan dalarn Kunjungan Kcrja 
kcdacrah, maka Fraksi Pcrsatuan Pernbangunan menilai, 
bahwa kendala ynng dihadap: antar» lain : 

666 
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a. kurang koordinasi antara Penyidik dengan penuntu 
umum; 

b. kurang serasinya pernaharnan dan penafsiran sesuatu 
pasal perundang-undagan; 

c. menumpuknya berkas perkara yang lazim disebut seba 
gai "floating case" atau "uncertain case" atau "perkara 
yang tidak menentu nasibnya", artinya tidak dapat ter 
selesaikan di Kepolisian maupun di Kejaksaan, 

d. khusus di lingkungan Polri antara lain : 
1) kurangnya kuantitas dan kualitas para penyidik; 
2) belum serasinya anggaran untuk penyidikan yang 

dilakukan antara Penyidik Polri dan Penyidik jaksa 
dalam masalah/kasus yang proporsional; 

3) faktor umur bag! penyidik Polri. 
Setelah melakukan kunjungan ke lapangan, didapati kesepa 
katan rumusan baru Pasal 27 ayat (1) huruf e yang kemudian 
menjadi huruj d, yang berbunyi : 
"Dibidang pidana Kejaksaan mernpunyai tugas dan wewe 
nang : 
d. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat 

melakukan pemeriksaan tarnbahan sebelum dilirnpahkan 
ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasi 
kan dengan penyidik'', 

Penjelasan Pasal 27 ayat (1) huruf d disepakati dengan bunyi 
sebagai berikut : 
"Untuk melengkapi berkas perkara, pemeriksaan tambahan 
dilakukan dengan rnemperhatikan hal-hal sebagai berikut : 
a. tidak dilakukan terhadap tersangka; 
b. banya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktian 

nya dan atau dapat rneresahkan masyarakat dan atau 
yang membahayakan keselamatan negara; 

c. harus diselesaikan dalarn waktu 14 hari setelah dilaksa 
nakan ketenruan Pasal 110 dan Pasal 138 ayat (2) 
KU HAP; 

d. prinsip koordinasi dan kerja sama dengan penyidik". 
Alasan diterimanya rumusan baru tersebut, karena dinilai : 

a. tidak bertentangan dengan perundang - undangan 
yang berlaku, terutama KUHAP; 

b. tidak melanggar hak asasi manusia, 
Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf d ini, serta 
kesepatan bersama, maka pemeriksaan tambahan terhadap 
perkara tertentu hanya dapat dilakukan terhadap saksi dan 
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barang-barang bukti, sctelah proses/prosedure yang diatur 
dalam KUHAP dilaksanakan scbagaimana mestinya. 
Hal yang kcdua adalah kctentuan yang tertera dalam Pasal 32 
ayat (1) huru[ b yang sernula dalam RUU berbunyi : 
"Jaksa Agung sciaku Penuntut Umum Tertinggi mcmpunyai 
tugas wcwcnang: (h) melakukun pcnyelidikan, penyidikan 
dan penun tutan tcrhadap pcrkara tertcntu yang ditctapkan 
oleh Prcsidcn". 
Pcnj elasan Pasal 32 ayat( 1) huruf berbunyi : 
"Ketentuan ini merupakan konsckuensi dari kedudukan Jaksa 
Agung scbagai Pcnuntut Urnum Tertinggi. Dalarn kedudukan 
scper ti itu, aias p etunjuk Pr csidcn , Jaksa Agung dapat 
mclakukan pcnyclidikan, pcnyidikan dan penuntutan perkara 
tertentu baik dalam arti kasusn ya maupun pelaku tindak 
pidananya. Tugas Jan wewcnang scperti ini tidak dilakukan 
oleh jajaran lain di lingkungan Kejaksaan. Penctapan pcrka 
ra-perkara sepcrti itu dilaku kan olch Presides". 
Ru musan Pasal 32 ayat (1) huruf b schagaimana tcrsebut 
dalam RUU, scmula tidak dapat ditcrirna oleh Fraksi Persa 
tuan Pcmbangunan dcngan alasan : 

a) hcrtcntangan dcngan Pasa l 27 UUD 1945 yaitu 
tc ntrmg pcrsamaan kcdudu kan dimuka hukum dan 
pcmcrintnhan; 

h) bcrtcntangan dcngan prinsip pcrar.lilan bebas; 
c) tida k tcrbatasnya (unlimited) kcwcnangan yang 

dibcrikan kcpada Jaksa Agung. 
Dalarn pcmbahasan selanjutnya, disepakati scrnua pihak yang 
menghasilkan rumusan schagai berikut : 
pasal 32 ayat ( 1) huruf b : 
"Jaksa Agung mcrnpunyai tugas Jan wcwcnang : . 
b. mcngkoordinasikan pcnanganan pcrkara pidana tcrtentu 

dengan instansi tcrkait bcrdasarkan undang-undang yang 
pelaksanaan koordinasinya Jitctapkan olch Prcsiden''. 

Pcnje lasan Pasal 32 ayut (1) huruf b discp a kati scbagai 
bcrikut: 
a. yang dimaksud dcngan pcrkara pidana tcrtentu adalah 

perkara picana yang dapat meresahkan masyarakat luas 
Jan atau membahayakan kcselarnatan negara dan atau 
rnerugikan pcrekonomian negara; 

b. yang dirnaksud dcngan instansi terkait adalah instansi 
yang secara fungsional terkait dalarn pcnanganan perks 
ra pidana tertentu, baik badan pcnegak hukurn, maupun 
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instansi pemerintah lainnya, dalam hal initidak termasuk 
badan peradilan; 

c. penetapan oleh Presiden tentang pelaksanaan koodinasi 
sama sekali tidak mengurangi asas kekuasaan kehakiman 
yang merdeka sebagaimana yang dimaksud dalam 
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 dan tetap 
memperhatikan asas-asas hukum yang berlaku demi 
kepastian hukum. 

Ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf b ini sebagaimana bunyi 
pasal dan penjelasannya telah diutarakan di atas, berdasar 
kan kesepakatan bersama; maka jelas bahwa pen eta pan 
Presiden dalam hal ini adalah dalam pelaksanaan koordinasi 
penanganan kasus-kasus perkara pidana tertentu, dan bukan 
mengenai siapa pelakunya dan bagaimana kasusnya. 
Selanjutnya dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan- 

Jab kami menyampaikan pendapat sehubungan dengan akan 
disetujuinya Rancangan Undang-undkang tentang Kejaksaan 
Republik Indonesia menjadi Undang-undang. 

Pendapat yang merupakan prinsip-prinsip pokok Fraksi 
Persatuan Pembangunan dalam mengiringi persetujuan Fraksi 
Persatuan Pembangunan guna menyetujui Rancangan Undang 
undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjadi Undang 
undjang, yaitu antara lain : 
1. Adanya hasrat kuat dari Pemerintah dalam RUU ini terdapat 

pasal yang menentukan adanya langkah-langkah yang bersi 
fat antisiasi guna menghadapi problems masa datang yang 
makin berat. Fraksi Persatuan Pembangunan sependapat 
dengan maksud tersebut, namun asa] masih dalam kerangka 
ketentuan hukum yang berlaku dan menjamin hak asasi 
manusia ; 

2. Adanya pemantapan status, dimana kejaksaan merupakan 
lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara 
dibidang penuntutan dan susunan dalam Kejaksaan Agung 
ditambah jabatan Waki1 Jaksa Agung serta tugas dan wewe 
nang Kejaksaan tersebut bertambah ; 

3. Dengan akan disahkannya Rancangan Undang-undang, 
dimana kedudukan, tugas dan wewenang Kejaksaan dalam 
ketatanegaraan Republik Indonesia telah dimantapkan, maka 
sangat diharapkan partisipasi Kejaksaan dalam rangka 
penegakkan hukum dan keadilan akan lebih ditingkatkan 
lagi, dengan terus meningkatkannya pula kemampuan dan 
kewibawaan jajarannya, sikap, perilaku dan keteladanan 
aparat kejaksaan sebagai pengayom masyarakat yang jujur, 

, 
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bcrsih, bcrwibawa dan adil, heriman dan bcrtaqwa kepada 
Allah Yang Maha Esa; 

4, Mcningkatkan kerjasama dan koordinasi antar Aparat Pe 
negak Hukum, dengan tetap herpegang pada prinsip pernba 
gian fungsi, tugas dan wewenang masing-rnasing Aparat 
Pencgak Hukum; sehingga bermuara pada Sistim Peradilan 
Pidana Terpadu (Integrated criminal justice system), di 
samping itu ketcrpaduan dan koordinasi sesama Aparat 
Penegak Hukum dan Lembaga-lcmbaga Bantuan Hukurn 
terus ditingkatkan dalam rangka lcbih memantapkan kcadilan 
dan kcpastian hukum; 

5, Penyidikan dan penuntutan sesungguhnya adalah dua fungsi 
dalarn bi dang pcnega kkan hukum dan kcadilan, yang satu 
sama lainnya harus se la lu ada koor dinasi. Penyidikan dan 
penuntutan telah secara jelas diatur di dalarn KUHAP, 
dimana KUHAP sccar a pr in sipiil menegaskan pembagian 
fungsi, tugas, dan wewcnang masing-masing aparat; 

6. Pasal 27 ayat (1) huruf d RUU, sesungguhnya adalah tcrma 
suk dalarn Hukum Acara Pidana, oleh karena itu letaknya 
leb ih tepat di dalarn KU HAP da larn rangka kodifikasi dan 
unifikasi Hukum Nasional; 

7. Perlu adanya peningkatan tcrhadap Penyidik Polri yang 
mcnyangkut : 
a) jumlah pcnyidik perlu ditingkatkan dengan cara-cara 

mer e kruit PPNS (Pejabat Pcgawai Negcri Sipil) dari 
instansi-instansi yang dididik oleh Polri ; 

h) Pcningkatan kualitas dan kuantitas ; 
c) tersedianya anggaran yang serasi antara penyidikan 

yang dilakukan oleh Pcnyidik Polri, dcngan Pen yidik 
Jaksa dalarn masa\ah/perkara yang proforsional. 

Berdasarkan pokok-pokok pikiran, saran, dan harapan yang 
telah karni kcrnukakan di atas, maka tibalah kami pada Pendapat 
Akhir Fraksi Persatuan Pernbangunan, bahwa dengan mengucap- 
kan : BIMILlAHIRRAHMANIRRAHIEM . 
Pendapat Akhir Fraksi PD! disampaikan oleh B.N. Marban, SH. 

RUU tentang Kejaksaan yang telah dibahas secara menda 
lam, diubah dan disernpurnakan oleh Pansus adalah hasil maksi 
mal yang dapat dicapai, meskipun mungkin belum sempurna 
sepenuhnya, narnun demikian Pansus telah mencapai basil seba 
gaimana yang kita harapan bersarna. 

Sejak semula Fraksi PDI bcrpendapat, bahwa dalam rangka 
mernantapkan kedudukan dan pcranan Kejaksaan sebagairnana 
diamanatkan olch GBHN, Fraksi PDI bcrpegang teguh kepada 
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prinsip KUHAP yaitu "Integrated Criminal Justice" yang telah 
menentukan secara tegas tugas dan wewenang Badan-badan 
Penegak Hukum sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh 
Undang-Undang sebagai penyidik, Jaksa sebagai Penuntut 
Umum, dan Pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara. 

Fraksi PDI menyadari sepenuhnya sejak berlakunya KUHAP 
sampai pada saat ini dirasakan memang masih banyak keku 
rangan-kekurangan yang perlu diatasi bersama, dan mengatasi 
hambatan yang dialami dalam pelaksanaannya, serta operasional 
nya, jadi bukanlah sistemnya yang tidak tepat, hat ini tentu tidak 
terlepas dari dukungan dana, sarana dan prasarana, 

Terlepas dari persetujuan yang telah disampaikan dalam 
Pansus, Fraksi PDI ingin menunjukkan satu hat yang kami rasa 
kan kurang pasnya pengertian sebagaimana tertuang dalam pasal 
2 ayat (1) RUU Kejaksaan yang telah disernpurnakan dibanding 
dengan pasal 27 RUU dengan penjelasannya sebagai berikut : 

Dalam pasal 2 ayat (1) telah menegaskan, bahwa Kejaksaan 
RI, selanjutnya dalam Undang-undang ini disebut Kejaksaan, 
adalah Lembaga Pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan 
negara di bidang Penuntutan, 

Rumusan Pasal 2 ini sesuai dengan rumusan dalam KUHAP 
sedangkan dalam pasal 27 RUU tugas dan wewenangnya di 
samping dalarn bidang penuntutan (pidana), juga dalam bidang 
perdata dan tata usaha negara, begitu pula dalam bidang ketertib 
an dan ketentraman urnum, bahwa rumusan dalam pasal 27 RUU 
ini semata-rnata dalam menampung aspirasi yang ada sesuai 
dengan perkembangan dinamikanya masyarakat dan selaras 
dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang makin 
canggih, 

Berhubung dengan itu dalam kesempatan yang baik ini 
Fraksi PDI ingin menyampaikan himbauan kepada Jajaran Kejak 
saan, agar dalam menu ju profesinalisme Jaksa, hendaknya dalam 
operasionalnya jajaran Kejaksaan lebih memprioritaskan tugas 
pokoknya sebagai Penuntut Umum, sedangkan tugas-tugas lain 
tentu dengan sendirinya dapat terus ditingkatkan kerja sama serta 
koordinasi dengan instansi terkait. 

Di samping itu perkenankanlah atas nama Fraksi PDI ingin 
menyampaikan beberapa catatan yang kami anggap penting untuk 
disampaikan dalam kesempatan ini. 
1. Tentang Diterimanya dan Dicantumkannya UU No. 14 

Tahun 1970 dalam Konsideran Mengingat. 
Sebagaimana telah kita ketahui bersama, babwa RUU 

Kejaksaan yang diajukan pemerintah merupakan hukum 

, 
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sektoral yang mengacu kepada UU No. 8 Tahun 1981 ten 
tang Hukum Acara Pidana, sedangkan Hukum Acara Pidana 
itu sendiri merupakan penjabaran Strategis dari UU no. 14 
Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan kehakiman. 

Mengingat, bahwa dalam RUU Kejaksaan itu mengan 
dung rumusan substansi sebagairnana diatur dalam UU No. 
14 Tahun 1970, maka dengan mencantumkan UU No. 14 
Tahun 1970 dalam konsiderans mengingat, maka diharapkan 
segala sesuatunya dapat diluruskan dan disesuaikan dcngan 
jiwa dan dan makna UV No. 14 Tahun 1970. Hal ini telah 
terbukti dan tercennin dalarn Rumusan RUU Kejaksaan yang 
telah kita sempurnakan bcrsama antara lain scbagaimana 
tampak dalam penjelasan pasal 32 ayat (1) huruf b yang 
sudah discmpurnakan, yang berbunyi sebagai berikut : 
"Pcnetapan prcsiden tentang pelaksanaan koordinasi, sama 
sckali tidak mcngurangi Azas Kekuasaan Kchakiman yang 
mcrdeka, scbagaimana dimaksud dalarn UU No. 14 Tahun 
1970 dan tetap mcmperhatikan azas-azas hukum yang berla 
ku demi kepastian hukum." 

Rumusan ini jclas mengacu kepada bunyi rumusan pasal 
4 ayat (3) UU No. 14 Tahun 1970 yang menegaskan bahwa 
"segala campurtangan dalarn urusan per ad ilan olch pihak 
pihak di luar Kekuasaan Kehakiman dilarang, kecuali dalam 
hal-hal yang terscbut dalam Undang-Undang Dasar". Oleh 
karena itu dalarn kescmpatan konsultasi pada tanggal 30 
Februari 1991, bapak Presidcn sendiri memper ingatkan dan 
menegaskan kepada Mentcri Kehakiman dan Jaksa Agung, 
bahwa hakim harus tetap dijamin kebebasannya menurut 
Undang-undang, dan Bapak Presidcn sendiri sama sckali 
tidak mau carnpur-tangan dalam pengadilan itu. Dengan 
demikian peringatan Presiden itu sesuai dengan makna dan 
jiwa pasal 4 ayat (3) Undang-undang No. 14 Tahun 1070. 

Scbagaimana di atas sudah disinggung scbenarnya Pasal 
27 RUU ini scdikit lebih luas diban di ng dcngan r umusan 
Pasal 2 ayat (1) RUU, akan tetapi inilah basil maksimal yang 
dapat dicapai. 
Tetapi yang terpenting adalah bagaimana sebaiknya, Jajaran 
Kejaksaan dalam melaksanakan operasionaln ya menuju 
profesionalisme Kejaksaan. 

2. Tentang Tugas dan Wewenang Kejaksaan. 
Sebagaimana telah ditcgaskan oleh Fraksi POI dalam 

Pemandangan Umumnya dan dalam berbagai kesempatan 
selama pembahasan RUU bahwa Fraksi POI pada dasarnya 



673 

menyambut bait dan menyatakan tidak keberatan, bahwa 
Pemerintah bermaksud memantapkan kedudukan'Kejaksaan 
sesuai dengan amanat GBHN dan Tap-tap MPR yang terkait 
dengan hal itu, akan tetapi dalam batas-batas yang telah 
diatur secara tegas daJam KUHAP sebagai acuannya. Oleh 
karena itu FPDI menolak rumusan RUU dalam bentuk asli 
nya karena rumuskan tsb, tidak sesuai dengan KUHAP dalam 
sistem "Integrated Criminal Justice" dan pada akhirnya 
setelah diajukannya rumusan baru oleh Fraksi-fraksi bersama 
Pemerintah, Fraksi telah dapat menerimanya sebagaimana 
telah dirumuskan dengan baik sebagai rumusan yang tertuang 
dalam Pasal 27 ayat (1) d beserta penjelasannya yang secara 
jelas telah dibatasi dengan rambu-rambu pengaman selaras 
dengan prinsip KUHAP, dalam menangani perkara tertentu, 
berhubung dengan makin meningkatnya kualitas k:ejahatan 
yang terjadi akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 
yang makin canggih. Bahwa tentang pengangkatan tenaga 
ahli ini telah dirumuskan dengan baik da)am Rancangan 
Undang Undang yang disempurnakan sebagaimana tertuang 
dalam pasal 26 RUU, dengan penegasan dalam penjelasan 
ayat (2) bahwa tenaga abJi yang dimaksud adalah "tenaga 
ahli ialah ahli-ahli dalam berbagai disiplin ilmu dan tidak 
dimaksudkan untuk memberikan keterangan ahli" dalam 
suatu persidangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
butir 28 UU No. 8 Tabun 1981. Tentang Hukum Acara 
Pidana; sebab hal-hal demikian dapat merugikan kedudukan 
tersangka/terdakwa. 
Saran dan Harapan 
Setelah menguraikan proses pembahasan RUU Kejaksaan 
dan catatan Fraksi POI, lewat Sidang yang mulia ini Fraksi 
POI ingin mengajukan saran dan harapan demi suksesnya 
tugas Kejaksaan dan Penegakan Hukum serta Keadilan di 
Indonesia. 
1. Demi peningkatan efisiensi penanganan perkara dari segi 

waktu biaya dan ketenangan masyarakat, Fraksi PDI 
menghimbau dan menyarankan agar kemampuan Polisi 
terutama yang terlibat dalam penyidikan dapat ditingkat 
kan secara terus menerus. Peningkatan tersebut men 
yangkut kemampuan personalia, tersedianya sarana dan 
prasarana yang muktahir dikaitkan dengan kemajuan 
teknologi, teknik kejabatan seperti di bidang komputer 
dan lain-lain. 
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2. Demi mencapai kerja sama yang lebih mantap, cepat 
dan efisien antara Kepo lisian dan Kejaksaan , maka 
diperlukan bahasa yang sama sehingga mengurangi 
kemungkinan pemeriksaan bolak-balik maupun penung 
gakkan perkara di Kcpolisian atau Kcjaksaan , rnaka 
Fraksi POI menyarankan agar Kepolisian juga memakai 
tenaga ahli yang re levan scjajar dengan yang dimiliki 
Kejaksaan seperti laboratoriurn dan tenaga ahli. 

3. Demi tercapainya hasil kerja Kejaksaan yang leb ih 
sesuai dengan harapan masyarakat, maka Fraksi POI 
agar pcraturan pelaksanaan RUU Kejaksaan yang akan 
kita sahkan ini, dapat dikeluarkan dalam waktu kurang 
dari satu tahun dan ti dak b er larut larut seperti nasib 
beberapa Undang-undang yang Iain. 

4. Demi mencapai efisiensi penyidikan di Kepolisian agar 
mereka yang bertugas dalam bidang penyidikan terdiri 
dari tenaga yang sehingga semua fraksi dan Pernerintah 
dapat menerimanya. 

3. Dimasukkan Pengertian dalam RUU Kejaksaan. 
Menurut buku pedoman Penyusunan Undang-undang, maka 
Undang-undang yang baik adalah Undang-undang yang 
didalarnnya mengandung bah Ketentuan Umum, khususnya 
pengetian yang perlu dimasukkan untuk semata-rnata mcm 
bantu mempermudah siapa saja yang mernbaca Undang 
undang, dengan dcmikian sistematikanya menjadi Icbih 
sempuma. 

4. Dibanding dengan Undang-undang yang akan die abut, R UU 
Kejaksaan ini [auh lebib sempurna. 
Sebagaimana dapat kita baca kembali, RUU Kejaksaan yang 
telah disempumakan ini mcmuat tentang susunan Organisasi 
Kejaksaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 sampai dcngan 
Pasal 7 RUU, syarat-syarat yang ketat untuk menjadi Jaksa, 
sebagaimana telah dituangkan dalam Pasal 9 RUU sanksi 
pidana terhadap Jaksa, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 
s/d Pasal 17 RUU. 
Disamping itu di dalarn RUU ini dicantumkan pula Jabatan 
dalam Jajaran Kejaksaan, sehingga RUU Kejaksaan ini lebih 
mantap dibanding Undang-undang yang ada dan akan dica 
but yaitu Undang-undang No. 15 Tahun 1961. 

5. Tentang istilak "Penuntut Umwn Tertinggi" 
Fraksi PDI menyambut baik dan sangat menghargai kese 
diaan Pemerintah untuk menghapuskan kata-kata, "Penuntut 
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Umum Tertiaggi" alam rumusan RUU Kejaksaan, sebab kata 
tertinggt dalam rumusan "Penuntut Umum Tertingg'i" 
memang bisa rancu dengan kata tertinggi yang terkait dalam 
kedudukan Presiden, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 
10 UUD 1945 yang menegaskan, babwa Presiden memegang 
kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan laut, dan 
Angkatan Udara. Demikian pula sesuai dengan Jajaran Polri 
sebagai Peeyidik, yang memang tidak ada Penyidik Terting 
gi, sebab pengertian penyidik tidak tergantung dari jabatan 
dan pangkatnya, 

6. Masalah Tenaga Ahli dalam Jajaran Kejaksaan. 
Fraksi PDI menghargai dan sangat mendukung Jajaran 
Kejaksaan yang memandang sangat diperlukan untuk 
mengangkat Tenaga Ahli di dalam berbagai bidang untuk 
mendukung tugas-tugas Kejaksaan mampu dan kalau perlu 
menunda masa pensiun Polisi sesuai dengan kebutuhan. Hal 
ini dilihat dari segi efisiensi dan memperlancar tugas penyid 
ikan serta sekaligus mengurangi kemungkinan menumpuk 
nya tunggakan perkara yang beJum terselesaikan, 
Akhimya Fraksi PDI dengan penuh rasa tanggung jawab 

dapat menerima dan menyetujui Rancangan Undang-undang 
Tentang Kejaksaan untuk ditetapkan dan disahkan menjadi 
U ndang-undang. 
Sambutan Pemerinlah alas Persetujuan' Rancangan Undang 
untlang tentang Kejaksaan disampaikan oleh M enteri Kehaki 
man, Im.ail Saleh, SH. 

Semenjak RUU Kejaksaan ini disampaikan kepada Dewan 
pada tanggal 17 September 1990 yang kemudian diawali dengan 
Keterangan Pemerintah dihadapan Rapat paripurna Dewan tang 
gal 16 Nopember 1990, dilanjutkan dengan Pemandangan Umum 
Fraksi Fraksi pada tanggal 26 Nopember 1990 serta Jawaban 
Pemerintah atas Pemandangan Umum fraksi-Fraksi pads tanggal 
7 Desember 1990 dalam tingkat-tingkat pembicaraan ke I dan II 
disusul pembahasan secara intensif dalarn tingkat III sejak tanggal 
1 Pebruari 1991 oleh Panitia Khusus Dewan serta Panitia Kerja, 
Pemerintah merasa sangar terkesan dengan intensiras, dedikasi 
dan argumentasi-argumentasi yang secara mendasar timbul dan 
berlangsung di dalam rapat-rapat kerja tersebut. namun keselu 
ruhannya itu tetap didasari oleh semangat kebersamaan, suasa 
na keterbukaan, sikap keterpaduan dan rasa keakraban guna 
meacapai kebulatan musyawarah untuk mufakat sesuai dengan 
tata krama Demokrasi Pancasila sehingga mampu menghasilkan 
suatu produk legislatif berupa Undang-undang Kejaksaan Indone- 
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sia yang berrnutu dan bcrmanfaat bagi bangsa dan ncgara Rcpu 
blik Indonesia. Dengan mengikuti rangkaian kegiatan tersebut 
sccara seksarn a , Pcmcrintah bcrpen dapat adalah sama sekali 
keliru suatu anggapan yang mcnyatakan bahwa kualitas Dewan 
yang mu l ia i n i t i da k mcm a da i dan bcr ad a jauh dar i kualitas 
scharusnya. Apabila kita tidak mcngalami sendiri dan menghayati 
sendiri suasana per debatan-perdeb atan, baik yang dilakukan 
dalam forum yang terbuka maupun tertutup yang tclah dilakukan 
oleh Dewan yang tcrhorrnat pasti akan mcngambil kesimpulan 
yang keliru. 
Dapat kami nyatakan bahwa mclalui pembahasan-pembahasan 
dan perdebatan-perdebatan dalam penyelesaian RlJU Kejaksaan 
ini, Dernokrasi Pancasila benar-bcnar terwujud didalarnnya dan 
untuk itu kami perlu menyampaikan penghargaan dan terima 
kasih yang scbesar-besamya. Keseluruhannya itu berlangsung, 
dan mcmang harus berlangsung scdemikian rupa, sebagai ken 
sekuensi pencarian kesamaan pcrsepsi dari seluruh aspirasi yang 
hidup di dalam Dewan Perwakilan Rakyat yang mulia in i; tidak 
ter lalu kelirulah pepatah yang mcnyatakan: "pcrbcnturan penda 
pat justru akan melahirkan suatu kebenaran" ("Les chocs des 
opinions jaillit la verite"). 

Bapak Presiden pernah mencg askan, bahwa dalam kehi 
dupan Dcrnokrasi Pancasila tctap ada ternpat yang tcrhormat 
scrta kcb cbasan hak untuk menyampaikan pendapat dan 
berbe da pendapat. Nam u n dcmikian harus jug.a mendapat 
tern pat yang sarna terhormatnya bagi tanggung jaw ab. Tang 
gung jawah kita adalah memelihara persatuan nasional dan kcse 
lamatan bcrsama, melaksanakan pembangunan untuk menikmati 
hari esok yang lebih baik, mcnumhuhkan kehidupan bangsa dan 
negara bcrdasarkan Pancas ila agar keh idupan kita bcrtambah 
kokoh dan sentausa. Perbedaan pcndapat buleh heradu dengan 
argumentasl, tctapi bukan be ru du dengan kekuatan. Kebe 
basan tanpa tanggung jawab akan mcndatangkan kekalutan dan 
kckacauan, scbaliknya tanggung jawah tanpa kcbcbasan akan 
mcnimbulkan kcbckuan dan kcrnandcgan. Dcngan kekalutan dan 
kekacauan kita tidak rnungkin mclaksanakan pcmbangunan. 
Dcngan kebckuan dan kcmandcgan tidak akan ada kiprah pem 
bangunan. Karena itu kcbcbasan dan tanggung jawab ada lah 
wajah kembar dari masyarakat Pancasila. 

Disarnping itu, Saudara Kctua, yang juga sungguh meng 
gcmbirakan adalah, gemuruhnya perdcbatan selam bcrlangsung 
nya pernbahasan tctap dilandasi semangat mencari kebulatan 
pendapat di dalam pcrrnufakatan sebagai suatu manitestasi dari 
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Demokrasi Pancasila, bak pepatah yang mengatakan "bulat air 
karena pembuluh, bu lat kata karena musyawarah untuk muf akat", 
Bahkan mufakat tersebut bukan sembarang mufakat dan asal 
mufakat saja, tetapi mufakat berdasarkan alur dan pa tut. Suatu 
alur fikir yang dapat diterima oleh semua orang dan kepatutan 
aturan yang dapat disepakati oleh semua fihak. 

Permasalahannya juga bukan terletak pada harus gemuruh, 
atau harus alot, tetapi mengapa sampai gemuruh, dan apa sebab 
nya alot. Apabila berlangsung gemuruh, juga tetap menunjukkan 
demokrasi, berjalan alot pun juga tidak meninggalkan demokrasi, 
bahkan Iancar sekalipun merupakan wujud demokrasi. Kesemua 
nya itu sesungguhnya sejak semula memang telah kita sepakati 
bersama sebagai asas dan sendi negara kita, yaitu kehidupan 
demokrasi yang sehat, sistem konstitusional yang kuat dan tegak 
nya hukum yang berwibawa. 

Aspek yang penting dalam pelaksanaan Demokrasi Pancasila 
terletak pada pada sampai sejauh mana kita mampu untuk 
mengendalikan diri, baik selaku individu maupun sebagai warga 
masyarakat. Aspek ini sangat penting untuk kita pegang teguh, 
agar jangan sampai terjadi sikap-kebablasan dalam menangkap 
makna demokrasi, 

Secara pribadi harus saya akui babwa sepanjang pengalaman 
saya membahas berbagai Rancangan Undang-undang di Dewan 
Perwakilan Rakyat, di Lembaga yang terhonnat inilah kita belajar 
menahan diri, melatih kesabaran dan tidak cepat-cepat terseret 
emosi dalarn membahas suatu Rancangan Undang-undang. 
Bahkan kita didorong untuk mengembangkan dialoog, kita digi 
ring untuk mampu menyampaikan argumentasi yang dapat dicer 
na oleh nalar dan diterima oleh moral. Kita diharapkan untuk 
bersikap sating memberi dan menerima, tanpa merasa kurang atau 
lebih, tanpa perlu merasa kehilangan muka atau kelebihan muka. 

Sudah sejak sernula Pemerintah beranggapan bahwa sistem 
pembangunan hukum kita yang tertata dari tiga pilar, yaitu pe 
rangkat perundang-undangan, aparatur hukurn dan kesadaran 
hukum masyarakat, perlu sesegera mungkin diberikan isi landa 
san-landasan yang konkrit dan mantap. Terutarna di dalam kita 
hendak memasuki pembangunan dua puluh lima tahun jangka 
panjang kedua yang akan datang sebagai suatu syarat mutlak 
dalam tahap pembangunan selanjutnya. Hal ini merupakan 
amanat Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang wajib kita laksa 
nakan bersama. 
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Pengalaman-pengalaman empirik kita dalarn praktek-praktck 
penegakan hukurn di satu pihak di hari-hari yang larnpau, serta 
upaya menampungnya dalam suatu ketentuan pengaturan di lain 
pihak, telah mcndorong kesadaran kita bersama yang sckaligus 
merupakan suatu car a pendckatan pragmatis-antisipatif dalarn 
pernbahasan RUU Kejaksaan. Rupanya kita tclah bcrhasil menca 
pai kesarnaan pcrsepsi untuk mcngidcntifikasikan nilai-nilai yang 
perlu dipertahankan serta diperkuat daya kclangsungannya, dan 
yang sekaligus selalu mencari sarana-sarana pemahaman baru 
tentang makna hakiki pe laksanaan pcnegakan h ukum , yang 
kescluruh ann ya d ihimpun dan dicari kcrnanfaatann ya hagi pe 
ngabdian masyarakat, bangsa dan ncgara. Dcngan kata Jain, nilai 
nilai yang dap a t ditangkap dan dirumuskan kcmhal i da la m 
undang-undang ini, sesungguhnya secara filosofis-idcologis, yu 
ridis dan sosiologis te lah benar-benar mampu mcncerminkan 
aspirasi keadi\an bcrdasarkan Kctuhan Yang Maha Esa, kcpastian 
hukum dan kernantapan totalitas sistcm pcradilan pidana terpadu 
serta kemanfaatan sosial bagi para pcncari keadilan. 

Dari hasil pembahasan Panitia Khusus atas RUU Kejaksaan 
ini maka sarnpailah kita kepada suatu kcrnantapan dan kcpastian 
terhadap lcmbaga Kejaksaan sebagai lcmhaga pcmerintanan yang 
mclaksanakan keku asaan ncgara di bidang pcnuntutan dcngan 
segala hakckat yang mclekat padanya. Kesimpang-siuran dari 
status Kcj aksaan se rt a tugas dan wewcnang yang dihcrikan 
kepadanya kini undang serta tugas dan wewcnang yang dibcrikan 
kepadanya kini telah dapat dihi1angkan, schingga kontradiksi 
antara Undang-undang serta kenyataan yang sebcnarnyapun telah 
tiada. Dengan perkataan lain kebutuhan akan rnantapnya kcdudu 
kan dan peranan Kejaksaan yang tadinya masih belurn terjawab 
dan lama dihiarkan tan pa j awab , kini t e l a h t e rj aw ab dcngan 
mantap. 
Beberapa materi muatan Undang-undang ini secara arif dapa t 
dirumuskan sebagai suatu kemantapan posisi dan peranan Kcjak 
saan di dalarn pembangunan nasional ini, adalah antara lain : 

masalah susunan dan organisasi Kejaksaan yang lcbih jclas; 
dibentuknya jabatan Wakil Jaksa Agung yang akan banyak 
mernbantu penyelesaian tugas-tugas teknis adrn in istrati f; 
persyaratan-persyaratan hagi pejabat-pcjahat seluruh jajaran 
Kejaksaan dcngan scgala hakekatnya; 
masalah tugas dan wewenang yang ada sebelumnya diberba 
gai peraturan perundang-undangan; 
konfirmasi terhadap tugas Kej a ks aa n di bidang tindak 
pidana khusus; 
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tugas dan wewenang khusus Jaksa Agung Republik Indone 
sia yangjuga berupa kompilasi dari berbagai tugas dan 
wewenang yang diatur tersebar di berbagai peraturan perun 
dang-undangan. 
Dari berbagai permasalaaan yang telah dicapai kata mufakat, 

kiranya perlu disampaikan dalam forum yang berbahagia ini 
beberapa catatan mengenai masalah tugas dan wewenang Kejak 
saan yang antara lain tercermin kembali di dalam Pasal - pasal 27 
ayat (1) b dan Pasal 32 ayat (1) b. Tugas dan wewenang dalam 
pemeriksaan tambahan seperti tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) 
b itu dimufakati setelah melalui pembahasan-pembahasan secara 
filosofis, yuridis, dan sosiologis bahkan lebih diperkuat lagi 
dengan tinjauan di lapangan yang bersifat empirik. Ketentuan 
mengenai pemeriksaan tambahan tersebut memang dapat diper 
tanggung-jawabkan, karena tanpa merubah sistem peradilan 
pidana terpadu yang menjadi semangat KUHAP, Kejaksaan 
menjadi mampu melengkapi basil-basil penyidikan dari penyidik, 
Semula barangkali ada rasa kekuatiran dari Dewan bahwa keten 
tuan ini justru dapat mengganggu sistem peradilan pidana terpa 
du, sebagaimana telab tercermin dalam Hukum Acara Pidana kita, 
Namun sesugguhnya dalam Undang-uadang organik ini sistem 
tersebut telah didukung untuk lebih dilancarkan di dalam kenya 
taanya dengan menambahkan satu "roda kecil" pada "kereta" 
sistem peradilan pidana terpadu, yang dinamakan pemeriksaan 
tambahan dengan segala pembatasan-pembatasannya. 
Pemeriksaan tambahan bukan merupakan penyidikan lanjutan 
seperti yang dikenal dalam HIR, karena kita tetap bersikap 
"system oriented", dalam arti konsisten kepada sistem peradilan 
pidana terpadu, "Roda kecil" ini dimungkinkan untuk diangkat 
sebagai ketentuan dalam Undang-undang ini, dengan maksud 
tiada lain agar penyelesaian perkara tidak berlarut-larut, menjadi 
tenggelam ditelan oleh waktu, mengendap tanpa sebab dan hilang 
lenyap tanpa jawab, sebingga menimbulkan ketidak pastian 
hukum dan merugikan para pencari keadilan. 

Bagi seluruh jajaran Kejaksaann, konsekuensi lebih lanjut 
mengenai ketentuan pemeriksaan tambahan, jelas merupakan 
beban tambahan yang tidak ringan dan menuntut sutu tanggung 
jawab tersendiri, baik tanggung jawab yuridis maupun moral 
aparat Kejaksaan, 

Perkenankan saya sekarang menyentuh materi yang diatur 
dalam Pasal 32 ayat (1) b yang teJah pula dirumuskan dengan 
baik, bahkan telab dapat menghilangkan dugaan-dugaan yang 
tidak benar terhadap maksud baik Pemerintab. 
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Secara khusus saya ingin menyatakan ungkapan rasa syukur 
dan lega bahwa dengan semangat kebersarnaan serta sikap arif 
dan bijaksana para anggota Dewan yang telah bersedia mempcr 
timbangkan masuknya kernbali Pasal 32 ayat (1) b, pernbahasan 
pasal tersebut yang telah begitu banyak menyita tcnaga, fikiran 
dan waktu, pada akhimya dapat diselesaikan. Ayat (1) huruf b ini 
sejak semula telah ditolak dan semua Fraksi meminta untuk 
dihapuskan dalam Rancangan Undang-undang, 

Namun dern ikian , para Anggota Dewan tcrnyata masih 
membuka pintu hati untuk mcndcngarkan argumenlasi dan 
motivasi Pemcrintah mengenai ayat tersebut dengan tidak perlu 
terikat pada formulasinya, tetapi dapat mcnangkap makna dan 
substansi yang melatar belakangi ayat tcrsebut. Latar belakang 
hadirnya ayat tersebut memang didasarkan atas pertimbangan 
tertentu, yaitu : 
a. adanya pengaturan yang dapat menangkal berbagi kcmung 

kin an yang timbul d irn asa depan dalam perkembangan 
penegakan hukum; 

b. sebagai salah satu upaya untu k dapat menangani pcr kara 
piuana tcrtentu secara cepat, tepat. dan cerrnat. 
Kendati dernikian, karena negara kita adalah negara hukum 

dan bukan negara kekuasaan, maka kewcnangan Jaksa Agung 
tersebut harus tetap m er upakan kcwcnangan yang dibenarkan 
oleh Undang-undang dan tetap berdasarkan Undang-undang yang 
herlaku. Pernerintah menerima rumusan baru bagi ayat tersebut, 
karena pada garis bcsarnya Ii kir an dasar yang sejak sernu l a 
melandasinya, rnasih tercermin didalarnnya. 

Bagi Pemerintah, dan saya ya kin Dewan yang terhormat juga 
sependapat, tidak ada lagi soal mcngcnai pentingnya menjaga 
kons iste nsi dan kcharmonisan d a la m pclaksanaan bcrbagai 
Undang-undang. Termasuk di dalarnnya, dalam rangka pcnega 
kan hukum di Negara yang tcrcinta ini. 
Narn un begitu, p er lu pu la saya tcg askan bahwa scdar i awal 
Pcmerintah berperidapat, bctapapun besar kcinginan kita untuk 
meiaksanakan Undang-undang, Jan sebesar apapun keinginan 
untuk seefektif mungkin mcnegakkan hukum,pada akhirnya hat 
itu tidak akan terlcpas dari cita hukum, pandangan hidup ataupun 
budaya kita sebagai bangsa. Pendapat ini tidak perlu mengundang 
keraguan bahwa hat-hat tersebut akan bertentangan dan bahkan 
memperlemah pelaksanaan Undang-undang atau upaya penega 
kan bukum tadi. Walaupun terdapat semacarn ungkapan bahwa 
"keadilan harus seiaiu teguh sekalipun langit akan runtuh", tctapi 
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cara pelaksanaan untuk mewujudkannya tidak mungkin dilepas 
kan dari cita hukum, pandangan bidip dan budaya suatu bangsa, 
Kemampuan Iikir dan pengalaman kita dengan mudah dapat 
menunjukkan, betapapun universalitas ungkapan tadi, tetapi 
perbedaan dalam pelaksanaannya selalu terjadi pada bangsa yang 
satu dari lainnya. Hal oni berlaku pula bagi bangsa Indonesia. 
Dengan fikiran dasar itulah, khususnya dalam perkara pidana 
yang tertentu dan dengan batasan serta rambu-rambu sebagaima 
na diurai dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) huruf b yang telah 
disetujui Dewan yang terhormat, Presiden dapat menugaskan dan 
meminta pertanggungjawaban Jaksa Agung untuk mengkoordina 
si penanganan perkara-perkara pidana tertentu yang pelaksanaan 
koordinasinya ditetapkan oleh Presiden. 
Aspek terpenting dalaQl fikiran dasar tersebut adalah, perlunya 
dipertimbangkan nuansa-nuansa budaya, sosial dan politik dalam 
penanganan perkara-perkara pidana tertentu tadi. Pemikiran 
mengenai hal ini sangat berbeda, sangat jauh dan sama sekali 
tidak ada kaitannya dengan keinginan untuk mewujudkan forum 
yang tersendiri atau yang serupa dengan itu, dalam bentuk dan 
dengan nama apapun. 

Rumusan yang terdapat dalam ayat (1) huruf b tersebut, 
merupakan rumusan yang sangat unik, karena dalam satu ayat 
terdapat dua kata koordinasi. Hal ini menunjukkan bahwa koor 
dinasi dipandang sebagai ketentuan yang sangat penting, baik 
koordinasi penanganan oleh Jaksa Agung maupun koordinasi 
yang ditetapkan oleh Presiden. Koordinasi ini memang diperlukan 
dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang dapat timbul 
dalam perkembangan penegakan hukum di Indonesia. 

Dengan persetujuan Dewan yang terhormat atas RUU 
menjadi Undang-undang int, dampak penting yang timbul adalah: 
1. Pemerintah bersama-sama dengan Dewan telah dengan 

baik mengemban dan melaksanakan tugas yang dimandatkan 
oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat kepada Presiden, yaitu 
memantapkan kedudukan dan wewenang Kejaksaan sebagai 
salah satu alat penegak hukum sesuai dengan fungsi dan 
peranann ya. 

2. Undang-undang ini merupakan kelengkapan perangkat 
perundang-undangan di bidang penegakan hukum, disamping 
Undang-undang tentang Mahkamah Agung, Undang-undang 
tentang Peradilan Umum, Undang-undang tentang Peradilan 
Tata Usaha Negara dan Undang-undang tentang Peradilan 
Agama, 
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Apabila Undang-undang ini disahkan dan secara resmi ditan 
datangani oleh Bapak Presiden, tentunya operasionalisasinya 
masih perlu dijabarkan dengan bebcrapa Peraturan Pernerintah 
dan Keputusan Presiden. Namun dcmikian dalam kesempatan ini 
tidak ber lebih-Iebihan kiranya saya nyatakan bahwa secara 
mental segenap jajaran Kejaksaan telah siap dan tetap "commit 
ted" untuk melaksanakan Undang-undang organik ter sebut 
dengan penuh tanggung jawab. Alangkah lengkapnya rasa syukur 
dan bahagia, apabila pengundangan produk lcgislatif ini, dapat 
merupakan hadiah berharga bagi Korps Kejaksaan menjclang hari 
Bhakti Adhyaksa tanggal 22 Juli 1991 yang akan datang. Insya 
Allah. 

Selanjutnya Pemerintah menyarnpaikan maaf yang sebesar 
besarnya apabila dalam seluruh rangkaian kcgiatan pembahasan 
Rancangan Undang-undang Kejaksaan terdapat ucapan dan sikap 
yang tidak berkenan di hati Saudara-saudara; jelas hal itu adalah 
suatu ketidak sengajaan karena Pcrnerintah hanya berkcinginan 
agar sikap mental keterbukaan-hati, kebersamaan tekad dan 
keterpaduan-sikap benar-b enar tercerrnin dalam m ernb ahas 
Undang-undang Kejaksaan ini. 

Akhirul kata atas nama Pemerintah saya mcngucapkan terima 
kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerjasama 
yang telah sarna-sama kita alami dalarn membahas RUU Kejak 
saan ini. 
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UNDANG-UNDANG TENTANG KEJAKSAAN 
REPUBUK INDONESIA. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

Menimbang :a. bahwa dalam raagka upaya pembabaruan bukum 
nasional untuk mewujudkan Negara Repubhk Indo 
nesia yang berdasarkan hukum, maka dianggap 
perlu untuk mengatur darl memantapkan kedudukan 
dari peraran Kejaksaan Republik Indormesia seba 
gai pelaksanaan kekuasaan negara di bidang penu 
nututan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan 
Negara Republik Indorlesia, 

b. bahwa Undang-undang Nomor 15 Tabun 1961 ten 
tamg Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Repu 
blik Indonesia dan Undang-undang Nomor 16 
Tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Ting 
gi, sudah tidak sesuai lagi dengan pertumbuhan dari 
perkembangan hukum serta ketatanegaraan Repub 
Hk Indorlesia, dan oleh karena itu perlu dicabut; 

c. bahwa oleh karena itu perlu dibentuk undang-udang 
yang baru sebagai pengganti kedua undang-undang 
sebagaimana dimaksud pada huruf b; 

Mengingat: 1. Pasal S ayat (1), Pasal 20 ayat (1) Unndang-Undang 
Dasar 1945; 

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hu 
kum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3209); 

DENGAN PERSETUJUAN 
DEWAN PERWAKilAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

RANCANGAN 
UNDANG - UNDANG REPUBUK. INDONESIA 

NOMOR TAHUN 
TENTANG 

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 
DENGAN RAHMAT TIJHAN YANG MAHA ESA 
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(1) Susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaan ditetapkan dcngan 
Keputusan Presiden. 

(2) Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dibentuk dengan Kepu 
tusan Presiden, 

Pasal 6 
(1) Dalam wilayah hukum Kejaksaan Negeri dapat dibentuk Cabang 

Kejaksaan Ncgeri, 

Pasal 5 

BAB II 
SUSUNAN KEJAKSAAN 

Bagian Pertama 
Um um 
Pasal 4 

Susunan Kejaksaan terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan tinggi, 
dari Kejaksaan Negeri. 

Bagian Kedua 
Tempat Kedudukan 

Pasal 3 
(1) Kejaksaan Agung berkedudukan di ibukota Propinsi Negara 

Republik Indonesia dan daerah Hukumnya meliputi wilayab 
Propinsi Daerah tingkat I. 

(2) Kejaksaaan Tinggi berkedudukan di ibukota Propinsi Daerab 
Tingkat I dan daerah hukumnya meliputi wilayah Propinsi Daerah 
Tingkat I. 

(3) Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibukota Kabupaten Daerah 
T!ngltqt II atau di Kotamadya Daerah Tingkat II atau di Kotarna 
dy a Administratif dan daerah hukumnya me liputi wilayah 
Kabupaten atau Kotamadya daerah Tingkat II atau Kotamadya 
Administratif. 

Pelaksanaan kekuasaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, 
diselenggarakan o leh Kejaksaan Agung, Kejaksaar Tinggi, dari 
Kejaksaan Negeri, 

Pasal 2 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Bagian Pertama 
Kedudukan 

Pasal 1 
(1) Kejaksaan Republik Indonesia, selanjutnya dalam Undang 

undang ini disebut Kejaksaan, adalah lembaga pernerintahan yang 
melaksanakan kekuasaan negara di bidang pemuntutan. 

(2) Kejaksaan adalah satu dari tidak terpisah-pisahkan dalam mela 
kukan penuntutan. 
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Pasal 9 
(1) Sebelum memangku jabatannya Jaksa wajib mengucapkan 

sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya, yang 
berbunyi: 
"Soya bersumpahtberjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya 
untuk memperoleh jabatan saya ini langsung atau tidak langsung 
dengan menggunakan nama a tau cara apapun juga tiada mem 
berikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun juga ". 
"Saya bersumpahlberjanji bahwa saya untuk melakukan atau 
tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tiada sekali-kali akan 
menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu 
janji atau pemberian". 
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dar! 
akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai 
dasar idiologi negara, Undang-Undang Dasar 1945 dan segala 

Bagian Kedua 
Jaksa 
Pasal 7 

(1) Jaksa adalah pejabat fungsional yang diangkat dan diberhentikan 
oleh Jaksa Agung. 

(2) Dalam melakukan penuntutan Jaksa bertindak untuk dari atas 
nama masyarakat pemerintah dan Negara serta bertanggung 
jawab menurut saluran hirarki, 

(3) Jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat 
bukti ynag sab dan pelanalarannya "DEMI KEADILAN BER 
DASARKAN KEBUTUHAN YANG MAHA ESA". 

(4) Dalam melakukan penututan Jaksa senantiasa mengindahkan 
norma keagamaan kemanusiaan dari kesustlaan serta wajib 
menggali nilai-nilai hukum dari keadilan yang hidup dalam 
masyarakat. 

Pasal 8 
Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Jaksa adalah: 
a. pegawai negeri; 
b. sarjana bukum; 
c. berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun; 
d. berwibawa jujur adii, dari berkelakuan tidak tercela 
e. lulus pendidikan dan latihan pembentukan Jaksa. 

(2) Cabang Kejaksaan Negeri diberltuk derlgan Keputusan Jaksa 
Agung setelab mendapat persetujuan dari Menteri yang bertang 
gung jawab di bidang pendayagunaan aparatur Negara. 
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Pasal 12 
(1) Jaksa dibcrhcntikan tidak dcngan horrnat dar i jahatannya dengan 

alasannya : 
a. dipidana karena bersalah rnclakukan tindak pidana kejahatan; 
b. terus menerus melalaikan kcwajiban dalam mcnjalankan tu- 

gas pckcrjaannya; 
c. melanggar )arnngan yang dimaksud dalam Pasal 10; 
d. melanggar sumpah atau janji jabaian; 
e. melakukan perbuatan tercela. 

(2) Pengusulan pemberhentian tidak dengan horrnat dcngan alasan 
sebagaimana dimaksud dalarn ayat (1) huruf d dan e , dilakukan 
setelah Jaksa yang bcrsangkutan diheri kescmpatan sccukupnya 
untuk membela diri dihadapan Majelis Kchormatan Jaksa 

Pasal 11 
Jaksa diberhcntikan dcngan hormat dari jabatanya karena : 
a. perrnintaan sendiri; 
h. sakit jasmani atau rohani terns mcncrus; 
c. telah herumur 58 (lima puluh dc lap an ) tahun atau 60 (cnam 

puluh) tahun hagi Jaksa Tinggi dan Wa k il Jaksa Tinggi atau 
jabatan yang dipersamakan dcngan Jaksa Tinggi dan Wakil Jaksa 
Tinggi; 

d. tcrnyata tidak cakap menjalankan tugasnya; 
e. meninggal dunia. 

( 1) Kccuali d itentu kan la in olch a tau bcrdasa rka n u nd arig-undang 
Jaksa tidak bolch mcrangkap mcnjadi : 
a. pcngusaha; R • 
b. penasihat hukum; 
c. atau mclakukan pckerjaan lain yang dapat mcmpcngaruhi 

martabat jabatannya 
(2) Jabatan yang t ida k boleb dir arrg ka p o lch Jaksa sc la in jahatan 

sebagaimana dimaksud ayat ( 1) d iatur lcbih lanj ut dcngan peratu 
ran Pcrncrintah 

Pasal 10 

undang-undang sarta peraturan-peraturan lain yang berlaku 
bagi Negara Republik Indonessia ". 
"Saya bersumpahlberjanji bahwa saya senantiasa akan menja 
lankan [abatan ini dengan jujur seksama tanpa membedakan 
orang dari akan berlaku dalam melaksanakan tugas kewajiban 
saya dengan sebaik-baiknya dari seadil-adilnya seperti layaknya 
bagi seorang J aksa yang berbudi baik dari jujur dalam menegak 
kan hukum duri keadilan ". 

(2) Jaksa mengucapkan su mpah atau janjinya di h a da pan Jaksa 
Agung. 
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Pasal 17 
(1) Dalam hal Jaksa melakukan kejahatan dan atau pelanggaran yang 

langsung atau tidak langsung berhubungan dengan jabatannya 
dapat ditangkap arau ditahan alas perintah Jaksa Agung, kecuali 
dalam bal ini : 
a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau 
b. berdasarkan bukti permulaan yang cukup, disangka telah 

melakukan tindak pidana kejahatan yang kejahatan dengan 
pidana mati atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan 
Negara. 

(2) Pelaksanaan tindakan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimak 
sud dalam ayat (1), harus dilaporkan kepada Jaksa Agung paling 
lama dalam waktu dua kali dua puluh empat jam. 

Pasal 16 
Tunjangan jabatan fungsional Jaksa diatur dengan Keputusan Presi 
den. 

Pasal 15 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian dengan 
hormat, pemberhentian tidak dengan hormat dan pemberhentian 
sementara serta hak-hak jabatan fungsional Jaksa yang terkena 
pemberhentian diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

Pasal 13 
Jaksa yangdiberhentikan dari jabatan fungsional Jaksa, tidak 
dengan sendirinya diberhentlkan sebagai pegawai negeri. 
Sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimak 
sud dalam Pasal 12 ayat (1), Jaksa yang bersangkutan dapat 
diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Jaksa Agung. 
Ketentuan tentang kesempatan untuk membela diri sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), berJaku pula dalam pember 
hentian sementara. 

Pasal 14 
Apabila terhadap seorang Jaksa ada perintah penangkapan yang 
diikut! dengan penahanan, dengan sendirinya Jaksa tersebut 
diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Jaksa Agung. 
Pemberhentian sementara dapat dilakukan oleh J aksa Agung 
dalam hal Jaksa dituntut di muka Pengadilan dalam perkara 
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Undang 
undang Nomor 8 Tahun 1981 tanpa ditahan. 

(1) 

(3) Pembentukan, susunan, dan tata kerja MajeJis Kehormatan Jaksa 
serta tatacara pembelaan diri ditetapkan oleh Jaksa Agung. 
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(I ) Dalam hal Wakil Jaksa Agung dari Jaksa Agung Muda dinilai 
melakukam perbuatan yang dapat mcnycbabkan pcmbcrhentian 
tidak dcngan hormat scbagaimana dimak.sud dalam Pasal 12 ayat 
(1), Prcsidcn atas usul Jaksa Agung dapat mernbcrhcntikan untuk 
sementara dari jabatannya sebelum diarnbilnya tindakan pember 
hentian tersebut. 

Pasal 22 

(1) Wakil Jaksa Agung diangkat dan dibcrhcntikan olch Prcsiden atas 
usu! Jaksa Agung. 

(2) Wakil Jaksa Agung bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. 
(3) Yang dapat diangkat menjadi \Vakil Jaksa Agung adalah Jaksa 

Agung Muda. 
Pasal 21 

(1) Jaksa Agung Muda diangkat dari diherhcntikan olch Presidcn atas 
usu! Jaksa Agung. 

(2) Yang dapat diang kat m enjadi Jaksa Agung Muda adalah Jaksa 
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 7, dari bcrpengalarnan seba 
gai Jaksa Tinggi atau jabatan yang dipcrsamakan dcngan jabatan 
Jaksa Tinggi. 

{3) Wakil Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda diberhentikan dengan 
horrnat dari jabatannya karcna : 
a. pcrmintaan seridiri; 
b. sakit jasrnani a tau rohani tcrus rncncrus; 
c. te\ah berurnur 60 (crlampuluh) tanur]; 
d. ternyata tidak cakap dalarn rnenjalankan tugas; 
c. mcninggal dunia. 

Pasal 20 

Pasal 19 
(1) Jaksa Agung adalah Pcnuntut Umum Tertinggi Negara Republik 

Indonesia. 
(2) Jaksa Agung diangkat dari dihcrhcntikan sorta bertanggung jawab 

kepada Presiden. 

Bagian Ketiga 
Jaksa Agung, Wald I Jaksa Agung, dan Jaksa Agung Muda 

Pasal 18 
(1) Jaksa Agung adalah pirnpinan tcrtinggi Kejaksaan yang mengen 

dalikan pelaksanaan tugas dan wewcnang Kcjaksaan. 
(2) Jaksa Agung dibantu oleh seorang wakil Jaksa Agung, dan 

bcbcrapa Jaksa Agung Muda. 
(3) Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung merupakan kesatuan unsur 

pimpinan. 
(4) Jaksa Agung Muda adalah unsur pcmbantu pimpinan. 
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Bagian Kelima 
Tenaga Ahli dan Tenaga Tata Usaha 

Pasal 26 
(1) Pada Kejaksaan dapat ditugaskan pegawai negeri sipil yang tidak 

menduduki jabatan fungsional Jaksa yang diangkat dan diberben 
tikan oleh Jaksa Agung menurut peraturan perundangun-undan 
gan yang berlaku. 

(2) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ), dapat 
diangkat sebagai tenaga ahli atau tenaga tata usaha urltuk melak 
sanakan serta mendukung tugas dan wewenang Kejaksaan. 

Pasal 24 
(1) Kepala Kejaksaan Negeri adalah pirnptnan Kejaksaan Negari 

yang mengendalikan pelaksanaantugas dan wewenang Kejaksaan 
di wilayah hukumnya. 

(2) Kepala Kejaksaan Negeri dibantu olen beberapa unsur pelaksana. 
(3) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri adalah pimpinan Cabang 

Kejaksaan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, yang 
mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di 
sebagian wilayah hukurn Kejaksaan Negeri yang membawahkan 
nya. 

( 4) Kepala Ca bang Kejaksaan Negeri dibantu oleh beberapa unsur 
pelaksana. 

Pasal 25 
Yang dapat diangkat menjadi Jaksa Tinggi, Wakil Jaksa Tinggi, 
Kepala Kejaksaaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri 
adaalh Jaksa yang mernenuhi syarat-syarat yang ditetapkan lebih 
lanjut oleh Jaksa Agung. 

(2) Ketentuan tentang pembelian diri sebagaimana dimaksud dalam 
Pasa] 12 ayat (2), berlaku pula terhadap wakil Jaksa Agung dan 
Jaksa Agung Muda. 

Bagian Keempat 
Jaksa Tinggi, Wakil Jaksa Tinggi, Kepala Kejaksaan 

Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri 
Pasal 23 

(1) Jaksa Tinggi adalah pimpinan Kejaksaan Tinggi yang mengenda 
likan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di wilayah 
hukumnya serta melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh 
Jaksa Agung. 

(2) Jaksa Tinggi dibantu oleh Wakil Jaksa Tinggi sebgai unsur 
pembantu pimpinan dan beberapa unsur pembantu lainnya. 
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Selain melaksanakan kekuasaan Negara di bidang pcnuntutan seba 
gaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, Kejaksaan juga melak 
sanakan penyelidikan, penyidikan , pcnuntutan dan wewenang lainnya 
bcrdasarkan undang-undang tertentu. 

Pasal 29 

Pasal 28 
Kejaksaan dapat m eminta kepada Hakim untuk mencmpatkan sc 
seorang di rumah sakit atau tempat pcrawatan jiwa atau tempat lain 
yang layak karcna yang b ersa ngkuta n tak mampu herdiri sendiri 
disebabkan hal-hal yang dapat mernbahayakan orang lain, lingkungan 
atau dirinya sendiri. 

BAB Ill 
TUGAS DAN WEWENANG 

Bagian Pertama 
Um um 
Pasal 27 

(1) Di bidang ke p i d a n a a n Kcj ak.saan m cm p u n y a i tug as d an 
wewenang: 
a. melakukan penuntutan dalarn perkara pidana; 
b. melaksanakan penctapan Hakim dari putusan pengadilan; 
c. rncngawasi pelaksanaan putusan tcrtentu pcngadilan; 
d. melakukan pengawasan terhadap pclaksanaan putusan pidana 

bersyarat dan lepas bersyarat; 
e. melakukan pemeriksaan tarnbahan atas perintah Hakim baik 

diminta ataupun tidak diminta; 
f. mcnyclenggarakan statistik krirninil dalam rangka perigkajian 

masalah kejahatan guna kepcntingan pcnccgahan sorta kcbi 
jaksanaan pcrlindakan. 

(2) Di bidang perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dapat her 
tindak di dalarn maupun di luar Pcngadilan untuk dan atas nama 
Negara atau Pemerintah. 

(3) Dalam hidang kctertiban dari ketentraman umum, Kejaksaan 
membantu Pemerintah dalarn : 
a. menyclcngarakan pcnyuluhan hukum dan pcnerangan hukum 

dalarn dalarn rangka mcnanamkan kcsadaran hukum dalam 
masyarakat; 

b. menyelcnggarakan penelitian dari pcngemhangan hukum; 
c. mengawasi kegiatan alira n kcpcrcayaan masyarakat dan 

melakukan tindakan hu kurn dalarn ha! aliran kcpcrcayaan 
masyarakat dimaksud memhahayakan atau d in il a i dapat 
membahayukan dan ketentcraman umum. 
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(1) Jaksa Agung memberikan izin kepada seorang tersangka terdak 
wa atau terpidana untuk dalam hal tertentu berobat atau menjalani 
perawatan di rumah saltit baik di dalam maupua di luar negeri. 

Pasal 33 

(1) Jaksa Agung selaku Penuntut Umum Tertinggi mempunyai tugas 
dan wewenang 
a. menetapkan serta mengendalikan kebijakan umum penega 

kan hukum dan keadilan; 
b. melakukan penyelidikan, penyidikan dari penuntutan terha 

dap perkara tertentu yang ditetapkan oleh Presiden; 
c. mengesampingkan perkara demi kepentingan umum; 
d. mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mab 

kamab Agung dalam perkara pidana, perdata dan Tata Usaha 
Negara; 

e. mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah 
Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana; 

f. menyampaikan pertimbangan kepada Presiden mengenai 
permohonan grasi dalam hal pidana mati permohonan atau 
rencana pemberian amnesti, abolisi dan rehabilitasi; 

g. mencegah atau melarang orang-orang tertentu untuk masuk 
ke dalam atau meninggalkan wilayah kekuasaan Negara 
Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara 
pidana, 

(2) Jaksa Agung dapat melimpahkan pelaksanaan tugas dan wewe 
nang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d kepada Wakil 
Jaksa Agung atau Jaksa Agung Muda. 

Bagian Kedua 
Khusus 
Pasal 32 

Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum baik 
diminta maupun tidak diminta kepada lnstansi lainnya. 

Pasal 31 

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina 
hubungan kerjasama dengan badan-badan penegak hukum dan keadi 
Ian serta badan negara atau instansi lainnya. 

Pasal 30 
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Agar setiap orang mcngctahuinya mernerintahkan pengundangan 
Undang-undang ini dengan penernpatannya dalam Lembaran Negara 
Republik Indonesia. 

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal ... 

Pasal 36 

Pada saat berlakunya Undang-undang in i, maka Vndang-undang 
Nomor 15 Tahun 1961 tcnang Kctentuan-kctcntuan Pokok Kejaksaar 
Repub lik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 254, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2298) dari Undang-undang 
Nomor 16 Tahun 1961 tentang Pemb e ntu kan Keja ksaan Tinggi 
(Lembarar! Negara Tahun 1961 Nomor 255, Tambahan Lembaran 
Negara Nornor 2299) dinyatakan tidak berlaku. 

BABY 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasasl 35 

Pada saat mulai herlakunya Undarig-undang in i, semua peraturan 
pe laksanaan yang te lah ada mengenai Kejaksaan di nyatakan tetap 
berlaku selarna ketenuan baru berdasarkan Undang-undang ini bclum 
dikeluarkan dari sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dcngan 
Undang-undang ini. 

BAB JV 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 34 

(2) Izin secara tertu lis untuk berobat a tau menjalan i pcrawatan di 
dalam negeri diberikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri setcmpat 
atas nama Jaksa Agung sedangkan untuk bcrobat atau menjalani 
perawatan di rurnah sakit di luar ncgcri hanya di berikan oleh 
Jaksa Agung. 

(3) Izin sebagaimana dirnaksud dalam ayat (1) dari (2), hanya diberi 
kari atas dasar rekornendasi doktcr, dari dalam hal diperlukannya 
pcrawatan di luar negeri rckomcndasi tersebut dengan jelas me 
nyatakan kebutuhan untuk itu yang dikaitkan dengan belum 
mencukupinya fasilitas perawatan tersebut di dalam negeri. 
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LEMBARAN NERACA RREPBULIK INDONESIA NOMOR ... 
TAHUN ..... 

MURDIONO 5 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA 
REPUBUK INDONESIA 

SOE HAR TO 

Disabkan di J a k a r t a 
pada tanggal 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
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Salah satu dari cita-cita nasional adalah terwujudnya negara 
hukum berdasarkan Pancasi!a. Untuk mewujudkan cita-cita 
dirnaksud dilakukan pelbagai upaya pembangunan dan pcmbi 
n aan hukum yang selaras dcngan kebutuhan pembangunan 
hukum itu sendiri. 
Dalam hubungan inilah maka pcrlu dilakukan peninjaun kembali 
atau pengganti atas sejumlah pcraturan perundang-undangan yang 
telah ada. 
Peraturan perundang-undangan yang mengatur dan menctapkan 
kedududukan, tugas, dan wcwcnang Kcjaksaan adalah Undang 
Undangan Nornor 15 Tahun 1961 tentang ketentuan-kctentuan 
pokok Kcjaksaan Republik Indonesia. Di dalam undang-undang 
tersebut kcdudukan Kejaksaan adalah scbagai departcmen sc 
dangkan dalam struktur pemcrintahan kcdudukan tersebut telah 
diubah. 
Demikian juga sejumlah tugas dan wewcnang Kejaksaan mengal 
ami pcrubahan yang mendasar dalarn kaitannya dcngan system 
pidana dengna terbentuknya kitab Undang-undang Hukum Acara 
Pidanan. 
Berdasarkan kcnyataan dimaksud, maka praktis Undang-undang 
Nomor 15 Tahun 1961 demikian juga Undang-undang Nornor 16 
Tahun 1961 Tcntang Pebentukan Kcjaksaan Tinggi sudah tidak 
dapat mcmcnuhi tuntutan pcmbangunan hukum. 
Undang-undang ini mcnegaskan kcdudukan Kejaksaan yang 
selain diserahi tugas dan wewenang mclakukan penuntutan guna 
menegakkan hukum dan keadian, juga d i s e r a h i tugas d a n 
wewewang dibidang ketertiban dan kctentraman umum yang 
pada ha ke katnya bertujuan menunjang tugas penyclcngaraan 
peradilan. 
Disamping itu juga Kejaksaan rnelaksanankan tugas dan wewe 
nang yang diberikan olehundang-undang tcrtentu. 
Kejaksaan dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang diangkat dan 
diberhentikan oleh serta bertanggung jawab kepada Presiden. 

UMUM 

PENJELASAN 
ATAS 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NO MOR TAHUN 

TENTANG 
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 
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PASAL DEMI PASAL. 
Pasal 1 

Ayat (1) 
Kejaksaan adalah satu-satunya instansi pelaksana ke kuasaaa 
Negara yang mempunyai tugas dari wewenang di bidang 
penuntutan dalam penegakan hukum dari keadilan. 

Selanjutnya Undang-undang ini menegaskan pula pelbagai tugas 
dan wewenang Jaksa Agung antara lain wewenang yang hanya 
dimiliki oleh Jaksa Agung unuk mengesampingkan perkara demi 
kepentingan umum, yang lebhi dikenal sebagai asas Opportuni 
tas, Asas Opportunitas itu dilakukan atas dasar perikemanusiaan 
dari perikeadilan sejalan dengan terjadinya perubahan nilai-nilai 
dalam kehidupan masyarakat serta tuntutan kebutuhan hukum 
masyarakat yang dinamis. 
Selain itu, sejalan dengan kedudukannya sebagai penuntut umum 
tertinggi, Jaksa Agung juga diberi kewenangan untuk melakukan 
penyelidikan, penyidikan dari penuntutan dalam perkara-perkara 
tertentu yang ditetapkan Presiden. Perkara-perkara tertentu terse 
but dapat dalarn arti kasusnya ataupun pelaku tindak pidananya. 
Undang-undang ini menata kembali pelaksanaan tugas dan 
wewenang Kejaksaan yang disusun dalam suatu garis hirarki, 
yaitu Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Ne 
geri, serta sekaligus menetapkan batas batas daerah hukumnya 
masing-masing, 
Guna memungkinkan terlaksananya tugas dan wewenang Kejak 
saan dengan lebih baik, dalam Undang-undang ini dijelaskan 
kedudukan Jaksa sebagai jabatan fungsional, disertai dengan 
persyaratan pengangkatan, ketentuan mengenai sumpah jabaatan, 
dan pemberhentiannya. 
Di samping itu Undang-undang ini menetapkan pula adanya 
tunjangan dan persyaratan lain bagi Jaksa disertai sejumlah lara 
ngan bagi Jaksa untuk merangkap jabatan seperti penasihat 
hukum, pengusaha, dan setiap pekerjaan lain yang dapat mem 
pengaruhi martabat jabatannya. 
Diatur pula ketentuan mengenai pemberhentian dengan hormat 
dan tidak dengan hormat, serta tindakan Kepoliaian terhadap 
Jaksa. Hali ini dimaksudkan mengingatkan martabat yang diem 
ban oleh Jaksa yang bertindak selaku penuntut umum, untuk dan 
atas nama masyarakat Negara dan Pemerintah agar terhindar dan 
terpelihara dari perbuatan yang tidak selaras dengan kepercayaan 
dan tanggung jawab yang diberikan Negara kepada Jaksa. 
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Pasal 6 
Ayat(l) 

Cabang Kejaksaan Ncgeri hcrkcdudukan da larn wilayah 
hukum Kejaksaan Ncgcri yang bersangkutan. 

Perbedaan tingkatan dalam lingkungan Kcjaksaan in i tidaklah 
dimaksudkan scbagai pcnccrminan tingkatan kewenangan dalarn 
proses pcnuntutan pada lemhaga Kejaksaan. Dcngan bcgitu 
masalahn ya mcmang bcrbe da scpcrti halnya dalam lcmbaga 
peradilan dimana tingkatan tingkatan kcwenangan yang lcbih 
tinggi dari yang lainnya. 

Pasal 5 
Ayat (1) 

Susunan organisasi Kejaksaan pada dasarnya sama dcngan 
susunan organisasi Pcmcrintah lainnya yang tcrdiri dari unsur 
pimpinan, pcmbantu pimpinan, pelaksana operasional dan 
pengawasan , yang memhedakan han ya ciri khusus dalam 
tugas dan wewcnang Kejaksaan. 

Ayat (2) 
Cukup jclas 

Pasal 4 

Cukup jclas, \ oPR·R.1; 
Pasal 3 ~ f>I 

ayat(l) 
Cukup jelas 

Ayat (2) 
Untuk Daerah Khusus lbukota, kedudukan Kcjaksaan Tinggi 
berada di Jakarta scbagai ibukota Rcpuhlik Indonesia. 

Ayat (3) 
Cukup jclas. 

Pasal 2 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan "Kejaksaan adalah satu dan tidak 
terpisah-pisahkan" adalah satu landasan dalam pelaksanaan 
tugas dan wewenangnya di hidang pcnuntutan yang bcrtujuan 
rnemclihara kesatuan kebijakan di bidang pcnuntutan sehing 
ga dapat mcnampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata 
fikir, tata la ku dan tata kerja Kejaksaan. Oleh karena itu 
kegiatan penuntutan di Pcngadilan olch Kejaksaan tidak akan 
bcrhenti hanya karena Jaksa yang sernula bertugas bcrhalan 
gan. Dalam hal demikian tugas pcnuntutan olch Kejaksaan 
akan tctap herlangsung sekalipun untuk itu dila kukan oleh 
Jaksa lainnya scbagai pengganti. 
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Pasal 7 
Ayat (1) 

Jabatan Jaksa sebagai jabatan fungsional, terkait dengan 
fungsi yang secara khusus dijalankan oleh Jaksa dalarn bi 
dang penuntutan sehingga memungkinkan organisasi Kejak 
saan menjalankan tugas pokoknya. Dengan dernikian Jabatan 
fungsional Jaksa tersebut tidak akan selalu secara tegas 
tergarnbar dalarn struktur organisasi Kejaksaan, 

Ayat (2) 
Jaksa dalam melaksanakan jabatan fungsional dibidang 
penuntutan bertindak sebagai wakil masyarakat, Pemerintah 
dan Negara. Oleh karenanya penuntutan barus perhatikan 
rasa keadilan yang hidup dalam rnasyarakat. Disamping itu, 
arah penuntutan harus pula diselaraskan dengan kebijakkan 
Pernerintah dan Negara dalam penangangan perkara pidana. 
Dalarn melaksanakan tugas yang diembannya, khususnya 
dibidang penentuan, Jaksa harus bertanggung jawab kepada 
pejabat Kejaksaan yang secara organisatoris membawahkan 
Jaksa tersebut. Selanjutnya, Kepala Cabang Kejaksaan Ne 
geri bertanggung jawab kepada Kela pa Kejaksaan Negeri. 
Dernikian halnya dengan Kepala Kejaksaan Negeri yang 
bertanggung jawab kepada Kejakasaan Tinggi, seterusnya 
Kepala Kejaksaan Tinggi bertanggung jawab kepada Jaksa 
Agung. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat(4) . 
Jaksa sebagai penegak Hukum berkewajiban untuk dapat 
memberikan rasa keadilan dan perlindungan terhadap harkat 

Pembentukan Cabang Kejaksaan Negeri dilakukan apabila 
dipandang sangat diperlukan. Hal ini didasarkan atas pertim 
bangan perkembangan suatu wilayah yang disertai pertamba 
han penduduk dari dalam upaya memberikan peiayanan 
hukurn dan keadilan yang sebaik-baiknyakepada masyara 
kat. 
Pernbentukan Cabang Kejaksaan Negeri juga dapat dipertim 
bangkan untuk menununjang upaya pe]ayanan hukum dan 
keadilan khususnya di suatu daerah yang memiliki wilayah 
yang sangat luas, sementara ibukota Pemerintah Daerab yang 
bersangkutan yang menjadi tempat kedudukan Kejaksaan 
Negeri terpisah jauh dari bagian wilayah tersebut. 

Ayat (2) 
Persetujuan tersebut diberikan secara tertulis. 
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Pasal 10 
Ayat(I) 

Cu kup j elas. 
Ayat (2) 

Cukup jclas. 
Pasal 11 

Jabatan yang dipersarnakan dcngan Jaksa Tinggi dan Wakil Jaksa 
Tinggi adalah Kepala Dir ektorat Jan Kepala Biro atau jabatan 
jabatan lain yang setingkat. 
Batas usia pensiun yang dllcntukan oleh Undang-undang ini 
adalah hanya sclarna seorang Pcgawai Ncgeri mcnyanJang jaba 
tan fungsional Jaksa. Dalarn hal Jaksa tidak lagi memegang jaha 
tan fungsionalnya Jan karcnannya kcmbali hanya berstatus 

nya. 

scrta martabat manusia dalarn suasana tertib dan kepastian 
h uku m , Se la in daripada itu kcbcrhasilan Jaksa didalam 
penuntutan harus ditunjang dcngan pcmahaman Jan pengha 
y a t a n m cn g en a i pcr ub ah a n yang telah tcrjadi di da larn 
rnasyarakat yang pada gilitannya mclahirkan nilai-nilai yang 
sclaras Jcngan pcrubahan itu. 
Sejalan dengan itu upaya pcnuntutan itu scndiri harus dilan 
dasi dengan norma dan moral kcagaman sorta norma-norma 
kcmas yarakntan schingga bcnar-bcnar tcrpcnuhi rasa keadi 
Ian masyarakat, 

Pasal 8 
Untuk dapat ditingkatkan menjadi Jaksa yang hcrsangkutan 
sebelurnnya harus berstatus schagai pcgawai ncgcri. 
Oleh kar cn.mya syarat-syarat yang ditctapkan olch pcraturan 
pcrund.mg-undungan untuk menjadi pcgawai ncgcri pada dasar 
nya bcr laku Jan harus dipenuhi tcrlchih dahulu. Dcngan begitu 
ketentuan ayat in i hanya mengatur syarat-syarat pcngankatan 
sebagai jaksa. 
Pcnilaian tcrhadap pcrnenuhan syarat-syarat yang dicantum kan 
dalam huruf J Pasal ini dibcrikan o le h pcjab at yang bcrwcnang 
menurut pcrutur an pcrundang-unJangan dalarn hidang kcpcga 
waian. Sclain itu yang hcrsangkutan harus lu lus dari pcndidikan 
dan latihan pcrnbentukan Jaksa. 

Pasal 9 
Ayat(l) 

Cukup jclas. 
Ayat (2) 

Apabila Jaksa Agung bcrhalangan, pengucapan surnpah atau 
janji dapat dilakukan dihadapan pcjabat lain yang di tunju k- 
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sebagai Pegawai Negeri maka batas usia pensiun adalah sama 
dengan yang berlaku bagi pegawai negeri pada umurnnya. 

Pasal 12 
Ayat (1) 

Apabila alasan-alasan yang dicantumkan da]am ayat ini 
adalah juga merupakan alasan bagi pernberhentian tidak 
dengan hormat sebagai Pegawai Negeri maka pemberhentian 
tidak dengan hormat seorang Jaksa dari jabatannya dapat 
diikuti dengan hormat sebagai Pegawai Negeri. 
Kesenpatan untuk membela diri dari Jaksa dihadapan Majelis 
Kehorrnatan Jaksa adalah sepanjang menyangkut pelaksa 
naan tugas dalam jabatan fungsionalnya, Hal ini dilakukan 
sebelurn dikeluarkannya keputusan pemberhentian sebagar 
Jaksa. Dalarn bal alasan-alasan pemberhentian tidak dengan 
hormat sebagai Jaksa tidak berkaitan dengan pelaksanaan 
tugas dalam jabatan fungsionalnya, maka bagi ynag bersang 
kutan dapat menggunakan haknya untuk membela diri sesuai 
dengan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai 
Negeri, 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 13 
Ayat (1) 

Dengan adanya keputusan membela diri bagi jaksa dihadapan 
Majelis Kehormatan Jaksa adalah sepanjang menyangkut pe 
laksanaan tugas dalam jabatan fungsionalnya. Hal ini dilaku 
kan sebelum dikeluarkannya keputusan pemberhentian 
sebagai Jaksa. Dakam hal ini dernikian maka yang bersang 
kutan kembali berstatus sebagai Pegawai Negeri. 
Namun begitu, adanya pemberhentian sebagai Jaksa tidak 
menutup kemungkinan diarnbilnya tindakan susulan dalam 
bentuk pemberhentian sebagai Pegawai Negeri. 

Ayat (2) 
Dengan adanya keputusan pemberhentian sementara, maka 
status sebagai Jaksa untuk sementara jug a diberhenti kan , 
Dengan demikian pada saat itu yang bersangkutan hanya 
berstatus sebagai Pegawai Negeri. 

Ayat(3) 
CUkup jelas. 

Pasal 14 
Ayat (1) 

Ketentuan ini berarti bahwa dengan adanya surat perintah 
penangkapan dan penahanan oleh pihak yang berwenang, 
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maka Jaksa Agung segera menyusun dengan surat keputusan 
pemberhentian sementara. 

Ayat (2) 
Pasal 21 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 
1981 tcntang KUHAP rnenetapkan tinnak pidana tertentu, 
yang member! wewenang kcpada Penyidik, Penuntut Umum 
atau Pcngadilan untuk melakukan tindakan penahanan atas 
pclaku tindak pidana tersebut. Dalam ha! seorang Jaksa 
dituntut melakukan salah satu tindak pidana yang tcrscbut 
dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP, maka Jaksa yang 
bcrsangkutan dikenakan tindakan pemberhentian sementara. 

Pasal 15 
Cukup jelas. 

Pasal 16 
Cukup jelas. 

Pasal 17 
Ayat(l) 

Dalam hal Jaksa tertangkap tangan mclakukan tindak pidana 
kcjahatan atau berdasar bukti pcrmulaan yang cukup di 
sangka telah mel akukan t in dak pidana kcjahatan yang di 
ancam dengan pidana mati atau tiridak pidana kcjahatan 
terhadap keamanan ncgara maka penangkapan atau penahar 
lar atnan Jaksa yang bersangkutan tidak perlu didasarkan atas 
perintah Jaksa Agung. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasal 18 
Ayat (1) 

Cukup jclas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jclas. 
Ayat (4) 

Cu kup j el as. 
Pasal 19 

Ayat (1) 
Jaksa Agung sebagai pejahat struktural adalah pirnpinan 
tertinggi organisasi Kejaksaan dari scbagai pejabat Iungsio 
nal Jaksa Agung adalah Penuntut Umum Tertinggi. 

Ayat {2) 
Cukup jelas. 
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Pasal 20 
Ayat (1) 

Dalam kedudukannya sebagai Penuntut Umum Tertinggi 
Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung lebih banyak 
melakukan kegiatan pengendalian dan penbekian aarahan 
kebijakan, Oleh karenanya adanya Wakil Jaksa Agung akan 
sangat membantu, khususnya dalam pembinaan administrasi 
sehari-hari dan segi-segi jenis operasional lainnya, Karena 
sifat tugas seperti di atas, maka sudah sepantasnya bila jaba 
tan Wakil Jaksa Agung ini merupakan jabatan karir dalam 
lingkungan Kejaksaan. 
Pengusulan Pencalonan oleh Jaksa Agung adalah dimaksud 
kan sesuai agar proses tersebut dapat berlangsung seobyektif 
mungkin sesuai dengan tantangan dan upaya pembinaan karir 
di Iingkungan Kejaksaan. 

Ayat (2) 
Pertanggung jawaban Wakil Jaksa Agung kepada Jaksa 
Agung merupakan konsekuensi daripada hakekat jabatan 
Wakil Jaksa Agung sebagaimana diuraikan dalam penjelasan 
ayat (1). 

Ayat (3) 
Lihat penjelasan ayat (1). 

Pasal 21 
Ayat (1) 

Cukup jelas, 
Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan jabatan yang dipersamakan dengan 
jabatan Jaksa tinggi adalah jabatan Kepala Direktorat Kepala 
Biro dan lain-lain yang setingkat dengan itu di lingkungan 
Kejaksaan ataupun jabatan lain ya yang setingkat, 

Ayat (3) 
Cukup jelas, 

Pasal 22 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Pasal 23 

Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan kebijakan dalam Pasal ini bukan)ah 
berarti perluasan tugas dan wewenang Kejaksaan, melain 
kan petunjuk teknis operasional ataupun administratif yang 
dikeluarkan Jaksa Agung sebagai pegangan bagi seluruh 
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jajaran Kcjaksaan baik dalam upaya pembinaan kcdalarnan 
maupun dalam kaitannya dengan pcnanganan atau penuntu 
tan suatu masalah yang bcrkcnaan dcngan tugas dan ke 
wcwenangan itu scndiri. 
Karena kch ija kan terscbut semcstinya diar ahkan kepada 
scluruh jajar an Kejaksaan maka pclaksanaan nyapun pada 
dasarnya mcnjadi tanggung jawah scluruh tingkatan jajaran 
Kejaksaan. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasa! 24 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jclas. 
Ayat (3) 

Cukup jclas. 
Ayat (4) 

Cukup jclas. 
Pasal 25 

Karena pcrsyaratan jabatan terscbut lebih bcrsifat tcknis, maka 
sudah pada tcmpatnya apahila Undang-undang in i mclimpahkan 
penctapan pcrsyaratan dimaksud kcpada Jaksa Agung. 

Pasal 26 
Ayat (1) 

Da1'1m kcdudukan sebagai pcgawai Ncgcri Sipil, kepadanya 
dib crlakuk an kctcntuan mcngenai pcrangkat, penghasilan, 
hak serta kcwajiban lainnya scbagaimana diatur dalarn pera 
turan pcrundang-undangan mcngcnai Pcgawai Ncgcri Sipil. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasal 27 
Ayat (1) 

Kcwcnangan-kewenangan yang ditetapkan dalarn ayat ini 
tidak mcrigurangi kewcnangan Kejaksaan yang tclah diberi 
kan da lam berbagai un<lang-undang. Dcngan <lcmikian 
kcwenang an Kejaksaan sepcrt i <litetapkan dalam Un<lang 
undan g Nomor 7 Ort Tahun 1955 tcntang Tindak Pidana 
Ekonomi, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang 
Tindak Pidana Korupsi Jan Undang-undang Nomor 4 Pnps 
Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang 
Cetakan yang Isinya Dapat Mcngganggu Ketertiban Umum 
tetap dilaksanakan berdasarkan Umlang-undang tadi. 
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Dalam kesempatan ini perkenankanlah kami menyampaikan 
terima kasih kepada Bapak Pimpinan DPR RI dan Bapak/Ibu Pimpi 
nan BURT yang kesemuanya telah mengarahkan, memberikan saran 

Dengan segala kerendahan hati, kami akui bahwa penyusunan 
buku ini jauh dari sempurna, walaupun Penyusun telah berupaya 
semaksimal mungkin untuk melengkapi materi maupun kwalitas 
penulisan dengan sebaik-baiknya. 

Banyaknya RUU yang telah diselesaikan oleh Dewan pada peri 
ode ini dan berkernbangnya fungsi-fungsi pengawasan Dewan, di 
samping makin meningkatnya hubungan kerja sama antar Parlemen 
dan makin berperannya Dewan dan para Anggota Dewan didalam 
forum-forum Internasional, maka isi yang tertuang didalam buku ini 
cukup padat, sehingga sejak awal penyajian sampai akhir tidak kurang 
dari 1357 halaman. 

Sebagai lembaga perwakilan rakyat, maka 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
harus mampu menampung aspirasi masyarakat, 
menyuarakan suara rakyat yang telah diwakili 
nya, melalui pelaksanaan tiga fungsi utamanya, 
yaitu di bidang perundang-undangan, penetapan 
APBN, dan pengawasan. Wujud dari pelaksa 
naan fungsi-fungsi tersebut tergambar dalam 
Buku Sejarah yang berjudul DEWAN PER 
WAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDO 
NESIA PERI ODE 1987 - 1992 ini yang meru 

pakan kelanjutan dari buku-buku yang telah diterbitkan pada periode 
periode sebelumnya, dengan diawali Buku SEPEREMPAT ABAD 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLlK INDONESIA 
dilanjutkan dengan buku-buku berikutnya yang diterbitkan setiap Hrna 
tahun sekali, setelah masa bakti periode yang bersangkutan berakhir. 
Berbeda dengan buku-buku terbitan sebelumnya, untuk buku DPR RI 
Periode 1987-1992 ini sistematika dan susunannya dibuat agak berbe 
da, karena disesuaikan dengan situasi dan perkembangan suatu waktu, 
namun tidak merubah esensi yang pokok yang seharusnya termuat 
dalam setiap bab, 

PENGANTAR 
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SOElAKSONO,SH 

SEKRETARIS JENDERAL, 

Jakarta, September 1992 

Mudah-mudahsn buku ini dapat berrnanfaat bagi kalangan DPR 
RI sen diri untu k meneliti, mernpelajari dan mcngkajinya, sebagai 
bahan yang sangat berharga bagi pcningkatan citra, bobot. dan pera 
nan DPR untuk waktu-waktu yang akan datang dan juga bagi rakyat 
Indonesia terutama gcncrasi yang akan datang yang berkepentingan 
dan ingin mcndalami peranan Lembaga Legislatif di tanah air kita. 

dan pctunjuk atas isi, matcri maupun sistematika terhadap penyusunan 
buku ini, 
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Hal itu menunjukkan bahwa tugas berat yang diemban Dewan 
Perwakilan Rakyat bukannya berjalan tanpa arah dan tanpa tujuan. 
Diantara keberhasilan yang telah diwujudkan didalam rnengemban 
tu gas-tu gas konstitusionaln ya masih terdapat kekurangan-kekurangan, 
terbukti dengan banyaknya kritik yang di sampaikan kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat. Kehadiran buku ini dibarapkan dapat menjawab 

· kritik-kritik tersebut sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan 
ci tra Dewan. 

Dewan Perwakilan Rakyat sebagai salah 
satu Lembaga Tinggi Negara, sebagai sub 

sistem dari Sistem Politik ketatanegaraan kita sebagaimaua terkan 
dung didalam UUD 1945 adalah suatu lembaga yang bergerak dina 
mis, yang harus mampu mencerminkan citranya yang berbobot dan 
mampu memainkan peranan dan Iungsi-fungsinya sesuai dengan 
peraturan perun~angan yang berlaku. 

Penerbitan sebuah buku mengenai sejarah 
DPR-RI saya anggap sangat penting sekali. Apa 
lagi jika dikaitkan dengan Dewan sebagai unsur 
yang terlibat yang kegiatannya terekam dalam 
buku ini yang kesemuanya mencerminkan dan 
menggambarkan perjuangan dan ketekunan 
dalam menegakkan Demokrasi Pancasila, yaitu 
komitmennya terhadap Amanat Penderitaan 
Rakyat. 

Assalamu'alaikum Wr.Wb 

SAM.BUTAN KETUA 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBUK INDONESIA 

l;:>I 
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Berkaitan dengan itu sernua Pimpinan Dewan mcnyambut terbit 
nya buku ini dcngan antusias, Kehadiran buku ini disarnping mcnam 
bah wawasan dalam memahami perjalanan sejarah bangsa Indonesia 
dalam menegakkan Demckrasi Pancasila, khususnya sejarah dari 
suatu Lernbaga Dernokrasi dengan scgala akrivitasnya sckaligus juga 
diharapkan dapat m enjad i bah an r enungan bagi Anggota Dewan 
periode berikutnya, akan segala kckurangan dan kelebihannya dalam 
memperjuangkan amanat penderitaan rakyar. Tidak kalah pentingnya 
adalah sebagai bahan sejarah yang sangat berharga bagi generasi yang 
akan datang, gencrasi yang akan melanjutkan perjuangan para penda 
hulu-pendahulunya yang kita semua dapat mengambil pelajaran yang 
bermanfaat, 

Sernentara itu didalam periodc 1987 - 1992 ini sesuai dengan 
keinginan Dewan u ntu k dapatnya DPR mcningkatkan peranan dan 
fungsinya scsuai dcngan UUD 1945 dan pcraturan perundangan 
lainnya, maka kepada Sekrctariat Jcnderal DPR-RI diminta untuk 
meningkatkan fungsi pclayanan bagi Dewan dengan mcngadakan 
Pusat Pelayanan Inforrnasi dan Pangkalan Data disamping upaya 
upaya lain. 

Dengan banyaknya RUU-RUU yang dihasilkan olch Dewan 
dalam periode yang sekarang, tidak kurang dari 55 buah RUU dan 1 
Perpu rnenandakan betapa sibuknya Dewan Perwakilan Rakyat kita 
ini. Oleh karena itu tcrasa buku ini demikian padat, 

Kualitas bahasan suatu masalah makin mendalam scbab Dewan 
Perwakilan Rakyat periodc yang sekarang ini menerapkan suatu 
sistern dialog dalam setiap rapat-rapatnya baik yang dilakukan dengan 
para Mcnteri maupun rapat-rapat dcngan pihak-pihak lain. Sistern 
dialog ini makin berkcrnbang, yang pada akhirnya mcnghasilkan 
suatu kcsimpulan atau kescpakatan bersama. 

Apa yang disajikan didalam buku ini mcmang cukup padat, sesuai 
volume kegiatan yang makin memuncak, Periode 1987 - 1992 kami 
katakan sebagai "Periode keterbukaan" karena memang kita senantia 
sa berusaha agar keterbukaan ini mcwarnai gerak langkah Dewan 
dalam mengemban ketiga fungsi utama, yaitu fungsi perundang 
undangan, fungsi Anggaran dan fungsi pengawasan. 
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Jakarta, September 1992 

Wassalamu'alaikum Wr.Wb 

Diluar semua kekurangan yang mungkin ada, Pimpinan Dewan 
menyampaikan penghargaan atas usaha penerbitan buku ini yang 
berisi rekaman kegiatan DPRRI Periode 19871992 yang sekaligus 
merupakan laporan kepada seluruh Rakyat Indonesia. Kepada semua 
pihak yang terlibat dalam penyusunan buku ini Pimpinan Dewan 
menyampaikan terima kasih. 
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Sesuai dengan Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/1978, Dewan 
Perwakilan Rakyat adalah salah satu Lembaga Tinggi Negara. Peratu 
ran Tata Tertib DPR RI sendiri menyebutkan bahwa sebagai salah 
satu Lembaga Tinggi Negara, DPR merupakan wahana untuk melak 
sanakan Demokrasi Pancasila, Dalam rangka pelaksanaan demokrasi 
Pancasila inilah sesuai tugas-tugas konstitusionalnya yang diatur oleh 
Undang-Undang Dasar 1945, DPR mengemban fungsi perundang 
undangan, fungsi penetapan APBN, dan fungsi pengawasan. 

Sementara itu, sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat, DPR berpe 
ran untuk menampung aspirasi rakyat kedalarn ketiga fungsi utamanya 
tersebut, Kemampuannya untuk menampung aspirasi rakyat inilah 
merupakan cerrninan perwakilan rakyat. 

Inilah masalah mendasar yang selalu dipertanyakan oleh masya 
rakat disamping Iungsi lain, yaitu (ungsi pengawasan yang dikatakan 
nya belum sepenuhnya dapat dilaksanakan walaupun Undang-Undang 
Dasar 1945 baik dalam Pasal-pasalnya rnaupun dalam Penjelasannya 
mengatur dengan jelas mengenai hat ini. 

Hal ini sangat berkaitan dengan pernbangunan politik yang terus 
menerus perlu dirnantapkan sebagai wujud nyata dari demokrasi 
Pancasila yang akan membangun kehidupan bermasyarakat, berbang 
sa dan bernegara sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
1945 sebagaimana tekad dan perjuangan Orde Baru sejak tahun 1966. 

Pemaetapaa implementasi Demokrasi Pancasila melalui pemba 
ngunan politik antara Jain ditempuh melalui, pemantapan peran DPR 
di dalam kiprahnya di dalarn kehidupan kenegaraan ini, Bagaimana 
kiprah DPR dilaksanakan, khususnya untuk masa bakti 1987-1992, 
tergambar didalam bentuk tulisan maupun gambar yang termuat dan 
terekam secara jelas dalam Buku DPR RI Periode 1987-1992. 

DPR RI masa bakti 1987-1992 yang anggota-anggotanya dilantik 
pada tanggal 1 Oktober 1987 dan mengakhiri masa tugasnya pada 
tanggal 30 September 1992 pukul 00.00 WIB, telah mampu mengukir 
banyak kemajuan dalam mengemban sernua fungsinya, walaupun di 
akui rnasih banyak yang belum puas termasuk kalangan Dewan sen 
diri. 

Apabila melihat kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh 
Dewan melalui alat-alat kelengkapannya ataupun melalui kegiatan 
kegiatan fraksi-fraksi, serta permasalahan-permasalahan yang telah 
mendapat tanggapan utama Dewan baik masalah-masalah dalam 
maupun luar negeri sebagaimana yang terangkum didalam uraian- 

PENDAHULUAN 
BABI 
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uraian bu ku ini, adalah suatu pcrtanda bahwa DPR bcrusaha mengem 
ban fungsi konstitusionalnya dcngan sehaik-bai knya , walaupun 
bcrhagai hak DPR bdum scpenunnya dapat dilaksanakan, Akhirnya 
semua akan kemha Ii kepada scmangat dari para penyelcnggara ncgara 
yang ikut mcnentukan kehidupan politik bangsa scbagaimana yang 
tertuang didalarn Pcnjelasan Undang-Vndang Dasar 1945. 

"Yang sangat penting dalam pemerintahan dan kehtdupan 
berneg ara adaiah seman g at para penyelenggara negara, 
semangat para pemimpin pemerintahan " 

Yang dimaksud semangat pcnyelcnggara negara tcrrnasuk antara 
lain semangat yang dituntut dari para Anggota Dewan yang sernata 
mata tidak ditentukan oleh kwantitasnya, tctapi terutarna ditentu kan 
oleh kwalitas Lcmbaga dan anggotanya dalam mclaksanakan berbagai 
Iungsi dan pcrannya scsuai dengnn Undang-Undang Dasar 1945. 
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Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengisian 
keanggotaan DPR RI dilakukan dengan cara pemilihan umum dan 
pengangkatan, Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 
1985 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah jo Undang-undang Nomor 5 Tabun 1975 tentang Perubahan 
atas Undang-undang Nomor 16 Tabun 1969. 

Ada pun U ndang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan 
Umum Anggota Badan Permusyawaratan Perwakilan/Perwakilan 
Rakyat, sudah mengalami tiga kali perubahan, Perubahan yang dilak 
sanakan menjelang penyelenggaraan pemilihan umum tahun 1982 
ialah Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Perubahan alas 
Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum 
Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat seba 
gaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 
dan terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985. 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IU/MPR/ 
1983 menyatakan bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan selambat- 
lambatnya pada akhir tahun 1987. · 

Selanjutnya juga disebutkan bahwa Pemilihan Umum diikuti oleh 
tiga organisasi kekuatan sosial politik yang mempunyai kedudukan 
yang sama, yaitu : Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia, dan 
Partai Persatuan Pembangunan. 

Adapun yang dimaksud dengan penyelenggaraan pernilihan 
umum itu sendiri menurut ketentuan Pasal 31 a ayat (1) Undang 
undang Nomor 2 Tahun 1980 yang diubah dengan Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 1985 adalah sejak saat pendaftaran pemilih sampai 
dengan sumpah/janji secara bersama-sama keanggotaan Sadan Per 
musyawaratan Rakyat Nomor III/ MPR/1983. 

Untuk menentukan jumlah anggota DPR yang dipilih tersebut, 
undang-undang menentukan, tiap daerah Pemilihan dipakai dasar 
perhitungan, sekurang-kurangnya 400.000 orang penduduk mempero 
Ieh seorang wakil. Berdasarkan hasil Pemilu 1987, maka terbentuklah 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Bhakti 1987- 
1992 dengan komposisi : 

1. Fraksi Karya Pembangunan dengan 299 Anggota. 
2. Fraksi Persatuan Pembangunan dengan 61 Anggota. 
3. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia dengan 40 Anggota, 
4. Fraksi ABRI (dari hasil pengangkatan), sejumlah 100 Anggota. 

BABU 

PEMBENTUKAN 
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Para Anxxora 1Jf>!UAfPR dengan scksa m a mengikuti ucar a pcmiliha n pimplnan 
Mf'R!DPR di Huang Utama Gedung Grahasabha Paripurna Gedung DPR!ll-fI'R RI 

( 
. /., ./',.j .. ,: .. 

Pelaniikan !tnggotiJ DPR JU tangga/ I Okt..b«: Ji)87 yang Ju!?a sckuligu» pelantikan 
Anggota MFR RI. Tampuk pad a gamh;ir Ketuu Mohkama): 1\gunx sedang memimpin 
upacara pcneambilan sumpahlian]: anggota Dl'!U1Hl'R. 
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2 

Anggota-anggota DPR yang dibentuk atas dasar Pemilu 1987 tersebut 
dan atas dasar pengangkatan, diresmikan keanggotaannya dengan 
Keputusan Presiden sebagai Kepala Negara dan diambil surnpahnya 
oleh Ketua Mahkamah Agung pada Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 
1 Oktober 1987. 

------- -------- --- -- --- 
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A. Kedudukan 
Dewan Perwakilan Rakyat y:mg kcberadaannya adalah sebagai 

pcrwujudan dar i Si la ke-empat dar i Pancasila , maka kedudukannya 
adalah sebagai salah satu perangkat Kcnegaraan Rcpublik Indonesia 
yang mclaksanakan fungsinya sebagai alat pelaksana cita-cita Demo 
krasi, dalarn hal ini Demokrasi Pancasila. 

Sesuai dcngan dasar kebcradaannya sebagai alat pelaksana cita 
cita Dcmokrasi yang bcrsumber dari Ialsafah dan dasar negara Panca 
sila yang terrnaktub dalarn Pcrnbukaan Undang-Undang Dasar Repu 
h li k Indonesia 1945 m aka kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia selain diatur dalam Undang-Undang Dasar Repu 
b lik Indonesia 1945 juga diatur leb ih lanjut dalam Pcraturan Perun 
dangan Republik Indonesia. 

Dalarn Penjclasan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bah 
wa : "Kcdudukan Dewan Perwakilan Rakyat adalah kuat, Dewan ini 
tidak bisa dibubar kan oleh Prcsiden (hcrlainan dcngan sistem Parle 
me ntcr ). Kecuali itu anggota-angg:ota Dewan Pcrwakilan Rakyat 
scmuanya merangkap mcnjadi anggota Majelis Pcrrnusyawaratan 
Rakyat. Olch karcna itu Dewan Pcrwakilan Rakyat dapat senantiasa 
mengawasi tindakan-tindakan Prcsidcn dan jika Dewan menganggap 
bahwa Prcsiden sungguh mclanggar Haluan Negara yang tclah ditc 
tapkan olch Undang-Undang Dasar atau olch Majclis Pcrrnusyawara 
tan Rakyat, maka Majelis itu dapat diundarig untuk persidangan isti 
mewa agar bisa rninta pertanggungjawaban Presiden." 

Selanjutriya Pcnjelasan Undang-Undang Dasar Rcpublik Indone 
sia 1945 jug a mcnyatakan bahwn kcdudu kan Dewan Pcrw ak i lan 
Rakyat dalarn sistcrn Pemcrintahan Negara adalah scbagai bcrikut : 
"Disampingnya Presiden adalah Dewan Pcrwakilan Rakyat Prc.sidcn 
harus meridapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk rnem 
bcntuk Undaug-undang (Gesetzgebung) dan untuk menetapkan angga 
ran pendapatan dan belanja ncgara (Staatshcgrooting). Oleh karcna itu 
Prcsi den harus b ckcrja bcrsarna-samn dengan Dewan, akan tetapi 
Presidcn tidak bertanggung jawab kepada Dewan, artinya kcdudukan 
Prcsidcn tidak tcrgantung kepada Dewan." 

Sejiwa dengan Pcnjelasan Undang-Undang Dasar Republik Indo 
nesia 1945 maka dalarn Ketetapan MPR RI Nornor XX/MPRS/1966 
tentang Memorandum DPR GR mengenai surnbcr Tertib Hukum 
Republik Indonesia dan Tata Urutan Pcraturan Pcrundangan Republik 
Indonesia dicanturnkan skcrna Susunan Kokuasaan didalarn Negara 

KEDUDUKAN, TUG AS, DAN WEWENANG 

BABIIl 
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Mengenai Badan-Badan atau Lernbaga Terunggi/Tinggi Negara 
berdasarkan UU No.16 Tahun 1969 yang telah diubah dengan UU No. 
5 Tahun 1975 dan terakhir dengan UU No.2 Tahun 1985 dijelaskan 
sebagai berikut : 

Dibentuknya Badan-Badan atau Lembaga Tertinggi/Lembaga 
Tinggi Negara Sesuai dengan Susunan Kekuasaan dalam Negara 
Republik Indonesia, adalah : "Bukan untuk menyusun dan memben 
tuk atau mendirikan Negara Baru dan juga bukan untuk merubah 
Undang-Undang Dasar 1945 baik sebagian maupun seluruhnya, teta 
pi untuk menegakkan, mempertahankan, mengamankan dan menga 
malkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 
tahun 1945 sebagai perjuangan Orde Baru." 

Sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-Undang tentang Susu 
nan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD tersebut, maka meskipun 
Kedudukan DPR adalah cukup kuat dan tidak dapat dibubarkan oleh 
Presiden (berlainan dengan sistem Parlementer] namun DPR dalam 
rnelaksanakan fungslnya, "penggunaannya tidak menimbulkan akibat 
hukum, sehingga dapat merubah sistem Pemerintahan berdasarkan 
Undang-Undang Dasar 1945." (Penjelasan Pasa1 32 UU No. 16 
tahun 1969). 

Kuatnya kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indo 
nesia menurut Undang-Undang Dasar 1945, serta kedudukan Dewan 
Perwakilan Rakyat dalam Susunan Kekuasaan Negara Republik 
Indonesia seperti telah diuraikan dalam Ketetapan MPR No. IIl/MPR/ 

M.A. --1 B.P.K. ~- D.P.R. ----- PRESIDEN -i D.P.A.j 

M.P.R. ----. 

PEMBUKAAN U.U.D.'45 

JIWA DAN PANDANGAN 
HID UP BANGSA 

PAN CASI LA 

Republik Indonesia sebagai berikut : 
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B. Tugas clan Wewenang 
Disamping tugas dan wcwcna n g y;lllg tdah ·.litdapkan o ich 

Undang-Undang Dasar 1945, Dewan Pcrwakilan Rak yat juga mcrn 
pu nyai tugas mclaksanakun Kctctup.m-kctctapan Majclis Pcrmusva 
war atan Rakyat. Tugas untu k rnc ln ks.m akan Kuet:ir:in-ketctaran 
Majcli» Pcrmus yawar.uan Rakyat tcrscbut olch DPR pcriodc 19X7- 
1992 Japat discbutkan antara lain adaiah schagai bcrikut : 
Pasal 5 Kctctapan MPR Nornor Il/MPR!l 978 tcruang Pcdoman Peng 
hayatan dan Pengarnnlnn Pan casi la mcnctapkan tentang pcmbcr ian 
tugas kcpada Presidcn scbagai Mandataris MPR atau Presidcn hcrs;i 
rnu-sama DPR untuk mcngusahakan agar Pcdornan Pcnghayalan Jan 
Pcng:imalan P;rnc1sil;1 dapat dihksanak<in scbn ik-b a ikn yn den gun 
tctap hcrlandasknn pada pcr atur.m perundang-undangan yang bcrlaku, 
sclain itu Dewan Pcrwakilan Rakyat bcrtug.ix scnantiasa mcngawasi 
tindakan-tinduk.m Pcmcr intah da lam rangka pelaksanaan Kcrctapan 
MPR Nornor I!/MPR/J 983, tentang Garis-Garis Bcsar Haluan Negara. 
Pa.sal 7 ayat ( 1) Kctctap.m MPR Nornor IJI/MPR!l 978 ten tang Kcdu 
du kan dan Hubungan Tata Kcrja Lcmhaga Tcrtingr.i Negara Jcngan/ 
atau antar Lcmbuga-Lembaga Tinggi Negara rnenycbutkan bahwa 
DPR yang scluruh Anggotanya adalah Anggota Majclis Pcrmusyawa 
ratan Rakyat bcrkcwaj iban sen an tiasa mcrigawasi tin da ka n-tin dakan 
Prcsidcn dalam rangka pclaksanaan Ha luan Negara. 
Pasal 8 ayat (4) Kcteiapan MPR Nomor lII/MPR/1978, mcnycbutkan 
bahwa Prcsidcn de ngan pcrsctuju.m Dewan Pcrwakilan Rakyat me 
nyatakan pcrang, mcmhuat perdamaian dan pcrjanji.in dcngan negara 

1978 tcntang Kcdudukan dan Ilubungan Tata Kcrja Lcmbaga Ter 
tinggi Negara dengan/atau antar Lcmhaga Tinggi Negara, khususnya 
Pasal 7 ayat (1), (2), (3), clan (4) yaitu: 
(1) Dewan Pcrwa ki l an Rakyat yang scluruh anggotanya ad a la h 

anggota Majelis berkwajiban senant iasa m engawasi tindakan 
tindakan Presiden dalarn rangka pclaksanaan Haluan Negara. 

(2) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menganggap Presidcn sung 
guh mclanggar Haluan Negara, maka Dewan Pcrwakilan Rakyat 
menyampaikan memorandum untuk rncngingatk:rn Prexidcn, 

(J) Apahi!a d:d:im wakzu tiga bulan Presidcn tidak rucmperhatikan 
memorandum Dewan Pcrwakilan Rakyat tcrschut pada ayat (2) 
p asa l in i, m a k a Dewan Pcrwa k ilan Rakyat mcn yampa ikan 
memorandum yang kcdua. 

(4) Apahila dalam waktu satu bulan memorandum yang kcdua terse 
hut pada ayat (3) pasal ini, tidak Jiindahkan oleh PrcsicJcn, maka 
Dewan Pcrwakilan Rakyat dapat mcminta Majclis mcngudaknn 
sidang istirncwa untu k rnerninta pertanggungjawahan Prcsidcn. 
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Iain. Disamping itu mengenai aturan dan tata cara kerja DPR agar 
dapat lebih menghayati kedudukan, susunan, wewenang, tugas, hak 
dan tanggung jawab DPR beserta alat-alat kelengkapannya berdasar 
kan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka oleh DPR 
periode 1987-1982 tetap rnendasarkan kepada Keputusan DPR RI 
Nomor 10/DPR-RI/1982-1983 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang tidak mengalami peruba 
han. 

Sesuai dengan Tata Tertib DPR RI tersebut di atas maka wewe 
nang dan tugas DPR RI diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) sebagai 
berikut : 
(1) Wewenang dan tugas DPR adalah : 

a. Bersama-sama dengan Presiden membentuk Undang-undang; 
b. Bersama-sama dengan Presiden menetapkan Anggaran Pen 

dapatan dan Belanja Negara; 
c. Melakukan pengawasan atas: 

1. Pelaksanaan Undang-undang ; 
2. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

serta pengelolaan keuangan Negara; 
3. Kebijaksanaan Pemerintah ; 
Sesuai dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945 dan Keteta 
pan-ketetapan Majelis Perrnusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia; 

d. Mernbahas untuk meratifikasi dan/atau memberikan persetu 
juan atas pernyaraan perang, membuat perdamaian dan 
perjanjian dengan negara lain yang dilakukan oleh Presiden. 

e. Membahas hasil perneriksaan atas pertanggung jawaban 
keuang negara yang diberitahukan oleh Badan Pemeriksa 
Keuangan ; 

f. Melaksanakan hal-hal yang ditugaskan oleh Ketetapan-kete 
tapan Majelis Perrnusyawaratan Rakyat kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat. 

(2) Untuk kepentingan pelaksanaan wewenang dan tugasnya, DPR 
dapat mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan Lembaga 
Tinggi Negara lainnya, 
Disamping itu untuk dapat rnelaksanakan wewenang, dan tugas 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), DPR mempunyai : 
a. Hak meminta keterangan kepada Presiden; 
b. Hak untuk mengadakan perubahan atas Rancangan Undang 

undang; 
c. Hak mengajukan pemyataan pendapat : 
d. Hak mengajukan/rnenganjurkan seseorang jika ditentukan 

oleh suatu peraturan Perundang-undangan ; 
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( 

e. Hak rnengajukan rancangan Undang-undang usu! inisiatif. 
f. Hak untuk mcngadakan pcnyilidikan. 
Selain h ak-hak DPR RI scbaga imana dimaksu d diatas, maka 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat mernpunyai : 
a. Ha k mcngajukan pertan yaan ; 
b. Hak Protokolcr dan hak keuangan/adrninistratif. 
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299 orang 
100 orang 

61 orang 
40 orang 

1. Karya Pembangunan 
2. ABRI 
3. Partai Persatuan 
4. Partai Demokrasi Indonesia 

Berdasarkan perolehan jumlah kursi sebagaimana basil pemungu 
tan suara tersebut diatas maka pengelompokan Anggota DPR RI 
adalah sebagai berikut : 

DPR RI yang jumlah anggotanya berdasarkan ketentuan Undang 
undang Nomor 2 Tahun 1985 ditetapkan sebanyak 500 orang, terdiri 
dari Anggota Golongan Politik dan GoJongan Karya, mengelompok 
kan diri kedalam fraksi-fraksi. 

500 kursi 

400 kursi 
100 kursi 

Jumlah kursi yang diperebutkan 
4. Golongan Karya ABRI 

299 kursi 
61 kursi 
40 kursi 

1. Golongan Karya 
2. Partai Persatuan Pembangunan 
3. Partai Demokrasi Indonesia 

Dari basil pemungutan suara dalam pemilihan umum tersebut di 
atas maka jumlah kursi-kursi yang diperoleh Golongan Karya, Partai 
Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia adalah 
sebagai berikut : 

62. 783.680 suara 
13.701.428 suara 
9.324.708 suara 

1. Golongan Karya 
2. Partai Persatuan Pembangunan 
3. Partai Demokrasi Indonesia 

BAB IV 

KEANGGOTAAN DEWAN 

A. PENGELOMPOKANANGGOTA 
Pelaksanaan pemungutansuara yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 

1987 telah menghasilkan suara sebagai berikut : 
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No. Jen is kelamin 
Vrut FRAK<;J Pria Wanita Jurnlah Kowng 

Jml % Jml % 

1. Karya Pem- 
bangunan 252 84,28 47 15,72 299 - 

2. ABRI 99 99,00 1 1,00 100 

3. Persatuan 

Pembangunan 55 90,16 6 9.84 61 
4. Parrai Dernokra- 

si Indonesia. 37 92,31 3 7,69 40 - 

1. Susunan Keanggotaan Menurut Jen is Kelamin, 

B. SUSUNAN KEANGGOTAAN 
Susunan keanggotaan menururjenis kelumin , umur, pendidikan, agama, 

dan status kepcgawaian pada awal periode adalah sebagai berikut : 

Terlihat pada gambar Para Ang got a DPR/MPR sedang mendengarkan Pidato 
Presiden Soeharto. 
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FRAKSI 
Nomor AGAMA ... --·--"'- ----····- ___ ... .,_ ... _ ------- JUMLAH 
Urut ABRI KP PP rm 
l. Islam 83 234 61 27 405 (80,96%) 
2. Katholik 5 26 - s 36 (7.21%) 
3. Protestan H 31 . 7 49 (9,82%) 
4. Hindu 1 7 . 1 9 (1JH%) 
5 Budha - 1 - - 1 (0,20%) 

Jumlah 100 299 61 40 500 

4. Susunan menurut Agama/Kepercayaan, 

No. FRAKSI SLTP SLTA SARMUD S.1 S.2 Jumlali 

1. KP 23 70 'Z'1 173 6 299 
2. ABRl 6 n 3 14 . l(JO 
3. pp 8 15 9 28 1 61 
4. POI 2 13 10 14 l 40 

Jvmlah 39 175 49 229 8 500 

Proseatase 7,81% ' 34,87% 9,32% 45,81% 1.60% 

3. Susunan Keanggota Menurut Pendidikan. 

No. FRAKSl 21-24 25-34 35-44 45-54 SS-64 65 
Unu keatas 

L KmyaPem- - 10 60 10'2 118 9 
ban gun an 

2. ABRI - - - 69 30 1 
3. Persatuan 

Pembangllllan - 1 s 25 26 4 
4. Partai Demokra. 

si fodooesia - - 4 23 10 3 

Jumlah 11 69 219 184 17 

Proseatase 2,89% 14,(J(I% 46,~ 32,16% 3,71% 

2. Susunan Keanggotaan Menurut Umur pada awal periode : 
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C. PEMBENTUKAN FRAKSI-FRAKSI 
Dalarn rapat Paripurna tanggal 1Oktober1987 siang hari telah 

diacarakan mcngenai Pengesahan Tata Tertib Sementara DPR RI dan 
Pembentukan Fraksi-fraksi DPR RI. Untuk lcbih mempcrlancar rapat 
Paripurna dalam memb icarakan kedua acara tersebut, maka Sidang 
Paripurna diskors untuk mcngadakan lobby/perternuan konsultasi 
antara Pimpinan Sementara dengan Wakil-wakil Kelompok. 

Dalarn Per temuan Konsu1tasi terscbut tclah disepakati untuk 
menggunakan Tata Tertib DPR RI berdasarkan SK. DPR RI Nomor 
10/DPR RI/1982-1983, sebagai Tata Tertib Sementara DPR RI Peri 
ode 1987-1992. Kesepakatan ini kemudian di sahkan didalam rapat 
Paripurna tersebut. Berdasarkan Tata Tertib Sementara tersebut, maka 
d ila ksanakanlah Pernbentukan Fraksi-Iraksi, 

5. Susunan Menurut Status Pegawai Negeri Sipil. 

ANGGOTA 
NOMOR INSTANSI ----·----- ----------- ..... _______ JUMLAH 
URUT KP pp PDI 

1. DEPDIKBUD 30 1 2 33 
2. DEPDAGRl 21 21 
3. DEPAG 5 5 
4. DEPKES 1 1 
5. DEPKEH 2 3 
6. DEPT AN 2 2 
7. DEPRINDUS 2 2 
8. DEPPEN 4 4 
9. DEPHUB 1 

10. DEPDAG 1 
11. JAG UNG 1 1 
12. BAKN 5 5 
13. PLN 1 1 
14. MABESABRI 1 

JUMLAH 78 2 3 83 
Cata tan : Tabel-tabel sebagaimana tersebut di atas meugalami sedikit 

perubahan, disebabkan adanya penggantian antar waktu, 
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b. Anggota DPR RI termuda usia : 
N a m a : H. M. Hussein Naro 
Tempat/tanggal lahir : Jakarta 21 Oktober 1962 
U m u r : 25 tahun 
Ag a m a : Islam 
Organisasi : Partai Persatuan Pembangunan 

a. Anggota DPR RI tertua usia : . 
N a rn a : K.H. Ahmad Mursyidi, H.M. 
Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 15 Nopember 1915 
U m u r : 72 tahun 
A g a m a : Islam 
Organisasi : Partai Persatuan Pembangunan 

D. PIMPINAN DPR RI PERIODE 1987·1992 
1. Pimpinan Sementara Musyawarah. 

Sebelum Rapat Paripurna dibuka secara resmi, Sekretaris Panitia 
Kerja LPU mengumumkan bahwa berdasarkan Pengumuman Menteri 
Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum No.01/Peng/LPU/ 
1987 tentang Anggota DPR RI yang tertua dan termuda usia basil 
pemilihan umum 1987, adalah sebagai berikut: 

Fraksi Karya Pembangunan 
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia 
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 
Pembentukan Fraksi-fraksi ini kemudian dituangkan dalam 

Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
Nomor 4/PIMP/ DPR RI/1987-1988, dan sekaligus ditetapkan Pimpi 
nan Fraksi-fraksi da1am suatu Keputusan tersendiri, 

Sesuai pasal 38 Peraturan Tata Tertib Sementara tersebut, maka 
yang dimaksud dengan Fraksi adalah "Pengelompokan Anggota yang 
terdiri atas kekuatan-kekuatan sosial dan politik dan mencerminkan 
susunan golongan dalam masyarakat. Sehubungan dengan hal terse 
but, maka dalam rapat Paripurna tersebut, oleh Ketua Sementara di 
persilakan Juru Bicara dari masing-masing Kelompok untuk menyam 
paikan pendapat kelompoknya yang diurut berdasarkan abjad, yaitu 
berturut-turut dari Kelompok ABRI, Kelompok Karya Pembangunan, 
Kelompok Partai Demokrasi Indonesia dan Kelompok Partai Persa 
tuan Pembangunan, 

Setelah Pembicaraan, Kelompok-kelompok menyarnpaikan pen 
dapatnya mengenai Pembentukan Fraksi-fraksi maka, disepakatilah 
terbentuknya 4 (empat) Fraksi dalam DPR RI yaitu: 

Fraksi ABRI 
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Schuhung.an dcrigan ha! tersebut maka bcrdasarkan Pasal 16 ayat 
(3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985, maka Pimpinan Serncntara 
Ruput Par ipu rn a DPR RI hasi1 pcrn ili han umum 1987 adalah K.H. 
Ahmad Mursyidi, H.JvI. schagai anggota tcrtu a usia dcngan dibantu 
olch H.M.Husscin Naro scbagai anggota tcrmuda usia. 

Rapat pur ipurna terbuka DPR RI pada tanggul 1 Oktobcr 1987 
yang bcracarakan Pcngarnhilun sumpah/janji para Ang:gota DPR RI 
Masa Kcanggotaan 1987-1992 dihadir i oleh Prcsidcn Socharto, Wakil 
Presidcn Umar Wiruhadikusumah, Kctua Lern-bag a Pcrnilu, para 
Kepala Pcrwakilan Negara Sahahat, para Mcntcri dan unclangan 
lainnya. 

Sebclum upacara pcngarnbilan surnpah/janji para Anggota DPR 
RI terlcbih dahulu Pimpinan mcmpcrsilahkan Sckretaris Jcndcral DPR 
RI, Wang Suwaridi, SH, untu k mcmbacakan pctikan Keputusan Prcsi 
den Nornor 220;M(Tahun 1987 tcntang Pcmbcrhcntian uengan horrnat 
para Anggow DPR, serta rncrnba ca knn Surat Kcputusan Pr csulcn RI 
Nomor 221/IV1iTahun 1987 tentang Percsmian Anggnta DPR RI 
untuk Masa Kcanggotaan Tahun 1987-1992, tcrhitung mulai tanggal l 
Oktober 1987 pukul 00.00 \VIB. 

Serra Pctikan Surat Kcputusan Prcsidcn Nomor 236/M/ Tah un 
1987 yang mcngubah lampir an II Nornor Urut 79 Surat Kcputusan 
Prcsiden Nornor 221/Mffahun 1987 yang scmula bcrbunyi : "Nornor 
79 Narna : Kol.Pol. Drs. Sutjipto Broto K, mcwakili Golongan Karya 
ABRI m enjadi nomor urut 79, Nama : Mayjcn. Pol. Drs. Subagyo 
mewakili Golongan Karya ABRL 

Sclanjutnya Pimpinan Scmentara bergabung dengan para Anggo 
ta lainnya m engiku ti Upacara Pcng amb ilan Sumpuh rl anj i seb agai 
Anggota DPR RI olch Kctua Mahknmah Agung RT. Rapat-rapat yang 
dipimpin olch Pimpinan Serncntar a. 

d. Anggota DPR RI terrnuda usia kcdua : 
Nam a : Dwie Riawcni S. Nasution, B.A 
Tempat/tanggal Iah ir : Pekanbaru, 24 September 1961 
U mu r : 26 tahun 
A g a m a : Islam 
Organisasi : Golongan Karya 

: Islam 
: Partai Persatuan Pembungunan 

Aga ma 
Organisasi 

c. Anggota DPR RI tcrtua usia kedua : 
N a m a : Imron Rosyadi, SH 
Tempat/tanggal lahir : Indrarnayu, 12 Januari 1916 
U m u r : 71 tah u n 
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Terlihat pada gambar PimpiMn Sementara Termuda H.M Hus.rein Naro dari Partai 
Persasuan Pembangunan sedang memimpin acara Pengesalum Fr!Jksi-fraksi. 

Pimpinan Sementara sedang memimpin acara Pemilihan Pimpina« Tetap DPR RI 
untuk periode 1987 - 1992. 
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Selama melaksanakan tugasnya, Pimpinan Sementara telah 
memimpin Rapat-rapat Paripurna DPR RI : 
(1) Rapat Paripurna Terbuka ke-6 Tahun Sidang 1987-1988 tanggal 1 

Oktober 1987 yang dimulai pukul 09.55 s.d. pukul 10.30 WIB, 
dengan acara pengarnbilan sumpah Anggota DPR RI yang diha 
diri olch 500 orang anggota. 

(2) Rapat Paripuma Terbuka ke- 7 Tahun Sidang 1987-1988 tanggal 1 
Oktober 1987 dimulai pukul 14.30 s.d. pukul 15.46 WIB, dengan 
acara : 

- Pengesahan jadwal Sidang DPR RI 
- Pcngesahan Pembentukan Fraksi-fraksi dalam DPR RI. 

Rapat dihadiri oleh 487 orang anggota. 
(3) Rapat Paripurna Terbuka ke-8 Tahun Sidang 1987-1988 tanggal 2 

0 ktober 1987 dimu lai pukul 08.34 s.d. puku I 10.17 WIB, dengan 
acara Pernilihan Pimpinan Tetap DPR RI, dihadiri olch 487 orang 
anggota. 

( 4) Rap at Paripurna Terbuka ke-9 Tahun Sidang 1987-1988 tanggal 
3 Oktober 1987 dimulai pukul 09.30 s.d. pukul 10.05 WIB, 
dengan acara Pelantikan dan Pcngambilan Sumpah Jabatan 
Pimpinan DPR RI oleh Ketua Mahkarnah Agung RI, dihadiri olch 
465 orang anggota. 

2. Punptnan Tetap DPR RI Periode 1987-1992 
Pcmilihan Pimpinan DPR RI periode 1987-1992 diselcnggarakan 

da lam rapat Paripurna Terb uka tanggal 2 Oktobcr 1987 dengan 
dipimpin oleh Pimpinan Sernentara. 

Menurul ketentuan Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 
Tahun 1969 yang mcnetapkan bahwa cara pernilihan Pimpinan DPR 
RI diatur da]am Pcraturan Tata Tcrtib yang dihuat oleh DPR RI sen 
diri. 

Bcrdasarkan kesepakatan yang telah dicapai olch Fraksi-Ira ksi 
dalam Rapat Paripurna tanggal 1Oktober1987, maka Peraturan Tata 
Tertib DPR RI sebagaimana tertuang dalarn Keputusan Ketua DPR RI 
Nomor 10/DPR R I/III/1982-1983, tanggal 26 Pcbruari 1983 berlnku 
untuk DPR RI periode 1987-1992. Adapun cara pemilihan Pimpinan 
DPR RI berdasarkan Tata Tcrtib tersebut oleh Wakil Sekretaris Jen 
deral DPR RI, Ors. Gondosutojo atas penugasan Pimpinan Sementara 
membacakan Pasal 45 sampai dcngan Pasal 48 Peraturan Tata Tertib 
ten tang Tata Cara Pemilihan Pimpinan DPR RI, sebagai berikut: 
Pasal 45 (1): Selarna Pimpinan DPR RI belum ditetapkan, musyawa 

rah untuk sementara dipimpin oleh Anggota tertua usia 
dcngan dibantu oleh Anggota tcrmuda usia, yang dise 
hut Pimpinan Sementara Musyawarah. 
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(2): Dalam hal anggota yang tertua dan/atau yang termuda 
usia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhalangan, 
maka sebagai penggantinya adalah anggota tertua 
dan/atau termuda usia diantara yang hadir, 

Pasal 46 (1): Pirnpinan DPR RI dipilih dari dan oleh para Anggota, 
(2) .Calon Ketua dan Wakil Ketua diusulkan oleh para 

Anggota dalam satu paket. 
(3): Setiap paket sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 

harus diusulkan oleh sekurang-kurangnya 20 orang 
anggota. 

(4): Paker tersebut disampaikan kepada Pimpinan Sementara 
Musyawarah dengan tertulis, dengan disertai daftar narna 
dan tanda tangan para pengusul serta fraksinya. 

(5) :Kepada para pengusul dib erikan kesempatan untuk 
memberikan penjelasan atas usu1nya melalui juru bica 
ranya masing-rnasing. 

(6) : Pernilihan Pimpinan DPR diusahakan sejauh mungkin 
dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, sehingga 
merupakan keputusan secara bulat. 

(7) : Apahila setelah dladakan musyswarah tidak dapat dica 
pai mufakat, sedangkan jumlah penandatanganan pada 
satu paket atau pada paket-paket yang sama isinya telah 
mencapai lebih dari setengah jumlah anggota, maka 
Pirnpinan Sernentara Musyawarah menetapkan paket 
atau paket-paket yang sama isinya tersebut menjadi 
Keputusan DPR, apabila didukung oleh tidak hanya satu 
Fraksi. 

(8) : Apabila Keputusan dengan cara sebagaimana dirnaksud 
dalam ayat (6) atau (7) tidak tercapai, maka pemilihan 
dilakukan berdasarkan suara terbanyak sebagai mana 
diatur dalam Bab XV. 

Pasal 47 (1): Sebelum memangku jabatanya, Ketua dan Wakil Ketua 
diambil sumpahnya menurut agamanya masing-masing, 
atau janjinya oleh Ketua Mahkamah Agung dalam Rapat 
Paripurna. 

(2): Bunyi sumpah dan janji sebagaimana dirnaksud dalam 
ayat (1) adalah seperti yang ditentukan dalam Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 48 : Setelah Pimpinan DPR dipilih dan diamhil sumpah/jan 
jinya, maka Pimpinan Sementara Musyawarah menye 
rahkan pimpinan kepada Pimpinan DPR tersebut. 

Selanjutnya untuk memperlancar jalannya pemilihan pimpinan 
tersebut, Pimpinan Sementara terlebih dabulu memberikan kesempa- 
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Kctua : M. Kh:iris Suhud 
\Vakil Kctua : R. Sukanli 
Wakil Kctua : Saitul Sulun 
Waki] Kctua : Drs. Soerjadi 
\Vakil Ketua : DR. H.J. i'.'aro, SH 

Atas dasar usul dari Fraksi-fraksi tcrscbut maka Pimpinan Semen 
tara menyimpulkan bahwa Kornposisi Pirnpinan DPR RI untuk masa 
kcanggotaan 1987-1992 yang disusun rncnurut ahjad Fraksi-Iraksi 
adalah scbagai her ikut :.pcO" 

Fr a ks: Persatuan Pcrnb a ngu n nn m c l al u i juru b ica r a n ya Ors. 
Dja Tar Siddiq mengajukan paket kornposisi Pimpinan DPR RI scha 
gai bcrikut : 

: M. Khnris Suhud 
: R. Suk:mli 
: Saiful Sulun 
: Drs. Socrjadi 
: DR. H.J. '.'-.:<trn, SH 

Kctua 
\Vakil Kctua 
\Vakil Kctua 
\Vakil Kctua 
\Vakil Kctua 

Fra ksi Partai Dcmokrasi Indonesia rnc lalui juru hicarnnya Fati 
mah Ahmau, SH mcngaju ka n pakct komposisi Pimp in an DPR RI 
scbngai hcrikut : 

: M. Kharis Suhud 
: R. Sukardi 
: Saiful Sulun 
: Drs. Socrjadi 
: DR. H.J. Naro, SH 

Kctua 
Wakil Kctua 
\Vakil Kctua 
Wakil Ketuu 
\Vakil Kctua 

tan kepada Fraksi-fraksi untuk menyusun pakctnya secara tertulis <lan 
atas pcrsetujuan , Pimpinan mcnskors Rapat Paripurna sclama 30 
me nit. Kcti ka rapat dibu ka kernbali kcernpat Fra ksi rnenyarnpaikan 
paket ca Ion Pimpinan D PR RI pcriode 1987-1992 schagai heri kut : 

Fraksi ABRI dcngan Juru Bicaranya M. Sugcng Widjaja mcngu 
sulkan kornposisi Pimpinan DPR RI schag:ii berikut ; 
M.Kliaris Suhud Anggota Numur 225 dari FKP sebaga i Kttua 
Saifnl Sulun Anggota Nonior 426 dari FABRJ scbaga i Wakil Kdua. 
R.Sukard i Anggota Nomor 222 dari FKP sehaga i Wakil Ketua 
DR.HJ.Naro, SH Anggota I\'011\\lr 17 dari FPP sehagai \Vakil Ketua 
Drs. Socrj adi Anggota Noruor 367 dari FPDl scbagai Wakil Kctua. 

Fraksi Kar ya Pcmbarigunan mclului jur u b icarnnya So eh arto 
rnenyampaikan paket komposisi Pitnpinan DPR RI sebagai hcrikut 
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Disaksikan Pimpinan Sementara, Ketua Mahkamah Agung RI scdung. bo1ulwt tungan 
dengan Wakil Ketua Terpilin Dr. h.I, Naro. SH. 

Ketua Mahkamah Agung Rl Ali Said. SH ketika sedang mengambi! sumpah Pimpinan 
DPR terpilih. 
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M.Kharis Suhud Anggota Nomor 225 dari FKP sebagai Kctua 
Saiful Suluu Anggota Nomor 426 dari FABRl sebagai Waki\ Ketua. 
R.Sukard1 Anggota Nomor 222 dari FKP scbagai Wakil Ketua 
Drs. Socrjadi Anggota Nomor 367 dari FPDI sebagai \Vakil Ketua 
DR.HJ.Naro, SH Anggota Nnmor I 7 dari FPP sebagai Wakil Ketua 

Rapa t Par ipu ma tanggal 2 Oktobcr 1987 mcmutuskan u ntuk 
menyctujui kornposisi Pimpin.m DPR RI scpcrti tersebut diatas Untuk 
sclanjutnya Keputusan tenting susunan Pimpinan DPR RI tersebut 
dituangkan dalum Surat Kcputu san DPR RI Nomor 4/DPR R1/II/ 
1987-1988 tcntang Pcnctapan Pimpinan DPR RI. 

Pcngarnh ilan sumpah Pimpinan DPR RI pcriodc 1987-1992 di 
laksanakan oleh Kctua Mahkamah Agung, Ali Said, SH dalam Rapat 
Paripurna Terhuka tanggal 3 Oktohcr 1987, dipimpin olch K. H. 
Ahmad Mursy id i H.M. dan didampingi olch H.M. Hussein Naro 
dcngan dihndiri 465 dari 500 Anggota, yaitu : 

- FABRI 96 dari too Anggota 
- FKP 278 dari 299 Anggota 
- FPDI 37 dari 40 Anggota 
- FPP 54 dari 61 Anggot«. 

Se lanjutn yu b cr dasar kan Kcputusan Rapat Pimpinan Nomor 
3/PIMP/!l/ l 9:-;7_ 1088, tanggal 8 Oktohcr 1987, pcmbag ian kcrja 
diantara Kctua d.m Wakil-wakil Ketua DPR RI masa hakti 1987-1992 
adnlab scbngai bcrikut : 

Kctua DPR RI, M.Kh;nis Suhud, mcmpunyai tugas yang bersifat 
urnum d.il.im arti rncncakup scrnua biJang koordinut , 
Wa kil Kctu.i Saiful Sulun , Koordinator Bidang Po lit ik mernhi 
dangi Komisi I, IL III, Jan BKSAP. 
Wakil Kctua R. Sukar di , Koor dinator Bidarig Inbang (lndustri 
dan pernbangunan}, mcrnbidangi Komisi IV, Y, VI, dan BURT. 
\V;1kil Kdu;i DR. H.J. '.\'am, SH, Koor di n ator BiJang Kcsra 
(Kcscj;1htcr:ian R:ikyat), mcrnbidangi Komisi vur, IX, dan X. 
\Vakil Kctua Drs. Socrjarii, Koordinator Bidang Ekku (Ekonomi 
Jan Kcu.ingan), mcrnhidangi Komisi Vil dan APBN. 
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Pimpinan Sementara secara simbolik menyerahkan palu pimpinaa pada Ketua DPR 
terpilih M. KhorisSuhud 
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Drs. SOERJADI 
\Vakil Ketua DPR RI 

Koordinator Bidang Ekku 

DR. H. J NARO. SH 
\Vakil Ketu:i DPR RI 

Knordinator Bidang Kcsra 

SAlFlJL SULUN 
\V;1kil Kclua DPR RI 

Koordinator Bidanu Politik 

R SOEKARDI 
W:ikil Kc1u:1 DPR RI 

Koordin.uor Bid:ing lnbang 

\1. KI [A.RI S S lll l L:D 
KL Lua DPR. RI. 

7 

Pll\tPINAN DPR R1 
PERIODE 1987 - 1992 



L Penggantian Anggota Karena di tarik oleh DPP/Organisasinya. 

a) Fraksi ABRI 

No. Nama Yang Diganti No. Nama Pengganti' 
Urut Anggota 

L Brigjen lNJ Ibrahim Saleh 421 Kol.lnf.H.Azhim Zahir 
2. Brigjen TN! M.Soegeng 403 Mayjen 1NI Sutahan M. 

Widjaja 
3. Kol .CKM .dr.R.Suhadi 423 Kol.Inf.Udju S.Dinata 
4. Kol.Kes Juzirnan Muzahar 493 Marsma TN[ liliek Purwanto 
s. Mayjen TNI R .Soeri pto 428 Brigjen TNI Oeng Rumadji,SH 
6. Laksma TN1 Soelaksono.Slt 405 Mayjen Mar.Mutaram 
7. Kol.Jr.Ad] Sumardiman,SH 468 Kol.ZN Achmad Rustandi,SH 
8. Mayjen Pol.Drs.Rahardjo 404 Kol .Pol.Drs.H.M.Yusuf Ismail 
9. Brigjen 1NI Soerjo Handjono 410 Brigjen TNI Noerazril Noerdin 

10. Marsma TN! Surastadi 413 Marsma 1N] Mudjono 
11. Kol.lnf.Djunaryo Munif 416 Brigjen 1N[ Alief 
12. Kol.Art Andi Mohammad 418 Brigjen TNI P.H.M. Siahaan 

Thamrin 
13. Laksda TNI Jan Hen<kik Salu 432 Lak.sma Roesdi Roesli 
14. Marsma TNl Muljal)to Anwar 435 Marsma TNI Oloan Silalahi 
15. Brigjen TN] Poniman 441 Brigjen IN! dr.P.Pasaribu 

Martosuwando 
16. Brigjen TNI Sri Suharto 442 Brigjen TNI G.W.Sudhiksa 
17. Brigjen TNJ Mar Zaenal 444 Kol.Laut (1) Soechiato Lase 

Rasyad 
18. Brigjen Po! Drs. Pradono D 448 Kol.Pol.Ora Ny.Djumya!ni GS 
19. Kol.Inf.Drs.H.B.Sudjadi 450 Kol.Art Soewamo 
20. Kol.CfP.Hasan Supeiyanto 458 Brigjen 1N[ H.A.Bemardi 
21. Kol.Acbamd Machmud 459 Kol.Art Mimiur Pasaribu, SH 
22. Ko!.CZI.Masna Sastra Putra 462 Kol.CPL.Ir Soedjalmo 
23. Kol .C'Zl.Abdur Rauf Lubis 465 KoJ.Jnf.Hadi Sutrisno 
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E. MUTASI KEANGGOTAAN ATAU PENGGANTIAN ANG~ 
GOTA ANTAR WAKTU 
Dalam perjalanan masa baktinya Anggota DPR RI yang dilantik 

pada tangga! 1 Oktober 1987 mengalami beberapa kali penggantian. 
Penggantian anggota tersebut ada yang disebabkan karena meninggal 
dunia, mengajukan permohonan mengundurkan diri dan ada pula yang 
ditarik oleh DPP/Organisasinya. 

Adapun data penggantian Anggota Antar Waktu tersebut adalah 
sebagai berikut : 
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Ketua DPR, M. Khuris Suhud, sedang menyaksikan penanda tanganan berita acara 
Sumpah. 

Pcnggaruian antar waktu Anegota l)f'H ketik a sc:rlang diambil sumpahnva. 

•ma•lllmil•llllll•BBia-.111-.•· 
l 
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No. Nama Yang Digant] No. Nama Pengganti 
Urut Anggota 

1. Ny.A.S.Murpratomo 126 Erwan Sukardja,SH 
2. Ir.Ssrwono Kusumaatmadja 133 H .Moh.Hatta,BBA 
3. Ir.Akbar Tandjung 226 Drs.Postdarn Hutasoit 
4. Sarwo Edhie Wibowo 125 Drs.Didiet Haryadi P 
5. G.H.Mantik 155 Drs.H.M.lrsyad Sudiro 
6. R.H.Soegandhi Kartosubroto 223 Tony Agus Ardie 
7. A.E. Ma11uhuruk 278 dr, Ida Yusi Dahlan 
8. Drs.Rivai Siata 303 Ir.Anton Pongrekuun 
9. Drs.Diah Ibrahim 86 Ir.H. T.Suria nsjah 

10. lr.H.Zainuddin Daeng Maupa 305 - 
11. Drs.Dewa Putu Tengah 266 - 

b) Fraksi Katya Pembangunan 

No. Nama Yang Diganti No. Nama Pengganti 
Urut Anggota 

24. Kol.Mar.~parman 469 Laksma 1NJ Ginaajar 
25. Kol.NAV.Alfred Hutagaol 475 Kol .SUS.Nuzirwan, SH 
26. Kol.Pol.(Purn) Sukirman 478 Kol .Po!.Dra.Siti Sundari 

Sastadipradja MPA 
27. Ko!.(Pum) Drs Sadikun 480 Kol.Pol.Ora.Paula Rr Renyaan 

Soegih Waras 
28. Kol.Pol.Drs.Ismuthiar 481 Kol.Poi.Drs.HJ.Hutagaol S1H 

Noerdin 
29. Kol .Kav.R.Budiwiyamo 482 '] Kol.CZ!: Komaruddin 
30. Kol.CZJ Soekirman 483 l Kol,CKH Ny.Soemartini D,SH ,, 
31. Kol.Laut (T) Zainud<lin 486 Laksma 1NI Aminuddin 

~ Nawir 
32. Kol.PNB M.Taufik Syarbaini 488 Marsma TNI Oedyanto Hadi 

Soedarmo 
33. Kol.PNB.Deddy Suwardi 489 Kol.PNB Moerdiono 
34. Kol.Inf.Martin Balalembang 494 Kol.CZ! Drs.R'Harsono 
35. Kol.Laut (T) Machfoed 497 Laksma 1NI Anwar Affandi 
36. Kol.Pol .Drs. Robi nson 499 Kol.Po!.Drs.M.Zahri Amin 
37. Mayjen Pol.Drs.Moh.Affandl 406 Kol.Pol.Drs.M.Ali Talha 
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9 1 Achmad '>uh.1~vo 1383 
ll~Drs ll MM'><H'si 189 
l l Nocr 1!1,c~in .W3 

- ---------- ------ -- ---·---~-------------- 

I'aruha n Sil:-il;ihi 

Teulrn Muhammad Yusur Ali 

dr.Syatei Ali Gurnay 
Drs.Popo S(lnand;u l l.irun 
l.dwi n I lcnawan Soekowati 
I{ .Djaja W1 natakusumah 
F.X.R.Mulyahadipurwab 

Tengku Dallman Muzir,Sll 
Sor-war di Wirjaatmadja 
Adipranoto 

l.ljenny Suharso.Sl I 

3. I " K e<rn<' ( "'"' "'' i" I 365 
4. 11.Duudy Sing:idi lagii,SI I Ml'A 37! 
5 , Drs.Yu~wr Mcrukh . 373 
6. I '"P"""" MwiJj"J•.Sll 372 
7. I l.Ld1 DJun;ic· .Ii ,SI I -:>77 
8. . Abdul Dj:1LH 376 

c) Fr:iksi Partai Dcmokrusi Indonesia 

Kctua J)f'R, Af Kh aris Suhud. menvumpaikan sambutannvu, kctik a pelantikan Ang 
gola antar wak!u. Tampa]: Para ~Vi1kil Kctua lll'!(iM/'H menghudir! acara terse/wt. 
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No. Narna Yang Diganti No. Nama Pengganti 
Urut Anggota 

1. Drs.H.M.Daud Nompo 316 H.Andi Mattalata,SH MHI 
2. Drs .H .Abusaeri 192 H.Umar Mansyur Sedyo 

pranoto 
3. R.Soetrisno 158 Moh.Sapingi 
4. H.M.Said~,SH 312 Prof.Dr .lr .Fachrudlu 
5. Soekotriwamo,SH 132 Widjanarko Puspoyo,MA 
6. Ny.Siti Chatimah Soekahar 146 H.Agus Tangor 
7. dr.H.z.ainal Umar Sidi Id 294 Drs.Zainudin Abdul Rauf 
8. Ny.Sri Soenarti Soemario 191 Ir.Harris Ali Moerf 
9. Drs J .RMoerdopo 178 Dra.Ny.Soekati Marwoto 

10. H.Rauf Effendi 151 Ny.Martini Soemali 
11. KH.M.Tannudji 224 Jr.Soeyoto Hardjosutowo 
12. dr.Abu Hanifah Racaman 114 Marzuki Achmad,SH 
13. H.Achmad HMS,SH 89 Ny.Rabi mar Juzar Bur 
14. K.H.Syatifudin Sapari · 128 - 
15. Sumoharmoyo 196 - 
16. Drs.Soeharyono 213 - 
17. Kadarusman Kadi 160 ~ 
18. Drs.H.Soeha rdi 216 - 
19. H.Abdul Firman 141 - 
20. Adjat Sudradjat 144 - 

b) Fraksi Karya Pernbangunan 

2. Penggantian Anggota Karena Meninggal Dunia, 

a) FraksiABRI 

No. Nama Yang Diganti No. Nama Penggann 
Urut Anggota 

1. Brigjen Pol (Purn] Drs. 447 Drs.S.H.Simatupang 
Soedjadi 

2. Josowinarno 409 Drs.Slamet Sumiarno 
3. Riwi Hardanta 491 dr .Thaheri Noor 
4. Soemarmo 436 
5. H.Syafri Said 473 
6. Ign.Istianto Suwargono 422 
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Suasana saat Para Anggota DPR!MPR diambil sumpahljanjinya, 

c) Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 

No. Nama Yang Diganti No. Nama Pengganti 
Urut Anggota 

1. Isrned Batara Siregar 5 M.Yani& Zahirudin 
2. R.M.O.Mahdi Tjokro aminoto 36 
3. H.Imam Sofwan 28 
4. Nurhasan lbnuhadjar 26 

d) Fraksi Partai Dcmokrasi Indonesia 

No. Narna Yang Diganti No. Nania Pcngganti 
Urut Anggota 7 

1. Kanis Pari 399 Nikolaas HE,STH 
2. Lernjang BA 396 JI .Mansj ursjah 
3. F.W.K~rubaba 400 
4. Alexander Wcnas 397 
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Rp. 550.000, 
Rp. 505.000, 
Rp. 465.000,- 

F. KEDUDUKAN ADMINISTRASI DAN HAK KEUANGAN 
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPR RI 
Kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota DPR RI periode 

1987-1992 diatur dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1980 
tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga 
Tertinggi/Tinggi Negara serta bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/ 
Tinggl Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara. 

Hal-bat yang diatur da]arn Undang-undang tersebut adalah : 
1. Gaji Pokok dan Tunjangan, 
2. Uang Paket dan Bia ya Perjalanan, 
3. Rumah Jabatan, biaya rumah tangga dan kendaraan dinas, 
4. Perawatan kesehatan, tunjangan cacat, uang duka dan biaya 

pemakaman, 
5. Pensiun, 
6. Ketentuan lain. 

Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPR RI 
1. Gaji Pokok 

Gaj i Pokok Pimpinan dan Anggota DPJR RI diatur dalam 
Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1980. Se 
dangkan pelaksanaannya di-atur dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 10 Tahun 1985 tentang Gaji Pckok Pimpinan Lembaga 
Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi 
Negara serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi 
Negara, yaitu : 

a. Ketua DPR RI . 
b. Wakil Ketua DPR RI . 
c. Anggota DPR RI . 

2. Tunjangan-tunjangan 
Dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1980, bagi 

Pimpinan dan Anggota DPR RI selain Gaji Pokok juga diberikan 
tunjangan-tunjangan yaitu : 
a. Tunjangan Jabatan 

Sesuai dengan surat Edaran Dirjen Anggaran Nomor 
128/A/1985 tanggal 25 Pebruari 1985 tentang Pelaksanaan 
Pernbayaran Gaji Baru dan Tunjangan Jabatan Struktural/ 
Fungsional bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara 
mulai 1 April 1985, besarnya tunjangan tersebut adalah 
sebagai berikut : 

1) Ketua DPR RI...................... Rp. 357.500,~ 
2) Wakif Ketua DPR RI Rp, 328.250,- 
3) Anggota DPR RI Rp. 302.250,- 

b. Tunjangan Perbaikan Penghasilan 
Tunjangan Perbaikan Penghasilan ini, terakhir berdasar- 
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kan Peraturan Pcmerintah Nomor 50 Tahun 1990 tanggal 29 
September 1990 tentarrg Pcrnber ian Tunjangan Pcrbaikan 
Pcnghasilan hagi Pcgawai :\'cgcri dan Pcjabat Negara. 
Pimpinan dan Anggota DPR RI bcrhak mendapatkan Tun 
jangan Perbaikan Pcnghasilan scbesar 25 %· dari Gaji Pokok. 

c. Tunjangan Kcluarga 
Scsua i dengan Pernturan Pcrncr in tah Nornor 7 Tahun 

1977 tanggal 1 Maret 1977 tcntang Pcraturan Gaji Pokok 
Baru yang tera khir dcngan Surat Edaran Dirjcn Anggaran 
Nomor 128/a/1985 tanggal 25 Pebruari 1985 tcntang Pelak 
sanaan Pembayaran Gaji Pokok Baru Jan Tunjangan Jabatan 
Strukturnl/Iungsional hagi Pcgawai Negcri Sipil dan Pcjabat 
Negara mu lai 1 April 1985, kepada Pirnpinan Jan Anggota 
DPR RI diber ikan tunjangan kc]uarga disamping Gaji Pokok 
yang dibcrikan, yaitu : 
1) Tunj an gan ister i/suarni ada la h 5 {fr; da r i Gaj i Pokok 

Ban:. 
2) Tu njan ga n a n a k a du la h 2 </r; dar i Gaj i Po k o k Baru 

dcngan maksirnum 3 (tiga) orang anak tcrkccuali apahi 
la pad.i langg;d 1 Maret 1985 yang hcrsnng kutan tclah 
mcrnpcroleh tunjang.m a nak untuk khih dari 3 (tiga) 
orang anak. 

d. Tunjangan lain bcrdasarkan Pcraturun Pcrundang-undangan. 
1) Tunjangan Kchorrnatun/Honorur ium Bagi Anggota DPR 

RI yang diangkat/ditunjuk schagai Kctua/W:1kil Kctua/ 
Sc kr ctnr is Budan-bad an , Korn is i-komisi dan Pan itia 
panitia dibcr ikan Tunjungan Kchormatan/Uang. Hono 
rarium uang tcr a kh ir hcrdnsarkan Kcputusan Mcntcr i 
Kcuangan Norrior 83/KM K.03/1991 l<inggal 24 Januar i 
1991 yaitu : 
- Kctua schcsnr Rp, 100.(1()0,-/hulan 
- \Vakil Kctua scbcsar Rp. 90.000,-,:bul:in 
- Sckrctaris Rp. 80.000,-/hulan 
~ Anggota Tetap/Pcngganti Rp, 75.000,-/hulan 

3. Uang Pakct 
Bcr d asa r kn n kcte ntu an Pa sal 5 ay at (2) l.Jndang-undang 

Nornor 12 Tahun 1980, kepada Pimpinan dun anggota DPR RI 
diber ikan uang pakct setiap hulan yang pclaksanaann ya terakhir 
dcngan Keputusan Pr csidcn Nornor 13 Tahun 1990 langgal 30 
Maret 1990 ten tang Uang Pa kct bagi Pimpinan dan Anggota 
Dewan Pcrwakilan Rakyat dan Dewan Pcrt imbangan Agung. 
Pirnpinan Jan Anggota DPR RI bcrh ak rncndapatkan uang pakct 
scbesar Rp, 450.000,- /bulan. 
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Vang Paket tersebut terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu : 
a. Uang Sidang, 
b. Uang Penginapan dan 
c. Uang kendaraan lokal. 

4. Biaya Perjalanan 
Kepada Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi 

Negara yang melakukan perjalanan dinas diberikan biaya perjala 
nan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1980. Pelaksanaan ketentuan 
ini terkhir berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 1990 
tanggal 26 Desember 1990 tentang Perjalanan Dinas Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, yang meliputi : 
a. Perjalanan Dinas Dalam Negeri terdiri dari ; 

1) Perjalanan Dinas Pimpinan. "Y 
2) Perjalanan Dinas Komisi. 
3) Perjalanan Dinas Tim yang dipimpin oleh salah seorang 

Pimpinan DPR RI. 
4) Perjalanan Dinas Pelantikan antar waktu. 
5) Perjalanan Dinas Pindah dari tempat kedudukannya/ 

tempat tinggalnya ke Jakarta. 
6) Perjalanan Dinas Pemulangan, yaitu perjalanan pindah : 

Bagi Anggota DPR RI yang berhenti antar waktu 
untuk kembali ke tempat kedudukannya I tempat 
tinggalnya beserta keluarganya. 
Bagi Anggota DPR RI yang telah berakhir masa 
baktinya kembali ke tempat kedudukannya/tempat 
tinggalnya beserta keluarganya. 
Bagi keluarga Anggota DPR RI yang meninggal 
dunia untuk kernbali ke tempat kedudukan/tempat 
tinggal atau tempat hendak menetap, 

7) Perjalanan duka wafat, 
8) Perjalanan Dinas mengantar jenasah, 
9) Perjalanan Dinas lain yang ditetapkan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan, 
Berdasarkan Surat Menter] Keuangan Nomor S-1230/ 

MK.03/ 1988, tanggal 1 Nopember 1988 tentang Pelaksanaan 
Perjalanan Dinas bagi Pimpinan DPR RI, kepada Pimpinan 
DPR RI yang melaksanakan perjalanan dinas diberikan biaya 
konsultasi dengan eksponen politik dan tokoh - tokoh masya 
rakat setempat sebesar Rp.500.000,- setiap kali melakukan 
perjalanan dinas. 
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Biaya pcrjalanan dinas dalarn negcri dcngan Surat Mentcri 
Kcuangan Nornor S-217/MK.03/1989, tanggal 23 Pcbruari 
1989 perih al pcnycsuaian satuan hiaya uang harian perjala 
nan dinas dalam negcri. Satuan biaya uang pcrjalanan dinas 
terdiri dari 3 (tiga) komponcn, yaitu : 

Biaya penginapan dun uang makan; 
Biaya angkutan setcrnpat; 
Uang saku. 

Tingkut hiaya ditcutukan dari golongan dan tujuan pcrjalanan 
dinas, untuk golongan tcrtinggi (A), di Ihu Kola Propinsi 
scb esar Rp.80.000,-/hari. Khusus u ntu k Maluku sebcsar 
Rp.90.000,-/hari dan Irian Jaya sebcsar Rp85.000/hari. 

h. Pcrjalanan Dinas Luar Ncgcri 
Bagi Pimpinan dan Anggota DPR RI atas persctujuan/ 

kcputusan Pirn p in n n Dewan dapal ditug askan rnclakukan 
pcrja lanan din as kc luar ncgcri. Scsu a i dcngan Per a tur an 
Pemerintah Nomor 61 Tahun 1990 Pasal 2 huruf (b) Perjala 
nan Dinas Luar Ncgcri tcrdiri dari : 
1) Perjalanan Dinas Muhibah , yaitu pcrjalanan dinas kc 

luar negcri yang dila ku kan o leh Anggota DPR RI yang 
m erupakan dclcgasi dihawah pimpihan salah scorang 
Pimpinan DPR RI. 

2) Pcrjalanan Dinas Tcknis, yaitu pcrjalunan dinas kc luar 
negcri yang d il a ku k an ol ch Anggota DPR RI yang 
mcrupakan dclcgasi daln m rangka mcnghadiri sidang 
sidang AIPO, IPU, Pcrscrikatan Bangsa-hangsa da n 
mclakukan studi pcrbandingan. 
Biaya perjalanan din;'Js luar ncgcri tcrdiri dari : 

Biaya angkutan pulang pcrgi; 
Liang harian; 
Uang rcprescntasi untuk Kctua Delcgasi. 

Saluan biaya uang harian pcrjalanan dinas l uar ncgcri ditc 
tapkan herdasarkan Surat Mcntcri Keuangan Nornor S-216/ 
MK.03/1985, tanggal 18 Pebruari 1985. 
Bcsarnya uang reprcsentasi hagi sctiap m isi/dclcgasi yang 
dipimpin olch salah scorang Pimpinan DPR RI diber ikan 
setinggi-lingginya US $4,000. Apahila misi/delcgasi tersebut 
dipimpin bukan oleh salah scorang Pimpinan DPR RI, uang 
representasi sctinggi-tingginya US $2,000. Kctentuan ini bcr 
dasarkan Kcputusan Presidcn Nornor 38 Tahun 1980 tanggal 
1 Juli 1980 tentang Uang Rcprcscntasi bagi Misi/Dclegasi. 

c. Tata cara pelaksan aan dan pertanggungjawahan perjalanan 
dinas sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peratu- 
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ran Pemerintah Nomor 61 Tahun 1990 tentang Perjalanan 
Dinas Pimpinan dan Anggota DPR RI. 

5. Rumah Jabatan, Biaya Rumah Tangga dan Kendaraan Dinas, 
Berdasarkan Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang 

undang Nomor 12 Tahun 1980, masing-masing Pimpinan DPR RI 
disediakan sebuah rumah jabatan milik negara beserta perlengka 
pannya dan sebuah kendaraan bermotor milik negara beserta 
seorang pengemudinya. Biaya pemeliharaan rumah dan kenda 
raan bermotor tersebut ditanggung oleh Negara. 

6. Perawatan Kesehatan, Tunjangan Cacad, Uang Duka, dan Biaya 
Pemakaman sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 
12 Tahun 1980, PasaJ 8,9,10, dan 11, Pimpinan dan Anggota 

. DPR RI diberikan tunjangan perawatan kesehatan, tunjangan 
cacad, uang duka, dan biaya pemakaman yang pelaksanaannya 
diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 
bagi Pegawai Negeri Sipil, yaitu : 
a .. Perawatan, tunjangan cacad dan uang duka diatur sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981 tanggal 
28 April 198L 

b. Biaya pemakaman, untuk satuan biaya pemetian dan angku 
tan jenasah sesuai dengan lampiran Surat Menteri Keuangan 
Nomor S-1095/MK.03/1982, tanggal 22 Nopember 1982 
ditetapkan tingkat biaya golongan tertinggi (a) sebesar 
Rp. 700.000,- 

7. Pensiun 
a. Pensiun bagi Pimpinan dan Anggota DPR RI serta Janda/ 

dudanya diatur dalam Bab VI Undang-undang Nomor 12 
Tahun 1980. Hak pensiun ini diperoleh Pimpinan dan Anggo 
ta 'DPR RI yang berhenti dengan hormat dari jabatannya dan 
unttuk mendapatkan pensiun tersebut lebih dulu Sekretaris 
Jenderal DPR RI mengajukan permintaan tertulis kepada 
Presiden. 

b. Besarnya uang pensiun, 
1) Pensiun ditetapkan berdasarkan lamanya masa jabatan, 

Besarnya Pokok Pensiun sebulan adalah 1 % dari dasar 
pensiun untuk tiap-tiap satu bulan masa jabatan dengan 
ketentuan besarnya pensiun pokok sekurang-kurangnya 
6% dan sebanyak-banyaknya 75% dad dasar pensiun, 

2) Pensiun janda/duda diberikan setengah dari pensiun 
yang terakhir diterima oleh almarhum suami atau isteri 
nya. 

3) Dasar pensiun bagi bekas Ketua, Wakil Ketua dan bekas 
Anggota DPR RI yang berhenti dengan hormat dari 
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jabatannya adalah gaji poko k schagaimana dirnaksud 
dalarn Pasal 1 Pcraturan Pcmcrintah Nornor 10 Tahun 
1985 tcntang Gaji Pokok Pirnpinan Lcmhaga Tertinggi/ 
Tinggi Negara dun Anggota Lcrnbaga Tinggi Negara. 

8. Hak Kcuangan Lainnya 
a. Tunjangan Kchormatari/Honorar ium. 

Bagi Anggota DPR RI yang diangkat/<litunjuk sebagai Kctua, 
Wakil Ketua, Sckr etar is Jan Anggota Badan-badan, Kctua, 
Wak il Kctua Kornisi-komisi scrta Ketua dan Anggota Pani 
tia-panitia d ibcrikan Tunjangan Kch ormatan/Hon orar ium 
yang hcsarnya tcrakh ir scsuai dcngan Surat Mcnteri Kcua 
ngan Norn or 83/MK.03/1991 tanggal 24 Ja nu a r i 1991, 
masing-masing : 

1) Kctua, sehcsur Rp. 100.000,-;11ulan 
2) \Vakil Ketua, schcsar Rp. 90.000,-;liulan 
3) Anggota Tcuip dan Anggota 

Pengganti, scbcsar Rp. 75.000,-/liulan 
h. Liang Rcprescntasi, 

Scsuai dcngan hcb an tugas dan tanggung iawab Pirnpinan 
DPR RI dan Pirnpinan Fr aks i-Iru ks i DPR Rl dcngan mak in 
mcningkatnya fungsi Lugas DPR RI, kcpada Pimpinan DPR 
Rt dan Pimpinan Fraksi-fraksi DPR RI diberikan u;rng rcprc 
sen tasi scbagai bcri ku t : 
1) "Gang r cp rcs entasi Pirnp in a n DPR RI dan Pimpinan 

Fraksi-Iraksi surnpai dcngan Tahun Anggnran 1990/1 l)9] 
masing-masing scbesar Rp.50.000,-/hulan. 

2) Uang rcprcscntasi Pimpinan DPR RI Jan Pimpinan 
Fraksi-fra ksi mu la i Tah un Anggaran 1991/ l 992 dircnca 
nukan : 
a) Pimpinan DPR Rl sehcsar Rp.150.U00,-1l1u[an. 
b) Pimpinan Fraksi DPR RI, sehcsar Rp.125.000, 

.1hulan. 
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B. Pelaksanaan Peraturan Tata Tertih 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam melaksana 

kan tugas dan wewenangnya berpedoman pada keten tuan-ketentuan 
yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib. Namun dalam prakteknya 
masih ditemukan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal 
pasal Peraturan Tata Tertib yang diterapkan secara Iuwes, dalam arti 
pelaksanaannya tidak persis seperti bunyi pasal-pasal tersebut. Hal ini 
mungkin. disebabkan karena ada pertimbangan-pertimbangan lain 
sehingga perlu adanya fleksibilitas dalam pelaksanaannya, 

Bab I Ketentuan Umum 1 pasal 
Bab II Kedudukan, Susunan, Wewenang, dan Tugas 

DPRRI 3 pasal 
Bab III Keanggotaan DPR RI 3 pasal 
Bab IV Hak DPR RI dan Hak Anggota 30 pasal 
BabV Fraksi 3 pasal 
Bab VI Pimpinan DPR RI 9 pasa1 
Bab Vll Badan Musyawarah 5 pasal 
Bab VIII Komisi 6 pasal 
Bab IX Badan Urusan Rumah Tangga 4 pasal 

4 BabX Badan Kerja Sama Antar Parlemen 4 pasal 
Bab XI Panitia 8 pasal 
Bab XII Persidangan dan Rapat DPR RI 45 pasal 
Bab XIII Pembentukan Undang-undang 16 pasal 
Bab XIV Penetapan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara 9 pasal 
Bab XV Tata Cara Pengambilan Keputusan 11 pasal 
Bab XVI Sekretariat Jenderal DPR RI 6 pasal 
Bab XVII Lambang DPR RI dan Tanda Anggota 

DPRRI 2 pasal 
Bab XIX Ketentuan Penutup 3 pasal 

A. Peraturan Tata Tertib DPR RI 
Peraturan Tata Tertib DPR RI yang ditetapkan dengan Keputusan 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10/DPR RI/ 
III/82-83 merupakan pedoman Dewan dalarn melaksanakan tugas dan 
wewenangnya sampai pcriode ini yang didalam pelaksanaannya masih 
perlu menjalani penyempurnaan, Peraturan Tata Tertib DPR RI terdiri 
dari 19 Bab dan 176 Pasal yang dirinci sebagai berikut : 

PERATURANTATATERTIBDANPELAKSANAANNYA 
BABV 
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Adapun bchcrapa pasal Pcraturan Tata Tertib DPR RI yang dalam 
pclaksanaannya merncr lukan pengaturan yang khusus ataupun yang 
tidak sepenuhnyu sama seperti yang tcrcantum dalam pasal-pasal yang 
bcrsangkutan atau bclurn dilaksanakan antara lain: 
1. PasaJ 3 ayat (1) 

DPR RI yang j um lah anggutanya s cs u a i dcngan kctcntu an 
Undang-undang tcr diri alas goll)ngan politik dan golongan karya 
yang rucngclompokkan diri dalam Iraksi-Ir.iksi. 
M cngingat adu n ya pcnycmpurriaan dalam kctcntuan undaug 
undang khususnya Undang-undang tenting Susunan dan kcdudu 
kan Jv1PR/DPR RI, maka harm; juga mcngalarni peruhahan, yaitu 
k ata-katn gnlongan politik clan golongan kary a dig an ti wak il 
wak il da ri organisasi pcserta pcm i lihan umum clan Golongan 
Karya ABRT yang mcngclompokk.m diri d.ilam lraksi-Irakxi. 

2. Pasal 4 ayat (J) huruf l' 

Tu g as dun wcwcnurig DPR RI SL:ha!_!aimana tcrca n turn dalam 
pasal 4 uynt ( l) huruf e adaL1h untuk mcmbahas has ii pcmerik 
saan alas pcrL1nggungjawaban kcuangan ncgura yang dibcritahu 
kan oleh Bnd.m Pcmcriksa Kcu.mgan. 
Dida lam pra k tckn ya, pcmb ah as.m h.rsil pcrncr iksaan alas per 
tanggungj aw ab an keu a ng:1 n n cgar a yang dihcri tah u kan o [eh 
Badan Pcrncr iksa Keuangan, ditangani scpcnuhn ya olch Kornisi 
APBN DPR RL Hal ini scsuai dcn g.rn hunyi pasal 60 huruf h, 
yaitu b a hwa Korn isi APBN disamping tugasnya schagaimana 
dimaksud d.rlam pasal 59, hcrtug:as pub mcnampung dan mcmpc 
lajari hasil Pcrncr iksaan Tahunan Bcpcka scrta apabila dipandang 
pcrlu mcmpcrgu nakannya schag:;i bah.m dalarn r.mgka mclakxa 
nakan wewcnang dalarn tugas tcrscbut. 
Has il I'cm cr i ksuan Tah unan Bcpcka tcrscbut b c lum ditangan i 
s c c a ru k h u sux o lch Ko m is i APB!', n a m u n h a n ya d i g u n n k a n 
schagai b ah an/r efcrcus i pa d a wak tu m crnbn h a s R UU ten tang 
Tambahan d.m Pcrubahan atas APBN (RUU tcntang TP APB'.") 
dun JUJU tent.mg Pcrhitungan Anggaran Neg.am (RUU l'-.:ntang. 
PAN). 
Apab ila dikctcmukan ada hal-hal yang dianggap mcnonjol Jan 
pcnting , m ak a masulahny a di kc mu k ak a n pa da waktu Kornisi 
APBN mcngudakan rapat kcrja dengan Mcntcri Kcuangan. 
Hasi l Pcmcr iksnnn Tahunan Bcpcka scl ain d isampaikan kepada 
Pirnpin an Kornisi APBN jug a di sampa i kan kcpa da Pimpirian 
Frakxi-Irukxi dan Pirnpin an Alat Kclcngkapan DPR RI lainn ya. 

3. Pasul 4 ayat 2 
Da larn pasal ini di atur b ahwa un tu k kepentingan pelaksanaan 
wcwcnang dan tugasnya, DPR RI dapat mcrigadakan konsultasi 
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dan koordinasi dengan Lembaga Tinggi Negara lainnya. 
Dalam DPR RI Periode Keanggotaan tahun 1987-1992, tugas dan 
wewenang tersebut telah dapat dilaksanakan dan berjalan lancar 
antara Iain dengan dilaksanakannya konsultasi antara Komisi HI 
dengan Mahkamah Agung. 
Disarnping iru dilaksanakan pula konsultasi antsra Pimpinan DPR 
RI dengan Ketua Bepeka dan DPA Dalam rangka rnembicarakan 
dan membahas hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan wewe 
nang DPR RI maupun masalah lainnya yang bersifat nasional, 
Pimpinan DPR RI secara rutin mengadakan konsultasi dengan 
Presiden. Hal ini sesuai dengan pasal 43 ayat (1) huruf g yang 
menyebutkan bahwa tugas Pimpinan DPR RI adalah mengadakan 
konsultasi dengan Presiden setiap waktu diperlukan. 

4. Pasal 7 ayat (1) huruf e 
Dalam Peraturan Tata Tertib DPR RI pasal 7 ayat (1) huruf e 
disebutkan bahwa Anggota BPR RI yang berhenti antar waktu 
diganti oleh organisasi/golongan yang bersangkutan, setelah 
terlebih dahulu bermusyawarah dengan Pimpinan DPR RI. 
DPR RI Periode 1987-1992 telah melaksanakan pasal rersebut 
dengan sebaik-baiknya yaitu setiap penggantian antar waktu 
Anggota DPR RI, Pimpinan Induk Organ isasi mengadakan 
musyawarah dengan Pimpinan DPR RI untuk mencapai rnufakat 
tentang calon-calon penggantinya. Hasil musyawarah antara 
Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Induk Golongan/Organisasi 
tersebut kemudian diajukan kepada Presiden untuk mendapat 
keputusan sebagai Anggota Dewan. Namun ketentuan ini tidak 
berlaku untuk penggantian antar waktu bagi anggota dari Fraksi 
ABRI. Pengecualian ini diatur dalam pasal 33 ayat (1) huruf b 
Peraturan Pernerintah Nomor 36 Tahun 1985 yang menyatakan 
bahwa untuk mengisi lowongan anggota DPR RI yang berhenti 
antar waktu, calon pengganti dari Golongan Karya ABRI, diaju 
kan oleh Pangiirna Angkatan Bersenjata kepada Presiden melalui 
Pimpinan DPR RI. Panglima ABRI tidak berkewajiban untuk 
melakukan musyawarah dengan Pimpinan DPR RI. 

5. Pasal 8 
Untuk melaksanakan wewenang dan tugasnya, DPR RI mempun 
yai: 
a. Hak meminta keterangan kepada Presiden. 
b. Hak mengadakan penyelidikan. 
c. Hak mengadakan pembahasan atas RUU. 
d. Hak mengajukan pernyataan pendapat, 
e. Hak mengajukan/menganjurkan seseorang jika ditentukan 

oleh suatu peraturan perundang-undangan. 
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t. Huk mcngujukan Rancangan Undarig-undang Usu] Inisiatif. 
Dalam pclaksanaannya , hak-hak yang dibcrikan kepada DPR RI, 
pa da DPR RI pcr iorlc 1987-1992 bclurn dapat dila ksanakan se 
pcnuhnya scpcrti yang diatur dalam Pcratur.m Tata Tcrtih, kccuali 
hak rn cnga da kan pcrub ah an atas RUU dun h.tk mcngajukan/ 
mcnganjurknn scseorang jika 50 d itcntuk an oleh suatu peraturan 
pcrund.mg-undangan dan huk mcngajukan pernyataan pcndapat. 
1) l ln k mcng a da kan pcr ubahan alas RUU te lah d ilaksana kan 

scpcnuhnya olch DPR Pcriodc in i, y.iitu da larn bcntuk usul 
usul pcrnhah:rn pad;i ~:,;1;1t mcmbahns RUU yang datang dar i 
Pcm cri ntnh tcruta ma dal arn Pcmbicaruan Ting kat III, yang 
dilakuk.m bcrsama-samu dcngan Pemcr intuh. 

2) Scl.rin hu k tcrschut. hu k mcng aju knn pcrnyataan pcndapat 
dilab.anakan olch DPR pcriodc ini. Pcrnyatuan Pcndapa t 
DPR-Rl tcritanj; Per.mg Tcluk te lah disct uju i da larn rapat 
pur ipuma DPR-Rl [;1 ngg;il 1 (i Pcbru ar i 1991. 

3) lfak mrngajukan/mcnganjurkan sescor ang jika diicntukan 
olch su.uu pcraturan perundang-undangan, o lch DPR RI 
Pcriodc in i tclah dil a ku k an bchcr apa kal i y a it u pada suat 
mcngaj u kan cnlon-c.i Ion kcanggotaan Hakim Agung, Pcnca 
li in :111 Ketua Mah kam.ih Agung dan pcnca lonan Kc:rnggo 
ta.m !1:1 dan Pcrncri ksa Kcuang.i n. 

4) I Iak DPR yang lain yaitu hak untuk mcngadakan pen ycli di 
kan, huk m cm inta kctcr.mg.m dan hak mcng:ajukan RUU 
Usu] in is i al i I b e l um dil a ksan akan o lch DPR Rf Peri ode 
I 9X7- l 9Y2. 

6. Pasul 9 ayat (I) huruf h 
Pasal tni mcn yntak.m huhw» Anggul:J DPR RI mcrnpunyai Hak 
Prutokol dan Hak Keuangan/adrrunistratil. 
Me ngc nai h a k protoko] tclah dapat diwuju dkan dcn g.m bcr laku 
n ya U nd.mg-undang ten tang Pron .kol. 
Sc dan g k an untuk hak kcu angn n/adm in i s tr at if rn a s ih hcr l aku 
Undang-undang Nomor 12 Tahun 19XO, n amun scsuai saran dan 
kchcndu k Dewan maka tclah d ikcluar kan Keputusan Pr es idcn 
m au pun Surat Eda ran :Vte n tc r i Kc u a n g a n yang m cmb er i ka n 
peningbt:m tcrhadap pcngh.rsil.m Dewan. 

7, Pusal 10 
Pasal in i rncngatur mcngcnni hak DPR RI untuk mcminia ketcr 
:1ng:rn kcpada Prcsidcn, 
Hak tcr scbut da lurn keanggotaan DPR RI Perro de 1987-1992 
bclum dilaksanakun. 
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8. Pasal 15 
Pasal ini mengatur mengenai hak DPR untuk mengadakan penye 
lidikan. 
Pelaksanaan dari hak tersebut juga tidak/belum digunakan dan 
bila terdapat permasalahan-permasalahan terlebih dahulu diada 
kan rapat-rapat gabungan komisi ataupun konsultasi antara DPR 
RI dengan Pemerintah. 

9. Pasal 23 
Pasal ini mengatur bahwa Anggota DPR RI dapat mengajukan 
usu) perubahan atas Rancangan Undang-undang yang berasal dari 
Pemerintah. 
Khususnya dalam DPR RI Periode 1987-1992, cukup banyak 
perubahan-perubahan yang dilaksanakan oleh DPR RI atas RUU 
yang diusulkan oleh Pemerintah baik perubahan rnateri, maupun 
penambahan atau pengurangan pasal-pasal dalam RUU, mengi 
ngat DPR RI Periode 1987-1992 cukul banyak menyetujui RUU. 

10. Pesa] 24 
Hak mengajukan pernyataan pendapat DPR RI Periode 1987- 
1992 telah dilaksanakan. Hal tersebut merupakan kenyataan akan 
tanggapnya DPR RI atas hal-hal yang menyangkut perkernbangan 
dunia internasional khususnya dalam rangka mewujudkan hak 
hak negara yang berdaulat. 

Pernyataan pendapat DPR RI mengenai masalah Perang 
Teluk diawali sejak terjadinya Krisis Teluk pada tanggal 2 Agus 
tus 1990 dengan penyerbuan terhadap Kuwait oleb Pasukan Irak 
yang kemudian disusul dengan aneksasi atas Kuwait pada tanggal 
17 Januari 1991, yaitu penyerbuan udara oleh pihak Pasukan 
Multinasional yang dimotori o leh Amerika Serikat terhadap 
sasaran penting di wilayah Irak dan Kuwait, telah menimbulkan 
keprihatinan yang cukup rnendalam bagi negara-negara di dunia. 
Sehubungan dengan hal tersebut oleh DPR RI masalah ini telah 
dipertanyakan dalam Rapat Kerja Komisi I dengan Menteri Luar 
Negeri RI pada tanggal 30 Januari 1991, Pemerintah menjelaskan 
bahwa Indonesia telah menyampaikan sikap secara tegas yaitu 
menyesalkan tindakan penyerbuan tersebut dan agar diusahakan 
penyelesaian secepatnya secara politis dan damai melalui berba 
gai forum internasional dan mendukung resolusi PBB yang 
menyangkut Krisis Teluk, 

Pemerintah Republik Indonesia melalui berbagai jalur di 
plomasi dan herbagai badan internasional telah melakukan upaya 
yang cukup intensif dalam rangka mencari penyelesaian atas 
Krisis Teluk dan menyampaikan sikap tegasnya atas berkem 
bangnya masalah ini, Indonesia sangat prihatin atas pecahnya 
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Pcraug Te luk yang mcngakihatkan j.uuhnya korban di kcdua 
b c lah pi h a k terrn asuk pcn du duk sipil yang tidak hcrdosa sorta 
mcrnbawa dampak yang luas tcrh adap stabilitas Jan pcrda maian 
dunia, pcrck onomian gluh;Ji, hancurnya pcr.ulab.m mnnusia. 

Pcran g Tcl u k m cugu kib.u ka n kurang clckt ifnya sar ana 
diplomasi d;Jfi b crb a g a i l cmb ag a i ut crnus i o n a l scp ert i OKI, 
Gcrakan ~·on Blok, OPEC, dun lain-lain didalam ikut mcncari 
jalan keluar hagi pcnyelcs.rian mas.ilah ini. 

Wewc nang yang dibcr ikan kcpada Tcntaru Multi nasional 
hcr dnsarkan rcso!u si Dcwa n Kea rn :111<1 n P BB !\'. ornur 6 78 tcrlal u 
luas dan longgar yang tcmy.ua mcmbawa akihal pcnycrbuan atas 
wilnyah Irak olch TcnL1r:1 Multi nasioual. Scpcrti halnya Indone 
sia tid.rk xct uju alas anc k sns i d.rn h ancur n ya Kuwait ol ch l r a k 
maku In doncsiupun m crnandang dcl!gan sibp sang:it keras pe 
n yerbuan da n pcng:hancura n Ira k scb;1g:1 i b.mgsa y;rn)! hcrdau lat. 

Untuk mcrnpcrccpat pcnyclcsaiun pcrarig Tcluk Pcrncrintah 
Iruloru-sia mcngusulkan : 
a) Ag;ir lrn k b crscdia mc n ar ik dir i dari wi!ayah Kuwait yang 

diduduk i. Pcnar ikun diri t id.rk mcmpcrrnalukan Irak, lct ap i 
juslru akan mcrnpcrku.u posisi Ncgara-ncgara Non Blok dan 
Ncg a ra-n c gur a Ar ah d a l a m u s a h a b cr s a ma agar lsr ac I 
mundur d.rri wilaynh Arab d.m Palcstina yang tclah diduduki 
sccara llcgal. 

h) Kcpada Amcrikn diruintak.rn jnrninan y;111g lcb ih nyata bah 
wa sctclah Irak mundur dur i Kuwait maka m.rsulah-mnsulah 
bcsar di kaw.rsnn terxcbut khususnya m.rsalah Pa lcxtinn dapat 
disclcsuikan sccar:1 tuntus. 
Dari p c njulu s.m Mcn u-r i Lu.rr Ncgcri tcrscbut di k a l a n g an 

DPR RI bcrkcrnbang pem ik iran , b.ihwa Iang kah dan sik ap yang 
d isu m p:1 i k.m ul ch Pcm cri 11 t.ih RI d idu lum pcnyclcs.riun aL1s Kr isis 
Tcluk d;111 sibp dj dalarn rrunghadapi hci kcmbangnya masalab in i 
kur.mg dikctahu i o lc h musy a rakat schingga ada kcsan hahwa 
Pemcrintah hcrvikap "adern uycm" saja tcrhadap pcr istiwa Perang 
Te!uk. 

Unt u k itu DPR RI mcndcsak kcpnda Pcmcr inrah agar scgcra 
mcngarnbil prakarsa yang k•Jngkrit tcrh adap pcnyclesaian durnai 
atas Per.mg Tcluk mclalui scgcn:ip xalur.m diplomatik yang terse 
dia dan lcmh;1g;1-lcmhag:1 intcrn.ixionnl yang ;1da sccara rncnyclu 
ruh sch;1g:1 i man i li:stasi pcran.m lndo!ll:sia di Ioru rn in tcmasiona I. 

Untuk rncng.ur;rngi d:1mpak Pcr:ing Teluk terh:1dap slahilitas 
nasi()n;J[ d:1n kdangsungan pcmh:;ngunan, DPR RI mcnghirnhau 
m:1syar:1bt untuk hcrsibp tcn:rng, tid<ik leqxmcing nlch provoka 
si d:m bt:rila·hcrita yang tidak scimhang scrta informasi yang 
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keliru yang dapat membentuk opini yang tidak proporsional, 
Oleh karena Itu perlu ditingkatkan persatuan dan kesatuan 

bangsa atas dasar wawasan kebangsaan yang menjunjung tinggi 
harkat dan martabat manusia sesuai jiwa dan semangat Pancasila 
didalam menghadapi masalah ini, Dan meminta perhatian Pemer 
intah c.q Departemen Penerangan untuk lebih meningkatkan 
inisiatif dalarn pemberitaan mass media ke arah penonjolan ke 
pentingan nasional Indonesia, tidak semata-mata memberikan 
kesempatan luas kepada pers dalam menyebarluaskan pemberi 
taan yang berlebih-Iebihan terhadap Perang Teluk, agar rakyat 
tidak mudab terpengaruh oleh perkembangan perang teluk yang 
akan mengarah kepada suasana perpecahan yang dapat merusak 
sendi-sendi persatuan dan kesatuan bangsa. 

Atas berkembangnya pemikiran mengenai masalah tersebut 
maka diambil langkah-langkah alternatif, yaitu mendesak Peme 
rintah RI untuk lebih mengupayakan langkah-langkah kongkrit 
dalam rangka penyelesaian secara menyeluruh perang teluk, atau 
DPR RI mengeluarkan pemyataan pendapat mengenai Perang 
Teluk serta usu! penyelesaian menyeIuruh kawasan Timur 
Tengah, 

Ist Pernyataan Pendapat DPR RI Mengenai Perang 
Teluk selengkapnya adalah sebagal berikut: 

Perang Te luk yang makin berkecamuk telah mernasuki 
tingkat penghancuran dahsyat dan mengakibatkan korban manu 
sia yang terus meningkat, kehancuran infrastruktur, budaya dan 
ekologi yang makin meluas, ancaman resesi dunia yang makin 
nyata, serta rasa tidak aman yang melanda seluruh pelosok dunia. 
Apab ila keadaan tersebut dihiarkan berlangsung terus dapat 
mengancam dan merusak peradaban manusia dan memudarnya 
harapan dan keperca yaan umat manusia terhadap kemampuannya 
dalarn mernan faatkan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi 
kepentingan kesejahteraan, keadilan, dan perdamaian dunia. 

Bangsa Indonesia dengan jati dirinya sebagaimana diamanat 
kan dalam Pernbukaan UUD 1945 yaitu antara lain : "Ikut melak 
sana kan ketertiban dunia yang berdasar kan kemerdekaan, 
perdamaian abadi dan keadilan sosial ", selalu menentang keras 
segala bentuk intervensi asing, agresi dan penggunaan ataupun 
ancaman penggunaan kekuatan senjata dalam hubungan antar 
negara. Indonesia yang selalu menjunjung tinggi Piagam PBB, 
prinsip-prinsip Dasa Sila Bandung, Gerakan Non Blok dan Orga 
n isasi Konferensi Islam, senantiasa berpendirian bahwa segala 
bentuk pertikaian antar negara hendaknya tetap dapat diselesaikan 
secara damai melalui perundingan berdasarkan prinsip sating 
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menghormati kcmerdckaan dan kcdaul.uan, prinsip hidup hcrtc 
tangga sccaru baik scrta sa\ing rncrnajuk.m dan mcnycjahtcrakan. 
Okh karcnmya ancksasi lrak ata;.; Kuwait schagai ncgara yang 
mcrdc ka d:1 n h cr duu lat p('tJ u '1 den g;111 :1 l;1s:1n a p:ipu n sama seka li 
tidak daput dibcnarkan. 

Kita s:1ngat prinaun ;1!:1s kcg:1ga!:in scg:ila upaya darnai yang 
tcla h d ipra kn rxai olch hanyak pi ha k sejak hu lan Agustus 1990 
s arnpai dcng an sau t a k h i r t:ingg;il JS Janu ar i 1991 tcr masuk 
langkah -l.uigkah pcn dckat.m yang ditcrnpuh lndonesin. Kita juga 
sang:ll men ya y an gk:in k ct ida k h crh :1si 1 an pcnyclcs« ian Kris is 
Tclu k scc11:1 d.unai okh ncg:1r;1-ncg;1r:1 di kuwusan tcrscbui, scrt a 
mcnvcsnlkun kctcrlihatau kckuatan bcs.u duri luar kawasan. 

Scja Ian 1.kng:in pri nsi p-pri nsi p 1 Ii ;1t;1s, I mJr 1ncsi:1 men du kung 
rcsulusi-r csolusi Dewan Kca manm PBH v;1ng antara lain mcng 
hvnd.ski pcn)!U!Hhlran Ira\; rl;iri K11\v;1i1, scrl:! mendukung rcso 
l uxi-r csoluvi PBR Iainnya yang hcrk:1itin dr.:ng:in upaya pcrdam 
a i.m di Timur T<~ng;1h d a n i eru s rncndororig pcnyclcsaiannya 
sc1..::ir:1 a d i l da n m c n yc lu r u h , k hu susn ya m n sa l a n Pn l cst i n a . 
Adunvn resolusi-r esolusi Dewan Ke.nuan.m PBB 1cntang Krisis 
'ic iu k , mcrupak.in pcnq.~:1s<H\ kcmh;di m;1sy;!rakac dun i a yang 
tid:ik mcrnhcuarkun sarnn sck:iii scti:1r' tirulakan ancks.rs]. 

Pcr:ing \c!:1h tcrj.idi dun m.nup.rka n kcnyata:rn y;ing pnh i t, 
ganas. dun 1r:1~is akibutn yi b:1gi h:1nµs1 h:ings:1 di k.rwuxan terse 
but. Kita tid:;k dap:1t mcuctnna l-;1.l1;i11curdn hangsa d.m ncgara 
Kuwait b<.:gitu pula k ita ti:hk re la m c lih at k chuncur an hangsa 
Ir ak Dalum pcr k embauu.mn yu , tingk:it cskaL1si pcrang tel ah 

mcnd orung scm u a p i h.rk u n tuk rncnggun;1kan m c s i n p cr a n g 
bcrtcknologi r·:rnggih schingg:1 mcn irnbu lk.m pcnghancuran t.mp.i 
pilih b u lu , y;rng d ikhnw.u ir ka n d;1p:it mc Ia mpnui rwhks;rn;1;rn 
rcs o lus i Dew.in Kcrun.m.m FBB. Kc:1d;i;in in i dap:it nH;r;rngsang 
pcngguil :1:1n sr·nj;Jta-scnj:ita 1wm11:;ri:1h non kon vcnsion a l yang 
akan bcrukihut kchan curan rnunusia d.in pcr adahnnnya di Kaw.r 
san Tcluk, scrla akan m: .. .n iuibui ka n 1J;1rnp:1k n~·g:1til yang luas kc 
<c l uruh fH:ln"1lk dun ia , Dis:1mpinl.( itu tcl;ih m cn dor on g pu Ia 
t imbu lnyu a ks i-u k s i tcror ixnrc i n tc r n a s i on a l yang bcra k ib a t 
mcucipt.ikan rns:1 tidilk :mnn dan kcgt:lis:1h:rn rnasyarak;it dunia. 

Disisi lain gcncarnya pcmhcr itrn1 ten tang Perang Teluk yang 
tidak tcrlcpas dari usaha JH•lrag;1iHh. ap;1hila tidak tliwaspadai 
akan J:1p:1t mcngarah kcp;id:1 t<:rht'nt1.1kny;1 pcrscpsi yang kcliru 
Lian p1ilaris;1si taj:1rn di kal:iPi~an np:~v;i1;0kat k\ta dcngan scg:ala 
akib:1t y;mg tid:1k diinginbn, 

rv1cmrv:rh;itik:in dcng;rn scks:11n:1 li•:rha~ui p;l!1d:rng;m yang 
bcrkcrnh:inr• d:ibn1 nnsy:1.1:tk;11 ;l;;n !1·rp:mggil nkh t;tr\l!.gung 
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jawabnya sebagai wakil-wakil rakyat dari suatu bangsa yang cinta 
damai, dengan tetap berpegang teguh pada Pancasila dan UUD 
1945; berdasarkan Kctentuan Pcraturan Tata Tertib DPR RI, 
dengan ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menya 
takan pendapat sebagai berikut ; 
1) Mendesak Irak dan Pasukan Multinasional Pimpinan Ameri 

ka Serikat segera melakukan gcncatan senjata untuk member 
ikan kesernpatan kepada upaya penyele saian Krisis Te luk 
melalui jalan diplomasi dan mendesak Dewan Keamanan 
PBB untuk segera mcngeva luasi perkembangan Perang Te 
luk dan mengupayakan kembali pcnyelesaian secara damai. 

2) Mcndesak penarikan mundur Pasukan Irak dari Kuwait dan 
penarikan mundur Pasukan Multinasiona l dari kawasan 
Teluk, demi mcmungkinkan terbukanya jalan ke arah per 
damaian, dan terlaksananya proses pemulihan kedaulatan dan 
Pernerintahan Kuwait di bawah pcngawasan PBB. Mendu 
kung dan menghargai berbagai prakarsa untuk mcnghentikan 
Perang Teluk dan mencari pcnyelcsaian sccara damai yang 
sedang diupayakan bcrbagai pihak dcwasa ini, 

3) Mendesak agar pcnyelesaian Kr isis Teluk segcra dii kuti 
dcngan penyelcsaian secara mcnyclurnh masalah-masalah di 
Timur Tengah khususnya masalah Palestina atas dasar hak 
rakyat Palestina untuk hidup scbagai bangsa dan ncgara yang 
merdeka dan berdaulat, rnclalu i Konperensi Internasional 
tentang Perdarnaian di Timur Tcngah yang disclcnggarakan 
olch PBB, demi terciptanya pcr dnmaian yang langgcng di 
Timur Tengah. 

4) Menghimbau solidaritas bangsa-bangsa di dunia khususnya 
negara-negara maju dan mampu untuk mernbantu mernban 
gun kernbali Kuwait dan Irak segera setelsh pcrang berakhir. 

5) Mendukung sikap, kebijakan dan langkah-langkah yang telah 
diambil Pernerintah Indonesia dalam mcnghadapi krisis dan 
Pcrang Tcluk, serta mcndorong agar Pcmerintah terns me 
ningkatkan upaya pcrdarnaian dcngan memanfaatkan berba 
gai peluang mclalui saluran diplornatik scrta mengoptimalkan 
pcran PBB, Gcrakan Non Blok (GNB), dan Organisasi Kon 
pcrensi Islam (OKI), dengan menggalang solidaritas dunia 
untuk perdamaian scbagai kckuatan moral dalam mcmper 
kuat opini dan tckad dan pcnyclesaian darnai Krisis Teluk 
dan setiap pertikaian lainnya. 

6) Menyampaikan rasa pr ihatin alas korban rakyat sipil yang 
makin meningkat dan menghimbau Pemcrintah Indonesia 
mengirimkan bantuan kernanusiaan mclalui Palang Merah 
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- dari FKP 
- dari FKP 
- dari FKP 
- dari FKP 
- Jari FKP 
- dari FKP 
- dari FKP 
- dari FKP 
- dari FKP 

1) Theo L. Sambuaga 
2) Awang Farock Ishak 
3) Marzu ki Darusman, SH 
4) Mozes Ad is 
5) H.E. Mackhon 
6) Socharlo 
7) Oka Mahendra 
8) M. S. Situmorang, SH 
9) Ben Messakh 

Intcrnasional untuk meringankan pcndcritaan para korban 
Pcrang Teluk. 

7) Mcnyerukan kepada Pemcrintah Indonesia khususnya apara 
tur pcncrnngan, demikian pula terhadap scgcnap organisasi 
kckuatan sosial politik, organisasi kcmasyarakatan, pcrs, 
lemhaga dan pimpinan masya rakat lainnya untuk mening 
katkan usaha penerangan agar masyarakat mcndapatkan 
gamharan dan pengertian yang tcpat sccara proporsional 
tcntang Perang Tcluk maupun upaya damai yang scdang 
dilakukan Pcmcrintah Indonesia, agar masyarakat tcrhindar 
dari pandangan keliru yang menggamharkan Pcrang tcluk 
scbagai perang antar Ras ataupun an tar agama. SclanjU:tnya 
mcngajak masyarakat un tuk bcrsarna-sama meningkatkan 
kcwaspadaan agar sclalu dapat mcnyelcksi dan tidak mudah 
terpcngaruh o leh hcrhaga i bcri ta dan in formasi khu susn ya 
berita dan informasi yang dapat mcmbangkitkan emosi yang 
tidak schat Jan mcrnhentuk pcrscpsi kcliru ten tang Perang 
Teluk. 

8) Mcnyerukan agar bangsa Indonesia senantiasa mcngutama 
kan pcningkatan pcrsatuan dan kesatuan bangsa, mcrnantap 
kan wawasan kcbangsaan, mcmperkokoh kctahanan nasional, 
scrta tcrus mencrus mcrnel ihara semangat, Jan kcrj a keras 
dalam menyukseskan pernbangunan nasional. Mcnghimhau 
kepada Pcmerintah untuk terns hcrupaya mcrninimalkan Jan 
mcngatasi dampak ncgatif Pcrang Teluk. 
Semoga Tu h an Yang Maha Esa scnantiasa membcrikan 

taufik dan hidayah-Nya kepada hangsa Indonesia scrta memhuka 
pintu hati Jan pikir an seluruh bangsa-bangsa Ji dunia untuk 
bckcrja lebih ker as bagi perdamaian dunia, pcmhangunan, kese 
jahteraan, Jan kcadilan schingga bumi hari csok mcnjadi tern pat 
yang lchih baik bagi kehidupan dan peradaban manusia. 

Pern yataan Pen dapat tcrsebu t dihuat Ji Jakarta pada tanggal 
16 Pcbruari 1991 dan ditandatangani olch : 
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• dari FKP 
- dari FKP 
-dari FKP 
- dari FKP 
- dari FKP 
- dari FKP 
-dari FKP 
- dari FKP 
- dari FKP 
- dari FKP 
-dari FKP 
- dari FKP 
- dari FKP 
- dari FKP 
-dari FABRI 
- dari FABRI 
• dari FABRI 
- dari FABRI 
- dari FABRI 
- dari FABRI 
-dari FABRI 
-dari FABRI 
- dari FPP 
- dari FPP 
- dari FPP 
- dari FPP 
- dari FPP 
- dari FPP 
- dari FPP 
- dari FPP 
- dari FPDI 
- dari FPDI 
- dari FPDI 
- dari FPDI 
- dari FPDI 
- dari FPDI 
- dari FPDI 
- dari FPDI 
- dari FPDI 
- dari FPDI 
- dari FPDI 
- dari FPDI 
- dari FPDI 

10) Aloysius Aloy 
11) Oemar Said 
12) Prof. Dr. J.H.A. Mandang 
13) Ny. M. Hertasning 
14) Ny. H. Sis Hendarwati H 
15) Drs. H. Muhammad Mumi 
16) Susatyo Mardhi 
17) Soesanto Bangoennagoro, SH 
18) Umbu Harsmburu K 
19) A. Wiratno Puspoatmodjo 
20) Soebijono, SH 
21) G.M. Tampubolon 
22) M. Hoesni Tharnrin Assaat 
23) Sabar Koembino 
24) J.H. Surnarjono 
25) A. Hartono 
26) Ginandjar 
27) Soeardi 
28) Made Sudiartha 
29) Waltom Silitonga 
30) Drs. E. Syarifuddin 
31) HE Kusnaedi 
32) Muhammad Djafar Siddiq 
33) Thaheransyah Karim 
34) Jusuf Syakir 
35) Ny. Syafinah Oedin, BA 
36) H. Andi Cella Nurdin 
37) Drs. H.M. Harun Amin 
38) Ors. Tadjuddin Ibrahim 
39) Ors. Mardinsyah 
40) Markus Wauran 
41) T. Dachman Muzir 
42) Aberson M. Sihaloho 
43) Marcel Beding 
44) Anwar Datuk 
45) Sardjito Dhasoeki 
46) Fatimah Achmad 
47) Parulian Silalahi 
48) Popo Haroen 
49) Djenny Suharso 
50) Djupri 
51) Soetardjo Soerjogoeritno 
52) Adipranoto 
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11. Pasal 31 
ini mcngatur mengenai hak mengajukan/mcngan jurkan scseorang 
jika dicalonkan oleh suatu pcraturan pcrunadang-undangan. 
Pclaksanaan hak tersehut cukup sering dilakukan dalarn Periodc 
1987-1992, s e p cr ti pengajuan ca l o n Hakim Agung, Ketua 
Mahkarnah Agung, maupuo Anggota BEPEKA. 
Khusus dalam usu] pcngajuan calon Kctua Mahkamah Agung, 
tcrdapat pcrhcdaan pcn dapat, mcngingat dalam ketcntuan perun 
dang-undangan, walaupun daftar narna calon diusulkan oleh DPR 
RT, narnun t idak jelas-jelas d ischutkan siapa yang mcngamhil 
prakarsa. 

12. Pasal 33 
Pasal ini mcngatur mcng cnai Hak DPR RJ untuk mcngajukan 
Rancangan Undang-undang Usu[ Inisiatif. 
Hak ini bclum dilaksanakan olch DPR RI Pcriodc 1987-1992. 

13. Pasal 39 ayat (l) 
Dewan Pcrwakila n Rakyat yang bcrdasar kan Undang-uudang 
yang bcrlaku terdir i alas unsur golungan pol itik dun golongan 
karya. mcmbcntuk cmpat fruksi , yaitu : 

a. Fraksi ABRI 
h. Fraksi Karya Pcmbangunan 
c, Fraks: Partai Dcrnokrasi Indonesia 
d. Fraksi Pcrsatuan Pcmbangunan yang disingkat Fraksi 

Persatuan. 
Da lam pc la ksanaannya u n tu k DPR RI Pcr iorlc 1987-1992, pe 
n ychutannya tidak lagi bcrdasarkan alfabct, melainkan disesuai 
kan dengan jumlah kcanggutaan fraksi. 

14. Pasal 43 
Pasal 43 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa Pimpinan DPR RI 
mempunyai tugas mcnyusun rcncana kerja Jan mengadakan 
pemhag ian kerja antara Ketua da n Wakil Ketua serta mcngu 
mumkannya kepada rapat paripurna. 
Dalam rangka mclaksanakan pasal tcrsebut, maka berdasarkan 
keputusan rapat Pimpinan DPR RI tanggal 6 Okt ob cr 1987, 
pcmhagian tugas/kerja diantara Pimpinan DPR RI diatur sebagai 
berikut : 
a) Koordinator Bidang Po l iti k , Sa iful Su lun , mcmhidangi 

Kornisi I, II, III, dan BKSAP. 

- dari FPDI 
- dari FPDI 
- dari FPDI 
- dari FPDI 

53) Alexander Wcnas 
54) H. Asmasubrata 
55) B.M. Marbun 
56) Budi Hardjono, SH 
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b) Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan, R. Soekardi, 
membidangi Kornisi IV, V, VI, dan BURT. . 

c) Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan, Drs. Soerjadi, 
membidangi Komisi VII dan APBN. 

d) Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Dr.HJ. Naro, SH 
membidangi Komisi VIII, IX, dan X. 
yang kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan Pimpinan 
DPR RI Nomor 3/Pimp/II/1987-1988, tanggal 8 Oktober 
1987 tentang Pembagian Kerja Antara Ketua dan Wakil 
wakil Ketua DPR RI Periode 1987-1992. 
Ketua DPR RI menangani Bidang Umum dalam arti men 
cakup semua bidang koordinat. 
Pasal 43 ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa tugas 
Pimpinan DPR RI adalah menentukan kebijaksanaan keru 
mahtanggaan dan anggaran belanja DPR RI berdasarkan 
hasil rapat Badan Musyawarah dengan dibantu oleh Badan 
Urusan Rumah Tangga dan apabila dipandang perlu dapat 
pula mendengar pendapat Sekretaris Jenderal DPR RI, dalam 
realisasinya bahwa kebijaksanaan-kebijaksanaan kerumah 
tanggaan dan anggaran belanja DPR RI tidak lagi melalui 
pembahasan dalam rapat-rapat Badan Musyawarah DPR RI 
tetapi diputuskan oleh Pimpinan DPR RI, hal ini sesuai 
dengan pasal 64 ayat (1) huruf a. Pasal 43 ayat (1) huruf c 
menyatakan bahwa tugas Pimpinan DPR RI adalah menentu 
kan kebijaksanaan kerja sama antar Parlemen berdasarkan 
hasil rapat Badan Musyawarah, 
Dalam kenyataannya kebijaksanaan-kebijaksanaan kerja 
sarna antar Par lernen ini dibahas oleh BKSAP, sesuai 
dengan pasal 68 ayat (1) huruf a, bahwa tugas BKSAP adalah 
menggalang, membina, mengolah, dan mengembangkan hu 
bungan persahabatan dan kerja sama antara DPR RI dengan 
Parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multila 
teral, terrnasuk Organisasi Internasional yang menghimpun 
Parlemen-parlemen dan anggota-anggota parlemen. Hasil 
pembahasan atas kebijaksanaan-kebijaksanaan kerja sama 
antar parlemen oleh rapat BKSAP disampaikan secara lang 
sung kepada Pimpinan DPR RI untuk mendapatkan keputu 
san, dan tidak lagi melalui rapat Bamus. 

15. Pasal 54 ayat (2) · 
Pasal ini menyatakan bahwa apabila dalam masa reses ada rnasa 
lah yang menyangkut wewenang dan tugas DPR RI dianggap 
prinsipil dan perlu segera diambil keputusan, maka Pimpinan 
DPR RI secepatnya memanggil Badan Musyawarah untuk meng- 
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adakan rapat, setelah mcngadnkan konsultasi dcngan Pimpinan 
Fraksi-traksi. 
Dalam kcnyataannya pasal ini tidak pernuh di laksanakan, Apabila 
tcrdapat hal-hal yang dianggap prinsipil yang pcrlu ditangani oleh 
Pimpinan DPR RI dan diarnbil kcpu tusan, maka Pirnpian DPR 
RI tidak mcngundang rapat Badan Musyawarah di rnasa r eses, 
akan tctapi cukup dcng.m mcngada k.m pcrt crnu an konsu l ta s i 
dengan Pimpinan Fruksi-Iraksi. 

16. Pusal 56 ayat (l) 
Pasal ini menyebutkan bahwa jumlah kornisi dun ruang: lingkup 
tugas masing-masing ditetapkan oleh DPR RI. 
in i tclah dilaksanakan dcngan haik olch DPR RI Pcr iode 1987- 
1992, y a itu Jcngan diputuska n da larn r apat par ipur na DPR RI 
pada tanggal 15 Juni l 98H, yang dituangkan dalam hcntuk Surat 
Kcputusan Dewan 
Pcrwaki lan Rakyat Repuhlik Indonesia Nomor 11/-DPR R[IIV/ 
1987-1988 tentang Pcncntuan Ru.mg Lingkup Tugas Pas.mgan 
Kcrja Kornixi-kornisi dal.un Dcw;111 Pc rw.ik ilan Rakyat Rcpuhlik 
Indonesia. 
Ditcrbitk.mn ya Kcputusun Prcsidcn Rcpuhlik lndnncsia Nornor 
26 Tah un 1988 tcntang Ballan Pcrtan ahan Nasional. rnaka DPR 
RI mcnctapkan Badan tcrscbut m cnjadi ruang l iug kup tugas 
Korn is i II b erdasarkan Surat Kcputusan Dewan Pcrwa k il an 
Rakyat Rcpu b l ik Indonesia Norn or 5/DPR Rl/111/1988-1989 
tcntang Pcnamhahan Ruang Lingkup Tugas Komisi II Dewan 
Pcrwakilan Rakyat Rcpublik Indonesia Dcngan B;1Jan Pcrtannhan 
Nasional. 

17. Pasal 58 ayat (I) dan ayut (2) 
Pasa l ini rn cnyatakan bahwa Pimpin an Korn isi mcr up.rkan satu 
kcsaturm p imp in a n yang hcrsifat k o lck tif scr ta rncnccrm in kan 

Iraksi-Iraksi, tcrdiri dari setirang ketua dan 4 (cmpat) orang wakil 
kctua yang dipilih o leh anggnla ko m is i pa da sdiap pcrrnulaan 
tahun sidang. Pasal ini telah dilaksanakan dcng.m sebaik-baiknya 
a kan tctapi J iJahu lu i dcngan dicapain ya konscnsus antara Pimp i 
n an DPR RI dcngan Fraks i-Iraksi pada awal periodc DPR RI 
mcngenai kctua-ketua korn isi da lam DPR RI yang mcrnpcr kuat 
konscnsus pcriodc scbclurnnya. 
Konscnsus-konsensus tersebut adalah : 
a. Pimpinan Komisi-komisi : 

Untuk Komisi I kctuan ya Jari unsur Fraksi Pcrsatuan 
Pcmbangunan. 
Untuk Kornisi 11, kctuanya dari Fraksi ABRl. 
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Untuk Komisi III, ketuanya dari unsur Fraksi Karya 
Pembangunan. 
Untuk Komisi IV, ketuanya dari unsur Fraksi Katya 
Pembangunan, 
Untuk Komisi V, Ketuanya dari unsur Fraksi Karya 
Pembangunan. 
Untuk Komisi VI, ketuanya dari unsur Fraksi Karya 
Pembangunan, 
Untuk Komisi VII, Ketuanya dsri Unsur Fraksi Persa 
tuan Pembangunan. 
Untuk Komis! VIII, Ketuanya dari Unsur Fraksi ABRI. 
Untuk Komisi IX, Ketuanya dari Unsur Fraksi Karya 
Pembangunan. 
Untuk Komisi X, Ketuanya dari Unsur Fraksi Partai 
Demokrasi Indonesia. 
Untuk Komisi APBN,Ketuanya dari Unsur Fraksi ABRI. 

Sedangkan wakil-wakil ketua diis i dengan unsur-unsur 
semua fraksi. 

b. Pimpinaan BKSAP dan Pimpinan BURT. 
Dernikian pula halnya dengan Pimpinan BURT (pasal 63) 
dan Pirnpinan BKSAP (pasal 67) dengan ketentuan yang 
sarna, yaitu pimpinan bersifat kolektif dan mencerminkan 
fraksi-fraksi, terdiri dari seorang ketua dan empat orang 
wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BURT dan 
BKSAP. Dalam pelaksanaannya, seperti halnya konsensus 
mengenai Ketua-ketua Komisi, Ketua BKSAP diisi oleh 
wakil dari Fraksi Karya Pembangunan dan untuk Ketua 
BURT diisi secara begiliran tiap tahunnya diantara lima 
Pimpinan yang mewakili Fraksi-fraksi. · 

c. Disamping adanya konsensus untuk pengisian Jabatan Ketua 
Komisi/BKSAP/BURT, juga ada konsensus mengenai rapat 
pemilihan Ketua/Wakil-wakil Ketua dari Komisi/BKSAP/ 
BURT, sebagai berikut : 

Apabila Fraksi hanya mengajukan seorang calon untuk 
satu jabatan, maka Ra pat Pleno Komisi/Badan tinggal 
mengukuhkan, 
Apabila Fraksi mengajukan calon lebih dari satu untuk 
satu jabatan, maka diadakan pemilihan oleh rapat pleno 
komisi/badan. 
Apabila fraksi mengajukan satu calon untuk satu jabatan 
dan kemudian dari floor diajukan calon lain dari fraksi 
yang sama, maka terhadap penca Ionannya diadakan 
pemilihan/pemungutan suara. 
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Apabila Iraks i tidak rncngaju kan ca Ion, ma ka calon 
Pimpinan diajukun o lch anggota fraksi yang ada dalarn 
komisi/badan tcrsehut dan tcrhadap pcnca lonan diada 
kan pernilihan/pcmungutan suara. 
Apahila tidak ada c a l o n fraksi yang hcrsangkutan 
maupun d ar i fr aksi yang bcrsangkutan dalam komisi/ 
hadan tersebut dan kepada Iraksi yang bcrsangkutan 
sudah diber ikan hatas waktu pcn yampuian calon tetapi 
melampaui batas waktu bclurn ada calon yang diajukan 
olch Iraksi ierschut, maupun olch anggota fraksi dalam 
floor, ma ka her art] jabatan Pimpinan yang mcrupakan 
ja tah dari fr a ks i terscbut dikosorig kan sclama tahun 
sidang itu. 

18. Pasal59 ayat (4) hurufd 
Pasal in i mcnyatakan hahwa DPR Rl mcngadakan kunjungan 
kerja , termasuk mclakuknn studi pcrhan dingan b ila dip an dang 
perlu dalam masa rcses atau apabila dipandang perlu dalam masa 
sidang. Untuk mclaksanakan ketentuan in i, Lelah di lakukan studi 
pcrbandin gan Korn isi kc lu ar ncgcr i y aitu Komis i APBN kc 
Amerika Ser ikat, Pcrancis, Jerman, Bclgia da n Korn isi J kc 
negara ASEAN pada bulan Marct/Apr il 1992, scdangkan BURT 
kc Jcpang, Korea Sclatan, Tai land, Philipina, New Zealand pada 
bu Ian Maret/April l 992. 

19. Pasal 60 
Pasal ini mcngatur lcntailg tug.as-tugas 13KSAP. Pada kcnyataan 
nya tugas yang dibebankan kcpada BKSAP tclah dilaksanakan 
dengan schaik-baiknya sebagaimana diatur dalam Pcraturan Tata 
Tertib, kccuali pasal 68 ayat (5) yang mcnyatakan bahwa BKSAP 
mcmhcrikan laporan k cpada Bada n Musyawar ah sckur a ng .. 
kurangnya sckali dalam satu tahun sidang scrta mcmhagi kannya 
kepada anggota, tidak dilaksanaka n. Sebagai rcalisasi pasal 68 
ayat (!) c yang herhunyi : "mernpcrsipakan scgala scsuatu yang 
berhubungan dcngan kunjungan dclcgasi Parlcmcn n1.:gara lain 
yang mcrnnjadi tamu DPR" dan dikaitkan dengan pasal 68 ayat 
(4) yang bcrbunyi : "BKSAP mclaporkan hasil kunjungan dclcga 
si DPR kepada rapat Paripurna", maka ada scdikit masalah dalam 
pelaksanaannya khususnya yang b erka itan dengan hasi! studi 
pcrbanJingan Komisi-komisi ke luar ncgeri. Komisi-komisi yang 
mclakukan studi pcrhandingan i n i hcr kch cndak melaporkan 
Iangsung basil studi perbandingan kc Paripurna tidak ing in diba 
has olch BKSAP. Hal ini tcntunya pcr lu pcngaturan lcbih lanjut 
di dalam pcnyempurmwn Tata Tcrtib yang akan datang. 
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Dalam pasal ini ditentukan bahwa rapat Pimpinan DPR RI ialah 
rapat anggota Pimpinan DPR RI yang dipimpin oleh Ketua DPR 
RI. 
Dalam pelaksanaannya, apabila Ketua DPR RI berhalangan hadir, 
maka rapat Pimpinan DPR RI tetap berjalan dan dipimpin oleh 
salah seorang Wakil Ketua DPR RI (berdasarkan urutan jumlah 
keanggotaan fraksi). 

22. Pasal 115 ayat (1) 
Dalam pasal ini diatur bahwa untuk setiap Rapat Paripurna dan 
rapat paripurna luar biasa dibuat Risalah resmi yang ditandatangai 
oleh Ketua Rapat. 
Dalam pelaksanaannya, Risalah Resmi ditandatangani oleh Sekre 
taris Rapat atas nama Ketua Rapat. 

23. Pasal 117 ayat (l) 
Dalam pasal ini diatur bahwa untuk setiap rapat Pimpinan DPR, 
Rapat Badan Musyawarah, Rapat Komisi, Rapat Gabungan 
Komisi, rapat BURT, Rapat BKSAP, dan Rapat PAnitia Khusus, 
dibuat Catalan Rapat yang ditandatangani oleh Ketua rapat yang 
bersangkutan .. 
Dalam pelaksanaannya, catatan rapat tersebut ditandatangani oleh 
Sekretaris Rapat atas nama Ketua Rapat, 

5 
21. 

20. PasalSl 
Pasal ini mengatur tentang jenis-jenis rapat DPR RI, yaitu : 
a. Rapat Paripurna 
b. Rapat Paripurna luar biasa. 
c. Rapat Fraksi. 
d. Rapat Pimpinan DPR RI 
e. Rapat Badan Musyawarah. 
f. Rapat Komisi 
g. Rapat Gabungan Komisi. 
h. Rapat BURT. 
i. Rapat BKSAP. 
j. Rapat Panitia Khusus. 
k. Rapat Panitia Kerja. 
I. Rapat Kerja, 
m. Rapat Dengar Pendapat. 
n. Rapat Dengar Pendapat Umum. 
Semua jenis rapat-rapat DPR RI sebagaimana dimaksud diatas 
telah dilaksanakan oleh DPR RI Periode 1987-1992, kecuali rapat 
paripurna luar biasa, belum dilaksanakan karena tidak ada masa- 
lah yang dianggap luar biasa. 
Pasal 85 
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24. Pasal 122 sampai dengan pasul 137 
Pasal-pasal terschut mcngatur mcngenai pcmbcntukan undang 
undang, mcliputi RUU yang berasul dari Pcmcrintah dan RUU 
yang berasal dari usul inisiatif DPR RI. 
Mcngcnai RUU yang mcrupn kan usul inisiatif DPR RI hclurn 
pernah d ilaksnn akan o leh DPR RI Pcriodc 1987-1992. Oleh 
karcnanya yang akan dibahas berikut ini adalah RUU yang beras 
al dari Pcmerintah. 
Tiap RUU yang disampaikan Pcrnerintah kepada DPR RI selama 
i ni dilaksanaknn mclalui proses schagai bcr ikut Prcs iden men 
yampaikan RUU dengan surat pcngantar yang disebut Amanat 
Presidcn". Dalam aman at Prcsidcn ini sclalu discbutkan Mcntcri 
yang akan mcnangani pcrnba hasan RUU tcrsebut bcrsarna DPR 
RI. Mas u k n y a RUU ini k cmu d ian d ib icar akan dwlam Tapat 
Pimpinan DPR RI, dan sctcl.rhn ya , RUU dan Arn an at Presiden 
terse hut d iumum kan da lam rapat pari puma tcrde kat lalu d ipcrha 
nya k dan dibagikan kcpada para Anggola DPR RI. 
Sclanjutnya r.rpat Badan Musyawarah m enctapkan jadwal acara 
pcmhahasan RUU terscbut mcnurut tingknt-tinukat pcrnhicarnnn 
sebagai bcrikut : 

Pcmbicaraan Tingk.u I dalam rapat paripurnu. 
Pcrnbicaraan Tingkat II dalam rapat paripurna. 
Pcmhicaraan Tingkat lII dalam rapat komisi I gahungan 
korn isi/Pani tia Khusus. 
Pcmbicarann Tingkat JV dalam rupat paripurna. 

Pcmbicaruan Tingkat I bcrupa Kctcrang.rn Pcmcrintah/Pcnjelasan 
Pcmerintah aras RUU tcrsebut , disampaikan olch Mcntcri yang 
ditunjuk Prcsidcn, dalam rapat par i puma DPR RI. 
Sehclum Pcmbi car aan Tingkat II, kcpada Fraksi-Iraksi dibcrikan 
kcsemp',\tan untuk mcmpclajari Kctcr.mgun/Pcnjclasan Pcmcrin 
tab aias RGU terscbut dan untu k rncnyusun Pemandangan Urnum 
atau pcn dapat fraksi yang akan disampaikan ol e h Juru Bi car a 
Fra ksi yang hcrsangkutan. 
Untuk kcperluun mcmpclajari dan mcmpersiapkan pcman Jangan 
umurn tcrschut, biasanya Fraksi dihcr i waktu 2 sampai dcngan 6 
hari tcrgantung kepa da b crat ringannya matcri RUU yang bcr 
sangkutan. 
Sclanjutnya Pcmbicaraan Tingkat II hcrisi : 

Pcmandangan Umum para Anggnta DPR RI dalam rapat pa 
ripurna DPR RI yang disarnpaikan olch juru bicara masing 
masing Fraksi Jalam DPR RI. 
Jawaban Pcmerintah atas Pcmand.mgan Urnurn para Anggota 
DPR RI Lamanya waktu antara pcmanJangan umurn para 
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Anggota DPR RI dengan Jawaban Pemerintah biasanya 
berselang antara 5 sampai dengan 10 hari, 

Sebelum memasuki Pembicaraan Tingkat Ill, yaitu Rapat Kerja 
Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus dengan Pemerintah, 
biasanya juga diberikan waktu untuk rapat-rapat fraksi selama 2 
atau 3 hari dengan maksud agar Fraksi-fraksi dapat membekali 
para Anggotanya yang akan membahas RUU yang bersangkutan, 
Demikian juga kepada Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus 
sebelum memasuki rapat kerja dengan Pemerintah/Menteri yang 
bersangkutan biasanya diberikan kesempatan rapat intern selama 
beherapa hari untuk persiapan, 
Lamanya rapat kerja dengan Pemerintah/Menteri tergantung berat 
ringannya materi RUU yang bersangkutan, yaitu antara 3-4 bulan, 
dapat juga sampai 6 bulan, atau 1 tahun. 
Selanjutnya setelah Pembicaraan ingkat IH selesai, maka kepada 
Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus diberi waktu 2-3 hari 
untuk menyusun laporan basil Pembicaraan Tingkat Ill dan 
kepada Fraksi-fraksi diberikan waktu 2-5 hari untuk menyusun 
pendapat akhir Fraksinya masing-masing atas RUU yang telah 
selesai dibahas pada Pembicaraan Tingkat HI, atau yang lebih 
dikenal dengan istilah "stemotivering". Untuk penghemaran 
waktu, ada kalanya waktu rapat-rapat Fraksi bersamaan dengan 
rapat intern Komisi/Gabungan Komisi/panitia Khusus yang 
bersangkutan, 
Pembicaraan tingkat terakhir aadalah Pembicaraan Tingkat IV/ 
Pengambilan Keputusan oleh rapat paripurna DPR RI atas RUU 
tersebut, adalah sebagai berikut : 
a. Laporan Komisi/Gabungan Kornisi/Panitia Khusus tentang 

basil Pembicaraan Tingkar HI. 
b. Pendapat akhir fraksi (stemotivering) bila perlu dilampiri 

catatan tentang pendirian fraksi, hal ini sesuai dengan pasal 
129 huruf a angka 2. 
Pada DPR RI Periode 1987-1992 belum pernah ada catatan 
fraksi. 

0 

c. Pengambilan Keputusan atas RUU tersebut [persetujuan 
DPR RI atas RUU untuk disahkan menjadi Undang-undang), 

d. Pertemuan konsultasi antara Pimpinan DPR RI dan Pimpinan 
Fraksi dengan Pemerintah/Menteri. 
Sebagai contoh, pada waktu pembahasan RUU tentang 

Pendidikan Nasional, sebelum mernasuki Pembicaraan Tingkat 
IV/Pengambilan Keputusan, timbul kemacetan/masalah dari 
Fraksi PDI. Untuk mengatasi hel tersebut maka diadakan perte 
muan konsultasi antara Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Fraksi- 
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C. Tdaahan Peraturan Tata Tcdih 
Didalam mcngcmhan tugas-tugas konstitusionalnya, kalangan 

Dewan m en yada ri bahwa Peratur an Tata Tcrtih DPR RI Nomor 
lC/DPR Rl/lll/82-83 yang sekarang dipakai Dewan didalarn melaksa 
oakan tugas dan fungsinya, pcrlu pcnycrnpurnaan, satu dan lain hal 
didalam mcngatasi kcndala-kendala dalam rangka Dewan rnelaksana 
kan wcwenang dan tugasn ya, maupun dalam upaya untu k mcningkat 
kan peran lernbaga legislatif', Gagasan kemungkinan pcnyernpurnaan 
Pcraturan Tata Tertib DPR RI pernah tercetus pada saat diselcnggara 
kann ya pcrtcmuan konsultasi Pimpinan Dewan dengan Pimpinan 
Fraaksi-Iraksi pada tanggal 20 Juli 1989. Hal in i herkcmbang Iehih 
lanjut dalam pertcmuan konsultasi Pirnpinan Dewan dengan Pimpinan 
Fraksi-fraksi pada tanggal 8 Maret 1990. 

Sehuhungan dengan kesepakatan da larn perternuan konsultasi 
pada tanggal 8 Maret 1990, Pimpinan Dewan mengirimkan surat 
kepada Pirnpinan Fraksi-f'raksi tertanggal HJ Maret 1990 (Nomor 
KD.00/1167/DPR RI/1990) pcrihal pcnclaahan Tata Tertib DPR RI, 
yang mcngharapkan agar di<lalam masa rcses masing-masing Fraksi 

f raksi dcngan Pcrnerintah/Menteri. Pertemuan konsultasi tersebut 
mcmhawa hasil dalam mengatasi masalah yang tengah dihadapi, 
Dalarn Pcmhicaraan Tingkat III, apab ila pernhahasan ditangani 
oleh scbuah Pan itia Khusus, maka Peraturan tata Tertib tidak 
mengalur mengcnai kapan Paniiia Khusus terscbut dibentuk. 
Apabi la dilihat dari tugasnya untuk mcnangani Pernbicaraan 
Tingkat III, ma ka pcmhentukan Pan iti a Khusus itu dilakukan 
scte lah sclcsainya Pembicar aan Tingkat IT, scbelum mcmasuki 
Pcmhicaraan Tingkat III. Pada DPR RI Pcriode 1987-1992, 
pcmhentukan Panitia Khusus dilakukan menjclang Pcmbicaraan 
Tingkat III, diputuskan oleh rapat Badan Musyawarahdan disah 
kan da!am rapat par ipurna terdckat Jan dituangkan dalarn Surat 
Kcputusan Dewan. 

25. Pasal 147 
Dalam pasal ini diatur bahwa pcngamhilan kcputusan dalarn rapat 
DPR RI pada asanya diusahakan scjauh mungkin dcngan musya 
warah untuk mcncapai mufakat, apahila cara terschut tidak mung 
kin lagi, maka kcputusan diarnhil berdasarkan suara terbanyak. 
Pada pcla ksanaannya, dalarn rangka pcngamb ilan keputusan 
selarna ini tctap diternpuh dcngan musyawarab untuk mencapai 
mufakat. Adapun caranya dilakukan cara pcnurkatan yang sifat 
nya semacarn pcmbicaraan pendah uluan scbclurn rapat rcsmi 
scpcrt] forum lobby atau konsultasi antara fraksi-fraksi maupun 
antara Pimpinan DPR RI dcngan Pimpinan Fraksi-fraksi. 
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dapat menelaah Tata Tertib DPR RI yang selama ini menjadi pedoman 
bagi Dewan didalam melaksanakan tugas dan fungsinya, bagian 
bagian I bab-bab I pasal mana yang perlu disempurnakan. Selanjutnya 
disepa kati, Dewan akan membentuk satu tim kecil untuk membahas 
lebih lanjut perubahan-perubahan dimaksud. 

Sebagai tindak lanjut kesepakatan tersebut, rapat Badan Musya 
warah tanggal 23 Agustus 1990 menyepakati bahwa : 
1. Fraksi-fraksi telah mengadakan penelaahan terhadap peraturan 

Tata Tertib DPR RI. 
2. Fraksi-fraksi menyimpulkan adanya kelemahan/kekurangan 

dalam Peraturan Tata Tertib DPR RI. 
3. Hasil telaahan Peraturan Tata Tertib akan diserahkan kepada 

Badan Musyawarah, 
4. Sebagai tindak lanjut dari ketiga hal tersebut di atas, akan diada 

kan pertemuan konsultasi antara Pimpinan DPR RI dengan 
Pimpinan Fraksi-fraksi, 
Atas dasar keputusan Badan Musyawarah tersebut, kemudian 

diadakan pertemuan konsultasi antara Pimpinan DPR RI dengan 
Pimpinan Fraksi-fraksi pada tanggal 2 Oktober 1990 dan disepakati 
untuk dibuat telaahan Peraruran Tata Tertib DPR RI pada akhir Masa 
Bakti DPR RI Periode 1987-1992. 

Disamping itu pula terdapat adanya pendapat beberapa tokoh dan 
pakar mengenai usul penyempurnaan Peraturan Tata Tertib, antara 
lain desertasi salah seorang Anggota DPR RI,DR.Albert Hasibuan,SH. 

Oleh karena itu Pimpinan DPR RI dengan surat NomorPD.00/ 
1316/DPR Rl/1992, tanggal 12 Maret 1992 perihal Telaahan Peratu 
ran Tata Tertih DPR RI, mengingatkan kembali kepada Fraksi-Iraksi 
untuk mernbuat telaahan Peraturan Tata Tertib DPR RI paling lambat 
pada akhir Juli 1992 yang seterusnya akan ditangani lebih lanjut dan 
disarnpaikan kepada DPR RI Periode yang akan datang, 
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A. Huhungan DPR-RI Dengan Presiden 
Pasa l 20, 21, 22, clan 23, U ndang-U ndang Dasar 1945 mengatur 

secara urnurn hubungan tata kerja antara DPR dengan Prcsidcn. 
Pcnjabaran lebih lanjut ketentuan-ketcntuan terscbut dalam pasal 
pasal Undang-Undang Dasar 1945 tcrscbut di atas diatur dalarn Kcte 
tapan MPR Nomor UI/MPR/1978 Bah Ill Pasal 8 ayat (3), (4), (5), (6) 
dan (7). 

Sebag a irnana sud ah dijelaskan dalam buku DPR-RI Pcriodc 
1977-1982, dan buku DPR-RI Per iodc 1982-1987, maka yang dimak 
sud dcngan hubungan DPR-RI dengan Lembaga Tinggi Negara lain 
nya disini ialah suatu huhungan kerja secara fungsiorral yang diatur 
olch ketcntuan-kctentuan konstitusional maupun olch peraturan-pera 
turan pcrundang-undangan lainnya. 

Mcrigenai ha! terscbut diatas, tclah ditctapkan pengaturannya 
schagaimana tcrtuang dalarn Kctctapan MPR Nornor III/MPR/1978 
tcntang Kcdudukan dan Huhungan Tata Kerja Lemhaga Tertinggi 
dengan/atau Anlar Lernbaga-Lcmbaga Tinggi Negara. Adapun pcr 
timbangan pcrlunya diadakan pengaturan kedudukan dan hubungan 
tata kcrja terscbut adalah schagaimana discbutkan dalarn konsidcran 
nya yang berbunyi: 
Mcnimhang :"Bahwa demi terselenggaranya hubungan tata kerja 

yang sebaik-baiknya dalam pelaksanaan tugas Lembaga 
Tertinggi Negara/a/au antar Lembaga-Lembaga Tinggi 
Negara Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
1945, perlu dtadakan ketentuan-ketentuan pokok yang 
mengaturnya berdasarkan kedudukan dan [ungsi Lem 
baga masing-masing", 

Mcnurut Kc te ta pan MPR t er scb u t , yang di m a ksu d dengan 
Lernbaga Tcrtinggi Negara ialah Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
scdangkan yang dirnaksud dengan Lembaga-lcrnbaga Tinggi Negara 
sesuai dengan urutan-urutan yang terdapat dalam Undarig-Undang 
Dasar 1945 ialah : 
a. Prcsidcn 
b. Dewan Pcrtimbangan Agung 
c. Dewan Pcrwakilan Rakyat 
d. Badan Pcmcriksa Keuangan 
e. Mahkarnah Agung 

HUBUNGAN DPR~RI DENGAN 
LEMBAGA TINGGI NEGARA LAINNYA 

BAB VI 
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Pasal 8 ayat (3), menyatakan : 
"Presiden bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat membentuk 
Undang-Undang termasukmenetapkan Undang-Undang Angga 
ran Pendapatan dan Belanja Negara" 

Pasal 8 ayat (4), menyatakan : 
"Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menya 
takan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan 
negara lain." 

Pasal 8 ayat (5), menyatakan: 
"Presiden tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat." 

Pasal 8 ayat (6), menyatakan: 
"Presiden tidak dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat." 

Pasal 8 ayat (7), menyatakan: 
"Presiden harus memperhatikan sungguh-sungguh suara Dewan 
Perwakilan Rakyat." 
Dalam periode 1987-1992 ini hubungan antara DPR-RI dengan 

Presiden, khususnya pelaksanaan pasal 8 ayat (7) dan sesuai dengan 
Peraturan Tata Tertib DPR RI Pasal 43 ayat (1) huruf 9 telah berkem 
bang suatu budaya politik berupa pertemuan konsultasi yang sangat 
memperlancar dan bah kan mempercepat arus informasi mengenai 
segala masalah yang timbul di bidang legislatif. 

Konsultasi Pimpinan DPR dengan Presiden biasanya dilakukan 
setelah DPR selesai menjalani satu masa sidang. Disamping hubungan 
yang bersifat konsultasi, ada juga hubungan yang bersif'at formal, 
yaitu: 

Pidato Kenegaraan di depan Sidang Paripurna DPR-RI setiap 
tanggal 16 Agustus. 
Keterangan Pernerintah atas RUU tentang APBN dan Nota 
Keuaugan yang disarnpaikan oleh Presiden dalarn minggu 
pertama setiap tahun. 

Dalam rangka melaksanakan Penjelasan Umum UUD 1945 dan 
pasal 8 ayat (7) Tap MPR Nomor HI/MPR/1978, sesuai pula dengan 
bunyi Tap MPR-RI No U/MPR/1988 tentang GBHN bahwa Pelaksa 
naan Pola Umum Pembangunan Lima Tahun ini dilakukan oleh Presi 
den selaku Mandataris MPR dengan mendengar dan memperhatikan 
secara sungguh-sungguh saran-saran dad DPR dalam menyusun 
Repelita Ke lima yang merupakan rencana pembangunan untuk men 
capai sasaran pembangunan di berbagai bidang dalam tahun 1989- 
1994. 
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Para Anxgofa DPJl-Nl sedang mcngikuu acura f'<:,-,,.hi:kuan masa Sldang I DPR-RI 

Pldat o Kene gara an Presiden Soch art o di dep an Sidani Puripurna ranxgal 16 
Agus1us, sebagai acara poko]: dalam sdiapp permula an Tahun Sidang !)f'R. 
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Dengan Amanat Presiden RI sebagaimana tercantum dalam 
Keterangan Pemerintah tentang RAPBN Tahun 1989/1990 di depan 
Sidang Paripurna DPR-RI tanggal 7 Januari 1989, telah disampaikan 
pula Rancangan REPELITA V 1989/1990-1993/1994 untuk dibicara 
kan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 

Sesuai dengan GBHN tersebut, DPR-Rl telab membentuk satu 
Panitia Khusus DPR-Rl berdasarkan keputusan rapat Bamus tanggal 
12 Januari 1989 dan dikukuhkan dalam rapat Paripurna DPR-Rl 
tanggal 13 Januari 1989, serta dituangkan dalam Keputusan DPR-RI 
No.27 /PimpJJU/1988-1989 ten tang Susunan Pimpinan Pansus Repelita 
V DPR-RI. Untuk sedikit memberikan gambaran, maka akan diurai 
kan secara singkat proses pembahasan dari Panitia Khusus Repelita V 
tersebut dan hasil-hasilnya. 

Dalam rapat-rapat kerja dengan pihak Pemerintah yang dikoordi 
nir oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua 
Bappenas, para Menteri menurut bidangnya masing-masing memberi 
kan jawaban baik secara Iisan maupun tertulis alas pertanyaan-perta 
nyaan Panitia Khusus, yang se1anjutnya dilakukan dialog antara Panila 
Khusus dan pemerintah bagi pendalaman-pendalaman Janjutan materi 
yang sedang dibahas. 

Hasil dari rapat-rapst kerja tersebut diatas, dibahas dalam rapar 
pleno Panitia Khusus, yang memutuskan agar masing-masing fraksi 
dalam Panitia Khusus mempersiapkan pertimbangan-pertimbangan 
dan saran-saran yang akan disampaikan kepada Pemerintah, 

Naskah pertimbangan dan saran-saran masing-masing fraksi di 
dalam Panitia Khusus dibahas dalam rapat pleno Panitia Khusus untuk 
menentukan kesamaan-kesamaannya dan terhadap beberapa masalah, 
dimana terdapat beberapa perbedaan pandangan diusahakan untuk 
dapat dicapai kesepakatan bersama dalam Panitia K.husus yang selan 
jutnya rumusan-rumusan kesepakatan tersebut diserahkan pembaba 
sannya kepada suatu Tim Perumus yang terdiri atas 12 orang, yaitu: 
a. 5 orang dari Fraksi Karya Pembangunan 
b. 3 orang dari Fraksi ABRI 
c. 2 orang dari Fraksi Persatuan Pembangunan 
d. 2 orang dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia ditambah 5 

orang Pimpinan Panitia Kusus dan Ketua Tim Perumus ditu 
gaskan kepada Ketua Panitia Khusus, 

Rapat-rapat Panitia Khu.sos Repelha V DPR-RI 
Panitia Kb usus telah mengadakan rapat-rapatnya sebagai berikut: 

1. Rapat Pimpinan Panitia Khusus sebanyak 2 kali, yaitu tanggal 14 
Januari 1989 dan 4 Pebruari 1989. 

2. Rapat-rapat Pleno Panitia Khusus sebanyak 5 kali, yaitu 



62 

3. Rapat kerja Panitia Khusus dengan Pemerintah sebanyak 8 kali 
yaitu: 
a. Tanggal 23 Januari 1989 khusus dengan Menter i Negara 

Perencanaan Pernbanguunan Nasional/Ketua Bappenas dan 
Menteri Muda/Wakil Ketua Bappenas membahas kerangka 
makro rancangan Repelita V. 

b. Tanggal 26,27 dan 28 Januari 1989 dengan para Menteri, 
Kepala Badan/Lembaga Non Departemen di lingkungan 
koordinasi Menteri Kcordinator Ekonomi, Keuangan, lndus 
tri dan Pengawasan Pembangunan. 

c. Tanggal 2 dan 3 Pcbruari dengan para Menteri, Kepa la 
Badan/Lernbaga Non Departemen di Lingkungan Koordinasi 
Menteri Koordinator Politik dan Kearnanan. 

d. Tanggal 8 dan 9 Pebruari 19S9 dengan para Menteri, Kepala 
Badan/Lembaga Non Departemen di Lingkungan Koordinasi 
Menteri Koordinator Kesejakhteraan Rakyat. 

4. Rapat Tim Perumus sebanyak 2 kali, yaitu tanggal 14 dan 20 
Pebruari 1989. 

5. Rapat Tim Kccil scbanya k 6 kali yaitu dari tanggal 15 - 20 
Pebruari 1989. 

6. Rapat-rapat intern Fraksi-fraksi Panitia Khusus dalam rangka 
peridalaman materi dan menyusun pertanyaan-pcrtanyaan untuk 
rapat kerja, pendalaman jawahan Pemerintah serta menyusun 
saran-saran sebanyak 14 kali rapat. 

7. Rapat dengan pendapat umum dengan organisasi-organisasi 
kernasyarakatan sebanyak 3 kali yaitu dcngan Pimpinan Pusat 
Ikatan Penasehat Hukum Indonesia, Gcrakan Karya Yustitia 
Indonesia dan Serikat Pekerja Scluruh Indonesia yang menyam 
paikan bebcrapa saran-sarannya kcpada Panitia Khusus. 

Saran-saran DPR-RI atas Rancangan Repelita. 
1. Di dalarn rapat plcno Pansus pada hari Selasa tanggal 21 Pebruar i 

1989 dengan kescpakatan bulat telah diambil keputusan o leh 
segenap anggota Pansus Repelita V tentang saran-saran DPR-RI 
atas Rancangan Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima 
1989/1990-1993/1994, sebagai hasil dari pcnelahaan, pengkajian 
dari ketiga huku rancangan Repelita V, scsuai dengan tugas yang 
diberikan oleh DPR-RI kepada Pansus. 

2. Saran-saran DPR-RI atas Rancangan Rencana Pernbangunan 
Lima Tahun Kelima yang telah dihasilkan dan disepakati Pansus, 
benar-benar rnerupakan kesatuan pendapat antar Fraksi-fraksi di 
dalam Pansus setelah rnclalui pembahasan yang mendalam. 
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Beberapa cuplikan dari naskah keputusan Pausus: 
1. Pembangunan Ekonomi: 

Dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, tujuan pokok 
nya adalah untuk terciptanya kehidupan seluruh rakyat hidup 
sejahtera lahir dan batin. Strategi ekonomi, pohtik ekonomi 
dan kebijaksanaan ekonomi kita agar tetap mengarah pada 
peningkatan kesejahteraaan rakyat dengan mengusahakan 
dan mengutamakan pemerataan menuju pada terciptanya 
keadilan sosial, yaitu masyarakat adil dan makmur berdasar 
kan Pancasila. 
Dalam Repelita V akan dikejar pertumbuhan ekonomi rata 
rata 5% per tahun karena jelas dengan pertumbuban ekonomi 
ini kesejahteraan dan kemakmuran akan semakin meaingkat, 
yang sekaligus akan meningkatkan pula derajat dan martabat 
bangsa kita di tengah-tengah bangsa lain. Dengan mengejar 
pertumbuhan tersebut perlu diciptakan dalam rnetode opera 
sionalnya tidak akan berdampak mematikan inisiatif', mema 
tikan daya kreasi, mematikan daya juang dan mematikan 
hasrat kerja keras, 
Demikian pula harus dihindari suatu ekses yang mungkin 
timbul seperti kehidupan ekonomi yang "freefight liberalism" 
yang dapat menjerumuskan pembangunan ekonomi kita pada 
"survival of the fittest" ban ya yang besar dan kuatlah yang 
menang dan berhasil, 
Hal tersebut jelas dan tegas tidak dibenarkan oleh amanat 
rakyat melalui GBHN. 
Berdasarkan pasal 33 UUD 1945 beserta penjelasannya 
dinyatakan bahwa "perekonomian kita disusun sebagai usaha 
bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan ... ". Bila rumu 
san ideologinya telah demikian jelas ttapi masih memerlukan 
peningkatan kejelasan dalam penjabaran operasionalnya, 
Dalam hal ini perlu menjadi perhatian kita, agar dalam Pelita 
V ini penjabaran operasionalnya semakin ditingkatkan, 
sehingga dalam Pelita V yang merupakan pemantapan 
kerangka landasan untuk tingal landas pada Pelita VI akan 
semakin dekatlah struktur dan sistem ekonomi kita yang 
benar-benar sesuai dengan makna dan semangat serta prilaku 
bisnis (etika bisnis) pasal 33 UUD 45, dan semakin jelas pula 
penjabaran dari "demokrasi ekonomi", 

2. Pembangunan Politik: 
Berhasilnya pembangunan politik dengan kata lain berhasil 
nya proses pembangunan politik haruslah berarti bahwa nllai 
nilai Pancasila akan semakin terinternalisasikan pada indivi- 



du-individu dan terinstitusikan pada lembaga-lembaga dan 
kelompok-kelornpok. Dengan demikian, pembangunan na 
sional sebagai pengamalan Pancasila perlu diopcrasionalkan 
dan diamalkan schingga tahap pcmbangunan akan semakin 
kuat dalam pencerminan nilai-nilai Pancasila pada setiap 
"response" yang kemudian ditransformasikan dalam bentuk 
kebij aksanaan, 
Di dalam Rcpclita V ini harus lcbih ditckankan bagi pema 
haman pentingnya arti dari stabilitas politik. 
Pcmbangunan politik tidak merupakan kegiatan yang berdiri 
sendiri, tetapi punya kaitan dan intcrdependcnsi dengan pem 
bangunan ekonomi, pcmbangunan kebudayaan, pertahanan 
kearnanan dan kemasyarakatan, 
Oleh scbab itu pernbangunan politik harus dikembangkan 
agar dapat pula mendukung terjadinya pertumbuhan demok 
rasi kcmasyarakatan dan kebudayaan di ncgara kita. 
Dcrnik ian pula pcmbangunan politik harus ditujukan pada 
ierciptanya stabihtas politik dan kctahanan nasional yang 
scmakin mantap, scrta harus bcrkait pula dcngan pclaksanaan 
trilogi pembangunan dan pcwujudan ketahanan nasional. 
Dalarn rangka itulah, pcmhangunan politik harus scnantiasa 
hcrmakna pernbangunan demokrasi politik, yang terkait seca 
ra terpadu dcngan pertu mbuhan dcmokrasi ckonomi scrta 
dcmokrasi sosial dan kebudayaan berdasarkan Pancasila. 
Pembangunan pertahanan keamanan yang merupakan bagian 
integral dari pembangunan nasional diarahkan hagi menja 
min kemampuan bangsa dan ncgara di bidang pertahanan 
kearnanan untuk menjamin tcgaknya negara kesatuan Rcpu 
bl ik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar 1945. Selanj utnya kcbij aksanaan pcmbangunan perta 
hanan kcamanan ditujukan kcpada perwujudan daya langkal 
yang tangguh, me l a lu i pcmhangunan, pemcliharaan dan 
pcngembangan serta pcndayagunaan scgenap komponen 
kekuatan pertahanan keamanan rakyat sernesta sccara tcrpadu 
dan ter arah , schingga tcrbi na kekuatan pertahanan r akyat 
scmcsta herintikan ABRI yang relatif kecil, efektif dan effi 
sicn yang didukung olch kernantapan nasional yang nyata. 
Untuk itu semangat perlawanan rakyat sernesta perlu tcrus 
ditumbuh kan mclalui pemb inaan hak dan kewajiban dalarn 
usaha bela ncgara terhadap se luruh warga negar a secara 
bcrtahap, diawali dcngan penyc!cnggaran pcndidikan pcnda 
huluan tentang bela negara tcrutarna di semua tingkat pendid 
ikan nasional. 

64 
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3, Pembangunan Bidang Kesejahteraan SosiaJ 
Masalah kesejahteraan sosial, kesehatan dan pendidikan sampai 
kapanpun akan senantiasa tetap ada, Di dalam Pelita V ini perlu 
lebih ditingkatkan dan dimantapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan 
yang dituangkan dalam program-program untuk dapat lebih 
terwujudnya jaminan bagi setiap warga negara untuk mendapat 
kan pelayanan kesehatan, pendidikan dalam arti luas dan pelaya 
nan kesejahteraan sosial, sehingga bagaimanapun kondisi obyek 
tifnya dan di pelosok manapun ia berada, yang bersangkutan 
pendek kata berkesempatan untuk memulihkan kesehatannya dan 
atau dapat secara mandiri melaksanakan fungsi sosialnya serta 
memperoleh untuk mendapatkan, melanjutkan pendidikannya, 

Pendapat Ketua DPR-RI mengenal Saran-Saran DPR-RI terha 
dap Penyusunan Repellta V: 

Amanat rakyat yang tertuang di dalam GBHN 1988 telah mene 
gaskan bahwa Repelita V hams dapat rnenjadi landasan pembangunan 
yang kuat sebagai ta hap penutup pembangunan jangka panjang 25 
tahun pertama, Namun sekaligus bersamaan dengan itu harus mampu 
menjadi ancang-ancang bagi persiapan kita memasuki era tinggal 
landas sebagai awal dari pembangunan jangka panjang 25 tahun 
kedua, 

Dengan demikian nama Repelita V bukan sekedar kelanjutan dan 
peningkatan segala basil pernbangunan saja, tetapi juga merupakan 
tahap penting dalam menentukan perjalanan pembangunan di segala 
bidang sekaligus menjembatani babak baru dalam proses tinggal 
landas, Oleh karena itu Repelita V sungguh merupakan babak kritis 
yang akan menentukan berhasil tidaknya kita melakukan pembangu 
nan yang berkesinambungan. 

Setelah 47 tahun merdeka dan setelah berusaha secara bersung 
guh-sungguh dalam 20 tahun terakhir ini kualitas bangsa Indonesia 
telah mengukir banyak kemajuan dalam segala aspek kehidupan yang 
merupakan sukses awal dari bangsa Indonesia menuju kepada kemu 
liaan cita dan keluhuran citranya, Dalam 20 tahun terakhir ini tampak 
jelas bahwa bobot kualitas bangsa telah mampu menopang bangsa ini 
dalam menata kesiapan-kesiapan yang diperlukan di berbagai aspek 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang akan 
menjadi landasan yang kokoh kuat bagi pembangunan selanjutnya, 
Namum dernikian kita tidak boleh berhenti dalam meningkatkan 
kualitas, karena keberhasilan pernbangunan kapanpun dan dimanapun 
akan ditentukan oleh peranan sentral manusia yang berkualitas, 

Tuntutan dan harapan-harapan barn pasti makin membesar seiring 
dengan kemajuan yang berhasil kita ukir melalui pembangunan na 
sional dalam kunm waktu dua dasa warsa terakhir ini, seperti tuntutan 
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peningkatan kualitas hidup, tuntutan dan harapan akan pernerataan 
dan sebagainya. Permasalahan-pcrrnasalahan yang akan kita hadapi 
pun cenderung akan semakin meningkat schagai akibat sampingan 
dari kernajuan dunia ilrnu pengetahuan dan tcknologi atau scbagai 
akihat tidak dapatnya pertumbuhan ckonomi kita dipacu secara pcsat 
karena darnpak pcrckonomian dunia yang sulit dipastikan. 

Mcnghadapi semua itu mcrnang diperlukan ikhtiar pcningkatan 
kualitas manusia, kualitas yang mcmungkinkan dapatnya kita me 
ningkatkan kualitas pelaksanaan kesc!uruhan aspek pcmhangunan 
nasional, kcseluruhan aspek pengamalan Paricas il a , tcrmasuk di 
dalamnya aspck pengarnalan Demokrasi Pancasilanya. Kualitas pelak 
sariaan Dcmo krasi Pancasila tidak hcr d.ir i scndir i karcna upaya pc 
ningkatan kualitas tersebut tidak bisa tcrlepas dari usaha pcningkatan 
kualitas Pancasila secara keseluruhannya. 

Kernauan politik yang tcrungkap di dalam GBHN 1988 agar 
dalam menyusun Repclita V mcndengar uan mcrnperhatikan sungguh 
sungguh saran-saran dari DPR, merupakan salah satu indikator dalam 
upaya mcningkatkan kualitas lcmhaga lcgislatif kita, karena pcningka 
tan kualitas di seluruh lcrnbaga-lernbaga politik dan di seluruh kchid 
upan dan pcnghidupan bangsa merupakan usaha mewujudkan kualitas 
pclaksanaan Dernokrasi Pancasila, agar paling tidak tcrciptanya kesc 
larasan secara proporsional dinamika antara kcmarnpuan Pcmcrintah 
dan kernampuan Lernbaga Pcrwakilan Rakyat. 

Dengan sclcsainya tugas Pan itia Khusus Repclita V yang te lah 
menclurkan saran-saran Dewan kcpada Pemcrintah dalam rangka 
pcnyusunan Rcncana Repcl ita V, maka d it ilik dar i ciri dan watak 
penampilan pclaksanaan Dernokrasi Pancasila k ita, kiranya pcrlu 
digaris bawahi hahwa pertuuhang.m dan saran Dewan in i bukanl.ih 
mcrupakan kumpulan pcndapat Fraksi-Ira ksi yang bcrdiri sendiri 
sen dir i, namun hcnar-henar tclah mcrupakan kesatuan pcndapat para 
anggota Dewan yang bulat dan utuh yang kiranya akan dapat dijadi 
kan dasar pcrtimhangan hagi Pcm er intah dalam rangka mcnyusun 
Repelita V Manakala Pcmerintah Lelah mampu mcnyusun Rcpelita V, 
kita masih dituntut bekerja keras untuk mcnyusun dan mcnciptakan 
"aturan pcrmainannya" dalarn bentuk pcrangkat hukum/pcrundang 
undangan, scsuai dcngan isi dan makna dari Repclita V tersebut. 

Melalui SIUM MPR 1988, rakyat tclah membcri mandat kepada 
Presiden Suharto untuk menyukscskan dan mengamankan pcmbangu 
nan nasiona l, yang jelas memcrlukan landasan hukum. Schuhungan 
dengan itu dapat diperkirakan hahwa rnasing-masing mcnteri sebagai 
pembantu Presidcn akan be kcrja kcras mcnyiapkan bahan-b ahan 
untuk RUU di bidangnya rnasing-masing yang kemudian oleh Presi 
den akan disampaikan kcpada Dewan guna dibahas kbih lanjuL 
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B. Hubungan DPR~RI Dengan Dewan Perthnbangaa Agung 
Sesua i d en g an UUD 1945 dan Ketetapan MPR Nomor: 

lll/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga 
Tertinggi Negara dengan/antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara, 
Dewan Pertimbangan Agung mempunyai kedudukan yang sederajat 
dengan Lembaga Tinggi Negara Jainnya yaitu: DPR, MA dan BPK. 
Hubungan kerja antara DPR dengan Dewan Pertimbangan Agung 
sesuai kctentuan dalam Perturan Tata Tertib DPR diatur dalam pasal 4 
ayat (2) yang menyatakan: 

"Untuk kepentingan pelaksanaan wewenang dan tugasnya, DPR 
dapat mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan Lembaga 
Tinggi Negara lainnya:" 
Selanjutnya diatur pula dalam Keputusan Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia Nomor: 11/DPR-RI/IV/1987-1988 ten 
tang Penentuan Ruang Lingkup Tugas/Pasangan Kerja Komisi-komisi 
dalam Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dimana dalam 
diktum keernpat disebutkan bahwa: 

"Dal am rangka peningkatan pelaksanaan wewenang dan tugas 
DPR, Pimpinan DPR dapat mengadakan konsultasi dan koordi 
nasi dengan pimpinan Lembaga-lembaga tinggi Negara lainnya. 
Apabila dipandang perlu maka dalam konsultasi dan koordinasi 
tersebut Pimpinan DPR dapat didampingi oleh Pimpinan Komisi 
DPR dan beberapa Anggota Komisi sesuai dengan permasala 
hannya". 
Dengan demikian maka Lembaga Tinggi Negara adalah bukan 

merupakan pasangan kerja Komisi-komisi. Jadi yang ada ialah hubun 
gan antar Pimpinan Lembaga Tinggi Negara dalam bentuk konsultasi, 

Oleb karena itulah kita harus berani menyatu tekad dan memadu 
kehendak karena kita harus berpacu dengan waktu agar menjelang 
proses tinggal landas nanti segala perangkat hukum yang mendasar 
dan strategis dapat diwujudkan, Hal ini tentunya akan sangat tergan 
tung dari kemauan politik para pembentuk undang-undang yaitu 
kesiapan Pemerintah menyusun rancangan undang-undang dan kesia 
pan Dewan untuk membahasnya. 

Satu ha) )agi yang merupakan himbauan kepada Pemerintah dan 
perlu mendapat perhatian kita bersama, agar kiranya waktu yang 
diberikan kepada Dewan untuk membahas saran-saran Repelita yang 
akan datang, lebih diperlonggar lagi, dalam arti bahwa rancangan 
Repelita itu sudah dapat diajukan kepada Dewan jauh sebelurn Repe 
lita yang bersangkutan dilaksanakan, agar bobot dan kualitas saran 
Dewan dapat lebih memadai lagi, 
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C. Hubungan DPR~RI Dengan Badan Pemeriksa Keuangan. 
Hubungan kerja antara DPR-Rl pcride 1987-1992 dengan Badan 

Pemeriksa Keuangan selain diatur dalam Ketctapan MPR Nomor 
Ill/MPR/1978 dan Keputusan DPR-RI Nomor lJ/DPR-RI/IV/1987- 
1988 diatur pula dalarn Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 tcntang 
Badan Pemcriksa Keuangan Pasal 2 ayat (4). Hubungan tersebut 
tercermin dalam penanganan lebih lanjut HAPTAH BEPEKA atas 
pelaksanaan APBN sebagai pelaksanaan ketcntuan pasal 23 ayat (5) 
Undang-undang Dasar 1945 dan pas! 4 ayat (1.c) Tata Tertib DPR-RI. 

Mengenai pcnanganan lebih lanjut HAPTAH BEPEKA alas 
pelaksanaan APBN, DPR periodc 1987-199'2 te lah m cmproses 
HAPTAH BEPEKA, yaitu: . 

1. HAPTAH BEPEKA atas APBN Tahun 1985-1986 yang 
disampaikan kepada DPR pads tanggal 17 Pehruari 1988; 

2. HAPTAH BEPEKA atas APBN Tahun 1986-19987 yang 
disarnpaikan kepada DPR pada tanggal 5 Juni 1989; 

3. HAPTAH BEPEKA atas APBN Tahun 1987-1988 yang 
disampaikan kepada DPR pada tanggal 7 Dcsernbcr 1989; 

4. HAPTAH BEPEKA atas APBN Tahun 1988-1989 yang 
disarnpaikan kepada DPR pada tanggal 30 Mei 1990: 

5. HAPTAH BEPEKA atas APBN Tahun 1989-1990 yang 
disarnpaikan kcpada DPR pada tanggal 6 Juni 1991; 

6. HAPTAH BEPEKA atas APBN Tahun 1990-1991 yang 
disarnpaikan kcpada DPR pada tanggal 16 Maret 1992. 

Hubungan kcrja antar DPR dengan Badan Perncriksa Keuangan 
juga tcrcermin dalam rangka pcngisian kckosongan keanggotaan 
Badan Pemcriksa Keuangan untuk rnasa jahatan tahun 1988/1993. Hal 
itu diatur dalam pasal 8 ayat (1) UU No 5 Tahun 1973 tentang Badan 
Perneriksa Keuangan diseb utkan b ahwa untu k sctiap lowongan 
keanggotaan Badan Perncr iksa Kcuangan, oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat diusulkan 3 (tiga) orang calon. 

Pasal 31 ayat (1) kcputusan DPR-RI No 10/DPR-RI/82-83 ten 
tang Per atur an Tata Tertib Dewan Pcrwa kilan Rakyat Repub l ik 
Indonesia menyebutkan bahwa: 

"Apabila suatu Peraturan Perundang-undang an menentukan 
agar DPR menganjurkanlmengajukan calon untuk mengisi 
suatu jabatan, maka rapat paripurna menugaskan Badan Musya 
warah untuk membicarakan dan kemudian memberikan pertim 
bangannya." 
Dalarn hubungan ini oleh DPR pcriodc 1987 /1992 berdasarkan 

keputusan rapat Paripurna tanggal 23 Ju Ii 1988 yang kcmudian dit 
u a n gkan di d a la m Surat Kepu tu sa n DPR-Rl Nomor: 15/DPR 
Rl/IV/1987-1988 tentang pencalonan keanggotaan Badan Perneriksa 
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Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; M Yusuf, ketika menyampaikan sambutan pada 
waktu penyerahan HAPTAH BEPEKA. 
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Kctua DI'R~!U, M, Kh aris Suhud, mcncr imu buk u llAl"D\ll l!FJ'FKA dari Kctua 
BEPEKA, M. Yusuf 
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D. Hubungan DPR~RI Dengan Mahkamah Agung, 
Seperti halnya dengan Dewan Pertirnbangan Agung, maka 

hubungan kerja antara OPR-Rl periode 1987 - 1992 dengan Mahka 
mah Agung menu rut Surat Keputusan OPR Nomor : 10/DPR-Rl/IH 
/82-83 tanggal 26 Pebruart 1983, tentang Peraturan Tata Tertib OPR 
RI, diatur dalam Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa: 

- Sebagai Ketua rnerangkap 
Anggota 

- Sebagai Wakil Ketua merangkap 
Anggota 

- Sebagai Anggota 
- Sebagai Anggota 
- Sebagai Anggota 
- Sebagai Anggota 

3. Ors. Ashar Kasim 
4. Adjat Sudradjat 
5. Kandiawan Affandi 
6. Krisnamurti Samii 

2. Marathon Wirija Mihardja 

Keuangan, telah diajukan sebanyak 17 orang calon untuk mengisi 
jabatan keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan, 

Adapun ke 17 calon tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Ashar Kasim, Ors 
2. A. Sudradjat 
3. Ben Mboy, Dr 
4. Gandi, Ors 
5. Jacob Tobing, Ors 
6. J. Henuhili 
7. Kandiawan Affandi 
8. Krishnarnurti Samii 
9. Marathon Wiriarnihardja, MBA 

10. M. Yusuf 
11. M. Yunus Umar, H. SE 
12. Rivai Siata, Drs 
13. S.G.B. Tampubolon, Ors 
14. Surnarwan, Drs 
15. Suwondho, SH 
16. Syarnsuddin Mahmud, Prof.DR. 
17. Widarsa, Ors. 

Keputusan DPR mengenai pencalonan keanggotaan Badan Peme 
riksa Keuangan tersebut disampaikan kepada Presiden RI dengan 
surat DPR Nomor: KS.02/2423/DPR-RI/1988 tanggal 26 Juli 1988. 

Selanjutnya dari 17 orang calon yang diusulkan oleh OPR-RI tadi 
kemudian ditetapkan sebanyak 7 orang sebagai Ketua, Wakil Ketua 
dan Aggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan Keputusan Presiden 
RI Nomor: 220/M tahun 1988 tanggal 9 Agustus 1988, untuk masa 
jabatan 1988-1993 yaitu: 

1. M. Jusuf 



72 

"Untuk kepentuigan pelaksanaan wewenang dan tugasnya DPR 
dapat mengadakan konsultasi Jan koordinasi dengan Lembaga Tinggi 
Negara Lainnya ". 

Sclanjutnya di atu r pula dalum Keputusan Dewan Pcrwa k i lan 
Rakyat Rcpuhlik Indonesia No. 11/DPR -Rl.!IV/1987-1988 lcntang 
Pcnentuan Ruang Lingkup Tugas/Pasangan Kcrja Kornisi Kornisi da 
lam Dewan Perwakilan Rakyat RI, dalarn diktum kccmpat discbutkan: 

"Dalam rangka peningkatan pelaksanaan wewenan!{ dun tugas 
DPR, Pimpinan DPR dapat mengadakan konsultasl dan koordin 
asi dengan Punpinan Lembagu-Lembaga Tinggi Negara lainny a. 
Apablla dipandang perlu maka dalam konsultasi clan koordinasi 
tersebut Pimpinan DPR dapat didamping] oleh Pimpinan Komisi 
DPR dan beberap a Ang gotu Komist sesuai dengan pcrtnasala 
hannya." 
Dalam rangka pclaksanaan kctcntuan ini, maka Pimpinan DPR-Rl 

dalarn hal ini diwakili olch \Vakil Kctua DPR-Rl/KOREKKU, bcrsa 
rna-sama dcngan Pimpinan Komisi 111 yang mcmbidangi Dcpartcmcn 
Kcha kirn an da n Keja ksaan Agung dan unsur-unsur Fraksi-Iraksi Ji 
Komisi-komisi tel ah mcngadak an konsu l tasi deng:an Mahkamah 
Agung di Jalan Mcrdcka Sel.uan Nll 13, Jakarta. 

Dalam konsullasi tcr scb u t t c lah d ica pa i kc scp.rkat an sch ag a i 
bcrikut: 
a. Kesepakatan: 
1. Mekanisme Konsultasi 

a) Konsultasi disclcnggarakan minimal 2 (Jua) kali d.rl.un sutu 
tah un , dcrigan ca tatan t id a k tcrtutup kcmun g ki n an un tu k 
dapat disclcnggarak.m konsultusi diluar waktu tcrscbut ap.ibi 
la ada masalah-rnasalah yang pcrl u dikonsu I tasi kan. 

h) Pescrta konsultasi dari DPR udalah Pimpinan DPR, didn m 
pingi Kornisi III, unsur Frnksi-Iraksi di Komisi Ill, scrta tiduk 
tertutup kernungkinan anggota dari Kornisi lainnya di DPR. 

c) Temp at konsult asi diselcnggarakan s ccar a hcrgantian d i 
Mahkarnah Agung Jan di DPR-RI, dan untuk konsultasi yang 
akan datang bcrtempat Ji DPR. 

2. Matcri Konsultasi. 
a) Hal-ha] yang bcrkaitan dcngun RAPBN; 
b) Masal.rh yang mcrupakan niasukan bagi kcdu.i hcl ah pih a k 

dalarn huhungannya dengan pcncgakkan hukum. Antar a kc 
dua matcri tcrscbut dapat disatukan dalam sctiap konsultasi. 

b, Penyelesaian Perkara Kasasi: 
Adan ya perni kiran tcntang pcmbatasan secant sclcktif terhadap 

perkara-pcrkara yang kecil, cukup dua tingkat (pengadilan ncgcri, dan 
pcngadilan tinggi) agar jumlah permohonan kasasi/pcninjauan kcmba- 
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Ji tidak bertumpuk, hal tersebut sebaiknya menjadi bahan penelaahan 
bagi DPR terhadap Undang-undang yang berlaku maupun terhadap 
rancangan undang-undang yang akan masuk ke DPR (misalnya 
Hukum Acara Perdata). 

Dalam penyusunan RAPBN tahun pertama yang akan datang agar 
diperjuangkan biaya pengawasan untuk 4 (empat) lingkungan peradi 
Ian (Umum, Militer, Tata Usaha Negara dan Agama), sehingga 
Mahkamah Agung dapat melakukan secara efektif. 

Di samping hubungan kerja berupa konsultasi tersebut, Dewan 
telah mengajukan 4 ( empat) orang ca Ion untuk mengisi jabatan Hakim 
Agung berdasarkan keputusan rapat Paripurna tanggal 1Oktober1988 
yang kemudian dituangkan di dalam Surat Keputusan DPR-RI Nomor 
3/DPR-RI/I/1988-1989 tentang Pencalonan Hakim Agung pada 
Mahkarnah Agung, Hal ini sesuai dengan pasal 43 ayat (1) UU Nomor 
13 tahun 1965 tentang Pengadilan dalarn Lingkungan Peradilan 
Umum dan Mahkamah Agung yang menyebutkan, bahwa Hakim 
Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden atas usul DPR melalui 
Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman. 

Adapun nama-nama calon Hakim Agung pada Mahkamah Agung 
yang diusulkan DPR RI adalah sebagai berikut: 

1. Mayor Jenderal M. Djaelani, S.H. 
2. R. Mohammad Iman, S.H. 
3. Laksamana Muda Soeharso, S.H. 
4. Barnbang Sumedi, S.H. 
Keputusan DPR mengenai pencalonan keanggotaan Hakim 

Agung sebanyak 4 (em pat) orang tersebut disarnpaikan dengan surat 
DPR Nomor: KS.02/3428/DPR-RI/1988 tanggal 1 Oktober 1988 
kepada Presiden RI. Dari keernpat orang in i kemudian ditetapkan 
sebanyak 3 (tiga) orang Hakim Agung pada Mahkamah Agung dan 
dengan Keputusan Presiden RI Nomor 295/M tahun 1988, yaitu: 

1. R. Mochamad Iman, S.H. 
2. Mayor Jenderal TNI M. Dlaelani, S.H. 
3. Laksamana Muda TNI Soeharso,. SH. 
Kemudian untuk mengisi kekosongan jabatan Hakim Agung pada 

Mahkamah Agung sehanyak 10 (sepuluh) orang, maka berdasarkan 
Surat Keputusan DPR-RI Nornor 2/DPR-Rl/I/1991-1992 tentang 
Pencalonan Hakim Agung pada Mahkamah Agung dan dengan surat 
Ketua DPR-RI Nomor KS.02/4717/DPR-RI/1991 tertanggal 29 
Oktober 1991 kepada Presiden R.I. telah diajukan sebanyak 29 ( dua 
puluh sembilan) orang calon Hakim Agung, masing-masing: 

1. Abdul Madjid Manrapi, S.H. 
2. Abdul Sornad, S.H. 
3. Achmad Masrul, S.H. 
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4. Andi Mochtar, S.H. 
5. Bachtiar, S.H. 
6. Chairuddin Siregar, S.H. 
7. Brigadir Jenderal TNI German Hudiarto, S.H. 
8. I Gusti Bagus Tirtayasa, S.H. 
9. Iswo, S.H. 

10. N. Lickc Rukmini, S.H 
11. Ny. Mursiah Bustaman Madjid, S.H. 
12. Mocnarso, S.H. 
13. Ny. Nawangsih Sutarti, S.ll. 
14. Nurotip Harahap, S.H. 
15. Ocng Rumadji, S.H 
16. Paulus Wardoyo, S.H. 
17. Pitojo, S.11. 
18. Raja Lumban Tohing, S.H. 
19. Ny. Rctnowulan Soctantio, S.II. 
20. Socnarjo, S.11. 
21. Socmarsono, S.H. 
22. Socsanto Bangocnnagoro, S.H. 
23. Suhadi. S.H. 
24. Ny. Sugiarti Salman, SJL 
25. Laksarnana Muda Suwardi Martowir ono, S.H. 
26. Syafar Luthan, S.H. 
27. T. Socprapto, S.H. 
28. Tjung Abdul Muthalih, S.H. 
29. UB da Costa. 
Sclanjutnya bcrdasarkan Kcputusun Prcsidcn R.I. No. 312/M 

tahun 1991 tertangga I 12 N opernbcr 1991 tcla h d iictapkan scba n yak 
10 (sepuluh) orang Hakim Agung pada Mahkarnah Agung, maxing 
rnasing: 

I. Ahdul Madjid Manrapi, S.H. 
2. Brigadir Jender al TN! German Hudiarto, S.H. 
3. Iswo, S. H. 
4. Mocnarso, S.H. 
5. Pitojo, S.H. 
6. Raja Lumhan Tohing, S.H. 
7. Socnarjo, S.H. 
8. Laksamana Muda Suwanli Martowirono, S.H. 
9. Syafar Luthan, S.H. 

10. N. Lieke Rukmini, S.H 
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Peugasujsn Calon Ketua Mahkamah Agung 
Pada bulan Juli 1992, DPR RI telah memproses pengusu]an 

Caton Ketua Mahkamah Agung, karena Ketua Mahkamah Agung 
Ali Said,SH telah berusia 65 tahun, yaitu usia untuk memasuki masa 
pensiun, sebagaimana diatur oleh Undang-undang nomor 14 tahun 
1985 tentang Mahkamah Agung. 

Di dalam pasal 8 ayat 3 UV tersebut diatur bahwa: "Ketua dan 
Wakil Ketua Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden selaku Kepala 
Negara diantara HakimAgung yang diusulkan DPR ", 

Mendahului Keputusan Presiden yang disampaikan oleh Menses 
neg kepada Ketua DPR tentang pemberhentian Ali Said, SH dari 
jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Agung, maka Pimpinan DPR 
telah tanggal 6 Juli 1992, telah mengadakan pertemuan konsultan 
dengan Pimpinan Fraksi-fraksi, Dalam pertemuan tersebut diminta 
kepada pimpinan Fraksi-fraksi untuk mengusulkan nama-nama Calon 
Ketua Mahkamah Agung. 

Setelah Keputusan Presiden nomor 152/M Tahun 1992 tentang 
Pemberhentian Ali Said, SH sebagai Ketua Mahkamah Agung diteri 
ma o]eh Pimpinan DPR, maka rapat Paripurna DPR tanggal 13 Juli 
1992 menugaskan Badan Musyawarah untuk membahas usu I pencalo 
nan Ketua Mahkarnah Agung yang baru. 

Rapat Bamus yang dimaksud adalah rapat Bamus tangga! 16 Juli 
1992. Di dalam Rapat Bamus tanggal 16 Juli 1992, telah diputuskan, 
bahwa 4 (empat) nama dari keempat fraksi ditetapkan menjadi narna 
nama calon Ketua Mahkamah Agung. Nama-narna tersebut adalah: 
H.R. Purwoto Suhadi Ganda Subrata, SH, M. Djaelani, SH, Prof. H. 
Busthanul Arifin, SH, H. Adi Andoyo Soetjipto, SH. Calon-calon 
tersebut diputuskan menjadi calon dari DPR berdasarkan Keputusan 
Rapat Paripurna DPR tanggal 22 Juni 1992. 

Selanjutnya nama-nama calon ini disampaikan kepada Presiden 
untuk mendapatkan keputusan dan akan diresmikan pengangkatannya 
oleh Presiden selaku Kepala Negara. Dari calon-calon yang diusulkan 
oleh DPR tersebut, maka H.R. Purwoto Suhadi Ganda Subrata, SH 
telah ditetapkan menjadi Ketua Mabkamah Agung, menggantikan AH 
Said, SH yang telah memasuki masa pensiun. 
Pengusulan Calon Wakil Ketua Mahkamah Agung 

Berdasarkan surat dari Menteri Sekiretaris Negara Nomor 
263/M.Sesneg/8/1992, tanggal 8 Agustus 1992, mengenai Jabtana 
Wakil Ketua Mah-kamah Agung, diberitahukan bahwa sehubungan 
Wakil Ketua Mahkamah Agung diangkat sebagai Ketua Mahkamah 
Agung menjadi kosong. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang 
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka DPR RI 
tanggal 15 Agustus 1992, basil konsultasi Pirnpinan DPR RI dengan 
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Pimpinan Fraksi-fraksi DPR RI, keputusan rapat Badan Musyawarah 
tanggal 20 Agustus 1992, dan setclah mela l ui keputusan rapat Pari 
purna DPR RI tanggal 31 Agustus 1992. 

Dalarn ha! ini DPR RI mcngusulakn 2 (dua) orang caloon Wakil 
Ketua Mahkamah Agung, yaitu M. Djaclani , SH. dan H. Adi Andojo 
Soctj ipto, SH. 
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Jumlah Anggota Pembidangan 
No. Jabatan ... ............... ... -- ..... ----~ ---------- ------------ ........................ -- ...... .,,,- .................... _ 
Urut ABRI KP pp PDI Pasaugan kerja 

1. Komisi I Deplu,Dephanka 
Ketua 1 Deppen.Bakin, 
Wakil Ketua 1 2 - 1 Wanhamkamnas, 
Anggota 8 24 4 3 Lem.Sandi 

2. Komisi II 
Ketua 1 Depdagri,Menpan 
Wakil Ketua 2' 1 Sesneg,Bakin,BP 
Anggors 8 25 3 3 BP- 7,Arnas IAN 

3. Komisi Ill 
Ketua 1 Kehakiman 
Wakil Ketua 1 1 1 1 Kejaksaan 
Anggota 8 23 4 2 

4. Komisi IV 
Ketua 1 Deptan,Dephut 
Wakil Ketua 1 1 1 1 Deptrans 
Anggota 8 25 5 2 

Komisi-komisi adalah Alat Kelengkapan DPR RI yang bersifat 
tetap. Komisi-komisl dibentuk berdasarkan Keputusan DPR RI 
Nomor 5/DPR RI/ II/1987-1988. Pimpinan-Pimpinan Komisi-Komisi 
untuk pertama kali ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPR RI 
Nomor 6/PIMP/DPR RIIIl/1987-1988. 

Keanggotaan Komisi-kornisi adalah sebagai berikut: 

A. KOMISI-KOMISI DPR RI 

Hasil-hasil yang telah dicapai oleh berbagai Alat Kelengkapan 
DPR RI. Untuk melaksanakan wewenang dan tugas DPR RI, maka 
DPR memiliki berbagai Alat Kelengkapan yang bersifat temp dan satu 
Alat Kelengkapan yang tidak tetap yaitu Panitia Khusus. 

Alat Kelengkapan yang bersifat tetap, antara lain Komisi-komisi 
DPR RI dan Badan-badan, Komisi-komisi yang dimaksud adalah 
Komisi I sampai dengan X dan Komisi APBN. Sedangkan Badan 
badan yang dimaksud adalah Badan Urusan Rumali Tangga (BURT), 
Badan Kerja Sama Antar Parlemen ~BKSAP) dan Badan Musyawarah 
(BAMUS). 

PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG 

BAB VII 
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Tugas-tugas utama Dewan yaitu di bi dang Pcrundang-undangan, 
di bidang Penetapan Anggaran dan di b idang Pengawasan , ditangani 
oleh Komisi-komisi DPR. 

Untuk mclaksanakan ketiga tugas ini, maka Komisi-komisi : 
a. Mengadakan rapat kerja dengan Prcsiden, yang dapat diwakili 

oleh Menteri. 

Jumlah Anggota Pembidangan 
No. Jabatan ________ .,. --·-----·- _______ .. ___ ----------- - - -- --- ...... -- - ----- ---- -- 
Urut ABRI KP pp PDI Pasangau kerja 

5. Komisi V 
Ketua 1 Dephub.Dcplu, 
Wakil Ketua 1 1 1 

\~ 
1 Depparpostel, 

Anggota 8 27 4 2 Menpera,Dcwan ., Telekomunikasi 
6. Komisi VI '{ 

Ketua 1 I~ Deprin.Deptan, 
\Vakil Ketua 1 1 l 11 1 Depnaker,BKPM 
Anggota 7 25 5 3 ~ 

7. Komisi VIJ I 
Ketua 1 Dcpkeu,Depdag 
\Vakil Ketua 1 2 1 Dcpkop.Bulog, 
Anggota 8 26 4 2 Perhanka n. 

8. Komisi VHl 
Kctua 1 Dcp kes ,De psos, 

I \Vakil Ketua 2 1 ! l Mencg UPW, 
Anggota 8 24 4 ! 3 BKKBN 

9. Komisi IX ' 

' Ketua I Depdikbud, 
\Vakil Ketua l 1 ' 1 Dcpag. J 

Anggota 8 24 5 2 
10. Kctua 1 Mcneg PPN,BPS 

Wakil Kctua l 2 \ Meneg KLH,Ll 
Anggota 7 24 4 2 PI,Menristck 

I Bapcnnas, Batan, 
Depanri, 
Bakosurtanal 

11. KomisiAPBt>; 
Ketua I Sernua Departe- 
\Vakil Ketua 2 1 l men dan Lemba- 
Anggota 8 24 4 2 ga Non Dept. 
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MenJeri Luar Negeri, Ali Atatas sedang memberikan penjelasan dalam Rapat Ker]a 
dengan Komisi I. 

b. Mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Pejabat Pemerintah 
yang mewakili instansinya. 

c. Mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum, baik atas permin 
taan Komisi maupun alas permintaan pihak lain. 

d. Mengadakan kunjungan kerja, terrnasuk melakukan studi per 
bandingan yang dipandang perlu dalam masa reses atau apabila 
dipandang perlu dalam masa sidang, yang hasilnya atas keputusan 
Badan Musyawarah dilaporkan kepada rapat Paripurna untuk 
ditentukan tindak lanjutnya. 

e. Mengikuti dengan scksarna serta mengurnpulkan bahan mengenai 
peristiwa yang menyangkut kepentingan rakyat, yang terjadi baik 
di dalam maupun di luar negeri, yang termasuk dalam ruang 
lingkup tugasnya. 

f. Mcngajukan pcrtanyaan, baik kepada Pernerintah rnaupun kepada 
pihak lain. 

g. Mengadakan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat apabila 
dipandang perlu dcngan Pcjabat Pemerintah yang mewakili in 
stansinya, yang tidak terrnasuk dalarn ruang lingkup tugas Komisi 
yang bcrsangkutan scbaguimana dimaksud dalam pasal 56 ayat 
( 1 ), atas pcrsetu j uan Pimpinan DPR RI. 

h. Mengadakan Rapat Gahungan Komisi apabila ada masalah yang 
menyangkut lcbih dari satu Kornisi. 
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Rapat Ker]a Komisi III dengan MenJeri Kehaklman, lsmllil Saleh, SH. 

Para A11ggota Komlsi Il dalam Rapat Kerja dengan Mendagri. 
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Rapat Kerja Komlsi V denganMenteriPerlwbungan, Jr. Azwar Anas. 

Pimplnan Komisi Ill, sedang memimpln Rapat Ker]a dengaa Memeri Pertanian: 
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Rapat Ker]« Komisi VI dengan Menier: Tenaga Kcr]«, Cosma\' Batubara. 

t. :I~ 
' ~j 

Pimpinan 1\om!\I ·,: scdang mendengarkan Penjelasan Menteri Pcrhubungan. 
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Para Anggota Komisi VJ/, sedang mengikuti Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan. 

Anggola Komisi VI, sedang mendengarkan penjelasan Menteri Pertambangan dan 
Energi, Jr. Ginanjar Kartasasmita. 
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Men/en Kcsclustan, D1: A dhiatm a, tcrlibai pcmbicara an dalam Rapa! Kcrja dengan 
Komisi Viii 

GuikTMIU Hank Sen tru], Ren Afoy sedang membcrikan penjdasan 'pa d.: Komis, VII 
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Tampak Menteri P dan K, Fuad Hasan memberikan penjelasan pada Komisi IX 

Anggota Komisi WI!, mendengarkan penjelasan Menteri Sosial dalam Rapat Ker]a. 
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Meruer! Keuangan; J.B. Sumarlin dalam Rapat Kerja denganKomisiAPBN. 

P£Jr£J Anggota Komisi X dalam Rapat Kerja dengan Menteri Negara PPN/Ketua 
Bappenas. 
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Di bid;rng p cr un dang-und.rn g an LbL11n pcriod c in i tel uh dapat 
disclcsa i kan .'.'15 RCU un tuk Ji x.rh k..n mcnjadi UL: y;rng pcnjclasan 
nyu schag;1i hcrikut: 
1. RUU-RUtI yung telah selcsui dibahas oleh DPR Rf. 

Prcsi.lcn sclaku Mandutaris M PR yang Jitugasi untuk mclak 
sana kan l\:111 h:ingu nan y:rnp: bcrkcsi n .un burig.m da n DPR sc la ku 
Lcrnbaga LqzisL\!il mcnyad.iri buhwa bcrhagai Undang-undang 
h aru s scgcr;1 d ih a s ilk n n unluk m cnjadi Ia n dn sa n h u ku m bagi 
pclakxan.r.m PEL!TA demi PELITA. 

Sc lanjutn va kita juga tnCllf.l'lahui buhwa PELITA V tidak 
h:1ny:1 rnerupakan kclanjutun d.m pcninu k.rt.m d.rri Pclita IV, akan 
tdapi dih.napknn juga mcr upa ka n pcmuntap.m, pcr lua san , Jan 
pen y cm pu rn a a n keg i:1 t.m - kcgi:li an pc mb a ng u n an di herb aga i 
bid.mg, k.rrcn a mcrupaka n t.rh :ip jll' 11 ut up pL·r:Hn pungan tug as dan 
pcrj u ang;1n h;i ngsa sccaru h LT kcxin :1 rnhu ngan d.rl.nu Pcmhangu 
n a n J:rngk:; Pnnjaug 25 Tr.h un Pcrtamu , sckaligus rn erupakan 
"bab.ik kriti-." yang a kan nrencn tuk.m bcrhasil tidakn yn pelaksa 
n.mn pcrni.l:1u1]:unan nasionaJ yang hcrkcvinambung.m. 

D:1L•111 l'FUT/\ IV hangs:1 Indonesia tc luh bcrt ckad untuk 
m cnc ipt.rk.rn kcnngka l:1nd;1san d.i n d.ilam ku run w.ik tu lirna 
tah u u h:rikulnya, yuitu ·.;l"lama PELITA V, bcr tc kad untuk 
mcm;111Lq1L1n tcrus Lrnda:-;:rn pcmb.u.gunan terscbut, agar pada 

~ .... ·~.;'~ t·.·. '•:· . rr.·· . ·\r . 
. ~ - ' . 

' . 

-f"'. 

.d~ 
~~· 
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akhir PELITA V kita dapat menciptakan landasan yang kuat bagi 
bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatan 
sendiri menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasi 
la. Dengan demikian, maka bangsa Indonesia dapat memasuki ~ 
proses tinggal landas pada FELITA VI. 

Dalam pada itu pelaksanaan FELITA V sebagai tahap akhir 
Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun Pertama, sekaligus juga 
hams disiapkan sebaik-baiknya agar dapat menjadi landasan yang 
kukuh dan berkualitas bagi pelaksanaan Pembangunan Jangka 
Panjang 25 Tahun ke-dua oleh karen anya maka dalam Pola 
Umum PELITA V bangsa Indonesia telah sepakat untuk mene 
tapkan sasaran utama Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun 
ke-dua yaitu terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyara 
kat Indonesia yang maju dan berkesinambungan. 

Sehubungan dengan itu, untuk memantapkan dan' menga 
mankan pelaksanaan pernbangunan dan hasil-hasilnya, mencipta 
kan kondisi yang lebih mantap sehingga dapat dinikmati iklim 
kepastian dan ketertiban hukum, serta memberi dukungan dan 
pengarahan pernbangunan demi mencapai kemakmuran yang adil 
dan merata, menumbuhkan dan mengembangkan disiplin nasional 
dan rasa tanggung jawab sosial, dipcrlukan lebih banyak peratu 
ran perundang-undangan yang mendukungnya. 

Oleh karenanya sampai dengan akhir masa bhakti keanggo 
taan DPR-RI Periode 1987-1992 ini, telah dapat diselesaikan 55 
(lima puluh lima) buah Rancangan Undang- Undang. 
Adapun perinciannya setelah menjadi Undang-undang adalah 
sebagai berikut: 
Tahun 1988 telah diselesaikan sebanyak 6 buah RUU, yaitu : 
1. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 1982 

ten tang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan dan Keama 
nan Negara Republik Indonesia. 
RVV ini disampaikan ke DPR RI dengan Amanat Presiden 
Nomor R. 07/PU/XI/1987, tanggal 11Nopember1987 yang 
menunjuk Menteri Pertahanan dan Keamanan untuk mernba 
hasnya bersams-sarna DPR RI, yang diterirna DPR RI 
dengan Nomor Pokok P.01.87. 
a. Pembicaraan Tingkat I I Keterangan Pemerintah diada 

kan dalarn Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 23 
Nopember 1987 yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR 
RI, Saiful Sulun. 
Keterangan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Perts 
hanan dan Keamanan, Poniman. 
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b. Pemhicnraan Tingkat II : 
1) Pcmandangan U mum Fraksi - traksi, langgal 2 De 

somber 1987. 
2) Iawauan Perncrintah, tanggal JO Dcscrnber 1987. 

c. Pcmbicaraan Tingkat Ill dilakukan oleh Pansus bersarna 
Men ter i Pcrtah an an d an Kcamanan pada tang gal 8 
Januari 1988 s.d. 19 Pcbruari 1988. 

d Pcmbicaraan Tingkat Iv/Pcngambilan Kcputusan dalam 
r apn t p ar ipurn a DPR Rl tangg:tl 22 Pcbr u ar i 1988, 
dipirnpin olch Wakil Ketua DPR RI, Saiful Sulun. 
Dcngan para Pembicaru scbagai hcrikut : 
l) Lipman Pirnpinan Pnnsus olch DR.A. Baramuli,SH. 
2) J uru Bicara Fra ksi-Ira ksi adalah scbagai hcri kut : 

a) Fr ;i k s i K ;1 r ya Pc m ha n g u n an , D rs . Sa h a r 
Kocmhino. 

h) fr;1bi ABR\, J\Jhni Hcrinut. 
c) Fr a k s i Pcr s.uuu n Pcmb a ngu n an , H. Imron 

Rosyadi, SH. 
d) Fr;iksi Purtai Dcmo krnsi Indonesia, Sardjito 

Dharsocki 
J) Su mb ut a n Pcm er iutah disampuikan o lch Mcnt cr i 

Pcrtahan.rn Kcam.inan, Ponim.m. 
4) Dcngan pcrsetujuan DPR RI, RCL' tcntang Pcruba 

han alas UU Nnmor 20 Tahun 1982 tcntang Keren 
tuan-kctcntuan Pukok Pcrtuhanan dnn Kcarnanan 
l\egara Rcp u h l ik In d o n c s ia d i suh k a n m c nj a d i 
Un dang-u n dang :\'umor 1 Ta hun 1988 ten-tang 
Pcruhahan atas UU Nornor 20 Tahun 1982 tcntang 
Kctcntuan-kct entuun Po k ok Pcrtahanan Jan Ke 
anuuum Ncgaru Rcpub lik Indonesia. 

2. RU U !c nrrmg Prajurit ABRI. 
RUU ini disampaikan kc DPR RI dcngan Amanat Prcsidcn 
Nornor R. U7/PU/Xl/1987, tang.gall I Nopcmbcr 1987 yang 
menuujuk Menter: Pcrtahanan Jan Kcarnanan untuk mcmba 
h u sn v a bcrsama-sarna DPR RI, yang d iter irn a DPR RI 
drngan Nomor Pokok P.0Lil7. 
a. Pcmb icarnan Ting k at I/ Kctcrangan Pemcr intah diada 

k a n dal:tm Ra pat Par ipur n a DPR RI pada tanggal 23 
Nopernbcr l 987 yang dipirnpin o lc h \Vakil Kctua DPR 
RI, Saifol Suluu. 
Kctcr.mgan Pcmerintah disarnpaikan olch Mcntcri Pcrta 
h.man dan Kcarnanan, Poniman. 
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b. Pembicaraan Tingkat II: 
Pemandangan Umum Fraksi-fraksi, tanggal 2 
Desember 1987. 
Jawaban Pernerintah, tanggal Iu Desember 1987. 

c, Pembicaraan Tingkat III dilakukan oleh Pansus bersama 
Menter i Pertahanan dan Keamanan pada tanggal 8 
Januari 1988 s.d. 19 Pebruari 1988. 

d. Pembicaraan Tingkat IV /Pengambilan Keputusan dalam 
rapat paripurna DPR RI tanggal 22 Pebruari 1988, 
dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Saiful Sulun. 
Dengan para Pembicara sebagai berikut : 
1) Laporan Pirnpinan Pansus oleh DRA. Baramuli.Sfl. 
2) Juru Bicara Fraksi-fraksi adalah sebagai berikut : 

a) Fraksi Karya Pembangunan, Soegijono. 
b) Fraksi ABRI, Abu Hartono. 
c) Fraksi Persatuan Pembangunan, Hdsmail Hasan 

Metareum, SH. 
d) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Soetardjo 

Soerjo Goeritno. 
3) Sambutan Pemerintah disampaikan oleh Menteri 

Pertahanan Keamanan, Poniman, 
4) Dengan persetujuan DPR RI, RUU tentang Prajurit 

ABRI disahkan menjadi Undang-undang Nomor 2 
Tahun 1988 rentang Prajurit Angkatan Bersenjata 
Republik Indonesia. 

3. RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Tahun Anggaran 1988/1989. 
RUU ini disampaikan ke DPR RI dengan Amanat Presiden 
Nomor R. 01/PU/I/1988, tanggal 5 Januari 1988 yang 
menunjuk Menteri Keuangan untuk membahasnya bersama 
sama DPR RI, yang diterima oleh DPR Rl dengan Nomor 
Pokok P.03.87. 
a. Pernbicaraan Tingkat I I Keterangan Pernerintah diada 

kan dalarn Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 5 
Januari 1988 yang dipimpin oleh Ketua DPR RI, M. 
Kharis Suhud RI. 
Adapun Keterangan Pernerintah disampalkan oleh Presi 
den R.I., Soeharto. 
b. Pembicaraan Tingkat II: 

Penyampaian Pokok-pokok Pikiran Komisi 
APBN, tanggal 12 Januari 1988. 
Pemandangan Urnum Fraksi-Iraksi, tanggal 18 
s.d. 19 Januari 1988. 

• 
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Wauran 
3) Sarnhutan Pcmcrintah disampaikan oluh Men 

tcri Kcuangan Radius Prawiro. 
4) Dcngan pcr s ctuj u a n DPR RI, RUU ten tang 

Anggaran Pcn d apu t.m Jan Bclanja Negara 
Tahun Anggaran 1988/1989 tel ah d isab kan 
mcnjadi Undung-u ndang Nomor 3 Tahun 1988 
tcntang Anggaran Pcndapat dan Bclanja Negara 
Tahun Anggaran 1988/1989. 

4. RUU tentang Pengesahan "Protocol Amending The Treaty of 
Amity and Cooperation in Southeast Asia". 
RUU in i d isarnpa ikan kc DPR RI dcngan Amanat Pr csidcn 
Nornor R. 03/PCN/1988, tanggal 19 Mei 1988 yang rncnun 
juk Mcnteri Luar Ncgcri untuk mcrnbahasnya bersama-sama 
DPR RJ, yang d it er i m a DPR RI dcngan Nomor Pokok 
P.06.87. 
a. Pcrnbicaraan Tingkat I I Kcterangnn Pemcrintah diada 

kan JaL1m Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 15 Juni 
1988 yang dipimpin olch \Vakil Ketua DPR RI, Saiful 
Sulun, 
Adapun Kctcrangan Pcmcr intah disampaiknn olch Ali 
Alatas, SH. 

b. Pcrnb icaraan Tingkat II ditiada kan kar en a ditempuh 
dcngan prosedur singkat (short cut). 

d) 

Fraksi Katya Pcmbangunan, Drs. Akmal 
Sin in. 
Fraksi ABRI, Sri Suharto. 
Fraksi Pcrsatu.m Pcmhangunan, Drs.Tcuku 
Djamaludin Wali. 
Fr aksi Partui Dcmokrasi Indonesia, Markus 

b) 
c) 

I! 

Jawaban Pemerintah, tanggal 29 Januari 1988. 
c. Pembicaraan Tingkat Ill dilaku kan oleh Komis] 

APBN bersarna Menter: Kcuangan pada tanggal 16 
s.d. 19 Pebruari 1988. 

d. Pcrnbicaraan Tingkat IV/Pengamhilan Keputusan 
da larn r a pat paripurna DPR RI tangg al 26 s.d: 27 
Pebruari 1988, dipimpin olch Wakil Kctua DPR RI, 
Drs. Socrj a d i Dcngan p ar a Pc mb i car a s c h a g a i 
hcrikut: 
1) Laporan Pimpinan Kornisi APB.N oleb 

Muharsono R. 
2) Juru Bicara Fraksi - fraksi adalah scbagai bcri 

ku t: 
a) 
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c. Pembicaraan Tingkat III dilakukan oleh Kornisi I bersa 
ma Menteri Luar Negeri pada tanggal 21 s.d. 23 Juni 
1988. 

d. Pernbicaraan Tingkat IV /Pengambilan Keputusan dalam 
rapat paripurna DPR RI tanggal 29 Juni 1988, dipimpin 
oleh Wakil Ketua DPR RI, DR. H.J. Naro, SH 
Dengan para Pembicara sebagai berikut : 
1) Laporan Pimpinan Komisi I oleh H. Imron Rosyadi, 

SH. 
2) Juru Bicara Fraksi-fraksi adalah sebagai berikut : 

a) Fraksi Karya Pembangunan, Ir. Ida Bagus 
Putera 

b) Fraksi ABRI, Soeardi. 
c) Fraksi Persatuan Pembangunan, H. Ali Tamim, 

SH. 
d) Frakst Partai Demokrasi Indonesia, Drs. 

Soebagio. 
3) Sarnbutan Perner intah disampaikan oleh Menteri 

Luar Negeri, Ali Alatas, 
4) Dengan persetujuan DPR RI, RUU tentang Penge 

sahan "Protocol Amending The Treaty of Amity and 
Cooperation in Southeast Asia" tel ah disahkan 
menjadi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1988 
tentang Pengesahan "Protocol Amending The Treaty 
of Amity and Cooperation in Southeast Asia". 

5. RUU tentang Tambahan dan Perubahan Anggaran Pendapa 
tan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 198711988. 
RUU ini disampaikan ke DPR RI dengan Amanat Presiden 
Nomor R. 02/PU/HI/1988, tanggal 30 Maret 1988 yang 
menunjuk Menteri Keuangan untuk membahasnya bersama 
sama DPR RI. yang diterima DPR RI dengan Nornor Pokok 
P.05.87. 
a. Pembicaraan Tingkat I/ Keterangan Pemerintah diada 

kan dalarn Rapat Paripuma DPR RI pada tanggal 1 Juni 
1988 yang dipimpin oleb Ketua DPR RI, M. Kharis 
Suhud. Adapun Keterangan Pernerintah disampaikan 
oleh Menteri Keuangan R.I., J.B. Sumarlin. 

b. Pembicaraan Tingkat II ditiadakan karena ditempuh 
dengan prosedur singkat (short cut). 

c, Pembicaraan Tingkat III dilakukan oleh Pansus bersama 
Menteri Keuangan pada tanggal 22 s.d. 25 Juni 1988. 
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d. Pcmbicaraan Tingkat lV/Pcngamhilan Keputusan dalarn 
rapat paripurna DPR RI tanggal 30 Juni 1988, dipimpin 
olch \Vakil Ketua DPR RI, Drs. Soerjadi. 
Dcngan para Pcrnbicara schagai herikut : 
1) Lapor an Pirnpinan Kornisi APBN, Mochar sono 

Karrodirdjo. 
2) Juru Bicara Fraksi-Iraksi adalah schagai hcrikut : 

a) Fraksi Karya Pcrnhangunan, Abdul Laticf, SH. 
h) Fraksi ABRI, G Hartanto Socnarjo. 
c) Fraksi Pcrsatuan Pcrnbangunan, Drs. H. Ali 

Sofwan. 
J) Fr;iksi Partai Dcmokrasi lndoncsia, Budi 

Hard jono, SI I. 
3) Sarnbutan Perncr intuh disampaikan ulcb Menter: 

Kcuangan Prof. DR. 1. B. Sumarlin. 
4) Dengan persctujuan DPR RI, RUU tentang Tamba 

han Jan Pcr uh n h n n An g g ar an Pc n da p at a n Jan 
Bc l.mja Negara Tah un Angg arnn 1987/1988 tclu h 
disab k.m m enjadi Uridang-un dang Nornor 5 Tahun 
1988 tcntang Ta mb ah.m Jan Peru bah an Tahun 
Anggaran 19:-\7 /1988. 

6. RUU tentan); Perhitungun Anggaran Negara Ta/um Angga 
ran 1985/1986. 
RUU in i disnmpaikan kc DPR RI dcngan Arnan.u Prcsiden 
Norn or R.02/PU/lll/1988, tanggal 30 Maret 1988 yang 
mcnunjuk Menteri Kcuangan untuk mernbahasnya b crsama 
sama DPR RI, yang ditcrirna DPR RI dcngan Nomor Pokok 
P.04.87. 
a. Pcmhicaraan Tingkat I I Kctcrangun Pemerintah diada 

kan dalarn Rapat Pur ipurn a DPR RI p.rda t:1ngg:al 1 Juni 
1988 yang dipimpin oleh Kctua DPR RI, M. Kh ar is 
Suhu d. Adapun Kcterungan Pcrn cr in tah disampaiknn 
olch Mcnicri Kcuangan Prof. DR. R.1., J.B. Sumarlin. 

b. Pemb icaruan Tingkat II dit i adaku n kar cn a ditcrnpuh 
dcngan prosedur singkat (short cut). 

c. Pcrnbicaraan Tingkat Ill dilakukan oleh Pansus hcrsarna 
Menter: Pcrtahanan clan Kcamanan pada tanggal 22 s.d. 
25 Juni 1988. 

d. Pernbicaraan Tingkat lY/Pcngambilan Keputusan dalarn 
rapat paripurna DPR RI tanggal 30 Juni 1988, dipimpin 
olch Wakil Kctua DPR RI, Drs, Socrjadi. 
Dcngnn para Pernbicara sebagai hcrikut : 
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1) Laporan Pimpinan Komisi APBN, Moeharsono 
Kartodirdjo. 

2) Juru Bicara Fraksi-fraksi adalah sebagai berikut : 
a) Fraksi Karya Pembangunan, Abdul Latief', SH. 
b) Fraksi ABRI, G. Hartanto Soenarjo, 
c) Fraksi Persatuan Pembangunan, Ors. H. Ali 

Sofwan. 
d) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Budi 

Hardjono, SH. 
3) Sambutan Pemerintah disampaikan oleh Menteri 

Keuangan Prof. DR. J. B. Sumarlin, 
4) Dengan persetujuan DPR RI, RUU tentang Perhi 

tungan Anggaran Negara telah disahkan menjadi 
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1988 tentang 
Perhitungan Anggaran Negara. 

Tahun 1989 telah diselesalkan sehanyak 7 buah RUU, yaitu : 
1. RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

Tahun Anggaran 198911990. 
RUU ini disarnpaikan ke DPR RI dengan Amanat Presiden 
Nomor R.01/PU/I/1989, tanggal.n Januari 1989 yang menun 
juk Mcnteri Keuangan untuk membahasnya bersama-sama 
DPR RI, yang diterima DPR RI dengan Nomor Pokok 
P.10.87. 
a. Pcmbicaraan Tingkat I I Keterangan Pemerintah diada 

kan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 7 
Januari 1989 yang dipimpin oleh Ketua DPR RI, 
MJ<haris Suhud, 
Adapun Keterangan Pernerintah disampaikan oleh 
Presiden R.L, Soeharto. 

b. Pcmbicaraan Tingkat II : 
Pemandangan Umum Fraksi - fraksi, tanggal 18 
Januari 1989. 
Jawaban Pernerintah, tanggal 30 Januari 1989. 

c. Pernbicaraan Tingkat III dilakukan oleh Komisi APBN 
bersarna Menteri Keuangan pada tanggal 21 s.d. 24 
Januari 1989. 

d. Pernbicaraan Tingkat IV /Pengarnbilan Keputusan dalam 
rapat paripurna DPR RI tanggal 28 Pebruar i 1989, 
dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Drs. Soerjadi. 
Dengan para Pembicara sebagai berikut : 
1) Laporan Pimpinan Komisi APBN, Moeharsono 

. Kartodirdjo. 
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2) Juru Bicara Fraksi-Iruksi adalah st.:hagai bcrikut : 
a) Fraksi Karya Pcrnbangunnn , A. Wiratno 

p ( H:S p l);J l m od j 0 

b) Fraksi ABRI, A Bakr i Srihardono. 
c) Fraksi Pcrs.uu.m Pcmhangunnn, H. Mocharnad 

Hartono. 
J) Fraksi Partai Dcmokrasi Indonesia, Socwardi 

Wirjoatrnoujo, SH. 
3) Sumbutan Pcmcr int ah d isumpuik an olch Me ntcri 

Kcu:rng:rn J.B. Su marlin. 
4) Dcngan pcrsctuju.m DPR RL RUU tcntang Angga 

run Pcnd.ipntan dun Bclanja Negara Tahun Angga 
ran l 980/1990 t cl ah disah kan mcnjad i Un dung 
u n d.m g Norn or l Tuhu n 1989 tcnt;rng: Auggaran 
Pcn dap.uan Jan Bcl.mja Ncg;1ra Tnhun Angg:iran 
1 (JC)[)i] l)lj(), dala m Lcmb.iran Negara '.'\'unllH 5 t.rhun 
l l)<'\9 uan Tambah.m Lcmharan Ncg:na Nornor 33~9 
Tah un 1989. 

2. RUU tentang Pcndidikan Nasional. 
RL'U ini Jis:m1p:1ik:1n kc DPR RI dcng:111 Am:ina! PrcsiJcn 
Nornor R. 04/PUiV/1988, tanggal 23 fvki 1988 yang mcnun 
juk Menter: Pcndidikan dun Kcbud.ryuan untu k mcmbahus 
nya bcrsarna-sumo DPR RI, y:ing ditcr ima DPR RI dcngnn 
Nornor Po ku k P.U7 .87. 
a. Pcmhicar.mn Tingk;1l I : Kctcr:ing:rn Pcmcrint.rh di.rdn 

kan d.il.nn R:1p:1t Paripurna DPR RI pada tanggal 29 Juni 
l9KX y:ing dipimpin okh \Vakil Kctu:i DPR, DR. !I. 1. 
'\':1 ru, SH. Ada pun Kctcr;rnga n Pcm criruah disurnpa ikan 
ol ch Mcn tcri Pcud id i ka n Lbn Kcbu daynun R.L, Prof. 
DR. Fuad Has.m. 

b. Pcmbicaruan Tingkat ll: 
Pcmnnd.mg an Umum Fr.iks! - Ir.rkxi, tang:gal 8 
September l ')88. 
J;nv:ib:in Pcrncrin 1;1 Ii, tangg::il 16 September 1988. 

c. Pcmbicaraan Tingkat Ill d ilnkukan olch Pansus bcrsarna 
Menter: Pen d idi kun dun Kcbu da yaan pad:1 tangg:J! 26 
September J l)KK x.d. 28 Pcbruari 1 Y8Y. 

Li. Pcmbicaruan Ting knt IV/Pengambilan Kcputus.m dalum 
rapat p.rripurna DPR RI t:1nggal 6 t>--1arct 1989, dipirnpin 
olch W:1kil Kctu:i DPR RI, R. Sockardi. 
Dcng.m para Pcmbicara scbagai bcr ikut : 
1) Laporan Pimpinan Pansus oleh DR. Bawadirnan. 
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2) Juru Bicara Fraksi-fraksi adalah sebagai berikut : 
a) Fraksi Karya Pembangunan, Drs. H. M. Husni 

Thamrin Assaat, SH. 
b) Fraksi ABRI, B. Suyono. 
c) Fraksi Persatuan Pembangunan, Drs.H.Zarkasih 

Nur. 
d) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Drs, 

Soebarjo. 
3) Sambutan Pemerintah disampaikan oleh Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Dr. Fuad Hasan. 
4) Dengan persetujuan DPR RI, RUU tentang Pendidi 

kan Nasional te lah disahkan menjadi Undang 
undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pen 
didikan Nasional, dimuat dalam Lembaran Negara 
Nomor 6 Tahun 1989 dan Tarnbahan Lembaran 
Negara Nomor 3390 Tahun 1989. 

3. RVV tentang Telekomunikasi. 
RUU ini disampaikan ke DPR RI dengan Amanat Presiden 
Nomor R. 05(PU(IX(I988, tanggal 19 September 1988 yang 
menunjuk Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekornunikasi 
untuk membahasnya bersama-sama DPR RI, yang diterima 
DPR RI dengan Nomor Pokok P.08.87. 
a. Pernbicaraan Tingkat I I Keterangan Pemerintah diada 

kan dalarn Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 18 
Nopember 1988 yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, 
R. Soekardi. 
Adapun Keterangan Pemerintah disampaikan oleh 
Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi, Soesilo 
Soedarman. 

b. Pernbicaraan Tingkat II : 
Pemandangan Umum Fraksi - fraksi, tanggal 1 
Desember 1988. 
Jawaban Pemerintah, tanggal 5 Desember 1988. 

c. Pembicaraan Tingkat III dilakukan oleh Komisi V 
bersarna Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi 
pada tanggal 18 Januari s.d. 28 Pebruari 1989. 

d. Pembicaraan Tingkat IV /Pengambilan Keputusan dalam 
rapat paripurna DPR RI tanggal 4 Maret 1989, dipimpin 
oleh Wakil Ketua DPR RI, R. Soekardi. 
Dengan para Pembicara sebagai berikut: 
1) Laporan Pimpinan Komis!" V oleh DR. Ir. G. M. 

Tampubolon. 
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2) Juru Bicara Fraksi-Iraksi adalah sebagai bcrikut : 
a) Fraksi Karya · Pcmbangunan, Drs. Bomer 

Pasaribu, SH. 
h) Frnksi ABRI, Drs. Robinson G. 
c) Fraksi Persatuan Pcmbangunan, H.M.Musyafak 
d) Fraksi Partai Dcmokrasi Indonesia, I Gusti 

Ngurah Yudha. 
3) Samh ut.an Pcrncr intah disampaikan o le h Ment cr i 

Par iw is a t a , Po s , <lan Tc l ek omun i kas i , Socsilo 
Socdarrnan. 

4) Dcngan persctujuan DPR RI, RUU tentang Tc!cko 
mun i kusi tc l a h d isahkan mcnjudi Undang-undan g 
mcnjadi Undang-undarig Nomor 3 Tahun 1989 
tentang Tc lckomun ikasi. 

4. RU U ten tang Tambahan dan Perubalian Anggaran Pendapa 
tan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1988/1989. 
RUU in i disampaikan kc DPR RI dcngan Amanut Presidcn 
Nornor R. 03/PU /rTl/1989 tanggal 31 Maret 1989 yang 
mcnunjuk Mcntcri Kcuangan untuk mcmhahasnya bcrsarn.i 
sarna DPR RI, yang ditcrirna DPR RI dcngan Nornor Pokok 
P.14.87. 
a. Pcmbicaraan Tingkat I I Ketcrangan Pcm erintah diada 

kan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 25 Mei 
1989. 
Adapun Kcter angan Pemcr intab uisarnpai kan olch 
Mcnteri Kcuangan RJ., Prof. DR. J.B. Sumarlin. 

h. Pcmb icaraan Tingkat II ditiadakan karcna diternpuh 
dcngan proscdur singkat (short cut). 

c. Pcmhicaraan Tingkat III dilakukan olch Kornisi APBN 
hcrsama Me ntcri Kcuang an pada tanggal 8 s.d. 12 Juni 
19S9. 

d, Pcmbicaraan Tingkat IV /Pcngarnbilan Kcputusan dalarn 
rapat paripurria DPR RI tanggal 13 Juni 19H9, dipirnpin 
olch Wak.il Kctua DPR RI, Drs. Soerjadi. 
Dcngan para Pcrnbicara scbagai bcr ikut : 
1) Lapor an Pimpinan Korn isi APBN, Moe har s ono 

Kartod ird jo. 
2) Juru Bicara Fraksi-Iraksi adalah sebagai berikut : 

a) Fraksi Katya Pcmbangunan, Endang Djunacdi. 
b) Fraksi ABRI, Mahmudi Hadi Saroso. 
c) Fraksi Pcrsatuan Pcmbangunan, Drs. H. Bunya 

min Mattallui. 
d) Partai Demokrasi Indonesia, Budi Hardjono, 
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3) Sambutan Pemerintah disampaikan oleb Menteri 
Keuangan Prof. DR. J.B. Sumarlin, 

4) Dengan persetujuan DPR RI, RUU tentang Tamba 
ban dau Perubahan Anggaran Pendapatan dan Be 
lanja Negara Tahun Anggaran 1988/1989 telah 
disahkan menjadi Undang-undang Nomor 4 Tahun 
1989 tentang Tambahan dan Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 
1988/1989, dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 
22 Tahun 1989 dan Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3393 Tahun 1989. 

5. RUU tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Ang 
garan 1986/1987. 
R UU ini disampaikan ke DPR RI dengan Amanat Presiden 
Nomor R. 03/PU/111/1989 tanggal 31Maret1989 yang 
menunjuk Menteri Keuangan untuk membahasnya bersama 
sama DPR RI, yang diterima DPR RI dengan Nornor Pokok 
P.13.87. 
a. Pembicaraan Tingkat I I Keterangan Pemerintah diada 

kan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 25 Mei 
1989. Adapun Keterangan Pemerintah disampaikan oleh 
Menteri Keuangan R.I., Prof. DR. J.B. Sumarlin. 

b. Pembicaraan Tingkat II ditiadakan karena ditempuh 
dengan prosedur singkat (short cut). 

c. Pembicaraan Tingkat HI dilakukan oleh Komisi APBN 
bersarna Menteri Keuangan pada tanggal 8 s.d. 12 Juni 
1989. 

d. Pernbicaraan Tingkat IV/Pengambilan Keputusan dalam 
rapat paripurna DPR RI tanggal 15 Juni 1989, dipimpin 
oleh Wakil Ketua DPR RI, Ors. Soerjadi. 
Dengan para Pembicara sebagai berikut : 
1) Laporan Pirnpinan Komis] APBN, Moeharsono 

Kartodirdjo, 
2) Juru Bicara Fraksi-fraksi adalah sebagai berikut : 

a) Fraksi Karya Pembangunan, Endang Djunaedi, 
b) Fraksi ABRI, Mahmudi Hadi Saroso, 
c) Fraksi Persatuan Pembangunan, Ors. H. 

Bunyamin Mattalitti, 
d) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Budi 

Hardjono, 
3) Sarnbutan Pemerintah disampaikan oleh Menteri 

Keuangan, Prof. DR. J.B. Sumarlin. 
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4) Dengan persetujuan DPR RI, RUU tentang Perhi 
tungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1986/ 
1987 telah disahkan m cnja di Undang-undang 
Nomor 5 Tahun 1989 tcntang Perhitungan Angga 
ran Negara Tahun Anggaran 1986/1987, dimuat 
dalam Lernbaran Negara Nomor 23 Tahun 1989 dan 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3394 Tahun 
1989. 

6. R UU ten tang Paten. 
RUU ini disarnpaikan kc DPR RI dcngan Amanat Prcsiden 
Nomor R. 02/PU/I/1989, tanggal 30 Ja nu ar i J 989 yang 
menunjuk Mcntcri Kehakiman untuk mernbahasnya bersama 
sarna DPR RT, yang diterima DPR Rl dcngan Nornor Pokok 
P.12.87. 
a. Pcrnbicaraan Tingkat I I Kctcrangan Pemcrintah diada 

kan dalarn Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 16 Juni 
1989 yang dipimpin olch \Vakil Kelua DPR, Saiful 
Sulun. 
Adapun Keterangan Pemerintah disampaikan oleh 
Mcnteri Kchakiman R.I., Ismail Saleh, S.H. 

b. Pcmbicaraan Tingkat ll : 
Pemandangan Umurn Fraksi-Iraksi, tanggal 26 Juni 
1989. 
Jawaban Pcmerintah, tanggal 3 Juli 1989. 

c. Pcmbicaraan Tingkat llI dilakukan olch Pansus bcrsarna 
Mcnteri Keh ak iman pada tanggal 24 Agustus s.d. 1 I 
Oktobcr 1989. 

d. Pcmbicaraan Tingkat JV/Pengambilan Keputusan dalarn 
rapat paripurna DPR RI tanggal 13 Oktohcr 1989, 
dipimpin olch Waki\ Ketua DPR RI, Saiful Sulun. 
Dcngan para Pembicara schagai herikut : 
1) La po ran Pimpinan Pansus olch Taufik Hidayat, S.H. 
2) Juru Bicara Fraksi-Iraksi adulah sebagui bcrikut : 

a) Fraksi Karya Pembangunan, Drs.F. Harcfa, SH. 
b) Fraksi ABRI, Drs. H.B. Socdjadi G.R. 
c) Fraksi Pcrsatuan Pcmbangunan, Drs, Sritua 

Siregar. 
d) Partai Dcmokrasi Indonesia, Tengku Dachnan 

M, SH. 
3) Sambutan Pemcrintah disampaikan oleh Menteri 

Kehakiman, Ismail Saleh, S.H. 
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4) Dengan persetujuan DPR RI, RUU tentang Paten 
telah disahkan menjadi Undang-undang Nomor 6 
Tahun 1989 tentang Paten, dimuat dalam Lembaran 
Negara Nomor 39 Tahun 1989 dan Tamb ahan 
Lembaran Negara Nornor 3398 Tahun 1989. 

7. RUU tentang Peradilan Agama. 
RUU ini disampaikan ke DPR RI dengan Amanat Presiden 
Nomor R. 06/PU/XII/1988, tanggal 3 Desember 1988 yang 
menunjuk Menteri Agama untuk membahasnya bersama 
sama DPR RI, yang diterima DPR RI dengan Nomor Pokok 
P.09.87. 
a. Pernbicaraan Tingkat I I Keterangan Pemerintah diada 

kan dalarn Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 28 
Januari 1989 yang dipirnpin oleh Wakil Ketua DPR, 
DR.HJ. Naro, SH. 
Adapun Keterangan Pemerintah disampaikan oleh 
Menteri Agama R.1., H. Munawir Syadzali, MA. 

b. Pembicaraan Tingkat II:· 
Pemandangan Um urn Fraksi-fraksi, tanggal 12 Juni 
1989. 
Jawaban Pemerintah, tanggal 19 Juni 1989. 

c. Pcmbicaraan Tingkat III dilakukan oleh Pansus bersarna 
Menteri Kehakirnan pada tanggal 24 Agustus s.d, 6 
Desember 1989. 

d. Pernbicaraan Tingkat IV /Pengambilan Keputusan dalam 
rapat paripurna DPR RI tanggal 14 Desemb er 1989, 
dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, DR.H.J. Naro, SH. 
Dengan para Pembicara sebagai berikut : 
1) Laporan Pimpinan Pansus oleh H.Bambang Sutisna, 

SH. 
2) Juru Bicara Fraksi-fraksi adalah sebagai berikut : 

a) Fraksi Karya Pembangunan, Drs, H. Harun 
Rasyidi. 

b) Fraksi ABRI, A. Rustandi, SH. 
c) Fraksi Persatuan Pembangunan, Sukardi 

Effendi. 
d) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Ir. H. 

Andjar Siswojo. 
3) Sarnbutan Pemerintah disampaikan oleh Menteri 

Menteri Agama R.I., H. Munawir Syadzali, MA. 
4) Dengan persetujuan DPR RI, RUU tentang Peradi 

Ian Agama yang dibahas oleh Pansus bersama 
Menteri Agama telah disahkan menjadi Undang- 
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undang Nomor 7 Tahun 1989 tcntang Pcradilan 
Agnma, dimuat dalarn Lcmharan Negara Nomor 49 
Tah u n 1989 d a n Turn b a h an Lcrnb a r a n Negara 
Nornor 3400 Tahun 1989. 

Tahun 1990 teluh dlselesaikan sebanyuk 11 RLIU, yaitu : 
1. RUU tentang Anggaran Pendupatan Jan Belanja Negara 

Ta/um Anggaran 1990/ !991. 
RUU ini disarnpaikan kc DPR RI dcngan Arnanut Prcsidcn 
Nornor R. 01/PU/I/1990, t:mggal 3 Januari 1990 yang me 
nunjuk Mcntcri Kcuang a n untuk mcmbahu sn ya bcrsnrn a 
sarna DPR Rl, yang ditcrima DPR RI Jengan Nornor Pokok 
P.21.87. 
a. Pcmbicaraan Tingkat I! Kctcrnngan Pcrncr intah diada 

kan dalarn Rapat Par ipurna DPR RI pada tanggal 4 
Januari 1990 yang d i p i mp.i n o l c h Kctu a DPR RI, 
!\1.Kharis Suhud: 
Ada pun Ke rcr a ng a n Pc m e r i n ta h d i sn m pu i kan o l c h 
Prcsidcn R.l., Soch.irto. 
Pcnyampaian Pokok - p o k o k Pi k ir an , tanggal 11 
Januari 1990. 

h. Pcmbicaraan Tingbt lI: 
Pemandangan Uruum Fraksi - Iruksi, tanggal 15 Jan 
16 Januari 1990. 
Jawaban Pcrncrintah, tanggal 25 Januari 1990. 

c. Pcmb icaruan Tingkat Ill dilaku kun olch Kornisi APBN 
bcr s am a Mcn ter i Kcu an g a n pada tang.gal 1 l) s.d. 22 
Pcbruari 1990. 

d. Pcmbicaruan Tiug k.rt IV/Pcng:1mbil:in Kcpuiusan dulam 
r ap a t p a r ipu r n a DPR RI tanggal 27 Pcbruari 1990, 
dipirnpin olch \Vakil KL'.lua DPR RI, Drs. Socrjadi. 
Dcngan para Pcmbicara scbagai hcrikut: 
!) Laporan Pirnpinan Ko m is i APBN, Mocharsonu 

Kartodirdjo. 
2) Juru Bicara Fr aksi-Iraksi adalnh schagai hcrikut : 

a) Fraksi Karya Pcmb.mgunan, Drs. Johni Alwi B. 
h) Fraksi ABRI, Drs. Afif :vta'rocf. 
c) Fraksi Pcrsutuan Pcmhangunan, Drs. M. 

Mansur. 
d) Fraksi Partai Dernokrasi Indonesia, Clara 

Sitompul 
3) Samb utan Pcmcrinlah disampaikan oleh Mcnter i 

Kcuangan, Prof. DR. J.B. Sumarlin. 
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4) Dengan persetujuan DPR RI, RUU tentang Angga 
ran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Angga 
ran 1990/1991 telah disahkan menjadi Undang 
undang Nomor 1 Tahun 1990 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 
1990/1991, dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 
10 tahun 1990 dan Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3403 Tahun 1990. 

2. RUU tentang Tambahan don Perubahan Anggaran Pendapa 
tan dan Belanja Negara Tahun Anggaran J 989/ 1990. 
RUU ini disampaikan ke DPR RI dengan Amanat Presiden 
Nomor R. 04/PU/111/1990 tanggal 28 Maret 1990 yang 
menunjuk Menteri Keuangan untuk membahasnya bersama 
sama DPR RI, yang diterirna DPR RI dengan Nomor Pokok 
P.24.87. 
a. Pembicaraan Tingkat I I Keterangan Pernerintah diada 

kan dalarn Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 14 Mei 
1990 yang dipimpin oleh Drs. Soerjadi. Adapun Kete 
rangan Pernerintah disampaikan oleh Menteri Keuangan 
R.I., Prof. DR. J.B. Sumarlin. 

b. Pembicaraan Tingkat II ditiadakan karena ditempuh 
dengan prosedur singkat (short cut). 

c. Pembicaraan Tingkat III dilakukan oleh Komisi APBN 
bersama Menteri Keuangan pads tanggal 31 Mei s.d, 4 
Juni 1990. 

d. Pernbicaraan Tingkat IV /Pengarnbilan Keputusan dalam 
rapat paripurna DPR RI tanggal 13 Juni 1990, dipirnpin 
oleh Wakil Ketua DPR RI, Drs. Soerjadi. 
Dcngan para Pembicara sebagai berikut : 
1) Laporan Pimpinan Kornisi APBN, Moeharsono 

Kartodirdjo. 
2) Juru Bicara Fraksi-fraksl adalah sebagai berikut : 

a) Fraksi Karya Pembangunan, Endang Djunaedi, 
b) Fraksi ABRI, Mahmudi Hadi Saroso, 
c) Fraksi Persatuan Pembangunan, Drs. H. 

Bunyamin Mattalitti. 
d) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Budi 

Hardjono, SH. 
3) Sambutan Pemerintah disampaikan oleh Menteri 

Keuangan, Prof. DR. 1. B. Sumarlin. 
4) Dengan persetujuan DPR RI, RUU tentang Tamba 

han dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara Tahun Anggaran 1989/1990 telah 
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disahkan mcnjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 
1990 tcntang Tambahan dan Perubahan Anggaran 
Pcn dapatan dun Belanja Negara Tahun Anggaran 
1989/1990, dimuat dalam Lcmbaran Negara Nomor 
40 Tahun 1990 dan Tamhahan Lcmharan Negara 
Nomor 3415 Tahun 1990. 

3. RUU tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1987/ 
1988. 
RUU ini disarnpa ikan kc DPR RI dcngan Amanat Presidcn 
Nomor R.05/PU/III/1990 tanggal 28 Maret 1990 yang me 
nunjuk Mcnteri Keuangan untuk membahasnya bersama 
sarna DPR RI, yang diterima DPR RI dengan Nomor Pokok 
P.25.87. 
a. Pernbicaraan Tingkat I I Keterangan Pemcrintah diada 

kan dalarn Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 14 
Mei 1990 yang dipimpin oleh Drs. Soerjadi, 
Adapun Keterangan Pcrn er in ta h disampaikan oleh 
Mcnteri Keuangan R.I., Prof. DR. J.B. Sumarlin. 

b. Pcmbicaraan Tingkat II ditiadakan karcna diternpuh 
dcngan prosedur singkat (short cut). 

c. Pembicaraan Tingkat Ill dilakukan olch Komisi APBN 
bcrsarna Mentcri Kcuangan pada tanggal 31 Mei s.d. 4 
Juni 1990. 

c. Pcrnbicaraan Tingkat IV/Pcngambilan Kcputusan dalam 
rapat paripurna DPR RI tanggal 13 Ju ni 1990, dipimpin 
olch Wakil Ketua DPR RI, Drs. Socrjadi. 
Dcngan para Pcmhicara schagai bcrikut : 
1) Lapor an Pimpin an Komisi APBN, Mocharsono 

Kartodirdjo. 
2) Juru Bicara Fraksi-Ira ksi adalah scbagai berikut : 

a) Fraksi Karya Pcmhangunan, Endang Djunacdi, 
h) Fraksi ABRI, Mahrnudi Hadi Saroso, 
c) Fraksi Persatuan Pcmbangunan, Ors. H. 

Bunyamin Mattalitti. 
d) Fraksi Partai Dcmokrasi Indonesia, Budi 

Hardjono, SH. 
3) Sambutan Pcmer intah disampaikan oleh Mcnteri 

Keuangan, Prof. DR. J. B. Sumarlin. 
4) Dcngan persetujuan DPR RI, RUU tentang Perhi 

tungan Anggarun Negara Tahun 1987/1988 t e lah 
disahkan rnenjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 
1990 tentang Pcrhitungan Anggaran Negara Tahun 
Anggaran 1987 / 1988, dimuat dalam Lernbaran 
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Negara Nomor 41 Tahun 1990 dan Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3416 Tahun 1990. 

4. RUU tentang Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Katya 
Rekam. 
RUU ini disampaikan ke DPR RI dengan Amanat Presiden 
Nomor R.05/PU/XI/1989, tanggal 21Nopember1989 yang 
menunjuk Menter! Agama untuk membahasnya bersama 
sama DPR RI, yang diterirna DPR RI dengan Nomor Pokok 
P.16.87. 
a. Pembicaraan Tingkat I I Keterangan Pemerintah diada 

kan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 29 
Januari 1990 yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, 
R. Soekardi didampingi DR.H.J. Naro, SH. 
Adapun Keterangan Pemerintah disampaikan oleh Men 
teri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. DR. Fuad Hasan. 

b. Pernbicaraan Tingkat H: 
Pemandangan Umum Fraksi - fraksi, tanggal 13 
Pebruari 1990. 
Jawaban Pemerintah, tangga110 Maret 1990. 

c, Pembicaraan Tingkat III dilakukan oleh Komisi IX ber 
sama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 
21 Mei s.d. 11 Juli 1990. 

d, Pembicaraan Tingkat IV /Pengambilan Keputusan dalam 
rapat paripurna DPR RI tanggal 21 Juli 1990, dipimpin 
oleh Wakii Ketua DPR nr, DR.H.J. Naro, SH. 
Dengan para Pembicara sebagai berikut : 
1) Laporan Pimpinan Komisi IX oleh H. Ch.M. Muas. 
2) Juru Bicara Fraksi-fraksi adalah sebagai berikut : 

a) Fraksi Karya Pembangunan, H. Ch.M. Muas. 
b) Fraksi ABRI, Burhan Arifin. 
c) Fraksi Persatuan Pembangunan, H. Ali Tamirn, 

SH. 
d) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Drs. Ukun 

Suryarnan 
3) Sambutsn Pemerintah disampaikan oleh Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. DR. Fuad Hasan. 
4) Dengan persetujuan DPR RI, RUU tentang Wajib 

Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam yang 
dibahas oleh Komisi IX dengan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan telah disahkan menjadi Undang 
undang Nomor 4 Tahon 1990 tentang Wajib Serah 
Simpan Katya Cetak dan Karya Rekam, dimuat 
dalam Lembaran Negara Nomor 48 Tahun 1990 
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dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3418 
Tahun 1990. 

5. RUU tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan 
Ekosistemnya. 
RUU ini disampaikan ke DPR RI dengan Amanat Presiden 
Nomor R. 04/PU/XI/1989, t::mggal 14 Nopernber 1989 yang 
mcnunjuk Menteri Kehutanan untuk membahasnya bersarna 
sarna DPR RI, yang diterima DPR RI dengan Nomor Pokok 
P.15.87. 
a. Pcmhicaraan Tingkat I I Kctcrnngan Pcmcrintah diada 

kan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 29 
Januari 1990 yang dipimpin olch Wakil Ketua DPR RI, 
R. Soekardi. 
Kcterangan Pcmcrintah disampaikan o l eh Mcntcri 
Kehutanan, Ir. Hasrul Harahap. 

b. Pcrnbicaraan Tingkat II : 
Pcmandangan Umum Fraksi - fraksi, tanggal 12 
Pcbruari 1990. 
Jawahan Pemerintab, tanggal 8 Maret 1990. 

c. Pcmbicaraan Tingkat Ill dilakukan olch Pansus bcrsarna 
Mcn tcri Kehutanan pada tanggal 21 Mei s.d. 18 Juli 
1990. 

d. Pernbicaraan Tingkat IV/Pcngambilan Kcputusan dalarn 
rapat paripurna DPR RI tangga[ 19 Juli 1990, dipirnpin 
oleh \Vakil Ketua DPR RI, R. Sockardi. 
Dengan para Pcmbicara sebagai berikut : 
1) Lapor an Pimpinan Pansus H. Djam a lu d d in 

Tarnbunan, SH. 
2) Juru Bicara Fraksi-Iraksi adalah sebagai berikut: 

a) Fraksi Karya Pembangunan, Dra. Ny. Oelfah A. 
S. Harmanto. 

b) Fraksi ABRI, Zainuddin. 
c) Fraksi Pcrsatuan Pernbangunan, Abdullah 

Cholil. 
d) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Djupri, SH. 

3) Sarnbutan Perner intah d isarnpaikan olch Menter i 
Kehutanan, Ir. Hasrul Harahap. 

4) Dengan persetujuan DPR RI, RUU tcntang Konser 
vasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 
tclah disahkan menjadi Undang-undang Nomor 5 
Tahun 1990 tentang Konservasi Surnb er Daya 
Alam Hayati dan Ekosisternnya. 
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Selanjutnya lihat pula penjelasan Pasal 29. 
buruf a 

Termasuk dalam tugas dan wewenang penuntutan ini 
adalah upaya hukum biasa dan luar biasa sebagaimana 
diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana dan 
peraturan perundang-undangan lainnya. 

huruf'b 
Dalam melaksanakan putusan dan penetapan pengadilan, 
Kejaksaan sepatutnya memperhatikan nilai-nilai hukum 
yang hidup dalam masyarakat dan per] kemanusiaan 
berdasarkan Pancasila, 
Namun begitu tidak berarti bahwa Kejaksaan dapat 
mengesampingkan ketegasan dalam bersikap dan bertin 
dak. Dengan demikian sekalipun prinsip-prinsip ketega 
san sikap dan tindak sangat diperlukan Kejaksaan dalam 
pelaksanaan. putusan dan penetapan pengadilan, tetapi 
Kejak.saan patut pula memperhatikan nilai-nilai hukum 
dan pertimbangan peri kemanusiaan dalam rnelaksana 
kan penetapan atau putusan pengadilan tersebut, 

huruf c 
Mengawasi pelaksanaan putusan tertentu pengadilan 
dimaksud ialah : 
1. mengendalikan pelaksanaan hukuman mati sampai 

terpidana selesai ditembak mati secara sempurna. 
2. mengendalikan pelaksanaan putusan pengadilaan 

terhadap barang rampasan yang telah dan akan 
disita yang selanjutnya akan dijual lelang dan atau 
hukuman pengganti atas sejumlah uang yang tidak 
dibayar; 

huruf d 
Kewenangan Jaksa untuk melakukan tugas pengawasan 
terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat dan lepas 
bersyarat adalah sesuai dengan ketentuan pasal 14, 15, 
dan 16 KUHP. 

huruf e 
Dalam peraturan perkara, ada kalanya oleh Hakim 
ditemukan kekurangan-kekurangan dalam berkas perka 
ra yang telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, Oleh 
sebab itu maksud pemeriksaan tambahan, semata-mata 
bertujuan untuk memperoleh kebenaran materiil disi 
dang pengadilan, Dengan demikian akan dapat dipenuhi 
asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dalam 
sistem peradilan terpadu. 
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Pasal 28 
Pasal ini d im aksu dkan untuk mcnjaga kescimbangan antara 
kcpcntingan umum dan hak-hak asasi perscorangan. 

Pasal 29 
Kewenangan scperti ini misalnya untuk rnclakukan pcnyelidikan, 
penyidikan dan penuntutan dalam perkara tin dak pidana tcntu 
sebagai mana dirnaksud dalam Pasal 284 Undang-undang Nomor 
8 Tahun 1981 t e ntang Kitab Undang-undang Hukurn Acara 
Pidana bcserta pcnjelasannya. 
Sclain itu ada lah kewenangan Kcjaksaan untuk melarang pereda 
ran barang-barang cetakan yang pengaturannya ditctapkan dalarn 
Undang-undang Nomor 4 Pnps Tahun 1963 tentang Pcngamanan 
Terhadsp Barang-barang Cetakan yang Jsinya dapat Mengganggu 
Ketcrtiban Umurn. 
Kewenangan-Kcwenangan tersebut diberikan kepada Kejaksaan 
oleh undang-undang. 

huruf f 
Pertumhuhan masyarakat tcrutama di hidang teknologi 
menirnbulkan aneka ragam kejahatan dan keccnderu 
ngan clari penyebahnya. 
Dengan adanya statistik kriminil diharapkan dapat 
mcmbantu upaya pencegahan clan mcnetapkan kcbijakan 
penindakan. 

Ayat (2) 
Tindakan mcwakili Negara atau Pemcrintah tersebut dilaku 
kan bcrdasarkan kuasa diri hadan Negara atau Pcmerintah 
yang bcrsangkutan. Dengan dernikian, kcdudukan Kejaksaan 
adalah scbagai kuasa Negara atau Pemcrintah yang mewakili 
Negara atau Pemcrintah di dalarn atau pun di luar Pengadi 
lan. 

Ayat (3) '\d' 
huruf a 

Kctcn tuan ini mengandung sifat yang edukatit, yaitu 
mcmberikan pcngctahuan hukum praktis kcpada masya 
r a kat , khususnya mcreka yang awarn, agar dcngan 
dcrn i k ian masyara kat faham hukum dan dih arapkan 
sadar akan hak dan kewajibannya sesuai dengan hukum 
yang bcrlaku, schingga dcngan dcmikian mcmberi daya 
ceguh tcrhadap timbulnya pclanggaran hukurn. 

huruf b 
Cukup jclas, 

huruf c 
Cukup jelas. 
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Pasal 30 
Adalah menjsdikan bagi setiap badaa negara terutama dalam 
bidang penegakan hukum dan keadilan unntuk melaksanakan dan 
membina kerjasama yang dilandasi semangat keterpaduan, keber 
samaan, dan keterbukaan dalam suasana keakraban guna mewu 
judkan sistem peradilan pidana secara terpadu. 
Hubungan kerjasama ini dilakukan secara berkala dan berkesi 
nambungan antara lain dengan Mahkamab Agung, Departemen 
Kehakiman, dan POLRI untuk mencapai kesepakatan-kesepaka 
tan guna memperlancar upaya penegakan hukum. 

Pasal 31 
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mernbantu mewujudkan ke 
serasian dalarn tindakan dan menghindarkan kesimpangsiuran 
dalam pemahaman berbagai peraturan perundang-undangan demi 
terwujudnya tertib hukum dan kepastian hukum. 

Pasal 32 
Ayat (1) 

huruf a 
Cukup jelas. 

huruf b 
Ketentuan ini merpukan kosekuensi dari kedudukan 
Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Terttinggi. Dalam 
kedudukan seperti itu, atas petunjuk Presiden Jaksa 
Agung dapat melakukan penyelidikan, penyidikan dan 
peraturan perkara tertentu baik dalam arti kasusnya 
maupun pelaku tindak pidananya. 

huruf c 
Yang dimaksud dengan "Kepentingan umum" adalah 
kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan 
masyarakat luas, sebagaiman lazimnya dimaksud dengan 
azaqs Opportunitas, Pengesampingan perkara sebagai 
mana dimaksud dalarn ketentuan ini banya dapat dilaku 
kan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan 
pen dapat dati badan-badan kekuasaan negara yang 
mempunyai hubungan dengan masalah yang dirnaksud. 
Sesuai dengan sifat dan bobot perkara yang dikesam 
pingkan tersebut, Jaksa Agung dapat melaporkan terle 
bih dahulu keputusan pengesampingan perkara kepada 
Presiden, untuk mendapatkan petunjuk. 

huruf d 
Pengajuan kasasi demi kepentingan hukum ini adalah 

. sesuai dengan ketentuan dalam Uadang-undang Nomor 
14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 
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TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPBUUK INDONESIA 
NO MOR 

huruf e 
Cukup jelas. 

huruf f 
Cukup jelas. 

huruf g 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasal 33 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan rekomendasi dokter adalah reko 
mendasi yang diberikan dokter yang ditugaskan untuk merne 
lihara kesehatan tersangka atau terdakwa di lembaga tempat 
yang bersangkutan ditaban atau lembaga tempat terpidana 
menjalan i pidananya. Untuk perawatan diluar negeri, Jaksa 
Agung hanya memberi izin atas dasar rekomendasi dokter 
ahli ysng ditunjuk Pemerintah. Rekomendasi terbuat metiputi 
antara lain penjelasan ten tang jenis fasilitas diperlukan bagi 
kebutuhan perawatan yang belum tersedia di dalam negeri. 
Mengcnai belum tersedianya fasilitas pengobatan dalam 
negeri harus dinyatakan oleh Kepala Dinas Kesehatan seten 
pat. 

Pasal 34 
Cukup jelas. 

Pasal 35 
Cukup jelas. 

Pasal 36 
Cukup jelas. 
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Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang 
Dasar 1945; 

Menimbang :a. bahwa untuk meningkatkan upaya pembaharuan 
hukum nasional dalam Negara Republik Indonesia 
sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila 
dan Undang-Undang Dasar 1945, maka dianggap 
perlu untuk memantapkan kedudukan dan peranan 
Kejaksaan Repuhlik Indonesia sebagai lembaga 
pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara 
di bidang penuntutan dalam tata susunan kekuasaan 
badan-badan penegak hukum dan keadilan; 

b. bahwa Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 ten 
tang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaaa Repa 
blik Indonesia dan Undang-undang Nomor 16 
Tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Ting 
gl, sudah tidak sesuai lagi dengan pertumbuban dan 
perkembangan hukum serta ketatanegaraan Repu 
blik Indonesia, dan oleh karena itu perlu dicabut; 

c. bahwa oleh karena itu perlu dibentuk undang 
undang yang baru sebagai peaggaati kedua undang 
undang sebagaimana dimaksud pada huruf b. 

DEN GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
PRESIDEN REPUBUK INDONESIA, 

RANCANGAN UNDANG-UNDANG lIBPUBUK INDONESIA 
NOMOR TAHUN 

TENTANG <._ 
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 

DEWAN PERWAKIIAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 
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Bagian Kedua 
Kedudukan 

Pasal 2 
(1) Kejaksaan Republik Indonesia, selanjutnya dalam Undang 

undang int dlsebut kejaksaan, adalab lembaga pemerintahan yang 
melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Bagian Pertama 
Pengertian 

Pasal 1 
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 
l. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang 

ini untuk bcrtindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan 
putusan pengadilan yang telah mcmperoleh kekuatan hukum 
tetap. 

2. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewen an g oleh 
Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan mclaksana 
kan penetapan hakim. 

3. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melirnpahkan 
perkara kc Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan 
menurut cara yang diatur dalarn Hukum Acara Pidana dengan 
permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang 
pengadilan. 

4. Jab a tan f ungsional jaksa ada lab jabatan yang bersifat keah lian 
te kn is dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya 
memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan. 

UNDANG-UNDANG TENTANG KEJAKSAAN 
REPUBLIK INDONESIA. 

Menetapkan : 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang 
Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman 
(Lernbaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tamba 
han Lembaran Negara Nomor 2951); 

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 191 tentang 
Hukurn Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3209). 

Dengan persetujuan 
DEWAN PERWAKII.AN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN: 
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Bagian Kedua 
Jaksa 
Pasal 8 

(1) Jaksa adalah pejabat fungsional yang diangkat dan diberhentikan 
oleh Jaksa Agung. · 

(1) 

(2) 

Pasal 6 
Susunan organisasi dan tata kerja kejaksaan ditetapkan dengan 
Keputusan Presiden. 
Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dibentuk dengan Kepu 
tusan Presiden. 

Pasal 7 
Dalam daerah hukum Kejaksaan Negeri dapat dibentuk Cabang 
Kejaksaan Negeri. 
Cabang Kejaksaan Negeri dibentuk dengan keputusan Jaksa 
Agung setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertang 
gung jawab di bidanq pendayaqunaan aparatur neqara, 

(1) 

(2) 

BABU 
SUSUNAN KEJAKSAAN 

Bagian Pertama 
Umum 
Pasal 5 

Susunan kejaksaan terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, 
dan Kejaksaan Negeri. 

Bagian Ketiga 
Ternpat Kedudukan 

Pasal 4 
(1) Kejaksaan Agunq berkedudukan di Ibukota Negara Republik 

Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan 
Negara Republik Indonesia. 

(2) Kejaksaan Tinggi berkedudukan di ibukota propinsi dan daerah 
hukumnya meliputi wHayab propinsi. 

(3) Kejaksaan Ncgeri berkedudukan di ibukota kabupaten atau di 
kotarnadya atau di kota administratif dan daerah hukumnya 
meliputi wilayah kabupaten atau kotamadya dan atau kota admi 
nistratif. 

(2) Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan daJarn mela- 
kukan nenuntutan, · 

Pasal 3 
Pelaksanaan kekuasaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 
diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan 
Kejaksaan Negeri. 
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Pasal 10 
(1) Sebelum memangku jabatannya, jaksa wajib mengucapkan 

sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya, yang 
berbunyi: 
"Saya bersumpah/berjanji dcngan sungguh-sungguh bahwa saya, 
untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung a tau tidak langsung 
dengan menggunakan nama a tau cara apapun juga, tidak mernbe 
rikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga". 
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau 
tidak rnelakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan 
menerima langsung a tau tidak langsung dari siapapun juga suatu 
janji atau pemberian", 
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan setia kcpada dan 
akan mempcrtahankan serta mengamalkan Pancasila scbagai 
dasar dan ideologi negara, Undang-Undaug Dasar 1945, dan 
segala undang-undang serta peraturan lain yang berlaku bagi 
Negara Republik Indonesia". 

Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi jaksa adalah: 
a. warganegara Indonesia; 
b. bertaqwa kcpada Tuhan Yanq Maha Esa; 
c. setia kepada Pancasila dan U ndang-Undang Dasar 1945; 
d, bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indone 

sia, termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang 
terlibat langsung atau tidak langsung dalam "Gerakan Kontra 
Revolusi G.30.S/PKI" atau organisasi terlarang lainnya; 

e. pegawai negeri; 
I. sarjana hukum; 
g. berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun; 
h. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; 
i. lulus pendidikan dan latihan pembentukan jaksa. 

Pasal 9 

(2) Dalam mclakukan penuntutan jaksa bertindak untuk dan atas 
nama negara scrta bertanggung jaw ab rnenurut saluran hicrarki. 

(3) Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa, jaksa melakukan penuntutan dcngan keyakinan berda 
sarkan alat bukti yang sah. 

(4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa 
bertindak berdasarkan hukurn dan mengindahkan nonna-norma 
keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan serta wajib menggali 
nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan kcadi1an yang hidup dalam 
masyarakat. 
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(1) Jaksa diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan 
alasan: 
a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan; 

atau 
b. terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan 

tugas/pekerjaannya; atau 
c. melanggar larangan yany dimaksud dalam Pasal 11; atau 
d. melanggar sumpah atau janji jabatan; atau 
e. melakukan perbuatan tercela. 

(2) Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) buruf b, c, d, dan e, di la 
kukan setelah jaksa yang bersangkutan diberi kesempatan se- 

Pasal 13 

Pasal 12 
Jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena: 
a. permintaan sendiri; atau 
b. sakit jasmani atau rohani terus-menerus; atau 
c. telah berumur 58 (lima puluh delapan) tahun dan 60 (enam puluh) 

tahun bagi Kepala Kejaksaan Tinggi dan Wakil Kepala Kejaksaan 
Tinggi atau jabatan yang dipersamakan dengan Kepala Kejaksaan 
Tinggi dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi; atau 

d. temyata tidak cakap menjalankan tugas; atau 
e. meninggal dunia, 

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, senantiasa akan menjalan 
kan jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan dengan tidak 
membeda-bedakan orang dan akan berlaku dalam melaksa nakan 
kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layak 
nya bagi seorang jaksa yang berbudi baik dan jujur dalam mene 
gakkan hukum darn keadilan". 

(2) Jaksa mengucapkan sumpah atau janjinya dihadapan Jaksa 
Agung. 

Pasat 11 
(1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, 

jaksa tidak boleh merangkap: 
a. menjadi pengusaha; atau 
b. menjadi penasihat hukum; atau 
c. melakukan pekerjaan lain yang dapat mempengaruhi marta 

bat jabatannya. 
(2) Jabatan/pekerjaan yang tidak boleh dirangkap oleb jaksa selain 

jabatan/pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur Iebih 
lanjut dengan Peraturan Pemerintah, 
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Pasal 16 
Kctentuan lcb ih Ianjut mengcnai tata cara pemberhcntian dcngan 
hormat, pember hcn tian tidak dcngan horrnat, dan pcmhcrhcntian 
scmentara, sert.: hakhak jabatan fungsional jaksa yang terkcna pcm 
bcrhentian diatur dcngan Pcraturan Pcmerintah. 

Pasal 17 
Tunjangan jabat.m fungsional jaksa diatur dcngan Keputusan 
Presidcn. 

Bagian Kctiga 
Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, dan Jaksa Agung Muda. 

Pasal 18 
(1) Jaksa Agung. adalah pimpinan dan pcnanggung jawab tcrtinggi 

kejaksaan y:111g mcngendalikan pclaksanaan tugas dan wcwenang 
kejaksaan. 

(2) Jaksa Agung dihantu olch scorang Wakil Jaksa Agung dan be 
berapa orang Jaksa Agung Muda. 

(3) Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung merupakan kesatuan unsur 
pimpinan. 

( 4) Jaksa Agung Muda adalah unsur pernbantu pimpinan. 

Pasal 14 
(1) Jaksa yang dihcrhentikan dari jahatan fungsional jaksa, tida k 

dcngan scndirinya diberhcntikan schagai pcgawai negcri. 
(2) Sebclurn dihcrhcntikan tidak dcngan horrnat schagaimana dimak 

sud dalam Pasal 13 ayat (1), jaksa yang bcrsangkutan dapat 
diberhentikan scmentara dari jahatannya olch Jaksa Agung. 

(3) Setclah scorang jaksa diberhcntikan sernentara dari jabatan tung 
sionalnya, b crlaku pula kelcntuan scbagaimana dimaksud dalam 
Pasal 13 ayat (2) tentang kescmpatan untuk mernbcla dir 

I 
Pasal 15 

(1) Apab ila tcrh.ulap scorang jaksa ada perintah pcnangkapan yang 
diikuti Jcngan pcn ah an an , dengan scndirinya ja ksa t er sebut 
diberhentikan scmentara dari jahatannya olch Jaksa Agung. 

(2) Pembcrhcn rian semcntara dapat dil aku kan o lch Jaksa Agung 
dalam ha! jaksa dituntut di m uka pcngadilan da larn pcr kara 
pidana scbag aimana dirnaksud dalarn Pasal 21 ayat (4) Undang 
undang Nomor 8 Tahun 1981 tanpa ditahan. 

cukupnya untuk mernbcla dir i dihadapan Majclis Kehormatan 
Jaksa. 

(3) Pernbentukan, susunan, dan tata kcrja Majelis Kchorrnatan Jaksa 
scrta tatacaru pcrnbelaan diri ditetapkan olch Jaksa Agung. 
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Pasal 22 
(1) Dalarn hal Wakil Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda dinilai 

melakukan perbuatan yang dapat menyebabkan pemberhentian 
tidak dcngan horrnat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 
(1), Presidcn atas usul Jaksa Agung dapat memberhentikan untuk 
sementara dari jabatannya sebelum diambil tindakan pemberhen 
tian tersebut, 

(2) Ketentuan tcntang pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalarn 
Pasal 13 ayat (2), berlaku pula terhadap Wakil Jaksa Agung dan 
Jaksa Agung Muda. 

Bagian Keempat 
Kepala Kejaksaan Tinggi, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, 

Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri 
Pasal 23 

(1) Kepala Kejaksaan Tinggi adalah pimpinan Kejaksaan Tinggi 
yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan 

Pasal 19 
Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleb serta bertanggung jawab 
kepada Presiden. 

Pasal 20 
{1) Wakil Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas 

usul Jaksa Agung, 
(2) Wakil Jaksa Agung bertanggung jawab kepada Jaksa Agung, 
(3) Yang dapat diangkat menjadi Wakil Jaksa Agung adalah Jaksa 

Agung Muda. 
Pasal 21 

(1) Jaksa Agung Muda diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas 
usu] Jaksa Agung. 

(2) Yang dapat diangkat menjadi Jaksa Agung Muda adalah jaksa 
sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 8, yang berpengalaman 
sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi atau jabatan yang dipersamakan 
dengan jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi, 

(3) Jaksa Agung Muda dapat diangkat dari luar lingkungan kejaksaan 
dengan syarat mempunyai keahlian tertentu. 

(4) Wakil Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda diberhentikan dengan 
horrnat dari jabatannya karena: 
a. permintaan sendiri; atau 
b. sakit jasmani atau rohani terus menerus; atau 
c. telah bcrumur 60 (enam puiuh) tahun; atau 
d. tern ya ta tidak cakap menjalankan tugas; atau 
e. meninggal dunia, 
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BAB III 
TUGAS DAN WEWENANG 

Bagian Pertama 
Um um 
Pasal 27 

(1) Di bidang pidana, kejaksaan mcmpunyai tugas dan wewenang: 
a. melakukan penuntutan dalam perkara pidana; 

Bagian Kclima 
Tenaga Ahli dan Tenaga Tata Usaha 

Pasal 26 
(1) Pada kejaksaan dapat ditugaskan pcgawai ncgcri yang tidak 

mcnduduki jahatan fungsional jaksa yang diangkat Jan dibcrhen 
tikan oleh Jaksa Agung mcnurut peraturan pcrundang-undangan 
yang bcrlaku. 

(2) Pegawai ncgcri sebagaimana dimaksud dalarn ayat (1), dapat 
diangkat schagai tenaga ahli atau tcnaga tata usaha untuk mendu 
kung pelaksanaan tugas dan wewcnang kejak.saan. 

Yang dapat diangkat menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi, Wakil Kepala 
Kejaksaan Tinggi, Kcpala Kejaksaan Negcri, dan Kepa la Cabang 
Kejaksaan Ncgcri adalah jaksa yang memcnuhi syaratsyarat yang 
ditetapkan lebih l.mjut oleh Jaksa Agung. 

Pasal 25 

Pasal 24 
(1) Kepala Kej aksaan Negeri adalah pimpinan Kejaksaan Negeri 

yang mcngcndalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan 
di daerah hukumnya. 

(2) Kepala Kcja ksaan Negeri dibantu olch bcber apa orang unsur 
pembantu pimpinan dan unsur pelaksana. 

(3) Kepala Cab a n g Kejaksaan Negcri adalah pimpinan Cabang 
Kejaksaan Ncgeri sebagairnana dimaksud dalam Pasal 7, yang 
mengendalikan pclaksanaan tugas dan wewcnang kejaksaan di 
scbagian dacrah hukurn Kejaksaan Ncgcri yang membawahkan 
nya. 

(4) Kcpala Cabung Kejaksaan Negcri dibantu oleh beberapa orang 
unsur pelaksana. 

di daerah hukumnya serta mclaksanakan kebijakan yang ditetap 
kan oleh Jaksa Agung. 

(2) Kepala Kejaksaan Tinggi dibantu olch scorang Wakil Kepala 
Kejaksaan Tinggi sebagai kcsatuan unsur pimpinan dan beberapa 
orang unsur pcmbantu pimpinan. 
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PasaJ 31 
Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum 
kepada instansi pemerintah lainnya, 

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kejaksaan membina 
hubungan kerjasama dengan badanbadan penegak hukum dan keadi 
lan serta badan negara atau instansi lainnya. 

Pasal 30 

Pasal 29 
Disamping tugas dan wewenang tersebut dalam Undnag-undang ini, 
kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan 
undang-undang. 

Pasal 28 
Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang 
terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain 
yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri 
atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, 
Iingkungan atau dirinya sendiri. 

b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan; 
c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan le 

pas bersyarat; 
d. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat 

melakukan perneriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke 
pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan 
dengan penyidik, 

(2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa 
khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk 
dan alas nama negara atau pemerintah, 

(3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan 
turut menyelenggarakan kegiatan: 
a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat; 
b. pengamanan kebijakan penegakan hukum; 
c. pengamanan peredaran barang cetakan; 
d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan 

masyarakat dan negara; 
e. pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama; 
f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik krinal. 
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BAB IV 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 34 
Pada saat mu la i hcrlakunya Undarig-undang ini, scmua peraturan 
pelaksanaan yang te lah ada mcngcnai kejaksaan dinyatakan tetap 
berlaku selama kctcntuan baru bcrdasarkan Undang-undang ini belurn 

Pasal 33 
(1) Jaksa Agung mernbcri kan izin kcpada seorany tcrsangka atau 

tcrdakwa dn l.im ha! tertentu untuk berobat atau menjalani pera 
watan Ji rurnah sakit baik di dalam maupun di luar ncgeri. 

(2) lzin sccar a tcrtulis untuk bcrobat atau menjalani pcrawatan di 
dalarn ncgcr: r.libcrikan ol eh Kepala Kejaksaan Ncgeri setcmpat 
alas n;1111:1 Jaksa Agung, sedangkan untuk berobat atau mcnjalani 
per awata n di rumah sakit di luar ncgcri hanya dihcrikan o lch 
Jaksa Agung. 

(3) Izin sebagaimana dirnaksud dalarn ayat (1) dan (2), hanya diberi 
kan atus dax.rr rckomendasi doktcr, dan dalam hal diperlukannya 
perawatan Ji luar negeri rckomcndasi tersebut dcngan jelas 
menyata kan kchutuhan untuk itu yang dikaitkan dcngan be lurn 
rnencukupinyu Iasilitas pcrawatan tcrscbut di dalam ncgeri. 

Bagian Kedua 
Khusus 
Pasal 32 

Jaksa Agung mcmpunyai tugas dan wcwcnang: 
a. m enetapkan scrta mengcndalikan kebijakan penegakan hukum 

dan kcadilan da lam ruang lingkup tugas dan wewenang kejak 
saan; 

b. mcngkoonlinasikan penanganan pcrkara pidana tcrtcntu dcngan 
instansi tcr ku i t bcrdasarkan undang-undang yang pelaksanaan 
koordinnsinya ditetapkan o\ch Presiden; 

c. mcnyampingkan pcrkara demi kepentingan umum; 
d. mcngajukan kasasi demi kcpcntingan hukum kcpada Mahkamah 

Agung dalarn perkara pidana, pcrdata, dan tata usaha ncgara; 
e. mcngajukan pcrtimbangan tcknis hukum kcpada Mahkamah 

Agung dalarn pemeriksaan kasasi pcrkara pidana; 
I. mcnyampaikan pcrlimhangan kcpada Prcsidcn mcngenai pcrrno 

honan gr:1si da larn ha! pidana mati; 
g. mencegah atau rnclarang orang-orang tertcntu untuk masuk kc 

dalam atau iucninggalkan wilayah kckuasaan Negara Rcpublik 
Indonesia kurcna kctcrlibatannya dalam perkara pidana. 
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SAIFUL SULUN 

Jakarta, 27 Mei 1991 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

Wakil Ketua, 

Rancangan Undnag-undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia 
tersebut di atas beserta penjelasannya telah mendapat persetujua 
dalam Rapat Paripurna terbuka ke-35 Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia pada hari Senin, 27 Mei 1991 untuk disahkan 
menjadi Undang-undang. 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONOSIA TAHUN ... 
NOMOR ... 

Diundangkan di Jakarta S 0 E H A R T 0 
pada tanggal 
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA, 

MOERDIONO 

Disahkan di Jakarta 
pada tanqgal 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

Pasal 36 
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 
Agar setiap mengetabuinya, memerintahkan pengundangan Undnag 
undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Neqara Republik 
Indonesia. 

BABV 
KE1ENTIJA...'I PENUTIJP 

Pasal 35 
Pada saat berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-undang 
Nomor 1S Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan 
Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 254, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2298) dan Undang-undang 
Nomor 16 Tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi 
(Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 255, Tambahan Lembaran 
Negara Nornor 2299) dinyatakan tidak berlaku, 

dikeluarkan dan sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan 
Undang-undang ini. 
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I. UMUM 
Pemhangunan hukum nasional adalah bagian yang tak terpi 

sahkan dari upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

Dalam rangka pernbangunan hukum, upaya pernbaharuan 
hukum dan pemantapan kedudukan scrta pcranan badan-badan 
penegak hu kum secara terarah dan tcrpadu dibutuhkan untuk 
dapat mendukung pembangunan di b erbag ai hidang scsuai 
dengan tuntutan pembangunan scrta kcsadaran hukum dan dina 
mika yang hcrkcmhang dalam masyarakat. 

Sehubungan dengan itu berbagai pcraturan pcrun darig 
undangan dan perangkat hukum yang di.pandang sudah tidak 
sesuai lagi, baik dengan kcbutuhan pembangunan dan kesadaran 
hukum scrta dinamika yang berkcmbang dalarn masyar akat 
maupun dcngan prinsip ncgara bcrdasarkan atas hukurn, pcrlu 
ditinjau dan diperbaharui, 

Undang-undang Nornor 15 Tahun 1961 tcntang Ketentuan 
ketentuan Pokok Kejaksaan dan Undang-undang Nornor 16 
Tahun 1961 tentang Pcmbcntukan Kejaksaan Tinggi yang menga 
tur dan menetapkan kedudukan, tugas, dan wewenang kejaksaan 
dalam kerangka sebagai alat revolusi dan menempatkan kejak 
saan dalam struktur organisasi departemcn sudah tidak sesuai lagi 
dengan sistern ketatanegaraan yang berlaku. 

PENJELASAN 
ATAS 

UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NO MOR TAHUN 

TENT ANG 
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 

/ 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
REPUBUK INDONESIA 
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Demikian juga sejumlab tugas dan wewenang kejaksaan di 
bidang pidana mengaJami perubahan yang mendasar dalam kaitan 
dengan sistem peradilan pidana terpadu sebagaimana diatur 
dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana. 

Berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, maka Undang 
undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 
Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 16 
Tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan T'inggi yang 
semangat dan materi muatannya tidak lagi mencerminkan kenya 
taan yang ada dan sudah tidak memenubi kebutuhan pembangu 
nan perlu diperbaharui, 

Pembaharuan Undang-undang Kejaksaan Republik Indonesia 
diarahkan dan dimaksudkan untuk memantapkan kedudukan dan 
peranan kejaksaan agar lebih mampu dan berwibawa dalam 
melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam negara hukum 
yang berdasarkan Pancasila, sebagai negara yang sedang mem 
bangun. 
Oleh karena itu kejaksaan wajib mengamankan dan memperta 
bankan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia terba 
dap usaba-usaha yang dapat rnenggoyahkan sendi-sendi kehi 
dupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam rnelaksa 
nakan tugas dan wewenangnya, kejaksaan harus rnampu mewu 
judkan kepastian bukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebena 
ran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keaga 
maan, kesopanan dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai 
kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat, 
Kejaksaan juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses 
pembangunan antara lain turut menciptakan kondisi dan prasara 
na yang mendukung dan rnengamankan pelaksanaan pembangun 
an untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan 
Pancasila serta berkewajiban untuk turut menjaga dan menegak 
kan kewibawaan pemerintah dan negara serta melindungi kepen 
tingan rakyat melalui penegakkan hukum, 

Dalam rangka memantapkan kedudukan dan peranan kejak 
saan sesuai dengan sistem pemerintahan berdasarkan Undang 
Undang Dasar 1945, maka Undang-undang ini menegaskan 
babwa kedudukan kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang 
melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan di 
lingkungan peradilan umum. 

Kejaksaan sebagai Iembaga pemerintahan terdiri dari Kejak 
saan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Kejaksaan 
adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan yang dalam melaksana- 
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kan tugas dan wewenangnya bertindak demi kcadilan dan kcbe 
naran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan scnantiasa 
mcnjunjung tinggi prinsip bahwa setiap orang bersam aan kedu 
dukannya di dalam hukum. 

Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang mcngendalikan 
pelaksanaan tugas dan wcwenang kejaksaan. Dalam pelaksanaan 
tugas dan wewen a ngn ya, Jaksa Agung dihantu oleh seorang 
Wakil Jaksa Agung dan beberapa orang Jaksa Agung Muda. 

Guna mernungkinkan terlaksananya lugas dan wcwcnang 
kcjaksaan dengan lebih haik dan untuk kbih mcngembangkan 
profesionalismc jaksa, maka jaksa ditetapkan schagai pcjahat 
fungsional. Dengan adanya jabatan fungsional mcmungkinkan 
jaksa berdasarkan prestasinya mencapai pangkat puncak. 

Disamping memantapkan kedudukan , organisasi, jahatan, 
tugas dan wewenang kejaksaan, Undang-undang ini mcnetapkan 
pula: 
l. Kcwcnangan kejaksaan untuk m elcngkapi herkas perkara 

tcrtcntu dan untuk itu dapat mclaku kan pcmeriksaan tarnba 
han sebclum pcrkara dilimpahkan kc pcngadilan , dcngan 
pcrnbatasan-pembatasan tertcntu. 
Pemcriksaan tambahan dilakukan untuk mcmperolch kepas 
tian penyelcsaian perkar a dalam rangka pclaksanaan asas 
pcradilan cepat, scdcrhana, dan dcngan hiaya ringan sorta 
menjamin kcpastian hukum, hak-hak asasi pcncari kcadilan, 
baik tersangka, terdakwa, sa ksi korban, rnaupun kcpcntingan 
um um. 

2. Di hidang pcrdata dan tata usaha negara, kcjaksaan dcngan 
kuasa khusus dapat hertindak untuk dan atas nama ncgara 
atau pcmcrintah di dalam atau di luar pengadilan. Sebagai 
negara hukum yang menydenggarakan kesejahtcraan masya 
rakat akan banyak ditemukan kcterlihatan dan kcpcntingan 
hukurn dari negara atau pcmcrintah di bidang perdata dan 
tata usaha ncgara, baik dalarn kcdudukan sebagai tergugat 
maupun penggugat atau schagai pih ak yang mcmpunyai 
kepcntingan hukum di luar pcngadilan yang dapat diwakilkan 
kepada kejaksaan. 

3. Di bidang kctcrtiban dan ketentcraman umum, kejaksaan 
turut mcnyelenggarakan kcgiatan scperti upaya men ingkat 
kan kesadaran hukum masyarakat dan pengamanan kcbijakan 
pcnegakan hukurn. 
Upaya peningkatan kcsadaran hukum masyarakat dilakukan 
antara lain dengan penyuluhan dan penerangan hukurn. 
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II. PASAL DEMI PASAL. 
Pasal 1 

Cukup jelas. 
Pasal 2 

Ayat (1) 
Kejaksaan adalah satusatunya lernbaga pemerintahan 
pelaksana kekuasaan negara yang mempunyai tugas dan 
wewenang di bidang penuntutan da larn penegakan 
hukum dan keadilan di lingkungan peradilan umum. 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan "Kejaksaan adalah satu dan 
tidak terpisah-pisahkan" adalah satu landasan dalam pe 
laksanaan tugas dan wewenangnya di bidang penuntutan 
yang bertujuan rnemelihara kesatuan kebijakan di bidang 
penuntutan sehingga dapat menampilkan ciri khas yang 
menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerja kejak 
saan. 
Oleh karena itu kegiatan penuntutan di pengadilan oleh 
kejaksaan tidak akan berhenti hanya karena jaksa yang 
semula bertugas berhalangan, Dalam hal demikian tugas 
penuntutan oleh kejaksaan akan tetap berlangsung seka 
lipun untuk itu dilakukan oleh jaksa lainnya sebagai 
pengganti, 

Sedangkan pengamanan kebijakan penegakan hukum dapat 
dilakukan dengan tindakan-tindakan preventif dan represif 
melalui dukungan intelijen yustisial kejaksaan. 

4. Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasar 
kan undang-undang. 
Undang-undang ini mengatur pula tugas dan wewenang 

Jaksa Agung menetapkan serta rnengendalikan kebijakan pene 
gakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan 
wewenang kejaksaan, menyampingkan perkara demi kepentingan · 
umum, dan wewenang yang berkaitan dengan pemberian pertim 
bangan teknis hukum da1am penyelesaian kasasi, grasi, dan 
pencegahan atau larangan terhadap orang-orang tertentu untuk 
masuk ke dalam atau meninggalkan wilayah kekuasaan negara 
Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana. 
Selain itu karena jabatannya, Jaksa Agung berwenang mengkoor 
dinasikan penanganaa perkara pidana tertentu dengan instansi 
terkait berdasarkan undang-undang yang pelaksanaan koordinasi 
nya ditetapkan oleh Presiden, dengan memperhatikan asas hukum 
yang berlaku, 
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Pasal 8 
Ayat(l) 

Jabatan jaksa sebagai jabatan fungsional, terkait dengan 
fungsi yang secara khusus dijalankan oleh jaksa dalam 
hidang penuntutan sehingga memungkinkan organisasi 
kejaksaan menjalankan tugas pokoknya. 

Ayat (2) 
Dalam melaksanakan jabatan fungsional di bidang 
pcnuntutan, ja ksa bcrtindak sebagai wakil ncgara dengan 

ncgara. 

Pas<1l 7 
Ayat (1) 

Pcmb en tu kan Cabang Kcjaksaan Ncgeri da lam satu 
da er ah hu ku m Kcjaks a an Negcri dilakukan apahila 
dipandang perlu dalam rangka memhcrikan pclayanan 
hukum dan keadilan yang sebaik-baiknya kepada masya 
rakat. Hal ini didasarkan atas pcrtimbangan perkcm 
hangan dan luas wilayah sorta pcrtamhahan pcnduduk. 

Ayat (2) 
Per setuj uan t er sebut dib cr ik a n sccar a ter tu l is o l eh 
Mcnteri yang bertanggung jawab di bidang aparatur 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

saan. 

Cukup jelas. 
Pasal 6 

Ayat (1) 
Susu nan organisasi kcjaksaan pada dasar nya sama 
dengan susunan ocganisasi pemcrintah lainnya yang 
tcrdiri dari unsur pimpinan, pcmbantu pimpinan, pclak 
sana opcrasional, dan pengawasan, yang rnernbedakan 
nya hanya ciri khusus dalam tugas dan wcwcnang kejak- 

Pasal 5 

Pasal 3 
Cukup jclas, 

Pasal 4 
Ayat (1) 

Cukup jclas. 
Ayat (2) 

Kejaksaan Tinggi Dacrah Khusus Ibukota Jakarta berke 
dudukan di Jakarta. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 
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Penilaian terhadap pemenuhan syarat-syarat yang dicantum 
kan dalam hurufh pasal ini, diberikan oleh pejabat yang 
berwenang menurut peraturan perundang-undangan dalam 
bidang kepegawaian. 

Pasal 10. 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat(2) 

Apabila Jaksa Agung berhalangan, pengucapan sumpah 
atau janji dapat dilakukan dihadapan pejabat lain yang 
ditunjuknya. 

Pasal 11 
Ayat (1) 

huruf a 
Cukup jelas. 

huruf b 
Yang dimaksud dengan penasihat hukum termasuk 
juga konsultan hukum, 

huruf c 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasal 9 

tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan 
pemerintah, Oleh karena itu pelaksanaan pcnuntutan 
harus berdasarkan hukum dan senantiasa mengindahkan 
rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan 
memperhatikan kebijakan pemerintah dalam penanganan 
perkara pidana, 
Dalam melaksanakan tugas yang diembannya, jaksa ber 
tanggung jawab kepada pejabat kejaksaan yang secara 
organisatoris menjadi atasan langsung jaksa tersebut, 
Dalam hubungan ini Kepala Cabang Kejaksaan Negeri 
bertanggung jawab kepada Kepala Kejaksaan Negeri, 
Kepala Kejaksaan Negeri bertanggung jawab kepada 
Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Kepala Kejaksaan Tinggi 
bertanggung jawab kepada Jaksa Agung, 

Ayat(3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 
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Pasal 13 
Ayat (1) 

huruf a 
Yang dimaksud dcngan "dipidana" ialah dijatuhi 
pidana penjara sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan. 

huruf b 
Yang dimaksud dengan "terus-mcncrus melalaikan 
kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaan" 
ialah apabila dalam jangka waktu tcrtentu sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang bcr la 
ku, yang bersangkutan tidak menyelesaikan tugas 
yang dibebankan kcpadanya tanpa suatu alasan yang 
sah. 

huruf c 
Cukup jelas. 

huruf d 
Cukup jelas. 

huruf e 
Yang dimaksud dengan "perbuatan tercela" ialah 
sikap, perbuatan, dan tindakan jaksa yang bersang 
kutan baik pada saat bertugas rnaupun tidak bertu 
gas merendahkan martabat jaksa atau kejaksaan. 

Pasal 12 
Yang dimaksud dengan "jabatannya" dalam pasal ini ialah 
jabatan fungsional. 

huruf a 
Cukup jelas. 

huruf b 
Yang dimaksud dcngan "sakit jasmani atau rohani 
tcrus menerus" ialah sakit yang menyebabkan sipen 
derita tidak mampu lagi melakukan tugas kewa 
jibannya dengan baik sesuai dengan peratnr an 
perundang-undangan yang berlaku. 

huruf c 
Batas usia pensiun jaksa dapat diubah oleh atau 
berdasarkan Undang-undang tentang Kepegawaian. 

huruf d 
Yang dimaksud dcngan "tidak cakap" ialah misal 
nya yang bersangkutan banyak melakukan kesalah 
an besar dalam menjalankan tugasnya. 

huruf e 
Cukup jelas, 
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Ayat (2) 
Cukup jelas, 

Ayat (3) 
Cukup jelas, 

Pasa114 
Ayat(l) 

Dalam hal keputusan pemberhentian sebagai jaksa 
dengan kualifikasi dengan hormat, maka yang bersang 
kutan diberhentikan statusnya sebagai jaksa. Pemberhen 
tian tersebut tidak menutup kemungkinan diambilnya 
tindakan susulan dalam bentuk pemberhentian sebagai 
pegawai negeri, 
Dalam ha] keputusan pemberhentian sebagai jaksa 
dengan kualifikasi tidak dengan hormat, maka jaksa 
yang bersangkutan diberhentikan pula sebagai pegawai 
negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan "pemberbentian sementara" 
ialah tindakan memberhentikan sementara waktu sebagai 
jaksa, sampai adanya keputusan defin itif dari Jaksa 
Agung berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan bukum tetap atau keputusan Maje 
lis Kehormatan Jaksa atas kesalahan jaksa yang bersang 
kutan. 

Ayat (3) 
Cukup jelas, 

Pa.sal 15 
Ayat (1) 

Dengan adanya surat perintah penangkapan dan pena 
hanan oleh pihak yang berwenang, maka Jaksa Agung 
segera menyusuli dengan surat keputusan pemberhentian 
sementara. 

Ayat (2) 
Pasal 21 ayat ( 4) huruf b Undang-undang Nornor 8 
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menetapkan 
tindak pidana tertentu yang memberi wewenang kepada 
penyidik, penuntut umum atau pengadilan untuk melak 
ukan tindakan penahanan atas pelaku tindak pidana 
tersebut, Dalam hal seorang jaksa dituntut di muka 
pengadilan karena melakukan salah satu tindak pidana 
tersebut, walaupun yang bersangkutan tidak ditahan, ia 
dapat dikenakan tindakan pemberhentian sementara. 

7 
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Pasal 16 
Cukup jclas. 

Pasal 17 
Cukup jelas. 

Pasal 18 
Ayat(1) 

Mengingat Jaksa Agung adalah pimpinan dan penang 
gung jawab tertinggi kejaksaan yang mengendalikan 
pelaksanaan tugas dan wcwcnang kejaksaan, maka Jaksa 
Agung adalah juga pimpinan dan penanggung jawab 
tertinggi dalam bidang penuntutan. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan "kcsatuan unsur pimpinan" ialah 
wujud keterpaduan dan kcbersamaan antara Jaksa Agung 
dan Wakil Jaksa Agung dalam rnelaksanakan kebijakan 
yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Pasal 19 
Cukup jelas. 

Pasal 20 
Ayat(l) 

Adanya jabatan Wakil Jaksa Agung akan sangat 
mcmbantu Jaksa Agung khususnya <lalam pcrnbinaan 
administrasi sehari-hari dan segi-segi teknis operasional 
la inn ya. Karena sifat tugasnya tersebut, maka jabatan 
Wakil Jaksa Agung merupakan jabatan karier dalam 
lingkungan kejaksaan. 
Pengusulan pencalonan oleh Jaksa Agung harus mem 
perhatikan pembinaan karier di lingkungan kejaksaan. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 21 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan "jabatan yang dipersamakan 
dengan jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi" adalah jabatan 
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Kepala Direktorat, Kepala Biro, atau jabatan Iainnya 
yang setingkat. 

Ayat (3) 
Pada dasarnya jabatan Jaksa Agung Muda adalah jabatan 
karier. 
Ketentuan dalarn ayat ini memberikan kemungkinan 
pengangkatan seorang Jaksa Agung Muda dari luar 
lingkungan kejaksaan. Sifatnya sangat selektif dan 
berdasarkan kebutuhan serta pejabat tersebut mempu 
nyai keahlian tertentu yang bermanfaat bagi pelaksaaan 
tugas dan wewenang kejaksaan. 

Ayat (4) 
Lihat penjelasan Pasal 12 huruf b, c, dan d. 

Pasal 22 
Ayat(l) \4 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup Jelas. 
Pasal 23 

Ayat (1) 
Cukup jelas, 

Ayat (2) 
cukup jelas, 

Pasal 24 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan "unsur pembantu pimpinan" 
dalam pasal ini adalah Kepala Seksi atau pejabat yang 
setingkat, sedangkan unsur pelaksana adalah jaksa sesuai 
tugas dan wewenangnya. 

Ayat (3) 
CUkup jelas, 

Ayat (4) 
Cukup jelas, 

Pasal 25 
Cukup jelas. 

Pasal 26 
Ayat (1) 

Dalam kedudukan sebagai pegawai negeri, kepadanya 
diberlakukan ketentuan mengenai pangkat, penghasilan, 
hak serta kewajiban lainnya sebagaimana diatur dalam 



728 

pcr aturan pcrundang-undang an mengcnai pe gawai 
ncgcri. 

Ayat (2) 
Yang dirnaksud dcngan "tcn ag a ahli" ialah ahl i-ab Ii 
dalam berbagai disiplin ilmu dan tida k dirna ksudkan 
untuk membcrikan "kctcrungan ahli" dalarn suatu pcrsi 
dangan, scbagaimana dimaksud da!am Pasal l butir 28 
Uridang-undang Nornor 8 Tahun 1981 tcntanq Hukum 
Acara Pidana. 

Pasal 27 
Ayat(1) 

huruf a 
Cukup jelas. 

huruf b 
Dalam melaksanakan putusan pcngadilan dan pone 
tapan hakim, kcjaksaan mcmpcrhatikan nilai-nilai 
hu kum yang h idup d a l am m a syarak at d a n p c r i 
kemanusiaan berdasar kan Pancasi!a tanpa rnenyam 
pingkan ketegasan dalarn bersikap dan hertindak. 
Mclaksanakan putusan pcngndilan terrn asuk juga 
mclaksanakan tugas dan wcwcn.ing mcngcndalikan 
pclaksanaan hukuman mati dan putus.in pcngadilan 
tcrh adap harang r ampasan yang tci ah dan aka n 
disita untu k sclanj utnya dij ual lelang. 

huruf c 
Yang dimaksud dengan "keputusan lepas bcrsyarat'' 
adalah kcputusan yang dikcluarkan o leh Menter: 
Kehakiman. 

huru f c..l 
Untu k m e leng ka pi herbs pc r k a ra , pcm cr i k s aa n 
tamhahan dilakukan dcngnn mernperhatikan hal-hal 
scbagai bcrikut: 
a. tidak dilakukan tcrhadap tcrsnngka: 
b. han ya tcr h adap pcrka ru-per k ar a yan!:! su lit 

pcmbukt iannya , Jan at.au dap a t m cr cs ah kan 
masyar akat, Jan atau yang dnpat mcrnbahaya 
kan kesclamatan negara; 

c. harus dapat diselcsalkan dalam wa ktu 14 hari 
setclah dilaksanakan kctcntuan Pasal 110 dan 
Pasal 138 ayat (2) Kitah Undang-undang 
Hukum Acara Pie.Jana; 

d. prinsip koordinasi dan k crj a s a rn a dcngan 
penyidik, 



729 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat(3) 
Tugas dan wewenang kejaksaan dalam ayat ini bersifat 
preventif dan atau edukatif sesuai peraturan perundang 
undangan. 
Yang dimaksud dengan "tu rut menyelenggarakan" 
ada]ah mencakup kegiatan-kegiatan membantu, turut 
serta, dan bekerja sama. 
Dalam turut menyelenggarakan tersebut, kejaksaan 
senantiasa memperhatikan koordinasi dengan instansi 
terkait, 

Pasal 28 
Cukup jelas, p R • 

Pasal 30 
Adalah menjadi kewajibabn bagi setiap badan negara teruta 
ma dalam bidang penegakan hukum dan keadilan untuk 
rnelaksanakan dan membina kerja sama yang di landasi 
semangat keterbukaan, kebersamaan, dan keterpaduan dalam 
suasana keakraban guna mewujudkan sistem peradi lan 
pidana terpadu, Hubungan kerjasama ini dilakukan melalui 
koordinasi horizontal dan vertikal secara berkala dan berke 
sinambungan dengan tetap menghormati fungsi, tugas, dan 
wewenang masing-masing. Kerja sama antara kejaksaan 
dengan instansi penegak hukurn lainnya dimaksud untuk 
memperlancar upaya penegakan bukum sesuai dengan asas 
cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur, dan 
tidak memihak dalam penyelesaian perkara. 

Pasal 31 
Cukup jelas, 

Pasal 32 
huruf a 

Cukup jelas, 
huruf b 

1) yang dimaksud dengan "perkara pidana tertentu" 
adalah perkara-perkara pidana yang dapat meresah 
kan masyarakat luas, rum atau dapat membahayakan 
keselamatan negara, dan atau dapat merugikan pere 
konomian negara; 

2) yang dimaksud dengan "insransi terkait" ada Jah 
instansi yang secara fungsional terkait dengan 
penanganan perkara pidana tertentu, baik badan 



Yang dirnaksud dcngan "kepentingan um um" adalah 
kcpentingan bangsa dan ncgara dan atau kcpentingan 
masyarakat luas. 
Menyampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalarn 
ketcntuan ini merupakan pclaksanaan asas oportunitas, 
hanya dapat dilakukan olch Jaksa Agung sctelah mern 
perhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekua 
saan negara yang mempunyai huhungan dengan masalah 
tcrsebut. 
Sesuai dengan sifat dan bobot perkara yang disarnping 
kan tersebut, Jaksa Agung dapat melaporkan tcrlebih 
dahulu rcncana penyampingan pcrkara kepada Prcsiden, 
untuk mendapat pctunjuk. 

huruf d 
Pengajuan kasasi demi kcperuingan hukum ini adalah 
sesuai dengan ketcntuan sebagaimana dirnaksud dalam 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tenlang Hukurn 
Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 
1985 tcntanq Mahkarnah Agung. 

Huruf e 
Cukup jelas. 

huruf f 
Pertimbangan Jaksa Agung kepada Presiden mcla!ui 
Mahkamah Agung sesuai dcngan ketentuan yang diatur 
dalam Pasal 8 ayat (6) Undang-undang Nornor 3 Tahun 
1950 tentang PermohonanGrasi. 

huruf g 
Tugas dan wewenang yang diatur dalam ayat ini sernata 
mata dalam perkara pidana. Mcngingat pelaksanaan 
wewenang tcrsebut berkaitan dcngan instansi lainnya se 
perti kcimigrasian, maka harus dikoordinasikan dengan 
instansi yang bersangkutan. 

huruf c 

penegak hukum maupun instansi pemerintah lain 
nya, dalarn hal ini tidak termasuk badan peradilan; 

3) penetapan oleh Presiden tentang pelaksanaan koor 
dinasi sama sekali tidak mengurangi asas kekuasaan 
kehakiman yang merdcka sebagaimana dimaksud 
dalarn Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 dan 
tetap memperhatikan asas-asas hukum yang berlaku 
demi kepastian hukum. 
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TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 

Ayat (2) 
Cukup jelas, 

Ayat (3) 
Cukup jelas, 

Pasal 34 
Cukup jelas. 

Pasal 35 
Cukup jelas, 

Pasal 36 
Cukup jelas. 

Pasal 33 
Ayat (1) 

Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam 
ayat ini, tersangka atau terdakwa atau keluarganya 
mengajukan permohonan secara tertulis kepada Jaksa 
Agung atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan keputu 
san Jaksa Agung. 
Yang dimaksud dengan "tersangka atau terdakwa" ada 
lah tersangka atau terdakwa yang berada da]am tang 
gung jawab kejaksaan, 
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Dalam undang-undang tentang Sistcm Pen didikan Nasional 
nantinya akan tcrlihal jclas hetapa pcntingnya perun tritunggal, 
yaitu : kc lua rga, masyara kat, dan Perncr intah untuk m enggarap 
bidang pendidikan dan cita-cita pcndidikan sebagairnana tercer 
min dari bcrhagai r umusan dalam undang-undaug ini, kiranya 
dapat mclandasi scgala prakarsa kita untuk meningkatkan mutu 
manusia Indonesia melalui pendidikan yang merata. 

Dengan ikhtikad bulat untuk mcmhangun sistern pcndidikan 
nasional yang bcra k ar pada kchudayaan bangsa dan pcrsatu an 
nasional yang berwawasan Bhincka Tunggal lka berdasarkan 
Pancasila dan UUD 1945, tcrnyata mendasari lancarnya pernha 
hasan RUU tentang Sistcrn Pendidikan Nasional o leh Dewan 
bcrsama-sarna Pcmcrintah. 
1. Pembicaraan Tingkat L'Ketcrangan Pemer intah. 

Dalam rapat Par ipurna DPR RI tanggal 29 Juni 1988, 
Mentcri Pendidikan dan Kcbudayaan Republik Indonesia, 

air. 

3. BIDANG KESRA. 
Rancangan Undang-undang tentang Pendidlkan Nasional. 

Pimpinan DPR-Rl pada tanggal 25 Mei 1988 telah menerima 
Amanat Presiden Nomor R.04/PUN/1988 tanggal 23 Mei 1988 
perihal Pcnyarnpaian RUU tentang Pendidikan Nasional, yang 
terdiri dari XVIII BAB - 60 Pasal, dan RUU tcrsebut telah dibica 
rakan rnenurut prosedur yang berlaku di DPR RI, sehingga pada 
draft akhir RUU mcngalarni pcrubahan mcnjadi XX BAB - 59 
Pasal. 

Untuk mcmbahas RUU dimaksud Pimpinan Dewan dengan 
surat keputusan DPR RI No. 2/DPR RI/I/1988-1989 tclah menc 
tapkan Pernbentukan Panitia Khusus RUU tcntang Pendidikan 
Nasional yang sahkan dalam rapat Paripurna Dewan tanggal 23 
September 1988. 

Setclah mcmakan wa ktu selama hampir 6 bu lan Panitia 
Khusus RUU tcntang Pcndidikan Nasional, akhirnya pada tanggal 
6 Maret 1989 dalam rapat Paripurna Dewan, RUU tcntang Pen 
d idikan Nasional di sctuju i Dewan dcngan p er ubah an judul 
menjadi RUU tentang Sistcm Pcndidikan Nasional. 

Dengan disetujuinya RUU tentang Sistern Pendidikan Na 
sional tcrsebut olch Dewan, hat ini akan rncrupakan langkah maju 
Dewan bcrsarna-sama Pemcrintah dalam rangka menciptakan 
kerangka laridasan yang kokoh hagi pen didikan di Indonesia. 
Karena undang-undang ini rncrupakan sistern, tcntunya diharap 
kan undang-undang ini juga akan mcrupakan pedornan penye 
lenggaraan kcgiatan yang mantap dan hcrlaku di scluruh tanah 



733 

Fuad Hasan telah memberikan Penjelasan/Keterangan Pemer 
intah atas RUU Tentang Pendidikan Nasional. 

Dikemukakae bahwa lebib dari 40 tahun yang Ialu, 
tepatnya 40 tahun ditambah 10 bulan ditambah 11 hari, 
bangsa dan negara kita membuat Undang-undang Dasar yang 
kita gunakan sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa 
dan bernegara. Sebagaimana kita ketahui, Undang-undang 
Dasar kita ini dengan tegas dan je)as menyatakan babwa 
selah satu penyebab pemimpin-pemimpin gerakan kebang 
saan kita menyatakan rakyat Indaonesia rnen-jadi merdeka 
dan membentuk suatu Pemerintah negara adalah upaya untuk 
"mencerdaskan kehidupan bangsa" di negara yang berdasar 
pada "Ketubanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil 
dan beradab , persatuan Indonesia dan kerakyatan yang 
dipimpinan oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawara 
tan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan 
sosial bagi seluruh Indonesia". 

Dan dalam tubuh Undang-undang Dasar itu sendiri, 
Undang-undang yang kita junjung tinggi sebagai Undang 
undang Dasar 1945, tercantum amanat dalam bentuk Bab 
XIII berjudul singkat "Pendidikan", yang menyatakan seba 
gai Pasal 31 bahwa (1) "Tiap-tiap warga negara berhak 
mendapat pengajaran, "dan bahwa (2) "Pemerintah mengusa 
hakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran na 
sional yang diatur dengan Undang-undang". 

Sejak negara Republik Indonesia kita dibentuk, terutama 
sejak masa Orde Baru, Pemerintab berusaha memenuhi 
amanat yang menyatakan babwa "tiap-tiap warga negara 
berhak mendapatkan pengajaran" dengan memperluas ke 
sernpatan memperoleb pendidikan dasar sehingga sekarang 
ini, syukur alhamdulillah, 98% dari anak-anak rakyat Indone 
sia yang berusia 7 sampai 12 tahun telah dapat diberi kesem 
patan untuk memperoleh pendidikan dasar dan memang 
menggunakan kesempatan tersebut. Ha] ini tarnpak pada 
jumlah 26.444.756 murid yang belajar di Sekolah Dasar 
dalam tahun pelajaran 1985/1986, ketika jumlah penduduk 
yang berusia antara 7 dan 12 tahun adalah 26.077.500 orang. 
Selain penyediaan kesernpatan belajar bagi anak-anak, 
Pemerintah juga telah mengusahakan penyediaan kesempatan 
memperoleh kemampuan-kemampuan dasar, seperti kemam 
puan membaca, menulis dan berhitung, bagi warga-warga 
yang sudah melebihi usia anak tapi masih memerlukan 



pendidikan yang bersangkutan yang disediakan melalui amat 
banyak program pendidikan di luar sekolah. 

Bahkan sckarang ini Pemerintah, sesuai dengan amanat 
Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1988, sudah mulai 
mernpersiapkan pengadaan kesempatan memperoleh pendid 
ikan dasar bagi sckalian anak usia sekolah yang tidak hanya 
terdiri atas pendidikan sclama 6 tahun melainkan pendidikan 
selarna 9 tahun, yaitu 6 tahun di sekolah dasar ditambah 3 
tahun pcndidikan lanjutan. 

Meskipun cukup bcrhasil dalam upaya melaksanakan 
amanat yang menyatakan bahwa "Tiap-tiap warga negara 
bcrhak mendapat pcngajaran," sampai sekarang Pernerintah 
belurn berhasil memenuhi tuntutan amanat tcntang "Pendidi 
kan" dalam Undang-undang Dasar kita yang menyatakan 
bahwa "Pernerintah mengusahakan dan mcnyelenggarakan 
satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan Undang 
undang". 

Memang, scgera setelah Perang Kcmerdckaan kita 
berakhir tclah diadakan suatu Undang-undang, yaitu Undang 
u ndang Nornor 4 Tahun 1950 yang rncngatur Dasar-dasar 
Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah di wilayah Republik 
Indonesia yang pada waktu itu merupakan hanya scbagian 
dar i wilayah ncgara Republik Indonesia Serikat. Undang 
undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pendidikan dan Pcnga 
jaran di Sekolah kcrnudian, sctelah Rcpublik Indonesia kita 
sekarang ini, dinyatakan berlaku bagi keseluruhan wilayah 
ncgara kita dcngan perictapan Undang-undang Nomor 12 
Tahun 1954 tentang Pernyataan berlakunya Undang-undang 
Nomor 4 Tahun 1950 <lari Republik Indonesia dahulu tenlang 
Dasar-dasar Pendidikan Jan Pcngaj aran di Sckolah untu k 
Seluruh Indonesia. 

Undang-undang tcrsebut terla lu terbatas ruang lingkup 
pengaturannya sehingga belum dapat dianggap sebagai 
Undang-undang pengatur pengusahaan dan penyelcnggaraan 
"satu sistem pcngajaran nasional,' "yang sekarang lebih layak 
disebut "satu sistcm pendidikan nasional", 

Tahun 1961 diadakan Undang-undang yang mengatur 
Pcndidikan tinggi, yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 
1961 tcntang Perguruan Tinggi. Sclain Undang-undang 
tentang Pcrguruan Tinggi ini diadakan dalam suasana politik 
yang mengakibatkan Undang-undang yang bersangkutan 
mcngandung banyak-banyak unsur politik yang sekarang ini 
tidak dapat dibenarkan dan perkembangan pcrguruan tinggi 
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dalam kenyataan tidak lag! dapat dilakukan dengan berpe 
doman pada Undang-undang yang dibuat dalam tahun 1961 
itu, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar 
dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, yang diperluas 
keberlakuannya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 
1954, ditambah dengan Undang-undaag Nomor 22 Tahun 
1961 tentang Perguruan Tinggi belum mengatur keseluruhan 
"sistem pendidikan nasional" di negara kita, 

Malab, penambahan kedua Undang-undaag tersebut 
dengan Undang-undang Nomor 14 PRPS Tahun 1965 ten 
tang Majelis Pendidikan Nasional dan Undang-undang 
Nomor 19 PNPS Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Sistem 
Pendidikan Nasional Pancasila belum dapat dianggap meru 
pakan Undang-undang yang dimaksud dalam Bab XIII, Pasal 
31 Undang-undang Dasar Bangsa dan Negara kita, Undang 
undaog yang mengatur "satu sistem pengajaran nasional", 
dalam arti "satu sistem pendidikan nasional". Lagi pula 
pengaturan dalam perangkat Undang-undang yang bersang 
kutan tidak lagli sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan 
pendidikan nasional kita dalam kenyataan sekarang ini. 

Oleh sebab itu, untuk memenuhi tuntutan amanat 
Undang-undang Dasar kita tentang pendidikan di negara kita 
serta pendidikan oleh dan untuk bangsa kita, Pemerintah 
menyampaikan suatu Rancangan Undang-undang tentang 
Pendidikan Nasional kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
untuk dikaji, disempurnakan dan di sahkan sesuai dengan 
kehendak rakyat, 

Dalam upaya merumuskan Rancangan Undang-undang 
tentang Pendidikan Nasional kita, Pemerintah berusaha 
senantiasa mengacu pada Pancasila, ideologi Bangsa dan 
Negara kita; Undang-undang Dasar 1945; Garis Besar 
Haluan Negara yang ditetapkan oleh Msjelis Permusyawara 
ta~ Rakyat kita; kebudayaan bangsa kita yang harus senantia 
sa berkaitan erat dengan pendidikan nasional kita; tuntutan 
ketahanan nasional, termasuk ketahanan mental dan ketahan 
an ideologi; serta tuntutan masyarakat, bangsa dan negara 
yang sedang melaksanakan Pembangunan Nasional. 

Nilai-nilai yang diwujudkan oleh pedoman-pedoman 
yang bersangkutan tidak ban ya ditampilkan sebagai sekedar 
istilah atau ungkapan bermakna mendalam, melainkan diha 
rapkan menjiwai keseluruhan isi rancangan pengaturan 
perundang-undangan yang merupakan sasaran perhatian kita 
sekarang ini. 



Perkernbangan pesat yang berlangsung dalam bidang 
pendidikan di negara kita, pcrkernbangan yang sarna sekali 
belum berakhir dan bahkan mungkin tidak ada akhirnya, 
mempcrlihatkan bahwa pengaturan pengajaran dan pendi 
dikan mclalui Undang-undang harus memperhitungkan tun 
tutan perkcmhangan pendidikan di masa depan, Bilamana 
pcngaturan terlalu khusus, perkernbangan pendidikan di masa 
depan bisa sangat terhambat. 

Dalam 10 tahun akhir ini saja telah terlahirkan bcntuk 
bentuk pendidikan baru yang dahulu, dalam tahun-tahun 
1950-an, tidak terpikirkan seperti pendidikan komputcr, 
Univcrsitas Terbuka dan Politcknik. 

Sebaliknya, penyclenggaraan dan pcrkembangan pendi 
dikan yang kurang diatur oleh Undang-undang dapat menga 
kibatkan anarki, keadaan yang tidak mencntu, keadaan yang 
bisa merugikan hanyak orang. Pengaturan pendidikan yang 
memberi kebebasan hcrtindak yang terialu besar hagi Pemer 
intah, ataupun m asyar akat bisa memper lcmah ketahanan 
nasional kits dan tidak menghasilkan warga-warga negara 
yang diperlukan untuk penyelenggaraan Pembangunan 
Nasional. 

Oleh sebab itulab kektentuan-ketentuan pengatur an 
d al am Ran can g an Undang-undang tentang Pendidikan 
Nasional yang disarnpaikan ini dirurnuskan secara urnum 
agar m ernungkinkan pcngaturan lehih khusus yang dapat 
mengikuti tuntutan pcrkernbangan pcndidikan di negara kita, 
tetapi scbaliknya juga cukup khusus untuk tidak mengakibat 
kan keadaan anarki dalam penyelenggaraan dan pengem 
bangan pcndidikan. 

Masai ah yang juga a mat pcnting ber kenaan dengan 
Rancangan Undang-undaug ientang Pendidikan Nasional 
a dalah m a salah per imb an gan y:mg haik antar a tanggung 
jawab Perncr intah dan tanggung jawab masyarakat. Tentu 
saja tidak mungkin keseluruhan pendidikan nasioanl dijadi 
kan tanggung jawab dari Pemcrintah, seperti jug a tidak 
mungkin kescluruhan pcndidikan nasional dijadikan tang 
gung jawab dari masyarakat. Pernerintah berusaha untuk 
mengadakan pcrseirnbangan tanggung jawah yang dapat 
dianggap wajar antara Perncrintah dan masyarakat, meskipun 
apa yang dianggap pctseirnbangan yang wajar oleh satu 
orang belum ten tu dianggap perseimbangan yang wajar oleh 
orang lain. 
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Pengaturan peadidlkan perlu memperhatikan masalah 
keseimbangan yang wajar dalam kepentingan bersama dan 
kepentingan pribadi baik dalam pengaturan penyelenggaraan 
pendidikan maupun dalam pengaturan sasaran yang hendak 
dicapai melalui kegiatan pendidikan . 

Dalam merumuskan Rancangan Undang-undang tentang 
Pendidikan Nasional, Pemerintah berpendirian bahwa pada 
hakekatnya semestinya tidak ada pembedaan antara pergu 
ruan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan perguruan 
yang diselenggarakan oleh masyarakat, pihak swasta. Pe 
ngaturan perundang-undangan dalam bidang pendidikan 
yang berlaku bagi perguruan yang diselenggarakan oleb 
Pemerintah semestinya yang berlaku bagi perguruan yang 
diselenggarakan oleh pihak swasta, sedangkan pengaturan 
perundang-undangan yang berlaku bagi perguruan swasta 
semestinya juga berlaku bagi pengaturan perundang-undang 
an yang berlaku bagi perguruan yang diselenggarakan oleh 
Pemerintah. Perbedaan antara pergururan negeri yang dise 
lenggarakan oleh Pemerintah dan perguruan swasta hanyalah 
terwejud berkenaan dengan (1) kemungkinan adanya ciri-ciri 
khas satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyara 
kat, sepsrti ciri khas perguruan Muhammadiyah dan Taman 
Siswa; (2) perbedaan da]am pemilikan, yaitu pemilikan 
perguruan negeri oleh Pemerintah dan pemilikan perguruan 
swasta oleh yayasan; serta (3) perbedaan dalarn sumber daya 
asal, yaitu sumber daya perguruan negeri berasal terutama 
dari Pemerintah, sedangkan sumber daya perguruan swasta 
berasal terutama dari masyarakat. 

Tentu tuntutan pemberian pertanggungan jawab, teruta 
ma berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan pendidikan 
dan penggunaan sumber day a, juga berlaku baik bagi pergu 
ruan yang diselenggarakan oleh Pemerintab maupun pergu 
ruan yang diselenggarakan oleh pihak swasta. 

Upaya mengadakan Undang-undang tentang Pendidikan 
Nasional bo1eh dikatakan dimulai dengan prakarsa Dr. Daoed 
Joesoef yang sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Kabinet Pembangunan III, RI., membentuk Komisi Pemba 
baruan Pendidikan Nasional (KPPN). Komisi ini ditugaskan 
untuk rnenyusun suatu konsep sistem pendidikan nasional 
yang bersifat semesta, menyeluruh dan terpadu sebagai 
masukan dalam rangka mempersiapkan rancangan Undang 
undang tentang ketentuan pokok pendidikan nasional. 



Rancangan Undang-undang tentang Pendidikan Nasional 
yang disampikan pada para Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat yang terhormat terdiri atas Pengantar dan 18 bab 
yang meliputi 60 Pasal dengan penjelasan masing-masing. 
Sesudah bagian Pengantar, tercantum berturut-turut Bab 
tentang Ketcntuan Umum; tentang Dasar, Fungsi dan Tujuan; 
tentang Hak Warga Negara untuk memperoleh Pendidikan; 
tentang Satuan, Jalur dan Jenis Pendidikan; tentang Tenaga 
Kcperididikan; tcntang Sumher Daya Pendidikan; tentang 
Kurikulum; tentang Bahasa Pengantar; tentang Penilaian; 
tentang Peran Serta Masyarakat; tcntang Pengelolaan; ten 
tang Pengawasan; tentang Kctentuan lain-lain; tentang Keten 
tuan Pidana; tentang Ketentuan Peralihan; dan tentang Keten 
tuan Penutup. 

Ruang lingkup pengaturan dalam Rancangan Undang 
undang ini sangat berbeda dari pada ruang lingkup pengatur 
an Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 tcntang Dasar 
dasar Pcndidikan dan Pcngajaran di Sekolah dan Undang 
undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Pcrguruan Tinggi, 
karena scsuai dengan arnanat Pasal 31 Undang-undang Dasar 
1945, ruang lingkup pengaturan Rancangan Undang-undang 
yang disarnpaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat negara 
kita sckarang ini mencakup keseluruhan sistem pendidikan 
nasional di ncgara kita, kescluruhan pcndidikan nasional 
yang ditanggapi dan diperlakukan sebagai satu sistcm. 

Hal ini berarti bahwa yang diatur adalah kescluruhan 
sistern pcndidikan nasional kita sebagiamana ditanggapi 
sebagai salah satu perwujudan Wawasan Nusantara. 

Tinggi rendahnya mutu pendidikan di suatu negara 
tergantung pada hanyak faktor yang Iebih erat bcrhubungan 
dengan kemampuan para tenaga kependidikan, terutama para 
guru; kurikulum yang dijadikan pcdoman dalam penyclcng 
garaan pengajaran; pcngetahuan dan ketrampilan yang dia 
jarkan; buku pclajaran yang digunakan; pcralatan yang terse 
dia; cara pcnyelenggaraan pcndidikan, serta tentu saja angga 
ran yang tersedia untuk membiayai segala scsuatu yang 
mcnuntut pembiayaan. 

Oleh Scbab itu perbaikan mutu pendidikan tidak dapat 
diharapkan dari pengadaan pengaturan perundang-undangan 
saja, Upaya menaikkan mutu pcndidikan mcrupakan upaya 
tersendiri yang lebih banyak tcrgantung pada faktor-faktor 
yang lain dari pada pcngaturan perundang-undangan. 
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Demikianlah penjelasan Pemerintah tentang Rancangan 
Undang-undang tentang Pendidikan Nasional yang telah 
disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang 
terhormat. 

2. Pembicaraan Tk. 11/Pemandangan Umum par11 Anggota. 
Dr. Bawadiman da)am Pemandangan Umum FKP me 

ngemukakan babwa Pemandangan Umum Fraksi Karya Pemba 
ngunan setelah rneneliti naskah RUU dan penjelasan Pemerintah 
serta mengkaji sejarah, dapat memastikan upaya nyata yang telah 
ditempuh oleh Pemerintah serta segenap bangsa Indonesia sejak 
tahun 1947. 

Demikian banyak produk tentang penyelenggaraan pendidik 
an yang felab diterbitkan dan basil didikan yang telah dicapai 
merupakan bukti upaya yang sungguh-sunggub untuk mencer 
daskan kehidupan bangsa sebagairnana diamanatkan oleh UUD 
1945. Pada tempatnyalah kita sebagai bangsa yang besar menge 
nang dan menghargai jasa para tokoh pendahulu kita yang telah 
merintis untuk membangun pondasi pendidikan serta mengabdi 
kan dirinya dalam bidang pendidikan dengan penuh semangat, 
dan tanpa pamrih. Maksud kami mengetengahkan hat tersebut 
adalah untuk memberi gambaran, bahwa pengabdian mereka itu 
merupakan cermin dari hasrat segenap bangsa Indonesia untuk 
mencerdaskan keh idupann ya. 

Kalau kita lebih dalam lagi mengamatinya, maka keberhasil 
an tersebut mengandung pula tiga benih yang besar nilainya, bagi 
bangsa kita, yaitu : 
Pertama : Tumbuhnya keyakinan akan kebenaran tujuan pendi 

dikan nasional yang bersumber pada Pancasila seba 
gai pandangan hidup bangsa, dasar negara dan ideo 
logi nasional. 

Kedua Tertansmnya rasa daya mampu dan rasa percaya diri, 
bahwa setiap usaha yang sungguh-sungguh serta 
dengan ridho Tuhan Yang Maha Esa pada akhirnya 
tentu berhasil. 

Ketiga Pengalarnan selama berpuluh-puluh tahun telah me 
numbuhkan kemampuan menyelenggarakan pendidi 
kan dan membangkitkan naluri serta nalar kita akan 
tuntutan zaman yang selalu berkernbang dan dengan 

· demikian memacu keberanian mawas diri menatap 
kekurangan yang masih perlu disempurnakan. 
Sebagaimana kita sadari keyakinan terhadap kebena 
ran tujuan, rasa daya mampu, dan kernampuan adalah 
sumber sukses menghadapi masa depan. 
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Yang didarnbakan adalah Undang-undang yang senantiasa 
mengacu pada Pancasila, UUD 1945, dan GBHN 1988 demi 
tcrhentuknya manusia Indonesia yang mampu m elaksanakan 
pcmbangun an nasional dan terpcnuhinya tuntutan ketahanan 
nasional scrta tuntutan masyarakat. Dcngan dernikian Undang 
undang terscbut diharapkan bersifat mendasar, luas jangkauannya 
dan merniliki daya laku hcrjangka panjang. 

Fraksi Karya Pembangunan sangat menghargai sikap Peme 
rintah yang lugas dan pcnuh pcrcaya diri dalam mengarnati tan 
tangan kcnyataan dan rnasa depan. 

Alasan kami mcrnbcnarkan sikap Pemcrintah adalah, karena 
hasrat tcrsebut konsisten dcngan tckad Orde Baru untuk mclaksa 
nakan Pancasi!a dan UUD 1945 secara mur ni dan konsekuen. 
Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 bcrbunyi : Pcmerintah mengusaha 
kan dan mcnyelenggarakan satu sistern pengajaran nasional, yang 
diatur deng an UnJang-undang dan GBHN 1988 menyeburkan 
bahwa: Da lam rangka niencapai tu j uan pendidikan nasional perlu 
scgcra discmpurnnkan sistcrn pcndidikan nasional yang berpcdo 
man pada undang-undang mcngenai pcndidikan nasional. Fraksi 
Kar ya Pcmb angunan hcrpcnd apat hah wa di da la m pengertian 
pendidikan nasional sudah tcrrnasuk spcngajaran nasional. 

Latar hclakang pcm ikiran Fraksi Karya Pembangunan dalarn 
mcnanggapi Rancaugan Undang-undang ini dipandang dari sudut 
pcr al ihan gcncr asi, b ijaksana lah kalau kita segera mclctakkan 
konstruksi dasar pcndi dik an untuk m cmhentuk kadcr pcn erus 
yang tangguh dan tanggap dalarn mcmasuki tahap tinggal landas. 

Bagairnanapun scbagai insan Pancasila setiap siswa/maha 
siswa tcntu ingin mendapatkan kcyakinan clan kcpastian dalam 
usaha mcra ih kctrampilam, kctahanan sorta kcscrnpatan scbagai 
bckal untuk mcluksanaka n hak dan kcwajihannya tcrhadap kc 
luarga, masyarakat, hangs;i, ncgara, rnaupun terh adap Tuhan 
Yang Maha Esa sesuai dcngan Agarna dan Kepercayaannya. 

Rakyat mcmang sclalu mcndambakan suatu pcnyclcnggaraan 
pcnd idi k a n n asi on al yang m.mt ap Jan tcrjangk au o lch scluruh 
lapisan masyarakat untuk mernpcrolch kcsempatan pcrididikan 
hagi putra-putrinya. 

Olch karcna itu wajarlah ka lau masyarakat rncmbcrikan 
tanggapan ser ius setiap kali ada cctusan gagasan yang bernada 
perubahan kcbijaksanaan pendidikan. 

Walaupun situasi dan kondisi mcmang acap kali mcnghcn 
dak i pcnycsuaia n, akan tctapi ka lau pcrubahan kcb ijaksanaan 
sering tcrjadi dan mcmbawa akibat kian bcrtarnbahnya hehan 
mereka, rnaka pada suatu saal akan timbul kcrisauan. Kcrisauan 
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yang beberapa kali tersadap juga berkaitan dengan kesulitan yang 
mereka hadapi untuk memasukkan anaknya kesekolah, biaya 
tinggi, sulitnya belajar, dan sulit mencari lapangan kerjaan setelah 
tamat belajar. Dikaitkanaya pendidikan dengan lapangan kerja 
merupakan pratanda luasnya (kompleks) hubungan pendidikan 
dengan masalah sosial lainnya. 

Ketanggapan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidi 
kan mempunyai segi yang positip sebagai balikan yang perlu 
diperhitungkan. Apalagi kalau hal tersebut dihubungkan dengan 
kesepakatan aasioaal seperti yang tertuang dalam GBHN, bahwa 
pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, 
masyarakat, dan Pemerintah/Sekolah. 

Di samping itu kita juga harus mengenal berbagai permasa 
lahan yang berkaitan dengan Rancangan Undang-undang dan 
memecahkannya secara tuntas, agar muatan RUU berisi ketentuan 
yang benar-benar menjawab kebutuhan mendasar, untuk itu 
Fraksi Karya menggunakan pangkal tolak pikir sebagai berikut : 
1. Oleh karena kita hendak menempa sistem pendidikan nasion 

al, maka ukuran yang dipakai adalah sistem yaitu suatu cara 
rnendekati/mernecahkan masalah dengan menggunakan/ 
memanfaatkan keseluruhan arti, sifat, ciri, dan hakikat sis 
tem. Sistem pada hakekatnya adalah totalitas sejumlah sub 
sistem yang sating berkaitan yang mengolah masukan dengan 
cara tertentu untuk mencapai tujuan yang pasti. 

2. Sistem pendidikan nasional harus berkerangka acuan Panca 
sila, UUD 1945, dan GBHN 1988. Konsekuensi lanjut dari 
kerangka acuan tersebut adalah perlu digunakannya Ketetapan 
MPR RI No. Il/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan, 
dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) sebagai 
pedoman dasar dalam merumuskan sistem pendidikan na 
stonal. Dengan demikian pendidikan dan pembangunan 
nasional sebagai pengamalan Pancasila akan terinci secara 
relevan. 

3. Hakikat pendidikan adalah usaha sadar yang berlangsung 
seumur hidup dalam bentuk mengajar, membimbing, dan 
melatih siswa/mahasiswa di sekolah maupun di luar sekolah 
untuk mengembangkan kepribadiannya serta rnemperoleh 
ketrampilan/keahlian, ketahanan, dan kesempatan bagi 
kehidupan masa depannya dan berakar pada kebudayaan 
bangsa Indonesia. Dengan demikian akan lebih memantap 
kan pengertian tentang pendidikan nasiona] sebagai peoses 
budaya. 

8 
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4. Di dalam mcngarungi kehidupan rnasa depannya siswa/ 
mahasiswa yang telah lulus hendaknya mcnempatkan posisi 
nya scbagai bagian/angggota masyarakat yang harus memi 
liki cara pandang tentang diri dan lingkungannya berdasarkan 
falsafah bangsanya. Schubungan dengan itu pendidikan 
nasional harus berorientasi kepada Wawasan Nusantara. 

5. Keberhasilan scseorang di dalam kehidupan masa dcpannya 
akan tergantung pada kemampuan lingkungan di dalam 
memikul beban. Sejauh mana lingkungan mampu mcmberi 
kesempatan kepada mcrcka untuk bcrtahan hidup dengan 
menggunkan ketrampilan/keahlian yang dipcrolehnya dari 
pcndidikan. Di sinilah pcntingnya mengaitkan sistern pcn 
didikan dcngan pcrcncanaan tcnaga kcrkja yang berorientasi 
kcpada sumber daya alam. 

6. Sehubungan dengan itu gagasan mengikutsertakan masyara 
kat dalam pcnyelenggaraan pcndidikan nasional pcrlu dite 
gaskan k edudukan, tugas, dan fungsinya dalam rangka 
pengelolaan pendidikan informal, pcnyclcnggaraan pergu 
ruan swasta, maupun dalam rarigka mcmbcntu k mekanisme 
balikan. 

7. Oleh karena matcri yang kita bahas ini bukan bidang cksakta, 
maka akan terbuka bcrbagai alternatif yang serba mungkin 
dcngan pembatasan cirinya masing-masing. Dcngan demi 
kian kita perlu mcmilih alternatif yang paling baik dan yang 
paling mungkin serta dcngan mcmpcrhitungkan pernbatasan 
yang sckccil mungkin. 

8. Undang-undang Pendidikan Nasional harus dirumuskan 
secara tunlas, lugas dan lcngkap agar muatannya benar-benar 
menjawab kebutuhan yang mendasar, sehingga tidak tcrlalu 
ban yak hal-hal yang diatur dcngan peraturan perundangan 
dihawah Undang-undang. 
Dalam mcnyoroti materi Rancaugan Undang-undang Pcndi 

dikan Nasional Fraksi Karya Pembangunan berpendirian sebagai 
berikut: bahwa sistern pendidikan nasional yang hendak kita 
bangun adalah konstruksi aka! budi manusia Indonesia yang harus 
menciptakan kcscsuaian antara dunia kcnyataan dengan alam cita 
cita (tujuan nasional). 

Penyesuaian kedua hal terscbut diarahkan demi terwujudnya 
dasar, tujuan, struktur, fungsi, dan mckanisme penyelenggaraan 
pendidikan yang berhasil guna scrta ber<laya guna, 

Sistem perididikan nasional seyogyanya memuat unsur-unsur 
yang antara lain terdiri atas : kerangka acuan, masukan, sarana 
pembanding, perangkat, keluaran, dan balikan. 
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Dengan menggunakan unsur-unsur sistem tersebut sebagai 
tolak ukur, FKP telah mengkaji secara saksama keseluruhan isi 
Rancangan Undang-undang Pendidikan Nasional dan ternyata 
diperoleh beberapa permasalahan pokok ini : 
1. Dalam kaitan dengan unsur kerangka acuan Fraksi kami 

meaemukan hal-hal sebagai berikut : 
a. Dicantumkannya Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar 

pendidikan nasional sebagaimana dirumuskan dalam 
Pasal 2 RUU adalah tepat, karena Pancasila menjadi 
landasan pendekatan, penekanan, dan dasar pemikiran 
dalam memecahkan masalah pembangunan nasional 
sebagai pengamalan Pancasila, khususnya bidang pen 
didikan nasional, 

b. Rumusan tujuan pendidikan nasional hendaknya ber 
sumber dan dijabarkan dari tujuan nasional sebagaimana 
termaktub di dalam Pembukaan UUD 1945. Tujuan 
nasional tersebut harus kita tatap secara integral, sehing 
ga pengertian "mencerdaskan kehidupan bangsa" tidak 
lah berdiri sendiri, melainkan kecerdasan yang memiliki 
kemampuan untuk : 

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 
tumpah darah Indonesia. 
Memajukan kesejahteraan umum, dan 
Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang ber 
dasarkan kernerdekaan, perdamaian abadi, dan 
keadilan sosial. 

Kami percaya, Pemerintah telah berusaha merurnuskan 
tujuan pendidikan nasional dengan sebaik-baiknya 
sebagaimana tertuang dalam pasal 4 RUU. 
Meskipun dernikian tampaknya akan lebih mantap lagi 
apabila rumusan tujuan Pendidikan Nasional itu disesu 
aikan dengan GBHN 1988. 
Walaupun penyesuaian rumusan itu hanyalah berarti 
penambahan rangkaian kata beriman, berdisiplin, beker 
ja keras, tangguh, bertanggung jawab, mandiri, cerdas, 
rasa kesetiakawanan sosial, rasa percaya diri sendiri; 
inovatif, dan kreatif, akan tetapi justuru akan tampak 
paripurnanya kriteria manusia Indonesia seutuhnya. 
Secara khusus kami ingin menggarisbawahi pentingnya 
disiplin yang merupakan kesesuaian antara sikap dan 
perilaku seseorang dengan kaidah yang berlaku dengan 
dilandasi oleh kesadarannya. 
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c. Tentang fungsi pendidikan nasional. 
Mengenai hal ini kiranya Pemerintah dapat memper 

timbangkan rurnusan yang Jebih lcngkap dengan ber 
sumber pada pengertian fungsi. Fraksi Karya Pcmban 
gunan mengartikan fungsi sebagai sekelompok usaha 
dan kegiatan esensial vital yang satu sama lain berkaitan 
erat untuk melaksanakan tugas pokok (tujuan) dan bcrsi 
fat mencntukan ruang lingkup serta kelangsungan hidup 
organisasi. 

2. Unsur rnasukan yang terpenting adalah : 
Siswa/mahasiswa, pcndidik, kurikulum, dan metodc belajar 
mcngajar. Dihubungkan dengan ketcntuan Bab VI, VII dan 
IX RUU, rnaka Fraksi Karya Pembangunan mcnjumpai hal 
hal sebagai berikut : 
a. Tentang siswa/mahasiswa. 

Dalarn kaitan dengan siswa/rnahasiswa pada kesern 
patan ini Fraksi Karya Pcmbangunan ingin mcnitikbe 
ratkan tinjauan terhadap masalah wajib belajar. 

Sejak sernula kami mengamati dan mendukung 
kehijaksanaan Pemerintah tentang wajib belajar yang 
diwujudkannya dengan memberi kesempatan belajar 
kepada anak-anak di sckolah dasar. 

Apalagi sckarang ini rakyat menyambut gembira 
terbitnya GBHN 1988 yang antara lain mengisyaratkan 
pers iapan pcrluasan wajib belajar untuk pendidikan 
mencngah tingkat pcrtama. 

Kcgcmbiraan yang penuh harapan itu niscaya akan 
disyukuri, apabila pcningkatan wajib bclajar itu dimuat 
di dalam ketentuan Undang-undang sebagai bukti pcning 
katan upa y a pendidikan, kcndat ipun pclaksanaannya 
mungkin barn dimulai pada akhir Pelita V. 

b. Permasalahan pcnting bcrikutnya yang menurut penda 
pat Fraksi kami perlu disempumakan rumusannya adalah 
mcngenai tenaga pendid ikan sebagaimana diatur di 
dalarn Bab Vil RUU. 

Menurut hemat kami kercntuan mendasar yang perlu 
diatur adalah pernbentukan, persyaratan/mutu, penggu 
naan, penyebaran dan pemhinaannya. Sehubungan 
dengan itu, rnaka Fraksi Karya Pembangunan mengha 
rap agar wadah pcmbentukan pendidik dituntaskan 
dalam pendidikan prajabatan untuk menjamin mutu yang 
setara. 
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Hal lain yang perlu diatur adalah ketentuan wajib 
mengajar bagi mereka yang memiliki kualifikasi pendi 
dik dengaa imbalan hak atas kesejahteraan yang seban 
ding dan kesempatan untuk meniti jenjang karir tertinggi 
sesuai dengan kemampuan serta pengabdiannya. 

Disamping itu perlu kiranya dipertimbangkan upaya 
pengayoman hukum oleh aparatur keamanan terhadap 
lingkungan satuaa pendidik/sekolah untuk menciptakan 
iklim belajar-mengajar yang tenteram, tenang dan tertib. 

c. Mengenai Bab IX RUU yang mengatur ketentuan ten 
tang kurikulum, Fraksi kami berpendapat perlu ditetap 
kan kurikulum baku yang berlaku secara nasional di 
samping kurikulum inti/tambahan yang disesuaikan 
dengan jenis dan kekhususan satuan pendidikan yang 
bersangkutan. 

Sebagaimana dimaklumi kurikulum adalah pedoman 
penyelenggaraan kegiatan pendidikan untuk mewujud 
kan dasar, tujuan, dan sifat pendidikan nasional. Seiring 
dengan prinsip tersebut, maka Fraksi Karya Pembangu 
nan berpendapat pentingnya mencantumkan pendidikan 
agama disamping adanya pendidikan Pancasila, dan 
pendidikan jasmani serta pendidikan lainnya sebagai 
komponen kurikulum. Melalui pendidikan agama, kita 
akan meletakkan landasan moral, etik dan spiritual 
dalam rangka membentuk manusia yang beriman serta 
bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan 
agama dan kepercayaannya. 

Masib dalam kaitan dengan permasalahan kuriku 
lum, dengan mengingat pasal 2 Ketetapan MPR RI No. 
VI/MPR/1988 Fraksi Karya Pembangunan sangat meng 
barapkan agar dalam membahas RUU ini kita tetap 
waspada terhadap bahaya laten G .30.S/PKI dan bahaya 
subversi lainnya. 

Untuk itu dengan menunjuk pasal 2 dan pasat 3 
Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966, Fraksi kami 
mengusulkan agar RUU ini mencantumkan ketentuan 
yang melarang diajarkannya paham/ajaran Komunisme/ 
Marxisme/Lenin isme.: 

Kalaupun sebagai studi perbandingan hal itu perhr 
diberikan kepada siswa/mabasiswa, hendaknya dibatasi 
hanya dilakukan di perguruan tinggi dan/atau pendidikan 
kedinasan dengan materi yang ditetapkan oleh Menteri, 
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Studi pcrbandingan tersebut adalah dalam rangka 
mempertebal keyakinan terhadap Pancasila sebagai 
pandangan hidup bangsa, dasar negara dan ideologi 
nasional. 

d. Metode belajar-mengajar yang dapat menciptakan situasi 
dialogis antara tcnaga pcndidik dengan siswa/mahasiswa 
mcrupakan faktor yang sangat penting untuk menum 
buhkan kreativitas dan daya inovasi siswa/rnahasiswa, 
disamping merupakan pcrwujudan pelaksanaan demo 
krasi pcndidikan/pcngajaran. 

3. Unsur saran a pemban<ling, karena akan b erperan dalam 
rncmbandingkan masukan dan kcluaran sesuai dcngan acuan, 
maka Fraksi Karya Pcmhangunan mengaitkannya dengan 
Bab XII, XIII RUU. 
Schubungan dengan itu, Fr aksi karni m cnjar ing hal-hal 
scbagaimana diuraikan hcrikut ini: 
a. Sungguhpun Bab XII RUU tclah mengaskan adanya 

kesempatan yang luas kcpada masyarakat untuk mennyc 
lcnggarakan pendidikan, narnun Fraksi kami mengusul 
kan suatu pencgasan tentang pcrsyaratan tcnaga pcndi 
dik, hangunan sckolah dan pcngclolaan satuan pcndidi 
kan hagi perguruan swasta scbagai mitra Pemcrintah 
yang sckaligus scbagai hagian dari sistem Pendidikan 
nasional. 

b. Dalam ha! tanggung jawab pcnyclcnggaraan pcndidikan 
oleh Pemcrintah, scperti tercanturn dalam Bab XIIJ 
Fraksi karni mcngharap dipcrtimbangkannya kctentuan 
pernbagian tugas/tanggung jawab antara Mcnteri Pcndi 
dikan dan Kebudayaan dcngan Mcnteri lainnya untuk 
mcnccgah kcm u n g k in an timhu lnya tumpang-tindih 
kewcnangan, 

c. Mcngenai jenjang pendidikan ada bcherapa ha! mcnarik 
pcrhatian Fraksi kami yakni : 
1) Sckalian pcndidikan prasckolah tidak termasuk jalur 

formal, apakah Pcmerintah tidak mcmpcr timbang 
kan kcmungkinan dituangkannya cara penyclcngga 
raan perididikan terscbut dalam pola tcrtentu, se 
hingga t erbuka pcnerapannya o l e h kcluarga di 
dacrah pcdalarnan/tcrpencil. 

2) Dalam hubungan dcngan pcrguruan tinggi ada hal 
hal yang perlu ditambahkan di dalarn RUU yakni : 
a) Tcntang ketcntuan kebebasan akademik/keil 

muan scbagaimana Jirumuskan dalam pasal 25 
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ayat (1) serta penjelasanaya kiranya perlu dirin 
ci lagi ketentuan yang mengatur pengertian, 
tujuan, subyek/pelaku, lingkungan dan tata 
caranya. 

b) Tentang Tridharma Perguruan Tinggi (pendidi 
kan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdi 
an kepada masyarakat). 
Fraksi Karya Pembangunan berpendapat perlu 
nya ketentuan yang mengatur tolok ukur yang 
sesuai dengan batasan tujuan pendidikan/kuri 
kulurn, 
Itulah sebabnya FraksiKarya Pernbangunan 
mangharapkan agar Pemerintah mernpertim 
bangkan kemungkinan meningkatkan peran 
serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendi 
dikan dengan membentuk sesuatu wadah yang 
memungkinkan bertemu dan berkomunikasinya 
para pejabat bidang pendidikan dengan tokoh 
masyarakatm baik ditingkat pusat maupun di 
tingkat daerah, 

Dengan duduknya para tokoh masyarakat (agama, kebu 
dayaan/adat, pengusaha, politik dan lain-Jain) didalam wadah 
tersebut, dapaatlah dipetik berbagai kemanfaatan yang menopang 
pendidikan, antara lain : 
a. Agar terjalin sating pengertian, loyalitas, kerjasama dan 

keterpaduan atau kesejajaran upaya, Sebagaimana dimaklu 
mi kedudukan para tokoh masyarakat adalah penanggungja 
wab utama putera-putrinya, pencipta lapangan kerja, dan 
penyalur tamatan pendidikan yang selalu mengharapkan 
tenaga siap pakai. 
Pada sisi lain pendidikan sebagai lembaga yang memproduk 
si tenaga kerja harus memahami tuntutan penggunaan tenaga 
kerja (Iingkungan). 

b. Supaya ada peningkatan kemampuan masyarakat dan keluar 
ga untuk melaksan akan pendidikan informal di rurnah/ 
dimasyarakat. 

c. Menumbuhkan rasa ikut memiliki, rasa wajib mempertahan 
kan, dan keberanian mawas diri serta berani bertanggung 
jawab. 

Tanpa mengurangi makna, persyaratan yuridis, dan prosedur 
pembentukannya, kedudukan serta peran undang-undang ini 
hendaknya menjamin relevansi sistem pendidikan nasional yang 
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berwawasan pembangunan dan membuka kesempatan menganti 
saipasi masa depan bangsa kita. 

Itulah sebahnya undang-undang ini barus berisi ketentuan 
yang mengatur seluruh unsur sistcm secara terpadu, saling kait, 
dan berwatak mendidik para pcnyelenggara pendidikan serta 
terbebasnya dari citra sebagai alat pemaksa sernata- mata. 

Berhubungan dengan itu, maka perkenankanlab Fraksi Karya 
Pembangunan mengusulkan agar kctentuan pidana sebagaimana 
diatur dalam Bab XVI diganti dcngan ketentuan PEMBINAAN, 
PEMBEKUAN, DAN PENUTUPAN. Dengan mengganti keten 
tuan terscbut akan memheri citra yang mengayomi, pendidikan 
dan lcbih dcmokratis. 

Selanjutnya Fraksi ABRI dengan juru blcara Sahuntung 
Sastrohamidjojo mengemukakan bahwa Fraksi ABRI sependa 
pat dengan Penjelasan Pemerintah bahwa pcraturan perundangan 
tcrsebut yang sampai saat ini secara formal masih berlaku, narnun 
belum mcngatur secara tuntas kcseluruhan pcrmasahan yang 
b er kaitan dcngan Pendidikan/Pengajaran, dalam suatu sistern 
yang bcrlaku secara Nasional sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 
31 Undang-undang Dasar 1945. 

Pcndidikan adalah masalah meridasar bagi pcrkembangan 
dan kelangsungan hidupnya bangsa, karena tidak saja mcngang 
kat harkat dan martabat manusianya tctapi secara langsung akan 
mempcngaruhi sikap dan budaya barigsa itu sendiri. Walaupun 
bangsa itu hidup dalam alam yang cukup melimpah, tetapi kalau 
tidak terdidik, mercka akan terserap dan terhisap olch kernam 
puan bangsa lain sehingga nasib hidupnyapun akan ditentukan 
oelh bangsa lain. Oleh karena itu bangsa yang sadar terhadap 
martabatnya akan selalu berusaha maju melalui pendidikan untuk 
menyiapkan tenaga-teriaga yang rnarnpu dan lerampil dalam 
mcnjangkau masa dcpan mclalui usaha pcmbangunan. 

Dcngan dernikian, diharapkan agar Undang-undang Pendi 
dikan yang akan dibasilkan nantinya, relevan dengan kepcntingan 
Pembangunan Nasional dan dapat menjadi landasan hukum dan 
yang m embcrikan arah dalarn r angka meningkatkan mutu dan 
kualitas bangsa Indonesia yang akan mengisi dan melaksanakan 
Pembangunan Nasional. 

Dcngan seriantiasa mcnyadari, bahwa prinsip negara yang 
berdasarkan hukum, rnengharuskan diletakkannya setiap gerak 
kehidupan berbangsa dan berncgara di atas landasan hukum dan 
atau dapat dipcrtanggungjawabkan secara hukum, rnaka pada 
kescmpatan ini Fraksi ABRI menyatakan rncnyambut baik usaha 
penyusunan Sistim Pcndidikan Nasional ke dalam suatu Undang- 
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undang yang akan menjamin kelangsungaa upaya mencerdaskan 
kebidupan bangsa untuk meningkatkan mutu manusia Indonesia 
serta masyarakat Indonesia. 
Dengan adanya Undang-undang tersebut, akan tercapailah upaya 
kita untuk: 
1. Mencegab kemungkinan timbulnya peraturan di luar keten 

tuan hukum dan Undang-undang. 
2. Melindungi hak Warga Negara. 
3. Menjamin upaya kesejahteraan umum dan mencerdaskan 

kebidupan bangsa. 
4. Mengayomi masyarakat dan menciptakan rasa aman, serta 

dapat menumbuhkan kreativitas dan partisipasi masyarakat. 
5. Meningkatkan mutu dan kualitas manusia pembangunan. 

Berdasarkan pertimbangn tersebut, Fraksi ABRI yakin, 
bahwa dengsn adanya Undang-undang tersebut sebagai perangkat 
hukum akan terdapat landasan yang kokoh bagi penyelenggaraan 
kegiatan pendidikan. Dengan demikian setiap penyelenggaraan 
pendidikan dan setiap warga negara akan dapat memperoleh 
kepastian hukum dalam berperanserta secara sadar untuk men 
ingkatkan harkat dan martabat manusia guna mewujudkan tujuan 
nasional sesuai dengan hak dan kewajibannya. 

Fraksi ABRI berpendapat, bahwa upaya melindungi segenap 
bangsa Indonesia juga berarti menjamin dan menghormati hak 
dan kewajiban setiap warga negara. Tidak saja bak untuk 
memperoleh pengajaran (pasal 31), tetapi juga hak dan kewajiban 
yang lain sebagaimana tercantum dalam Pasal-pasal 26, 27, 28, 
29 dan Pasal 30 yang diwujudkan dalam Undang-undang No. 20 
Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan 
Keamanan Negara yang diterapkan melalui Pendidikan Pendahu 
luan Bela Negara (PPBN). 

Di samping Pasal-pasal tersebut di atas, perlu juga mendapat 
perhatian pasal-pasal lain yang ada kaitannya secara tidak langsung 
dalam upaya penyelenggaraan pendidikan seperti pasal 32, 33, 34 
dan pasal 36. 

Berdasarkan uraian di alas, Fraksi ABRI berpendapat bahwa 
keseluruhan makna yang diamanatkan dalam pasal-pasal Undang 
undang Dasar 1945 tersebut, harus menjiwai perumusan pasal 
pasal dalam Rancangan Undang-undang Pendidikan Nasional, 
sehingga akan dapat ditandai adanya konsistensi yang je]as, 
bahwa penyelenggaraan pendidikan nasional : 
1. Mengbendaki adanya persatuan dan kesatuan tata kehidupan, 

di seluruh ruang wikayah tanah air Indonesia. 
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4. Uang Sckolah dan 
uang alat-alat pelajaran 

3. Kewajiban Belajar 

2. Pcngajaran Agama 
di Sckolah Negcri 

2. Hendaknya dapat rnewujudkan keadilan sosial bagi seluruh 
rakyat Indonesia, tanpa mernbedakan agama, suku, keturu 
nan, kcdudukan sosial, kcadaan ekonomi serta kondisi fisik. 

3. Hendaknya dapat menjamin dan melindungi hak-hak Warga 
Negara, serta menghormati setiap Warga Negara untuk 
merneluk agama masing-rnasing dan untuk beribadat menu 
rut agama dan kepercayaannya, bcrdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan beradab, 

4. Hcndaknya harus dapat menciptakan iklim dan suasana yang 
dapat mendorong partisipasi masyarakat, dengan aktivitas 
menurut ciri dan kekhasan masing-masing, tanpa menyirn 
pang dari tujuan pcndidikan nasional. 

5. Dapat rneningkatkan mutu pendidikan dan kualitas manusia 
sebagai pelaksana pemhangunan yang berjiwa patriot, memi 
liki daya joang dan kemcmpuan intcleggensia, trampil sorta 
profesional, sesuai dengan : wawasan nusanrara, keaneka 
ragaman kehidupan masyarakat, serta tuntutan modernisasi 
dan pcrkcmbangan ilmu pcngctahuan maupun teknologi 
masa dcpan dengan bertumpu kcpada budaya bangsa. 
Fraksi ABRI mcmperoleh data bahwa ada bebcrapa masalah 

yang diatur daiarn Undang-undang No. 4 Tahun 1950, Undang 
undang No. 22 Tahun 1961 rnaupun dalam Garis-garis Besar 
haluan Negara Tahun 1988, yang bclurn tertuang dalarn Rancan 
gan Undang-undang Pcndidikan Nasional. 
Masalah-masalah tersebut antara lain : 
1. Pendidikan Jasmani : Scbagaimana tercantum dalam Un 

dang-undang Nomor 4 Tahun 1950, 
Bab Xll Pasal 9 dan Garis-garis Bcsar 
Haluan Negara Tahun 1988. 
Scbagaimaria tcrcanturn dalam Un 
dang-undarig Nomor 4 Tahun 1950, 
Bab XII Pasal 20 dan Undang-undang 
Nornor 22 Tahun 1961, Bab ur Pasal 9 
serta Garis-garis Besar Haluan Negara 
Tahun 1988. 
Scbagaimana tcrcantum dalarn Un 
dang-un<lang Nomor 4 Tahun 1950, 
Bab VII Pasal 10 dan Gar is-g a r is 
Bcsar Haluan Negara Tahun 1988. 
Scbagaimana tcrcantum dalarn Un 
dang-undang Nomor 4 Tahun 1950, 
Bab VJV Pasal 22 sampai dcngan 
Pasal 25. 
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6. Sekolah Partikelir 
/Perguruan Swasta 

Sebagaimana tercantum dalam Un 
dang-undang Nomor 4 Tahun 1950, 
Bab XV Pasal 26. 
Sebagaimana tercantum dalam Un 
dang-undang Nomor 4 Tahun 1950, 
Bab XI Pasal 13 dan Pasal 14 serta 
Garis-garir besar Ha1uan Negara 
Tahun 1988. 

Dalam hal ini Fraksi ABRI berpendapat, bahwa hal-hal 
tersebut perlu dicantumkan dalam pasal-pasal secara jelas dalam 
Rancangan Undang-undang Pendidikan Nasional. Dengan demi 
kian akan memberikan gambaran, bahwa Rancangan Undang 
undang Pendidikan Nasional, karena telah mencakup seluruh 
materi Undang-undang yangn digantikan dan telah mengikuti 
perkembangan zaman, karena telah menampung aspirasi masya 
rakat yang terkandung dalam Garis-garis Besar Haluan Negara 
Tahun 1988 sebagai basil Sidang Umum Majelis Permusyawara 
tan Rakyat yang lalu, 

Fraksi ABRI berpendapat, bahwa materi pokok yang akan di 
atur datam Peraturan Pernerintah, maupun peraturan yang diten 
tukan oleh Menteri, hendaknya sudah dicantumkan dalam Ran 
cangan Undang-undang Pendidikan Nasional yang berbentuk 
pasal atau ayat. Dengan demikian materi yang akan di atur dalam 
Peraturan Pemerintah maupun peraturan yang ditetapkan oleh 
Menteri, pokok-pokoknya telah mendapat kesempatan antara 
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. 

Fraksi ABRI berpendapat, bahwa rumusan Tujuan Pendidi 
kan Nasional dalam Rancangan Undang-undang Pendidikan 
Nasional harus lebih disesuaikan dengan Garis-garis Besar 
Haluan Negara Tahun 1988 dan ini berarti sealigus menegaskan 
pentingnya pendidikan dan pembinaan keagamaan serta mening 
katkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Menanggapi tentang jalur pendidikan yang di atur dalam Bab 
IV pasal 10, ada beberapa bal yang ingin kami sampaikan. Jalur 
formal, non formal dan informal merupakan jalur-jalur utama 
penyelenggaraan peadidikan, 

Mengingat pentingnya jalur non formal dan informal dalam 
penyelenggaraan pendidikan, Fraksi ABRI menginginkan adanya 
penjabaran Ieblh Ianjut materi jalur non formal dan jalur informal 
dalam Rancangan Undang-undang untuk dapat memberikan 
pedoman guna penyusunan Peraturan Pemerintah. Dengan demi 
kian akan dapat dihindarkan kesalabpahaman dalam menjabarkan 
Rancangan Undang-undang Pendidikan Nasional. 

5. Uburan Sekolah 
dan Hari Sekotab 



752 

Masalah lain yang menarik perhatian Fraksi ABRI adalah 
masalah wajib belajar. Wajib Belajar telah di atur dalarn Undang 
undang Nomor 4 Tahun 1950, Bab VII Pasal 10 yang berbunyi : 
"Semua anak yang sudah berumur 5 tahun berhak dan yang 
sudah berumur 8 tahun diwajibkan be la jar disekolah, sedikitnya 
6 tahun lamanya", 

Fraksi ABRI berpendapat, bahwa wajib belajar perlu di atur 
se car a t egas dalam Rancangan Undang-undang Pendidikan 
Nasiona 1 ini, 

Pasal yang memungkinkan mengatur Wajib Bclajar ini ada 
lah Bab V Pasal 14. Batas umur 17 tahun bukan diartikan sebagai 
batas akhir yang bcrhak mcngikuti Pendi dikan Dasar, tctapi 
merupakan usia untuk mcngikuti Wajib Belajar. Masalah yang 
perlu pula mendapat perhatian sadalah penggunaan istilah "Pen 
didikan Dasar". Di satu pihak pendidikan dasar berarti "Sekolah 
Dasar" yang lamanya 6 tahun dan lain pihak diberi arti pula 
"Pendidikan yang lamanya 9 tahun yang tcrdiri sekolah dasar 6 
tahun , Untuk mcnghidari kesalah pahaman, perlu diadakan 
pen erb itan pcmikiran untuk selanjutnya, apakah Pen didikan 
Dasar yang larnanya 9 tahun masih tetap dinamakan Pendidikan 
Dasar. 

Rumusan tentang penyelenggaraan Perguruan Tinggi yang 
tertera dalarn pasal 19 ayat (1) kurang lengkap bila dibandingkan 
dengan materi yang ada dalam Garis-garis Besar Haluan Negara 
Tahun 1988 masalah pendidikan huruf l dan m. Sclain kemarn 
puan akadcmik, pcscrta didikan harus berjiwa penuh pengabdian 
dan memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap rnasa 
depan bangsa dan ncgara. 

Dalam hal ini perlu pula dipikirkan dasar pengembangan 
wadah atau organisasi dis ipil in kcilmuan yang mcmungkinkan 
para mahasiswa dan ilmuwan dapat mengembangkan prestasinya 
dan berpartisipasi secara positif dalarn pernbangunan. 

Hal yang selalu rnenjadi sorotan masyarakat adalah masalah 
"kcbebasan akademik". Bab V pasal 25 ayat (1) r ancaugan 
Undang-undangan Pendidikan Nasional mcnyatakan : ( 1) Dal am 
menyelenggarakan pcndidikan dan pcngcmbangan ilmu pengeta 
huan pada Perguruan Tinggi berlaku kebebasan akadernik. Dari 
pernaharnan bab V pasa 25 ayat (1) dan penjclasannya tersebut 
dapat dilihat bahwa penjelasannya kurang lengkap, yang dijelas 
kan baru kebebasan akadernik di bidang pengembangan ilmu 
pengetahuan, scdang kebebasan dalam bidang penyelenggaraan 
pendidikan yang menyangkut kcgiatan belajar mengajar oleh 
pendidik dan peserta didikan belum dijelaskan atau diatur. 
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Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Fraksi ABRI ingin 
memperoleh penjelasan dari Pemerintah apakah kebebasan 
akademik tersebut dapat diberikan kepada peserta didikan/maha 
siswa dan bagaimanakah dengan adanya kekebasan mimbar 
seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 
1961 yang berbunyi : 
"Kebebasan ilmiah dan kebebasan mimbar pada Perguruan 
Tinggi di akui dan dijamin s epanjang tidak bertentangan dengan 
serta meningindahkan dasar dan garis-garis besar haluan nega 
ra". 
Perlu di ingatkat bahwa kebebasan tersebut, harus merupakan 
kebebasan yang berlandaskan kepada Pancasila dan Undang 
undang Dasar 1945 serta Garis-garis Besar Haluan Negara yang 
dapat men jam in adanya keseimbangan yang harmonis antara · 
kreativitas, pemikiran konstruktif dan bertanggungjawab, 

Fraksi ABRI berpendapat, bahwa persyaratan pengangakatan 
tenaga guru yang disebutkan dalam Bab VII Pasal 31 ayat (2), 
perlu ditegaskan dalam Pasal atau ayat, bukan hanya dalam 
Peraturan Pemerintah. 

Persyaratan yang perlu untuk seorang guru adalab persyara 
tan mental ideologi, integritas kepribadian dan kemampuan profe 
sional, 

Selain guru, kurikulum juga sangat menentukan keberhasilan 
dan mutu pendidikan. Kurikulum merupakan alat standarisasi 
mutu pendidikan di seluruh tanah air. Oleh sebab itu kurikulum 
harus bersifat nasional dan relatif tetap serta mampu mengantisi 
pasi masa depan, Dari sifataya tersebut, maka sudah seharusnya, 
bahwa bidang studi pokok yang ada dalam kurikulum, dicantum 
kan dalam pasal atau ayat dalam Rancangan Undang-undang 
Pendidikan Nasional ini, bukan sekedar diatur dalam peraturan 
Pernerintah. Dengan dicantumkkannya kurikulum dalam Un 
dang-undang, maka terpengaruh oleh kebijaksanaan dari Pemerin 
tah yang selalu berganti setiap 5 tabun. Dengan demikian akan 
terhindar dari pendapat sebagian masyarakat yang mengatakan, 
ganti Menteri ganti kurikulum, 

Masalah selanjutnya yang ingin Fraksi ABRI tanggapi ada 
lab, masalah peranserta masyarakat. 

Keikut sertaan orang tua murid atau keluarga dalam penye 
lenggaraan pendidikan telah diatur pula dalam Undang-undang 
Nomor 4 Tahun 1950 Bab XVI Pasal 28 dalam bentuk Panitia 
Pembantu Pemeliharaan Sekolah. Dimasyarakatpun sampai 
sekarang ada lembaga yang dinamakan POMG dan BP-3. Masa 
lah ini perlu di atur dalam Rancangan Undang-undang ini, Masa- 
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lab terakhir yang ingin ditanggapi terhadap ketentuan dalam pasal 
7, 22, 31 dan 38. Dalam rangka mcnumhuhkan peranserta 
masyarakat dalam penyclenggaraan pendidikan diperlukan 
perangkat pendorong maupun perangkat lain yang dapat diguna 
kan untuk mencgakkan tertib disiplin penyclcnggaraan pendi 
dikan. Dalam hat ini Fraksi ABRI dapat rnemahami perlunya ada 
sangsi hukum terhadap pclanggaran pcrsyaratan yang berlaku. 
Meskipun demikian, Fraksi ABRI berpendapat, adanya kctcntuan 
pasal-pasal tersebut lebih dirnaksudkan sebagai upaya pencegah 
an dan bilamana pcrlu, maka pencrapannya harus bersipat eduka 
tif sehingga dapat mernbcrikan dampak positif bagi penertiban 
penyclcnggaraan pendidikan. 
1. Dari hasil pendalarnan Rancangan Undang-undang Pendi 

dikan Nasional tersebut yang didasarkan pada: Pancasila, 
Undang-undang Dasar 1945, Gar is-g ar is Bcsar Haluan 
Negara Tahun 1988, Fraksi ABRI masih menernukan adanya 
hal-hal m cndasar yang perlu dim asuk kan ke d a larn Ran 
cangan Undang-undang tcrschut, 

2. Menyarankan perlu adanya pcmbahasan lcb ih mcndalam 
mcngingat arti pentingnya Undang-undang Pendidikan ini 
demi kelangsungan Pembangunan Nasional, dan diharapkan 
dalam waktu tidak tcrlalu lama Rancangan Uridang-undang 
ini dapat disclcsaikan dalam pernbicaraan sclanjutnya. 

FPP denganjuru bicaranya H. Saad Syamland meng emuka 
kan : 
UUD 1945 dalarn Pernbukaannya mcncgaskan, maksud diben 
tuknya Perncrintahan Negara Indonesia antara lain: "rncncerdas 
kan kehidupan hangsa", sedangkan dalam Batang Tubuh UUD 
1945 bab XIII mengatur "Pendid ikan" yaitu Pasal 31 yang terdiri 
dari 2 (dua) ayat Yaitu: 
(1) Tiap-tiap warga negara bcrrhak mcndapat pcngajaran; 
(2) Perner intah mcngusahakan da n menyelenggarakan satu 

sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan Undang 
undang. 

Pasal 31 UUD 1945 dalarn ayat-ayat yaitu ayat (1) dan ayat (2) 
hanya mcnycbutkan pengajaran dan tidak mcnycbutkan pcndidi 
kan. Padahal, judul Bab-nya adalah Pcndidikan. 

Scbagaimana kita maklumi bcrsarna, bahwa terdapat penger 
tian yang hcrhcda antara pcndidikan dan pengajaran secara urnurn 
dapal kita bedakan sebagai berikut : 

Pcndidikan adalah "suatu usaha yang sadar dan berencana 
untuk membent uk watak, sikap mental, moral atau akhlak dari 
anak didik" Sedangkan pengajaran adalah "pembekalan pengeta- 
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huan [dalam arti luas) dan keterampilan kepada anak didik 
(peserta didikan], termasuk proses be/ajar mengajar. 

Dengan ungkapan lain sering pula dinyatakan, bahwa pendi 
dikan berusaha mewariskan nilai-nila], sedangkan pengajaran 
berusaha mewariskan pengetahuan dan teknologi. Dalam hal ini, 
apabila kita hubungkan dengan usaha peningkatan kualitas 
manusia seutuhnya, maka antara pendidikan dan pengajaran 
terdapat hubungan yang tidak terpisahkan, namun kedua istilab 
tersebut mempunyai pengertian masing-masing. 

Dalam hubungan dengan apa yang dikemukakan di atas, 
Fraksi Persatuan Pembangunan melihat, bahwa RUU ini lebih 
condong mengatur soal pengajaran, bahwa dimasyarakat ada yang 
berpendapat bahwa RUU sebetulnya baru mengatur persekolahan 
formal saja. 

Untuk menghasilkan manusia Indonesia yang seutuhnya itu, 
maka Undang-undang Pendidikan Nasional minimal harus sangg 
up melahirkan manusia Indonesia yang-: 
1. Mengerti dan menyadari, bahwa dia adalah mahluk Allah 

Yang Maha Esa dan karenanya berkewajiban untuk beriba 
dah kepada-Nya sesuai dengan tuntutannya. 

2. Mengerti, bahwa dirinya adalah makhluk pilihan yang berbe 
da dengan rnakhluk lainnya, dan karenanya harus sanggup 
memanfaatkan karunia Allah berapa akal, kalbu dan fisiknya 
dalam rangka meningkatkan kwalitas hidup dan kehidupan 
serta masyarakat, 

3. Mengerti bahwa dirinya sebagai "Manusia Indonesia" wajib 
berbakti pada tanah air, bangsa dan Negara Indonesia dis 
amping untuk kemanusiaan, 
Maka tepatlah bila GBHN 1988 telah merumuskan tujuan 

Pendidikan Nasional sebagai berikut : 
"Pendidikan Nasional yang berdasarkan Pancasila, bertujuan 
untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia 
yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 
berbudi pekerti luhur; berkepribadian, berdisiplin, berkerja keras, 
tangguh, bertanggung jawab, mandiri; cerdas dan terampil serta 
sehat jasmani dan rohanai". 

Ternyata rumusan yang terdapat dalam RUU berbeda dengan 
rurnusan yang terdapat dalam GBHN 1988, maka Fraksi kami 
yakin bahwa Pemerintah sependapat dengan Fraksi kami, agar 
rumusan yang terdapat dalam RUU ini akan dirumuskan sama 
dengan GBHN. Hendaknya rumusan seperti tercerminseperti 
tercermin pula dalam setiap jeni dan jenjang pendidikan, 
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Dengan berpedoman kepada rumusan tujuan pendidikan 
terbuat, maka Fraksi karni mempertimbangkan sekurang-kurang 
nya kurikulum pokok antara lain terdiri dari : 
1. Pendidikan Pancasila. 
2. Pendidikan Agama sesuai dengan Agama yang dianut oleh 

peserta didikan. 
3. llmu pengctahuan. 

Ketiga kurikulum pokok itu merupakan perangkat kurikulum 
yang harus diberikan pada sernua jcnis dan jenjang pendidikan 
serta dijadika lok ukur didalam memberikan peningkatan 
terhadap peserta didikan. 

Salah satu wujud kualitas manusia pendidikan yang di 
amanatkan GBHN 1988 ialah manusia beriman dan bertaqwa 
tcrhadap Tuhan Yang Maha Esa. Manusia pendidikan seperti ini 
hanya menurigkin tercapai apabila pcndidikan agama dijadikan 
salah satu kurikulum pokok. Hany a agamalah yang m ampu 
menuntun dan mcmbuat rnanusia itu beriman dan bertaqwa. 

Dan dari iman dan taqwa itulah nanti memancar budi pekerti 
yang luhur. Pendidikan Agama menjadi sernakin penting, teru 
tarna dalarn abad modern dan dalarn menghadapi modernisasi 
pembangunan di tanah air tercinta ini. 

Kcmbali kcpada masalah tujuan pendidikan nasional seba 
gaimana diamanatkan oleh GBHN, Fraksi Persatuan Pcmbangu 
nan ingin mengulas rnasalah keimanan dan ketaqwaan itu. 

Berikutnya berbicara tentang rurnusan Perididikan Nasional, 
yang dalam RUU ini dirurnuskan bahwa Pendidikan Nasional 
adalah pcndidikan yang berakar pada kcbudayaan, Fraksi Persa 
tun Pcmbangunan menyatakan bahwa rumusan itu tidak tepat, 
s eb ab kcb ud ay a an ban g sa Indonesia mcmiliki aneka ragarn 
kebudayaan yang herhcda-be da pada berbagai dacrah dan suku. 
Maka dcngan mcncantumkan Pcndidikan Nasional berakar pada 
kchudayaan, maka pendidikan nasional akan kchilangan penan 
ganan Jan arah. 

Hal lain yang perlu diperhatikan ialah dalarn menycmpurna 
kan sistern pcndidikan nasional tidak selalu nanya diwujudkan 
dalam satu Undang-undang tcntang pcndidikan nasional. 
Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 men yebutkan : 
"Pemerintah mcngusaliakan dan menyelenggarakan satu sistem 

pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang". 
Dari kctcntuan UUD 1945 itu jelaslah bahwa hanya sistem 

nya yang harus satu, bukan Undang-undangnya, Dengan kata 
lain dalam mcngusahakan dan menyelenggarakan sistem pengaja 
ran atau sistern pcndidikan nasional kita hanya mernpunyai satu 
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sistem saja, dan sistem tunggal itu boleh saja diatur dalam lebih 
dari satu Undang-uadang. 

KPPN dalam laporan resminya menyebutkan tidak kurang 
dari 18 Undang-undang yang harus ditetapkan untuk mengusaha 
kan dan menyelenggarkan satu sistem pendidikan Nasional. 

Bertitik tolak dari laporan KPPN ini pula agaknya Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan dalam Kabinet Pembangunan IV 
Almarhum Prof. Dr. Nugroho Notosusanto menyiapkan suatu 
naskab RUU tentang Ketentuan Pokok Sistem Pendidikan Na 
sional yang didalamnya memuat beberapa amar atau perintah 
untuk di atur lebih lanjut daJam beberapa Undang-usdang. RUU 
ini dilokakaryakan oleh pibak Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan pada tanggal 22 sampai dengan 24 Maret 1984 
dengan mengikutsertakan para pakar pendidikan ditanah air ini. 
UU Nomor 4 tahun 1950 juga mengandung perintah untuk 
menetapkan beberapa Undang-undang lagi untuk mengusahakan 
menyelenggarakan satu sitem pendidikan nasional. 

Dengan memahami secara mendalam makna yang terkan 
dung dalam UUD 1945, maka Fraksi Persatuan Pembangunan 
sampai kepada satu kesimpulan yang mengharuskan mernilih 
saiah satu dari altematif berikut ini : 
1. Kita harus menjadikan dan/atau memperlakukan RUU ten 

tang Pendidikan Nasional ini sebagai sistem Pendidikan 
Nasional, yang merupakan UV tentang Ketentuan-ketentuan 
Pokok Pendidikan Nasional (tentunya setelah dibenahi secara 
menyeluruh dan terpadu), kemudian kita persiapkan UU 
la inn ya. 

2. RUU tentang Pendidikan Nasional ini kita susun sebagai 
undang-undang tunggal, dengan catatan, bahwa mengingat 
sangat luas dan kompleksnya jangkauan masalah pendidikan 
nasional, maka hendaknya semua materi dalarn bidang 
pendidikan yang diangap mendasar barus tertampung secara 
eksplisit dalam RUU ini, 
Setelah Fraksi Persatuan Pembangunan mempelajari secara 

mendalam terhadap naskah RUU tersebut dengan sekitar 18 
Peraturan Pemerintah dan/atau Keputusan Menteri yang diusulkan 
kemudian, maka Fraksi Persatuan Pembangunan berpendapat 
bahwa pokok-pokok pikiran tersebut diatas belum tertampung 
seluruhnya dalam RUU ini, 

Dengan adanya 18 masalah yang akan diatur dengan Pera 
turan Pemerintah dan atau Keputusan Menteri, seolah-olah RUU 
tentang Pendidikan Nasional bermaksud antara lain untuk mem 
berikan legitimasi terhadap segala kebijaksanaan yang selama ini 

9 
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tidak jarang merupakan praktek uji coba. Praktek seperti ini perlu 
dicegah dimasa yang akan datang. 

Karena itu Fraksi Persatuan Pernbangunan berpendapat, 
materi-matcri yang mcndasar haruslah dituangkan dalam Undang 
undang dan tidak hanya diatur dengan Pcraturan Pemrintah atau 
peraturan lain yang dibawahn ya. 
Dengan diaturnya dcngan Undang-undang, maka : 
1. Materi-materi yang mendasar itu tidak mudah mengalami 

perubahan; 
2. Mcmberikan kcsempatan berperan scrta bagi kalangan yang 

lcbih luas dalam rnernikirkan serta memikul tanggungjawab 
dalarn pembinaan dan pcngcrnbangan dunia pcndidikan. 
Disarnping itu Fraksi Persatuan Pembangunan mcncatat ada 

hal-hal yang tidak rncndasar sitatnya atau bersifat tcknis diatur 
secara rind dalam RUU ini, seperti : 
a. Pcscrta didikan berkcwajiban : 

1. lkut memelihara kcbersihan-keindahan ketcrtiban dan 
kearnanan satuan pcndidikan. 

2. Memclihara suasana bclajar disatuan pendidikan. 
3. Ikut mcme l ihara sarana dan prasarana satuan pendidi 

kan. 
b. Tenaga kcpcndidikan bcrkewajiban : 

1. Mcnjaga narna baik tcnaga pcndidik. 
2. memhina \oyalitas pribadi pescrta didikan 
3. mclakukan tugas dcngan pcnuh rasa tanggungjawab. 

Apakah hal-hal seperti itu tiJak cukup di atur dcngan Pcraturan 
yang lebih rendah saja. 

Karena usaha menccrdaskan kchidupan hangsa menjadi 
tanggungjawab Pemcrintah dan dengan mempcrhatikan hasil 
hasil pcmbangunan yang tclah dicapai olch Pcmerintah Orde Baru 
sejak Pclita \ sarnpai dengan tahun tcrakhir Pclita IV, kiranya 
pcrlu dipcrtirnbangkan agar uang sckolah dan alat-alat pclajaran 
dibcbaskan pcrnungutannya bagi pcserta didi kan sampai pada 
Sekolah Mcnengah Tingkat Atas yang dijamin da\am Undang 
undang ini. Dan secara bcrtahap pada suatu waktu sampai ke 
tingkat perguruan tinggi. 

Jika pada saat ini pescrta didikan dibebaskan dari pcrnungut 
an uang sckolah pada tingkat pcndidikan dasar, barangkali ha! ini 
dikaitkan dcngan kewaj ib an wajib belajar hagi scmua warga 
ncgara yang tclah bcrumur 7 (tujuh) tahun. Dari ketentuan ini 
pula, barang kal i rumusan RUU pada pasal 6 menyehutkan, 
bahwa : "Setiap warga negara berhak alas kesempatan yang 
seluar-luasnya untuk mengikuti pcndidikan agar memperolek 
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kemampuan dan ketrampilan yang sekurang-kurangnya setara 
deiagan kemamunan dan terampilan tamatan pendidikan dasar". 
Menurut Fraksi Persatuan Pembanguaan rumusan pasal 6 RUU 
itu belum sejalan rum belum senafas dengan amanat GBHN 1988. 

Fraksi Persatuan Pembangunan berpendapat, bahwa alokasi 
dana sektor pendidikan melalui APBN selama ini masih terlalu 
kecil, karena baru sekitar 5 % (Hrna persen) dari volume APBN 
atau sekitar 10 % (sepuluh persen) dari pengeluaran pembangu 
nan negara setiap tahun anggaran. 

Sejalan dengan kehendak GBHN dalam meningkatkan kuali 
tas manusia dan kualitas masyarakat serta berangkat dari penga 
laman berbagai negara, kiranya anggaran dibidang pendidikan 
untuk masa yang akan datang dialokasikan sekurang-kurangnya 
sesuai dengan Ketetapan MPR tersebut tadi yaitu 25 % ( duapuluh 
lima persen) dari seluruh anggaran negara. 

Jika anggaran ini dapat dipenuhi, maka usul Fraksi Persatuan 
Pembangunan agar peserta didikan dibebaskan dari pembayaran 
uang sekolah sampai pada tingkaat Sekolah Menengah Atas 
adalah sangat beralasan. 

Dalam kesempatan ini patut kiranya kami sampaikan bahwa 
Fraksi Persatuan Pembangunan cukup prihatin melihat kenyataan 
selama ini bahwa meskipun uang sekolah sudah dihapuskan 
ditingkat Sekolah Dasar, namun masih terdapat berbagai pungu 
tan dari uang baju sampai uang bangku yang cukup meresahkan 
orang tua atau wali murid, bahkan diantaranya ada yang benar 
benar tidak mampu untuk membayarnya, sehingga terpaksa 
membiarkan anaknya tidak bersekolah. 

Dalam penjelasan itu Pemerintah telah mengemukakan basil 
hasil yang telahdicapai dalam bidang pendidikan sejak Pemerin 
tah Orde Baru. Pemerintah telah memaparkan angka-angka yang 
sangat akurat tentang jumlah rakyat Indonesia yang sempat 
menikrnati pendidikan yang diselenggarakan oleh pihak kolonial 
untuk semua jenis dan jenjang pendidikan, 

Namun sangat disayangkan, Pernerintah sama sekali tidak . 
menyentuh tentang peranan dan jumlah Rakyat Indonesia yang 
secara sadar dapat menikmati pendidikan yang diselenggarakan 
oleh rakyat Indonesia sendiri. 

Sekali lagi Fraksi Persatuan Pembangunan menyampaikan 
penghargaan kepada para pembuat Undang-undang Nomor 4 
Tahun 1950 yang cukup jeli memahami aspirasi dan memperha 
tikan Lembaga Pendidikan Keagamaan seperti pesantren dan 
madrasah. Dan karenanya Fraksi Persatuan Pembangunan 



762 

Hal lain yang juga sangat merisaukan Fraksi kami adalah 
adanya ketcntuan Pidana dalam RUU yang mengatur tentang 
pendidikan. Ketentuan Pidana tersebut tercantum dalam Pasal 55 
dan 56 yang dikaitkan dcngan Pasal 7, Pasal 22 ayat (1) dam ayat 
(2), Pasal 31 dan Pasal 38. Scsungguhnya pencanturnan keten 
tuan pidana scperti dalam RUU Pendidikan Nasional ini, menurut 
Fraksi karni bersifat tidak mendidik. 

Dernikianlah Pemandangan Umum Fraksi kami tentang RUU 
Pendidikan Nasional yang scdang kita bahas sekarang ini. 
Fraksi PDI melaluijuru bicara B.N. Marbun, SH mengemuka 
kan bahwa dalam proses pendidikan terdapat berbagai masalah 
seperti: 

Mahalnya pendidikan, bahwa komcrsialisasi pendidikan, 
misalnya : hanya sekcdar pendidikan Tingkat T.K. ditetapkan 
bayaran sarnpai dcngan Rp. 1 Juta,- kemudian tingkat SD, 
SLTP, SLTA dan Akaderni/Universitas sarnpai dengan Rp. 3 
Juta,-. 
Mcrosotnya mutu pendidikan sehagai akibat misalnya : tidak 
tcrpenuhi standar materi kurikulum minimal, karcna buku 
buku yang langka, atau mahal. praktek-praktek negatif ter 
pa ksa menaikkan ke las/rncluluskan, padahal scbetulnya 
rnurid yang bersangkutan tidak memenuhi syarat naik kelas/ 
Jul us sekolah, banyak kasus lulusan SD di tam bah Kursus 
scpcrlunya lantas menjadi guru SD dan lain sebagainya. 
Tcrlalu mudah kurikulum bcrub ah-ub ah, sehingga tcrjadi 
pamco, "ganti Menteri ganti kurikum," dan lain sebagainya. 
Makin dipandang perlunya pcngclolaan pendidikan nasional 
da larn satu atap oleh Dcpartemen P dan K, sckarang ini 
pcndidikan SD masih dikclola oleh Perner intah Dacrah dan 
olch Departemen P dan K, dan lain sebagainya, 
Kualitas, wibawa, kcscjahteran, dan jaminan sosial para guru, 
misalnya : masih banyaknya para guru yang hams menderita 
karcna keter larnbatan penerimaan gaji, pernotongan gaji, 
tidak pcrnah mendapatkan kesernpatan pcnataran dan jarni 
nan kcschatan scrta jarninan hari tua yang kurang mernadai 
dan lain sebagainya. 
Kurangnya keseimbangan pcngadaan dan pcngclolaan seko 
lah umum dan sckolah kejuruan bcscrta penyalurannya, baik 
dalarn program lanjutan studi maupun dalarn pcnampungan 
lapangan kcrja yang tcrscdia. 
Kcterkaitan program Pcndidikan Nasional dcngan "Man po 
wer planning" secara menyeluruh dan terpadu antara De 
partemen maupun Bappena belurn digarap dcngan seksama. 
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dan lain-lain, yang temyata permasalahan yang timbul disek 
tor pendidikan semakin kompleks. 
Dalam pada itu ilmu pengetahuan dan tehnologi berkembang 

sangat cepat, hingga berbagai macam kebijakkan dan kebijaksa 
naan yang bagaikan tambal sulam tidak dapat lagi menjawab 
tantangan pendidikan serta hasilnya yang diperluaskan. 

Sejarah telah membuktikan babwa bangsa yang pernah 
berhasil mencaai kebudayaan tinggi dalarn arti yang luas, baik 
material maupn nonmaterial, hanua mereka yamg memiliki dan 
menjalankan sistem pendidikan yang "up to date" serta kemam 
puan mengadakan pembaharuan dan diversifikasi disegala bidang 
secara berdaya guna dan tepat guna. 

Dalam upaya menyusun RUU Pendidikan Nasional, kita 
harus senantiasa tetap mengacu kepada : Pancasila, UUD 1945, 
GBHN 1988, Wawasan nusantara khususnya aspek satu kesatuan 
sosial dan budaya yang berkaitan erat dengan pendidikan nasio 
nal, ketahanan nasional, serta tuntutan perikehidupan berrnasya 
rakat, berbangsa dan bernegara yang sedang rnelaksanakan pem 
bangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. 

Nilai-nilai yang dipancarkan oleh acuan-acuan dasar tersebut 
tidak hanya merupakan perumusan yang bermakna mendalam 
tetapi lebih dari pada itu harus secara sungguh- sungguh menjadi 
titik tolak, menjadi titik tujuan dan menjiwai keseluruhan isi RUU 
Pendidikan Nasional yang kita maksudkan, beserta segenap 
peraturan pelaksanaannya nanti. 

Untuk memenuhi amanat Undang-undang Dasar 1945, tun 
tutan dan tantangan pendidikan kita serta pendidikan dari, oleh 
dan untuk bangsa kita, lebih-lebih tuntutan pembangunan nasion 
al dewasa ini, sudah sangat mendesak perlunya diwujudkan Un 
dang-undang tentang Pokok-pokok Pendidikan Nasional yang 
berdasarkan Pancasila dan Undang- undang Dasar 1945, yang 
bersumber dan menjiwai Kebudayaan Nasional bangsa Indonesia, 
mengacu pada Garis-garis Besar Haluan Negara, mendukung 
terciptanya Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional teruta 
rna ketahanan mental dan ketahanan ideologi bangsa, mengem 
bangkan patriotisme dan nasionalisme serta mencukupi tuntutan 
masyarakat bangsa dan negara yang sedang dalam proses melak 
sanakan Pembangunan Nasional. 

Fraksi PDI belum menemukan secara jelas dan tegas dasar 
dasar dan pengertian-pengertian sebagaimana dima ksudkan itu 
tertuang dalam RUU Pendidikan Nasional yang sedang dibahas 
ini, 
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Kiranya Pemer inrah dan scmua pihak akan sependapat 
dengan Fraksi PDJ, herpendapal bahwa masalah pendidikan 
nasional Indonesia dewasa ini tclah sedemikian luas dan menda 
lam, yang selekasnya harus dicari pcmccahan jalan keluar melalui 
Undang-undang secara tepat guna untuk mengatasi, rnenertibkan 
dan mcnata kcmbali tcrhadap timbulnya permasalahan, ekscs, 
perkcmbangan negatif, maupun kebutuhan- kcbutuhan pengem 
bangan yang diperlukan, baik yang ditimhulkan oleh proses 
p cn d id i k a n itu sendiri maupun yang ditimbulkan oleh 
dampak pcrkcmbangan pernbangunan nasional di segala bidang, 
seperti : masalah peningkatan produksi nasional, maslah kepen 
dudukan, masalah ketcnaga kcrjaan, masalah Japangan kerja, 
masalah kesejahtcraan sosial dan rnasalah sosial yang lain, se 
hingga dcngan dcmikian untu k mcrurnuskan pengaturan dan 
pcmecahannya masalah-msalah Pcndidikan Nasional dalam satu 
Undang-undang saja tcrlalu riskan untuk dapat mcncakupi segc 
nap pcrrnasalahan. 

Olch karcna itu RUU yang akan kita bahas nanti, hcndaknya 
herupa RUU tcntang Poko k-pokok Pcndidikan Nasional, yang 
mcngatur sccara scksama garis-garis besar mengenai prinsip 
pr in sip, rnatcri-rnatcr i pokok da n tujuan Pendidikan Nasional 
yang scopt imal mungkin mcncakup seluruh aspek Pendidikan 
Nasional Indonesia b crdasar kan Pancasila dan UUD 1945. 
Scdang mcngcnai pcnganturan lebih lanjut dari pada setiap aspek 
yang ada atau yang diper lu kan , diatur lebih terperinci dalam 
Undang-undang dcngan muatan m ater i-m atcr i yang bcrsifat 
tcknis pclaksanaan. 

Sistcm Pcndidikan Nasional kita harus mampu bcrtungsi 
mcngcrnhangkan sumhcr daya manusia mcngarah pada pcningka 
tan harkat, rnartabat dan kcmampuan manusia, sckaligus harus 
pula marnpu mcnjawab tantangan hcsar bangsa kita yang scdang 
memhangun ini ialah makin m clua pn ya tuntutan tersedianya 
lapangan kcrja. 

Fraksi PDI mcngcmhan amanat Kongrcs kc Ill PDI bulan 
April 1986, ialah agar tujuan Pend id i kan Nasional diarah kan 
kcpada: 
1. Mcmb ina pribadi-pribadi rnanusia Pancasila yang sepanjang 

hidupnya bcrtaqwa kcpada Tuhan Yang Maha Esa. 
2. Mcmhcntuk warga negara yang susila, cakap, berdcdikasi 

mengabdi kepada nusa, bangsa dan ncgara Kesatuan Repu 
b Ii k Indonesia, ku at lah i r dan hatin untuk menegakkan 
kcbcnaran kcadilan, hukum dan dernokrasi yang berguna 
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bagi diri pribadi dan bangsa dalam mewujudkan masyarakat 
adil dan makmur berdasarkan Pancasila, 

3. Perlu meninjau kembali struktur persekolahan dan semua 
kurikulum secara rasional, sebingga unsur-unsur kemampuan 
diutamakan dalam membina manusia-manusia Pancasila 
yang cakap demi keselamatan bangsa. Perlu menghapuskan 
dari semua kkurlkulum, semua bagian pelajaran civic dan 
mata pelajaran lainnya yang bertentangan dengan Pancasila. 

4. Mengusahakan bentuk pendidikan yang mengutamakan pen 
didikan kejuruan/teknik dalam rangka membina tenaga 
tenaga mandiri, dan produktif yang sesuai dengan syarat 
syarat dan tuntutan masyarakat serta rencana pembangunan 
nasional. 
Lomba-lomba pendidikan yang berkaitan dengan kelautan/ 
kemaritiman, perikanan dan pertanian perlu ditingkatkan 
jumlahnya tanpa terlalu memberatkan beban rakyat. 

5. Kepada Perguruan Tinggi supaya diberikan otonomi serta 
kebebasan mimbar yang bertanggung jawab sepenuhnya 
untuk dapat berkembang sebaik-baiknya dalam usaha mem 
pertinggi ilmu pengetahuan dan teknologi dan sesuai dengan 
fungsinya memenuhi kebutuhan akan tenaga-tenaga sarjana, 
yang mempunyai kesadaran dan tanggung jawab untuk 
mengambil prakarsa bagi kemajuan bangsa dan negara. 

6. Memperjuangkan diperolehnya kesempatan dan Iasilitas 
fasititas pengajaran/pendidikan bagi semua warga negara 
dengan merata dari Pusat sampai ke Daerah-daerah terpencil, 
baik di perguruan tinggt negeri maupun perguruan swasta, 
dari tingkat pendidikan rendah sampai pendidikan tinggi. 

7. Memperjuangkan agar diberikan fasiliras/honorarium yang 
wajar bagi karyawan pers, pengarah, penyusun literatur yang 
bernilai bagi pendidikan, sehingga bagi unsur-unsur yang 
baik, kreatif dapat dibina dan dipelibara. Sehubungan dengan 
ini sangat diperlukan suatu Undang-undang Perlindungan 
Hak Cipta pada waktunya. 

8. Persoalan pemuda, baik di kota, maupun di desa baik yang 
masih duduk di bangku sekolah, maupun yang telah bekerja 
lebih-lebih yang karena sesuatu hal tidak memperoleh peker 
jaan supaya senantiasa mendapat perhatian/bimbingan dari 
keluarga, masyarakat dan Pemerintah. Pemuda masa kini 
harus dipersiapkan secara sadar dan terarah untuk jadi pene 
rus dan pemimpin yang baik di segala bidang di masa datang 
yang berwatak dan bertanggung jawab. Pemuda itu sendiri 
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harus bekerja kerkas mempersiapkan dirinya secara sadar dan 
penuh idealisme untuk masa depannya yang gcmilang. 

9. Pcrkcmbangan kcpramukaan harus sccara terus menerus 
dibina. 

10. Pernb inaan pemuda, mah asiswa dan ccndikiawan harus 
dilakukan di dalam rangka man-power planning kepemimpi 
nan bangsa. 
Undang-undang Pendidikan Nasional yang lebih lengkap dan 

lebih luas diharapkan dapat menampung kescluruhan aspirasi 
masyarakat, tuntutan pernbangunan dan tantangan masa depan. 
Sebagai dasar hukum Undang-undang tcntang Pokok-pokok 
Pendidikan Nasional harus pula mcmberikan keluwesan pelaksa 
naan operasionalnya, harus mampu memberikan saluran-saluran 
pelaksanaan Fraksi PDI mcngharapkan agar pelaksanaan konsep 
konsep dasar Pendidikan Nasional hcrupa : 

Adanya intergrasi antara pcndidikan formal, nonformal, dan 
informal; 
Tanggung jawab bersarna pendidikan : Pcrnerintah, masyara 
kat (swasta) dan orang tua (keluarga); 
Tanggung jawab Pcmcrintah dan masyarakat dalarn membi 
na, mengcmbangkan dan mendayagunakan perguruan swasta, 
karena menyadari bahwa pcndidikan dalam segala tingkatan 
nya tidak mungkin sepcnuhnya ditangani olch Perncrintah 
saja; 
Asas perncrataan baik kuantitatif maupun kualitaii! pcndidi 
kan harus diwujudkan; 
Asas relevansi pcndidikan sesuai dengan tuntutan zaman dan 
opcrasionalisasi konsep pcndidikan scumur hidup. 
Scgenap pcmikiran.landasan pcndidikan yang akan m ern 

pcrkokoh ser ta rncmpertcgas Sistem Pendidikan Nasional harus 
pula tcr cerrnin secara nyata dalam Undang-undang tentang 
Pokok-pnkok Perididikan yang akan kita rumuskan nanti, yaitu 
dianutunya asas-asas : 
1) Asas pendidikan Bhineka Tunggal Ika yang mengandung 

arti: pclaksanaan Sistem Pendidikan Nasional harus dapat 
mcrnpcrkokoh persatuan Jan kesatuan bangsa Indonesia 
dengan merna nf aatkan keanckaragaman scbagai sumbcr 
kckuatan Nasional. 

2) Asas keadilan dan pern cr ataan mengandung arti b ahwa 
Sistern Pendidikan Nasional harus dapat dimanfaatkan oleh 
scluruh warga negara scsu a i dengan bakat, minat dan 
kemampuan tanpa mernbcdakan jenis kelamin, suku, bangsa, 
ras, derajat sosial ekonomi, agama dan lain-lain. 
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3) Asas keteladaaan dan bimbingan mengandung arti bahwa 
sistem Pendidikan Nasional barus dapat diselenggarakan 
dengan pemberian contoh, tauladan, dorongan dan tuntutan 
yang baik, 

4) Asas keutuhan keterpaduan mengandung arti bahwa Sistem 
Pendidikan Nasional harus mencangkup semua jenis, satuan 
dan jenjang pendidikan serta merupakan satu kesatuan 
dengan unsur-unsur lain yang terkait, 

5) Asas pendidikan seimur hidup mengandung arti bahwa sis 
tem Pendidikan Nasional bersifat terbuka dan dapat membe 
rikan kemungkinan kepada warga negara yang berminat 
untuk memperoleh pendidikan tanpa batasan usia, 
Fraksi POI dengan segala rendah hati kami sampaikan bahwa 

dalam RUU Pendidikan Nasional ini masih banyak materi, 
rumusan yang belum jelas atau kurang konkrit, atau masih sim 
pang siur, atau menurut pandangan Fraksi PDI belum menjawab 
keseluruhan kerangka konsep atau pemikiran dasar mengeaai 
kebutuhan pendidikan nasional saat ini dan leb ih-Jeb ih lagi 
menyangkut masa depan, 

Sejalan dengan teori dan praktek pendidikan serta tuntutan 
perkembangan masyarakat, bangsa dan negara dan lebih Iagi 
tantangan masa depan, maka adanya ketentuan Undang- undang 
tentang pokok-pokok Pendidikan Nasional harus jelas clan tegas 
menjawab persoalan, masalah clan prospek yang menyangkut : 
a. Pelaksanaan pendidikan yaitu peranan Pemerintah dan ma- 

masyarakat (swasta, keluarga); 
b. Orang tua murid clan faktor lingkungan; 
c. Guru atau tenaga pengajar; 
d. Murid, peserta didikan atau anak didik; 
e. Isi kurikulum; 
f. Saran a Pendidikan; 
g. Prospek tamatan sesuatu pendidikan; 
h. Riset dan pengembangan pendidikan; 
i. Lingkungan yang terus berubah clan berkembang, 

Selanjutnya Fraksi PDI ingin menyampaikan beberapa 
permasalahan dan pertanyaan sehubungan dengan telah diajukan 
nya RUU Pendidikan Nasional berkaitan dengan Pemandangan 
Umum Fraksi POI pada kesempatan ini : 
1. Sejauh manakah menurut pendapat Pemerintah babwa RUU 

Pendidikan Nasional ini telah memuat prinsip-pnnsip dasar, 
pokok-pokok acuan yang sifatnya menyeluruh, saling berkai 
tan dan terpadu, berkenaan dengan aspek konsepsional ? 
Mobon penjelasan. 
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2. Sebagaimana diketahui pemikir an pembaharuan sistern 
Pcndidikan Nasional telah lama diupayakan antara lain 
dibentuknya kornisi pembaharuan Pendidikan Nasional yang 
telah menghasilkan konsep sistern Pendidikan Nasional yang 
sangat berharga. 
Scjauh bahan-bahan dari basil kerja KPPN tersebut telah 
digunakan olch Pcmcrintah dan apa pertimbangan-pertim 
bangan tcrhadap materi-rnater i yang digunakan dan meteri 
matcri hasil KPPN yang ditinggalkan dalarn menyusun RUU 
Pendidikan Nasional tcrschut, mohon pcnjclasan. 

3. Perkemhangan ilmu pcngctahuan dan tcknologi tcrnyata 
tclah rncrasuk dan hcrpengaruh terhadap kehidupan dan 
pendidikan. 
Mcngapa dalam konsideran RUU ini sama se ka li tidak 
mcnyinggung masalah terscbut, mohon pcnjclasan. Bagi 
Fraksi PDI, juga mempertanyakan mcngapa GBHN 1988 
yang telah diputuskan olch Lcmbaga Tertinggi Negara kita 
tidak mcnjadi acuan dalam RUU ? Mohon penjelasan. 

4. Dalam konsideran RLJU Pendidikan Nasioanl tidak termuat 
Pcrnhu kaan UCO 1945 yang mcnjadi tujuan pendidikan 
sepcr ti yang tcrmuat dalam a l in ea ke-4. Padah a l mater i 
ter scb ut harus menjadi sumher hukum dan acuan dasar. 
Mohon pcnjclasan. 

5. Ditinjau dari gagasan dasar KPPN, pcrlu sclalu dipcrhatikan 
scjauh mana acuan Nasional sudah diterapkan, dernokrasi 
sudah dipcrhatikan, pcndekatan Bhineka Tunggal Ika sudah 
diikuti dengan penjaharannya dalam RUU Pen d i d i k a n 
Nasional. Mohon pcnjelasan. 

6. Dalam konsidcran mcnimhang, mcngapa tidak diangkat saja 
materi pasal 31UUD1945 sccara lcngkap ? 
Mohon pcnjclsan pcrtimhangannya. 

7. Perumusan pasal 1 ayat (1) RUU Pcndidikan Nasional belum 
menjelaskan hakckat pcndidikan yaitu dirncnsi filosofisnya 
yang harus mcnjangkau perubahan dari "Das Sein" rnenuju 
"Das Solien" dan tidak mcnggamharkan upaya sadar pern 
bcntukan, pcmbinaan karakter, watak, pertumhuhan pribadi 
pcserta didikan. Mohon pcnjclasan pcrtimbangan pcrumusan 
terscbut. 

8. Justru dari rumusan ini kita sudah harus mempunyai penger 
tian yang jclas tcntang kcscluruhan dari pada materi RUU. 
Pcrurnusan pasal 1 ayat (3) RUU ten tang sistem Pcndidikan 
Nasional belurn cukup jelas, lchih-lehih mcngingat luas dan 
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pentingnya arti sistem Pendidikan Nasional tersebut, 
Mengapa hanya dirumuskan demikian sederhana ? 

9. Kurikulum merupakan materi pendidikan yang sangat pen 
ting. Sedang dalam perumusan pasal 1 ayat (8) RUU diru 
muskan sangat umum dan kurang jelas. Mengapa dibuat 
perumusan dernikian sederhana ? 

10. Mengapa perumusan tujuan Pendidikan Nasional pada pasal 
4 RUU tidak diarnbil saja materi dari Pembukaan UUD 1945 
dan GBHN 1988? mohon penjelasan. 

3. Jawaban Pemermtah 
Meaterl Pendldikan dan Kebudayaan, Fuad Hasan, da 

lam jawaban Pemerintah terhadap Pemadangan Umum para 
Anggota DPR antara Jain mengemukakan bahwa dalam mena 
ngani Rancangan Undang-undang tentang Pendidikan Nasional 
yang telah lama dinanti-nantikan ini, pihak Dewan Perwakilan 
Rakyat sungguh-sungguh berusaha agar Undang-undang yang 
akan dihasrlkan ini merupakan Undang-undang yang baik, 
Undang-undang yang mencerminkan pemikiran dasar pemimpin 
pemimpin gerakan kebangsaan kita yang merumuskan Undang 
undang Dasar Negara kita lebih dari 40 tahun yang lalu, Undang 
undang yang mencerminkan aspirasi bangsa Indonesia di masa 
kini dan juga di masa depan, Undang-undang yang memperhi 
tungkan tuntutan Pembangunan Nasional yang pasti senantiasa 
akan mengalami perubahan, Undang-undang yang memperhati 
kan perkembangan sistem-sistem pendidikan dan perkembangan 
masyarakat internasional yang sedikit banyaknya akan dapat 
mempengaruhi masa depan bangsa kita, Undang-undang yang 
dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat berlaku untuk jangka 
waktu yang cukup lama, mudah-mudahan berpuluh-puluh tahun 
larnanya dan tentu saja, Undang-undang yang dapat menjadi 
pedoman dalarn upaya penyelenggaraan kegiatan dan pengem 
bangan kegiatan dalarn bidang pendidikan di negara kita sesuai 
dengan tujuan nasional bangsa kita yang telah bulat bersepakat 
untuk mernbangun kehidupan kebangsaan dengan Pancasila 
sebagai dasar falsafahnya. 

Itulah sebabnya dalarn menangani keadaan pendidikan di 
negara kita berkenaan dengan banyak hal, kita yaitu Pemerintah 
di satu pihak dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang 
terhormat di lain pihak mempunyai tekad dan sikap yang sama 
untuk menyusun Undang-undang tentang Pendidikan Nasional 
yang mampu mendukung terselenggaranya pembangunan na 
sional sebagai pemenuhan upaya mengembangkan amanat 
Undang-undang dasar 1945. 
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Dcpartemen Pendidikan dan Kebudayaan mcrasa gembira 
atas banyaknya dan bcraneka ragamnya ulasan dan bahasan ten 
tang Rancangan Undang-undang. 

Undang-undang yang sedang dipersiapkan adalah Undang 
undang yang mcngatur perididikan suatu bangsa yang mendiami 
suatu kepulauan berwilayah amat luas dan yang mcmiliki satu 
bahasa persatuan, di samping amat banyak bahasa daerah yang 
memiliki satu kebu da yaan nasional, di samping amat banyak 
kebudayaan daerah, suatu bangsa yang merupakan satu kesatuan 
politik, satu kesatuan ekonomi dan satu kesatuan pertahanan 
keamanan dan oleh sebab itu satu bangsa yang diharapkan juga 
mcmpunyai satu sistem pendidikan nasional. 

Dalam Penjelasan Pcmcrintah tanggal 29 Juli yang lalu juga 
telah mengemukakan bahwa ketcntuan-kctentuan pengaturan 
dalam Rancangan Undang-undang tentang Pendidikan Nasional 
dirumuskan secara umum agar memungkinkan pengaturan lchih 
khusus yang dapat diserasikan dengan tuntutan perkcmbangan 
pendidikan di ncgara kita di masa dcpan. 

Dan kami jelaskan hirarki pengaturan ini scbagai bcrikut: 
"pengaturan lebih khusus yang tentu tidak boleh mcnyimpang 
dari ketentuan umum dalam Undang-undang yang bersangkutaun 
dan bahkan seharusnya mcrupakan penjabaran , perincian, dari 
ketentuan dalarn Undang-undang yang disesuaikan dengan tuntu 
tan perkcmbangan dalam kenyataan, dapat diharapkan dilakukan 
melalui Peraturan Pernerintah , Kcputusan Menteri, Keputusan 
Direktur Jenderal dan pcngaturan-pengaturan pada tingkat-tingkat 
pengaturan yang lcbih rendah. Pengaturan pada tingkat bawah 
tentu harus sesuai dengan pengaturan pada tingkat yang lebih 
atas, schingga sekalian pengaturan akhirnya merupakan pcrincian 
atau penjabaran dari Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. 
Rupanya ada kritikan, gagasan, usul dan pandangan yang dike 
mukakan berkenaan dengan Rancangan Undang-undang tentang 
Pendidikan Nasional yang mcnjadi sasaran perhatian kita seka 
rang ini tidak begitu memperhatikan tuntutan hirarki pengaturan 
ini, hal mana lumrah saja mengingat bahwa orang bisa berbeda 
pendapat mengenai tcmpat pcngaturan suatu masalah dalam 
hirarki pengaturan ini. Namun apabila Dewan yang tcrhorrnat 
menghendaki dicantumkannya substansi-substansi pokok sebagai 
cantolan untuk pengaturan selanjutnya, Pemerintah tidak merasa 
keberatan untuk mengadakan pembahasan bersama secara menda 
lam pada pembicaraan Tingkat 1 n. 

Kalau Dewan yang tcrhormat menganggap pcrlu menjadikan 
sejumlah pcngaturan yang oleh Pcmcrintah tidak dicantumkan 
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dalam Rancangan Undang-undang karena dianggap Iebih baik 
dijadikan peraturan pada tingkat Peraturan Pemerintah menjadi 
peraturan Unang-undang bagian dari RUU Pemerintah cenderung 
bersedia mempertimbangkan usul-usul berkenaan dengan pendi 
dikan Pancasila sebagaimana dikernukakan oleh Fraksi Karya 
Pembangunan, pengjaran agama di sekolah negeri sebagaimana 
diajukan oleh Fraksi ABRI, Fraksi Karya Pembangunan, Fraksi 
Parta Persatuan Pembangunan dan Fraksi Partai Dmokrasi Indo 
nesia, pendidikan prasekolah, sebagaimana diajukan oleh Fraksi 
Karya Pembangunan, pendidikan kejuruan, sebagaimana diajukan 
oleh Fraksi Karya Pembangunan, pendidikan kedinasan, seba 
gaimana diajukan oleh Fraksi Karya Pembangunan, pendidikan 
pendahuluan b elanegara, sebagaimana diajukan oleh Fraksi 
ABRI, kewajiban belajar, Fraksi Karya Pembangunan dan Fraksi 
Partai Persatuan Pembangunan, kurikulum nasional, sebagaimana 
diajukan oleh Fraksi ABRI, Fraksi Katya Pembangunan dan 
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, penjabaran jalur pendi 
dikan formal dan informal sebagaimana diajukan oleh Fraksi 
ABRI, serta persyaratan pengangkatan tenaga guru sebagaimana 
diajukan oleh Fraksi ABRI. 

Meskipun RUU yang menjadi sasaran perhatian kita seka 
rang ini bemama Rancangan Undang-undang tentang Pendidikan 
dan tidak menyebut kata "sistem" dalam namanya. RUU ini pada 
hakekatnya mengatur Sistem Pendidikan Nasional, karena 
memanglah RUU ini dibuat sebagai pelaksana amanat yang 
bersangkutuan dalam Undang-Undang Dasar negara kita, Bab 
XIII tentang "Pendidikan", Pasal 31 ayat (2), Undang-Undang 
Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Pemerintah mengusahakan 
dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang 
diatur dengan Undang-undang" 

Kalau begitu, mengapakah RUU yang menjadi sasaran perha 
tian kita ini adalah RUU tentang sistem pendidikan nasional dan 
bukan tentang "sistem pengajaran nasional", sebagaimana dinya 
takan dalam Undang-undang Dasar kita ? 
Perbedaan dalam penggunaan istilah pokok dalam nama RUU 
yang kita hadapi sekarang ini disebabkan oleh perluasan pengeta 
huan dan perluasan wawasan pemikiran yang terjadi dalam masa 
lebih dari 40 tahun sejak negara kita dibentuk sebagai Republik 
yang merdeka. Pendidikan sebagaimana dijelaskan dalam RUU 
yang bersangkutuan adalah "usaha sadar untuk menyiapkan peser 
ta didikan melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan/atau lati 
han bagi peranannya di rnasa yang akan datang", Jadi, penga- 
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jaran adalah bagian dari pendidikan, sehingga istilah pendidikan 
mengacu pada hal ikhwal yang lcbih luas dari pada pengajaran. 

Sccara amat sederhana pcngajaran dapat digambarkan 
sebagai pola perilaku guru yang ditcrapkan tcrhadap pcscrta didi 
kan agar dapat mcmperoleh dan mernahami pengetahuan yang 
diajarkan kepadanya, biasanya dalam kcgiatan bclajar mcngajar 
tertcntu, scdangkan pendidikan adalah upaya mengembangkan 
kcprihadian dan kernarnpuan umum, tcrrnasuk kcrnarnpuan yang 
dipcrolch melalui pengajran yang berlangsung sepanjang hidup 
peserta didikan yang bcrsangkutan. Secara umum kiranya batas 
an demikian dapat dianggap bcrlaku. 

Maka semboyan "pcndidi kan seumur hidup", yang juga 
diccrrninkan dalam RUU kita, tcntu scmestinya tidak diangggap 
sama maknanya dcngan "pcngajaran seumur hidup", apalagi diar 
tikan sam a dcngan "sckolah scumur hidup". Pcn didikan tidak 
hanya disclcnggarakan di satuan pen didikan yflng kita kcnal 
scbagai sckolah, juga tidak hanya diselenggarakan dalam ja lur 
pendidikan formal, mclainkan dapat jug<1 disclenggarakan di 
pesantren, di asrama , di kursus-kursus latihan kcrj a, di gugus 
kcprarnukaan, di kelompok diskusi ilmiah atuupun politik dan 
lebih lagi di lingkungan kcluarga. 

Karena yang menjadi sasaran perhatian Pemerintah dan saya 
kira kita sernua tidak tcrhatas pada sistern pcngajaran saja yang 
hanya hcrhubungan dcngan pengetahuan dan kctrampilan, RUU 
yang bersangkutan adalah RUU tcntang sistem pendidikan na 
sion al , RUU ten tang pendidikan yang juga mencakup upaya 
pcngcmbangan kepribadian, watak, akhlak, ser ta amat pcnting 
bagi suatu bangsa yang menjunjung tinggi agama, iman dan 
ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

Pada hakckatnya, pcngcmhangan rumusan-rumusan RUU 
terwujud sebagai perubahan dari rumusan-rumusan pengaturan 
yang bcrsifat khusus mcnjadi rurnusan-rumusan pcngaturan yang 
lcbih bcrsifat umurn. Pcrubahan sifat rumusan ini discbabkan 
tcrutama karcna keaneka ragaman yang tcrwujud dalam pendidi 
kan di wilayah ncgara kita yang amat luas ini dan yang harus 
dicakup oleh pengaturan yang bcrsangkutan serta juga mengingat 
kcmungkinan pcrkcmhangan di masa yang akan datang yang juga 
hams diperhitungkan sebagaimana tadi telah dikcmukakan. 

Pemcrintah dapat mcnerima baik pcrmintaan dari keempat 
Fraksi yang terhormat agar kata "beriman" ditambahkan di dcpan 
"bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa" dalam rumusan 
tentang tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam RUU. 
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Dalam berbagai pandangan yang dikemukakan di Dewan 
Perwakilan Rakyat yang terhormat ini, diadakan perbandingan 
antara Rancangan Undang-undang Pendidikan Nasional dengan 
Undang-undang tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran 
di Sekolah dan Undang-undang tentang Perguruan Tinggi yang 
ditetapkan lama sebelum RUU dirumuskan. 

Undang-undang tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Penga 
jaran di Sekolah yang di sabkan tahun 1950 adalah Undang 
undang yang secara khusus mengatur pendidikan dan pengajaran 
di sekolah taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menen 
gah. Pasal 2 dari Undang-undang tersebut dengan jelas menyata 
kan bahwa "Undang-undang ini tidak berlaku untuk pendidikan 
masyarakat", Kemudian terdapat pengaturan tentang tujuan 
pendidikan dan pengajaran, dasar-dasar pendidikan dan pengaja 
ran, jenis pendidikan dan pengajaran dan maksudnya, pendidikan 
jasmani, kewajiban belajar, mendirikan dan menyelenggarakan 
sekolah-sekolah, sekolah partikulir, guru-guru, murid-murid, 
pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri, pendidikan campur 
an dan pendidikan terpisah, uang sekolah dan uang alat-alat pela 
jaran, libur sekolah dan hari sekolah serta pengawasan dan peme 
liharaan pendidikan dan pengajaran. 

Sedangkan Undang-undang tentang Perguruan Tinggi yang 
di sahkan tahun 1961 tentu saja khusus mengatur perguruan 
tinggi : bennrk, susunan dan tugasnya, tingkat dan susunan pelaja 
ran, ujian dan gelar, kelengkapan perguruan tinggi swasta dan 
ketentuan lain yang mengatur ancaman pidana. Dengan lain 
perkataan, kedua Undang-undang ini sangat khusus sifatnya 
sehingga rumusan pasal-pasalnya juga terlalu khusus, 

Berdasarkan keseluruhan uraian tadi dapatlah disimpulkan 
bahwa sebaiknya rumusan RUU tidak menampung semua hat 
yang terlalu khusus, supaya tidak lekas menjadi kedaluwarsa 
karena kekuatan perubahan kenyataan yang bersangkutan sebagai 
akibat pembangunan nasional menjadikan pengaturan Undang 
undang tidak lagi bisa dipertahankan. Dalam hal ini rumusan 
RUU menyerupai rumusan suatu Undang-undang tentang keten 
tuan-ketentuan pokok, 

Akan tetapi memang ada hal-hal tertentu yang bisa dirumus 
kan secara khusus karena boleh dikatakan berlaku sepanjang 
masa. Dalam hal yang akhir ini rumusan yang bersangkutan 
dalam RUU menyerupai rumusan Undang-undang organik, 

Salah satu hal demikian misalnya adalah hal pengaturan libur 
sekolah yang dipersoalkan oleh Fraksi ABRI maupun Fraksi 
Partai Persatuan Pembangunan. Pemerintah berpendirian bahwa 
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pengaturan sebagaimana dijumpai pada Undang-undang tentang 
Dasar-dasar Pcndidikan dan Pcngajaran di Sckolah yang ditetap 
kan Tahu n )950 adalah cu ku p b ij a ks an a dan o l ch s eb ab itu 
Perner intah dapat mencr irna pcngaturan yang b ersangku tan. 
Pengaturan yang bcrsangkutan Pasal 26 ayat (1) mcnyatakan 
bahwa "Mcnteri Perididikan, Pcngajaran dan Kebudayaan mcne 
tapkan untuk tiap jenis sekolah Ncgeri hari-hari liburan sekolah 
dcngan mengingat kepcntingan pcndidikan, Iaktor musim, kepen 
tingan agama dan hari-hari raya kcbangsaan", scdangkan ayat (2) 
menyatakan hahwa "Mcnteri Pcndidikan , Pcngajaran dan Kcbu 
dayaan menctapkan untuk Liap jcnis sckolah Ncgcri jumlah scku 
rang-kurangnya dari pada hari sckolah satu tahun". 

Yang penting : Dewan Pcrwak ilan Rakyat, bcrsama-sarna 
Pemcr intah dapat menghasi lkan Undang-undang yang mcmhcri 
pcdornan pcnyclenggaraan "satu sistem pcndiJikan nasional". 

Sistern pcndidikan nasional yang hcndak diatur olch Undang 
undang tentang Pcrid idi kan Nasional yang hams kita adakan 
sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar kita adalah sistcm 
pend i dikan yang ti<lak terbatas pada s ist crn pcndidikan yang 
sekarang menjadi tanggung jawab administrasi dari Dcpartcrncn 
Pcndidikan dan Kebudayaan, mclainkan mcncakup "semua satuan 
pendidikan yang her kaitan satu dengan lain untuk mengusahakan 
tercapainya tujuan pendiuikan bangsa Indonesia" (pasal 1, ayat 
(3) RUU). 

Da l arn Ran cangan Undang-undang Pc.n d id ikan Nasional 
dinyatakan dcngan tcgas bahwa salah satu tujuan sistern pcndidi 
kan nasional adalah pcnrngkatan "ketaqwaan tcrh adap Tuhan 
Yang Maha Esa". In i berarti, bahwa dalam pcngaturan pen ye 
lenggaraan pcndidikan scrnua pcserta didikan harus mcmperolch 
pcn d i d i k a n agama, k a r cn a b i l a m a n a a d a pe s cr ta yang t i d a k 
mcrnpcroleh pendidikan agama , apa yang dinyatakan scbagai 
tujuan sistcrn pcndidikan nasional yaitu peningkatan "ketaqwaan 
terhadap Tuhan Yang Maha Esa'' tidak mungkin dapat terwujud. 

Jangka waktu hcl ajar yang diharapkan mcru pakan jangka 
waktu minimal bagi sctiap warg a ncgara Indonesia mcrupakan 
masalah tcr scridir i. Sampai sck ar a ng kita b e kcrja alas d asar 
arig gapan bahwa s emcst iny a seti ap warga negara Indonesia 
mempcrolch pcndidikan dasar sclama paling scdikit 6 tahun dan 
hahwa ia ber kcwajib an m ulai b ersckolab paling lamhat pada 
umur 7 tahun. 

Scmua Fraksi di Dewan Perwa kilan Rakyat kita yang ter 
hormat menyatakan keinginan agar supaya diadakan suatu wadah 
yang dapat mcwakili kepcntingan dan aspirasi masyarakat dalam 
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bidang pendidikan. Sehubungan dengan hal itu maka keempat 
Fraksi menghendaki rumusan dalam RUU yang memungkinkan 
pembentukan semacam Dewan, Majelis atau forum pendidikan 
nasional pada tingkat Pemerintah Pusat dan pada tingkat Propinsi. 

Pemerintah sependapat dengan Dewan yang terhormat bahwa 
berbagai pernikiran serta gagasan tentang masalah-masalah 
peadidikan dari tokoh-tokoh masyarakat, seperti tokoh-tokoh 
agama, tokoh-tokoh dalam lapangan ekonomi, terutama dari 
kalangan pengusaha, tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh dalam 
bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta tokoh-tokoh perta 
hanan keamanan perlu mempunyai jalur hubungan dengan Peme 
rintah yang juga mernungkinkan pertukaran pikiran berkenaan 
dengan masalah-masalah kebijakan. 

Sebagai sutau bangsa yang telah berjuang untuk rnembebas 
kan diri dari kekangan kaurn penjajah dan juga sebagai suatu 
bangsa yang gigih mengusahakan pelaksanaan Pembangunan 
Nasional yang memerlukan pengembangan dan penerapan ilmu 
pengetahuan, kita semua cenderung mempunyai perhatian yang 
besar pada apa yang dikenal sebagai masalah kebebasan akade 
mik, 

GBHN Tahun 1988 menyatakan babwa "peranan perguruan 
tinggi danlembaga penelitiannya dalam menunjang kegiatan 
pembangunan makin ditingkatkan antara Jain dengan memantap 
kan iklim yang menjamin penggunaan kebebasan mimbar akade 
mik secara kreatif, konstruktif dan bertanggung jawab sehingga 
mampu memberikan hasil pengkajian dan penelitian yang bermu 
tu dan berrnanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi dan bagi masyarakat yang sedang membangun", 

Demikianlah maka dalam RUU, pasal 25 ayat (1), tercantum 
bahwa "dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan 
ilmu pengetahuan pada perguruan tinggi berlaku kebebasan 
akademik", 

Menanggap pertanyaan perihal "kebebasan akademik" dan 
"kebebasan mimbar akademik" sebagaimana diajukan oleh Fraksi 
ABRI, Fraksi Karya Pernbangunan, Fraksi Partai Persatuan 
Pembangunan dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia berikut ini 
jawabannya. 

Pertama-tama tentunya kita sepakat, bahwa kebebasan dalam 
artinya yang hakiki terikat pada kewajiban bertanggung jawab 
sebagai susilanya, Sebab tanpa susila tersebut, maka kebebasan 
mudah beralih menjadi keliaran. 

Kebebasan dapat dibedakan dalam dua tahap : yang pertama 
ialah "kebebasan dari sesuatu" yang sifatnya membelenggu atau 
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rnenjerat atau membatasi eksistcnsi dan sclanjutnya yang kedua 
ialah "kebcbasan untuk scsuatu" yang tarnpil scbagai tindakan 
pilrhan yang sudah rncncapai kcbcbasan yang pertama. Kebcba 
san dalam bcntuknya yang pcrtama adalah syarat mullak untuk 
rncnjamin tcrwuj ud n y a keb ebasan yang kcdu a da lam segala 
pcngejawantahann ya. 

Kcbchasan ak adern ik dan kehcbasan m imb ar akademik 
adalah pcngcjawantahan "kcbebasan untuk sesuatu" yaitu dalam 
hal ini kebcbasan yang melekat pada kewajiban dan tanggung 
jawab akadcrnik. Kcbebasan akademik yang berlaku dalarn ling 
kungan pcrguruan tinggi ialah kebebasan masyarakat akademik 
atau "civitas academica" dalam mcmhuat studi, melakukan peneli 
tian , menulis dan mcncrhitkan naskah kcilmuan, mernb ahas 
rn a ter i kci lmu a n scb a g a i b ah a n kaj ian dan schagainya. Er at 
secara akadcmik pula. 

Adapun arti yang tradisi kebebasan mimbar akademik berkai 
tan dengan kebcbasan doscn yang bcrwcnang penuh atau guru 
b csar yang dari mimbarnya -- ex cathcdr a -- mcnyarnpaikan 
bahan pcngctahuan dar i lingkungan dixiplin kcilmuannya. dari 
arti dan tradisinya, kcbcbasan mirnbar akadernik mernang tidak 
dirniliki olch mahasiswa. Kchcbasan mirnbar akadcmik itu tidak 
bcrlaku di mimbar-mimbar yang bukan rnimbar akadcmik. Untuk 
kejclasannya ada baiknya dipclajari scjarah lahir dan berkern 
b angnya pcngcrt ian kebebasan mimbar dan pada khususnya 
kebebasan mimbar akadernik. 

Escnsi kcbebasan mimhar akadernik itu perlu dipahami dan 
dijunjung tinggi olch sctiap warga civuas acadcmica oleh karcna 
pcrkosaan tcrhadapnya niscava akan mcrugikan civitas academica 
itu sendiri. Oleh karenanya setia warga civitas academica niscaya 
akan mcnjaga rnakna hakiki kebcbasan rnimhar akadernik itu dan 
mencegahnya dari segala kernungkinan penyalahgunaan yang 
ncrakihat turunnya rnartabat masyarakat akadcmik yang bcrsang 
kutan. 

Pengamatan bahwa kchidupan karnpus dewasa ini "monoton" 
dan diibaratkan "sebagai lenlcra yang hampir kehabisan minyak" 
merupakan ilustrasi yang dihasilkan oleh cara pandang dan cva 
luasi dengan kriteria yang tidak scrncstinya ditcrapkan pada 
kehidupan civitas acadcrn ica di kampus. Kalau yang mcnjadi 
kriteria ialah agar "tata kchidupan karnpus dikcmhangkan sebagai 
masyarakat ilmiah yang berwawasan budaya bangsa, bermoral 
Pancasila dan berkepribadian Indonesia" sebagaimana tcrcantum 
dalarn GBHN 1982, maka pengarnatan tersebut kiranya kurang 
tepat. 
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Dalam hubungan ini baik kita perhatikan jiwa dan semangat 
arahan Bapak Presiden sebagaimana disampaikan beliau pada 
Upacara Peresmian Penggunaan Kampus Baru Universitas Indo 
nesia di Depok pada tanggal 5 September 1987 yang menyatakan 
harapan agar "Kampus harus bersikap terbuka terhadap dunia di 
luamya. Kampus juga harus memahami aspirasi masyarakat luas. 
Bahkan, Kampus harus ambit bagian dalam upaya besar pemban 
gunan bangsa", 

Arahan tersebut jelas menggambarkan bagaimana seharusnya 
kehidupan di Kampus dibina, sekaligus hat ini memperbaiki 
pengamatan seolah-olah Kampus adalah masyarakat yang tertutup 
dan trisolasi dari dunia luarnya. 

Hal ini yang banyak disoroti dalam pembahasan RUU ini 
ialah pasal-pasal tentang sanksi. Pemerintah dapat mernaharni 
berbagai alasan yang mendasari tanggapan-tanggapan yang 
dikemukakan berkenaan dengan pasal-pasal tentang sanksi dalam 
RUU kita ini. 

Mungkin rumusan dalam RUU berkenaan dengan ancaman 
pidana dianggap terlalu berat. Ini lagi suatu masalah yang dapat 
dirundingkan antara pihak Pemerintah dan pihak Dewan Perwaki 
Ian Rakyat yang terhormat, Juga dalam hal ini Pemerintah bersi 
kap terbuka, asal saja kemungkinan adanya tindakan-tindakan 
yang merugikan masyarakat dapat dikaitkan dengan ancaman 
pidana tertentu agar supaya pengaturan yang diabaikan justru 
demi melindungi masyarakat tidak dapat dilanggar tanpa akibat 
hokum. 

Maka sebaiknya RUU ini yang disampaikan pada Dewan 
yang terhormat ini ditanggapi sebagai suatu ikhtisar untuk menata 
terwujudnya upaya pendidikan nasional. Andaikata ada hal-hal 
yang perlu dilakukan demi penyempumaan RUU ini dapatlah hal 
itu kita bahas bersama dengan rnemperhatikan kemungkinan 
diperlukan upaya penyesuaian dan pernutakhiran. 

4. Pembicaraan 11ng~t III 
Panitia Khusus dilakukan dari tanggal 26 September 1988 

sampai dengan tanggal 28 Pebruari 1989, dilaksanakan dalam 
forum Rapat-rapat Fraksi, Rapat-rapat Kerja, Rapat-rapat Panitia 
Kerja, Rapat-rapat Tim Perumus, Rapat-rapat Tim Kecil, Rapat 
rapat Tim Sinkronisasi, maupun dalam bentuk lobby-lobby. 
Materi yang dibahas Panitia Khusus adalah naskah RUU yang 
disampaikan oleh Pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan dan Daftar Inventarisasi Masalah dari Fraksi-fraksi 
yang dipersandingkan, Naskah RUU terdiri dari judul, konsi 
derans menimbang, mengingat, menetapkan 18 judal bab, 60 
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pasal, 64 ayat dan 33 butir, penje lasan umum, penjelasan 
pasal/ayat/butir dalam RUU. 
Hasil Pcrnbahasan : 
a. judul RUU mcnjadi RUU tentang Sistem Pcndidikan Nasio 

nal 
b. konsiderans mcnimhang prinsip discpakati dan pendalaman 

scrta penycmpurnaan rumusan diserahkan Tim Kecil. 
c. konsiderans mcngingat disepakati "pasal 5 ayat (1), pasal 20 

ayat (1), dan pasal 31 Undang-undang Dasar 1945" 
d. dari 18 bab : 

l. 13 judul bab RUU discpakati 
2. 4 judul bah RUU diserahkan Panitia Kerja 
3. 1 judul bab RUU discrahkan Tim Perumus 

e. disepakati membahas 3 bab baru yaitu : 
1. 2 bab diserahkan kepada Panitia Kcrja yaitu tcntang 

"Wajib Bclajar" dan "Dewan Pcndidikan Nasional" 
2. l bah d iser ahkan kepada Tim Perumus yaitu "Hari 

Bclajar dan Hari Libur" 
f. dari 60 pasal RUU : 

1. 21 pasal disepakati 
2. scbagian ayat dari 13 pasal disepakati 
3. diserahkan Tim Pcrumus : 

a. 11 pasal sccara utuh 
b. sebagaian ayat dari 9 pasal 
c. pcnjclasan ayat pada 6 pasal 
d. pcnjclasan scrnua pasal atau ayat yang belum 

dihahas 
4. penjclasan umum diserahkan kcpada Tim Kecil 

g. Hasil pcmhahasan Panitia Kerja berjalan lancar, schingga 
semua pasal dan ayat telah dipcrolch kesepakatan dan disern 
purnakan, hanya ayat (1) pasal 30 discrahkan Tim Pcrumus, 
dcmikian pula pcnjclasan yang discrahkan Panitia Kcrja 
diserahkan kepada Tim Pcrumus. 

h. Tim Perumus, Tim Kccil dan Tim Sinkronisasi telah melak 
sanakan tugas dengan sebaik-baiknya schingga dapat disusun 
draft RUU yang dapat diterirna dan disampaikan di dalam 
Rapat Panitia Kcrja tanggal 27 Peh ruari 1989. 

i. Naskah RUU yang tclah mcngalami pcrbaikan dan penyem 
purnaan akhirnya mcnjadi 20 hab Jan 59 pasal dcngan judul 
Rancangan Undang-undang Tcntang Sistern Pcndidikan 
Nasional yang disarnpaikan dan disetujui oleh Fraksi-Iraksi 
dan Pcmer intah, dalam rapat Kcrja Pansus tanggal 28 Pe 
hruari 1989 dan sepakat untuk diteruskan kc Rapat Paripurna 
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Terbuka Tingkat IV /Pengambilan Keputusan pada tanggal 6 
Maret 1989 agar dapat diperoleh persetujuan lebih Ianjut oleh 
Dewan. 

S. Pemblcaraan Tingkat IV /PengambUan Keputusan 
Fraksi Karya Pembangunan dengan juru bicara Drs. H. M. 
Hoesni Thamrin Assat, SH: 

Judul Rancangan Undang-undang yang telah disepakati oleh 
Pansus bersama Pemerlntah adalah Rancangan Undang-undang 
tentang Sistem Pendidikan Nasional. Fraksi Karya Pembangunan 
berpendapat bahwa judul tersebut sudah tepat dan sesua] baik 
dilihat dari aspek yuridis maupun dari aspek pengertian sistem, 
Dalam Bab XIII dengan judul Pendidikan Pasal 31 ayat (2) 
Undang-undang Dasar 1945 menyatakan: 
"Pemerintan mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem 
pengajaran nasional, yang diatur dengan Undang-undang ". 
Sesuai dengan judul Bab yang bersangkutan yaitu pendidikan, 
maka suatu pengertian, sistem pengajaran nasional, seperti yang 
dimaksud dalam ketentuan Undang-undang Dasar 1945 tersebut, 
dalam undang-undang ini diperluas menjadi, "Sistem Pendidikan 
Nasional". 

Perluasan pengertian "pengajaran" menjadi "pendidikan" 
bukan sekedar untuk menyesuaikan judu) Bab Undang-undang 
Dasar 1945, tapi juga memberi kemungkinan bagi Rancangan 
Undang-undang ini untuk mengatur bukan hanya masalah "penga 
jaran" saja, tetapi juga memperhatikan unsur-unsur pendidikan 
yang berhubungan dengan perturnbuhan kepribadian manusia 
Indonesia yang bersama-sama merupakan perwujudan bangsa 
Indonesia, yaitu suatu bangsa yang beriman dan bertaqwa terha 
dap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti Iuhur, memiliki 
pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, 
kepribadian man tap dan mandiri serta rasa tanggung jaw ab 
kemasyarakat dan kebangsaan seperti tercantum dalam Pasal 4 
Rancangan Undang-undang, 

Sedangkan pengertian, "Sistem" pendidikan nasional dalam 
Rancangan Undang-undang ini adalah : "satu keseluruhan yang 
terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkait 
an satu dengan yang lainnya untuk mengusahakan tercapainya 
tujuan pendidikan nasional seperti telah dirumuskan dengan jelas 
dan gamblang dalam pasal 1 butir (9)" 

Dilihat dari pengertian "sistem" sebagaimana yang dirumus 
kan dalam pasal 6 Rancangan Undang-undang ini jelas nampak . 
babwa sebagai suatu sistem, Undang-undang ini memuat dan 
mengarur semua satuan pendidikan yang terdlri atas kegiatan 
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belajar mengajar yang dilaksanakan disekolah atau diiuar sekolah 
sebagai subsistem yang berkaitan satu dan lainnya. 

Berbicara mengenai "asas", tujuan dan fungsi pendidikan 
nasional, Fraksi Karya Pembangunan memberikan perhatian 
khusus karena hat terscbut merupakan kerangka acuan scrta tolok 
ukur strategis untuk menilai mutu basil pendidikan dihubungkan 
dengan kegunaan dalam praktek kehidupan m aupun proses 
pengolahan sumber daya pendidikan. 

Alas dasar amanal yang tcrkandung dalam Undang-undang 
Dasar 1945 Pasal 31 ayat ( 1) yang mcncntukan bahwa "tiap-tiap 
warganegara berhak mendapat pengajaran" adalah pada tempat 
nya dan sudah selayaknya apabila dalam Rancangan Undang 
undang ini telah ditetapkan bahwa "Sctiap warganegara mempu 
nyai hak yang sama untuk mernperolch pcndidikan dan kesernpa 
tan yang scluas-luasnya untuk mengikuti pendidikan agar mem 
perolch pengctahuan, kernarnpuan dan ketrampilan yang seku 
rang-kurangnya setara dengan pengetahuan, kcmampuan dan 
kctrampilan tarnatan perididikan dasar". 

Ketentuan ini mengandung rnakna bahwa pcndidikan nasio 
nal harus dapat rnernbcrikan pendidikan dasar bagi setiap warga 
ncgara, agar setiap warga ncgara memperolch sckurang-kurang 
nya pcngetahuan dan kemampuan dasar yang diperlukan olch 
setiap warga negara untuk dapat berpcran serta dalam kehidupan 
bermasyarakat, bcrbangsa dan bcrncgara. Dengan rlPmikian sctiap 
warganegara diharapkan dapat mcngetahui hak dan kcwajibannya 
sebagai warga ncgara. 

Mengcna i pendidikan dasar, yang menarik pcrhatian Fraksi 
Karya Pcmbangunan adalah bahwa dalam Rancangan Undang 
undang ini diperkcnalkannya konsep pendidikan dasar 9 (sernbi 
lan) tahun yaitu: pcndidikan dasar mcrupakan pendidikan yang 
lamanya 9 (sembilan) tahun yang disclcnggarakan selama 6 
(cnam) tahun di Sekolah Dasar (SD) dan 3 (tiga) tahun di Sckolah 
Lanjutan Tingkat Pcrtarna (SLTP) atau satuan pendidikan yang 
sederajat, 

Dan ketentuan mengenai wajib be/ajar, warga ncgcra yang 
bcrumur 7 (tujuh) tahun berkewajiban mengikuti pendidikan dasar 
atau pendidikan yang sctara sarnpai tamat. Artinya bahwa kewa 
jiban be/ajar mcnurut ketcntuan undang-undang ini bukan hanya 
meliputi pendidikan pada Sckolah Dasar (SD) tapi juga meliputi 
pendidikan di Sckolah Lan ju tan Tingakat Pertama (SLTP) sesuai 
dengan perkcmbangan dan kcmajuan pendidikan. 
Hal ini sangat menggcmbirakan dan rnelcgakan bagi Fraksi Karya 
Pernbangunan. 
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Fraksi Karya Pembangunan sangat menaruh perhatian terha 
dap ketentuan bahwa peserta didik itu menanggung biaya penye 
Ienggaraan pendidikan, Adapun ketentuan ini menurut bemat 
Fraksi Karya Pembangunan adalah wajar, karena pada dasarnya 
pendidikan merupakan tanggungjawab bersama ini hendaknya 
berlaku juga dalam hal biaya penyelenggaraan pendidikan teru 
tama pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerin 
tab. Sekalipun demikian, adalah wajar bilamana pada jenjang 
pendidikan yang dikenakan ketentuan wajib belajar, biaya penye 
lenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan yang diselengga 
rakan oleh Pemerintah merupakan tanggungjawab Pemerintah. 

Dengan demikian peserta didik tidak dikenakan kewajiban 
untuk ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan. Pada 
dasarnya setiap peserta didik berkewajiban untuk ikut menang 
gung biaya penyelenggaraan pendidikan, Namun Rancangan 
Undang-undang inipun rnemberikan kemungkinan bagi peserta 
didik untuk bebas dari kewajiban tersebut, lebih-Iebih terhadap 
peserta didik yang ternyata memiliki kecerdasan luar biasa tetapi 
tidak mampu ikut memikul/menanggung biaya pendidikan. 

Hal ini sangat penting mengingat bahwa kemampuan seseo 
rang/keluarga dalam menanggung biaya pendidikan jangan 
sampai menghambat/menghalangi seorang warga negara untuk 
memperoleh pendidikan, 

Masalah Berikutnya yang mendapat perhatian khusus Fraksi 
Karya Pembangunan ialah masalah tenaga pendidikan dan Kurik 
ulum; 

Menurut bemat Fraksi Karya Pembangunan masalah tersebut 
amat menentukan keberhasilan proses pengalihan pengetahuan, 
sikap dan ketrampilan peserta didik, Betapa besar dan pentingnya 
arti tenaga penoidik dapat direnungkan oleh siapapun yang 
pemah menjadi peserta didik (pelajar dan mahasiswa), 

Oleh sebab itu Fraksi Karya Pembangunan menganggap 
la yak kalau Rancangan Undang-undang ini juga mengatur persya 
ratan mutu, karya pengabdian dan sekaligus imbalan berupa 
pembinaan karier pengayoman serta kesejahteraan bagi peserta 
didik. Betapa pentingnya peranan seorang guru sebagai tenaga 
pendidik dalam Rancangan Undang-undang disebutkan bahwa 
untuk dapat diangkat sebagai tenaga pengajar, tenaga pendidikan 
yang bersangkutan harus beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 
Yang Maha Esa, berwawasan Pancasila dan Undang-undang 
Dasar 1945 serta memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar 
(pasal 28 ayat (2)). 
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Agar seorang tenaga pen<lidik memperolch kualifikasi seba 
gai tenaga pengajar, Rancangan Undang-undang ini menegaskan 
pula bahwa pengadaan guru pada jenjang pcndidikan dasar dan 
menengah pada dasarnya diselenggarkan m e lalu i Lembaga 
Pendidikan Tenaga Keguruan (Pasal 28 ayat (3). Khusus untuk 
tenaga pengajar bidang agama dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (2) 
disebutkan bahwa: 
"Untuk dapat diangkat sebagai tenaga pengajar bidang agama, 
tenaga pengajar yang bersangkutan harus beragama sesuai dengan 
agarna yang diajarkan dan agama pescrta didik yang bersangku 
tan". 
Fraksi Karya Pernbangunan mcnyoroti secara khusus mengenai 
Penjelasan Pasal 28 ayat (2) tersebut. Fraksi Karya Pcmbangunan 
berpcndapat bahwa rumusan Pcnjelasan Pasal 28 ayat (2) tersebut 
harus kita kaitkan dengan pasal-pasal lainnya, karcna Pcnjelasan 
tersebut tidak berdiri sendiri. Penjelasan Pasal tersebut berkaitan 
erat dcngan Pasal 39, pasal 38, Pasal 47 dan Pasal 7 berikut penje 
lasannya secara utuh. 
Penjelasan Pasal 28 ayal (2) tersebut mcngatur persayaratan 
kbusus untuk mcnjadi tenaga pengajar pendidikan agama. Tidak 
dimaksudkan untuk memaksakan pcscrta didik untuk mengikuti 
agarna tertentu Fraksi Karya Pembangunan scpenuhnya sadar 
babwa sesuai dcngan Ketcntuan MPR Nomor II/MR/1978 dimana 
ditegaskan bahwa Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 
menjamin kernerdekaan tiap penduduk untuk memcluk agamnya 
masing-rnasing dan bcribadat mcnurut agamanya dan keper 
cayaanya. 

Kebebasan agama adalah merupakan salah satu hak yang 
paling asasi di antara hak-hak asasi manusia. Negara tidak 
mernaksa agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha 
Esa didasarkan kepada kcyakinan sescorang, yang bersumber 
pada martabat manusia sebagai mahluk Tuhan. Hak kehebasan 
agama bukan pembcrian Negara atau bukan pemberian golongan. 
Dikaitkan dengan Pasa\ 39 ayat (2) menjadi lebih jelas lagi 
maknanya. Penjelasan pasal 39 Ayat (2) mcnjelaskan antara lain: 
pendidikan agama merupakan usaha untuk memperkuat iman dan 
ketaqwaan tcrhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama 
yang dipcluk peserta didik yang yang bersangkutan dengan 
memperhatikan tunlutan untuk menghormati perneluk agama 
lainnya dalam hubungan kcrukunan antar umat beragama dalam 
masyarakat untuk mewujudkan persatuan dan persatuan nasional. 
Penjelasan Pasal 28 ayat (2) ini harus pula dikaitkan dengan Pasal 
38 yang mcnegaskan bahwa pela ksa naan kegiatan pendidikan 
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dalam sartuan pendidikan didasarkan atas kurikulum yang berla 
ku secara nasional dan kurikulum yang disesuaikan dengan 
keadaan, serta kebutuhan lingkungan dan ciri khas satuan pendid 
ilcan yang bersangkutan. Penjelasan Pasal 38 tersebut menegaskan 
bahwa satuan pendidikan dapat menambahkan suatu mata pelaja 
ran yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi lingkungan dan 
ciri khas satuan pendidikan yang bersangkutan. 

Ketentuan ini memberikan jaminan kepada peserta didik 
yang karena sutiasi dan kondisi tertentu ataupun karena alasan 
budaya tertentu belum atau tidak dapat disebut sebagai pemeluk 
agama tertentu, yatiu para penganut kepercayaan terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa untuk menentukan pilihannya secara bebas, 

Penjelasan Passl 28 ayat (2) tersebut berkaiten pula dengan 
Pasal 27 ayat (2) di mana ditegaskan bahwa : 
"Ciri khas satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masya 
rakat tetap diindahkan". 

Penjelasan ayat in] merupakan bukti nyata sikap kita yang 
mengbargai setiap satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh 
masyarakat yang memiliki ciri-ciri tertentu, seperti satuan pendi 
dikan yang berlatar belakang keagamaan, kebudayaan, dan seba 
gain ya. 

Dalam kaitan dengan Pasal 47 ayat (2) ini, Fraksi Karya 
Pembangunan berpendapat, bahwa penjelasan Pasal 28 ayat (2) 
memberikan pula jaminan kepada penyelnggara pendidikan yang 
mempunyai ciri khas yang berlatar belakang keagamaan dapat 
meayelenggarakan pendidikan agama sesuai ciri khasnya itu. 

Dengan demikian persyaratan, babwa harus sesuai dengan 
agama peserta didik yang bersangkutan sebagaimana disebut 
dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (2) tidak berlaku bagi perguruan 
swasta yang mempunyai ciri khas keagamaan tertentu. 

Demikian pula halnya apabila Penjelasan Pasal 28 ayat (2) 
ini dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 Rancangan Undang 
undang beserta penjelasannya, Pasal 7 Rancangan Undang 
undang mengatur, bahwa penerimaan peserta didik dalam suatu 
satuan pendidikan diselenggarakan dengan tidak membedakan 
jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial dan tingkat 
kemampuan ekonomi, dan dengan tetap mengindahkan kekhusu- 
san satuan pendidikan yang bersangkutan. · 

Dalam penjelasan Pasal 7 Rancangan Undang-undang ini 
ditegaskan bahwa satuan pendidikan yang menyelenggarakan 
pendidikan agama tertentu dibenarkan untuk menerima hanya 
pemeluk agama yang bersanglrutan. ltulab sebabnya sejak semula 
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dalarn rnernbahas Pasal 28 ayat (2) Fraksi Karya Pembangunan 
selalu menekankan agar setiap rumusan dijauhkan dari kernung 
kinan penafsiran seolah-clah ada paksaan kepada peserta didik 
untuk memiliki dan/atau merneluk agama tertentu. 

Mengenai kurikulurn, Fraksi Karya Pembangunan merasa 
gembira bahwa dalam Rancangan Undang-undang ini telah diatur 
secara jelas adanya kurikulum baku yang berlaku untuk pendidi 
kan dasar, dan kurikulum yang berlaku secara nasional sebagai 
mana diatur dalam Pasal 38. Sedangkan isi kurikulum untuk 
setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan Pasal 39 Rancangan 
Undang-undang ini menegaskan wajib mcmuat: 

a. Pendidikan Pancasila. 
b. Pendidikan Agama. 
c. Pcndidikan Kewargancgaraan, 
Fraksi Karya Pembangunan sungguh merasa lega b ahwa 

masalah kebebasa akadcmik, kebebasan mimbar akademik dan 
otonomi perguruan tinggi mendapat tcrnpat dalam Rancangan 
Undang-undang. 

Adanya ketcntuan ini bcnar-benar menempatkan kehidupan 
kampus scbagai lembaga ilmiah. Dalarn kaitan itu pcngeritan 
NKK yang selama in i tidak sesuai dengan keh idupan karnpus 
sebagaimana lcmbagai ilmiah, sejauh mungkin tidak terjadi lagi. 

Menyinggung masalah pcran scrta masyarakal dalam pcnyc 
lcnggaraan pendidikan nasional, Fraksi Karya Pembangunan 
mcnyambut dengan hangat bahwa masyarakat dinyatakan scbagai 
mitra Pcmerintah, yang mempunyai kesernpatan yang seluas 
luasnya dalam penyelcnggaraan pendidikan nasional. Hal ini 
mcmberikan gamharan dan pcngakuan bahwa satuan pcndidikan 
haik yang diselenggarakan olch Pcmcrintah maupun rnasyarakat 
mempunyai kedudukan yang sam a da larn sistcm Pen d idi kan 
Nasional. 

Dalam menyoroti matcri Rancangan Undang-undang Sistem 
Pendidikan Nasional ini, masalah pcnting lainnya yang mcnarik 
perhatian Fraksi Karya Pemhangunan ialah <limasukkannya 
materi yang sama sekali baru dalam Rancangan Undang-undang 
tersebut. 

Matcri baru tersebut ialah adan y a Badan Pertimhangan 
Pendidikan Nasional yang dimuat dalam Bab XIV Pasa l 48 
Rancangan Undang-undang dan Ketenluan "Hari Belajar dan 
Liburan Sekolah" yang diatur dalam Bab X Pasal 40 Rancangan 
Undang-undang. 

Selanjutnya Frasksi Karya Pernbangunan ingin pula me 
nyinggung beberapa masalah lain, yaitu yang menyangkut masa- 
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lah : gelar lulusan, pengawasan, ketentuan saaksi pidana dan 
pengelolaan sistem Pendidikan Nasional. Mengenai masalah 
gelar lulusan ini, sepanjang pengetahuan Fraksi Karya Pem~ 
bangunan baru sekarang inilah diatur oleh Undang-undang. 

Fraksi Karya Pembangunan menyambut dengan gembira 
dimaksukkannya mater] ini dalam RUU. Hal ini disatu pihak 
dimaksudkan untuk menegaskan bahwa tidak semua Pendidikan 
Tinggi berhak untuk memeberikan gelar dan dilain pihak untuk 
melindungi serta menjaga agar gelar tidak dipergunakan oleh 
orang yang tidak berhak serta menghindarkan pemakaian gelar 
tidak sebagaimana mestinya. 

Adanya ancaman sanksi pidana terhadap pemakaian gelar 
atau sebutan bagi seseorang tanpa hak atau pemakaian gelar tidak 
sesuai dengan gelar yang diterirna dari perguruan tinggi yang 
bersangkutan diharapkan pemberian pemakaian gelar asli tetapi 
palsu (aspak) dapat ditertibkan. Pemberian gelar tidak sebagai 
mana mestinya bukan saja mencerminkan citra Perguruan Tinggi 
sebagai Lembaga Ilmiah, tetapi juga akan dapat merugikan 
masyarakat, Apabila kita perhatikan materi yang diatur dalam 
Rancangan Undang-undang tentang Sistem pendidikan Nasional 
ini, pada umumnya rnengatur hal-hal/materi-materi yang pokok 
saja, 

Materi-rnateri lainnya, baik yang menyangkut materi-materi 
yang lebih rinci serta materi yang bersifat teknis, Rancangan 
Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada Pemerintah 
untuk mengatumya. 

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan tersebut di atas 
maka Fraksi Katya Pembangunan sampaikan pada Pendapat 
Akhimya. 

Dengan didahului ucapan: Bisrniilah Hirohmanirrahim dapat 
menyetujui Rancangan Undang-undang tentang Pedidikan Na 
sional untuk disahkan menjadi Undang-undang sebagai berikut : 
1. Dengan disahkannya Rancangan Undang-undang ini menjadi 

Undang-undang, Fraksi Karya Pernbangunan sangat mengha 
rapkan agar kiranya Pemerintah dalam waktu yang tidak 
terlalu lama dapat menyiapkan peraturan pelaksanaannya. 
Dalam menyiapkan peraturan pelaksanaan, kiranya Pemerin 
tah mendengarkan dan mempertimbangkan secara sungguh 
sungguh masukan dari Fraksi Karya Pembangunan, baik 
mengenai hal-hal yang sudah dibahas dalam pembahasan 
Rancangan Undang-undang tapi belum dapat ditampung 
dalam Pasal ataupun penjelasannya, maupun masukan 
masukan yang kami sampaikan dalarn rangka pelaksanaan 
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Undang-undang ini, khususnya berkcnaan dengan pelaksa 
naan Pasal 28 ayat (2) sebagaimana yang karni uraikan di 
a tas. 

2. Un dang-undang tcntang Sistcm Pendidi kan Nasional yang 
pada hakckatnya merupakan satu pcrnbaharuan dan pcm 
bangunan hu kurn nasional dibidang pcndidikan hcndaknya 
bcnar-benar ruenjadi landasan hukum yang mantap dalam 
mcnata dan mcngcmbangkan pcrididikan nasional clan dalarn 
pclaksanaannya scjauh mungkin Jihindari adanya penyirn 
pangan-penyimpangan yang berakibat mcrnbcratkan rakyat. 

3. Terbcntuknya Badan Pertimhangan Pcndidikan Nasional 
yang berfungsi schagai penyalur aspirasi masyarakal dalarn 
pcncntuan kchijaksanaan da larn sistcrn pcndidikan nasional 
hendaknya bcnar-hcnar dapa1 scgcra tcrwujud. 

4. Ke ikutser taan masyarakat dalarn mcnanggung scbagian 
biaya pcndidikan , sejauh mungkin tidak mcmbcrikan rakyat, 
khususnya rakyat kccil, golongan masyarakat yang bcrpcn 
dapatan tctap, seperti Pcgawi Ncgcri, ABRJ dan karyawan 
lainnya. Komcrsialisasi pcndidikan o lch oknurn tenaga ke 
pcn d idikan hcndaknya scgcra dapat diatasi. Pungutan yang 
tidak ada kaitaannya sccara langsung bcrhubungan dengan 
kegiatan belajar mcngajar scgcra dapat ditcrtihkan. 
Dcmikianlah Pcndapat Akhir Fraksi Karya Pcmhangunan 

dalam mcngantar disah kannya Rancangan Undang-undang ten 
tang Sistcm Pcndidikan Nasional untuk mejadi Undang-undang. 
fraksi ABRI dengan juru bicara Basas Suyono: 

Untuk pcmbuha ru an dan pcnycmpurnaan pcraturan perun 
dang-undangan pcndidikan nasional selain mcngangkat kcrnbali 
matcri unJ;rng-undang yar.g lama masih dapapt dipakai juga 
mernasukkan rnatcr i yang bclum tcrcantum da!am undarig-undang 
lama yang mcrupakan aspirasi masyarakat. Yang pnling pcnling 
dalarn u pa ya tcrscb u t a Ja !ah bah wa da lam Ran ca ngan U nda ng 
undang ini ti dak hanya rncngatur mnsa lah kcrn arnpuan akadcmik 
saja, tetapi mcmuat pula pcnanaman jiwa patriot[smc dan nasiona 
lisme seperti yang tcrtuang dalam tuj uun perididikan nasional. 
Maten yang mcrupakan aspirasi masyarakat yang pcrlu dimasuk 
kan an tar a la in : 
l. Pcnyclcnggaraan pcndidikan nasional adalah tanggung jawab 

hersama antara Pcmcr intah , masyarakat dan kcluarga, yang 
dilaksanakan mcla lu i jalur pen di di kan sekolah dan jalur 
pcndidikan luar sckolah; 
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2. Perlu adanya suatu Badan sebagai wadab peran serta masya 
rakat untuk ikut serta menentukan kebijaksanaan pendidikan 
nasional dalam bentuk saran-saran; 

3. Perlu adanya pendidikan agama yang pada dasamya diajar 
kan mu1ai dari Sekolah Dasar sarnpai dengan Perguruan 
Tinggi; 

4. Perlu adanya pengaturan tentang Hari Belajar dan Hari Libur 
Sekolah; 

5. Perlu adanya rumusan yang lebih jelas di Perguruan Tinggi 
mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akade 
mik, otonomi keilmuan dan otonomi pengelolaan perguruan 
tinggi; 

6. Perhr adanya peraturan tentang peningkatan mutu tenaga 
kependidikan; 

7. Perlu adanya peraturan tentang sanksi terhadap pelanggaran 
penyelenggaraan pendidikan. 
Perlu dikemukakan disini, bahwa pendapat, sumbangan 

pikiran dan saran dari Fraksi ABRI yang telah dikcmukakan 
dalam proses pembicaraan Tingkat II dan III Rancangan Undang 
undang ini yang pokok-pokoknya antara lain : 
1. Masalah Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) 

diberikan kepada peserta didik sebagai bagian dari keseluru 
han sistem pendidikan nasional. 
Dengan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) diha 
rapkan dapat menumbuhkan pengertian dan kesadaran ten 
tang ketahanan mental ideologi dan pertahanan keamanan 
yang tanggguh pada peserta didik, dan tcrwujud kernampuan 
bangsa sebagai penangkal setiap ajaran, paham dan ideologi 
yang bertentangan dengan Pancasila. 

2. Masalah pendidikan agama. Pendidikan agama pada dasar 
nya diajarkan dari Sckolah Dasar sampai dengan Perguruan 
Tinggi. Pernberian pelajaran agama tersebut kami anggap 
sangat penting sebagai usaha unutk rnemperkuat iman dan 
ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan 
agama yang dianut oleh peserta d idik yang besangkutan 
dengan mernpertahankan tuntutan untuk memnghormati 
agarna lain dalam hubungan kerukunan antar umat beragama 
dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional. 
Manusia yang diinginkan bukan rnanusia yang hanya merni 
liki pengetahuan dan ketrampilan yang tinggi saja melainkan 
harus disertai dengan keimanan dan ketaqwaan kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, yang akan mengarahkan penggunaan 
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pengctahuan dan kctrampilan untuk kebaikan dalarn rangka 
pcmbangunan bangsa dan ncgara. 

3. Masalah Wajih Belajar. Sclain untuk membcrikan dukungan 
tcrhadap arnanat GBHN tahun 1988 tcntang Wajib Bclajar, 
kita juga mcnginginkan makin tingginya kecerdasan bangsa 
kita. Scsuai dcngan tuntutan kebutuhan pernbangunan, rnaka 
bangsa Indonesia tidak cukup hanya bcrperididikan tinggi 
Sckolah Dasar yang lamanya 6 tahun saja, tctapi sudah harus 
mulai dilingkatkan, schingga memiliki kemampuan sctingkat 
Pendidikan Dasar yang lamanya 9 tahun yaitu Sekolah Dasar 
(SD) 6 tahun dan Sckolah Lanjutan Tingkat Pertarna (SLTP) 
3 tahun. Dcngan dcmikian lulusan pendidikan dasar sudah 
mencapai usia yanng Lelah merncnuhi persyaratan usia kerja. 
Fraksi ABRI mcnyadari bahwa untuk mc la ksan akan Wajib 
Belajar tcrsebut mcrupakan hcban berat bagi Pemerintah , 
karena harus mcmhebaskan uang SPP untuk Sekolah Dasar 
dan Sckolah Lanjutan Tingkat Pertarna. Hal ini pcrlu dipa 
h am i, bahwa pclaksanaan nya akan sccara b ertah ap sesuai 
dcngan kern ampuan kcuangan ncgara. Yang penting lan 
dasan hukurn untuk mc laksanakan Wajib Be lajar tclah di 
rumuskan dalam Undang-undang. 

4. Masalah pcserta didik yang ada di Perguruan Tinggi sclain 
dibckali kemampuan akadcmik perlu ditanamkan rasa tang 
gung jawah yang bcsar serta bcrjiwa pcnuh pcn gabdian 
tcrhadap masa depart hangsa dan negara. 
Upaya terscbut di alas adalah untuk rnenanamkan jiwa patri 
otisme dan nasional ismc, schuhungan dcngan usulan Fraksi 
ABRI tcntang kebcbasan akadcrnik hagi mahasiswa. 
Kchebasan yang Fraksi ABRI maksudkan adalah kebchasan 
yang hcrtanggung jawah, yang bcrsi Iat krcatif dan konstruk 
tif. Kcbebasan ak.idcmik harus disertai rasa tanggung jawab 
yang bcsar terhadap masa dcpan bangsa dan negara. 

5. Masalah pcrsyaratan tcnaga pcndidik, 
Fraksi ABRI berpendapat bahwa pcningkatan mutu pcndidi 
kan sangat d it entukan olch tcnaga pcdidik yang mern iliki 
jiwa pcngabdian dan mernil iki kernampuan profcsional. O\ch 
karcna sebab itu Fraksi ABRI mcnghcndaki adanya pcrsyara 
tan yang po kok bagi lenaga pcndidik Jan guru yaitu; mental 
ideologi intcgritas kcprihadian dan kernampuan profesional. 
Persyaratan ierscbut haruds dicantumkan da larn Undang 
undang. 

6. Masalah pemhcntukan Badan Pcrtimhangan Pendidikan 
Nasional. 
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Dalam masalah ini yang penting bagi Fraksi ABRI adalah 
adanya wadah yang dapat menampung aspirasi masyarakat 
dalam rangka keikut sertaan masyarakat dalam pelaksanaan 
pendidikan nasional. 

7. Masalah ketentuan pidana. Pernberian sanksi hukum bagi 
pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal-pasal tersebut 
dalam Undang-undang ini dapat dipabami. Sanksi tersebut 
merupakan perangkat yang dapat digunakan untuk menegak 
kan tertib disiplin penyelenggaran pendidikan, untuk melin 
dungi masyarakat dan peserta didik dari tindakan sewenang 
wenang oleh penyelenggaraan pendidikan yang tidak ber 
tanggung jawab. 
Meskipun demikian Fraksi ABRI berpendapat bahwa pembe 
rian sanksi tersebut lebih dimaksudkan sebagai upaya pence 
gahan. 
Selanjutnya perkenankanlah Fraksi ABRI menyampaikan 

beberapa harapan untuk mendapat perhatian Pemerintah dan kita 
semua hal-hal sebagai berikut : 
1. Setelah Rancangan Undang-undang ini disahkan menjadi 

undang-undang, perlu kiranya untuk segera disebarluaskan 
dan dimasyarakatkan. Dalam upaya pemasyarakatan nanti 
perlu kiranya kita menyampaikan kepada masyarakat, jiwa 
dan pengertian yang terkandung dalam Undang-undang 
tersebut, sehingga masyarakat mengerti dan dapat memahami 
jiwa dan pengertiannya sebagaimana kita memahaminya. 

2. Harus disadari bahwa dengan disahkannya Rancangan 
Undang-undang ini menjadi Undang-undang, tidak akan 
dengan sendirinya semua permasalah pendidikan dalam 
waktu singkat akan teratasi. Banyak tantangan dan hambatan 
yang masih perlu diatasi secara bertahap dan penuh kesaba 
ran dengan landasan keyakinan bahwa apa yang dirumuskan 
dalam Undang-undang ini merupakan pedoman semua pihak 
untuk melaksanakan tugas yang mulia menyongsong hari 
depan bangsa. 

3. Undang-undang ini dalam pelaksanaannya masih harus 
dijabarkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih 
terinci. Diharapkan pihak Pemerintah dapat menyupayakan 
agar jabaran lanjut berupa Peraturan Pemerintah maupun 
peraturan lainn.ya dapat segera terwujud, dan sekaligus dapat 
menggantikan Peraturan-peraturan Pelaksanaan yang ada 
yang sudah tidak sesuai lagi. 
Dengan demikian maka ketentuan-ketentuan dalam Undang 
undang ini akan dapat segera dilaksanakan. 

il 



790 

4. Akhirnya pcrlu ditanarnkan kepada masyarakat bahwa tang 
gung jawab pcndidikan nasional ada pada pundak kita 
bersama, yaitu Pemerintah, masyarakat dan keluarga. 
Dcmikianlah Pendapat Akhir Fraksi ABRI telah karni sam- 

paikan dalam rangka Pembicaraan Tingkat IV Rancangan 
Undang-undang tenlang Sistem Pcndidikan Nasional ini. 
Fraksi Persatuan Pembangunan dengan juru bicara Drs. H. 
Zarkasih Nur. 

Pendidikan mcmcgang peranan yang amat penting untuk 
rncnjamin kclangsungan h idup suatu ncgara, karena pcndidikan 
merupakan wahana untuk mcningkatkan dan mengernbangkan 
manusia. Manusia yang ber kualitas tinggi m er upakan un sur 
penentu dalam pembangunan suatu bangsa. 

Pendidikan Nasional h arus selalu bcrorientasi pada masa 
datang dengan scnantiasa mempcrhatikan nilai-nilai masa lalu. 
Pcndidikan Nasional harus mampu mcnimha terns mcncrus ilmu 
dan tcknologi, dan menguasainya tanpa harus kchilangan idcnti 
tas, sehingga tidak mcluncur kcdalam arus sckularisme, indivi 
dualisrne, matcrialisrnc dan athcisme. 

Ketrampilan dan kcakh lian memang sangat penting, narnun 
tidak kalah pcntingnya adalah mcmbcntuk pandangan, sikap dan 
pri\aku manusia sebagai makluk ciptaan Allah swr. yang diwa 
jibkan untuk mengahdi dan bcribadah kepada-Nya 

Kiranya kelahiran Undang-undang tcntang Sistern Pcndi 
dikan Nasional ini, nantinya akan mcrupakan faktor pendorong 
yang lcbih mantap \agi dalarn mcngc1ola pcrguruan-perguruan 
agama. 

Dcngan dcmikian kita mcng harapkan kiranya pada masa 
masa yang a kan datang k crnajuan pcngclolaan pcn di d ika n 
keagamaan yang sckarang lclah dicapai akan terus lcb ih mening 
kat lagi, dali1m mutu, pcranan, serta penarnpilannya dalam Sistem 
Perididikan Nasional yang memang sccara terus-rncncrus harus 
ditngkatkan pcnyelcnggaraannya. 

Schubungan dengan in i, Fraksi Persatu an Pembangunan 
menghimbau kcpada pihak Pemcrintah, kiranya dcngan lahirnya 
Undang-undang tentang Sistem Pcndidikan Nasional ini, him 
bingan dan hantuan kcpada satuan-satuan pendidikan kcagamaan 
ini akan lcbih ditingkatkan dan diintensifkan lagi. 

Dcngan adanya Undang-undang ini, tcntulah diharapkan 
masalah hari bclajar dan hari lbur ini tidak akan mcnjadi masalah 
yang mcrisaukan lagi. Pcrguruan Swasta tidak perlu khawatir 
lagi akan dicabut subsidi atau fasilitas lainnya , bila mengamhil 
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putusan tentang hari libur sesuai dengaa kebutuhannya, sepanjang 
tetap memenuhi hari belajar yang ditetapkan oleh Pemerintah. 

Dalam bulan Ramadhan, dimana umat Islam akan melakukan 
ibadah puasa, sekaligus meningkatkan pengamalan ajaran agama 
serta merupakan kesempatan bagi orang tua memberikan dan 
meningkatkan pendidikan agama bagi anak-anaknya. Oleh karena 
itu, Fraksi Persatuan Pembangunan menghimbau Pemerintah, 
kiranya hari libur bagi jenjang pendidikan dasar dan menengah 
mulai tahun ini sudah dapat disesuaikan dengan kepentingan 
tersebut di atas, 

Dengan ditingkatkannya ketentuan wajib belajar sampai 
tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tergambar dihadapan 
kita kemudahan-kemudahan yang akan diperoleh anak-anak kita 
pada jenjang pendidikan ini. 

Sebagai kelanjutan dari ketentuan wajib belajar, terpikul 
beban pada pundak Pemerintah untuk menjamin tersedianya 
sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pendidikan dasar 
dengan tidak membebani peserta didik dengan berbagai benruk 
pembiayaan dengan dalih apapun sebagaimana sekarang ini 
masih kita alami. Bahkan kami berharap agar Pemerintah 
memberikan subsidi kepada satuan-satuan pendidikan yang dise 
lenggarakan oleh masyarakat yang menyelenggarakan jenjang 
pendidikan dasar, 

Dimasa-masa yang akan datang, Fraksi Persatuan Pcm 
bangunan mengharapkan agar ketentuan wajib belajar ini dapat 
ditingkatkan sampai jenjang pendidikan menengah atau Sekolah 
Lanjutan Tingkat Atas, 
Kami yakin, investasi dalam bidang pendidikan tidak akan pernah 
merugi. 

Fraksi Persatuan Pembangunan sangat menghargai semua 
pihak dalam panitia Khusus, baik pihak Pemerintah maupun 
Fraksi-fraksi yang telah berhasil mewujudkan harapan-harapan 
baru bagi masyarakat Perguruan Tinggi, yang selama bertahun 
tahun mengharapkan adanya pembaharuan dan kebebasan yang 
bertanggung jawab bagi masa depan perjuangan bangsa dibidang 
pendidikan tinggi. 

Beberapa kesepakatan yang telah dicapai mengenai bentuk 
Pendidikan Tinggi, Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar 
Akademik dan Otonomi Perguruan Tinggi sangat melegakan 
dunia Pergurnaa Tinggi, 

Dalam mewujudkan pelaksanaan kesepakatan tersebut diatas, 
Fraksi Persatuan Pembangunan mengharapkan kepada Pemerin 
tah agar dalam penjabaran kesepakatan tersebut dalam bentuk 
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Pcraturan Pcmerintah m;rnptm h:rnturnn Mentcri bcnar-b enar 
mampu mcmenuhi harapan rnasy:1;1;k;:t Pcrguruan Tinggi, sesuai 
dcngan tujuan dan rnaksud yang tcrkar.dung didalarn Rancangan 
Undang-undang yang scgcra akan disahkan ini. 

Kebebasan Akadcrnik (disamping kcbcbasan mimbar) Jan 
otonorn i Pcrguruan Tinggi akan menggairahkan kchidupan 
Perguruan Tinggi di negara kita, yang sekaligus merupakan ha] 
yang sang at pcnting un tu k mc mucu kcmajuan Ji b idarig il mu 
pcngctahuan dan teknologi. 

Keb ebasan Aka dcm i k yang hu k an ha n ya dip un ya i o lch 
tenaga pengajar tetapi juga olch mahasiswa, akan dapat mcndo 
rong mcrcka untuk mclaiih diri dan pikiran rnereka untuk rnenjadi 
pakar di hiJang masing-masiug. Deng an Otonomi Pcrguruan 
Tinggi, baik da lam bi dang ke ilrnuan maupun dalam hidang 
pcngclolaan, kita harapkan ap1r scmua Perguruan Tinggi di tanah 
air kita dapat her lomb a-Iomb a untuk mcn ing katkan mutu dan 
mendapatkan pcncrnuan-pcncmuan ham dalarn rangka mcngcm 
bangkan ilmu pengctanuan dan tcknolugi. 

Mcngcnai Sckolah Tinggi dan Politc kn ik, Fr aksi Pcrsatu an 
Pcmbangunan mengharapkan agar di dalarn pcnjabaran mclalui 
Per atu ran Pcmcri n t ah da pa t mcrn cn uh i har ap an m a s y a ra k at 
Perguruan Tinggi dan masyarakat umum, schagai bcrikut : 
a. Sekolah Tinggi 

Untu k mcmpcrluas cakrawa la dalarn pcngabdiannya 
kepada ncgara dan hangsa, Sckoluh Tinggi .nclalui Undang 
undang ini mcndapat misi baru dcngan mcngelola program 
program stu<ly yang bcrsitat protcsional, disarnp1ng program 
program yang bersilat akadcrnik. 

Program-program yang hcrsifat profcsi onal tcrscbut 
d a pa t diwuju d kan da l am pr ogr a m Diploma T, B, Hf d a n 
Diploma IV dart dapat pul a bcrwujud dalarn program-pro 
gram yang l cb ih in tens lag i , yaitu progn1m sp esia lis I dan 
program spcsialis II. 

b. Politeknik 
Fr aks i Pcrsatuan Pcmhangunan mcnghar apk an agar 

Pcndidi kan Politcknik in i , tidak saja diperun tukkan bagi 
mahasiswa bcbas atau rnahasiswa murni yang dapat mcngi 
kuti kuliah-kuliah di pagi hari, tetapi hendaknya juga dapat 
d imanf'a at k an dan diper u ntu kk a n bagi ca lon mahas iswa 
pekerja/karyawan yang mcmcnuhi persyaratan. 

Politeknik sehagai salah satu pcndi dik an tinggi yang 
mengclola dan menyelcnggarakan pcndidikan terapan dalam 
sejumlah bidang pcngctahuan khusus, akan sangat hcrarti 
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apabila dapat pula menyerap calon-calon, mahasiswa peker 
ja/karyawan dari berbagai lapangan pekerjaan. 
Tenaga pengajar yang profesional dituntut untuk memiliki 

keluasaan dan kedalaman ilmu pengetahuan dan teknologi dan 
ketrampilan khusus, terutama bidang study yang menjadi tugas 
utamanya sebagai tenaga pengajar, di samping perlunya kedala 
man dalam ilmu psychologi, peadagogi dan metodologi pengaja 
ran sebagai kelengkapan yang amat penting sebagai tenaga 
pendidik ataupun tenaga pengajar, 

IKIP sebagai salah satu lembaga pendidikan tenaga keguruan 
perlu ditingkatkan dan dirnantapkan keleluasaan dan kedalaman 
ilmu bidang studynya yang bertalian dengan kurikulum jangka 
waktu masa study maupun sasaran profesionalitasnya yang dise 
laraskan dengan kebutuhan pembangunan. 

Selanjutnya, Fraksi Persatuan Pembangunan menghimbau 
Pemerintah kiranya Pemerintah akan memperhatikan dengan 
sungguh-sungguh dan menghormati keberadaan, kedudukan, ciri 
khas dan peranan yang dimiliki oleh pendidikan swasta, sehingga 
tidak terjadi hal-hal yang dapat menimbulkan kejanggalan dalam 
pembinaan dan pengawasannya, dan dengan selalu mengupaya 
kan bantuan yang diperlukan bagi tumbuh dan berkembangnya 
satuan-satuan pendidikan swasta secara pesat dapam perlombaan 
mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Kalau dalam dunia teknologi, seperti komputer, kita menge 
naJ istilah virus yang dapat merusak program komputer itu, maka 
dalam dunia pendidikanpun mungkin pula ada virus yang dapat 
merusak dunia pendidikan kita. Fraksi kami melihat beberapa hal 
yang dapat menjadi virus bagi dunia pendidikan, antara lain : 

Secara khusus ingin kami menyebut media massa, baik 
berupa tulisan, audio visual dan lain-lain. 
Buku pendidikan sex dengan judul "Adik Baru", adalah contoh 
dari virus itu. 

Fraksi kami yakin, bangsa kita masih mempunyai budaya 
yang mengenal patut dan tidak patut serta mengenal yang sopan 
dan tidak sopan, lebih-lebih bangsa Indonesia menjunjung tinggi 
nilai-nilai agama, semuanya telah dilanggar oleh buku "Adik 
Baru ". 

Berdasarkan pokok-pokok pikiran dan pandangan-panda 
ngan yang telah kami uraikan dimuka, maka tibalah kami pada 
Pendapat Akhir Fraksi Persatuan Pembangunan, bahwa : 

"Dengan mengucapkan Bislillahirrahmanirrahim, Fraksi 
Persatuan Pernbangunan menyatakan dapat menerima dan 
menyetujui Rancangan Undang-undang tentang Sistem 
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Kedua 

Pendidikan Nasional ini, untuk disahkan menjadi Undang 
undang ". 
Fraksi PDI dengan juru bicaranya Drs. Subagyo men 

yampaikan kata akhir Fraksinya sebagai beikut: 
Dalam kesempatan yang mulia ini ingin mcnyampaikan 

"kehendak politik" sebagai berikut: 
Pertama : Fraksi PDI mengajak scgcnap pihak dalam dunia pendi 

dikan atas dasar dan melalui UU ini dalam mcnycleng 
garakan setiap pendidikan, harus tetap mantap dan lurus 
konsistcn menuju kepada mcmbina pribadi-pribadi 
manusia Pancasila yang sepanjang hidupnya bertaqwa 
kcpada Tuhan Yang Maha Esa. Membentuk warga 
ncgara yang susila, cakap, berdedikasi tinggi mengabdi 
kepada Nusa, Bangsa dan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, kuat lahir batin untuk menegakkan kebenaran, 
keadilan, hukum dan demokrasi Pancasila yang berguna 
bagi diri pribadi dan bangsa dalam mewujudkan masyara 
kat adil makmur berdasarkan Pancasila. 
Lehih lanjut, kita scrnua harus peka dan waspada dalam 
rangka penyusunan dan mengembangkan kurikulum 
harus sungguh-sungguh aman, bahwa semua bagian 
mata pclajaran dan cara-car a membcrikan pelajaran 
harus bersifat menangkal perigaruh dan ajaran-ajaran 
yang bertentangan dcngan Pancasila sebagai Dasar 
Negara, Pandangan Hidup Bangsa dan Ideologi Nasion 
al. 
Fraksi POI mengajak segenap pihak dalarn dunia pendi 
dikan nasional, alas dasar dan melalui Undang-undang 
ini, dalarn menyclcnggarakan setiap lembaga pendi 
dikan, tetap mcnjunjung tinggi dan mengamalkan secara 
seksarna, secara scrasi - selaras - seimbang Filosofi 
Pcn di dikan Nasional yang ditanamkan oleh Bapak 
Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, dalam scsanti 
"Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, 
Tut Wuri Handayani". 
Hal ini penting sebab apabila dunia pendidikan hanya 
menonjolkan salah satu sayap dari pada scsanti tcrscbut, 
misalnya hanya "Tut Wuri Handayani" melulu, kiranya 
ccnderung tidak bakal berhasil mencapai tujuan pendidi 
kan nasional, karena tidak mcngambil inisiatif, motivasi 
dan memberikan keteladanan scbagaimana dikehendaki 
oleh sayap sesanti yang lain. 
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Ketiga Fraksi PDI minta kepada Pemerintah untuk memberikan 
perhatian yang lebih meningkat pada usaha-usaha penye 
lenggaraan pendidikan yang mengutamakan pendidikan 
kejuruan di bidang teknik/pertukangan, perdagangan, 
agronomik, secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan, 
dalam rangka membina peserta didik menjadi tenaga 
tenaga siap pakai mandiri dan siap produktif sesuai 
dengan syarat-syarat maupun tuntutan perkembangan 
masyarakat yang sedang membangun. 
Dalam pada itu lembaga-lembaga Pendidikan yang 
berkaitan dengan kedaulatan/kemaritiman, perikanan dan 
pertanian dalam arti luas perlu ditingkatkan kuantitas 
maupun kualitasnya dengan tanpa memberatkan beban 
rakyat. 

Keempat : Fraksi PDI sangat berkeinganan agar dalam kehidupan 
dunia Perguruan Tinggt mendapat jaminan berlakunya 
kebebasan Akademik dan kebebasan mimbar akademik 
serta otonomi keilmuan, Perguruan Tinggi memiliki 
otonomi dalam pengelolaan lembaganya, sebagai pusat 
penyelenggaraan pendidikan tinggi dan penelitian ilmi 
ah. Dalam alur pengertian tersebut, pengembangan 
Pergururan Tinggi ditujukan kepada pengamalan Tri 
Dharma Perguruan Tinggi ialah kemampuan menye 
lenggarakan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan 
pengabdian kepada masyarakat, yang selama ini sudah 
melembaga dengan sebaik-baiknya, 
Pengeritan-pengertian tersebut perlu dipellhara dan 
dibina secara sungguh-sunggub dalam usaha memper 
tinggl ilmu pengetahuan, tehnologi, dan semangat nasio 
nalisme, patriotisme, dan sesuai dengan fungsi pergu 
ruan tinggi ialah memenuhi kebutuhan akan tenaga 
tenaga sarjana yang cakap terampil, yang mempunyai 
kesadaran dan tanggung jawab untuk mengambi] prakar 
sa bagi kemajuan bangsa dan negara. 

Kelima Pembinaan generasi muda Fraksi PDI mengajak seluruh 
masyarakat, terutama pihak pemerintah untuk selalu 
berpikir keras dan bekerja keras melancarkan pembinaan 
generasi muda sebagai pemergai masa depan bangsa dan 
negara. 
Masalah Pemuda, baik dikota maupun didesa, baik yang 
masih sekolah maupun yang sudah bekerja, atau lebih 
lebih yang karena sesuatu hal tidak memperoleh peker 
jaan harus senantiasa mendapat prioritas perhatian, 
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bimbingan dan pcmbinaan dari keluarga, masyarakat dan 
pcmerintah. 
Pemuda masa kini harus dipcrsiapkan secara sadar dan 
terarah untuk siap menjadi gcncrasi penerus dan pcmim 
pin yang baik disegala bidang pada masa-masa yang 
akan datang, dengan bckal ilmu pcngetahuan, kernam 
puan, karekter, dan semangat tanggung jaw ab. Kalangan 
Pemuda se nd ir i harus herusaha dan hekcraja kcras 
mempersiapkan dir inya secara sadar dan penuh ideal 
isme untuk masa depannya dan masa dcpan bangsa yang 
gcmilang. 
Maka dari itu pcmhinaan dan pcngcmbangan Pernuda, 
Prarnuka , Mahasiswa, dan cende.kiawan harus terus 
rncncrus dilaksanakan dalarn rarigka man power plan 
ning kcpemimpinan bangsa. 
Dari rangkaian butir-hutir "Kehendak rakyat" Fraksi POI 
tersebut, sarnpa ilah pada kcsimpulan dcngan tekanan 
bahwa : 
1. UU tcntang sistcm pendidikan nasional, nantinya 

harus bcnar-b enar mcnjadi m i l i k scluruh lapisan 
masyarakat serta mcrupakan al at clan sckaligus 
tujuan yang arnat pen ting dalam perjalanan menca 
pai cita-cita nasional. 

2. Sclanjutnya alas dasar dan m elalu i UU tentang 
Sistcrn Pcndidikan Nasional, seharus kita mampu 
menjawab scgala bentuk kckurangan dan kelemahan 
pcngalur dasar mengenai pcnyclcnggaraan pendidi 
kan dari masa lalu dan rnasa kini yang scdang ber 
langsung, mampu mcnjawab tuntutan kcmajuan 
ilmu pengctahuan dan tehnologi, mampu menam 
pung serta menterjemahkan aspirasi scluruh lapisan 
masyarakat, dan mampu mcwujudkan upaya-upaya 
pcningkatan kualitas manusia Indonesia, memperda 
lam rasa cinta tanah air, mempertcbal semangat 
berbangsa, mengobarkan sernangat patriotismc, me 
ngcmbangkan jiwa dan semangat Dcmokrasi Panca 
sila dalarn m encapa i keadilan sosial bagi seluruh 
rakyat Indonesia. 

Da l arn kcscmpatan in i Fra ks i PDI bcrsemangat untuk 
menyampaikan saran-saran dan harapan sebagai berikut : 
I Bahwa dalarn kehidupan suatu bangsa, pcndidikan mempu 

nyai pcranan yang arnat perning untuk menjarnin perkern 
bangan dan kelangsungan kchidupan bangsa yang besangkut- 
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an. Hingga dengan demikian penyelenggaraaa pendidikan 
nasional seharusnya disusun sebagai usaha sadar untuk 
memungkinkan Bangsa Indonesia mempertahankan kelang 
sungan hidupnya dan mengembangkan dirinya secara terns 
menerus dari satu generasi ke generasi berikutnya. 
Maka dari itu dalam rangka pengaturan lebih lanjut, hendak 
nya ditertibkan, ditumbuhkan dan dipenuhi secara serasi, 
terpadu dan berkesinambungan aspek-aspek yuridis formal 
Pasca Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional 
berupa Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan 
Menteri, Keputusan Menteri dan seterusnya, 
Perlu selekasnya disusun Peraturan Pemerintah dan peratur 
an-peraturan lanjutan sejak dekade awal PELITA V, jangan 
terulang lagi pengalaman babwa ternyata banyak Undang 
undang yang memerlukan peraturan pelaksanaan lebih lanjut 
dalam Peraturan Pemerintah dan lain-lain, ditunggu-tunggu 
setelah 2 tahun, S tahun, 10 tahun bahkan 20 tahun hingga 
sekarang tetap belum ada Peraturan Pemerintahnya. 

2. Dalam hal pembuatan Peraturan Pemerintah hendaknya 
benar-benar dilaksanakan konsensus bahwa Fraksi-fraksi c.q. 
mantan PANSUS RUU tentang Pendidikan Nasional, akan 
diikut sertakan agar secara tepat dan sungguh-sungguh kita 
semua mampu menyalurkan, menterjemahkan dan menjel 
makan segenap aspirasi masyrakat, Dengan demikian terja 
min dan terwujud demokratisasi dalam pendidikan nasional, 

3. Dalam masa berlakuknya Undang-undang tentang Sistem 
Pendidikan Nasional, melalui pengaturan dasar dan pengatu 
ran lanjutan hendaknya tidak terjadi lagi pemeo "ganti 
Menteri, ganti peraturan", tidak terdengar lagi keluhan makin 
merosotnya mutu pendidikan nasional, tidak ada lagi jeritan 
kurangnya atau minimnya kesejahteraan dan jaminan sosial 
para guru dan lain sebaginya, 

4. Dengan dipenuhinya secara bertahap pengadaan sebagaimana 
mestinya perangkat lunak maupun perangkat keras di sektor 
pendidikan, sudah saatnya sektor pendidikan dikelola melalui 
prinsip-prinsip management secara bertanggung jawab, seca 
ra profesional, terutama WASKAT agar dalam kondisi 
preventif, tertib administrasi dan disiplin anggaran, segenap 
sarana dan prasarana sektor pendidikan dapat dipelihara, 
dimanfaatkan dan dikembangkaa dengan lancar, effektif dan 
sebaik-baiknya. 
Terutama pengadaan Iasilitas pendidikan di daerah terpencil, 
di daerah perbatasan dan lingkungan pemukiman "Wong 
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Cilik" di seluruh Indonesia perlu diberi perhatian khusus 
untuk dapat dicukupi sesuai dengan kepentingan pendidikan 
secara layak. 

5. Badan Pertirnbangan Pcndidikan Nasional hcndaknya sele 
kasnya dibentuk dan difungsikan sccara cfcktif sebagaimana 
mestinya. Dib entuk derig an heranggotakan tokoh-to koh 
masyarakat, tcrmasuk tokoh-tokoh kekuatan sosial politik 
sebagai modal dasar pernbangunan yang tentunya juga dipilih 
dari tokoh yang mcrnarnng merni liki kapasitas dan antusias 
di bidang pendidikan. 

6. Alas dasar obyektifitas kepcntingan dan makna pendidikan 
nasional, pcrlu alokasi 25 % APBN untuk pembangunan 
sektor pendidikan, hingga dengan dern ik ia n dapat dikern 
bangkan keseluruhan prasyarat dan kondisi-kondisi penun 
jang sektor pcndidikan. 
Dalam aspirasi ini, dapat disusun secara mantap perencanaan 
strategis dan prioritas program di sektor pendidikan yang 
mengarah kepada : 
a. Pendidikan bukan lagi mcrupakan harang mcwah, ter 

jangkau o1ch se luruh lapisan masyarakat dan dalam 
rangka memcnuhi kcbutuhan azasi warga negara seba 
gaimana arnanat Pcrnbukaan lJUD 1945 "rncnccrdaskan 
kehidupan bangsa" dan pasa 31 ayat (1) UUD 1945: 
"Tiap-tiap warga negara berhak rnendapat pengajaran". 

b. Realisasi peranan perididikan secara m emadai dalam 
pembinaan dan pcngcmhangan sumbcr daya m anu sia 
yang dibutuhkan untuk mcndukung kcb cr h a s il an 
pembangunana nasional sehagai pengamalan Pancasila 
ialah manusia Pancasila scnagai manusia pembangunan 
yang tinggi kualilasnya dan mampu mandiri tan pa 
menjadi beban pihak lain ataupun bcban masyarakat. 

c. Mampu member] bekal pcralatan teknis yang diperlukan 
sccara standart ataupun sccara minimal kcpada seluruh 
lulusan sekolah kejuruan bagi yang mcmbutuhkannya, 
schingga dengan demikian para lulusan tersebu t benar 
benar siap pakai, siap mandiri, dan siap produktip, dapat 
secara langsun g tcrj un ditcngah-tengah masyarakat 
untuk partisipasi sccara konkrit tcrhadap proses Pcm 
bangunan Nasional. 

7. Partisipasi Masyarakat, 
Di dalam RUU tcntang Sistcm Pendidikan Nasional ini 
dirumuskan dalam Bab XIII peran scrta masyarakat. 
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Hal ini terutama didasarkan atas penegasan bahwa tanggung 
jawab pendidikan itu ada ditangan keluarga, masyarakat dan 
Pemerintah. Dalam hal ini kedudukan Pemerintah dan 
masyarakat bukanlah bubungan yang sifatnya sub-ordinatif, 
Didalam pasal 47 (1) terumus, bahwa masyarakat sebagai 
mitra Pemerintah. Ini akan memberikan ruang gerak yang 
seluas-luasnya bagi masyarakat untuk ikut serta dalarn 
pembangunan pendidikan dinegeri tercinta ini. 
Pembangunan Pendidikan Nasional ini sudah jauh awal men 
jadi juga perhatian masyarakat. Ini nampak dengan lahirnya 
Musyawarah Perguruan Swasta (MPS) yang meliputi antara 
lain Taman Siswa, Muhammadiyah, Katolik, Kristen, Al 
Maarif dan perguruan-perguruan swasta lain, seperti misal 
nya Persit Kartika Candra Kirana, Perwani, PGRI, Dharrna 
Wanita dan Jain sebagainya, yang terdapat bik ditingkat 
Nasional maupun ditingkat daerah. 
Dengan adanya konsep sistem Pendidikan Nasional yang 
jelas, ini juga rnenjadi keinginan dari perguruan swasta, agar 
peranan dan partisipasi masyarakat didalam menyelenggara 
kan pendidikan untuk rakyat itu tidak diombang-ambingkan 
oleh keadaan dan acuan dan penilaian yang berubah-ubah 
setiap kali. 

8. Perguruan T'inggi perlu lebih diintegrasikan pada arah 
mendorong berhasilnya pembangunan Nasional, setidak 
tidaknya pembangunan masyarakat dilingkungannya. Se 
hingga tidak lagi terdapat kesenjangan antara Ilmu Pengeta 
huan dengan perkembangan masyarakat, 
Dalarn pada itu hendaknya dapat dimanfaatkan secara opti 
mal kesempatan kerja sama ataupun bantuan luar negeri bagi 
perkembangan I1mu Pengetahuan dan Tekno1ogi dalam 
negeri, utamanya disesuaikan dengan kebutuhan teknologi 
tepat guna ataupun spesialisasi, 

9. Perlu selekasnya disusun program secara konkrit dan rinci, 
mengenai bidang-bidang IPTEK yang dilingkungan bangsa 
kita masih tertinggal perkembangannya, dan langka tenaga 
ahlinya, untuk kemudian mendapat perhatian ataupun priori 
tas guna penyelenggaraan pendidikannya dan pengemban 
gannya, sebab bukan tidak mungkin peranan dan bidang 
bidang IPTEK yang tertinggal dan langka tenaga ahlinya itu 
tidak kalah pentingnya dalam menunjang pembangunan 
Nasional, lebih-lebih dimasa depan dimana pengembangan 
semua sektor pembangunan harus makin seimbang peranan- 
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nya, maka dari itu mulai sckarang h ar u s ditetapkan d an 
dimantapkan kerangka landasannya. 

10. Para siswa, Mahasiswa, dan lulusan sarjana yang akan mclan 
jutkan pcndidi kan kcluar ncgcri hcndaknya dalam ketcntuan 
pcrizinannya ditctapkan syarat harus lcb ih dahulu Lulusan 
Pcnataran P-4, ha! ini penting untuk mewujudkan kctahanan 
Nasional yang tangguh atas dasar kcmampuan bangsa me 
nangka1 se.d i n i mun g k i n , scgcnap pcngaruh dan aj ar an , 
paharn scrta idco!ogi yang hcrtcntangan dengan Pancasila 
dan UUD 1945. 

11. Scsua i dcngan azas, Jan da lam rangka sistcm Pcndidikan 
Nasional yang mcrnb cri kcscmpatan bcl ajar scluas-Iuasnya 
kcpada setiap warga n cgara, hi ngg:a dalam pcnerimaan scsco 
rang schagai pcscrta didik tid ak dibcn ar kan adan ya perbe 
daan alas dasar jenis kclamin, agama, ras, suku, latar hcla 
kang sosial dan tingbt kcmampuan e kon orn i, hendaknya 
sckolah-sckolah Umurn dan Perguruan Tinggi juga terbuka 
dan m ernber i kesempatan kcpada warga ncgara tuna-raga 
(pcndcrita cacal tuhu h) yang mcmang mcmcuuh i svara t 
syarat cdukatif untuk mcnjadi pcscrta didik. 
Scdangkan mengcnai RLU tcntang Sistcm Pcndid ikan 

Nasional yang s e ca r a in t e ns il' k ita susun b cr s am a in i , pada 
umumnya Fr a ks i PDI menilai su da h haik. Ka l aupun sctclah 
mclalui tclaah analisa yang mcndalarn atax dasar naluri jiwa dan 
semangat Pancasila, atas dasar naluri sejarah perjuangan bangsa, 
dan alas dasar naluri Kctahanan Nasional schagairnana diarnanat 
kan Garis-garis Bcsar Haluan Negara, maka dcngan amat sangat 
Fr aksi PDI tid a k jemu-jcmunya m engajak scmua Fr aksi untuk 
menelaah kernbali dan secara jernih mernahami substansi Penjela 
san Pasal 28 ayat (2) RUU ini yang diruruuskan scbagui bcrikut : 
"Tenaga pengajar pendidikan agama hams beragama sesuai 

deng an agum a yang diajurkan d an ag ama peserta didik yang 
bersangkuian ". 
Khususnya mcnyangkut Penje lasan Pasal 28 ayat (2) tcrscb ut, 
sctclah Fraksi PDI rncngkaji ulang sccarn luas dan mcndasr, diser 
tai bcrbagai pcrtimb ang an pcrspcktif m asa dcpan , maka demi 
pemantapan, pcng arna ian dan pcngamanan Pancasila schagai 
satu-satunya ants, Fraksi PDI berpcndirian agar Pcnjclasan terse 
but dihapus, tcgasnya Pcn yclasan Pasal 28 ayat (2) terscbut tidak 
dipcrlukan, dikcrnbalikan kcpada rurnusan Penjelasan alas Pasal 
dan ayat yang bersangkutan didalarn RlJU yang dinjukan o leh 
Pemerintah, yang herbunyi : "Cukup jehis". 
Adapu n alasan-alasan sehaga i hcri kut : 
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1. Pasal 28 ayat (2) RUU ini sudah cukup jelas, sehingga tidak 
memerlukan Penjelasan lagi, bahkan dengan adanya Penjela 
san sebagaimana yang sekarang ada justru akan menimbul 
kan keracuan tafsir, dan membuka celah-celah yang dapat 
menjadi peluang untuk terjadinya kerawanan-kerawanan 
sosial dan politik serta dapat mengganggu ataupun rneng 
bambat pelaksanaan Pembangunan Nasional sebagai penga 
malan Pancasila, 

2. Penjelasan Pasal 28 ayat (2) tersebut tidak relevant dengan 
Pasal 28 ayat (2) itu sendiri, dan tidak sejalan dengan pasal 7 
serta pasal 47 ayat (2) beserta Penjelasannya. 

3. Didalam masyarakat Pancasila, bak setiap warga negara 
harus dihormati, termasuk bak memilih pendidikan bagi 
peserta didik sesuai keinginan orang tua selama peserta didik 
masih berada didalam tanggung jawab orang tua. 

4. Lebih-lebih apabila kita mempelajari kembali segenap risalah 
dan materi persidangan MPR 1988, ternyata substansi yang 
tertuang dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (2) itu pernah diba 
has oleh Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR maupun 
Komisi A Sidang Umum MPR 1988 tentang Garis-garis 
Besar Haluan Negara, yang akhirnya tidak diterima oleh 
Majelis. 
Atas dasar pendirian dan catatan khusus terhadap penjelasan 

Pasal 28 ayat (2) tersebut tadi, dengan selalu mohon bimbingan 
dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. 

Fraksi POI dengan ini menyatakan tidak keberatan/menyetu 
jui RUU tentang Sistem Pendidikan Nasional untuk ditetapkan 
menjadi Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional 
dengan catatan Penjelasan 28 ayat (2) dihapus sebagaimana yang 
telah kami tegaskan di atas, 
Sambutan Pemerintab disampaikan oleh Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan, Fuad Hassan. 
' Dengan perasaan lega seraya memanjatkan puji-syukur 
kepada Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, hari ini kta 
sampai pada saat yang penting artinya bagi penyelenggaraan 
ikhtiar pendidikan pada umumnya dan akan berlakunya satu 
sistem pendidikan nasional pada khususnya, sesuai yang diama 
natkan UUD 1945 pasal 31 ayat (2). Perjalanan sangat panjang 
telah kita tempuh untuk menghasilkan undang-undang yang 
mengatur penyelenggaraan pendidikan nasional, dan ndak sedikit 
permasalahan majemuk yang kita hadapi sepanjang perjalanan 
itu. Sekalipun demikian, disertai keyakinan yang teguh maka 
sampailah kita sekarang pada garis akhir yang menutup tahap 
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pertama pcrjalanan itu, yang sekaligus menandai garis awal tahap 
perjalan berikutnya dan selanjutnya. 

Era baru pembangunan pcndidikan nasional akan kita masuki 
bcrsama dengan hcrlakunya Undang-undang tentang Sistcm 
Pendidikan Nasional nanti. Sebab dengan berlakunya Undang 
undang itu nanti, maka tcgaslah adanya pedoman penyelengga 
raan kegiatan pendidikan di Indonesia dan mantaplah pula satu 
sistcm pendidikan nasional yang berlaku diseluruh tanah air. 
Tcntu saja menysul bcrlakunya undang-undang ini akan diterbit 
kan sejumlah peraturan pelaksanaan pada bcrbagai tingkat 
kewenangan sesuai dcngan apa yang termuat dalam undang 
undang itu scndiri. In i b er arti b ah wa dalam b eb crapa bu Ian 
mcndatang kita harus siap mcncrhitkan serangkaian peraturan 
pelaksanaan scsuai dcngan undang-undang yang berlaku nanti. 
Tentu kita per lu mengusahakan agar scgala pcnycsuaian tcrrnak 
sud tidak diwujudkan dengan hcntakan yang mcnggangu kctc 
nangan masyarakat luas, apabila dunia pcndidikan. Kiranya kita 
perlu mcrcntangkan suatu masa pcralihan yang sebaik-baiknya, 
sehingga scmua kegiatan pcndidikan tidak justru tcrgangu dcngan 
berlakunya undang-undang ini, dcngan konsckucnsi diierbitkan 
nya pcraturan pelaksanaannya. 

Maka hcndaknya dimengcrti jika kita akan melakukan peru 
b ahan yang dipcrlukan itu sccar a bcrangsung-angsur, scrnata 
m ata karma kta perlu mcmpcrtirnbangkan scgala faktor yang 
bcrpcngaruh dalam proses pcralihan itu. Masyarakat luas juga 
perlu tahun tcntang isi undang-undang yang her laku nanti dan 
memahaminya bcrikut apa yang tcrcantum sebagai pcnjclasannya. 
Dengan dcmikian, maka masyarakat juga lehih siap untuk mene 
rima pcnycsuaian-penyesuaian yang per lu dilaksanakan sesuai 
kcs cra si a n n ya dcngan undang-undang itu , Kiranya haik jika 
orang tidak m ernbcr ikan tanggapan tcrhadap undang-undang 
yang akan berlaku nanti tanpa atau schclurn mcrnbacanya scutuh 
nya, tanggapan dcmikian itu kurang nilainya akan tctapi dapat 
menjadi scbab timbulnya pcrang-pendapat yang menyesatkan. 
Oleh karcnan ya, maka kita patut mengimbau semua kalangan 
untuk memhaca cermat dan mcmahami bcnar muatan undang 
undang ini bcserta pcnjclasannya. 

Inti dari sctiap undang-undang adalah hasrat pengaturan dan 
pengaturan yang mcnycluruh kadangkala dihadapkan pada kasus 
kasus yang menuntut pendekatan tcrtcntu, sekalipun harus tetap 
hcrada dalam ruang gerak yang tersedia dalarn undang-undang 
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yang berlaku. Maka segala peraturan pelaksanaan yang menyertai 
undang-undang ini hendaknya bertolak dari sikap arif dan bijak 
sana. 

Perlu dicatat, bahwa menanggapi usulan semua fraksi perihal 
perlunya ada wahana yang memdapingi pemerintah untuk mern 
berikan masukan guna dipertimbangkan dalam perencanaan 
pengembangan upaya pendidikan, maka pemerintah menyambut 
baik gagasan tersebut dan menyetujui dibentuknya Badan Pertim 
bangan Pendidikan Nasional. Adanya badan ini niscaya akan 
berguna bagi penyelenggaraan upaya pendidikan yang seiring 
dengan aspirasi masyarakat luas. 

Evaluasi terhadap undang-undang ini hendaknya tidak 
sekedar didasarkan pada kepentingan dunia pendidikan jangka 
pendek, narnun justru dalarn jangkauan waktu lebih panjang 
meliputi masa depan. Itu sebabnya maka perumusan undang 
undang ini cukup umum untuk memberikan keleluasaan gerak 
demi penyesuaian khususnya dengan perkembangan ilmu dan 
teknologi, namun juga cukup khusus untuk menjamin terpelihara 
nya stabilitas sistem pendidikan nasional, 

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan 
UUD 1945 menanggung amanat demi mewujudkan cita-cita men 
cerdaskan kehidupan bangsa, amanat ini hams kita hayati makna 
dan nilainya sehingga ikhtiar pendidikan sungguh-sungguh terpi 
kul bersama dan serempak oleh keluarga, masyarakat dan peme 
rintab, masing-rnasing denan keikhlasan mengerahkan kemam 
puannya sebagai sumberdaya yang bermanfaat bagi kemajuan 
pendidikan diseluruh tanah air. 

Dari keseluruhan undang-undang ini terpantul jelas beta pa 
penting peran tri tunggal - keluarga, masyarakat dan pemerintah 
untuk menggarap bidang pendidikan ini, dengan berlakunya 
undang-undang ini maka searah pula kita menggerakkan dinami 
ka pendidikan nasio-nal sebagai bagian dari keseluruhan pern 
bangunan nasional, Maka cita-cita pendidikan sebagaimana 
tercermin dari berbagai perumusan dalam undang-undang ini 
kiranya dapat melandasi segala prakarsa kita untuk meningkatkan 
mutu rnanusia Indonesia melalui upaya pendidikan yang semerata 
mungkin, Dalam kaitan inilah kita dihadapkan pada tantangan 
tugas untuk merintis persipan demi per1uasan kesempatan belajar 
bagi setiap anak Indonesia sampai sekurnag-kurangnya meliputi 
sekolah lanjutan tingkat pertama. Usaha rintisan ini niscaya terasa 
lebih ringan apabila didukung oleh tri tunggal termaksud tadi. 

Itikad bulat untuk membangun sistem pendidikan nasional 
yang mendukung terwujudnya kemajuan masyarakat Indonesia 
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yang berakar pada kcbudayaan bangsa dan persatuan nasional 
yang berwawasan Bhinneka Tunggal lka bcrdasarkan Pancasila 
dan UUD 1945 ternyata rncndasari lancarnya pcmbahasn Ran 
cangan Undang-undang yang k ini mendckati penun tasan nya 
untuk dibcrlakukan sehagai Undang-undang tcntang Sistcm 
Pendidikan Nasional. 

Dalam undang-undang yang kita hasilkan bcrsama ini jclas 
lah bahwa perumusan pcngaturan bcrsifat cukup umum schingga 
tidak akan menghambat upaya pcngcmbangan scsuai dcngan 
perkernbangan di masa depan, akan tetapi sekaligus cukup khusus 
sehingga dapat rnembatasi kewenangan pada fihak pemerintah 
maupun masyarakat mclimpah rncnjadi kcscwcnangan dalam 
penyclenggaraan pendidikan. Undang-undang tcntang Sistem 
Pendidikan Nasional yang nanti akan bcrlaku juga mcmpcrhati 
kan keseirnbangan antara upaya pendidikan demi kepentingan 
masyarakat Indonesia seluruhnya dan kepcntingan m a n us ia 
Indonesia scutuhnya. 

Itulah antara Jain yang mcnj adi alasan mcngapa kita tidak 
per lu kuatir akan mcnjclmanya pengaturan kcgiatan pcndidikan 
yang dilakukan sekehendak hati fihak pejab at atau anggota 
masyarakat, dernikian pula tidak pcrlu diresahkan akan tcrjadinya 
ketimpangan dalam upaya pcndidikan demi kcmajuan bcrsarna 
m aupun pcrotanan, bagaimanapun juga, keser asian hubungan 
tirnbal balik antara manusia dan masyarkat harus diturnbuhkan 
melalui ikhtiar pcndidikan. Kita tentu tidak mendambakan masya 
rakat yang memangkas kcunggulan warganya scbagai pcrorang 
an, akan tctapi scbaliknya kita tentunya tidak mengharapkan 
dihasilkannya pcr orangan yang terasing dar i masyarakatnya 
scndiri. 

Kalau Undang-undang tentang Sistcm Pendidikan Nasional 
ini sudah disahkan keberlakuannya, maka kita masih harus melan 
jutkan tugas untuk menerhitkan scjumlah pcraturan pclaksanaa 
nya. Kita b erharap tugas ini dapat dirampungkan dalam waktu 
yang scsingkat-singkatnya. Dalam mcl aksan a kan tug as ini 
Pernerintah bcrniat akan menycrtai unsur-unsur kcernpat Fraksi 
Dewan yang tcrhorrnat ini, khususnya para anggota Dewan yang 
selama bcrbulan-bulan ikut serta dalam pernbahasan mcteri RUU 
sernula tcntang Pendidik an Nasional. Dengan dcmikian maka 
kiranya akan lebih tcrjamin lagi terjaganya kaitan antara pasal 
pasal dan ayat-ayat dengan pcnjclasannya yang kcmudian berben 
tuk Pcraturan Pemerintah, Kcpu tusan Pr cs i dcn , Keputusan 
Mentcri dan sebagainya. 
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Akhirnya Pemerintah menyampaikan terima kasih yang 
setulus-tulusnya kepada para anggota yang terhormat dari keem 
pat Fraksi-fraksi Karya Pembangunan, Fraksi Angkatan Bersenja 
ta Republik Indonesia, Fraksi Persatuan Pembangunan, Fraksi 
Partai Demokrasi Indonesia yang sebagai wakil-wakil rakyat 
yang dipercayakan merancang Undang-undang di negara kita 
telah memberikan sumbangan pemikiran yang berharga demi 
penyempurnaan materi Rancangan Undang-undang tentang Pen 
didikan Nasional yang semula diajukan oleh Pemer intah , 
Musyawarah yang telah kita langsungkan beberapa bulan terakhir 
ini jelas menunjukkan bahwa Dewan yang terhormat ini mem 
punyai pemikiran yang konstruktif dalam perancangan Undang 
undang. Berbagai pemikiran keempat Fraksi dalam Dewan ini 
telah menghasilkan perbaikan dan penyempurnaan perumusan 
sejurnlah pasai dan ayat beserta penjelasannya, bahkan juga telah 
menghasilkan beberapa pasal dan ayat yang baru sama sekali. 

Nampak sekali betapa kelancaran pembahasan materi Ran 
cangan Undang-undang tentang Pendidikan Nasional dalarn 
Panitia Khusus dan Panitia Kerja sangat terdukung oleh Pimpinan 
persidangan, dalam hal ini khususnya peran Ketuanya Sdr. Dr. 
Bawadiman, Ketua yang senantiasa rnemberikan waktu secara 
cermat sebingga segala pernbicaraan berjalan tertib menurut 
peraturan yang berlaku, Ketua yang dengan penuh kesadaran 
memandu berlangsungnya pembahasan dan dengan penuh kesa 
baran memberikan kesempatan sama kepada setiap pembicara 
untuk mengutarakan pendapatnya masing-masing, Ketua yang 
sungguh tahan uji dan arif sekaligus, Maka dari mirnbar ini 
kamipun ingin menyatakan penghargaan dan terima kasih kepa 
danya. 

Begitu besar harapan masyarakat akan terwujudnya keterti 
ban yang mantap dalarn penyelenggaraan pendidikan di tanah air 
kita dan harapan itu niscaya meningkat b ila nanti berlaku 
Undang-undang tentang Sistern Pendidikan Nasional. 

Adanya Undang-undang itu tentu tidak pada sendirinya akan 
meningkatkan mutu pendidikan nasional, melainkan baru meru 
pakan langkah untuk meletakkan dasar untuk menata penyeleng 
garaan kegiatan pendidikan nasional. Kita masih harus bekerja 
keras demi meningkatnya mutu pendidikan pada umumnya. 
Masih banyak yang harus kita kerjakan untuk memperbaiki dan 
menyempurnakan berbagai ha] yang berkenaan dengan penye 
lenggaraan upaya pendidikan, 

i2 
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Namun dernikian, kita bolch berbesar hati, karcna sctelah 
sekian larnanya bcrusaha akhirnya kini mcmiliki Undang-undang 
yang jiwa dan semangatnya scsuai dcngan pandangan h idup 
bangsa Indonesia scndiri, Pancasila dan Undang-undang Dasar 
1945. 

Gcrbang dunia pendidikan kini tcrbuka scraya rncrnungkin 
kan kita memandang jauh ke m asa de pan kchidupan hangsa 
Indonesia yang scmakin maju mclalui kcscr c mpa kan upaya 
pendidikan. 

Sepatutnyalah kita syukuri nikmat dan rahmat Tuhan Yang 
Maha Esa yang dcngan kcmurahanNya tclah mcngaruniakan 
kepada kita segala daya untuk mcnyclcsaikan tugas di masa lalu 
dan di rnasa kini maupun di masa dcpan. 

Apahila dalam usaha kita mcrarnpungkan tugas ini masih 
juga tcrdapat kekurangan scmpurnaan, maka dari rnimbar ini juga 
kami mohon maaf kami telah bekerja secara h.ui-hati Jan discrtai 
kata hati yang jer nih namun dcmikian kami mcnyad ar i hahwa 
sebagai manusia kami niscaya L1k luput dari kcalpaan. 
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Menimbang: a. bahwa undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan 
agar Pemerintah mengusahakan dan menyelengara 
kan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur 
dengan undang-undang; 

b. bahwa pembangunan nasional di bidang pendidikan 
merupakan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa 
dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan 
makmur, serta memungkinkan para warganya 
mengembangkan diri masing-masing berkenaan 
dengan aspek jasmaniah, perasaan, sosial, intelektu 
al maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945; 

c. bahwa untuk mewujudkan pembangunan nasional di 
bidang pendidikan tersebut diper lukan adanya 
pembinaan, peningkatan dan pengernbangan penye 
lengaraan pendidikan nasional; 

d. bahwa Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 ten 
tang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di 
Sekolah, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 
tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang 
Nornor 4 Tahun 1950 dar i Republlk Indonesia 
Dahulu tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Penga 
jaran di sekolah untuk Seluruh Indonesia dan 
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang 
Perguruan Tinggi, serta Undang-undang Nomor 14 
PRPS Tahun 1965 tentang Majelis Pen didikan 
Nasional dan Undang-undang Nornor 19 PNPS 
Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Sistem Pendidi 
kan Nasional Pancasila, tidak sesuai lagi dengan 
kebutuhan dan perkembangan pendidikan nasional 
dewasa ini dalam kenyataannya; 

e. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas 
dan dalam rangka memantapkan ketahanan nasional 
serta mewujudkan masyarakat maju yang berakar 
pada kebudayaan bangsa dan persatuan nasional 

RANCANGAN 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR TAHUN 
TENTANG 

PENDIDIKAN NASIONAL 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
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BABl 
KETENTUAN UMUM 

Pasal l 
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dcngan : 
1. Pendidikan adalah usaha sadar untuk mcnyiapkan pescrta didikan 

mclalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau latihan hagi 
peranannya di masa yang akan datang; 

2. Pcndidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kcbu 
dayaan bangsa Indonesia dan berpedornan pada Pancasila dan 
Undang-undang Dasar 1945; 

3. Sistcm pen<li<likan nasional adalah satu keseluruhan yang terpadu 
dari scmua satuan perididikan yang bcrkaitan satu dengan lain 
untuk mengupayakan tcrcapainya tujuan pcndidikan bangsa 
Indonesia; 

4. Jenis pendidikan adalah satuan pendidikan yang dikelornpokkan 
scsuai dengan sifat dan tujuannya; 

5. Jenjang pendidikan adalah suatu tahap dalam pcndidikan berkc 
lanjutan yang ditetapkan bcrdasarkan tingkat perkembangan 
kcpribadian para pescrta didikan yang bersangkutan, dan tingkat 
kerumitan bahan pengajaran; 

6. Peserta d id ikan adalah anggota masyarakat yang b erusah a 
mempcroleh pendidikan dan/atau dij adikan sasaran kegiatan 
tenaga pendidik; 

7. Tenaga pend idik adalah anggota masyarakat yang bertugas 
mernbimbing, mengajar, dan/atau melatih peserta didikan; 

8. Kurikulurn adalah seperangkal pengaturan yang digunakan 
sebagai pcdoman penyclenggaraan kcgiatan belajar-rnengajar; 

UNDANG-UNDANG TENTANG PENDIDIKAN 
NASIONAL 

Menctapkan '. 

Dengan pcrsetujuan 
DEWAN PERWAKilAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTIJSKAN : 

atas dasar Bhineka Tunggal Ika yang b erdasarkan 
Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, pcrlu 
ditetapkan Undang-undang tentang Pcndidikan 
Nasional; 

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat ( 1 ), Pasal 20, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 
32, Pasal 33, dan Pasal 36 Udang-unJang Dasar 
1945; 
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Pasal 7 
Penerimaan seseorang sebagai peserta didikan dalam suatu satuan 
pendidikan diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, 
agama, suku, ras, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi, 

BAB III 
HAK WARGA NEGARA UNTUK 

MEMPEROLEH PENDIDIKAN 
Pasal 5 

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memeperoleh 
pendidikan. 

Pasal 6 
Setiap warga negara berhak atas kesempatan yang seluas-luasnya 
untuk mengikuti pendidikan agar rnemperoleb kemampuan dan keter 
ampilan yang sekurang-kurangnya setara dengan kemarnpuan dan 
keterampilan tamatan pendidikan dasar. 

Pasa] 4 
Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan 
mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang 
bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa memiliki kesegaran jasmani 
dan rohani, budi pekerti luhur, pengetahuan dan keterampilan, kepri 
badian yang mantap, rasa cinta pada bangsa dan tanah air Indonesia 
memiliki kemampuan untuk membangun dirinya dan memillki rasa 
tanggung jawab bersama atas upaya pembangunan bangsa dan negara 
Indonesia. 

Pasal 3 
Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan daya kemam 
puan dan meningkatkan mutu kehidupan manusia Indonesia dalam 
rangka upaya mewujudkan tujuan nasional, 

BAB II 
DASAR, FUNGSI, DAN TUJUAN 

Pasal 2 
Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undangg-Undang 
Dasar 1945. 

9. Sumber daya pendidikan adalah upaya pelaksanaan pendidikan 
yang terwujud sebagai tenaga, dana, sarana dan prasarana yang 
tersedia atau diadakan dan didayagunakan oleh keluarga, masya 
rakat, peserta didikan, dan Pemerintah, baik sendiri-sendiri 
maupun bersama-sama; 

10. Menteri adalah Menteri yang bertangung jawab atas bidang 
pendidikan nasional. 
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BABY 
JENJANG PENDIDIKAN 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 12 
(1) Jenjang pend id ikan yang terrn asuk jalur formal terdiri dari 

pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pcndidikan tinggi. 
(2) Selain jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 

dapat diselenggarakan pendidikan prasekolah. 

Pasal 11 
(1) Pendidikan yan& termasuk dalam jalur formal dihagi menurut 

jenisnya dalam pendidikan umum, perididikan khusus, perididikan 
kejuruan, pendidikan kedinasan, dan pendidikan keagamaan; 

(2) Pelaksanakan lebih lenju t ketenluan sebagaimana dirna ksu d 
dalam ayat (1) ditctapkan dcngan pcraturan Pcmcrintah. 

Pasal 10 
(1) Penyelcnggaraan dilaksanakan melalui 2 (dua) jalur utama yaitu 

jalur formal dan jalur nonformal. 
(2) Selain kedua jalur sebagaimana dimaksud dalarn ayat (1) pendi 

dikan juga dilaksanakan melalui jalur informal; 
(3) Pelaksanakan lebih lanjut ke.tentu an sebagaimana dimaksud 

dalam ayat ( 1) ditetapkan dcngan peraturan pcrncrintah. 

BAB IV 
SATUAN, JALUR DAN JENIS 

PENDIDIKAN 
Pasal 9 

(1) Satuan pendidikan menyelenggarakan kegitan belajar mengajar 
yang dilaksanakan di sekolah atau di luar sckolah, 

(2) Sekolah adalah satuan pendidikan yang mcrupakan bagian dari 
jalur formal yang berjenjarig dan hersinambung. 

Warga negara yang memiliki kelainan fisik dan/atau mental dapat 
memperoleh pendidikan khusus. 
Warga negara yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar 
biasa dapat memperolch pendidikan khusus, 
Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat ( 1) dan (2) ditetapkan dcngan Pcraturan Pernerintah. 

(1) 

(2) 

(3) 

Pasal 8 

dan dengan tetap rnengidahkan kekhususan satuan pendidikan yang 
bersangkutan. 
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Pasal 17 
Lulusan pendidikan menengah kejuruan yang memenuhi persyaratan 
penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi dapat juga melanjutkan 
pendidikan pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi di perguruan 
tinggi yang bersangkutan. 

Pasal 18 
Syarat-syarat dan tatacara pendirian bentuk satuan, lama pendidikan, 
dan penyelengaraan pendidikan menengah serta termasuk syarat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diatur lebih lanj ut dengan 
Peraturan Pemerintah, 

Pasal 16 
Pendidikan menengah terdiri dari pendidikan menengah urnum, 
pendidikan menengah kejuruan dan pendidikan menegah lainnya. 

Bagian Ketiga 
Pendidikan Menengah 

Pasal 15 
Pendidikan menengah diselenggarakan untuk menyiapkan peserta 
didikan menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan 
mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya 
dan alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut 
dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi, 

Pasal 14 
Warga Negara yang berumur 6 (enam) tahun dan selambat-lambatnya 
berurnur 7 (tujuh) tahun berhak mengikuti pendidikan dasar. 

Bagian Kedua 
Pendidikan Dasar 

Pasal 13 
(1) Pendidikan dasar diselenggarakan untuk menumbuhkan sikap 

serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang 
diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan 
perserta didikan yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti 
pendidikan menengah. 

(2) Syarat-syarat dan tata cara pendirian, bentuk satuan, lama pendi 
dikan dasar, penyelenggaraan pendidikan dasar diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Pemerintah. 

(3) Syarat-syarat dan tata cara penditian serta bentuk satuan, lama 
pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana di 
maksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Pemerintah. 
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Pasal 22 
(1) Sebutan lulusan perguruan tinggi hanya di benarkan digunakan 

oleh lulusan perguruan tinggi yang dinyatakan berhak memiliki 
sebutan yang bcrsangkutan. 

(1) Pada pcrguruan tinggi ada sebutan sarjana, magistcr, doktor dan 
sebutan profesional 

(2) Sebutan sarjana hanya diberikan olch institut dan univcrsitas. 
(3) Sebutan magister dan doktor diberikan oleh institut dan universi 

tas yang memenuhi persyaratan yang di tetapkan dengan Peratu 
ran Pernerintah. 

( 4) Sebutan profesional diberikan olch pcrguruan tinggi yang rnenye 
lenggarakan pendidikan profcsional. 

(5) Universitas dan institut tertentu dapat dibcri hak untuk memberi 
kan sebutan doktor kehormatan (doctor honoris causa) kcpada 
tokoh-tokoh yanq dianggap pcrlu mcmpcrolch pcnghargaan amat 
tinggi berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalarn bidang 
ilmu pengetahuan, teknologi ataupun kcbudayaan. 

(6) Jenis scbutan, syarat-syarat <lan tatacara pemberian, perlindu 
ngan, dan pcmakaian scbutan diatur dcngan Pcraturan Perncrin 
tah. 

Pasal 21 

Pasal 20 
(1) Pendidikan tinggi terdiri dari dua jalur pendidikan, yaitu pendi 

dikan akadcmik dan pendidikan profesional. 
(2) Sckolah tinggi, institut, atau universitas menyelengarakan pcndid 

ikan akademik dan profcsional. 
(3) Akademi, dan sekolah politcknik mcnyclcnggarakan pendidikan 

profcsional. 

Bagian Keempat 
Pendidikan Tinggi 

Pasal 19 
(1) Pcndidikan Tinggi disclcnggarakan oleh perguruan tinggi untuk 

mcnyiapkan peserta didalam menjadi anggota masyarakat yang 
memiliki kcmampuan akademik atau kcilmuan dan/atau prof'e 
sional sehingga dapat mcncrapkan, mcngcmbangkan, dan/atau 
mcnciptakan ilmu pengctahuan, tcknologi, dan/atau kcscnian. 

(2) Perguruan tinggi dapat bcrbcntuk akademik, sekolah politeknik, 
sekolah tinggi, institut a tau un iversitas, 

(3) Syarat-syarat dan tatacara pcndirian, lama pcndidikan, program 
pcndidikan, dan penyelenggaraan pendidikan tinggi diatur lebih 
Ian jut <lengan peraturan Pcmcrintah. 
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Pasal 27 
Setiap peserta didikan pada suatu satuan pendidikan mempunyai hak 
hak berikut : 
1. mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemam 

puannya; 
2. mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar 

pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemam 
puan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidi 
kan tertentu yang telah dibakukan; 

BAB VI 
PESERTA DIDIKAN 

Pasal 26 
Pendidikan nasional bersifat terbuka dan memberikan keleluasaan 
gerak kepada peserta didikan, 
Pelaksanaan ketenruan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) 
ditetapkan oleh Menteri, 

(1) 

(2) 

Pasal 25 
(1) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu 

pengetahuan pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik. 
(2) Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan tentang kebebankan akademik 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di tetapkan dengan Peratu 
ran Pemerintah. 

Pasal 24 
(1) Pada Universitas dan Institut dapat diangkat guru besar atau 

profesor, 
(2) Pengangkatan guru besar atau profesor didasarkan atas kernam 

puan akademik atau keilmuan tertentu. 
(3) Syarat-syarat dan tatacara pengangkatan termasuk penggunaan 

sebutan guru besar atau profesor diatur Iebih lanjut dengan 
Peraturan Pemerintah, 

Pasal 23 
Penggunaan sebutan keilmuan a tau prof esional yang di pcroleh dari 
perguruan tinggi di luar negeri harus digunakan dalam bentuk asli 
sebagaimana diperoleh dari perguruan tinggi yang bersangkutan, 
secara Iengkap ataupun dalam bentuk singkatan, 

(2) Penggunaan sebutan lulusan perguruan tinggi hanya dibenarkan 
dalam bentuk yang diterima dari perguruan tinggi yang bersang 
kutan atau dalam bentuk singkatan sesuai dengan ketentuan yang 
ditetapkan dengan Peraturan Pernerintah. 
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BAB vu 
TENAGA KEPE)';DfDIKAN 

Pasal 30 
(1) Tenaga kepcndidikan hcrtugas mcnyclcnggarakan kcgiatan me 

ngajar, mclatih, menehti, mcngcmhangkan, mcngclola dan/atau 
mernbcrikan pclayanan tcknis dalarn bidang pcndidikan. 

(2) Tenaga kcperididikan meliputi tcnaga pcndidik pada sernua jalur 
dan j cnis pcndidikan, pcngclola satuan pendidikan, pcnilik, 
pcngawas, pclatih, pcmbimbing, atau penyuluh, pcncliti dan 
pcngcmhangan di bidang pendidikan, tutor dan fasilisator pro 
gram pcndidikan non formal, pustakawan , lahoran, tehnisi sumhcr 
bclajar. 

Pasal 29 
Peserta didikan diberi kesernpatan untuk mengcmhangkan kernarn 
puan dirinya dcngnn be lajar pada sctiap saat da larn perjalanan h idup 
nya sesuai dcngan hakat, rninat dan kemarnpuan masing-masing. 

Pasal 28 
Sctiap pcscrta didikan bcrkcwajihan untuk: 
1. mernbayar biaya penyelcnggaraan pcndidikan, kecuali bagi peser 

ta didikan yang dihcbaskan dari kewajiban tcrscbut scsuai dengan 
peraturan yang bcrlaku; 

2. mematuhi peraturan kegiatan pendidikan; 
3. mnghormati dan mcmatuhi tcnaga pendidik; 
4. mcmelihara suasana bclajar di satuan pcndidikan yang bcrsang 

kutan; 
5. ikut mcrnelihara kcbcrsihan, kcindahan, ketertiban dan kcarnanan 

satuan pcndidikan yang bcrsarigkutan; 
6. ikut mcrnclihara sarana dan prasarana satuan perididikan yang 

bcrsangkutans; serta 
7. rncrnaati peraturan lain yang hcrlaku. 

3. mcndapat bantuan fasilitas bclajar, bcasiswa, atau bantuan lain 
bilamana memerlukan dan mernenuhi pcrsyaratan yang berlaku; 

4. mcndapat pclayanan khusus bilamana menyandang cacat; 
5. rncnyclcsaikan program pendidikan lchih awal dari pada wa ktu 

yang ditcntukan; 
6. untuk mernperoleh penilaian hasil belajarnya serta 
7. pindah kc satuan pcndidikan yang lain baik yang sejajar maupun 

yang bcrada pada tingkat yang lchih tinggi b ilarnana m emcnuh i 
persyaratan pcncrirnaan pcscrta didikan satuan pcndidikan yang 
hcndak dimasuki, 
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Pasal 33 
Setiap tenaga kependidikan yang bekerja pada satuan pendidikan 

tertentu mempunyai hak-hak berikut : 
1. memperoleh pengbasilan dan jaminan kesejahteraan sosial: 

a. Tenaga kependidikan yang merniliki kedudukan sebagai 
pegawai negeri berhak memperoleh gaji dan tunjangan sesuai 
dengan peraturan umum yang berlaku bagi pegawai negeri; 

b. Pemerintah dapat mernberi tunjangan tambahan bagi sekalian 
tenaga kependidikan ataupun golongan tenaga kependi 
dikan tertentu bilamana dianggap perlu; 

c. Tenaga kependidikan yang bekerja pada satuan pendidikan 
yang diadakan oleh masyarakat berhak memperoleh gaji dari 
badan yang bertanggung jawab atas satuan pendidikan yang 
bersangkutan; 

d. menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan 
yang lain dalam melaksanakan tugas sebagai tenaga kepen 
didikan. 

2. memperoleh pembinaan karir berdasarkan prestasi kerja; 
3. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas 

sebagai pendidik; serta 
4. memperoleh penghargaan sesuai dengan dhanna baktinya. 

(2) 

Pasal 32 
Untuk kepentingan pembangunan nasional, Pemerintah.dapat 
mewajibkan warga negara Indonesia atau meminta Warga Negara 
Asing yang memiliki ilmu pengetahuan dan keahlian tertentu 
menjadi tenaga pendidik, 
Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dirnaksud dalam ayat (1) 
diatur dengan Peraturan Pernerintah. 

(1) 

(2) 

(3) 

Pasal 31 
Penyelenggaraan kegiatan pendidikan pada suatu jenis dan jen 
jang pendidikan hanya dapat dilakukan oleh tenaga pendidik yang 
mempunyai wewenang mengajar sebagai guru. 
Untuk dapat diangkat sebagai tenaga guru, tenaga pendidik yang 
bersangkutan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 
Syarat-syarat dan tatacara pengangkatan guru sebagaimana 
dimaksud dalam ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

(1) 

(3) Guru merupakan tenaga pendidik yang khusus diangkat untuk 
menyelenggarakan kegiatan membimbing, mengajar dan/atau 
melatih peserta didikan tertentu sebagai tugas utamanya, 
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Pasal 39 
(1) Biaya pcnyelcnggaraan kegiatan pendidikan disatuan pendidikan 

yang diadakan oleh Pemcr intah menjadi tanggung jawab Pcmc 
rintah. 

Pasal 38 
Setiap satuan pendidikan yang tcrmasuk jalur formal baik yang diada 
kan olch Pernerintah ataupun masyarakat wajib mernpunyai sumber 
bclajar terrnasuk perpustakaan dcngan koleksi hahan pustaka yang 
terus menerus dikcmbangkan. 

Pasal 37 
(1) Buku pelajaran yang digunakan dalam pcndidikan yang termasuk 

jalur formal disusun ber dasar kan pcdoman yang <litetapkan 
Pcmcrintah. 

(2) Buku pclajaran dapat diterbitkan oleh Pemerintah ataupun swasta. 

BAB vnr 
SUMBER DAYA PENDIDIKAN 

Pasal 36 
Pengadaan dan pcndayagunaan sumbcr daya pcndidikan yang ter diri 
dari tcnaga kependidikan, sarana dan prasarana dilakukan olch Pcmc 
rintah, masyarakat, dan/atau orang tua pcscrta didikan. 

Pernerintah mcngatur : 
a. kedudukan dan penghargaan hagi tcnaga kcpendidikan 
h. pengadaan, pernb inaan , dan pongcmbang.m tcnaga kependidikan 

pada satuan pendidikan yang dladukan olch Pcmcrintah. 

Pasal 35 

Pasal 34 
Setiap tenaga kcpendidikan berkewajiban untuk : 

1. melaksanakan tugas dcngan pen uh r asa tanggung jawah dan pc 
ngabdian; 

2. mcningkatkan kemarnpuan profcsional sesuai dengan tuntutan 
perkembangan ilmu pengctahuan, tekuolog i, dan pembangunan 
bangsa; 

3. memhina loyalitas prihadi dan pcscrta didikan terhadap idiologi 
negara Pancasila dan Undang-undang Dasar l 945 

4. mcnjunjung tinggi kcbudayaan bangsa; 
5. menjaga narna baik tenaga pcndidik scsuai dcngan kcpcrcayaan 

yang dibcrikan masyarakat, hangsa dan ncgara 
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Pasal 44 
(1) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam 

tahap awal pendidikan dan sejauh diperlukan dalam pengetahuan 
tertentu. 

(2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh 
diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampi 
Ian tertentu. 

sia. 

BABX 
BAHASA PENGANTAR 

Pasal 43 
Bahasa pengantar dalam pendidikan nasional adalah bahasa Indone- 

Isi kurikulum merupakan bahan kajian yang disusun dalam satu kese 
luruhan yang teratur untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. 

Pasal 42 

Pasal 41 
(1) Pelaksanaan kegiatan pendidikan daiam satuan pendidikan dida 

sarkan atas pedoman kurikulum yang berlaku secara nasional dan 
kurikulum yang di sesuaikan dengan sifat keadaan, serta kebutu 
han lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan. 

(2) Kurikulum yang berlaku secara nasional sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri, atau Menteri lainnya atau 
Pemimpin Lernbaga Pemerintah Non Departemen berdasarkan 
pelimpahan kewenangan dari Menteri dalam bidang yang ber 
sangkutan. 

BAB IX 
KURIKULUM 

Pasal 40 
Kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional 
dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didikan dan 
kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, 
perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian, sesuai 
dengan jenis dan jenjang masing-rnasing satuan pendidikan. 

(2) Biaya penyelenggaraan kegiatan pendidikan di satuan pendidikan 
yang diadakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab badan 
yang mendirikan satuan pendidikan. 

(3) Pemerintah dapat memberi batuan kepada satuan pendidikan yang 
diselengarakan oleb masyarakat untuk membantu pernbiayaan 
penyeleggaraan pendidikan bi1amana diperlukan sesuai dengan 
peraturan yang berlaku, 
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Pasal 51 
Pengelolaan setuan dan kegiatan pendidikan yang diselcnggarakan 
oleh Pemerintah dilakukan oleh Menteri atau Pimpinan Lernbaga 
Pemerintah lain yang bersangkutan. 

BAB XIII 
PENGELOLAAN 

Pasal 50 
Pengelolaan sistern pcndidikan nasional adalah tanggung jawab 
Menteri. 

BAB Xll 
PERAN SERTA MASYARAKAT 

Pasal 49 
(1) Pcmcrintah mernberi kescrnpatan yang scluas-luasnya kepada 

masyarakat untuk berperan serta dalam pcnyclenggaraan pendi 
dikan nasional bcrdasarkan undang-undang ini. 

(2) Ciri khas satuan pcndidikan yang diselenggarakan olch masyara 
kat tetap diindahkan. 

(3) Syarat-syarat dan tatacara dalarn penyelenggaraan pendidikan 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan pemerintah. 

Pasal 48 
(1) Dalam rangka pembinaan satuan-satuan pendidikan, Pernerintah 

melakukan penilaian sctiap satuan pcndidik secara berkala. 
(2) Hasil penilaian sehagaimana dimaksud dalam ayat (1) di umum 

kan secara terbuka. 

Pasal 47 
Sccara berkala clan berkelanjutan Pemerintah melakukan pcni!aian 
terhadap kurikulurn serta sarana dan prasarana pendidikan sesuai 
dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan. 

Pemerintah dapat menyelenggarakan penilaian basil bclajar suatu jcnis 
dan/atau jenjang pendidikan secara nasional. 

Pasal 46 

BAB XI 
PEN ILA IAN 

Pasal 45 
Terhadap kcgiatan dan kemajuan belajar peserta didikan dilakukan 
penilaian. 
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(1) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap 
ketentuan Pasal 22 ayat ( 1) dan ayat (2), pasal 31, dan Pasal 38, 
dipidana kurungan selama-Iarnanya satu tahun atau dipidana 
denda setinggi-tingginya Rp.10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah). 

(2) Tindak pidana sebagaimana dirnaksud dalam ayat (1) adalah 
pelanggaran. 

Paasal 57 
Selain ancarnan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan 
Pasal 56, Menteri berwenang mengamhil tindakan administratif 
kepada badan penyelenggara pendidlkan sebagaimana dimaksud 
daJam Pasal 52 yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan 
Undang-undag ini. 

Pasa/ 56 

BAB XVI 
KETENTUAN PIDANA 

Pasal 55 
(1) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap 

ketentuan Pasal 7, dipidana dengan pidana penjara selama 
lamanya lima tahu n atau dipidana denda setinggi-tingginya 
Rp.25.000.000,00 ( dua puluh lima juta rupiah). 

(2) Tindak pidana sebagairnana dimaksud dalarn ayat (1) adalah 
kejahatan. 

BAB XV 
KETENTUAN l.ATN-LAIN 

Pasal 54 
(1) Kegiatan pendidikan yang diselenggarakan olek pihak asing 

dalam rangka kerjasarna internasional di wilayah Republik 
Indonesia dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini, 

(2) Pelaksanaan lebih lanjut ketcntuan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) ditetapkan cleh Peraturan Pemerintah. 

BAB XIV 
PENGAWASAN 

Pasal 53 
Pernerintah melakukan pengawasan atas penyelengaraan pendidikan 
yang diselengsarakan oleh Pemerintah ataupun oleh masyarakat dalam 
rangka pembinaan perkembangan satuan-satuan pendidikan yang 
bersangkutan. 

Pasal 52 
Pengelolaan satuan dan kegiatan pendidikan yang diselenggarakan 
oleh masyarakat dilakukan oleh suatu badan yang mengadakan satuan 
pendidikan yang bersangkutan. 
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Undang-undang ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar set iap orang mengctahuinya, rnemer in tah kan pcngundang 
Undang-udnang ini dcngan penempatannya dalarn Lernbaran Negara 
Rcpublik Indonesia. 

Pasal 60 

Pada saat mulai bcrlakun ya Undang-undang in i , Undang-undang 
Nomor 4 Tahun 1950 tcntang Dasar-dasar Pcndidikan Jan Pcngaja 
ran di Scko lah , Undang-undang Nomor 12 Ta hun 1954 tcntang 
Pcrnyataan Bcrlakunya Undang-undang Nornor 4 Tahun , 1950 dari 
Repuhlik Indonesia Dahulu tentang Dasar-dasar Pcndidi kan dan 
Pengajaran di Sekolah untuk scluru h Indonesia, Undang-undang 
Nomor 22 Tahun 1961 tcntang Pcrguruan Tinggi, Undang-undang 
Nomor 14 PRPS Tahun 1965 tcntang Majelis Pcndidikan Nasional 
Pancasila dinyatakan tidak hcrlaku. 

BAB xvm 
KETENTUA~ PENUTUP 

Pasa l 59 

Semua pcraturan pcrundang-undangan yang mcrupakan pcraturan 
pelaksanaan daripada Undang-undang nornor 4 Tahun 1950 tcntang 
Dasar-dasar Pendidikan dan Pcngajar di Sckolah, Uridang-undang 
Nomor 12 Tahun 1954 tetntang Pcrnyataan Berlakunya Undang 
undang Nomor 4 Tahun 1950 dari Rcpublik Indonesia Dahulu tentang 
Dasar-dasar Perididi kan dan Pcngajaran di Sekolah untu k seluruh 
Indonesia, Undang-undang Nornor 22 Tahun 1961 tcntang pcrguruan 
Tinggi, Undang-undang Nornor 14 PRPS Tahun 1965 tcntang Majelis 
Pendidikan Nasional dan Undang-undang Nomor 19 PNPS Tahun 
1965 tcntang Pokok-pokok Sistern Pendidikan Nasional Pancasila 
yang ada pada saat diundangkannya Undang-undang ini masih tetap 
berlaku, sepanjang tidak bcrtcntangan dan belurn diganti berdasarkan 
Undang-undang ini. 

BAB XVII 
KETEl'i'TUAN PERALIHAN 

Pasal 58 
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LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 
NO MOR 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 
Menteri/Sekretaris Negara 
Republik Indonesia 

MOERDIONO 

Disahkan di Jakarta 
pada tanggal 
Presiden Republik Indonesia 
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UMUM 
Dalam kehidupan suatu bangsa, pcndidikan mempunyai peranan 

yang amat pcnting untuk mcnjamin perkembangan dan kelangsungan 
keh idupan bangsa yang bersangkutan. Peranan pendidikan bangsa 
Indonesia dapat dilihat dalam pernyataan Pcrnbukaan Undang-undang 
Dasar 1945 yang mcngcmukakan bahwa kcmerdckaan kebangsaan 
Indonesia disusun untuk " ......... me! indungi segenap bangsa Indonesia 
dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mcmajukan kesejahte 
raan umum, mencerdaskan kchidupan bangsa, dan ikut melaksanakan 
ketertiban dunia yang bcrdasarkan kemerdckaan, perdamaian abadi 
dan keadilan sosial ". 

Untuk mcwujudkan tujua n yang diarnariatkan oleh Pembukaan 
Undan-undang Dasar 1945 khususnya ketentuan pasal 31 ayat (1) dan 
ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, diperlukan pcrangkat hukum 
yang marnpu memberikan pcdornan pada upaya pengaturan, pernbi 
naan, dan pcngcmbangan keseluruhan krgiatan pendidikan nasional. 

Dalam rangka inilah Undang-undang tetang Pcndidikan Nasional 
ini disusun. 

Penyusunan Undang-undang ini scrnakin dipcrlukan mengingat 
bahwa pcraturan perundang-undangan yang sekarang berlaku bagi 
pcngaturan, pemhinaan dan pcngcmbangan pendidikan nasional sudah 
t idak memnuhi ke but uh a n l ag i , o lch karcna itu , Undang-undang 
Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran 
di Sckolah, Undang-undang Nornor 12 Tahun 1954 tcntang Pernya 
taan Berlakunya Undang-undang Nornor 4 Tahun 1950 dari Republik 
Indonesia Dahulu tcntang Dasar-dasar Pendidikan dan Pcngajaran di 
Sekolah untuk Scluruh Indonesia dan Undang-undang Nomor 22 
tahun 1961 tcntang Pcrguruan Tinggi, scrta Undang-undang Nomor 
14 PRPS Tahun 1965 tcntang Majelis Pendidikan Nasional dan 
Undang-uridang Nomor 19 PNPS Tahun 1965 tcntang pokok-pokok 
sistem Pendidikan Nasional Pancasila pcrlu dicabut. 

Dcngan landasan tersebut, pendidikan nasional disusun sebagai 
usaha sadar untuk mcmungkinkan bangsa Indonesia untuk rnernperta 
han kan kclangsungan h idupnya dan mengernbangkan dirinya secara 
terns mcnerus dari satu generasi kc generasi berikutnya. 

RAN CAN GAN 
PENJElASAN 

ATAS 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR TAHUN 
TENTANG 

PENDIDIKAN NASIONAL 
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PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1 

Cukup jelas, 
Pasal 2 

Cukup jelas, 

Dengan menyadari sifat pendidikan yang kait-mengait dengan 
bidang pembanguaan yang lain, maka pendidikan diselenggarakan 
secara semesta, menyeluruh, dan terpadu. Semesta dalam arti terbuka 
bagi seluruh rakyat di seluruh Nusantara; menyeluruh dalam arti 
mencakup semua jenis dan jenjang pendidikan; terpadu dalam arti 
adanya salmg keterkaitan antara pendidikan nasional dengan keselu 
ruhan usaha pembangunan nasional, Pendidikan nasional yang berslfar 
semesta, menyeluruh dan terpadu, mempunyai dua peranan dalam 
pembangunan nasional, Pertama, peranan sebagai pembentuk manusia 
Indonesia seutuhnya. Kedua, peranan sebagai pendukung perkemban 
gan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia, serta pendukung 
ketahanan nasional. 

Untuk memenuhi tuntutan seperti dikemukakan di atas, setiap 
warga negara harus dijamin haknya untuk memperoleh kesempatan 
pendidikan yang seluas-luasnya, sekurang-kurangnya untuk mempero 
leh pendidikan yang setara dengan tamatan pendidikan dasar. 

Memngingat pentingnya arti dan peranan pendidikan, maka setiap 
warga negara diharapkan dapat belajar seumur hidup. Ini hanya dapat 
berlangsung apabila setiap warga negara diberikan kesempatan yang 
seluas-luasnya untuk menjadi peserta didikan, baik melalui jalur 
utama yaitu jalur pendidikan formal dan pendidikan non formal 
maupun jalur pendidikan informal. Jalur pendidikan informal juga 
merupakan salah satu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang 
berlangsung di luar jalur formal ataupun non formal yang biasa dise 
but pendidikan dalam keluarga yang tidak ditata dan yang diperoleh 
tanpa tujuan tertentu melalui pengalaman seumur hidup manusia yang 
bersangkutan, 

Pendidikan informal atau pendidikan dalam keluarga memberikan 
keyakinan agama, nilai budaya yang mencakup nilai moral dan atu 
ran-aturan pergaulan serta pandangan keterampilan dan sikap hidup 
yang mendukung kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara 
kepada anggota keluarga yang bersangkutan. 

Oleh karena ltu dalam penerimaan peserta didikan tidak dibenar 
kan adanya perbedaan atas dasar jenis kelamin, agama, ras, suku, latar 
belakang sosial dan tingkat kemampuan ekonomi kecuali apabila ada 
satuan pendidikan yang rnemiliki kekhususan yang harus diindahkan. 
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Pasal 3 
Dalarn fungsi nya untuk mengernbangkan dan mcnjamin kclang 
sungan hidup bangsa, maka pendidikan nasional bcrusaha untuk 
mengcmbangkan daya kcmampuan, martabat dan mutu kchidu 
pana manusia Indonesia; mcrncrangi scgala kekurangan, keterbe 
lakangan; dan kcbodohan; m ernantapkan kctahanan nasional; 
scrta meningkatkan rasa pcrsatuan berlandaskan kebudayaan 
bangsa dan kc Bhinneka Tungga1 Ika-an. 

Pasal 4 
Cukup jclas. 

Pasal 5 
Pasal ini mcncgaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak 
yang sama untuk memperoleh pcndidikan pada sctiap jenis dan 
jcnjang pendidikan. Olch karcna itu, pcngaturan pclaksanaan hak 
tersebut tidak botch mcngurangi arti keadilan d an pemcrataan 
bagi setiap warga ncgara untuk memperoleh penJidikan. 

Pasal 6 
Pasal ini mcmbcrikan pedoman hahwa pendidikan dasar, mern 
punyai fungsi untuk mempcrsiapkan bckal dasar bagi pengem 
bangan kchidupan, sikap, pengetahuan dan keterampilan, yang 
dipcrlukan oleh setiap Warga Negara sckurang-kurangnya sctara 
dcngan pcndidikan dasar dalam mcmhckali dirinya dengan 
kcmarnpuan berbahasa Indonesia, rncmbaca, mcnulis dan hcrhi 
tung. 

Pas..11 7 
Pendidikan nasional membcrikan kescrnpatan yang scluas-luas 
nya kepada setiap orang untuk merupcrolch pcndidikan , karcna 
itu, dalam pener imaan pcserta didikan tidak dibcnarkan adanya 
perbedaan atas dasar pebedaan jenis kelarnin, agama, suku, ras, 
latar belakang sosial, dan tingkal kcm ampuan ckonomi, kccuali 
dalam satuan pendidikan yang mcmiliki kckhususan. Misalnya 
satuan pcndidikan yang menyelenggarnkan pcndidikan atas dasar 
kewanitaan dibenarkan untuk mcncrima hanya wanita scbagai 
pcscrla didikan dan tidak mcncrima pria. 
Sedangkan satuan pcndidikan yang menyclenggarakan pendidi 
kan bagi calon ahli agama tertcntu dibcnarkan untuk mcnerima 
hanya penganut agama yang bersangkutan sehagai peserta. 

Pasal 8 
Ayat (1) 

Pendidikan Khusus disini adalah pendidikan yang disesuai 
kan dcngan kelainan peserta didikan bcrkcnaan dengan cara 
penyelenggaraan dan/atau isi pendidikan yang bersangkutan. 
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Pasal 9 
Ayat (1) 

Satuan pendidikan dapat terwujud sebagai suatu sekolah, 
kursus kelompok belajar, ataupun bentuk lain, baik yang 
menempati bangunan tertentu maupun yang tidak menempati 
bangunan tertentu, seperti yang diwujudkan oleh satuan 
pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan jarak jauh 
(Universitas Terbuka, dan bentuk-bentuk satuan pendidikan 
yang sejenis). 

Ayat (2) 
Sekolah biasanya menempati bangunann tertentu, sebagian 
dari bangunan tertentum, bangunan tertentu untuk sebagian 
saja dari.waktu sehari-hari sekolah, atau lebih dari pada satu 
bangunan tertentu. Sekclah bisa juga menyelenggarakan 
pendidikan dengan para peserta didikan yang berada di luar 
bangunan satuan pendidikan yang bersangkutan, seperti 
Sekolah Menengah Terbuka, 

Pasal 10 
Ayat (1) 

Pendidikan formal adalah pendidikan yang diselenggarakan 
melalui prasarana terlembaga seperti sekolah, akademi dan 
universitas, 
Pendidikan ini merupakan pendidikan berurut yang menca 
kup jangka waktu yang cukup Jama dan yang berjenjang, 
Keberhasilan dalam menjalani pendidikan ini pada tahap 
tabap tertentu dilambangkan dengan pemberian ijazah. 
Pada pendidikan tinggi lulusan program pendidikan tertentu 
diberi hak untuk menggunakan sebutan keilmuan atau profe 
sional, 
Pendidikan non formal adalah pendidikan yang diselengga 
rakan diluar jalur formal. Meskipun demikian, pendidikan 
non-formal juga ditata dan mempunyai tujuan tertenntu yang 
hendak dicapai, 
Pendidikan non-formal dapat juga nerupakan pendidikan 
yang berurut, meskipun belum tentu berjenjang. 

Ayat(2) 
Pendidikan khusus disini adalah pendidikan yang disesuaikan 
dengan kecerdasan luar biasa peserta didikan berkenaan 
dengan cara penyelenggaraan dan/atau isi pendidikan yang 
bersangkutan. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 
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Ciri-ciri yang je]as membedakan pendidikan non-formal 
dengan pendidikan formal adalah kcluwesan pendidikan non 
formal berkenaan dengan waktu dan lama belajar, usia peser 
ta didikan, isi ajaran, cara pcnyclcnggaraan pcngajar dan cara 
penilaian basil belajar. 
Pendidikan non-formal pada umumnya mcrupakan pendidi 
kan keterampilan yang rnempersiapkan peserta didikan agar 
memiliki kemampuan menyelenggarakan pckerjaan tertentu 
yang dibutuhkan dalam bidang produksi dan/atau jasa, serta 
untuk meningkatkan mutu kehidupan peserta sendiri. 
Pendidikan non-formal ini sering juga dikenal sebagai 
"pendidikan luar sckolah", meskipun pada umumnya pcndid 
ikan ini diselenggarakan diruangan sekolah atau ruang yang 
menyerupai sekolah. 

Ayat (2) ~ !;;>I <' 
Cukup jelas. 

Pasal 11 
Ayat (1) 

Pendidikan umum mempersiapkan peserta didikan sebagai 
manusia perorangan, sebagai warganegara rnaupun sebagai 
manusia yang berkarya agar menguasai kemampuan dasar 
yang diperlukan untuk dapat mclanjutkkan pendidikan atau 
untuk memasuki lapangan kerja. 
Pendidikan khusus disclcnggarakan untuk peserta didikan 
yang merniliki kelainan fisik, mental, sosial atau kelaian 
ganda maupun yang memiliki kernampuan dan kecerdasan 
luar biasa. 
Pendidikan kcilmuan atau akadernik mcmusatkan perhatian 
pada upaya mernpcrluas dan mcmpcrdalam pcngctahuan 
peserta didikan. 
Pendidikan kejuruan mempersiapkan peserta didikan dalam 
menguasai pengetahuan dan keterampilan tertentu yang 
diperlukan untuk memasuki lapangan kerja tertentu dan 
sekaligus mernberikan kernampuann untuk m elanjutkan 
pendidikan kc pcndidikan kejuruan yang lebih tinggi. 
Di pendidikan tinggi, perididikan ini lebih dikenal sebagai 
pendidikan profesional. 
Pendidikan kedinasan meningkatkan kemampuan peserta 
didikan yang berkedudukan scbagai pcgawai atau anggota 
suatu Departemen Pemerintah atau Lembaga Pemerintah Non 
Departerncn dalam menjalankan tugasnya. 
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Pendidikan keagarnaan mempersiapkan peserta didikan agar 
dapat menjalankan peranan yang menuntut pengetahuan 
khusus tentang agama dalam kehidupan keagamaan masya 
rakat, 

Ayat(2) 
Cukup jelas. 

Pasal 12 
Ayat (1) 

Pendidikan di jalur formal merupakan pendidikan yang 
berjenjang. Jenjang pendidikan adalah tahap pendidikan 
berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkem 
bangan peserta didikan, tingkat kerumitan bahan pengajaran 
dan cara penyajian bahan pengajaran. 

Ayat(2) 
Pendidikan sekolah dapat dikuti oleh pesereta didikan sebe 
lum memasuski pendidikan dasar. 
Pendidikan prasekolah tidak merupakan persyaratan untuk 
mengikuti di pendidkan dasar, 

Ayat (3) 
Cu kup j elas, 

Pasal 13 
Ayat (1) 

Pendidikan dasar pada hakekatnya merupakan pendidikan 
yang memberikan kernampuan dasar bagi perkembangan 
kehidupan, baik untuk pribadi maupun untuk masyarakat, 
Oleh karena itu, setiap warga negara harus diberi kesempatan 
yang seluas-luesnya untuk memperoleb pendidikan dasar. 
Program pendidikan dasar ini dapat disampaikan melalui 
pendidikan di sekolah termasuk yang merupakan pendidikan 
khusus dan/atau pendidikan di luar sekolah. 
Pendidikan dasar juga mempersiapkan peserta didikan untuk 
dapat mengikuti pendidikan menengah, Untuk itu pendidikan 
dasar diselenggarakan dengan rnemberikan pendidikan yang 
meliputi antara lain penumbuhan ketaqwaan terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa, pembangunan watak, sikap dan kepribadian 
serta pemberian pengetahuan. 

Ayat(2) 
Cukup jelas, 

Pasal 14 
Cukup jelas, 

Pasal 15 
Cukup jelas. 
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Pasal 16 
Pendidikan menengah umum disclcnggarakan untuk mernper 
siapkan pcscrta didikan memiliki kemampuan yang diperlukan 
untuk mengikuti pcndidikan tinggi. 
Pendidikan mencngah kejuruan dan pendidikan menengah lain 
diselcnggarakan untuk mempersiapkan peserta buat memasuki 
lapangan kerja dalam bidang pekerjaan tertentu. 
Pendidikan menengah lain adalah pendidikan yang bukan pendi 
dikan umum dan juga bukan pcndidikan kcjuruan, scperti pendi 
dikan menengah keagamaan. 

Pasal 17 
Cukup jelas. 

Pasal 18 
Cukup jelas. 

Pasal 19 
Ayat (1) 

Agar para rnahasiswa dapat mengembangkan diri scbagai 
calon-calon tenaga ahli yang tidak hanya mempunyai 
kemampuan untuk mcmcnuhi tuntutan ilmu pengetahuan 
dan/atau profesi, tapi juga mempunyai kemampuan untuk 
menjalankan peranan yang dituntut oleh agama, masyarakat, 
bangsa, negara dan Iingkungan alamiah, mahasiswa juga 
diwajibkan mengikuti program mata kuliah dasar umum. 

Ayat (2) 
Akademi menyelenggarakan program pendidikan profesio 
nal yang bcrhubungan dcngan satu keahlian terapan tertentu, 
seperti kemiliteran, kepolisian, keparawisata dan bahasa. 
Sekolah tinggi mcnyclcnggarakan program pend idikan 
keilmuan dan profesional yang ter<liri dari beberapa jurusan. 
Sekclah politeknik mcnyelcnggarakan program profesional 
dalam beberapa bidang keahlian. 
Institut menyelenggarakan program pendidikan akademik 
atau keilmuan dan profcsional dalam suatu bidang ilmu 
pengetahuan, teknologi, atau kesenian. Institut terdiri dari 
jumlah Iakultas scdangkan sctiap fakultas terdiri dari satu 
jurusan atau lebih. Setiap jurusan dapat menyelenggarakan 
satu atau lebih program study. 
Universitas menyelenggarakan program pendidikan keilmuan 
dan profesional dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, 
teknologi, dan kesenian. Universitas terdiri dari berbagai 
fakultas dan sctiap fakultas dapat terdiri dari beberapa keju 
ruan. Setiap jurusan dapat mcnyclcnggarakan lebih dari satu 
program study. 
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Suatu satuan pendidikan jenis tertentu dapat tumbuh berkem 
bang sehingga berubah menjadi satuan pendidikan jenis lain, 
seperti sekolah tinggi menjadi Institut dan institut menjadi 
universitas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 20 
Ayat (1) 

Cukup jelas, 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat(3) 

Cukup jelas. 
Pasal 21 

Ayat(l) 
Cukup jelas, 

Ayat(2) 
Dengan ketentuan ini maka perguruan tinggi di luar institut 
dan universitas tidak dapat memberikan sebutan sarjana, 
melainkan hanya sebutan profesional saja, 

Ayat (3) 
Oleh karena pemberian sebutan rnagister dan doktor memer 

.lukan persyaratan tertentu, maka hanya institut dan universi 
tas yang telah memenuhi persyaratam itu saja yang dapat 
menyelenggarakan program dan memberikan sebutan terse 
but. 

Ayat (4) 
Berdasarkan ketentuan ini, maka sebutan profesional diberi 
kan oleh akademik, sekolah pcliteknik dan sekolah tinggi, 
tetapi dapat pula diberikan institut dan universitas yang 
menyelenggarakan pendidikan profesional, 

Ayat(S) 
Sebutan kehormatan yang dimaksud dalam pasal ini adalah 
sebutan keborrnatan yang diberikan kepada mereka yang 
dianggap telah rnemberikan jasa yang luar biasa terbadap 
ilmu pengetahuan dan umat manusia seperti Doktor Kehor 
matan atau Doktor Honoris Causa, Tidak semua perguruan 
tinggi, termasuk institut dan universitas diberi bak untuk 
memberikan sebutan Doktor Kehormatan. 

Ayat (6) 
Cukup jelas, 
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Pasal 22 
Ayat (1) 

Cukup jclas. 
Ayat (2) 

Dalam pcnggunaan sebutan lulusan pcrguruan tinggi tida k 
dihcnarkan perubahan bcntuk scbutan yang bcrsangkutan, 
scperti pcnggantian sebutan yang dipcrolch dcngan schutan 
atau singkatan sebutan lulusan pcrguruan tinggi di ncgeri 
lain. 

Pasal 23 
Mcngingat kcaneka ragarnan sistcrn pcndidikan di dunia kita ini, 
scbutan keilmuan atau profesional yang mclamhangkan kcahlian 
yang dimiliki olch tenaga ahli yang dibcri hak mcnggunakannya 
belum tcntu sama dcngan kca hl ian yang di lamhangkan o leh 
scbutan keilmuan dan profesional yang diberikan olch pcrguruan 
tinggi di Indonesia. Agar supaya mas y ar akat tcrhindar dar i 
pcnggunaan sebutan keilmuan dan profesional yang scsungguh 
nya tcrkait pada kcahlian yang berbcda daripada yang lazim yang 
dilamhangkan olch schutan-scbutan kcilmuan dan profesional 
Indonesia scbagai pcngganti scbutan kcilmuan atau profcsional 
asing yang dipcroleh dar i pcrguruan tinggi di lu ar negcri tidak 
dibcnarkan. 

Pasal 24 
Ayat (1) 

Pcngangkatan guru hcsar atau profesor pada univcrsitas atau 
institut adalah dalarn usaha pcmhinaan dan pcngcrnbangan 
ilmu pcngctahuan. Pcngangkatan guru hcsar pada scbu ah 
univcsitas atau imstitut bukan suatu kcharusan, melainkan 
harus rncmpcrhatikan syarat-syarat ter tcntu , antara lain 
kcmampuan akadcrn ik/kci lmuun, kcprihadian, dan lain-lain. 
Jadi pcngarigkatan guru bcsar bukan scnantiasa dikaitkan 
pada kcpangkatan a tau scnioritas jahatan, tctapi pada kemam 
puan akadcmik. 

Ayat (2) 
Cukup jclas dan lihat pcnjclasan ayat (1) 

Ayat (3) 
Cukup jclas. 

Pasal 25 
Ayat (1) 

Kebebasan keilmuan, yang lcbih dikenal umum sebagai ke 
bcbasan akademik adalah kebebasan yang diherikan kcpada 
para tcnaga pcndidik dan pcneliti dipcrguruan tinggi untuk 
mclakukan penclitian dan meyampaikan hasil penelitian, 
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yang diperoleh sendiri ataupun peneliti lain, secara bertang 
gung jawab. Kebebasan keilmuan diadakan untuk memung 
kinkan upaya rnemajukan ilmu pengetahuan demi kemajuan 
masyarakat dan umat manusia. 

Ayat(2) 
Cukup jelas, 

Pasal 26 
Ayat (1) 

Sesuai dengan dasar, fungsi, dan tujuannya, pendidikan 
nasional bersifat terbuka. Sifat itu diungkapkan dengan 
keleluasaan gerak peserta didikan. Ini merupakan kesempa 
tan yang diberikan kepada peserta didikan untuk mengem 
bangkan bakatnya sesuai dengan kemampuan dan rninatnya. 
Keleluasaan gerak berarti terbukanya kesempatan bagi peser 
ta didikan untuk mengembangkan dirinya melalui jalur pen 
didikan yang tersedia dan kemungkinan untuk pindah dari 
satu jalur ke jalur yang lain, atau satu jenis kejenis pendi 
dikan yang lain dalam jenjang yang sama, Dalam pelaksa 
naan keluasaan gerak perlu diperhatikan aspek-aspek proses 
belajar dan kemampuan sumber daya yang tersedia. 

Ayat(2) 
Cukup jelas, 

Pasal 28 
Cukup jelas. 

Pasal 29 
Setiap warga negara diberi kesempatan seluas-luasnya untuk 
menjadi peserta didikan melalui pendidikan formal ataupun 
pendidikan non-formal. Dengan dernikian, setiap warga negara 
diharapkan dapat belajar pada tahap-tahap mana saja dari kehi 
dupannya dalam mengembangkan dirinya sebagai manusia 
Indonesia. 

Pasal 30 
Ayat (1) 

Cukup jelas, 
Ayat (2) 

Termasuk dalam pengertian pengelola satuan pendidikan 
adalah kepala sekolah, ketua jurusan, direktur, dekan, rektor, 
perencana pendidikan, 

Ayat (3) 
Dengan ketentuan ini, maka tidak semua tenaga pendidik 
adalah guru. Guru khusus diangkat untuk itu dan melaksana 
kan tugas-tugas pendidikan dalam jalur formal. Sedangkan 
tenaga pendidik meliputi pengertian yang luas, meliputi 
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tenaga-renaga yang melaksanakan tugas-tugas pendidikan 
dalam jalur non-formal. 

Pasal 31 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Pasal 32 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasal 33 > 
Cukup jelas. 

Pa&al 34 
Cukup jelas. 

Pasal 35 
Kewenangan pengaturan pengadaan, pemhinaan dan pcngem 
bangan tenaga kependidikan terscbut pada dasarnya dilakukan 
terhadap satuan pendidikan yang diadakan oleh Pcrnerintah. 
Namun begitu, sejauh dipcrlukan Pemcrintah dapat pula mclaku 
kannya bagi kepentingan satuan yang diselenggarakan oleh ma 
syarakat. 

Pasal 36 
Keikutsertaan masyarakat dan orang tua peserta didikan dalam 
pcngadaan dan pendayagunaan surnber daya pendidikan dapat 
pula berupa bantuan dalam pcmbangunan, perluasan, penycwaan, 
pemeliharaan atau pembclian gedung sckolah yang diadakan oleh 
Pemerintah dengan ketentuan bahwa hak milik atas gedung yang 
bersangkutann tetap sepenuhnya bcrada pada Pernerintah. 
Termasuk dalam pengcrtian bantuan ini adalah kegiatan dalam 
penyediaan, pcrbaikan dan pcmeliharaan perabot dan peralatan 
sekolah b ilarnana satuan pendidikan yang bcrsangkutan mernbu 
tuhkan bantuan tambahan yang bclum dapat disediakan oleh 
Pemerintah. 

Pasal 37 
Ayat (1) 

Termasuk dalam pengertian pcdoman tcrsebut antara lain tata 
cara penyusunan atau penulisan serta pencntuan buku-buku 
pegangan wajib ataupun pclcngkap. 
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Ayat(2) 
Cukup jelas. 

Pasal 38 
Pendidikan tidak mungkin dapat terselenggara baik bilamana para 
tenaga kependidikan maupun para peserta didikan tidak dapat 
memperoleh bantuan dari sumber belajar yang diperlukan untuk 
penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar yang bersangkutan, 
Salah satu sumber belajar yang amat pen ting, tapi bukan satu 
satunya adalah perpustakaan yang harus memungkinkan para 
tenaga kependidikan dan para peserta didikan memperoleh 
kesempatan untuk memperluas dan memperdalam pengetahuan 
dengan membaca bahan pustaka yang mengandung ilmu pengeta 
huan yang diperlukan, 
Sumber belajar Jain adalah misalnya, laboratorium, bengkel, dan 
fasilitas oleh raga. Bagi pendidikan kedokteran tersebut meliputi 
pula rumah sakit. 

Pasal 39 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat(2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Pasal 40 

Kurikulum yang dimaksud adalah kurikulum minimal yang harus 
diikuti oleh warga negara dalam upaya memperoleh pendidikan 
nya. Akan tetapi, selain kurikulum minimal yang demikian suatu 
satuan pendidikan dapat juga menyelenggarakan kegiatan belajar 
mengajar dengan menambab kurikulum yang bersangkutan 
dengan kegiatan belajar mengajar yang lain yang sesuai dengan 
lingkungan. 

Pasal 41 
Ayat (1) 

Penyusunan program belajar mengajar di dalam pendidikan 
nasional didasarkan atas pedoman yang berlaku secara na 
sional. Pedoman nasional terdiri dari pokok-pokok bahasan 
sejumlah mata pelajaran tertentu sebagai kurikulum yang 
berlaku secara nasional, baik dalam pendidikan sekolah mau 
pun daiam pendidikan luar sekolah. Disamping itu dimung 
kinkan pula tambahan kurikulum sebagai pedoman kegiatan 
belajar mengajar yang disesuaikan dengan sifat, keadaan dan 
kebutuhan lingkungan suatu satuan pendidikan tertentu. 
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Kurikulum tambahan ini mernungkinkan scjauh tidak me 
nyimpang dari tujuan dan jiwa pendidikan nasional. 

Ayat (2) 
Cukup jclas. 

Pasal 42 
Isi kuriku lum merupa kan bahan kaj ian, yang berarti bahwa isi 
kurikulum tidak hanya merupakan bahan yang harus di scrap 
tetapi juga harus ditclaah oleh peserta didikan, baik sendiri-sen 
diri maupun bersama-sarna. Adapun mengcnai isi kurikulum 
tersebut pcngclompokannya dijabarkan lebih lanjut seiring 
dengan usaha penyusunan kurikulum sebagaimana dimaksud da 
lam Pasal 41 

P<isal 43 
Cukup jelas. 

Pasal 44 ~ 
Ayat (1) 

Pcngajaran bahasa dacrah ini merupakan bagian daripada 
pcndidikan kebudayaan, 

Ayat (2) 
Cukup jclas. 

Pasal 45 
Pcnilain kcgiatan belajar rnengajar diadakan untuk membantu 
per kernbangan peserta didikan dalam usaha mencapai tujuan 
pcndidikannya. Oleh karena itu , pcnilaian discrtai dengan usaha 
bimbingan dan nasihat. 

Pasal 46 
Tujuan daripada pen ilaian yang diatur dalam pasal ini adalab 
untuk mengetahui hasil belajar para pcscrta didikan suatu jenis 
dan jcnjang pendidikan tcrtcntu dengan mcnggunakan ukuran 
yang ditetapkan sccara nasional pada akhir masa pcndidikannya. 
Hal ini juga dirnaksudkan untuk mempcroleh kctcrangan ten tang 
rnutu basil pcndidikan pada setiap jcnis dan jcnjang satuan pen 
didikan secara nasional. 

Pasal 47 
Penilaian kurikulum sebagai s atu ke satuan diadakan untuk 
mengetahui kesesuaian kurikulum yang bersangkutan dcngan 
dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional, scrta kesesuaian 
dengan tuntutan perkcmbangan yang terjadi dalam masyarakat. 
Kegiatan penilaian ini merupakan salah satu upaya pencapaian 
tujuan pendidikan nasionai. 
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Pasal 48 
Ayat(l) 

Penilaian meliputi segi-segl administrasi, kelembagaan, te 
naga pendidikan, kurikulum, peserta didik, sarana dan prasa 
rana, serta keadaan umum satuan pendidikan baik yang dise 
lenggarakan Pemerintah maupun masyarakat untuk menetu 
kan akreditasi satuan pendidikan dan usaha pembinaan yang 
diperlukan. 

Ayat (2) 
Cuknp jelas. 

Pasal 49 
Ayat(1) 

Peranserta masyarakat adalah keikutsertaan anggota masya 
rakat dalam usaha menyelenggarakan pendidikan nasional. 
Peranserta diberikan seluas-luasnya kepada anggota masya 
rakat, dan kelompok profesi, untuk mengadakan dan me 
ngembangkan kesatuan dan kegiatan pemdidikan, sesuai: 
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undangan ini 
dan peraturan pelaksanaannya, 

Ayat (2) 
Ayat ini dimaksud untuk menghargai setiap penyelenggaraan 
satuan pendidikan dilakukan oleh masyarakat yang memiliki 
ciri-ciri tertentu, seperti satuan pendidikan yang dilakukan 
oleh badan-badan keagamaan, 

Ayat (3) 
Termasuk dalam pengaturan tersebut antara lain peranserta 
masyarakat dalam membicarakan pemecahan persoalan 
persoalan penting yang dihadapi dalam penyelenggaraan 
pendidikan nasional secara keseluruhannya. 

Pasal SO 
Pengelolaan sistem pendidikan nasional mencakup penafsiran 
tujuan sistem pendidikan nasional serta pengaturan hubungan 
antara satuan-satuan dan kegiatan pendidikan agar merupakan 
satu keseluruhan gerak yang terpadu serta berdayaguna dan 
berhasilguna dalam upaya mencapai tujuan nasional. 
Satuan dan kegiatan pendidikan yang merupakan bagian dari 
sistem pendidikan nasional diharapkan dapat senantiasa menye 
suaikan diri dengan tuntutan perkembangan masyarakat, kebu 
dayaan, ekonomi, sains dan teknologi, pertahanan dan keamanan, 
hubungan internasional serta pertumbuhan bangsa dan negara 
sebagai keseluruhan dengan tetap berpedornan pada dasar dan 
tujuan pendidikan nasional Indonesia. 



836 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPVBLIK INDONESIA 
NO MOR 

/ 

Pasal 51 I 
~ 

l 
Pengelolan satuan pendidikan meliputi berbagai aspek, yaitu 
pengumpulan keterangan, pcrencanaan, pengorganisasian, penga 
rahan, penggerakan, pengawasan, penilaian, serta pcngadaan dan 
penyaluran sumber daya satuan dan kcgiatan pcndidikan yang 
bersangkutan. 

Pasal 52 
Cukup jelas jelas (lihat penjelasan Pasal 50) 

Pasal 53 
Cukup jelas. 

Pasal 54 
Ayat (1) 

Cukup jclas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Pasal 55 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasal 56 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Pasal 57 · 

Cukup jelas. 
Pasal 58 

Cukup jelas. 
Pasal 59 

Cukup jelas. 
Pasal 60 

Cukup jelas, 
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Menimbang :a. bahwa Undang-Undang Dasar 1945 mengarnanat 
kan upaya untuk mencerdasakan kehidupan bangsa 
serta agar Pemerintah mengusabakan dan menye 
lenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang 
diatur dengan undang-undang; 

b. bahwa pembangunan nasional di bidang pendidikan 
adalab meningkatkan kualitas manusia Indonesia 
dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan 
makmur, serta memungkinkan para warganya me 
ngernbangkan diri baik berkenaan dengan aspek 
jasmaniah maupun rohaniah berdasarkan Pancasila 
dan Undang-undang Dasar 1945; 

c. bahwa untuk mewujudkan pembangunan nasional 
di bidang pendidikan diperlukan penigkatan dan 
penyempurnaan penyelenggaraan pendidikan na 
sional; 

d. babwa undang-undang Nomor 4 Tabun 1950 ten 
tang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di 
Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 
550), Undang-undang Nomor 12 Tabun 1954 ten-, 
tang Pemyataan Berlakunya Undang-uadang Nomor 
4 Tabun 1950 dari Republik Indonesia Dahulu 
teatang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di 
Sekolah Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Nega 
ra Tahun J954 Nomor 38, Tambahan Lembaran 

RAN CA NGAN 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NO MOR TAHUN 
TENTANG 

SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
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BABI 
PENENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dcngan : 
1. Pendidkan adalab usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik 

melalui kcgiatan birnbingan, pcngajaran, dan/atau pelatihan bagi 
peranannyan dimasa yang akan datang; 

2. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebu 
dayaan bangsa Indonesia dan yang berdasarkan pada Pancasila 
dan Undang-undang Dasar 1945; 

UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PEN 
DIDIKAN NASIONAL 

Menetapkan : 

MEMTUSKAN: 

Dcngan pcrsetujuan 
DEWAN PERWAKilAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 31 Un dang 
undang Dasar 1945. 

Negara Nomor 550), dan Undang-undang Nomor 22 
Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (Lernbaran 
Negara Tahun 1961 Nomor 302, Tambahan Lcmba 
ran Negara Bonor 2361), serta Undang-undang 
Nomor 14 PRPS Tahun 1965 tentang Majclis 
Pcndidikan Nasional (Lernbaran Negara Tahun 
1965 Nomor 80) dan Undang-undang Nomor 19 
PNPS Tahun 1965 tcntang Pokok-pokok Sistem 
Pendidikan Nasional Pancasila (Lernbaran Negara 
Tahun 1965 Nomor 81), perlu disesuaikan dcngan 
tuntutan perkembangan pendidikan nasional sebagai 
satu sistem; 

e. bahwa sehubungan dcngan hal-hal terscbut di atas 
dan dalam rangka mernantapkan ketahanan nasional 
serta mewujudkan masyarakat rnaju ynag berakar 
pada kebudayaan bangsa dan persatuan nasional 
yang berwawasan Bh inneka Tunggal lka berdasar 
kan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 
per lu ditetapkan Undang-undang tentang Sistem 
Pendidikan Nasional. 
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Pasal 4 
Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan 
mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang 
beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang maha Esa dan berbudi 
pekerti yang ]uhur, memilik; pengetahuan dan keterampilan, kesehat- 

Pa5al 3 
Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan 
serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia 
dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. 

BAB II 
DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN 

Pasal 2 
Pendidikan Nasional berdasarkan Pan ca- 1 Lt dan Undang-undang 
Dasar 1945. 

3. Sisteni pendidlkan nasional adalah satu keseluruhan yang terpadu 
dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu 
dengan yang Iainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan 
pendidikan nasional; 

4. Jeals pendidikan adalah pendidikan yang berkelompok sesuai 
dengan sifat dan kekbususan tujuannya; 

5. Jenjang pendidikan adalah suatu tahap dalam pendidikan berke 
lanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan para 
peserta didik serta keluasaan dan kedalaman bahan pengajaran; 

6. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengem 
bangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, 
dan jenis pendidikan tertentu; · 

7. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengab 
dikan diri dalam peayelenggaran pendidikan; 

8. Tenaga pendidikan adalah anggota masyarakat yang bertugas 
membimbing, mengajar dan/atau melatih peserta didik; · 

9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 
isi bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedomaa 
penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar; 

10. Sumber daya pendidikan adalab peadukung dan penunjang pelak 
sanaan pendidikan yang terwujud sebagai tenaga, dana, sarana 
dan prasarana yang tersedia atau diadakan dan didayagunakaa 
oleh keluarga, masyarakat, peserta didik dan Pemerintah, baik 
sendiri-sendiri maupun bersama-sama; 

11. Warga negara adalab warga negara Republik Indonesia; 
12. Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab atas bidang 

pendidikan nasional; 
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Pasal 10 
(1) Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui 2 (dua) jalur 

yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. 

BAB IV 
SATUAN, JALUR DAN JENIS 

Pasal 9 
(1) Satuan pendidikan mcnyelenggarakan kegiatan belajar mengajar 

yang dilaksanakan disekolah atau di luar sekolah. 
(2) Satuan pendidikan yang disebut sckolah mcr upakan bagian dari 

pendidika yang berjcnjang dan bcrsinamhungan. 
(3) Satuan pendidikan luar sekolah meliputi keluarga, kelompok 

belajar, kursus, dan satuan pcndidikan yang sejcnis. 

(1) Warga ncgara yang mcmiliki kalainan fisik dan/atau mmental 
berhak mcmeperoleh pcndidikan luar hiasa. 

(2) Warga ncgara yang mcmiliki kemampuan dan kecerdasan luar 
biasa berhak mcmperoleh pcrhatian khusus. 

(3) Pelaksanaan ketentuan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) ditctapkan dcngan Peraturan Pemcrintah. 

Pasal 8 

Pasal 7 
Pcncrimaan seseorang sebagai peserta d idik dalam suatu satuan 
pendidikan disclenggarakan dengan tidak membedakan jcnis kelamin, 
agama, suku, ras, kedudukan sosial dan tingkat kcmampuan ekonomi, 
dan dcngan tetap mcngindahkan kckhususan satuan pendidikan yang 
bersangku tan. 

Setiap warga negara bcrhak atas kcsempatan yang seluas-Iuasnya 
untuk mengikuti pendidikan agar mernepcroleh pcngetahuan, kemarn 
puan dan ketcrarnpilan yang sekurang-kurangnya setara dengan 
pengetahuan, kcmampuan dan kcterampilan tarnatan pendidkan dasar. 

Pasal 6 

BAB Ill 
HAK WARGA NEGARA UNTUK 

MEMPEROLEH PENDIDIKAN 
Pasal 5 

Sctiap warga ncgara mempunyai hak yang sama untuk mernpcroleh 
pendidikan. 

tan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri scrta 
rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan bangsa. 
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BABAV 
JENJANG PENDIDIKAN 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 12 
(1) Jenjang pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah ter- 

Pasal 11 
(1) Jenis pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri 

atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar 
biasa, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional, 

(2) Pendidikan umum merupakan pendidikan yang rnengutamakan 
perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan peserta 
didik dengan pengkhususan yang diwujudkan pada tingkat-ting 
kat akhir masa pendidikan. 

(3) Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang mempersiapkan 
peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu. 

(4) Pendidikan luar biasa merupakan pendidikan yang khusus dise 
lenggarakan untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik 
dan/atau mental. 

(S) Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan yang berusaha 
meningkatan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan 
untuk pegawai atau calon pegawai suatau Departemen Pemerin 
tab atau Lembaga Pemerintah Non Departemen. 

(6) Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang diarahkan 
terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan. 

(8) Pendidikan profesional merupakan pendidikan yang diarabkan 
terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu. 

(9) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
sampai dengan ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 

(2) Jalur pendidikan sekoJah merupakan pendidikan yang diselengga 
rakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjen 
jang dan bersinambungan. 

(3) Jalur pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan yang dise 
lenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar-mengajar 
yang tidak harus berjenjang dan bersinambungan. 

(4) Pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar 
sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga dan yang memberi 
keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral dan keterampilan. 

(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang 
tidak menyangkut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 
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Bagian Ketiga 
Pendidikan Mcnengah 

Pasal 15 
(1) Pcndidikan di selenggarakan untuk mclanjutkan dan meluaskan 

pendidikan dasar serta menyiapkan peserla didik menjadi anggota 
rnasyarakat yang mcmiliki kcmampuan mengadakan hubungan 
timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sckitar 
dapat mcngembangkan kcmampuan lchih lanjut dalarn dunia 
kcrja atau pcndidikan tinggi. 

(2) Pendidikan mencngah tcrdiri alas pcndidikan umum, pcndidikan 
kcjuruan, pcndidikan luar hiasa, pendidikan kedinasan, dan pen 
didikan keagamaan. 

(3) Lulusan pend.dikan menengah yang mernnuhi persyaratan ber 
hak mclanjutkan pcndidikan pada tingkat pcndidikan yang lcbih 
tinggi. 

Pasal 14 
(1) Warga negara ynag bcrumur 6 (cnarnjtahun bcrkcwajiban me 

ngikuti pendidikan dasar, 
(2) Warga ncgara yang berumur 7 (tujuh) tahun berkewajiban me 

ngikuti pcndidikan dasar atau pendidikan yang setara, sarnpai 
tamat. 

(3) Pelaksanaan wajib bclajar ditctapkan dcngan Pcraturan Pcmctin 
tab 

Bagian Kedua 
Pendidikan Dasar 

Pasal 13 
(1) Pcndidikan uasar dise1enggarakan untuk mengcmbangkan sikap 

dan kernarnpuan scrta mcmherikan pcngctahuan dan keterarnpilan 
dasar yang dipcrlukan untuk hidup dalam masyarakat serta 
mcmpcrsiapkan peserta didik yang mcmcnuhi pcrsyaratan untuk 
mengikuti pendidikan mcncngah. 

(2) Syarat-syarat dan tata cara pcndirian, bcntuk satuan, lama pcndi 
dikan dasar dan pcnycknggara pendidikan dasar ditctapkan 
dengan Pcraturan Pernerintah. 

diri atas pcndidikan dasar, pendidikan mcncngah dan pcndidikan 
tinggi. 

(2) Sela in jenjang pendidikan scbagaimana dimaksud pada ayat (1 ), 
dapat diselenggarakan pendidi kan prasekolah. 

(3) Syarat-syarat dan tata cara pcndirian serta bentuk satuan, lama 
pendidikan, dan pcnyelcnggara pendidikan sebagaimana dimak 
sud ayat (2) ditetapkan dcngan Pcraluran Pemerintah. 
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Bagian Keempat 
Pendidikan Tinggi 

Pasal 16 
1) Pendidikan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah 

yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi 
anggota masyarakat yang meiliki kemampuan akademik dan/atau 
profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau 
menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian. 

2) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi 
disebut perguruan tinggi yang dapat berbentuk akademik. poli 
teknik, sekolah tinggi, institut dan universitas, 

3) Akademi merupakan perguruan tinggi yang merupakan pendi 
dikan terapan dalam suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi 
atau kesenian tertentu, 

4) Politeknik merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan 
pendidikan terapan dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus. 

5) Sekolah tinggi merupakan perguruan tinggi yang menyelenggara 
kan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu disiplin 
ilmu tertentu, 

6) Institut merupakan perguruan tinggi yang terdiri atas sejumlah 
fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau 
profesional dalam sekelompok disiplin ilmu sejenis. 

7) Universitas merupakan perguruan tinggi yang terdiri atas sejum 
lah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik 
dan/atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu tertentu. 

8) Syarat-syarat dan tata cara pendirian, struktur perguruan tinggi 
dan penyelenggara pendidikan tertinggi ditetapkan dengan Perat 
uran Pemerintah. 

Pasal 17 
1) Pendidikan tinggi terdiri atas pendidikan akademik dan pendidi 

kan profesional. 
2) Sekolah perguruan tinggi dan gelar sarjana, magister, doktor, dan 

sebutan profesional. 
3) Akademik dan politeknik menyelenggarakan pendidikan profe 

sional. 
Pasal 18 

1} Pada perguruan tinggi ada gelar sarjana, magister, doktor, dan 
sebutan prof esional. 

2) Ge)ar sarjana hanya diberikan oleh sekolah tinggi, institut, dan 
universitas. 

4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 
ayat (2) ditetepakan ditetapkan dengan Peraturan Pemetintah. 
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Pasal 21 
(1) Pada universitas, inslitut, dan sekolah tinggi dapat diangkat guru 

besar atau profesor. 
(2) Pengangkatan guru besar atau profcsor sebagai jabatan akademik 

didasarkan atas kcmampuan dan prestasi akademik atau keilmuan 
tertcntu. 

Pasal 21 
( 1) Pad a u n ivers itas, in stitut, dan se kolah ti nggi dapat diangkat guru 

besar atau profesor. 
(2) Pengangkatan guru bcsar atau profcsor scbagai jabatan akademik 

didasarkan atas kemarnpuan dan prestasi akademik atau keilmuan 
tertentu, 

(3) Syarat-syarat dan tata cara pcngangkatan terrnasuk penggunaan 
sebutan guru besar atau profcsor ditctapkan dengan Peraturan 
Pemerintah. 

Pasal 20 
Penggunaan gelar akadernik atau sehutan profcsional yang diperoleh 
dari perguruan tinggi di luar ncgeri harus digunakan dalam bcntuk asli 
scbagaimana dipcroleh dari pcrguruan tinggi yang bersangkutan, 
sccara lengkap ataupun dalam bcntuk singkatan. 

Pasal 19 
(1) Gelar dan/atau scbutan lulusan pcrguruan tinggi hanya dibenar 

kan digunakan olch lulusan pcrhuruan tinggi yang dinyatakan 
berhak mcmiliki gclar dan/atau yang bcrsangkutan. 

(2) Pcnggunaan gclar dan/atau scbutan lulusan perguruan tinggi 
h any a dibenarkan dalam bcntuk yang diterirna dari pcrguruan 
tinggi yang bersangkutan atau dalam bentuk singkat yang sesuai 
dcngan peraturan pcrundang-undangan yang berlaku. 

(3) Gelar magister dan doktor diberikan oleh sekolah tinggi, institut, 
dan universitas yang memenuhi persyaratan. 

(4) Scbutan profesional dapat diberikan oleh perguruan tinggi yang 
menyclcnggarakan pendidikan prof esional. 

(5) Institut dan universitas yang memenuhi persyaratan berhak untuk 
memberikan gelar doktor kehormatan (Doktor Honoris Causa) 
kepada tokoh-tokoh ynag dianggap perlu mempcroleh penghar 
gaan amat tinggi berkenaan dcngan jasa-jasa yang jalur biasa 
dalam bidang ilmu penngetahuan, teknologi, kemasyarakatan dan 
ataupun kebudayaan. 

(6) Jenis gelar danscbutan, syarat-syarat dan tata cara pcmbcrian, 
per\indungan dan penggunaannya ditetapkan dengan Peraturan 
Pemerintah. 
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Pasal 25 
(1) Setiap peserta didik berkewajiban untuk: 

1. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali 
bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut 
sesuai dengan peraturan yang berlaku; 

Pasal 24 
Setiap peserta didik pada satuan pendidikan mempunyai hak-hak 
berikut: 
1. mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kernampuan; 
2. mengikuti program pendidikan yang bersangkutan alas dasar 

pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kernam 
puan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidi 
kan tertentu yang telab dibakukan; 

3. mendapat bantuan Iasilitas belajar, beasiswa, atau banruan lain 
sesuai dengan persyaratan yang berlaku; 

4. pindah ke satuan dengan pendidikan yang sejajar atau tingkatnya 
lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan peserta didik 
pada satuan pendidikan yang hendak dimasuki; 

5. memperoleh penilaian basil belajarnya; 
6. menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang 

ditentukan; 
7. mendapat pelayanan khusus bagi yang menyandang cacat; 

Pasal 23 
Pendidikan nasional bersifat terbuka dan memberikan keleluasaan 
gerak kepada peserta didik. 
Pelaksanaan ketentuan sebagairnana dimaksudkan pada ayat (1) 
di atur oleh Menteri, 

(1) 

(2) 

BABIV 
PESERTA DIDJK 

(3) Syarat-syarat dan tata cara pengangkatan termasuk penggunaan 
sebutan guru besar atau profesor dditetapkan dengan Peraturan 
Pemerintah .. 

Pasal 22 
(1) Dalam penyelenggaran pendidikan dan pengembangan ilmu 

pengetahuan pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik 
dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan. 

(2) Perguruan tinggi memiliki otonomi dalam pengelolaan lembaga 
nya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi dan peneli 
tian ilmiah. 

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, 
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Pasa\ 29 
(1) Untuk kepentingan pembangunan nasional, Pcmcrintah dapat 

mewajib kan warga ncgara Repub lik Indonesia atau meminta 
warga negara asing yang mernliki ilmu pcngctahuan dan keahlian 
tertentu mcnjadi tcnaga pcndidik, 

BAB VII 
TENAGA PENDIDIKAN 

Pasal 27 
(1) Tenaga kependidikan bcrtugas mcnyclenggarakan kcgiatan me 

ngajar, mclatih, mcncliti, mcngcmhangkan, mcngclola, dan/atau 
mernberikan pclayanan teknis dalarn bidang pcndidikan. 

(2) Tenaga kependid ikan, mcliputi tcnaga pcndidik, pcnilik, penga 
was, peneliti dan pengcmbangan di bidang pendidikan, pustaka 
wan, laboran, dan tcknisi surnbcr bclajar. 

(3) Tenaga pengajar merupakan tcnaga pcndidik yang khusus diang 
kat dengan tugas utama mengajar, yang pada jenjang pendidikan 
dasar dan menengah disebut guru dan jenjang pen didikan tinggi 
disebut dosen. 

Pasal 2R 
(1) Penyelenggaraan kegiatan pcndidikan pada suatu jenis dan jen 

jang pendidikan hanya dapat dilakukan olch tcnaga pcn didik yang 
mempunyai wcwenang mengajar. 

(2) Untuk dapat diangkat scbagai tcnaga pcngajar, tcnaga pcndidik 
yang bcrsarigkutan h arus berirnan d an be rtaqwa kepada Tuhan 
Yang Maha Esa, berwawasan Pancas ila dan Undang-undang 
Dasar 1945 scrta mcmiliki kualifikasi sebagai tenaga pcngajar. 

(3) Pengadaan guru pada jenjang pen did i ka n dasar dan menengah 
pada dasarnya disclenggarakan m e l a lu i le mb aga pendidikan 
tenaga keguruan. 

(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat 
(2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Pcraturan Perncrintah. 

Pasal 26 
Pcserta didik berkesempatan untuk mengembangkan kcmampuan 
dirinya dengan belajar pada setiap saat da la m perjalanan h idup nya 
sesuai dengan bakat, minat, dan kcmampuan masing-masing. 

2. mematuhi semua peraturan yang berlaku; 
3. menghormati tenaga kependidikan; 
4. ikut mcmclihara sarana dan prasarana serta kebersihan, kctcr 

tiban dan keamana satuan pcndidikan yang bcrsangkutan, 
(2) Pclaksanaan kctcntuan scbagaimana dimaksud pa da ayat (1) 

diatur oleh mcntcri. 
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Pasal 32 
(1) Kedudukan dan peaghargaan bagi tenaga kependidikan diberikan 

berdasarkan kemampuan dan prestasinya. 
(2) Pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan 

pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintab diatur oleh 
Pemerintah, · 

Pasal 31 
Setiap tenaga kependidikan berkewajiban untuk: 
1. membina loyalitas pribadi dan peserta didik terhadap ideologi 

negara Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945; 
2. menunjung tinggi kebudayaan bangsa; 
3. melaksankan tugas dengan penuh tanggungjawab dan pengabdian 
4. meningkatkan kemampuan profesional sesuai dengan tuntutan 

perkembangan ilmu pengetabuan dan teknologi serta pembangu 
nan bangsa; 

5. menjaga nama baik sesuai dengan kepercayaan yang diberikan 
masyarakat, baagsa dan negara. 

Pasal 30 
Setiap tenaga kependidikan yangbekerja pada satuan pendidikan 
tertentu mempunyai hak-hak beriknt: 
1. memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial; 

a. tenaga kependidikan yang memiliki kedudukan sebagaimana 
kedudukao sebagai pegawai negeri memperoleh gaji dan 
tunjangan sesuai dengan peraturan umum yang berlaku bagi 
pegawai negeri; 

b. Pemerintah dapat memberikan tunjangan tambahan bagi 
tenaga kependidikan ataepun go1ongan tenaga kependidikan 
tertentu; 

c, tenaga kependidikan yang bekerja pada satuan pendidikan 
yang diselenggarakan oleh masyarakat memperoleh gaji dan 
tunjangan dari badan/perorangan yang bertanggungjawab 
atas satuan pendidikan yang bersangkutan; 

2. memperilah pembinaan karir berdasarkan prestasi kerja; 
3. memeperoleb perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas 

nya; 
4. memperoleh penghargaan sesuai dengan darma baktinya; 
5. menggunakan sarana, prasarana, dan Iasilitas pendidikan yang 

lain dalam melaksanakan tugasnya. 

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dite 
tapkan dengan Peraturan Pemerintah. 
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BAB IX 
KURIKULUM 

Pasal 37 
Kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional 
dcngan memperhatikan tahap pcrkernbangan peserta didik dan kese 
suaiannya dengan lingkungan, kcbutuhan pcrnbangunan nasional, 
perkembangan ilmu pengctahuan dan tekonologi serta kesenian, 
sesuai dengan jenis dan jcnjang masing-masing satuan pendidikan. 

(1) Biaya penyelcnggaraan kcgiatan pendidikan di satuan pendidikan 
yang diselenggarakan oleh Pcmerintah menjadi tanggungjawab 
Pemerinlah. 

(2) Biaya penyelenggaran kegiatan pendidikan disatuan pendidikan 
yang diselcnggarakan oleh masyarakat mcnjadi tanggungjawab 
beban/perorangan yang menyelcnggarakan satuan pendidikan. 

(3) Pemerintah dapat mernbcri bantuan kcpada satuan pendidikan 
yang diselenggarakan oleh masyarakat scsuai dengan peraturan 
yang berlaku, 

Pasal 36 

Pasal 35 
Setiap satuan pendidikan jalur pcndidikan sckolah pcndidikan dise 
lcnggarakan olch Pcmerintah maupun masyarakat harus menyediakan 
sumber belajar. 

swasta. 

(1) Buku pelajaran yang digunakan dalam pendidikan jalur pendidi 
kan sckolah disusun berdasarkan pedornan yang ditetapkan olch 
Pemerintah. 

(2) Buku pclajaran dapat diterbitkan oleh Pemerintah ataupun 

Pasal 34 

BAB VIII 
SOMBER DAYA PENDIDIKAN 

Pasal 33 
Pengadaan dan pendayagunaan sumber daya pendidikan dilakukan 
oleh Pemerintah, masyarakat, dan/alau kcluarga peserta didik. 

(3) Pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan 
penndidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh 
penyelenggara satuan pcndidikan yang bersangkutan. 

( 4) Pelaksanaan ketentuan scbagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) dite 
tapkan dengan Peraturan Pemerintah. 
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BABX 
HARi BEIAJAR DAN LIBUR SEKOI.AH 

Pasal 40 
Jumlah sekurang-kurangnya hari belajar dalam 1 (satu) tabun 
untuk setiap satuan pendidikan diatur oleh Menteri, 
Hari-hari libur untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan 
oleh Pemerintah diatur o)eh Menteri dengan mengingat ketentuan 

(1) 

(2) 

Pasal 39 
(1) Isi kurikulum merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran 

untuk mencapai tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan yang 
bersangkutan dalam rangka upaya pencapai tujuan, 

(2) Isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib 
memuat: 
a. pendidikan Pancasila; 
b. pendidikan agama; dan 
c. pendidikan kewarganegaraan. 

(3) Isi kurikulum pendidkan dasar memuat sekurang-kurangnya ba 
han kajian dan pelajaran tentang: 
a. pendidikan Panacsila; 
b. pendidikan agama; dan 
c. pendidikan kewarganegaraan; 
d. bahasa Indonesia; 
e. membaca dan menulis; 
f. matematika (termasuk Berhitung); 
g. . pengantar sains dan teknologi; 
h. ilmu bumi; 
i. sejarah nasional dan sejarah umum; 
j. kerajinan tangan dan kesenian; 
k, pendidikan jasmani dan kesehatan; 
I. menggambar; serta 
m. bahasa Inggris 

(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 
ayat (3) diatur oleh Menteri. 

Pasal 38 
(1) Pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam satuan pendidikan dida 

sarkan atas kurikulum yang berlaku secara nasional dan kuriku 
Jum yang sesua! dengan keadaan, serta kebutuhan Jingkungan dan 
ciri khas satuan pendidikan yang bersangkutan, 

(2) Kurikulum yang berlaku secara nasional ditetapkan oleh Menteri, 
atau Menteri lain, atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non 
Departemen berdasarkan pelimpahan wewenang dari Menteri. 
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BAB XIII 
PERANSERTA MASYARAKAT 

Pasal 47 
(1) Masyarakat sebagai mitra Pcmcrintah berkesernpatan yang sc 

luas-Iuasnya untuk bcrperanserta dalam pcnyclcnggaraan pendi 
dikan nasional, 

Pasal 46 
(1) Dalam rangka pcmbinaan satuan pendidikan, Pcmcrintah mela 

kukan pcinlaian sctiap satuan pcndidikan secara berkala. 
(2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di umumkan 

secara tcrbuka. 

Pasal 45 
Secara berkala dan berkelanju tan Pcmcrintah melakukan pcn ilaian 
tcrhadap ku ri k ul urn scrt a sar a n a da n pr asara n a p cn d id i kan sesu ai 
dengan kebutuhan dan perkcmbangan kcadaan. 

Pcmcrintah dapat menyelenggarakan pcnilaian basil belajar suatu jenis 
dan/atau jenjang pendidikan secara nasional. 

Pasal 44 

BAB XII 
PENILAIN 

Pasal 43 
Tcrhadap kcgiatan dan kcmaj uan belajar pcscrta didik dilakukan 
pcnilaian. 

Pasal 42 
(1) Bahasa daerah dapat digunakan schagai hahasa pengantar dalam 

tahap awal pendidikan dan scjauh diperlukan dalam penyampaian 
pengetahuan dan/atau keterampilan tcrtcntu. 

(2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai hahasa pengantar sejauh 
diperlukan dalam pcnyampai pcngetahuan dan/atau kctcrampilan 
tertentu. 

BAB XI 
BAHASA PENGANTAR 

Pasal 41 
Bahasa pengantar dalam pcndidikan nasional adalah Bahasa 
Indonesia. 

hari raya nasional, kepentingan pcndidikan, kepcntingan agama 
dan faktor musim. 

(3) Saluan pcndidikan yang diselenggarakan oleh rnasyarakat dapat 
mengatur hari-hari liburnya sendiri dcngan mcngingat ketentuan 
yang yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). 
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BAB XVII 
KETERANGAN l.AIN-LAIN 

Pasal 54 
(1) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Perwakilan Repu 

blik Indonesia di luar negeri khusus bagi peserta didik warga 
negara adalah bagian dari sistem pendidikan nasional, 

(2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan di wilayah Republik 
Indonesia oleh perwakilan negara asing khususnya bagi peserta 
didik warga negara asing tidak termasuk sistem pendidikan 
nasional, 

BAB XVI 
PENGAWASAN 

Pasal 52 
Pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan 
yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun oleh rnasyarakat 
dalam rangka pembinaan perkembangan satuan pendidikan yang 
bersangkutan. 

Pasal 53 
Menteri berwenang mengambil tindakan administrasi terhadap penye 
lenggara satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap 
ketentuan Undang-undang ini, 

, 

Pasal 51 
Pengelolaan satuan dan kegiatan pendidikan yang diselenggarakan 
oleh masyarakat dilakukan oleh badan/perorangan yang menyelengga 
rakan satuan pendidikan yang bersangkutan, 

BAB XIV 
PENGELOI.AAN 

Pasal 49 
Pengelolaan sistem pendidikan nasional adalah tanggungjawab 
Menteri. 

Pasa150 
Pengelolaan satuan dan kegiatan pendidikan yang diselenggarakan 
oleh Pemerintab dilakukan oleh Menteri dan Menteri lain atau Pimpi 
nan Lembaga pemerintah Jain yang menyelenggarakan satuan pendi 
dikan yang bersangkutan. 

(2) Ciri khas satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyara 
kat tetap diindahkan. 

(3) Syarat-syarat dan tata cara dalarn penyelenggaraan pendidikan 
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, 
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KETENTUAN PERALII IAN 
Pasal 57 

Scrnua pcraturan perundang-undangan yang mcr upakan pcraturan 
pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar 
dasar Pcndidikan dan Pengajaran di Sckolah (Lcmbaran Negara 
Tahun 1950 Nornor 550), Undang-undang Nomo 12 Tahun 1954 
tcntang Pcrnyataan Berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 
dari Rcpublik Indonesia Dahulu tcntang Dasar-dasar Pcndidikan dan 
Pengajaran di Sckclah Untuk Scluruh Indonesia (Lemharan Negara 
Tahun 1954 Nomor 38, Tamhahan Lcmharan Negara Nomor 550), 
dan Undang-undang Nornor 22 Tahun 1961 tcntang Perguruan Tinggi 
(Lcmbaran Negara Tahun 1961 Nomor 302, Tambahan Lcmharan 
Negara Nornor 2361), Undang-undang Nomor 14 PRPS Tahun 1965 
tentang Majclis Pendidikan Nasional (Lcmbaran Negara Tahun 1965 

BAB XIX 

Pasal 56 
(1) Barangsiapa dcngan sengaja mclakukan pclanggaran tcrhadap 

kctcntuan pasal 19 ayat (2), pasal 20, dan pasal 29 ayat (1) dipi 
dana kurungan selama-larnanya 6 (cnam) bulan atau pidana denda 
sctinggi-tingginya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). 

(2) Tindak pidana scbagairnana dimaksud pada ayat (1) adalah pc 
langgaran. 

R- RI BAB XVIII 
KETENTUAN PIDANA 

Pasal 55 
(1) Barangsiapa dengan scngaja mclakukan pclanggaran tcrhadap 

kctcntuan pasal 19 ayat (1) dipidana dcngan pidana pe njara 
selarna-Iarnanya 18 ( dclapan hclas) hulan a tau pidana Jenda 
sctinggi-tingginya Rp. 15.000.000,00 (lima bclas juta rupiah). 

(2) Tindak pidana scbagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kcja 
hatan. 

(3) Peserta didik warga ncgara asing yang mcngikuti pcndidikan di 
satuan pendidikan yang mcrupakan bagian dari sistcm pcndidikan 
nasional wajib mcntaati ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi 
dan dari satuan pendidikan yang bcrsangkutan. 

(4) Kcgiatan pendidikan yang disclcnggarakan dalam rangka kcrja 
sama internasional atau yang disclcnggarakan olch pihak asing 
diwilayah Repuhlik Indonesia dilakaukan scsuai dcngan kcten 
tuan Undang-undang ini dan sepanjang tidak bertentangan dcngan 
kcpcntingan nasional. 

(5) Pelakasanaan ketcntuan scbagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ayat (2), ayat (3), clan ayat ( 4) ditctapkan dcngan Pcraturan Pe 
mcrintah, 



853 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 
NO MOR 

MOERDIONO 

SOEHARTO 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 
Menteri/Sekretaris Negara 
Republik Indonesia 

Disahkan di Jakarta 
pada tanggal 
Presiden Republik Indonesia 

Pasal 59 
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
undang-undang ini dengan penempatannya dalam l.embaran Negara 
Republik Indonesia. 

BAB XX 
KETEN1UAN PENUTUP 

Pasal 58 
Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, Undang-undang 
Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran 
di Sekolah {(Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 550), Undang 
undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Pernyataan Berlakunya 
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia 
Dahulu tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah 
Untk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 38, 
Tambahan Lembaran Negara 550), Undang-undang Nomor 22 Tahun 
1961 tentang perguruan tinggi (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 
302, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2361), Undang-undang 
Nomor 14 PRPS Tahun 1965 Tentaag Majelis Pendidikan Nasional 
(Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 80) dan Undang-undang 
Nomor 19 PNPS TAhun 1965 tentang Pokok-pokok Sistem Pendidi 
kan Nasional Pancasila (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 81) 
dinyatakan tidak berlaku, 

5 

Nomor 80) dan Undang-undang Nomor 19 PNPS Tahun 1965 tentaag 
Pokok-pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila (Lembaran 
Negara Tahun 1965 Nomor 81) yang ada pada saat diundangkannya 
undang-undang ini masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan 
clan belum diganti berdasarkan undang-undang ini, 
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R. SOEKARDJ 

Dewan Pcrwakilan Rakyat Republik Indonesia 
WAKIL KETUA, 

Jakarta, 6 Maret 1989 

Rancangan Undang-undang tentang Sistern Pendidikan Nasional 
tcrsebut di alas bcserta Pcnjelasannya tclah mendapat persetujuan 
dalarn Rapat Paripurna terbuka ke-24 Dewan Pewakilan Rakyat 
Republik Indonesia pada hari Senin, 6 Maret 1989 untuk disahkan 
mcnjadi undang-undang. 
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UMUM 
Dalam kehidupan suatu bangsa, pendidikan mempunyai peranan 

yang amat penting untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan 
kehidupan bangsa yang bersangkutan. 

Perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia yang telah meng 
antarkan pembentukan suatu pemerintah negara Indonesia untuk 
"melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 
Indonesia" serta : mernajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasar 
kan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial" menuntut 
penyelenggara dan pengembangan pendidikan yang dapat menjamin 
perkembangan dan kelangsungan kehidupan bangsa Indonesia. 

Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan melalui BAB XIII, 
Pasal 31 ayat (2), bahwa pendidikan yang dimaksud harus diusahakan 
dan diselenggarakan oleh Pemerintah negara sebagai "satu sistem 
pengajaran nasional". Sesuai dengan judul bab yang bersangkutan, 
yaitu PENDIDIKAN, pengertian "satu sistem pengajaran nasional" 
dalam Undang-undang ini diperluas menjadi memungkinkan undang 
undang ini tidak membatasi perhatian pada pengajaran saja, melainkan 
juga memperhatikan unsur-unsur pendidikan yang berhubungan 
dengan pertumbuhan kepribadian manusia Indonesia yang bersama 
sama merupakan perwujudan bangsa Indonesia, suatu bangsa yang 
bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memelihara budi pekerti 
kemanusiaan dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur, 
sebagaimana dimaksud dalam ketetapan Mejelis Permusyawaratan 

RANCANGAN PENJELASAN 
ATAS 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NO MOR TAHUN 

TENTANG 
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL 
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Rakyat Republik Indonesia Nomor: ll/MPR/1978 tentang Pedoman 
Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasctia Pancakarsa). 

Dalam rangka pelakasanaan pcmhangunan nasional schagai 
pcngamalan Pancasila di bidang Pcndidikan, maka pcndidikan na 
sional mcngusahakan pertama, pembcntukan manusia Pancasila seba 
gai manusia pcmhangunan yang tinggi kualitasnya dan mampu man 
diri, dan kedua, pcmbcrian pendukung bagi pcrkembangan masyara 
kat, bangsa dan negara Indonesia yang tcrwujud dalam ketahanan 
nasional yang tangguh yang mcngandung makna terwujudnya 
kemampuan hangsa menang kal sctiap ajaran, paham dan idcologi 
yang bcrtcntangan dcngan Pancasila. Schuhungan deangan itu, maka 
Pcndidikan Pcndahuluan Bela Negara diber ikan kcpada pcscrta didik 
scbagai bagian dari kescluruhan sistem pcndidikan nasional. 

Dengan landasan pemikiran tcrscbut, perididikan nasional disu 
sun scbagai usaha sadar untuk mcmungkinkan bangsa Indonesia untuk 
mempertahankan kelangsungan hidupnya dan rncnngcmbangkan diri 
nya sccara terus-mcnerus dari satu gcncrasi kc generasi hcrikutnya. 

Sistem pcndidikan nasional adalah sekaligus a lat dan tuj uan yang 
arnat pcnting dalarn pcrjuangan mcncapai cita-cita dan tujuan nasio 
nal. 

Sistem pendidikan nasional dilaksanakan secara sernesta, menye 
luruh dan terpadu; sernesta dalam arti terbuka bagi seluruh rakyat dan 
berlaku diseluruh wilayah ncgara; menycluruh dalarn arti m encakup 
dalam jalur, jcnjang, dan jenis pcn didikan; dan terpadu dalarn arti 
adanya saling kctcrkaitan antara pendid ikan nasional dcngan scluruh 
usaha pcmhangunan nasional. 

Pcndidikan nasional yang ditctapkan dalarn undang-undang ini 
mengungkapkan satu sistcm yang: 
a. berakar pada kebudayaan nasional dan bcrdasarkan Pancasila dan 

Undang-undang Dasar 1945 scrta mclanjuikan dan mcningkaikan 
pcndidikan Pcdoman Pengahayatan dan Pengamalan Pancasila 
(Ekaprasetia Pancakarsa); 

b. merupa kan suatu kese lur ub an dan di kembang kan untuk ikut 
bcrusaha rnencapai tujuan nasional; 

c. mcncakup, baik jalur pen did ikan sckolah maupun jalur pendi 
dikan luar sckolah; 

d. mengatur, bahwa jalur pcn didikan sekolah tcrdiri atas 3 (tiga) 
jenjang utarna, yang masing-masing terhagi pula dalarn jcnjang 
atau tingkatan; 

e. mcngatur, bahwa kurikulum, pcscrta didik dan tcnaga kcpcndidi 
kan terutarna guru, doscn atau tcnaga pcngajar merupakan tiga 
unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam kcgiatan belajar-mcnga 
jar; 



857 

f. mengatur secara terpusat (sentralisasi), namun penyelenggaraan 
satuan dan kegiatan pendidikan dilaksanakan secara tidak terpusat 
( desentralisasi); 

g. menyelenggarakan satuan dan kegiatan pendidikan sebagai tang 
gungjawab bersama antara kelurga, masyarakat dan pemerintah; 

h. mengatur, bahwa satuan dan kegiatan pendidikan yang diselenga 
rakan oleh Pemerintah dan masyarakat berkedudukan serta diper 
lakukan dengan penggunaan ukuran yang sama; 

1. mengatur, bahwa satuan dan kegiatan pendidikan yang diseleng 
garakan oleh masyarakat memiliki kebebasan untuk menyeleng 
garakan sesuai dengan ciri atau kekhususan masing-masing sepan 
jang ciri itu tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar 
negara, pandangan hidup bangsa dan ideologi bangsa dan negara; 
dan 

j. memudahkan peserta didik memperoleh pendidikan yang sesuai 
dengan bakat, minat dan tujuan yang hendak dicapai serta me 
mudahkannya menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. 
Sistem pendidikan nasional harus dapat member! pendidikan 

dasar bagi setiap warga negara Republik Indonesia, agar masing 
masing memperoleh sekurang-kurangnya pengetahuan dan kemam 
puan dasar, yang meliputi kemarnpuan membaca, menulis dan berhi 
tung serta menggunakan bahasa Indonesia, yang diperlukan oleb 
setiap warga negara untuk dapat berperanserta dalam kehidupan 
masyarakat, berbangsa dan bernegara. 
Setiap warga negara diharapkan mengetahui hak dan kewajiban pokok 
sebagai warga negara serta merniliki kernampuan untuk dapat me 
menuhi kebutuhan diri sendiri, ikut serta dalarn upaya mernenuhi 
kebutuhan masyarakat, dan memperkuat persatuan dan kesatuan serta 
upaya pembelaan negara, Pengetahuan dan kemampuan ini harus 
dapat diperoleh dari sistem pendidikan nasional, Hal ini dimaksudkan 
untuk memberi makna pada amanat Undang-undang Dasar 1945, 
BAB XIII, Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan, bahwa "Tiap-tiap 
warga negara berhak mendapat pengajaran 11• 

Warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan pada 
tahap mana pun dalam perjalanan hidupnya, pendidikan seumur 
hidup, meskipun sebagai anggota masyarakat ia tidak diharapkan 
untuk terus menerus belajar tanpa mengabdikan kemampuan yang 
diperolehnya untuk kepentingan rnasyarakat. Pendidikan dapat dipe 
roleh, baik melalui jalan pendidikan sekolah rnaupun jalur pendidikan 
luar sekolah, 

Sistem pendidikan nasional mernberi kesempatan belajar seluas 
luasnya kepada setiap warga negara, oleh karena itu dalam peneri 
maan seseorang sebagai peserta didik tidak dibenarkan adanya perbe- 
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daan atas dasar jenis kclamin , agama, ras, suku, latarbelakang sosial 
dan tingkat kcmarnpuan ckonomi, kccuali apahila ada satuan atau 
kcgiatan pcndidikan yang mcmiliki kckhususan yang harus diindah 
kan. 

Pendidikan kcluarga tcrrnasuk ja lur pcndidikan lu ar sekolah 
merupakan salah satu upaya mencerdaskan kchidupan bangsa melalui 
pengalaman scumur hidup. 
Pendidikan dalarn kcluarga memberikan keyakinan agama, n ila i 
budaya yang mencakup nilai moral dan aturan-aturan pergaulan serta 
pandangan, keterarnpilan dan sikap hidup yang mendukung kehidupan 
berrnasyarakat, bcrbangsa dan bernegara kepada anggota kcluarga 
yang bersangkutan. 

Dalam rangka peningkatan peranserta keluarga, masyarakat dan 
Perner intah dalam pclaksanaan sistcm pcndidikan nasional, m aka 
sernua pihak perlu bcrusaha untuk mcnciptakan suasana lingkungan 
yang mendukung tcrwujudnya tujuan pcndidikan nasional. Dalam 
hubungan in i , maka pcngadaan dan pcndayagunaan sumber daya 
perididikan, baik yang discdiakan olch Pcmcrintah maupun masyara 
kat pada usaha mencari keuntungan material. 

Upaya peningkatan taraf dan mutu kehidupan bangsa dan pe 
ngcmbangan kebudayaan nasional, yang diharapkan menaikkan har 
kat dan martabat manusia Indonesia, diadakan tcrus-mcncrus, sehing 
ga dengan sendirinya senantiasa rne nuntut penyesuaian pendidikan 
pada kenyataan yang selalu bcrubah. Pcndidikan juga harus senantia 
sa discsuaikan tcknologi. 

Pcngaturan dalam undang-undang ini pada dasarnya dirumuskan 
secara urnum, agar supaya pcngaturan yang lchih khusus, yang harus 
discsuaikan dcngan keadaan yang telah mcngalami pcrubahan seba 
gaimana dimaksud di at as, dan bahkan harus mcmperhitungkan 
kcmung kinan tuntutan perkembangan rnasyarakat, bangsa dan ncgara 
Indonesia di masa yang akan datang, dapat dilakukan rnelalui penga 
turan yang lcbih mudah dihuat, diubah dan dicabut. Dalam hubungan 
inilah di bentuk Badan Pcrtimbangan Pcndidikan Nasional yang bertu 
gas untuk mernberi pertimbangan kcpada Mcnteri mengenai scgala hat 
yang dipandang pcrlu da larn rangka pcrubahan, perbaikan, dan 
penyempumaan pcnyelenggaraan pcndidikan nasional. 

Peraturan pcrundang-undangan yang sckarang ber laku hagi pc 
ngaturan, pernbinaan, dan pengcrnbangan pcndidikan nasional pcrlu 
disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan perkernbangan pernba 
ngunan pcndidikan nasional. 

Undang-undang yang lama, yakni Undang-undang Nornor 4 
Tahun 1950 tcntang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Scko 
lah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nornor 550); Undang-undang 
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PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1 

Cukup jelas. 
Pasal 2 

Cukup jelas. 
Pasal 3 

Dalam fungsinya untuk mengembangkan dan menjamin kelang 
sungan hidup bangsa, maka pendidikan nasional berusaha untuk 
mengembangkan kemampuan, mutu dan martabat kehidupan 
manusia Indonesia, memerangi segala kekurangan, keterbelaka 
ngan, dan kebodohan, memantapkan ketahanan nasional, serta 
meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan berlandaskan kebu 
dayaan bangsa dan ke-Bhinneka Tunggal Ika-an. 

Pasal 4 
Cukup jelas. 

Pasa] 5 
Pasal ini menegaskan bahwa setiap warga negara memiJiki hak 
yang sama untuk memperoleh pendidikan pada setiap jenis dan 
jenjang pendidikan, Oleh karena itu, pengaturan pelaksanaan hak 
tersebut tidak boleh mengurangi arti keadilan dan pemerataan 
bagi setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. 

Pasal 6 
Pasal ini memberikan pedoman bahwa pendidikan dasar, mem 
punyai fungsi untuk mempersiapkan bekal dasar bagi pengem 
bangan kehidupan, sikap, pengetahuan, dan keterampilan, yang 
diperlukan oleh setiap warga negara sekurang-kurangnya setara 
dengan pendidikan dasar dalam membekali dirinya. 

Nomor 12 Tahun 1954 tentang Pernyataan Berlakunya Undang 
undang Nomor 4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia Dahulu tentang 
Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah Untuk Seluruh 
Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 38, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 550); Undang-undang Nomor 22 Tahun 
1961 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 
302, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2361); Undang-undang 
Nomor 14 PRPS Tahun 1965 tentang Majelis Pendidikan Nasional 
(Lemharan Negara Tahun 1965 Nomor 80); Undang-undang Nomor 
19 PNPS Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Sistem Pendidikan 
Nasional Pancasila (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 81) perlu 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta diganti dengan Undang 
undang tentag Sistem Pendidikan Nasional ini. 
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Pasal 9 
Ayat (1) 

Saluan pcndidikan dapat tcrwujud sebagai suatu sekolah, 
kursus, kclompok belajar, ataupun bcntuk lain, baik yang 
mencmpati bangunan tertentu maupun tidak, seperti satuan 
pendidikan yang mcnyelcnggarakan pendidikan jarak jauh. 

Ayat (2) 
Cukup jclas. 

Ayat (3) 
Cukup jclas. 

Pasal 10 
Ayat(l) 

Pcndidkan sekolah merupakan pcndidikan yang diselcngga 
rakan melalui prasarana yang dilcmbagakan. Pendidikan luar 
sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di luar 
sekolah baik yang dilernbagakan maupun yang tidak, 
Ciri-ciri yang membedakan pcndidikan luar sekolah dengan 
pcndidikan sekolah berkcnaan dcngan waktu dan lama bcla 
j ar , usia peserta didik, isi pclajaran, cara pcnyclenggaraan 
pcngajaran dan earn penilaian hasil bclajar. 

Ayat (2) 
Cukup jclas. 

Pasal 7 
Pendidikan nasional memberikan kescmpatan yang seluas-luas 
nya kepada sctiap warga negara untuk memperolch pendidikan, 
karena itu, dalam penerimaan peranserta tidak dibenarkan adanya 
pcrbcdaan atas dasar jenis kclarnin, agarna, ras, suku, latarbela 
kang sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi, kecuali apabila ada 
satuan atau kegiatan pendidikan yang memiliki kekhususan. 
Misalnya, satuan pendidikan yang menyclcnggarakan pcndidikan 
atas dasar kewanitan dibcnarkan, untuk mencrima hanya wanita 
sebagai pescrta didik dan tidak rnenerima pria. Satuan pendidikan 
yang mcnyelenggarakan pendidikan agama tcrtcntu dibcnarkan 
untuk menerirna hanya pcnganut agama yang bersangkutan. 

Pasal 8 
Ayat (1) 

Pendidikan luar biasa adal ah pcndidikan yang disesuaikan 
dcngan kelainan pescrta didik berkcnaan dcngan penycleng 
garaan pendidikan yang bersangkutan. 

Ayat (2) 
Cukup jclas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 
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Ayat(3} 
Cukup jelas, 

Ayat(4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Keluarga merupakan pendidikan yang penting peranannya 
dalam upaya pendidikan umumnya. 
Pemerintah mengakui kemandirian keluarga untuk melaksa 
nakan upaya pendidikan dalam hngkungan sendiri. 

Pasal 11 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat(2) 

Pendidikan umum diselenggarakan pada jenjang pendidikan 
dasar dan jenjang pendidikan menengah. 

Ayat (3) 
Pendidikan kejuruan diselenggarakan pada jenjang pendidi 
kan menengah, 

Ayat(4) 
Ayat ini didasarkan atas kenyataan bahwa peserta didik yang 
dimaksud sesungguhnya memerlukan bantuan dan perhatian 
yang lebih banyak dalam pendidikan dan upaya belajar 
meraka daripada yang dapat diberikan oleh sekolab biasa, 
Pendidikan luar biasa diselenggarakan pada jenjang pendidi 
kan dasar dan pendidikan menengah. 

Ayat (5) 
Pendidikan kedinasan diselenggarakan pada jenjang pendidi 
kan menengah dan jenjang pendidikan tinggi. 

Ayat (6) 
Pendidikan keagarnaan diselenggarakan pada semua jenjang 
pendidikan. 

Ayat (7) 
Pendidikan akademik, yang juga dikenal sebagai pendidikan 
keilmuan, diselenggarakan pada jenjang pendidikan tinggi. 
Istilah "akademik", dalam hal ini tidak terkait pada bentuk 
perguruan tinggi yang dikenal keahlian, pada bentuk pergu 
ruan tinggi yang dikenal sebagai akademik. 

Ayat (8) 
Pendidikan profesional, yang juga dikenal sebagai pendidi 
kan keahlian, diselenggarakan pada jenjang pendidikan ting 
gi. 

Ayat (9) 
Cukup jelas, 



862 

Pasal 12 
Ayat(l) 

Pendidikan dijalur pcndidikan sckolah m erupakan pcn d i 
dikan yang berjcnjaug. J enjang perididikan adalah tahap 
pendidikan bcrkclanjutan yang ditetapkan bcrdasar kan ting 
kat pcrkemhangan pescrta didik, keluasan dan kedalarnan 
bahan pengajaran dan cara pcnyajian hahan pcngajaran. 
Tidak semua jcnis pendidikan pada jalur pcndidikan sekolah 
harus dimulai dari pendidikan dasar sampai dengan pcndi 
dikan tinggi. 

Ayat (2) 
Pcndidikan prasekolah dapat diikuti olch pcserta didik sebe 
lum rncmasuki pcndidikan dasar. 
Pcndidkan prasekolah tidak mcr upakan pcrsyar atan untu k 
memasuki pendidikan dasar. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 13 
Ayat (1) 

Pendidikan dasar ncrupakan pend idi kan yang lamanya 9 
(sembilan) tahun yang disclcnggarakan selama 6 (enam) 
tahun di Sekolah Dasar (SD) dan J (tiga) tahun di Sckolah 
Lanjutan Tingkat Pcrtama (SLTP) atau satuan pcndidikan 
yang sederaj at. 
Pendidikan dasar disclenggarakan dcngan mcrnbcrikan pen 
didikan yang meliputi antara lain pcnurnhuhan kcimanan dan 
kctaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pcmhangunan 
watak dan keprihadian serta pcmbcrian pengctahuan dan 
ketcrampilan dasar. 
Pcn di di kan dasar pada h akckatny a mcru pakan pcndidikan 
yang memberikan kcsanggupan pada peserta d idik bagi 
pcrkcmbangan kehidupannya, haik untuk prihadi rnaupun 
untuk masyarakat. Olch karcna itu, setiap warga negara harus 
diberi kesernpatan yang scluas-Iuusnya untuk rnernper olch 
pendidikan dasar. 
Program pcndidikan dasar ini dapat disampaikan mclalui 
pcndidikan di sekolah tcrmasuk yang mcrupakan pcndidikan 
luar biasa dan/atau pcndidikan di luar sekolah. 
Pcndidikan dasar juga mcmpersiapkann peserta didik untuk 
dapat mcngikuti pendidikan mcncngah. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 
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Pasal 14 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Pendidikan yang setara dengan pendidikan dasar berkenaan 
dengan kemungkinan memproleh pengetahuan dan keteram 
pilan yang lingkup dan tarafnya sepadan dengan pendidikan 
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertarna (SLTP) dan diseleeggara 
kan pada jalur pendidikan luar sekolah. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 15 
Ayat (1) 

Pendidkan menengah merupakan pendidikan yang lamanya 3 
(tiga) tahun sesudah pendidikan dasar dan diselenggarakan di 
SekoJah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau satuan pendidi 
kan yang sederajat. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup je1as. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Pasal 16 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cu kup j elas, 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 
Ayat (5) 

Cukup jelas. 
Ayat (6) 

Cukup jelas. 
Ayat (7) 

Cukup jelas, 
Ayat (8) 

Cukup jelas, 
Pasal 17 

Ayat (1) 
Cukup jelas, 
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Ayat (2) 
Cukup jelas, 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 18 
Ayat (1) 

Cukup jclas. 
Ayat (2) 

Dengan ketentuan ini rnaka perguruan tinggi diluar sckolah 
tinggi, intsitut, dan universitas tidak dapat memberikan gelar 
sarjana, melainkan hanya sebutan profcsional. 

Ayat (3) 
Oleh karcna pcmberian gclar magister dan doktor mcmerlu 
kan pcrsyaratan tcrtcntu, maka hanya sckolah tinngi, institut, 
dan univcrsitas yang tclah mcrncnuhi pcrsyaratan yang dapat 
rncncyclenggarakan program dan membcrikan gelar terse 
but. 

Ayat (4) 
Tidak semua pendidikan pr ofesional diakhiri dengan pcmbe 
rian scbutan profesional, 

Ayat (5) 
Gelar doktor kehorrriatan yang dirnaksud dalarn ayat ini ada 
lah gclar kehorrnatan yang diberikan kepada mercka yang 
dianggap tclah mcrnbcr ikan jasa yang luar biasa terbadap 
ilrnu pcngetahuan dan urnat rnanusia. 
Pcrnberian gclar Doktor Kchorrnatan (Dolor Honoris Causa) 
disingkat Dr. (HC) diusulkan oleh scnat fakultas dan diku 
ku h kan olch sen at institu t atau un iversitas. 

Ayal (6) 
Cukup jclas. 

Pasal 19 
Ayat (1) 

Cukup jclas. 
Ayat (2) 

Dalam pcngguna;in gclar dan/atau sehutan lulusan perguruan 
tinggi tidak dibcnarkan pcrubahan bentuk gelar dan/atau se 
butan yang bersangkutan, sepcrti pengganlian gelar dan/atau 
sebutan diperolch dengan gclar dan/atau sebutan lu lusan 
pcrguruan tinggi negeri lain. 

Pasal 20 
Cukup jelas. 



865 

Pasal 21 
Ayat(l) 

Cukup jelas. 
Ayat(2) 

Cukup jelas, 
Ayat(3) 

Cukup jelas, 
Pasal 22 

Ayat (1) 
Kebebasan akademik dimiliki oleh civitas akademika yang 
terdiri atas staf akademik dan mahasiswa. Kebebasan akade 
mik merupakan kebebasan civitas akademika untuk melaku 
kan pengajaran ilmu kepada dan antara sesama warganya 
serta studi, penelitian, pembahasan, dan penerbitan ilmiah. 
Kebebasan mimbar akademik sebagian dari kebebasan aka 
demik merupakan hak dan tanggungjawab seseorang yang 
memiliki wewenang dan wibawa keilmuan guna mengutara 
kan pikiran dan pendapatnya dari mimbar akademik, 
Otonomi keilmuan pada hakikatnya berarti bahwa kegiatan 
keilmuan berpedoman pada norma keilmuan yang harus 
ditaati oleh para ilmuwan dan calon ilmuwan, 
Pengembangan perguruan tinggi diarahkan pada kemampuan 
menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian 
kepada masyarakat, yaitu kegiatan yang disebut Tridarma 
Perguruan Tinggi. 

Ayat (2) 
Cukup jelas, 

Ayat (3) 
Cukup j elas, 

Pasal 23 
Ayat (1) 

Sesaui dengan dasar, fungsi, dan tujuannya, pendidikan na 
sional bersifat terbuka, Sifat itu diungkapkan dengan kelelua 
saan gerak peserta didik. 
Ini merupakan kesernpatan yang diberikan kepada peserta 
didik untuk mengembangkan bakatnya sesuai dengan minat 
nya. 
Ke]e]uasaan gerak berarti terbukanya kesempatan bagi peser 
ta didik untuk mengembangkan dirinya melalui jalur pendi 
dikan yang tersedia dan kemungkinan untuk pindah dari satu 
jalur ke jalur yang Jain, atau dari satu jenis ke jenis pendidi 
kan yang lain dalam jenjang yang sama. Dalam pelaksanaan 
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keleluasaan gerak perlu dipcrhatikan aspck-aspek proses 
belajar dan kcmampuan surnher daya yang tersedia. 
Pcserta didik pada jcnjang pendidikan dasar dan mencngah 
discbut pelajar, murid atau siswa dan pada jcnjang pendidi 
kan tinggi disebut mahasiswa. 
Peserta <lidik dalam jalur pcn<lidikan luar sekolah discbut 
warga belajar, 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasal 24 
Cukup jelas. 

Pasal 25 
Ayat (1) 

butir 1 
Pada dasarnya pcrulidikan mcrupakan tanggungjawab 
bersarna antara keluarga, masyarakat dan Pernerintah, 
yang bcrlaku juga dalam ha l b iaya pcnyelenggaraan 
penndidikan. 
Pada satuan pcnd idi kan yang disclcnggarakan o lch 
Pcmcrintah pada dasarnya pcserta didik ikut menang 
gung biaya penyclcnggaraan pcndidikan yang jumlahnya 
d it ctapkan rn c n u r ut kcmampuan orang tu a a tau w al i 
pcserta didik. 
Pada jenjang pcndidikan yang d ikcn a kan kc ten tu an 
wajib belajar, biaya pendidikan pada satuan perididikan 
yang diselenggarakan o lch Pemcrintah m crupa kan 
tanggungjawab Pcmerintah, sehingga peserta didik tidak 
diken a kan kcwajib an untuk i kut mcnanggung b iaya 
pcnyclenggaraan pendidikan. 
Peser ta d i di k pada jcnjang pcndidikan tainnya yang 
tcrnyata memiliki ke cerdasan luar biasa tetapi tidak 
marnpu ikut menanggung biaya pcnyelenggaraan pen 
didikan dapat dibcbaskan dari kcwajiban tcrsebut. 
Pcmbebanan b iaya t arnb ah an yang tidak langsung 
herhuhungan dcngan kcgiatan bclajar-rncngajar tidak 
dibcnarkan, 

butir 2 
Cukup jclas, 

butir 3 
Cukup jelas. 

butir 4 
Cukup jclas. 
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Ayat(2) 
Cukup jelas. 

Pasal 26 
Setiap warga negara berkesempatan seluas-luasnya untuk menjadi 
peserta didik melalui pendidikan sekolah ataupun pendidikan luar 
sekolah. Dengan demikian, setiap warga negara diharapkan dapat 
belajar pada tahap-tahap mana saja dari kehidupaunya dalam 
mengembangkandirlnya sebagai manusia Indonesia. 
Tetapi tidak diharapkan terus-menerus belajar tanpa mengabdikan 
kemampuan yang diperolehnya untuk kepentingan masyarakat, 
Penilaian pendidikan berkelanjutan tersebut dimungkinkan me 
lalui ujian persamaan atau ekstranei. 
Warga negara yang belajar mandiri dapat diberi kesempatan 
untuk menempuh ujian persamaan pada jenjang pendidikan dasar 
dan menengah. 

Pasal 27 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat{2) 

Termasuk dalam pengertian pengelolaan satuan pendidikan 
adalah kepala sekolah, direktur, dekan, rektor, Termasuk 
tenaga pendidikan adalah tutor dan fasilitator. 

Ayat(3) 
Cukup jelas, 

Pasal 28 
Ayat (1) 

Kewenangan mengajar diberikan melalui surat pengangkatan 
seseorang sebagai tenaga pengajar pada satuan pendidikan 
tertentu oleh pejabat yang berwenang dengan memperhatikan 
persyaratan-persyaratan yang berlaku. 

Ayat(2) 
Tenaga pengajar pendidikan agama harus beragama sesuai 
dengan agama yang diajarkan dan agama peserta didik yang 
bersangkutan. 

Ayat(3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Pasal 29 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat(2) 

Cukup jelas. 
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Cukup jclas, 
butir 5 

Cukup jelas. 
Pasal 32 

Kcwcnangan pcngaturan pcngadaan, pcmbinaan , dan pcngcrn 
bangan tenaga kcpcndidikan tcrsebut pada dasarnya dilakukan 
lcrhaclap satuan pcndidikan yang diselcnggarakan oleh Perncrin 
tah. 
Narnun bcgitu, sejauh dipcrlukan Pcmcr intah dapat pula mclaku 
kannya bagi kcpcntingan satuan pcndidkan yang disclcnggarakan 
olch masyarakat. 

Pasal 33 
Cukup jclas (lihat pula pcnjelasan pasal 25) 

Pasal 34 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
Ayat (2) 

Cukup jclas 
Pasal 35 

Pendidikan tidak mungkin dapat tersclcnggara dcngan baik bila 
mana para tenaga kependidikan maupun para peserta didik tidak 
didukung oleh sumher belajar yang diperlukan untuk menyclcng- 

Cukup jelas. 
butir 2 

Cukup jclas. 
butir 3 

Pclaksanaan tugas dengan pcnuh tanggungjawab terrnasuk 
keteladanan dalam menjalankan tugas. 

butir 4 

Tunjangan tambahan yang dimaksud dalam but ir 1.b. adalah 
tunjangan di luar tunjangan yang dibcrikan atas dasar ketcntuan 
umum yang berlaku bagi pegawai negeri dan diberikan bilarnana 
Pcmerintah mcnganggap pcrlu perlakuan khusus. 
Pada satuan pendidikan yang diselcnggarakan olch Perncrintah, 
tcnaga pengajar yang berhasil mempercleh peningkatan kcrnarn 
puan dan kewenangan profesional diberikan penghargaan melalui 
kenaikan pangkat dengan kemungkinan pen capa ian pengkat 
kepcgawaian yang Ichih tinggi dari pada pangkat kcpala satuan 
pendidikan yang bersangkutan, atau mclalui bcntuk penghargaan 
yang lain. 

Pasal 31 
butir J 

Pasal 30 
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garakan kegiatan belajar mengajar yang bersangkutan, Salah satu 
sumber belajar yang amat penting, tetapi bukan satu-satunya 
adalah perpustakaaan yang harus memungkinkan para tenaga 
kependidikan dan para peserta didik memperoleh kesempatan 
untuk memperluas dan memperdalam pengetahuan dengan mem 
baca baban pustaka yang mengandung ilmu pengetahuan yang 
diperlukan. 
Sumber belajar lain adalah misalnya, laboratorium, bengkel dan 
Iasilitas olahraga, Bagi pendidikan kedokteran sumber belajar 
meliputi rurnah sakit, 

PasaJ 36 
Ayat (1) 

Meskipun pada dasarnya biaya penye1enggaraan satuan 
pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi 
tanggungjawab Pemerintah, penjelasan pasal 25 ayat (1) butir 
1 tetap berlaku, terutama pada jenjang pendidikan menengah 
dan pendidikan tinggi. 

Ayat (2) 
Cukup jelas, 

Ayat (3) 
Cukup jelas, 

Pasal 37 
Cukup jelas. 

Pasal 38 
Ayat (1) 

Kurikulum yang dimaksud pada ayat ini terdapat pada jalur 
pendidikan sekolah rnaupun pada jalur pendidikan luar 
sekolah. 
Satuan pendidikan dapat menambah rnata peiajaran yang 
sesuai dengan situasi dan kondtsi lingkungan serta ciri khas 
satuan pendidikan yang bersangkutan. 
Semua tambahan tersebut tidak mengurangi kurikulum yang 
berlaku secara nasional dan tidak menyimpang dari tujuan 
dan jiwa pendidikan nasional. 

Ayat (2) 
Cukup je1as. 

Pasal 39 
Ayat (1) 

Cukup jelas, 
Ayat (2) 

Pendidikan Pancasila mengarahkan perhatian pada moral 
yang diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, 
yaitu perilaku yang memancarkan iman dan taqwa terhadap 

6 
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Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdin dari 
berbagai golongan agama, pcrilaku yang bersifat kemanu 
siaan yang adil dan beradab, pcrilaku yang mendukung persa 
tuan bangsa dalam masyarakat yang beraneka ragam kebu 
dayaan dan b eraneka ragam kepcntingan, perilaku yang 
mcndukung kerakyatan yang m engutamakan kepentingan 
bersama diatas kepentingan pcrorangan dan golongan se 
hingga perbedaan pernikiran, pendapat, ataupun kepentingan 
dapat diatasi mclalui rnusyawarah dan mufakat, serta perilaku 
yang mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial 
bagi seluruh rakyat lnodncsia. 
Pcndidikan agama rnerupakan usaha untuk meperkuat ilmu 
dan ketaqwaan tcrh a dap Tuh an Ynag Maha Esa sesua i 
dcngan agama yang dianut oleh peserta didik yang bersang 
kutan dengan mernpcrhatikan tuntutan untuk mcnghormati 
agama lain dalam hubungan kerukunan antar umat beragama 
dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional. 
Pcndidikan kcwarganegaraan m erupakan usaha untuk mem 
bckali pcscrta didik dengan pengetahuan dan kemampuan 
dasar berkcnaan dcngan hubungan antara warga negara 
dengan negara serta pendidikan pcndahuluan bela negara 
agar m enjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh 
bangsa dan ncgara. 
Pada jcnjang pcndi<likan tinggi pcndidikan pendahuluan bela 
negara diselenggarakan antara lain melalui pcndidikan 
kewiraan. 

Ayat (3) 
Scbutan-scbutan tcrsebut pada ayat (2) bukan narna mata 
pelajaran melainkan sebutan mengacu pada pembentukan 
kepribadian dan unsur-unsur kemampuan yang diajarkan dan 
dikemhangkan melalui pendidikan dasar. 
Lebih dari satu unsur tersbut dapat digabung dalarn satu mat.a 
pclajaran atau sebaliknya, satu unsur dapat dibagi rnenjadi 
lebih dari satu mata pelajaran. Unsur-unsur kemampuan pada 
ayat (2) dirnaksudkan untuk rnncnyatakan bahwa pcndidikan 
dasar harus mencakup sekurang-kurangnya semua kernam 
puan tersebut. 

Ayat (4) 
Cukup jclas. 

Pasal 40 
Ketentuan hari bclajar dan libur sekolah hanya bcrlaku pada 
jenjang pendidikan dasar dan pendidikan mcncngah. 
Tahun pelajaran sckolah dimulai pada minggu ketiga bulan Juli. 
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Pasal 41 
Cukup jelas 

Pasal 42 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat(2) 

Cukup jelas. 
Ayat(3) 

Cukup jelas. 
Pasal 43 

Penilaian kegiatan belajar-mengajar dilakukan untuk membantu 
perkembangan peserta didik dalam usaha pencapaian tujuan pen 
didikannya, Oleh karena itu, penilaian disertai dengan usaha 
bimbingan dan nasihat. 

Pasal 44 
Tujuan penilai yang diatur dalam pasal ini adalah untuk mengeta 
hui basil belajar para peserta didik suatu jenis dan jenjang pendi 
dikan tertentu dengan menggunakan ukuran yang ditetapkan 
secara nasional pada akhir masa pendidikannya. Penilaian harus 
didasarkan atas kurikulum nasional, Hal ini juga di maksudkan 
untuk memperoleh keterangan tentang mutu basil pendidikan 
pada setiap dan jenjang pendidikan secara nasional, 
Ujian negara diselenggarakan untuk mengesahkan keberhasilan 
belajar peserta ujian sebagai basil belajar yang telah memenuhi 
persyaratan yang dianggap berlaku oleh Pemerintah. 

Pasal 45 
Penilaian kurikulum sebagai satu kesatuan dilakukan untuk 
mengetahui kesesuaian kurikulum yang bersangkutan dengan 
dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional, serta kesesuaian 
dengan tuntutan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. 
Kegiatan penilaian ini merupakan bagian dari upaya pencapaian 
tujuan pendidikan nasional. 

Pasal 46 
Ayat (1) 

Penilaian meliputi segi-segi administrasi, kelembagaan, 
tenaga kependidikan, kurikulum, peserta didik, sarans dan 
prasarana, serta keadaan umum satuan pendidikan baik yang 
diselenggarakan Pemerintah maupun masyarakat untuk me 
nentukan akreditasi satuan pendidikan dan usaha pembinaan 
yang diperlukan. 

Ayat(2) 
Cu.kup jelas. 
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Pasal 47 
Ayat (1) 

Peranserta masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat 
dalam usaha menyclenggarakan pcndidikan nasional. 
Masyarakat berperanserta seluas-luasnya dalam menyclcng 
garakan dan mengemhangkan satuan pendidikan scsuai 
dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini dan 
peraturan pclaksanaannya. 
Baik satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pcmcrin 
tah maupun masyarakat bcrkcdudukan sama dalam sistern 
pendidikan nasional. 

Ayat (2) 
Ayat ini dimaksudkan untuk menghargai setiap penyeleng 
gara satuan pcndidikan yang disclcnggarakan masyarakat 
yang memiliki ciri-ciri tertentu, seperti satuan pendidikan 
yang berlatarbelakang keagamaan, kebudayaan, dan sebagai 
nya. 

Ayat (3) 
Cukup jclas. 

Pasal 48 
Ayat (1) 

Badan yang dimaksud ini diharapkan meyalurkan aspirasi 
masyarakat umum serta kepcntingan bangsa dan ncgara 
berkenaan dengan masalah-masalah pcndidikan kepada 
pcngelola sistem pcndidikan nasional. Oleh sebab itu, badan 
tersebut harus beranggotakan wakil-wakil golongan dalam 
masyarakat, pakar-pakar bcrkcnaan dengan upaya penye 
lenggaraan pendidi kan bersama beberapa pejabat yang 
mewakili Pemerintah. 
Badan ini hersifat nonstruktural. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasal 49 
Cukup jelas. 

Pasal 50 
Cukup jelas. 

Pasal 51 
Pcngelolaan satuan pcndidi kan jalur pendidikan sekclah yang 
diselenggarakan oleh rnasyarakat yang lazim disebut perguruan 
swasta dilakukan oleh suatu badan yang bersifat sosial, sedang 
kan pcngelolaan pendidikan jalur pendidikan luar sekolah dapat 
pula oleh pcrorangan. 
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TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBUK INDONESIA 
NO MOR 

Pasal52 
Pemerintah berkewajiban membina perkembangan pendidikan 
nasional dan oleh sebab itu wajib mengetahui keadaan satuan dan 
kegiatan pendidikan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah 
sendiri maupun oleb masyarakat. 
Pengawasan lebih merupakan upaya untuk memberikan bim 
bingan, binaan, dorongan, dan pengayoman bagi satuan pendi 
dikan yang bersangkutan yang diharapkan terus-menerus dapat 
meningkatkan rnutu pendidikan maupun pelayanannya. 

Pasal 53 
Tindakan administrasi berwujud pemberian peringatan sebagai 
satuan pendidikan yang bersangkutan dan perintab penutupan 
satuan pendidikan yang bersangkutan sebagai tindakan yang 
paling berat. 

Pasal 54 ~ 7;::/" 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat(2) 

Cukup jelas, 
Ayat (3) 

Cukup jelas, 
Ayat(4) 

Cukup jelas. 
Ayat(5) 

Cukup jelas. 
Pasal 55 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas, 

Pasal 56 
Ancaman pidana terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 29 ayat 
(1) hanya dikenakan warga negara. 

Pasal 57 · 
Cukup jelas. 

Pasal 58 
Cukup jelas. 

Pasal 59 
Cukup jelas. 
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4. BIDANG EKKU 
Rancangan Undang-Undang tentang Perbankan : 
a. Pembicaraan Tingkat I : 

RUU tentang Perbankan yang disampaikan kepada DPR 
RI dengan Amanat Presiden Nomor: R.06/PU/IV/1991 
tanggal 3 Maret 1991, tclah diumumkan masuknya dalam 
Rapat Paripurna Terbuka DPR-RI tanggal 13 Mei 1991, 
sesuai bunyi Pasal 131 ayat (1) Peraturan Tata tertib DPR-RI. 

Selanjutnya dalam Rapat Paripurna Terbuka DPR-RI 
tanggal 21 Juni 1991 yang dipimpin oleh Wakil Kctua DPR 
Rl/Korckku, Bapak Drs. Soerjadi dengan acara : Pernbica 
raan Tingkat I/-Ketcrangan Pemerintah, Menteri Kcuangan, 
1 .B. Socmarlin atas narna Pemerintah menyampaikan Kcte 
rangan Pernerintah alas RUU tentang Perbankan. 

Dalam keterangannya, Mcntcri Keuangan mengatakan 
bahwa diajukannya RUU tcntang Perbankan dirnaksudkan 
sebagai suatu penyempurnaan atas Undang-Undang Nomor 
14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, yang disu 
sun pada saat perekonomian kita mcnghadapi situasi dan 
kondisi serta tantangan-tantangan yang berbeda dengan 
kcadaan pada dewasa ini. Dalam melaksanakan pcranan, 
scrta mcnghadapi tantangan-tantangan di masa kini dan men 
datang, di satu pihak kemajuan yang dialami oleh lembaga 
perbankan pcrlu dapat ditingkatkan sccara bcrkelanjutan, 
pembinaannya diarahkan agar bcnar-bcnar memberikan 
manfaat yang sebesar-b esarnya bagi pelaksanaan pernba 
ngunan nasional, dan scgala potcnsi, inisiatif dan kreasi 
masyarakat perlu terns dapat dikcmbangkan dalam kehidup 
an perekonomian yang tctap mcnjamin bcrlangsungnya dan 
berkernbangnya ckonomi Indonesia yang berlandaskan pada 
demokrasi ekonomi. Di lain pihak pcrkcmbangan di bidang 
keuangan dan perhan kan internasional rnaupun perdagangan 
intcrnasional pada umumnya pcrlu pula selalu diimbangi dan 
diikuti oleh sektor pcrbankan Indonesia agar sclalu dapat 
bcrsikap langgap dan mengadakan penycsuaian yang diper 
lukan guna memperkecil dampak negatif bagi kelancaran 
kegiatan perekonomian dan investasi yang dilakukan oleh 
sektor usaha lainnya, atau mengadakan pcnyesuaian-penye 
suaian yang diperlukan guna mcmanfaatkan peluang-peluang 
yang ada agar makin mernpcrlancar dan rneningkatkan kcgia 
tan produktif di sektor-scktor usaha lain terscbut. 
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Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, maka keten 
tuan-ketentuan yang terkandung d[ dalam RUU tentang 
Perbankan dimaksudkan agar : 
1) Memungkinkan penataan perbankan nasional dalam 

struktur kelembagaan yang lebih lugas sekaligus dibekali 
dengan batasan yang lebih luas namun lebib tegas me 
ngenai ruang gerak, bak dan kewajibannya aspek yang 
sangat penting dalam ha] ini adalah perlindungan kepada 
kepentingan masyarakat yang rnenempatkan dana dalam 
bentuk simpanan pada lembaga perbankan. 

2) Memungkinkan tersedianya pelayanan perbankan di 
segala penjuru tanah air yang menjangkau sernua lapisan 
masyarakat, termasuk pelayanan yang diperuntukkan 
bagi golongan ekonomi lemah, 

3) Adanya landasan hukum yang lebih kuat bagi pelaksa 
naan sistem pembinaan dan pengawasan yang mendu 
kung peningkatan kernampuan perbankan nasional 
dalam menjalankan fungsinya secara sehat, wajar, dan 
efisien, sehingga perbankan Indonesia dapat berperan 
Iebih nyata dalarn mendukung dan melaksanakan asas 
asas demokrasi ekonomi sekaligus memungkinkannya 
melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan 
sejalan dengan berkembangnya norma-norma perbankan 
internasional. 
Pokok-pokok dari RUU tentang Perbankan, men 
cakup: 
1) Jenis Bank: 

Jenis bank menurut UU Nomor 14 Tahun 1967 
terdiri dari ban yak jenis, dalam RUU disederhana 
kan sehingga hanya terdiri dari 2 jenis, yaitu : Bank 
Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. 

2) Perlindungan Terhadap Dana Masyarakat : 
Perlindungan terhadap masyarakat yang 

menyimpan dananya di bank tercermin dalam : 
a) Definisi bank, yang penekanannya adalah pada 

peranan bank dalam menghimpun dana dari 
masyarakat dalam bentuk simpanan hanya 
dapat dilakukan oleh bank. 

b) Ketentuan-ketentuan pengawasan dan pembi 
naan bank yang menekankan pentingnya kese 
hatan suatu bank untuk melindungi nasabah, 
serta. 
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Berkaitan dcngan pcmcliharaan kcsehatan bank, 
ditctapkan pula batas maksimurn pernberian 
krcdit, pernberian jaminan, penempatan inves 
tasi surat bcrharga, dan scbagainya, yang dapat 
dib er ikan olch su atu bank kcpada satu atau 
sckclompok pcm in jam, lcrmasu k kc- pada 
perusahaan-pcrusahaan dalam kclompok yang 
sama dcngan hank yang bcrsangkutan. 
Ketentuan ini dimaksudkan agar dalam m em 
berikan krcdit atau jarninan , bank sclalu mcne 
kan rcsiko dengan tidak mcnempatkannya 
sccara tcrpusat pada sekelompok peminjam 
tertentu, Ketentuan ini sekaligus mencegah 

investasi. 

c) Ketentuan-ketentuan pidana terhadap pengu 
rus/pegawai bank yang melanggar ketentuan 
yang dirumuskan dalam RUU. 
Untuk mcmbcrikan landasan yang kuat dalam 

rangka perlindungan tcrhadap kcpcntingan masya 
rakat yang menitipkan dananya di bank, tcrdapat 
ketcntuan-ketentuan yang wajib dipenuhi oleh setiap 
bank, mencakup bcrbagai aspck, yaitu : 
a) Aspek kesehatan bank. 

Setiap bank wajib mcmclihara keschatan dan 
m e la ku ka n usaha scsua i dengan asas-asas 
perbankan yang schat, dan taat kcpada keten 
tuan mengenai keschatan bank yang ditetapkan 
oleh Bank Indonesia. Dalam melakukan kegiat 
annya bank wajib menempuh cara-cara yang 
tidak merugikan kcpentingan nasahah yang 
mcmpercayakan dananya pada hank. 

b) Aspek penyampaian dan pengumuman laporan 
keuangan secara berkala. 
Setiap hank wajib mcnyampaikan kcpada Bank 
Indonesia laporan kcuangan tah unan (neraca 
dan perhitungan laba/rugi) yang te lah diau dit 
oleh akuntan publik, scrta laporan yang ditetap 
kan olch Bank Indonesia. Se ti ap hank waj ib 
pula mcngumumkan l a p or an n cr a ca da n 
laha/rugi. 

c) Aspek jumlah maksimum pemberian kredit atau 
jaminan, dan jumlah maksimum penempatan 
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terpusatnya pemanfaatan dana masyarakat oleh 
sekelompok nasabah bank. 

3) Perijinan Usaba : . 
Dalam RUU ini ditegaskan bahwa bagi setiap 

pihak, untuk dapat melakukan kegiatan menghim 
pun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, 
baik berupa giro, deposito berjangka, sertifikat 
deposito, tabungan, maupun bentuk lainnya yang 
dipersamakan dengan itu, wajib memiliki ijin usaha, 
Proses perijinan dalam hal ini merupakan tahapan 
penting untuk menjaga babwa pihak-pihak yang 
melakukan kegiatan di bidang ini memang mampu 
memenuhi prasyarat-prasyarat minimum yang 
dibutuhkan untuk penyelenggaraan kegiatan terse 
but secara sehat, Persyaratan yang dimaksud dalam 
RUU ini, antara lain: pengorganisasian, permodal 
an, kepemilikan, keahlian di bidang perbankan, 
kelayakan rencana kerja, dan hal-hal lain yang akan 
ditetapkan oleh Menteri, setelah mendengar pertim 
bangan Bank Indonesia. 

4) Bentuk Hukum : 
Bagi Bank Umum dimungkinkan memillh 

bentuk hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi, 
Untuk memberikan kesempatan yang lebih luas, dan 
untuk memungkinkan proses perijinan yang lebih 
sederhana, maka bagi Bank Perkreditan Rakyat di 
samping bentuk hukum Perseroan Terbatas dan 
Koperasi, dapat pula didirikan dengan bentuk 
hukum lain, sesuai ketentuan yang akan ditetapkan 
dengan Peraturan Pemerintah. 

5) Kepemilikan Bank: 
Dalam RVV ini ditegaskan babwa pihak-pihak 

yang dapat mendirikan Bank Umum atau Bank 
Perkreditan Rakyat adalah warganegara Indonesia 
dan/atau badan hukum Indonesia yang sepenuhnya 
dimiliki oleh warganegara Indonesia. Di samping itu 
ditetapkan pula bahwa pihak-pihak yang dapat 
mendirikan Bank Campuran adalah Bank Umum 
yang berkedudukan di Indonesia dan dimifiki 
warganegara Indonesia dan/atau badan hukum 
Indonesia yang sepenuhnya dimiliki warganegara 
Indonesia, bersama-sama dengan Bank Umum yang 
berkedudukan di luar negeri. 



6) Pengawasan dan Pernhinaan : 
Bank Indonesia berfungsi scbagai pcmhina dan 

pengawas bank. Untuk itu, di samping melakukan 
pcmantauan herdasarkan laporan-Iaporan berkala, 
Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap 
bank sccara bcrkala maupun sewaktu-waktu sesuai 
kcbutuhan. 

7) Penggunaan Tenaga Asing : 
Mcngingal scktor keuangan pada umumnya dan 

pcrbankan pada khususnya mcrupakan hidang usaha 
yang hcrkcmhang sangat pesat, maka dihutuhkan 
tcnaga-tenaga profcsional yang ahli di bidang 
kcuangan/perbankan. Untu k mcmungkinkan pc 
ningkatan keahlian dan pcngalaman dari pcrbankan 
nasional schingga dapat mcngimbangi perkern 
bangan yang tcrjadi di tingkat intcrnasional, maka 
diberikan kcscmpatan untuk mcnggunakan tcnaga 
asing, dcngan mernenuhi ketentuan yang akan dire 
tapkan dcngan Pcraturan Pcmerintah. 

8) Rahaslu Bank : 
Sehagai hagian yang tidak tcrpisahkan dari 

keharusan mcnjaga kcpcrcayaan nasabah, maka 
sctiap bank waj ib merahasiakao keterangan yang 
tercatat pada hank mcngcnai kcadaan kcuangan atau 
hal-hal lain dari nasabahnya. Namun dcrn ik ian 
Po\isi, Jaksa atau Hakim dapat rncmpcroleh kete 
rangan dari bank lcntang keadaan keuangan nasahah 
yang rncnjadi tcrsangka/tcrdakwa, atas pcrsctujuan 
Mentcri Kcuangan. 

9) Ketentuan-ketentuan Pidana : 
RUU in i mcmpcrinci bcrbagai jcnis tiridakan 

yang <lapat d i an ca m dcngan kct cnt u an pidana. 
Tindakan yang d ian cam dcn g an sanksi pidana 
anlara lain : 
a) mcnghimpun d a n a d ar i masyar akat dalam 

hcntuk simpanan, tanpa m cm i liki izin us aha 
sebagai hank. 

b) mc la kuk an pclanggaran kctcntuan mcngcnai 
rahasia bank. 

c) kcjahatan administratif scpcrti rncma lsukan , 
mcngubah, mengaburkan, mcnyernbunyikan 
atau mcnghapus catatan pemhukuan tr ansaksi 
atau rckcning bank. 
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d) menyalahgunakan wewenang sebagai dewan 
komisaris, direksi, atau pegawai bank. 

10) Ketentuan Peralihan : 
Untuk memungkinkan penyesuaian-penyesuai 

an, dalam ketentuan peralihan ini diberikan teng 
gang waktu kepada berbagai institusi perbankan 
yang ada dewasa ini. 

b. Pembicaraan Tingkat II : 
Pembicaraan Tingkat Il/Pemandangan Umum para Anggota 

diadakan pada tanggal 3 September 1991 di depan Rapat Paripur 
na Terbuka DPR-RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR 
RI/Korekku, Bapsk Drs. Soerjadi dan dihadiri oleb Menteri 
Keuangan, J.B. Soemarlin, 

Dalam pemandangan umum para Anggota, juru bicara 
masing-masing Fraksi telah menyampaikan tanggapan, pan 
dangan dan usulan, baik terhadap materi RUU maupun ketera 
ngan Pemerintah yang telah disampaikan dalam Pembicaraan 
Tingkat I/Keterangan Pemerintah. 

Adapun para juru bicara dari masing-masing Fraksi, yang 
menyampaikan pemandangan umum atas RUU tersebut, masing 
masing : 

1) Drs. H. Maska Ridwan, dari FKP. 
2) M. Pasaribu, SH, dari FABRI. 
3) Drs. H. Ali Sofwan, dari FPP, dan 
4) F.X. Mulyahadi Purwaka, dari FPDI. 

Selanjutnya akan dlkemukan seeara slngkat pemandangan 
umum dari Fraksl-traksl, 
Fraksi Karya Pembangunan dengan juru bicaranya, Drs. H. 
Maska Ridwan, menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi 
ABRI atas RUU tentang Perbankan. 

Pembahasan RUU tentang Perbankan ini sangat penting 
karena kehadirannya telah merupakan suatu kebutuhan nasional 
yang mendesak dan telah lama ditunggu, untuk memberikan 
landasan yang kokoh dan jelas bagi penyelenggaraan kegiatan 
masyarakat di bidang keuangan dan perbankan. Kehadirannya 
diharapkan akan dapat memantapkan upaya pengerahan dana 
masyarakat yang sangat penting bagi pemupukan dana pem 
bangunan dari kekuatan sendiri dan sekaligus dengan itu dapat 
semakin meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi yang 
cukup tinggi dan stabilitas nasional yang semakin mernperkokoh 
ketahanan nasional bangsa kita, 

Telah banyak langkah-langkah deregulasi yang berfungsi 
secara efektif dan efisien, yang dilakukan dibidang keuangan 
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dan pcrbankan dalam upaya mclctakkan dasar-dasar yang dipcr 
lukan hagi terselenggaranya jasa dihidang keuangan dan perban 
kan, untuk dapat mcngikuti <lan m endukung pcrkcmbangan 
pcmbangunan scrta pcrkcmbangan pcsat yang herlangsung di 
tingkat intcrnasional. 

Langkah-langkah dibidang kcuangan dan perbankan bcrsa 
ma-sarna dcngan berbagai kebijaksanaan dcregulasi lainnya tclah 
mernbawa pcngaruh positif pada kchidupan perekonornian Indo 
nesia serta lingkungan usaha yang pada akhirnya telah membawa 
pengaruh pula pada peningkatan pcrtumhuhan ekonomi Indonesia 
yang cukup tinggi. 

Namun sebagai suatu scktor ckoriomi yang sangat luas kai 
tannya dcngan scktor-sektor lainnya, Iandasan sektor keuangan 
dan pcrbankan yang ada bclurnlah dapat mcnjawab sccara sern 
purna dan rncndasar, berbagai tantangan yang dihadapi dalam 
mclaksanakan program pcmbangunan nasional yang bcrtumpu 
pada Trilogi Pcmbagunan scbagaimana diamanatkan oleh GBHN. 

Dalam kaitan itulah Fraksi karni mernandang bahwa pcnga 
juan RUU bidang keuangan dan pcrban kan sekarang ini adalah 
sangat tepat dalam upaya kita mclctakkan kerangka landasan 
yang cukup kuat dan mantap guna mcmpcrsiapkan diri untuk 
memasuki awal tahap tinggal landas yang akan datang. 

Pancasila yang tclah dituangkan dalarn alinea IV Pernbukaan 
Undang-Undang Dasar 1945 dan tclah dirumuskan dalam Bab IV 
butir 5 GBllN 1988 harus dimpkmcntasikan dan diopcrasional 
kan dalam scgala gcrak pcmbangunan hangsa, sehingga keselu 
ruhan scrnangat, ar ah Jan gcrak pcmbangunan itu di laksanakan 
scbagai upaya pcngamalan dari sila-sila Pancasila sccara serasi 
dan schagai kcsatuan yang utuh. Operasionalisasi dalam segala 
gcrak pcmhangunan bangsa ini adalah untu k mcncapai sasaran 
pcrnantapan sila-sila dar i Pancasila. Khususnya dalarn bidang 
ckonorni, maka pcngamalannya tcrutarna pada sila kcadilan sosial 
hagi scluruh rakyat Indonesia yang antara lain mcncakup upaya 
untuk mcngcmhangkan pcrtumbuhan ckonomi yang cukup tinggi 
yang dikaitkan dcngan pcmcrataan pcrnbangunan dan hasil-hasil 
nya mcnuju kepada tcrcipianya kcmakrnuran yang bcr kcadilan 
bagi seluruh rakyat Indonesia dalarn sistcrn ekonorni yang disu 
sun schagai usah a b ers am a b crd asar kan aza s kckc lu ar g aa n . 
Sistcm ckoriom i scmacam ini dij abar kan se cara lugas dalarn 
Penjclasan Pasal 33 UUD 19..tS yang antara lain menyatakan 
bahwa ckon omi kita hcrdasarkan Dcmokrasi Ekonorni, produksi 
dikcrjakan olch scrnua , untuk scmua dibawah pirnpinan atau 
pcnilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakrnuran masyara- 
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katlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. 
Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar 
atas asas kekeluargaaan, 

Rancangan Undang-Undang tentang Perbankan merupakan 
penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 
mengenai Pokok-pokok Perbankan. Sebagaimana diketahui, UU 
Pokok-pokok Perbankan Tahun 1967 disusun pada saat prekono 
mian kita mengbadapi situasi dan kondisi serta tantangan-tan 
tangan yang berbeda dengan keadaan dewasa ini baik nasional 
maupun internasional, 

Fraksi karya Pernbangunan berpendapat bahwa adalah wajar 
bilamana strategi dan situasi perbankan kita disesuaikan dengan 
perkembangan keadaan namun hendaknya kita tidak kehilangan 
idealisme dan identitas yang didasarkan kepada Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945. Idealisme dan identitas ini harus 
diwujudkan secara saksarna dalam Diktum Rancangan Undang 
Undang tentang Perbankan ini. 

Menurut hernat Fraksi Karya Pembangunan, untuk mereali 
sasikan trilogi pembangunan terutama aspek pernerataan, maka 
dua jenis bank seperti yang tercantum dalam pasal 2 Rancangan 
Undang-undang yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat 
belum cukup menjamin terpenuhinya kebutuhan modal dan 
kebutuhan untuk melakukan pernbinaan bagi pengusaha kecil 
golongan ekonomi lernah, 

Fraksi karya Pernbangunan menyarankan agar selain Bank 
Vmum dan Bank Perkreditan Rakyat harus ada suatu bank yang 
mempunyai missi khusus guna menangani pembinaan terhadap 
golongan ekonomi lemah dan koperasi baik dari segi pendanaan 
maupun pembinaan management. 

Dalam rnelaksanakan kegiatannya ternyata Bank Perkreditan 
Rakyat ini sungguh berjasa dalam mengabdikan dirinya untuk 
melayani golongan ekonomi lemah. 
Golongan ekonomi lemah, termasuk pengusaha informal dan tradi 
sional, meliputi seluruh usaha yang berskala kecil dipedesaan 
maupun diperkotaan yang berusaha disektor perdagangan, indus 
tri, kerajinan dan lain-lain yang pada umumnya tidak mempunyai 
status hukum formal. 

Menurut pengamatan Fraksi karya Pembangunan meskipun 
praktek usaha golongan ekonomi lernah ini kecil narnun tingkat 
laba (profit) yang dinyatakan sebagai prosentase dari modal 
seringkali cukup tinggi. Dengan dcmikian pengusaha golongan 
ekonomi lernah sangat memerlukan adanya akses terhadap kredit 
perbankan, 
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Masalah krcdit inilah yang mcnjadi salah satu keridala bagi 
pengusaha-pcngusaha kecil baik yang bcrkaitan dcngan jumlah/ 
volume kredit per nasabah , prosedur mcmperoleh krcdit, tingkat 
bunga maupun lcmbaga perkrcditan yang menangani dan yang 
mau mcngahcli kcpada pcncukupan modal kcrja golongan cko 
nomi lcrnah. 

Berdasarkan pcrnantauan Fraksi Kar ya Pcmhangunan kc 
daerah-daerah pcrkotaan dan pcdcsaan maka Bank-bank Urnum 
yang ada dcwasa ini scsuni dcngan tingg inya kompctisi antar 
bank dan sclaras dcngan tuntutan yang tinggi tcrhadap cffisicnsi 
usaha lcbih menitik beratkan dan mcngarahkan pcmberian krcdit 
nya kcpada pcngusaha-pcngusah.i rncncnguh Jan besar dcngan 
volume krcdit yang cukup hcsnr scrta kurang mcmpcrh atikan 
kebutuhan pcngusaha-pcngusaha kccil yang hanya mcmcrlukan 
kredit dalam jumlah puluhan rihu rupiah saja. 

Kalau kcadaan serupa in i dihiarkan terus maka tak ayal algi 
pengusaha-pengusaha kccil golongan c konomi lcrnah yang her 
gcrak di sc ktor usaha informal Jan tradisional akan scmakin 
kebilangan akscs pcrkreditan. 

Salah satu akses kredit pcrba nkan yang sc l arna ini mcnj adi 
tumpuan harapan dan an da lan oleh pcngusha-pcngusahn kecil 
adalah hank-bank pcrkrcdit.in rakyat. 

Berdasarkan ha! tcrscbut maka rncnurut Fraksi karya Pcm 
bangunan mcnctapkan lo kasi BPR yang didasarkan pada batas 
wilayah kccarnatan dan bukan pada scgrncn atau pangsa pasar 
pcrlu dikaji dan dipertimhang.kan lchih lanjut. 

Sa lah satu pcranan yang pen ting dar i pe rb a n kan adalah 
mernclihara stabilitas ckonorni. Pcranan kunci dalam mcmclihara 
stabilitas ini terutama bcrada dalam tangan Bank milik Negara. 
Olch karcna itu Fraksi karva pcmhangunan bcrpcndapat, hahwa 
Bank milik Negara pcrlu diatur dalarn RUU ini yang mcnyarigkut 
ten tang b cn tu k Hu k um PERSERO (scsuai dcngan Un dang 
undang Nomor 9 Tahun 1969), landasan Hukum pcmbcntu kan 
Bank milik Negara dan pernnan sorta misvi Bank milik Negara 
sebagai instrumcn pcngcndali kchija k s a n a a n m on ete r , price 
leader scrta instrumcn cko norn i yang ti dak sclalu b eroricntasi 
kepada profit making 

Analog dcngan Bank milik Negara, maka cksistcnxi/kehcra 
daan, status, bcntu k h uk um , kcpcmi l ika n , dan pcranan Bank 
Pembangunan Dacrah scyogyanya dirurnuskan sccara jelas dalarn 
Rancangan Undang-undang ini, 

Dalarn rangka rnclaksanakan asas rcsiprositas sehagai im 
pelcmcntasi kcrjasama antar hangsa dalam bidang perbankan, 
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Rancangan Undang-undang ini dapat menerlma keberadaan Bank 
Asing dalam jajaran perbankan di Indonesia. 

Hal ini perlu diatur secara tegas, agar keberadaan Bank 
Asing itu hanya merupakan pelengkap dalam menunjang pem 
bangunan Indonesia dan diarahkan untuk meningkatkan kese 
jahteraan rakyat Indonesia, tidak menjadi konglomerat yang dapat 
menguasai situasi moneter dan perekonomian Indonesia, serta 
menghindari keunggulan manajemen yang menjadi saingan 
terlampau berai terhadap bank nasional sehingga menghambat 
perkembangan bank nasional. 

RUU ini mengatakan bahwa bank umum dapat melakukan 
emisi saham melalui bursa efek di Jakarta. Kebijaksanaan ini 
cukup positif karena merupakan langkah-langkah pelaksanaan 
pemerataan kepada masyarakat. Ikut sertanya anggota masyara 
kat dalam pemilikan saham perbankan adalah sebagai bagian dari 
upaya kita untuk memberi kesempatan kepada masyarakat untuk 
ikut memiliki perusahaan-perusahaan bank. 

Yang menjadi perhatian Fraksi Karya Pembangunan.dalam 
hal emisi saham ini ialah dimungkinkannya warga negara asing 
dan badan hukum asing untuk rnembeli saharn bank umum terma 
suk bank umum milik Negara. 

Dalam rangka menghindari adanya penguasaan yang berlebi 
han oleh warga negara asing dan badan hukum asing terhadap 
dunla perbankan kita yang pada gilirannya dapat menguasai 
situasi moneter Indonesia, Fraksi Karya Pembangunan berpenda 
pat, bahwa perlu ada pembatasan kepemilikan saham oleb warga 
negara asing dan badan hukum asing. . 

Dalam RUU ini telah ditentukan bahwa Bank Umum dila 
rang memberikan kredit tanpa jamin an. Meskipun demikian 
Fraksi Karya Pembangunan berpendapat, bahwa dalam RUU ini 
perlu secara tegas dicantumkan pula agunan terhadap barang 
barang tak bergerak yang kepemilikannya diatur oleh hukum adat 
dan tidak diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata 
(KUH Perdata). 

Di dalam Bagian II RUU yang mengatur tentang Usaha 
Bank, Fraksi Karya Pembangunan menilai bahwa fungsi bank 
hanya ditekankan kepada usaha bank sebagai pedagang dana 
(money-changer). Peranan bank di Indonesia sebagai agen pem 
bangunan, agen perubahan dan agen pendemokrasian ekonomi 
belum tampak secara jelas baik secara tersurat maupun tersirat, 

Oleh karena itu apakah kiranya Pemerintah sependapat 
dengan Fraksi kami, bahwa fungsi bank selain yang tertuang 
dalam Bagian Kedua Rancangan Undang-Undang ini perlu di- 
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lengkapi dengan fungsi Bank sebagai pemberi bantuan teknis, 
mencari peluang bisnis, penyebar peta bisnis, khususnya bagi 
pengusaha golongan ekonomi lemah. 

Dengan demikian, peranan dan fungsi bank di Indonesia akan 
tersurat secara jelas dan tidak samar-sarnar sebagai agen pem 
bangunan, agcn pcrubahan dan agen pcndemokrasian ekonomi, 

Sebagaimana diketahui bahwa Undang-undang Nomor 13 
Tahun 1968 tentang Bank Scntral dibentuk berdasarkan perintah 
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokck-pckok 
Perbankan (Pasal 3 ayat (1) a Undang-undang Nomor 14 Tahun 
1967). Menurut Pasal 52 RUU tentang Perb ankan dengan di 
syahkannya nanti Rancangan Undang-undang ini m enjadi 
Undang-undang, maka Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 
tidak bcrlaku lagi. Dalam hubungan ini Fraksi karya Pembangu 
nan ingin memperoleh kejelasan bagaimana status Undang 
undjang Nomor 13 tahun 1968 sctelah dicabutnya Undang-und 
jang Nomor 14 Tahun 1967 dan mcngapa Pcmcrintah tidak scka 
ligus mcngajukan Rancaugan Undang-undang tentang Bank 
Sentral satu pakct dengan Rancangan Undang-undang ini men 
gingat Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 dibcntuk atas 
perintah dari Undang-undang Nomor 14 tahun 1967. 

Didalam Rancangan Undang-undang tcntang Perbankan, dan 
juga Rancangan Undang-undang lainnya ditentukan bahwa 
ancaman pidananya adalah secara kumulatif ya itu hukuman 
badan dan hukuman dcnda. Prinsip pidana ini adalah bertcntan 
gan dcngan KUHP yang hanya mempcrkcnankan satu hukuman 
pokok. Namun memang ada Undang-undang lain yang menetap 
kan pidana secara kumulatif yaitu t inda k pidana ekonomi 
(Undang-undjkang Darurat Nomor 7 Tahun 1955) dan tindak 
pidana Suhversi (Pcnprcs Nornor 11 Tahun 1963). 

Dalam huhungan in i kiranya Pcmerintah dapat menjclaskan 
pcrtimbangan-pertimbangan apa yang mcnyebabkan ditetapkan 
nya dalarn Rancangan Undang-undang ini ancaman pidana yang 
bersi fat kurnulatif. 

Seper ti diketahui bahwa dana yang dimobilisir oleh bank 
adalah dana rnasyarakat. Jadi apabila suatu bank ternyata kernu 
dian bangkrut maka yang paling hanyak dirugikan adalah masya 
rakat. Apabila kcpercayaan masyarakat kcmudian menjadi goyah, 
maka akibatnya masyarakat lebih suka mencmpatkan uangnya 
sebagai hoarding daripada mcnitipkan kcpada lembaga perban 
kan. 

Jika hal ini tcrjadi maka pada gilirannya akan menyebabkan 
kegiatan ekonomi mcnjadi mengendor karena dana yang ada di 
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masyarakat lebih banyak meaganggur daripada dimanfaatkan ke 
pada kegiatan pembangunan. Untuk ini pengadaan asuransi terha 
dap deposito dan tabungan adalah merupakan salah satu jaminan 
bagi para deposan dan penabung, 

Adanya sistem asuransi terhadap deposito dan tabungan ini, 
member] jaminan kepada deposan dan penabung bahwa apabila 
bank yang bersangkutan bangkrut, deposan dan penabung akan 
menerima uangnya kembali dari ]embaga asuransi deposito terse 
but. 

Dengan berlakunya Undang-undang ini maka menurut Pasal 
47 RUU, Undang-undang yang mengatur pendirian Bank Umum 
Milik Negara dicabut dalam waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun 
sejak berlakunya Undang-undang ini, 

Sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) RUU maka Bentuk Hukum 
Bank Umum Milik Negara adalah PT. Menurut Pendapat Fraksi 
karya Pembangunan DPRRI bentuk hukum Bank Umum Milik 
Negara harus disesuaikan dengan bunyi Pasal 2 ayat (3) Undang 
undang No. 9 Tahun 1969 yaitu : "PERSERO". 

Semua Bank Umum Milik Negara yang akan dialihkan 
kedalam bentuk lPESERO harus ditetapkan dengan Peraturan 
Pemerintah. Ketentuan demikian ini bendaknya dirurnuskan 
dalam RUU ini. 

Selanjutnya analog dengan Bank Umum Milik Negara maka 
Bank Pembangunan Daerah seyogyanya dialihkan kedalam 
bentuk PESERO Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 
Pemerintah atau PERDA. 
Fraksi ABRI dengen juru bicaranya, Maniur Pasaribu, SH. 
Menyampaikan pemandangan umum Fraksi ABRI atas RUU 
tentang Perbankan. 

Pengajuan Rancangan Undang-undang bidang keuangan dan 
perbankan oleh Pemerintah kepada Dewan yang terhormat ini 
bertujuan untuk memantapkan sistem keuangan dan perbankan. 

Kemantapan sistim itu diperlukan untuk mengarahkan agar 
perkembangan potensi, inisiatif', dan kreasi masyarakat yang 
terkait dengan bidang keuangan dan perbankan tetap dapat diken 
dalikan dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan 
umum. Pengendalian seperti itu perlu terutama setelah kebijaksa 
naan deregulasi dan debirokratisasi serta dorongan pertumbuhan 
investasi yang meningkat pesat telah makin mampu menumbuh 
kan kehidupan perekonomian kita, 

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang perbankan 
yang mengatur kebidupan perbankan selama ini tidak sesuai lagi 
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dcngan tuntutan pcrkernbangan pcmbangunan sehingga pcrlu 
disempurnakan. 

Dan dengan dcmikian rnaka pcrekonornian dunia juga cendc 
rung sernakin mcnuju kcpada suatu perckonomian gloha! yang 
tidak mcngcnal batas negara dan kontinen. Olch scbab itu dalam 
proses bcrlangsungnya pcrubahan global ini harus kita cerrnati 
dan dengan wawasan kcbangsaan mernanfaatkan sctiap peluang 
ckonomi yang ada dan yang mcnguntungkan kiia sorta menganti 
sipasi tantantangan da n kcndala-kendala yang menghambat 
pcmhangunan nasional kita antara lain mclalui pcnyempurn aan 
Pcrundang-undangan bidang keuangan dan perbankan. Untuk ini 
Fraksi ABRJ mcnyampaikan pcnghargaan kcpada Pernerintah 
atas kctanggaparmya mengantisipasi pcrkcmhangan dcwasa ini 
rnaupun yang akan dating. 

Rancangan Undang-undang Bidang Keuangan dan Perbank 
an ini yang merupakan hagian dari hidang ekonorni waiau escnsi 
nya memberi kchebasan dalarn bcr kompctisi sccara schat guna 
pcningkatan cfisiensi, prof csional isrne dan produktifitas narnun 
tctap harus rncncerminkan jiwa, scmangat dan rnakna dari amanat 
pasal 33 CUD 1945 scrta dimanifcstasikan dalarn pnsal-pasainya, 
yaitu : 
Pcrtarna.Mcnyangkut dan mcngatur ketiga pelaku ekonorni na 

sional (Kopcrasi, BCMN, dan Swasta) agar mcrnpunyai 
kcscmpatan yang sama dalarn pertumbuhan dan pcrkcm 
bangannya. 

Kedua : Mcnccgah adanya pcluang untuk timbulnya monopoli 
yang merugikan rakyat, etatisme, free fight liberalisme 
dan lain-lain yang tiduk scsuai dcngan Ialsafah Pancasi 
la, tetapi sebaliknya mcnumbuhkan upaya yang mendo 
rong tcrciptanya partisipasi masyarakal sccar a lu as , 
demo km tis dan koopcrati f. 

Kctiga : Mcmanfaatkan sumbcr daya Nasional sccara berwawa 
sa n Nusantara b ag i schcsar-hcsarnya kcrnakmur an 
rakyat. 

Untuk mcnj alankan Undang-uridang schagirnana mcstinya, 
rnaka Prcsiden mcnetapkan Pcr aturan Perncr intah atau dcngan 
kata lain setiap Undang-undang m crncr lukan adanya Peraturan 
Pemcrintah untuk mcnjalankannya. 

Peraturan Perncriruah schagai pe laksanaan sctiap Undang 
undang tcntu akan mengikat setiap warga ncgara dengan sejum1ah 
hak dan kewajiban. Pernbebanan hak dan kewajiban scperti itu 
seharusnya diatur di dalarn Undang-undang. Mcmang cukup sulit 
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untuk mengatur seluruh hak dan kewajiban warga negara dan 
proses pelaksanaannya dalam setiap Undang-undang, 

Sehubungan dengan itu Fraksi ABRI menyarankan agar 
unsur-unsur pokok dari Peraturan Pemerintah. Perumusan seperti 
itu tidak mengurangi sifat kekenyalan suatu Undang-undang. 

Pemerintah dapat menjelaskan tentang fungsi, tugas dan 
peranan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral setelah dunia 
perbankan memiliki landasan hukum yang baru nanti. 

Perbankan mernpunyai peran strategis di dalam menserasikan 
dan menyeimbangkan masing-masing dari Trilogi Pembangunan 
nasional karena fungsi utama Bank adalah sebagai suatu wahana 
yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat 
secara efektif dan efisien. 

Dari uraian dan penjelasan tersebut timbul kesan seolah-olah 
pengertian antara fungsi utama Bank sama dengan usaha Bank. 
Fraksi ABRI berpendapat, bahwa antara fungsi dan usaha Bank 
perlu dibedakan secara jelas karena Bank tidak semata-mata 
sebagai wahana untuk mengh impun dan menyalurkan dana 
masyarakat saja tetapi harus dapat menunjukkan kegunaan bank 
itu sendiri bagi Pembangunan Nasional, yaitu dengan mengarah 
kan setiap kegiatan perbankan untuk mendukung setiap usaha 
peningkatan produktivitas dan peningkatan kesejahteraan masya 
rakat, 

Maka dengan demikian fungsi Bank adalah sebagai "agen 
pembangunan" yang beraspek Trilogi Pernbangunan. Kiranya 
Iungsi Bank seperti ini perlu dicantumkan dalam batang tubuh 
Rancangan Undang-undang ini. 

Dengan mengacu kepada Trilogi Pembangunan khususnya 
aspek pemerataan, Bank Perkreditan Rakyat seperti yang diatur 
dalam Rancangan Undang-undang ini tidak memperoleh kesem 
patan yang sama dengan Bank Umum terutama dalam ruang 
Iingkup usaha dan lokasinya, sedangkan persyaratan untuk ijin 
usaha Bank Perkreditan Rakyat hampir sama dengan persyaratan 
ijin usaha Bank Umum (Pasal 12). 

Kehadiran BPR makin terasa perlunya karena tidak ada 
jarninan bahwa Bank Umum akan bersedia melayani golongan 
ekonomi lemah atau sektor informal ini walaupun sebenarnya 
Bank Umum itu diperuntukkan bagi sernua lapisan masyarakat, 

Untuk lebih memeratkan kesempatan untuk mernperoleh 
layanan dari Perbankan bagi golongan ekonomi lernah atau sektor 
informal ini maka persyaratan ijin usaha bagi Bank Perkreditan 
Rakyat yang menyangkut lokasinya perlu ditinjau kernbali. 



: Sctiap lembaga atau pcrusahaan tctap memclihara 
keschatan masing-masing. 

: Adanya pembinaan dan pengawasan yang baik. 
: Dipatuhinya aturun-a turan yang tel ah digariskan 

secara kctat. 
: Tcrjalinnya kerjasama yang erat dan saling mcnun 
jang dan saling menguntungkan antara tiga pclaku 
ekonomi. 

: Tcrciptanya iklim usaha yang mampu mendorong 
tumbuhnya kewiraswastaan masyarakat, khususnya 
bagi golongan ekonomi lcmah. 
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Kelima 

Keempat 

Kedua 
Ketiga 

ini : 
Pertama 

Perbankan, Dana Pcnsiun dan Usaha Perasuransian mcmang 
bukan merupakan cabang produksi dalarn arti harafiah, tctapi 
kalau dilihat dari apa yang diperbu at dan dihasilkannya maka 
tidak dapat disangkal bahwa ketiga lernbaga tcrsebut m emprc 
duksi jasa yang sangat dibutuhkan dalam kchidupan perckonomi 
an modern, bahkan dapat dikatakan tanpa jasa lcmhaga perbankan 
dan lembaga kcuangan kegiatan pcrckonomian masyarakat akan 
mengalami hamhatan b e sar. Karena itu da larn mcnentukan 
penguasaan atau kepem ilikan kctiga lembaga itu per lu dinilai 
ter leb ih dah u lu mana diantaranya yang dapat d i ka t eg or ikan 
sebagai yang mcnguasai hajat hidup orang banyak. 

Melihat pcrkembangan pcr ckonomian ncg ara dcwasa ini dan 
khususnya bidang keuangan dan pcrbankan maka dapat disimpul 
kan bahwa lernbaga pcrban kan yang sudah menycntuh scmua scgi 
kchidupan masyarakat mulai dari desa sampai ke ibukota negara 
dan me libatkan kch idupan seluruh lapisan masyarakat, penting 
bagi negara dan dapat dikategorikan schagai mcnguasai haj at 
hidup orang banyak. karcna itu scsuai UUD 1945 harus dikuasai 
oleh negara. 

Sesuai dcngan kctcrangan Pemcrintah Rancangan Undang 
undang ini mcmiliki ciri-ciri scbagai bcrikut : 
Pertama : Pcngamanan dan pcrlindungan kepcntingan umum. 
Kcdua Sikap kchati-hatian dalam mcngclola dana masya 

rakat. 
Kctiga Memperluas kcscmpatan berusaha dan kescmpatan 

kcrja. 
Kecrnpat: Mendorong kctcrkaitan yang saling mcnunjang dan 

saling mcnguntungkan antara bcrhagai pihak. 
Fraksi ABRI hcrpcndapat bahwa kcernpat cir i di alas akan 

dapat diwujudkan dengan nyata dalam setiap kcgiatan Perbankan, 
hila dipenuhi beberapa syarat antara lain scpcrti tcrsebut dihawah 



889 

Dan untuk terpenuhinya syarat-syarat tersebut di atas maka 
Fraksi ABRI memandang perlu untuk menyarankan : 
1) Membatasi pemilikan saham bank oleh orang asing dan 

badan hukum asing. 
2) Membatasi kemungkinan adanya pelarian modal keluar 

negeri baik di sektor perbankan, 
3) Penegakan sanksi yang tegas pada setiap adanya pelangga 

ran di bidang Keuangan dan Perbankan. 
Bank-bank Milik Negara, menurut Rancangan Undang 

undang Perbankan ini akan berbentuk Perseroan Terbatas, se 
dangkan sesuai Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 bentuk 
Bank-bank Milik Negara itu adalah sebagai P.T. Pesero dan 
tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 jo 
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1983. 

Dapat diperkirakan babwa dalam kehidupannya Bank-bank 
milik Negara sebagai Pesero akan berjalan sebagaimana bank 
bank Swasta yang pada umumnya berorientasi untuk mencari 
keuntungan semata (Profit Making) dan tidak tertutup kemungki 
nan untuk go public, penggabungan (merger) atau konsolidasi 
dengan Bank-bank lain termasuk dengan Bank Swasta. 

Sedangkan selama ini fungsi dan peranan bank-bank Milik 
Negara telah berjalan sebagai agen pembangunan, sebagai alat 
kendali moneter Pemerintah, sebagai price leader maupun seba 
gai perintis dan ujung tombak yang menjangkau semua lapisan 
masyarakat di seluruh pelosok Tanah Air. 

K.iranya Pemerintah dapat menjelaskan tentang pelaksanaan 
nantinya dari fungsi dan peranan Bank Milik Negara seperti yang· 
kami sebutkan tadi termasuk tugas-tugas khusus yang selama ini 
diemban oleh masing-masing Bank. 
Fraksi Persatuan Pembangunan dengan juru bicaranya, Drs. 
H. Ali So/wan menyampaikan pandangan umum mengenai 
RUU tentang Perbankan, 

Fraksi Persatuan Pembangunan, menyampaikan penghargaan 
kepada Pemerintah yang telah menyarnpaikan satu Paket Ranca 
ngan Undang-undang Bidang Keuangan yang sudah cukup lama 
kita nantikan bersama, yaitu Rancangan Undang-undang tentang 
Perbankan, Rancangan Undang-undang tentang Dana Pensiun, 
Rancangan Undang-undang Usaha Perasuransian, dan Rancangan 
Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 
Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang disampaikan oleh 
Menteri Keuangan, 

Dalam membicarakan Rancangan Undang-undang tentang 
Perbankan yang sekarang ini dibahas, ada baiknya kita lihat 
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Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok 
Perbankan yang masih bcrlaku sckarang ini. Jclasnya Undang 
undang itu te lah tidak lagi memadai dengan era dercgulasi yang 
tc)ah jauh ini. Hal ini dapat dimcngcrti scpcnuhnya, mcngingat 
undang-undang itu lahir pada awal Ordc Baru, pada masa pereko 
nornian masih dalam ancang-ancang memasuki tahap rchabilitasi 
sebelurn dimulainya Pelita I. 

Bagian pcnting dari undang-undang ini per lu diarnhil alih 
dan dimasukkan ke dalam RUU Pcrbankan yang scdang dibahas 
DPR dan bah kan per lu diternpatkan di bagian yang strategis, 
misalnya dalam pasal-pasal awal yang mcngcmukakan tujuan dari 
missi sistcm pcrbankan nasional. Di sarnping itu ada ha) penting 
dalarn Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 itu, yang per lu 
mcmpcrolch pcrhalian untuk dipcrhaiki, yakni prinsip agunan 
yang dipcgang sccara kaku. Pada Pas a l 24 ayat (1) t ersebu t 
misa lnya, dischutkan, b ahwa Bank Um urn ti duk mcmberi kan 
krcdit tanpa jaminan kcpada siapapun juga. Olch kar ena itu, 
kctika Prcsidcn Socharto mcngharapkan agar pcrnbcrian kr cdit di 
pedesaan jangan terpaku pada agunan, sulit dapat dilaksanakan 
olch dunia pcrbankan. 

Prinsip dasar yang b crkaitan dengan dcmokrasi ekonomi di 
sektor Pcrbankan scpcrti tcrmakt.ub dalam GBHN perlu pula 
un<lang-undang yang haru itu dcngan jiwa dan semangat dari apa 
yang tertera dalam hutir 6 dan butir 11 huruf pada BAB Ill, sorta 
hutir-butir 17,20,28 dan 32 huruf A pada BAB IV GBHN tahun 
1988 perlu dipcrt.imhangkan untuk dimasukkan dalam RUU yang 
sedang dibahas di DPR itu. Prinsip-prinsip pcmerataan, pcningka 
tan produktivitas, perluasan kcscmpatan kcrja, stabilitas, pcmiha 
kan kepada kcpcntingan nasional sernua tercerrn in dalam butir 
butir tcr scb ut pcrlu d i ako m od ir dalam RUU Pcrhankan ini, 
Bagaimana tanggapan Pcmcrintah ? 

Suatu hal yang mcmbcdakan RUU tcntang Pcrbankan <lengan 
Undang-undang nomor 14 Tahun 1967 adalah bahwa RUU yang 
scdang dihahas DPR ini bukan Undang-undang Pokok, yang dari 
padanya harus diturunkan Undang-undang lain yang lcbih rinci. 
Misalnya dikeluarkan Undang-undang Nornor 14 Tahun 1967 itu 
tclah dilahirkan Undang-undnag Nomor 13 Tahun 1968 tcntang 
Bank Indonesia, Undang-undang Nomor Tahun 1968 lentang 
BNI 1946, Undang-undang Nornor 18 tcntang Bank Dagang 
Negara dan scbagainya. 

Karena RUU tcntang Perbankan itu bukan UnJang-undang 
Pokok yang scgala sesuatu tcntang Pcrbankan mcstinya sudah 
sccara fisik diatur didalarnnya. Itu artunya segala scsuatu yang 
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berkaitan dengan Bank Indonesia juga harus secara lengkap diatur 
didalamnya. Kenyataan RUU hanya menyebut secara sumir 
fungsi bank Indonesia dalam rangka pengawasan, 

Kita memiliki Undang-undang tentang Bank Indonesia, yaitu 
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968, tetapi Undang-undang 
itu dibuat berdasarkan Undang-undang Nomor 14 tahun 1967 
tentang Pokok-pokok Perbankan tadi. Undang-undang Pokok itu 
sendiri sudah bisa diganti dengan RUU yang sekarang ini, Kalau 
Undang-undang Nomor 14 tahun 1967 sudah dianggap ketinggal 
an zaman, apalagi produk Undang-undang yang dilahirkan dari- , 
padanya, Logisnya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 ten 
tang bank Indonesia juga harus dipakai, Dan karena tidak ada 
Undang-undaag Pokok tentang Perbankan , maka mestinya per 
baikan terhadap Undang-undang tentang Bank Indonesia itu 
diajukan satu paket dengan RUU tentang Perbankan yang seka 
rang ini. Kami mohon tanggapan pemerintah ? 

Fraksi Persatuan Pembangunan berpendapat, bahwa misi 
Bank Indonesia harus dipertegas, dirumuskan kembali, dengan 
tetap mengacu pada peranan negara dalam mengendalikan pere 
konomian nasional seperti dikehendaki oleb konstitusi, Dalam era 
Perbankan yang mengandalkan pada mekanisme pasar, keduduk 
an Bank Indonesia justru harus lebih kuat, Karena mekanisme 
pasar tidak akan mengacuhkan apa saja, termasuk kepentingan 
nasional. Mekanisme pasar ban ya punya satu missi, yakni alokasi 
sumber-sumber secara efisien, tidak akan perduli dengan kepen 
tingan nasional. Bagaiman tanggapan Pemerintah ? 

RUU teatang Perbankan yang baru, hanya mengenal dua 
jenisbank yakni Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat atau 
BPR. Sedangkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang 
Pokok-pokok Perbankan mengenal 3 (tiga) jenis Bank, yaitu 
Bank Umum, Bank Pembangunan dan BPR. , 

Dengan menghilangkan jenis Bank Pembangunan menim 
bulkan pertanyaan, Bank Umum manakah yang akan berfungsi 
sebagai Bank yang bernafaskan dan berjiwa agent of developmen. 
Karena Bank Umum akan bekerja berdasarkan mekanisme pasar, 
kepadanya sulit dibebankan tugas-tugas pernerataan, karena kalau 
ini dilakukan akan tertinggal oleh Bank-bank Jain yang orientasi 
nya keuntungan. Ataukah beban ini akan diserahkan kepada Bank 
Umum Eks Pemerintah, lalu Bank Swasta terbebas dari kewaji 
ban seperti itu. Harap penjelasan Pemerintah? 

Khusus mengenai terhadap BPR yang merupakan garis depan 
industri Perbankan yang bertebaran di pedesaan diseluruh penjuru 
tanah air, Fraksi Persatuan Pembangunan meni!ai sangat positif, 
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Untuk lebih meningkatkan kemampuan profesionalitas mereka 
perlu dipikirkan lebih mendalam lagi, tatanan perlindungan dan 
pcngcmbangannya sedemikian rupa schingga, daya juang, daya 
saing dan daya manfaat bagi perjuangan ekonomi masyarakat 
bawah/menengah terutama di pcdesaan menjadi sangat besar 
artinya. Dalam hal ini, memang perlu dipikirkan secara bati-hati 
dan mcndalam terutama yang olch RUU Perbankan ini, dinyata 
kan adanya pernbatasan-pembatasan mcngenai usaha (produk) 
BPR dan juga peraturan perundang-undangan lainnya yang 
mcmbatasi wilayah kerja DPR. Fraksi Persatuan Pembangunan 
mcngharapkan agar BPR dapat terns mendorong untuk mcnjadi 
lebih besar dan dapat berkembang lcbih baik, namun yang sangat 
merisaukan tcrhadap perkembangan DPR pada saat ini yang 
terasa dimana-mana, yaitu adanya pcrsaingan penycdotan uang 
oleh SDSB yang nampak makin merajalela di daerah pedesaan 
dan di kalangan masyarakat kccil, menengah di daerah perkotaan, 
di satu pihak kita me lihat bcrdirinya dan beroperasinya BPR 
tcrscbut sangat menunjang kebutuhan modal masyarakat desa, 
tctapi di lain pihak ada proses kontraksi monctcr di pedcsaan oleh 
Sumbangan Dana Sosial Bcrhadiah (SDSB). 

Karena itu, Fraksi Persatuan Pcmhangunan menghimbau 
Pemcrintah agar Sumbangan Dana Sosial Bcrhadiah (SDSB) 
terscbut scgcra ditutup saja , supaya arus monctcr di pedesaan 
melalui BPR dan Bank Rakyat Indonesia Unit Desa dan lain-lain 
Lembaga Keuangan pcdesaan dapat mcrncnuh i harapan Pemba 
ngunan ekonomi masyarakat desa. 

Sementara itu, lcbih-lebih di pcdcsaan akibat dari pada 
pengetatan kredit dan belum mantapnya sistim operasional BPR 
scmakin mendorong dan mcmbuka serta mcluasnya lintah darat 
dengan bunga yang sangat linggi. Sclama ini lintah ataupun 
pengijon dapat lcluasa hergerak di pcdcsaan karena tidak adanya 
tindakan Pernerintah. Ol eh kar ena itu, Fraksi Persatuan Pern 
bangunan mengusulkan agar Pemerintah segera mcngambil 
tindakan secara nyata bcrupa ancarnan hukurnan sesuai dcngan 
aturan hukum yang bcrlaku terhadap lintah darat tersebut, dan 
masalah tersebut Fraksi Persatuan Pembangunan mcngusulkan 
a&ar dapat diatur da larn batang tubuh RUU ini. Bagaimana 
pendapat Pemerintah ? 

Scmcntara itu, Fraksi Persatuan Pcmbangunan mcngusulkan 
agar jcnis-jcnis bank, menjadi 2 (dua) jenis dan satu bank khusus, 
yaitu Bank Umum, Bank Khusus, dan Bank - Bank Eks Pemerin 
tah lainnya yang berfungsi sebagai Bank Pcmbangunan. 
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Sedangkan terhadap Bank-bank asing, Fraksi Persatuan 
Pembangunan berpendapat undang-undang yang lama lebih tegas 
dan jelas, Memang benar kita berada dalam era globalisasi, se 
hingga batas-batas negara dalam kegiatan ekonomi akan menjadi 
kabur, Oleh karena itu membedakan yang nasional dan yang 
hampir, tidak perlu lagi, Rasanya dalam pikiran yang seperti itu 
keliru, era globalisasi yang sedang berlangsung itu memang tidak 
dapat dipungkiri, Tetapi kondisi perekonomian dan perbankan 
kita yang masih seperti sekarang ini, rasanya masih terlalu 
pagi untuk membebaskan peranan asing dalam sektor perbankan. 
Larangan pemilikan saham-saham bank Pemerintah oleh pihak 
asing yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 
1967, Fraksi Persatuan Pembangunan berpendapat masih perlu 
dipertahankan. · 

Praksi Persatuan Pembangunan mengkhawatirkan masuknya 
modal asing dalam bidang perbankan akan menyebabkan makin 
tergantungnya perekonomian kita dengan luar negeri, Bagaimana 
tanggapan Pemerintah ? 

Perlu dipikirkan bersama mengenai upaya perlindungan para 
nasabah bank, khususnya para deposan dan para penabung terse-· 
but dengan dituangkannya dalam RUU Perbankan yang baru 
nanti, yaitu suatu ketentuan yang menjamin perlindungan dan 
keamanan masyarakat yang dihimpun dananya oleh Sektor -. 
perbankan. 

Fraksi Persatuan Pembangunan mengusulkan perlu adanya 
jenis bank yang khusus tanpa bunga yang dapat menampung 
aspirasi masyarakat. 
Eraksi Partai Demokrasi Indonesia dengan juru bicaranya, 
Aberson Marie Sihaloho, menyampaikan pemandangan Umum 
mengenai RUU tentang Perbankan, 

Fraksi POI menyambut baik disampaikannya keempat RUU 
tentang Keuangan dan Perbankan tersebut kepada DPR yang pada 
intinya bertujuan meletakkan dasar-dasar yang kuat dan berkepas 
tian hukum serta rnemberikan perlindungan terhadap masyarakat 
dalam penyelenggaraan jasa di bidang keuangan dan perbankan. 

Dalam hubungan itulah Fraksi Partai Demokrasi Indonesia 
menghargai usaha Pemerintah yang telah menyampaikan keempat 
Rancangan Undang-undang dibidang keuangan dan perbankan ltu 
kepada DPR. Sehingga melalui perangkat hukum itu nanti akan 
dapat memperkuat perwujudan asas kekeluargaan, kebersamaan 
dan demokrasi atau kerakyatan yang berkeadilan sosial dalam 
penyelenggaraan usaha jasa dibidang keuangan dan perbankan. 
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Scsuai dcngan penjclasan Pcmer intah Rancangan Undang 
undang tcntang perbankan dimaksudkan schagai suatu pcnyern 
purnaan alas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tcntang 
Pokok-pokok pcrbankan. 

Fraksi Partai Dcmokrasi Indonesia seperidapat dengan Pe 
merinlah dan mcngharapkan agar pcnyempurnaan itu sckaligus 
dapat mencmpatkan sektor keuangan dan pcrbankan kita cukup 
andal dalam mcngikuti pcr kernbangan scktor keuangan dan 
perbankan internasional, disamping dapat lcbih m ernbcr ikan 
manfaat yang leb ih bcsar da larn pelaksanaan pcmbangunan 
nasional kita. 

Peny empur n aan itu mcnurut Fraksi PDI harus lcb ih me 
mungkinkan lagi pengaturan pcrhankan nasional kita dalarn 
susunan institusi yang lcbih Ilcksibcl dcngan batasan yang jelas 
antara hak-hak dan kcwajihan Pcmcrintah serta hak-hak dan 
kewajiban Lcmbaga Pcrhankan dan pcrlindungan yang konkrit 
terhadap kepentingan masyarakat yang mcndapatkan dana dalam 
bentuk simpanan pada Lcmhaga Pcrbankan. 

Pcnyempurnaan itu juga harus leb ih mcnjamin pclayanan 
pcrbankan ke scgala lapisan masyarakat di scluruh tanah air, 
terutarna dapat mcnycntuh lapisan ckonorni kccil yang hingga 
saat ini masih jauh dari scntuhan pclayanan pcrbankan. Fr aksi 
POI juga mcngharapkan agar pcnyernpur naan UU tenlang pcr 
bankan itu juga dapat memberikan landasan hukum yang lcb ih 
kuat bagi pelaksanaan sistcm pcngawasan dan pcmhinaan baik 
fungsional maupun dari masyarakat alas pcnyclcnggaraan pcr 
bankan nasional kita. 

Olch karcna arus glohalisasi scktor finansial dan perhankan 
dunia sudah merupakan kcnyataan yang tidak dapat dihindarkan 
lagi maka Fraksi Partai Dcmokrasi Indonesia juga harus mcngha 
rapkan agar Rancangan Undang-undang Perbankan ini juga harus 
dapat memhcrikan landasan hukum yang tcgas dan lugas agar 
perkembangan norrna-norma, pcrhankan international dapat disc 
rasikan dcngan tctap mcncmpatkan kcpcntingan scktor keuangan 
dan perbankan nasional kita tcrlindungi dcngan mantap. 

Sclanjutnya karni akan m crnbcr i tanggapan dan pcndapat 
terhadap ciri dari RUU tcntang Pcrbankan ini. 
1. Pengamanan dan Perlindungun Kepentingan Umum 

Fraksi PDI sepcndapat dcngan Pernerintah tcntang pr in 
sip itu mcngingat Lcmbaga-Lembaga Pcrhankan eksitensinya 
tcrgantung pada kcpcrcayaan masyarakat d a pa t tidaknya 
lcrnbaga itu bertungsi secara aktip mcrnobilisasikan Jana ma 
syarakat tcrlctak pada scjauhmana pcrlindungan dan pcnga- 
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manan dana yang mereka titipkan pada Lembaga-lembaga 
keuangan clan perbankan itu, 

Fraksi PDI mengharapkan agar penempatan aspek 
pengamanan dan perlindungan kepentingan umum serta 
pengawasan dan pembinaan oleh Pemerintah harus secara 
gamblang dan propesional dapat dirasakan oleh masyarakat, 
kelak apabila RUU-RUU ini telah menjadi undang-undang 
dan diberlakukan. 

2. Sikap Kehati-hatian Dalam Mengelola Dana Masyarakat. 
Ciri kedua dad Rancangan Undang-Undang itu dijelas 

kan oleh Pemerintah adalah sikap kehati-hatian dalam 
mengelola dana masyarakat, Prinsip ini menurut hemat kami 
memang sangat diperlukan, mengingat kecerobohan dalam 
mempergunakan dana masyarakat itu dapat mengakibatkan 
hilangnya sebahagian atau keseluruhan dana tersebut, se 
hingga dapat mengurangi atau sama sekali kehilangan 
kemampuan Lembaga-lembaga Keuangan itu untuk melak 
sanakan atau menunaikan kewajibannya terhadap masyarakat 
penyimpan dana. 

Menurut pendapat kami prinsip inl harus dapat terjabar 
kan dengan baik dalam UU ini dan dapat dilaksanakan 
dengan lugas tanpa menghambat penyelenggaraan usaha jasa 
keuangan dan perbankan itu. 

3. Ciri Memperiuas Kesempatan Berusaha Dan Kesempatan 
Kerja. 

Fraksi PD.[ berpendapat bahwa ciri ini hanya akan terwu 
jud bila Pemerintah di samping sebagai pemb inaan dan 
pengawasan yang ditegaskan dalam Rancangan Undang 
U ndang ini, juga dalam pelaksanaannya Pemerintah dapat 
memberikan bantuan teknis dan manajemen serta penciptaan 
dapat yang kondusif ke arah itu. RUU ini kelak apabila telah 
menjadi Undang-Undang harus secara pasti memberikan 
kesempatan golongan ekonomi kecil untuk memperoleh 
keuntungan dalam berbubungan dengan Lembaga-lembaga 
itu, 

Menurut Fraksi PDI kemungkinan itu bisa saja akan 
menjadi kenyataan sepanjang ada pengawasan yang intensif 
dari Pemerintah bahwa dana yang diperoleh dari kemudahan 
fiskal tersebut ditujukan kepada sektori. 

4. Ciri Mendorong Keterkaitan Yang saling Menunjang Dan 
Saling Mengembangkan antara Berbagai Pihak. 

Cir] ini dalam RUU Perbankan dapat tercermin dari 
pengaturan yang di samping mengutamakan pengamanan 
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terhadap penabung juga mensyaratkan tcrpeliharanya keseha 
tan setiap bank. Bank yang sehat sudah pasti lebih dapat 
diandalkan kemampuannya mcndukung kctcrkaitan antar 
bcrbagai pihak. Kerangka kclcmbagaan yang terdiri dari 
Bank Umum, Bank Perkre<litan Rakyat, scrta bank-hank lain 
yang statusnya dipcrsamakan dcngan BPR, juga ditunjuk 
oleh Pemerintah sehagai yang mendorong kcterkaitan yang 
saling menunjang dan saling menguntungkan antara berbagai 
pihak. 

Fraksi PDI tidak berprctcnsi hahwa hal itu tidak mung 
kin menjadi kenyataan, narnun karni tctap mcngharapkan 
agar mclalui RUU ini dapal diber ikan landasan hukum yang 
normatif <lan impcratif sehingga kcterkaitan yang saling 
menguntungkan dan mcnunjang itu tidak mclulu diharapkan 
sccara insidcntil dan kchutuhan, tctapi sudah merupakan 
rekayasa melalui Undang-Undang ini kclak. 

Pemcrintah memberikan pcngertian atau rurnusan bahwa 
Bank adalah badan usaha yang dalam kegiatannya menerima 
simpanan dari masyarakat, Pcngertian ini dirumuskan dengan 
maksud untuk melindungi masyarakat dari usah a-usaha 
pcngumpulan dana secara tidak bertanggung jawab. 
Fraksi POI mengharapkan penjclasan Jcbih lanjut tcntang 

pcngertian rumusan tersebut di atas, karcna dalarn RUU- nya 
pada Pasal 1 ayat 5 dirumuskan Bank adalah hadan usaha yang 
mcnghimpun dana dari rnasyarakat dalarn bentuk simpanan, haik 
untuk disalurkan maupun digunakan untuk tujuan lain. 

Menurut pcndapat Frasi Partai Dcrnokrasi Indonesia pcnyalu 
ran dana yang dihimpun hams diatur schingga secara transparan 
mcngetahui rcsiko penyaluran dana terscbut. 

Selanjutnya,jenis bank mcnurut UU No. 14 Tahun 1967 
terdiri dari 3 jenis. Di samping Bank Indonesia sehagai Bank Sen 
tral, ada Bank Umum, Bank Pembangunan dan Bank Tahungan. 
RUU Perhankan ini hanya mengenal 2 jenis Bank yaitu bank 
Umum dan Bank Perkrcditan Rakyat, yang dikhususkan kepada 
kepcntingan golongan ckonomi kecil. Dcngan dcmikian jenis 
Bank Pembangunan dan Bank Tahungan tidak dikenal lagi dalam 
RUU Perbankan ini, Dalam hubungan itu Fraksi PDI mengharap 
kan penjelasan Pemerintah tcntang pcniadaan Bank Pernbangunan 
dan Bank Tabungan itu dari RUU Perbankan ini. 

Bank Umum dalarn konsepsi RUU Perbankan ini lebih dite 
kankan sesuai dengan kcgiatannya agar mcnjadi lehih cffisicn, 
sehat, dan professional. 
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Dengan penekanan terhadap Bank Umum seperti itu sudah 
pasti akan kurang dapat mencakup dan menghayati kepentingan 
pembangunan yang multi dimensional yang berjangka panjang 
itu, 

Pembangunan Indonesia yang berkepulauan Nusantara ini 
yang berbeda-beda tingkat dan taraf hidup serta kemajuannya, 
menurut pendapat Fraksi PDI memerlukan jenis bank pemba 
ngunan. Harap penjelasan. 

Misi Bank Perkreditan Rakyat adalah memberi bantuan dana 
kepada pengusaha kecil dan menengah yang terpencar diseluruh 
pelosok Tanah Air, dan kebanyakan belum terjangkau oleh Bank 
Umum. 

Kami selalu bertanya-tanya kenapa lokasi Bank Perkreditan 
Rakyat dikotak-kotakkan berdasarkan lokasi geografis. Biarkan 
lah Bank Perkreditan Rakyat bertebaran dimana-mana di wilayah 
Republik ini, karena golongan Ekonomi Lemah masih terdapat 
dimana-mana, BPR itu nantinya diharapkan berdiri dibarisan 
terdepan dalarn pembinaan golongan ekonorni kecil dimanapun 
berada di seluruh Indonesia. 

Dari penjelasan Pemerintah dinyatakan bahwa perlindungan 
terhadap masyarakat yang menyimpan uang nya di Bank tercer 
min dalam definisi bank yang penekanannya pada peranan Bank 
dalam menghimpun dana masyarakat, yang artinya usaha atau 
kegiatan itu hanya boleh dilakukan oleh Bank. Kemudian tercer 
min dalam ketentuan-ketentuan dalam pengawasan Bank dan 
Ketentuan-ketentuan pidana. 

Fraksi PDI berpendapat bahwa secara teoritis ketentuan 
tersebut diatas te1ab memadai untuk memberikan perlindungan 
terhadap dana masyarakat. Akan tetapi bila dianalisis dari pelak 
sanaan perlindungan itu, maka terlihat dengan jelas bahwa yang 
berperanan didalamnya adalah terbatas hanya oleh Pemerintah 
(Bank Indonesia) dan Direksi Bank saja. 

Kalaupun ada peranan dari pihak ketiga seperti Akuntan 
Pubtik, hanya terbatas pada audit untuk Laporan Keuangan 
(Neraca dan Perhitungn Laba Rugi), bukan untuk memeriksa 
kesehatan Bank dan memeriksa batas maksimum pemberian 
kredit atau jumlah maksimum penempatan investasi. 

Berdasarkan kenyataan-kenyataan itu, Fraksi PDI berpenda 
pat bahwa untuk memberikan perlindungan terhadap dana masya 
rakat yang dititipkan pada perbankan di Indonesia, diperlukan 
peranan Akuntan Publik yang independen, yang juga diberi 
peranan untuk melakukan pemeriksaan atau audit atas jumlah 
maksimum pemberian kredit atau jaminan, dan jumlah maksi- 
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mum penernpatan investasi. penunjukan akuntan publik tidak 
sepenuhnya oleh Direksi Bank, tetapi asosiasi atau ikatan akun 
tan publik barus turut b erpcran. Dengan dcmikian se kaligus 
lembaga-lernbaga penunjang di sektor kcuangan dan perbankan 
itu dapat mcngembangkan integritasnya sesuai dengan kode etik 
profesinya. Harap tanggapan Pemcrintah. 

Fraksi Partai Dcmokrasi Indonesia sepcndapat dengan 
pemerintah bahwa proses perijinan untuk mendirikan bank adalah 
merupakan tahapan penting untuk menjaga bahwa pihak-pihak 
yang melakukan kegiatan dibidang pcrbankan memang mampu 
memenuhi prasarat-prasarat minimum yang dibutuhkan untuk 
penyelenggaraan kcgiatan tersebut secara sehat. 

Kami berpcndapat bahwa dalam pcmberian pcrijinan usaha 
perbankan itupun perlu prosesnya itu mengandung aspek demo 
krasi. Olch karena pelaksanaan pemberian pcrijinan itu hanya 
melibatkan unsur pcmohon dan Pcmerintah, maka menurut hcmat 
kami hal itu belum sepcnuhny a dcmokratis. Untuk itu kami 
mengusulkan agar unsur masyarakat scpcrti akuntan publik, legal 
consultan dapat tcrlibat dalam proses pcmbcrian perijinan usaha 
perbankan itu. Mohon tanggapan Perncrintah. 

Rancangan Undang-undang Pcrban kan in i mcnetapkan 
bahwa bentuk badan hukum bagi Bank Umum adalah Pcrseroan 
Tcrbatas dan Koperasi sedangkan hagi BPR disarnping untuk 
badan hukum Pcrseroan Terbatas dan Koperasi, dapat pula didiri 
kan dcngan bentuk lain, scsuai dcngan ketcntuan yang akan diatur 
atau ditetapkan dengan Peraturan Pemcrintah. 

Badan Hukum atau bcntuk Badan Hukum Usaha Bersarna 
atau mutual company scperti Asuransi Jiwa Bersarna/Bumi Putra. 
Mohon diberikan tanggapan. 

Rancangan Undang-undang Perban kan ini mcnetapkan hal 
hal pihak yang dapat mendir ikan Bank Umum atau Bank Perkre 
ditan Rakyat adalah WNI dan/atau Badan Hukurn lndoncksia 
yang sepcnuhnya dimiliki olch WNI. Olch karena dalam Ranca 
ngan Undang-undang ini juga ditcgaskan hahwa Bank Umurn 
yang dimiliki Badan Hukurn Pcrseroan Tcrbatas Indonesia boleh 
melakukan emisi saharn melalui bursa cfck di Indonesia, sedang 
kan yang membeli saham bursa efck di Indonesia dalam Ran 
cangan Undang-undang ini bolch olch WNA atau badan hukum 
asing, rnaka apakah hal ini nanti tidak akan menumbulkan kon 
tradiksi atau kekisruhan hukum. 

Yang rncnjadi pertanyaan bagi kami adalah mengcnai status 
Badan Hukum, mengingat Undang-Undang tcntang Penanarnan 
Modal Asing mcnyebutkan, bahwa sctiap terdapat saharn asing 
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dalam suatu perusahaan, maka statusnya adalah Penanaman 
Modal Asing. Kemudian ingin pula kami mendapatkan penjelasan 
apakah Bank Umum BUMN akan didirikan berdasarkan Badan 
Hukum sebagai Perseroan Terbatas atau Persero, sehingga cukup 
dengan akte Notaris saja pembentukannya? 

Sebagai tambahan kiranya kamipun merasakan masih perlu 
mendapat penjelasan Saudara Menteri, apakah wewenang Bank 
Indonesia untuk pengswasan dan pembmaan masih utuh rnengi 
ngat sudah terdapatnya saham asing didalamnya. 
Belum lagi dihubungkan dengan ketentuan yang berlaku dewasa ini 
bahwa semua saham yang diperdagangkan di BE di Indonesia 
adalah atas nama bukan atas unjuk atau pembawa. 
Pengawasan dan Pembinaan. 

Pemerintah menjelaskan bahwa Rancangan Undang-undang 
Perbankan ini memberikan landasan yang lebih kuat bagi pelak 
sanaan pengawasan terhadap Perbankan oleh Bank Indonesia, 
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia mengbarapkan penjelasan le 
bib Ianjut, dimana atau pada bagian mana saja terdapat dalam 
Rancangan Undang-undang Perbankan ini, sehingga dapat disim 
pulkan bahwa ada pernberian landasan lebih kuat bagi pelaksa 
naan pengawasan oleh BI bila dibandingkan dengan landasan 
hukum yang diberikan kepada Bl oleh Undang-undang Nomor 14 
Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan. 
Jawaban Pemerintah terhadap pemandangan umum DPR-Rl 
tentang Rancangan Undnag-undang Perbankan 
Rancangan Undang-undang Perbankan, 

Menanggapi usul Fraksi Karya Pembaaguna» agar inti 
daripada pasal 33 UUD 1945 dicantumkan dalam konsiderans 
"Menimbang" RUU Perbankan telah dicantumkan azas kekeluar 
gaan sebagaimana tercantum dalam pasal 33 UUD 1945 dan 
dalam konsiderans "Mengingat" sudah dicantumkan ketentuan 
pasal 33 UUD 1945, 

Dalam pada itu, mengenai penjabaran lebih lanjut pasal 33 
UUD 1945 mengenai 3 pelaku ekonorni sebagaimana dikemuka 
kan oleh Fraksl Karya Pembangunan dan Fraksi ABRI, dapat 
dikemukan hal-hal sebagai berikut, Dalam pasal 17 RUU Per 
bankan yang memuat ketentuan bentuk hukum disebutkan bahwa 
bank dapat didirikan dalam bentuk perseroan terbatas atau kope 
rasi. Sementara itu dalam penjelasan RUU disebutkan bahwa 
bentuk hukum perseroaa terbatas untuk bank milik negara adalah 
Persero. Dengan demikian, tri tunggal pelaku ekonomi telah 
tercermin dalam pasal tersebut, yaitu perusahaan perseroan 
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(Persero) untuk bank yang dimiliki oleh negara, PT untuk bank 
yang dimiliki oleh swasta dan koperasi. 

Selanjutnya mengenai penjabaran azas kekeluargaaan seba 
gaimana dimaksud dalam pasal 33 UUD 1945 khususnya tentang 
fungsi dan peranan koperasi dalam dunia perbankan,sebagaimana 
dikemukakan oleh Fraksi Partai Demokrasl Indonesia, dalam 
pasal 17 RUU Perbankan tel ah di kernukakan bahwa bank dapat 
didirikan dalam bentuk koperasi sehingga fungsi dan peranan 
koperasi dalam dunia perbankan diberikan peluang yang cukup 
besar untuk berkcmbang. 

Menanggapi usul Fraksi Persatuan Pemhangunan agar 
azas demokrasi ekonomi yang merupakan bagian penting dari 
Undang-Undang No. 14/1967 diambil dan dimasukkan dalam 
RUU Perbankan, dapat dikcmukakan bahwa : 
1. Dalam Penjelasan Urnum pada halarnan 2 paragrap 2 telah 

dicantumkan secara jelas pcngkaitan perbankan dcngan 
upaya menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi yang 
berbunyi antara lain : 
"Agar kemajuan yang dialami oleh lembaga perbankan dapat 
ditingkatkan sccara bcrkelanjutan dan benar-benar dapat 
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pelaksa 
naan pembangunan nasional, dan untuk menjamin berlang 
sungnya dcmokrasi ckonomi, schingga segala potensi, inisia 
tif dan kreasi masyarakat dapat dimobilisasikan, dikerahkan 
dan dikembangkan menjadi suatu kekuatan riil bagi pening 
katan kemakmuran rakyat. 

2. Dalam diktum RUU Perbankan, perwujudan demokrasi 
ekonomi antara lain tcrdapat pada prinsip bahwa : 
a. Setiap Warga Negara lndonesia/badan hukum Indonesia 

yang mcmcnuhi pcrsyaratan dapat memasuki industri 
perbankan (pasal 18a jo pasal 3). 

b. Bank dapat didirikan dalam bentuk hukurn Koperasi 
(pasal 17 ). 

c. Pengembangan bank dimungkinkan dari 2 arah, yaitu : 
bank-bank kecil di kccamatan yaitu BPR. 
perluasan kantor-kantor bank um urn kescluruh pe 
losok tanah air. 

d. Dimasukkannya aspe k-aspek Trilogi Pembangunan 
scperti tcrcantum dalarn diktum RUU. 

Selanjutnya mengenai pencanturnan prinsip dasar demokrasi 
ekonomi yang oleh Fraksl Persatuan Pembangunan dikaitkan 
dengan perlunya pencantuman prinsip pemerataan, peningkatan 
produktivitas, perluasan kesempatan kerja, dan stabilitas dalarn 
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RUU, serta pendapat Fraksi ABRI tentang Iungsi bank sebagai 
agen pembangunan yang beraspek Trilogi Pembangunan, dapat 
dikemukakan bahwa prinsip-prinsip Trilogi Pembangunan terse 
but telah dituangkan dalam Diktum RUU Perbankan sebagaimana 
tercermin dalam hal-hal sebagai berikut : 
1. Yang berkaitan dengan aspek pemerataan, yaitu antara lain : 

a. Pasal 25 ayat (2), yang antara Iain mengemukakan 
bahwa "aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank 
juga diperhirungkan dalam menetapkan tingkat keseha 
tan bank". Ketentuan ini merupakan sarana bagi Peme 
rintah untuk menetapkan ketentuan yang berkaitan 
dengan pemerataan ke dalam penilaian tingkat kesehatan 
bank, sesuai dengan kebutuhan dalam menunjang pere 
konomian pada umumnya. Tingkat pencapaian KUK 
yang menjadi salah satu faktor dalam penilaian tingkat 
kesehatan bank merupakan salah satu wujud nyata dari 
upaya untuk mendorong tercapainya sasaran-sasaran 
aspek pemerataan, 

b. Ketentuan batas maksimum pemberian kredit (pasal 8) 
juga dapat sekaligus sebagai Iaktor yang dapat mendo 
rong upaya pencapaian sasaran pemerataan disamping 
sebagai upaya untuk mendorong kehati-hatian dalam 
pengelolaan bank. 

c. Dimungkinkannya pemilikan saham bank oleh -masyara 
kat melalui pasar modal (pasal 22). 

d. Dimungkinkannya hubungan antara bank dengan nasa 
bah tanpa menggunakan bunga sebagai imbalan, tetapi 
dengan cara lain misalnya mela]ui pernbagian hasil 
keuntungan (pasal 4 huruf m dan pasal 9 huruf c). 

e. Dimungkinkannya pemberian kredit oleh perbankan 
tanpa agunan tambahan (penjelasan pasal 6 a). 

2. Yang berkaitan dengan aspek pertumbuhan, antara lain 
melalui peningkatan pembinaan dan pengawasan kegiatan 
bank (Bab IV). Diharapkan perbankan akan dapat melaksa 
nakan Iungsi utarnanya secara baik, yaitu sebagai suatu 
wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana dari 
dan ke masyarakat secara efektif dan efisien dengan tetap 
memperhatikan dan mentaati seluruh aturan permainan yang 
sudah ada. Perlu kiranya dikemukakan bahwa fungsi utama 
bank adalah sebagai lembaga perantara (intermediary) antara 
pemilik dana dengan pemakai dana. Namun didalarn melak 
sanakan fungsi utama sebagai lembaga perantara tersebut, 
bank dapat pula melakukan fungsi lain yang sifatnya menun- 
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jang kelancaran pelaksanaan fungsi perantara tersebut, seper 
ti pemherian informasi atau motivasi kcpada para nasabahnya 
mengenai tehnik-tehnik atau pcmasaran-pemasaran baru , 
maupun jasa-jasa Jain. Tujuan akhirnya adalah agar usaha 
nasahah dapat berkcrnbang dcngan baik, sehingga di satu 
pihak krcdit yang disalurkan oleh bank kepada nasabah akan 
menjadi lcbih arnan, dart dilain pihak volume uang nasabah 
yang bcrputar melalui bank dapat lehih hesar. Proses kcgia 
tan yang dcrnikian disatu pihak akan mendorong perkernba 
ngan usaha bank dan dilain pihak mcndorong pcngembangan 
usaha masyarakat sccara kcseluruhan, schingga pada giliran 
nya akan mendorong pertumbuhan ekonorni. 

3. Kebcrhasilan dalarn pclaksanaan aspck-aspck pemcrataan 
dan pcrturnbuhan terschut diatas akan mcndorong pelaksa 
naan aspck stab ilitas sccara umum, dan sccara khusus kcsta 
b ilan kchidupan pcrbankan (yang dicerminkan olch kctang 
guhan kesch atan nya, profcsionali.smc dan ketaatan pada 
prinsip kcb ati-h atian ) yang akan mcndukung penciptaan 
keh idu pan m oncter yang stab il. Dalam huhungan dengan 
aspck pemcliharaan stabilitas, perlu pu la diingat b ah wa 
kestabilan monetcr mcrupakan Iaktor pcnting bagi terwujud 
nya stabilitas nasional. 
Mcnanggapi pcrtanyaan Fraksi Persatuan Pembangunan 

tcntang bank mana yang akan bcrtungsi sebagai agen pcrnbangu 
nan karena jcnis bank pcmbangunan dihapuskan, serta pendapat 
Fraks! Karya Pembangunnn Lian Fr aksi Pur tal Demokrusi 
Indonesia yang mcngaitkan fungsi hank scbagai agcn pcmban 
gunan dcngan fungski hank schagai pemb eri bantuan tcknis, 
pcncari pcluang bisn is dan gambar pcta b isn is, khususnya bagi 
usaha hagi gnlongan ckonorni Iernah, dapat dikcmukakan hal-hal 
sehagai bcrikut, 

Fungsi scbagai agcn pcrnhangunan mcrupakan tugas semua 
bank tanpa mcrnbcdakan jenis kcpcmilikann ya. Dalarn RUU ini 
pada dasarnya tclah dimuat ket cntu an-kcten tu an yang dapat 
mendorong hank mclaksanakan fungsinya scbagai agcn pernba 
ngunan, agen pcrubahan dan pembaharuan ckonomi. Hal terscbut 
antara lain tercerrnin dalam pasal 25 RUU Perban kan yuang 
mewajibkan hank mcmclihara keschatannva, dalam arti memcli 
hara kcpcntingan masyarakat dcngan ba ik, ber kcmbang sccara 
wajar dan bcrmanfaat bagi pcmbangunan ckonorni Indonesia. 

Fungsi hank sebag ai pcmheri bantuan tchnis, mcncari pc 
luang bisnis dan pcnyehar peta bisn is merupakan fungsi yang 
men ya tu dengan tugasnya sebagai pernberi krcdit dan penyedia 
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dana, Dengan demikian bank yang tidak melaksanakan fungsi 
f ungsi tersebut mempunyai resiko yang besar dalam pemberian 
kredit dan tidak dapat berkembang secara wajar. Oleh karena itu 
Iungsi-fungsi tersebut tidak perlu dicantumkan secara eksplisit 
dalam RUU Perbankan, Selanjutnya dalam RUU Perbankan ini 
pada dasarnya telah dimuat ketentuan-ketentuan yang dapat 
mendorong bank melaksanakan fungsinya sebagai agen pemba 
ngunan, agen perubahan dan pembaharuan ekonomi. 

Menanggapi pertanyaan dari Fraksl Karya Pembangunan, 
Fraks] Persatuaa Pembangunan, dan Fraksi Partai Demokra 
sl Indonesia, yang bertalian dengan filosofi perubahan bentuk 
hukum, cara pengalihan status dan pemilikan bank milik negara, 
dapat dijelaskan sebagai berikut : 
1. Sebagaimana diketahui, salah satu bentuk hukum bank 

berdasarkan ketentuan RUU adalah perseroan terbatas yang 
dalam penjelasan RUU dinyatakan bahwa bentuk perseoan 
terbatas (PT) tersebut termasuk perusahaan perseroan (Perse 
ro ). Perubahan bentuk bukum BUMN Perbankan menjadi 
Persero adalah sejalan dengan tuntutan agar bank-bank milik 
negara dapat berfungsi lebih luwes dan lebih efisien dalam 
menjalankan misinya menghadapi dinamika perkembangan 
ekonomi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. 

2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang 
Bentuk-bentuk Usaha Negara, pengalihan status bank-bank 
milik negara menjadi perusahaan perseroan (Persero) dilak 
sanakan dengan Peraturan Pemerintah. 

3. Kepemilikan saham bank oleh orang/badan hukum asing 
akan diatur dalam peraturan pemerintah yang intinya bahwa 
kepemilikan orang/badan hukum asing tidak mayoritas. 
Mengenai bank umum milik negara dalam tahap awal pelak 
sanaan RUU Perbankan yang baru nanti akan diubah bentuk 
hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) yang 
didir ikan dengan Peraturan Pemerintab sesuai dengan 
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969. 
Menanggapi pertanyaan Fraksl Karya Pembangunan, 

Fraks! ABRI dan Fraksl Persatuan Pembangunan mengenai 
fungsi dan misi bank milik negara sebagai instrumen pengendali 
kebijaksanaan moneter, price leader, perintis dan ujung tombak 
yang menjangkau semua lapisan masyarakat di seluruh pelosok 
tanah air, serta instrumen ekonomi yang tidak selalu berorientasi 
pada profit making, dapat dikemukakan penjelasan sebagai beri 
kut. Fungsi-Iungsi sebagai alat pengendali lonjakan moneter dan 
agent of development adalah merupakan fungsi dari semua bank 
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tanpa mcmhedakan jenis pcmilikannya. Dalam pada itu fungsi 
sebagai price leader dapat dilakukan olch bank atau kelompok 
bank yang mempunyai pangsa pasar yang cukup bcsar. Mengi 
ngat pangsa pasar bank-bank pemerintah adalah cukup besar, 
maka peranannya sebagai price leader dapat diteruskan 

Se\anjutnya mengcnai penanyaan Fraksi Persatuan Pem 
bangunan yang bertalian dengan spcsialisasi dan usaha dengan 
pola bagi hasil dari bank-bank milik ncgara dapat dikernukakan 
scbagai bcrikut. 

Bcrdasarkan pcngalaman sclama ini, pcnetapan spesialisasi 
kegiatan usaha bank yang berhasil, schingga mcskipun hank-bank 
sudah ditctapkan tugasnya masing-masing riamun dalam pcrkcm 
bangannya ha! terscbut tidak dapat dipcrtahankan. Dalam alam 
dcrcgulasi dan globalisasi, bank-hank diharusk an uruu k cepat 
tanggap dan mampu mcnycsuaikan usahanya sesuai dengan per 
kcmbangan. Dcngan dcmikian apahila spesialisasi usaha dipcrta 
hankan, hal ini akan mengakibatkan bank yang bersangkutan 
tidak dapat dcngan ccpat mcnycsuaikan dcngan perub ahan yang 
ada dan pada akh irn ya mengakibatkan hank yang bcrsangkutan 
tidak dapat berkcmhang. Olch karcna itu bagi bank umurn pemer 
intah tidak diadakan spcsialisasi. 

Bank urnum peruerintah dalarn mernberikan jasa pcrbankan 
discsuaikan dcngan pcrrnintaan nasabahnya. Karena berdasarkan 
RUU Pcrbankan, bank juga dimungkinkan untuk memilih sistcm 
bagi hasi l, maka apahila m asyarakat mcrighendaki , tidak tcrtutup 
kemungkinan bank umum pcrncr intah un tu k melakukan pada 
usaha atas dasar bagi basil. 

Menanggapi saran Fruksl Karya Pembangunan dan Fruksi 
Persatuan Pembangunan agar eksistcnsi/kchcradaan, status, 
bentuk hukum bcscrta masa pcralihanya, pcmilikan dan peranan 
hank pembangunan dacrah (BPD) scyogyanya dirumuskan secara 
j e las dalam RUU, dapat dikemukakan tarigg apan pcrn cr intah 
sebagai berikut. 

Berdasarkan pasal 18 dan pasal 19 RUU Pcrbankan, pcrncrin 
tah dacrah (Pcmda) dimungkinkan untuk mcmiliki serta mendiri 
kan bank umum maupun bank pcrkrcditan rakyat (BPR) dalam 
b entuk perseroan lerbatas milik Pernda. Dcngan kepcrn il ikan 
tersebut Pemda dapat mengarahkan hank miliknya untuk melak 
sanakan fungsi yang dikchcndaki. Dcngan dcrnikian ciri khusus 
bank milik Pcmda dapat dipelihara. Dapat ditambahkan bahwa 
untuk mcmungkinkan ditcrapkannya masa pcral ihan BPD, maka 
pcncabutan Undang-undang Norn or 13 tahun 1962 ten tang BPD 
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Dalam hubungan dengan usu! dari Fraks] Karya Pemba 
ngunan yang menyatakan bahwa selain bank umum dan bank 
perkreditan rakyat (BPR) harus ada satu bank yang mempunyai 
mission .khusus guna menangani pernbinaan terhadap golongan 
ekonomi lemab dan koperasi, serta usul dari Fraksl Persatuan 
Pembangunan tentang perlunya jenis bank yang khusus tanpa 
bunga yang menampung aspirasi masyarakat, dapat dijelaskan 
sebagai berikut, 

Pada dasarnya semua bank diwajibkan melayani/membantu 
golongan ekonomi lemah dan koperasi, yang dalam pelaksanaan 
nya dikaitkan dengan penilaian tingkat kesehatannya, seperti 
keharusan menyalurkan KUK dalam persentase tertentu, Pendiri 
an suatu bank yang khusus melayani ekonomi lemah dan koperasi 
bukan merupakan satu-satunya jawaban untuk memenuhi pem 
biayaan bagi golongan tersebut. Dengan mewajibkan semua bank 
untuk menyalurkan KUK, maka terdapat kesempatan yang lebih 
luas bagi golongan ekonomi lemah dan koperasi untuk mendapat 
kan pelayanan dari dunia perbankan. 

Dalam RUU Perbankan, semua jenis bank, baik bank um um 
maupun bank per kreditan rakyat (BPR), dimungkinan untuk 
memilih jenis usaha dan cara pernberian imbalan kepada para 
nasabahnya, yaitu dengan sistem bunga tau dengan sistem bagi 
hasil. Dengan dernikian, keinginan masyarakat akan adanya bank 
tanpa bunga dapat dipernuhi, dengan adanya bank umum atau 
bank perkreditan rakyat yang memilih usaha dengan sitem bagi 
hasil. 

Selanjutnya mengenai pertanyaan Fraksi Partal Demokrasl 
Indonesia yang bertalian dengan peranan kantor pos dan giro 
sebagai bank dalam pembayaran , dapat dikernukakan 
penjelasan sebagai berikut, Berdasarkan penjelasan Pasa] 12 RUU 
Perbankan, kegiatan menghimpun dana oleh kantor pos dan giro 
tidak cukup sebagai kegiatan perbankan, karena telah diatur oleh 
peraturan perundang-undangan tersendiri, daiam hal ini Undang 
undang Nomor 6 tahun 1984 tentang Pos. Dalam Undang-undang 
tersebut kantor pos dan giro dimungkinkan untuk menerima 
tabungan dan menyelenggarakan giro pos serta transfer uang, 
yang pada hakekatnya merupakan sebagian dari kegiatan lalu 
lintas pembayaran, 

an. 

dilakukan dengan cara sebagaimana diperlakukan terhadap bank 
milik negara, dengan mengaturnya pada Pasal 47 RUU Perbank- 
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Mcnanggapi usu! dari Fraksi Karya Pembangunan, Fraksi 
ABRI, Fraksi Persatuan Pembangunan, dan Fraksl Parral 
Demokrasi Indonesia tentang kcbijakan yang menetapkan lokasi 
bank perkrcditan rakyat (BPR) yang didasarkan pada wilayah 
kecamatan dan bukan pada segmcn atau pangsa pasar, serta tidak 
diperbolehkannya BPR rnclayani jasa dalam lalu Iintas pernbaya 
ran atau giralisasi, dapat dikernukakan tanggapan sebagai berikut. 
Seperti telah dikctahui bahwa dalam rangka menunjang pcrtum 
buhan dan modernisasi ckonomi daerah pedesaan diperlukan 
pelayanan jasa pcrbankan yang rnengakar di wilayah yang ber 
sangkutan. Olch karena itu dalam RUU dicantumkan jcnis bank 
yang dapat bcrpcran menunjang pembangunan dacrah pcdcsaan, 
yaitu BPR, yang pcrsyaratan pcrmodalannya jauh lebih kecil 
dibandingkan dengan hank urnum. Dalam pada itu pcmbatasan 
usaha BPR alas dasar scgmcn atau pangsa pasar atau besaran 
kebutuhan nasabah dapat menirnbulkan kurang flcksibelnya 
pcrkcmbangan bank yang bersangkutan, karena dcngan dcrnikian 
bank tidak dapat mernpertahankan kontinuitas dalam melayani 
nasab ahn ya. Dapat ditambahkan bahwa BPR yang dapat men 
gembangkan usahanya menjadi besar sehingga dapat mernenuhi 
persyaratan menjadi bank umurn, dapat meningkatkan dirinya 
menjadi bank umum. 

Selanjutnya menanggapi pendapat Fraksi ABRI dan Fraksi 
Partal Demokrasi Indonesia mengcnai kehadiran BPR di perko 
taan, dapat dikcmukakan hahwa herdasarkan ketentuan yang 
berlaku dewasa ini, di dacrah pcrkotaan masih beroperasi BPR 
gaya lama. Disamping itu tclah terdapat pula pola-pola pcm 
biayaan lain yang dil akukan ol ch bank umum bagi golongan 
ekonorni lemah di perkotaan. 

Dalam pada itu menanggapi pertanyaan Fraksi Partai De 
mokrasi Indonesia mengenai bentuk hukum apa yang diperkc 
nankan bagi BPR disamping pcrscroan terbatas dan koperasi, 
dapat dikemukakan tanggapan schagai her i kut. Berdasarkan 
ketenluan yang berlaku, jenis lcmbaga perkreditan pedesaan 
scpcrti Lumhung Pitih Nagari (LPN), Badan Kredit Kecamatan 
(BKK), Krcdit Untuk Rakyat Kecil (KURK), dan lcmbaga lain 
yang sejenis, diherikan status sebagai BPR. Namun bcn tu k 
hukum dar i lernbaga-Icmbaga tersebut belurn dapat ditampung 
dalam ketcntuan perundangan yang berlaku, sehingga pcrlu dipi 
kirkan adanya bentuk hukurn lain yang cocok untuk lembaga 
lembaga tcrscbut di atas, yang a kan diatur l eb ih lanjut dalam 
peraturan perncrintah. 
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Menanggapi usul dari Fraksl Karya Pembanguaan agar 
materi KUK diatur secara eksplisit dalam RUU Perbankan, dapat 
dikemukakan tanggapan bahwa KUK merupakan kegiatan opera 
sional perbankan, dapat dikemukakan tanggapan bahwa KUK 
merupakan kegiatan operasional perbankan seperti balnya jenis 
pemberian kredit yang lain. Oleh karena itu maka pengaturan 
materi tersebut secara eksplisit cukup dituangkan dalam pedoman 
operasional.bank, seperti halnya ketentuan operasional yang lain. 
Selanjutnya mengenai usulan dari Fraksi Persatuan Pemba 
nguoan agar ancaman terhadap lintah darat dapat diatur dalam 
batang tubuh RUU Perbankan, dapat dikemukakan tanggapan 
sebagai berikut. Bank adalah badan usaha yang menghimpun 
dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, baik untuk disalur 
kan maupun untuk tujuan lain. Sedangkan lintah darat umumnya 
tidak menghimpun dana dari masyarakat sehingga tidak digo 
longkan sebagai bank. Sebagaimana diketahui masalah lintah 
darat telah diatur dalam "Woeker Ordonnantie" (Staatblad 1938 
nomor 524). · 

Menanggapi pertanyaan dari Fraksi Persatuan Pemba 
ngunan mengenai peranan asing dalam sektor perbankan, dan 
usul dari Fraksi Persatuan Pembanguaan mengenai peranan 
asing dalam sektor perbankan, dan usul dari Fraksl Karya 
Pembangunan tentang perlunya pengaturan lebih tegas yuang 
menyangkut bidang usaha dan syarat-syarat pendirian kantor 
cabang dan bank campuran termasuk wilayah operasinya, serta 
usul kedua fraksi tentang pembatasan pemilikan saham bank 
(termasuk bank milik negara) oleh warga negara asing dan badan 
hukum asing, dapat dikemukakan jawaban sebagai berikut. 
Sebagaimana diketahui dalam RUU Perbankan dimungkinkan 
pendirian bank campuran, yaitu bank umum yang didirikan 
bersama-sama oleh satu atau lebih bank umum yang berkeduduk 
an di Indonesia chm didirikan oleh Warga Negara Indonesia 
dan/atau Badan Hukum Indonesia, dengan satu atau lebih bank 
berkedudukan di luar negeri. Menurut Pasal 13 RUU Perbankan, 
jumlah kepemilikan asing yang diizinkan dalam bank campuran 
akan diatur lebih Ianjut dalam peraturan pernerintab. Berdasarkan 
ketentuan yang berlaku saat ini, pemilikan bank campuran oleh 
pihak nasional minimal 15%, sehingga dengan demikian bagi 
bank nasional yang permodalannya cukup kuat dapat ikut serta 
pada bank campuran dengan pemilikan yang lebih tinggi bahkan 
dapat meleblhi 60%. Sebagaimana dimaklumi bahwa pembangu 
nan ekonomi Indonesia pada prinsipnya bertumpu pada kekuatan 
sendiri, sedangkan prinsip dana dari luar negeri hanya sebagai 
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pelengkap masih tetap dipertahankan. Dengan demikian, akan 
tetap diupayakan agar dana dari luar negeri berfungsi sebagai 
pelengkap. 

Dalam RUU Perbankan Pasal 13 dan 16 dimuat ketentuan 
tentang persyaratan pendirian bank campuran dan bank asing. 
Dalam kedua pasal tersebut disebutkan bahwa persyaratan dan 
tatacara pendirian kedua jcnis bank tcrscbut akan ditetapkan lebih 
lanjut dalam peraturan pemerintah, yang memuat antara lain hal 
hal yang mcnurut Dewan Moneter perlu diatur untuk kepentingan 
umum. Dapat ditambahkan, bahwa berdasarkan ketentuan yang 
sekarang berlaku, pernerintah tidak memberikan izin pembukaan 
kantor cabang bank asing baru. Keikutsertaan bank asing hanya 
dimungkinkan dengan pendirian bank campuran, dimana maksi 
mum jumlah penyertaan bank asing adalah sehesar 85 persen. 
Sementara itu terhadap cahang bank asing yang sudah ada, hanya 
dipcrbolchkan untuk membuka kantor di 8 kota, yaitu Jakarta, 
Surabaya, Semarang, Bandung, Medan, Ujung Pandang, Denpa 
sar dan pulau Batam. Mengenai pcmilikan saham bank oleh pihak 
asing akan diatur dalarn peraturan pcmcrintah, yang intinya 
adalah bahwa kepemilikan oleh pihak asing tidak mayoritas. 
Dengan demikian, kiranya tidak perlu ada kekhawatiran akan 
dominasi asing dalam pcmilikan perbankan di Indonesia. 

Menanggapi peridapat dari Fraksi Persatuan Pem ba 
ngunan dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia mengenai 
pencantuman secara transparan kegiatan bank dalam menyalurkan 
dana serta kegiatan bank dalam mcnyalurkan dana serta kegiatan 
dalam valuta asing, terrnasuk kemungkinan adanya transaksi 
valuta asing fiktif, dapat dikcrnukakan tanggapan sebagai berikut. 

Pengertian bank yang tercantum dalam Pasa l 1 angka 5 
dimaksudkan untuk mengidenti fikasi kan kegiatan-kegiatan suatu 
lcmbaga yang mernerlukan izin scbagai bank. Mengenai kegiatan 
bank pada urnumnya tcrmasuk penyaluran dana, telah tertuang 
pada batang tubuh RUU Perbankan, yaitu Bab II Bagian Kedua 
mengcnai usaha bank umum dan Bagian Ketiga mengenai usaha 
BPR. 

Kegiatan-kegiatan di bidang valuta asing merupakan salah 
satu usaha bank umum yang Iazim dilakukan dan lebih bersifat 
teknis operasional. Oleh karena itu maka pcngaturan materi terse 
but secara eksplisit perlu dilakukan sejalan dengan prinsip kehati 
hatian, sehingga dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bank 
Indonesia sebagai pcngawas dan pembina bank. Seperti diketahui 
dalam rangka prinsip kehati-hatian ketentuan Bank Indonesia 
telah diedarkan secara luas sehingga bersifat transparan. 
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Apabile yang dimaksudkan oleh Fraksl PartaJ Demokrasi 
Indonesia adalah deposito dalam valas yang disertai dengan 
forward beli oleb bank, maka secara tehnis perbankan hal tersebut 
bukan merupakan transaksi yang fiktif. namun demikian dari 
sudut perpajakan dapat timbul penafsiran seolah-olah deposan 
yang bersangkutan dapat membayar pajak yang Jebih rendah, 
yang menurut ketentuan penafsiran tersebut tidak benar. Olah 
karena itu masalah ini adalah masalah tehnis yang cukup diperte 
gas dalam ketentuan Direktur Jenderal Pajak. 

Menanggapi usul Fraksl Karya Pembangunan tentang 
perJunya dicantumkan dalam RUU Perbankan tentang agunan 
berupa barang tidak bergerak yang kepemilikannya diatur dalam 
aukum adat dan tidak diatur dalam KUH Perdata, serta perta 
nyaan Fraksi Persatuan Pembangunan tentang kemungkinan 
jaminan atas kelayakan non fisik, dapat dikemukakan penjelasan 
sebagai berikut, Sebagaimana diketahui bank dilarang memberi 
kan kredit tanpa jaminan. Selanjutnya dalam penjelasan disebut 
kan bahwa jaminan pernberian kredit adalah merupakan keyaki 
nan bank atas kemampuan debitur dalam mengembalikan pinja 
mannya. Keyakinan tersebut dapat diperoleh melalui penilaian 
yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan 
prospek usaha dari debitur. Dengan demikian, agunan hanya 
merupakan salah satu faktor yang diperhatikan dalam pemberian 
kredit, sehingga apabila berdasarkan taktor-faktor Iain keyakinan 
sudah dapat diperoleh maka bank tidak wajib meminta agunan 
tambahan dan dapat menggunakan agunan tambahan yang tunduk 
pada hukum adat sebagai faktor penambah keyakinan tersebut. 

Menanggapi pertanyaan dan usul dari Frakst Karya 
Pembangunan, Fraksi Persatuan Pembangunan, dan Fraksi 
Partal Demokrasl Indonesia tentang perlindungan terhadap 
nasabah bank dan kaitannya dengan asuransi deposito, permoda 
Ian, batas maksimum pemberian kredit (BMPK), penggunaan 
akuntan publik, dan kewajiban bank untuk memberikan keteran 
gsn mengenai transaksi yang mengandung risikc, dapat dikernu 
kakan hal-hal sebagai berikut, 

Aspek perlindungan bagi nasabah telah tercakup dalam RUU 
Perbankan , Hal ini tercermin pada ditetapkannya persyaratan 
pendirian bank, prinsip kehati-hatian yang perlu ditempuh dalam 
menjalaakan usahanya seperti batas maksimum pemberian kredit 
(BMPK), serta ketentuan-ketentuan tentang pengawasan dan 
pembinaan bank yang ketat. Dapat ditambahkan bahwa berdasar 
kan pengalaman dari beberapa negara yang melaksanakan asuran 
si deposito, ]embaga asuransi yang bersangkutan mengalami 
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kesulitan karcna klairn yang harus dibayar pada urnumnya lebih 
bcsar dari prcmi yang diterirna, sehingga mcnycbabkan kerugian 
yang cukup besar. Disarnping adanya asur ansi deposiio dapat 
m enyebabkan pengclola dan pcm ili k hank ccndcrung kurang 
berhati-hati dalam mclakukan kcgiatan usabanya. Berdasar kan 
pcrtimhangan tersebut, maka pcrlindungan terhadap deposan dan 
penaburig dalam RUU dila kukan mclalui upaya pcmcliharaan 
keschatan hank. 

Masalah pcrmodalan adalah merupakan bagian dari pcmcli 
haraan kcsehatan hank, scbagairnana <litctapkan dalam Pasal 25 
RUU Perbankan. Scpcrti halnya dcngan aspck penilaian kcscha 
tan bank yang lain, yaitu rcntabilitas, likuiditas, dan manajcmcn, 
pcngaturan aspck pcrmodalan mcrupakan masalah tehnis pcrban 
kan yang pcngaturannya cukup dilakukan olch Bank Indonesia. 
Bcrdasarkan Pasal 28 RUU Pcrbankan, bank wajib mcnyarnpai 
kan neraca dan perhitungan lahairugi tahunan sorta pcnjclasannya 
kepada bank Indonesia yang tclah diuudit akuntan puhlik. Dalam 
mclaksanakan audit, akuntan puhlik mcnilai kcwajaran laporan 
kcuangan hank apakah sudah scsuai dengan Prinsip Akuntansi 
lndoncsia(PAI) dan dalam pclaksanaan au ditn ya tcrikat pada 
norma pcmcriksaan akuntan. Laporan yang telah diaudit tcrscbut 
b iasan ya d i scb ar lu as k a n kcpa da rn as y a r a k a t , schingga para 
penyirnpan dana dapat mcngctahui kcadaan kcuangan hank yang 
bcrsangkutan. Bcr dasar kan prinsip dan pcridckatan pola pikir 
bahwa kcschatan hank mcnjadi pcrhatian y;ing sungguh-sungguh 
dari sernua p ihak terrnusuk pcm iii k hank, ma ka dih arap kan di 
masa yang akan Jatang, pcnugasan akuntan olch pcmi li k dapat 
pu la dipcr luas dcn gan man ajcmcn audit, seh ingga dapat pu la 
dipcriksa pcmcnuhi pr insip kchati-hauan yang dijalankan olch 
pimpinan hank. Dewasa ini scdang dilakukan upaya pcnyusunan 
standar khusus akuntansi pcrb ankan Indonesia dalam hcntuk 
kerjasama antara Bank Indonesia Jan lkatan Akuntan Indonesia. 

Scbagairnana dikctuhui kctcutuan batas maksimurn pcmbcr i 
an kr e d it (legal loa11di11g limit) dalam pasal 8 Rancangan 
Undang-undang Perbankan dirnaksudkan antara lain untuk mcng 
hindari pcrnusatan dana pada pihak-pihak tcrtentu dan sekaligus 
untuk pcnerapan prinsip kchati-hatian. Mcngcnai kctcntuan dalarn 
pasal 25 ayat (5) RUU Pcrbankan tcntang kcwajiban hank un tuk 
mcrnbcrikan kctcrangan kcpada nasabahnya mcngcnai transaksi 
yang mcngandung r cs iko kcru g ia n haginya, dapat dije laskan 
bahwa ketentuan tcrscbut adaiah salah satu perwujudan pcr lin 
dungan tcrnadap nasabah yang akan mcmanfaatkan jasa pcrbank 
an agar nasabah mengetahui dcngan jclas risiko yang terkandung 
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pada kegiatan-kegiatan nasabah yang dilaksanakan melalui bank. 
Adapun jenis keterangan yang perlu diberikan adalah berupa 
informasi atau analisa mengenai perkembangan secara umum dari 
sektor usaha yang akan dilakukan oleh nasabah, · 

Menanggapi saran Fraksl ABRI agar unsur-unsur pokok dari 
peraturan pemerintah seperti merger dan konsolidasi, penggunaan 
tenaga asing, dan pembatasan akumulasi modal agar tidak menju 
rus ke monopoli yang merugikan masyarakat, dapat dirumuskan 
dalam pasal-pasal RUU Perbankan sebelum diatur lebih lanjut 
dalam peraturan pemerintah, serta pertanyaan dari Fraksl Persa 
tuan Pembangunan, tentang kriteria serta materi yang akan 
diatur dalam peraturan pemerintah tentang tenaga asing, dapat 
dikemukakan pandangan pemerintah sebagai berikut. 
Guna menjaga agar RUU Perbankan tersebut tetap merniliki 
relevansi jangka panjang, dan mengingat masalah merger dan 
konsolidasi serta penggunaan tenaga yang lebih bersifat teknis, 
maka ketentuan-ketentuan yang lebih mendetail mengenai merger 
dan konsolidasi sebaiknya diatur Iebih Ianjut dalam peraturan 
pemerintah, Kemudian ketentuan-ketentuan yang lebih tehnis lagi 
diatur oleh Menteri keuangan dan Bank Indonesia. 

Usaha mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan sulit diatur 
dalam RUU Perbankan karena hal tersebut dapat terjadi tidak saja 
di dunia perbankan, tetapi dapat juga terjadi di bidang lain, se 
hingga untuk mengatasinya perlu diatur dalam undang-undang 
tersendiri. namun secara tidak langsung RUU Perbankan teJah 
memuat hal-hal yang dapat mencegah terjadinya monopoli, seper 
ti adanya ketentuan batas maksimum pemberian kredit (BMPK) 
bagi pemegang saham bank yang lebih kecil dari debitur umum, 

Mengenai tenaga asing, dapat disampaikan bahwa berdasar 
kan ketentuan yang berlaku, penggunaan tenaga asing oJeh 
perbankan nasional dilaksauakan dalam batas waktu tertentu 
untuk membantu memperbaiki bidang-bidang tertentu dan tidak 
boleh melakukan kegiatan yang bersifat operasional. 

Menanggapi usu] Fraksi Persatuan Pembangunan agar 
larangan hubungan keJuarga dalarn kepengurusan bank dituang 
kan secara eksplisit dalam RUU Perbankan, dapat dikemukakan 
bahwa Pemerintah sependapat tentang diperlukannya pengaturan 
hubungan keluarga antar pengurus bank. Oleh karena hal tersebut 
merupakan bagian dari persyaratan perijinan, maka seuai dengan 
Pasat 12 ayat (5) UU Perbankan akan diatur lebih Janjut dalam 
peraturan pemerintah. Seperti diketahui dalam ketentuan yang 
berlaku, mayoritas pengurus bank tidak boleh rnemiliki bubungan 
keluarga sampai derajat kedua. 
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Menanggapi usul Fraksi ABRI mcngcnai pencantuman 
kebijaksanaan yang telah di la ksanakan mclalui dcregulasi dan 
debirokratisasi dalam RUU Pcrbankan dan kernudian diatur lebih 
Ianjut dalam pcraturan perner in tah , serta usu! Fraksi Partai 
Demokrasi Indonesia mengenai tata kcrja bank umum kopcrasi, 
dapat dikemukakan hal-hal scbagai bcrikut. 

Kcbij akan pcrhankan yang dituangkan dalam pakct-paket 
deregulasi tclah tcrtuang dalarn RUU Pcrhankan. Sebagai contoh 
dapat dikcmukakan : 
1. Pasal 5, memuat jenis-jenis usaha yang dapat dilakukan olch 

bank umum dengan mcmcnuhi kctcntuan yang ditctapkan 
oleh Bank Indonesia; 

2. Pasal 8, mcmuat Batas Ma ksirnum Pcmbcrian Kredit 
(BMPK); 

3. Pasal 12, mcmuat aspck-aspck pokok yang perlu dicanturn 
kan dalarn ketcntuan tcntang pcrijinan bank; 

4. Pasal 14 sarnpai dengan 16 mengatur hal-hal yang bertalian 
dcngan pcmbukaan kantor hank. 

5. Pasal 25 ayat (2) mcnctapkan komponen yang waj ib 
dipcrhitungkan dalam pcnilaian kcschatan bank. 

Sclanjutnya, pada dasarnva semangat dan jiwa gerakan koperasi 
sudah tcrcakup dalam RL'U Pcrbankan mclalui pcnctapan bentuk 
hukum kopcrasi scbagai salah satu bcntuk hukum bank. Dalam 
pen<lirian bank berbcntuk badan hukum koperasi secara kclcmba 
gaan narus tunduk puia p;i.da Dndang-undang Kopcrasi, scdang 
kan sccara operasional hank tunduk kcpada Un dang-un dang 
Perbankan. 

Menanggapi pcrtanyaan Fraksi Persatuan Pernbangunan 
apakab tidak perlu adanya pernccah an masalah yang bertalian 
dengan pemegang saham Jan pib ak kctiga scbclum hank dicabut 
izin usahanya, sehingga dapat diccgah kaburn ya atau dipindah 
tangankannya harta hank yang akan dicabut ijin usahanya, pcrlu 
dikernukakan pcnjclasan sebagai her ikut. Pcncabutan ijin usaha 
sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 31 ayat (4) RUU Perbankan 
adalah mcrupakan upaya tcrakhir, yang berarti scbclum langkah 
tersebut diternpuh , di laku kan terlcbih dahulu bcrbagai upaya 
sepcrti dinyatakan dalarn ayat (2) pasal tcrscbut. Seperti dikctahui 
dalarn pasal tcrscbut disehutkan bahwa : 

Dalam hal suatu bank mcrigalami kesulitan yang mernbaha 
yakan kclangsungan usahanya, maka Bank Indonesia dapat 
mclakukan tindakan : 
a. mcminta pcmcgang saham agar mcnamhah modal; 
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b. meminta pemegang saham agar mengganti anggota dewan 
komisaris dan/atau direksi Bank; 

c. memerintahkan bank agar menghapusbukukan kredit yang 
macet, dan memperhitungkan kerugian bank dengan modal 
nya ; 

d. memerintahkan bank agar melakukan penggabungan dan I 
atau konsolidasi dengan bank lain; 

e. memerintahkan penjualan ·Bank kepada pembe li yang 
bersedia mengarnbil alih seluruh kewajiban; atau 

f. mengambil tindakan lain sesuai dengan peraturan perun 
dang-perundangan yang berlaku. 
Selanjutnya mengenai pertanyaan Fraksl Persatuan Pemba 

ngunan mengenai lembaga keuangan bukan bank (LKBB) yang 
tidak ingin menyesuaikan dengan RUU Perbankan, dapat dike 
mukakan babwa bagi mereka dimungkinkan untuk mengalihkan 
usahanya menjadi perusahaan etek, 

Menanggapi pertanyaan Fruksl karya Pembangunan, 
Fraksi Persatuan Pembangunan, dan Fraksi Partal Demokra 
si Indonesia mengenai hal-hal yang bertalian dengan ketentuan 
tindak pidana, yaitu ancaman pidana yang bersifat kumulatif, 
pembocoran rahasia bank oleh pihak diluar bank, dan mengenai 
eek kosong, dapat dikemukan penjelasan sebagai berikut. 

Dalam Undang - undang tentang Tindak Pidana Ekonorni 
dan Undang-undang tentang Subversi, telah ditetapkan sanksi 
pidana secara kumulatif. Dalam kaitan ini dapat dikernukakan 
bahwa perbankan merupakan lembaga kepercayaan yang vital 
dalarn perekonornian Indonesia, sehingga pengelolaannya perlu 
memperhatikan prinsip kehati-hatian dan didukung dengan keten 
tuan mengenai sanksi pidana yang sifatnya kumulatif. 

Mengenai pembocoran rahasia bank oleh pihak di luar bank 
dan bukan terafiliasi, dapat dikemukakan bahwa apabila terdapat 
pihak lain yang bekerjasama dengan orang dalam atau pihak 
terafiliasi untuk membocorkan rahasia bank, maka yang ber 
sangkuran dapat dituntut karena ikut melakukan iindak pidana 
dan terkena sanksi pembocoran rahasia bank. Sedangkan apabila 
pembocoran dilakukan berdasarkan informasi yang dicuri atau 
dengan cara lain, maka yang bersangkutan dikenakan pidana 
um um. 

Masalah eek kosong berkaitan dengan rnasalah teknis per 
bankan, dan dalam beberapa hal dapat berkaitan dengan kejahatan 
penipuan. Hal-hal yang berhubungan dengan teknis perbankan 
cukup diatur oleh Bank Indonesia selaku penyelenggara kliring 
antar bank. Disamping itu dalam rangka penyelesaian hutang 
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piutangnya tclah diatur dalam KUH Dagang, sedangkan aspck 
penipuan dan tindak pidan a lainnya tclah diatur dalam Kitab 
Undang-Undang Hukurn Pidana. 

Berkenaan dcngan Rancangan Un dang-umlang Perbankan 
dan pcranan Bank Indonesia, pcrtarna-tama Pcm er intah ingin 
menanggapi pertanyaan dan pcndapat Frnksi Karya Pemhangu 
nan, Fraksi ABRI, dan Fraksi Persatuan Pemhangunun ten 
tang fungsi, tugas dan pcranan Bank Indonesia schagai Bank 
Scntral sctclah RUU Pcrhan kan d iun dangkan, sert a mcngapa 
Pernerintah tidak sckaligus mcngajukan RUL' tcnlang Bank 
Scntral dalam satu pakct dcngan RUU Pcrhunkan. Fungsi, tugas 
dan pcranun Bank Indonesia schagai Bank Scutral a dnlah pcrrn: 
gang otoritas monctcr y<Jng hcrtugas mcnjaga kestabilan monc 
ter scrta m cl a ku k an pcngawasan d a n pcmb in aun hank. Olch 
karena itu Bank Sentral bukan m crupakun jcnis hank yang harus 
diatur dalam Undang-undang Pcrbank.m, tctnpi justru mcrupakan 
lcmhaga ncgara yang. ikut serla bcrtanggung jawah alas dilaksa 
nakannya Undang-undang Pcrbanxan uimaksuu. Karena Undang 
undang Nomor 13 Tahun 1968 masih d.ipat dijad ikan l.mdasan 
kcrja hagi Bank Ind on cs i a ma ka u nda ng-u nda ng terse hut tidak 
dicabut. 

Sclanjutnya mcngenai pcrtanyaan Fraksi Pcrsatuan Pcm 
bangunan apakah tugas pok ok B<111k lud on csi a yang hcrtn lian 
dengan rcncana krcdit, pcnciap.m tin gkut dan str uktur hunga, 
serta penctapan pcrnbatasan kualitatif dan kuantitatif alas pcmhc 
rian kredit olch pcrbankan yang masih herlaku sctclah RUU Per 
hankan diundangkan, dapat dikcm uka k an pcnjcl as a n scbagai 
herikut. Scpcrt i tc lab d i u ra i ku n da la m tangg;ip:rn tc r da hu l u , 
Undang-undang tcrscbut masih mcrupukan Ian daxan kerja hagi 
Bank lndoncsia. Da lam t c k n is pc l n k xa n aa n n yu , Ban k l n don cs ia 
menyesuaikan dcngan kcbijakun dcrcgulas: schingga pclaksanaan 
kehijakan monctcr dil.iku kan dcng:rn mcnggunakan a lat kchijak 
sanaan yang bcrxifat tidak langsung. D:1!:1m huburignn ini pcnyu 
sunan rcncana kred it Ji la ku kan da 1 am hen tu k pro ye ksi mo nctcr, 
serta pcnetapan tingkat dan struktur bunga dilakuk an sccara tidak 
langsung mclalui operas! pasar terbuka(OPT) Jan kcbijaksanaan 
diskonto. Adapun pcnctapan pcmbatasan kuantitatif dan kualitatif 
antara lain dilakukan sccara tidak langsung melalui kctcntuan 
ha las maksimum pcm b cr i an kr c dit (B\-1 PK) Jan k cwaj ib a n 
memherikan KUK hagi hank nasional, atau kewajiban mernbcri 
kan krcdit ckspor hagi hank asing.. 

Menanggapi pertanyaan Fruksi Partai Dcmokrasi Indone 
sia tcntang pasal-pasal dalam RUlJ Pcrhankan yang mcncantum- 
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Sedangkan Pimpinan Pansus RUU tentang Perbankan terdiri 
dari: 
1) Dr. A. Baramuli, SH, dari FKP sebagai Ketua. 
2) H.M. Husnie Thamrin A, SH dari FKP sebagai Wakil Ketua. 
3) Moerdono, dari FABRI sebagai Wakil Ketua. 
4) H.M. Husein Naro, dari FPP sebagai Wakil Ketua, dan 
5) H.S. Sihombing, dari FPDI sebagai Wakil Ketua, 

An~gota Tetap Anggota Pengganti 
-FKP = 23 9 
- FABRI :;;;; 8 4 
-FPP = 5 2 
-FPDI = 4 2 

---- ... -- .... - 
Jumlah :;;;; 40 17 

kan landasan yang lebih kuat bagi pengawasan dan pembinaan 
oleh Bank Indonesia, serta apakah wewenang Bank Indonesia 
untuk melakukan pengawasan dan pembinaan bank masih utuh 
dengan masuknya pemilikan saham bank oleh pihak asing, dapat 
dikemukakan hal-hal sebagai berikut, 

, Pemberian landasan yang lebih kuat bagi pelaksanaan 
pengawasan dan pembinaan oleh Bank Indonesia tercantum 
dalam RUU, misalnya yang berkaitan dengan kegiatan operasio 
nal seperti batas maksimum pemberian kredit (Pasal 8), hal yang 
bertalian dengan k.esehatan bank (Pasal 25), serta dalam rangka 
penyelesaian bank yang mengalami kesulitan yang membahaya 
kan kelangsungan usahanya (Pasal 31). Selanjutnya Bank Indone 
sia bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan seluruh bank 
di Indonesia, baik milik negara, swasta nasional, koperasi , 
maupun bank campuran dan milik asing. Dengan demikian Bank 
Indonesia berwenang pula melakukan pengawasan dan pernbi 
naan terhadap bank yang go public dan yang sahamnya sebagian 
dibeli pihak asing. 

c, Pembicaraan Tingkat III: 
Setelah Pembicaraan Tingkat Il/Pemandangan Umum para 

Anggota dan Jawaban Pemerintah dilaksanakan, rnaka berdasar 
kan keputusan Rapat Badan Musyawarah DPR-RI tanggal 19 Juni 
1991, penanganan RUU tentang Perbankan ditugaskan kepada 
Panitia Khusus ( Pansus ) bidang Keuangan. Adapun pembentu 
kan dan pengesahan Pansus ini didasarkan pada keputusan Rapat 
Paripurna Terbuka DPR-RI tanggal 11 Oktober 1991, dengan 
komposisi keanggotaan sebagai berikut : 
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Pcrnhahasan RUU tcntang Pcrban kan di tingkat Ill olch 
Pansus ini herlangsung cukqp panjang, yaitu sclarna 6 bulan. 
Mckan isme pcmbahasan RUU yaitu Rapat-r apat Kcrja dengan 
Pcmerintah , Rapat-rapat Panja, dan Rapat-rapat Tim Perurnus/ 
Tim Kccil. Namun scbelum Pansus mcmasuki Rapat Kcrjanya, 
tcr leb ih dahu lu telah diadakan Rapat-r apat Dcngar Pendapat 
Umum dcngan : 
1) Bank - hank Pemcrintah dan Bank - hank Pcmhangunan 

Dacrah. 
2) Bank-hank Swasta. 
3) Universitas Indonesia. 
4) Universitas Parahiyangan. 
5) Univcrsitas AnJalas. 
6) Pakar-pakar dan praktisi Tokoh Pcrbankan , • ff/ I 
7) Dewan Kopcrasi dan Ahli-ahli lainnya, 
guna mcndapatkan masukan-masukan yang scsuai dcngan aspir a 
si rakyat banyak uruuk dijudik.m bahan dalam rapat-rapat pcmba 
hasan RUU sclanjutnya. 

Dari Daftar lnvcntarisasi Masalah (DIM) yang diajukan olch 
Fraksi-Iraksi, maka tclah diinvcntarisir scbanyak 578 masalah, 
baik yang sifatnya substansi maupun rcdaksional, dcngan pcrin 
cian sehaga[ hcr ikut : 

1) FKP = 177 masalah 
2) FABRI = 172 masalah 
3) FPP = 80 m.isalah 
4) FPDI = 149 masalah 
Setclah pcmbuhasan hcrlangsung, maka tclah dapat dise lc 

saikan dalarn masing-masing forum, yaitu : 
1) Tingkat Raker = 69 musa lah 
2) Tingk.u Panja = 18 masaluh 
3) Tingkat Timus/Timcil = 31 masalah, 
dan hampir 40 % pcrubah.m sccara mcndasar. 

Adapun garis-g:aris b csar yang mcndapat pcrhatian dalam 
pcmbahasan RUU ini ialah : 
1) Disepakati olch scrnua Fraksi bahwa asas Pa n cas i l a harus 

mcnjadi tnlak dasur paJa konsidcrans Jalam RUU. 
2) Dalam opcr as ionaln ya, maka prinsip dcmokr asi ckonomi 

harus pula dijabarkan dalarn hatang tuhuh RUU. Schingga 
tuj uan dan fungsi perbank an adalah m cnghi mpun d ana 
masyar akat dan menyalurkannya untuk meningkatkan taraf 
hidup rakyat hanyak. Olch karcna itu masalah syar at-syarat 
pcrkrcditan tcrutama harus diuasarkan kcpada kernampu an 
pcminjarn untuk mcmbayar kcmbali paua waktunya. 
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3) Jaminan kredit bukan semata-mata agunan berupa materi, 
tetapi juga imateriil. Pemeo babwa yang mendapat kredit 
orang kaya saja, hal ini telah sirna dan diganti kaum lemah 
pun dapat memperoleh kredit kapan saja dan di bank mana 
saja, 

4) Jenis bank yang berupa Bank Umum dan Bank Perkreditan 
Rakyat dengan bentuk hukum Persero, Koperasi, Perusahaan 
Daerah maupun Perusahaan Terbatas sudah sesuai dengan 
sistem perbankan. 

5) Dicantumkannya ancaman hukuman badan setinggi-tinggi 
nya 15 tahun dan akumulatif denda maksimun Rp. 10 milyar, 
sedangkan perbuatan pelanggaran diancam hukuman kurun 
gan 6 bulan dan denda maksimum Rp 1 juta. Untuk penya 
lahgunaan kekuasaan perbankan diancam hukuman 6 tahun 
penjara dan akurnulatif denda Rp 6 milyar, 

6) Dalam Bab lX yang mengatur pembubaran Bank-bank Milik 
Negara dan Daerah sekaligus diberi waktu yang cukup untuk 
mengantisipasi maupun penyesuaian teknis bagi lembaga 
keuangan bukan bank dalam waktu paling lama 1 tahun sejak 
berlakunya undang-undang ini, 

7) Masih dimasukkannya materi-materi ·· strategis dalam 
UU No. 13 Tahun 1968 dan UU No nun 1967, antara 
lain : Wewenang Menteri Keuang , .• tuk tu run tangan 
langsung melalui Bank Indonesia menertibkan dunia per 
bankan bilamana kepentingan nasional memerlukannya. 
Dan akhirnya berkat kerjasarna, toleransi dan pengertian 

yang telah ditunjukkan oleh Fraksi-fraksi dan Pemerintah selama 
pembahasan dalarn Pansus, RUU tentang Perbankan ini dapat 
diselesaikan tepat pada waktunya dan dapat dilanjutkan pernbaha 
sannya di tingkat IV. 

d. Pembicaraan Tingkat IV : 
Pembicaraan Tingkat IV/Pengambilan Keputusan atas RUU 

tentang Perbankan telah diadakan pada tanggal 17 Pebruari 1992 
di depan Rapat Paripurna Terbuka DPR-RI yang dipimpin oleh 
Wakil Ketua DPR-RI/Korekku, Drs. Soerjadi. 

Sebelum Dewan mengarnbil keputusan terhadap RUU ini, 
Pimpinan Rapat mempersilakan Ketua Pansus bidang Keuangan, 
Dr.A. Baramuli, SH untuk menyampaikan Laporan Hasil Pembi 
caraan Tingkat III. 

Kemudian masing-masing juru bicara Fraksi menyampaikan 
Pendapat Akhir atas RUU tentang Perbankan, yaitu : 
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1) Drs. H.M. Husnie Thamrin A, SH dari FKP: 
Juru bicara FKP mengcmukakan, bahwa RUU tentang 

Pcrbankan scbagai scbuah UU bukan saja harus dapat merne 
nuhi pcrsyaratan teknis pernbuatan suatu undang-undang, 
pasal-pasalnya memherikan kepastian hukum, namun hen 
daknya mengakornodir pula pikiran-pikiran yang bcrkern 
bang, serta dapat berlaku u ntuk kurun waktu yang cukup 
panjang dan luwes dalarn menghadapi pcrubahan-perubahan. 

Beberapa substansi yang mcndapat pcrhatian utama dari 
FKP yang telah memperoleh pernbahasan dan kesepakatan 
adalah: 
a) Landasan Filosofi : 

Landasan filosofi bangsa Indonesia hclurn lergambar 
jclas dalam RUU ini, olch karenanya FKP mcnyarankan 
agar landasan filosofi Pancasila dan UUD 1945 dican 
tumkan dalam konsidcrans "Mcnimbang". 

b) Asas dan Tujuan : 
Bcrtolak dari landasan filosofi tcrscbut, FKP mcngusul 
kan agar RUU ditambah Bab baru yang mcmuat asas, 
dan tujuan Perbankan Nasional yang selanjutnya pe 
nuangannya <lipadukan dcngan fungsi pcrbankan seha 
gaimana tcrcermin dalam Bab II baru. Dengan dican 
tumkannya asas, fungsi, dan tujuan pcrbankan nasional 
dalarn batang tubuh berikut pcnjclasannya, telah mele 
takkan dasar bcr p ij a k yang kokoh dan mempunyai 
fungsi dan tujuan yang jc\as bagi dunia pcrbankan dalam 
m e la ku ka n kcgiatannya, schingga dapat mcmenuhi 
kebutuhan perbankan baik untu k masa kini maupun 
untuk masa yang akan datang. 

c) Jen is Bank: 
FKP mcngusulkan agar ditarnbah satu lagi, yaitu Bank 
Khusus di samping Bank Umum dan Bank Perkreditan. 
Olch karcna kcnyataan yang ada sckarang ini menunjuk 
kan bahwa bclurn ada bank yang secara khusus menan 
gani kepentingan golongan ckonomi lernah dan kopera 
si , sehingga dirasa kan sul it hagi koperasi dan golongan 
ekonomi lemah mendapatkan fasilitas pelayanan dunia 
pcrbankan. Dan akhirnya usulan FKP ini dimasu kan 
dalarn Pasal 5 ayat (2) haru, yang berbunyi : 
"Bank Umum dapat mengkhususkan diri u ntu k me 
laksanakan kegiatan tcrtcntu atau memberikan perhatian 
yang lcbih bcsar kepada kcgiatan tcrtcntu ". 
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d) Masalah Jaminan Kredit : 
FKP menganggap bahwa dalam RUU terlalu menekan 
kan pada jaminan material, padahal jaminan imaterial 
tidak kalah penting artinya untuk mendukung suatu usa 
ha, sehingga rumusan ini dinilai tidak adil dan memihak 
karena hanya menguntungkan para pihak yang mampu 
untuk menyediakan jaminan yang pada umumnya adalah 
golongan ekonomi kuat. Kondisi demikian tentunya 
akan merugikan golongan ekonomi lemah. Oleh karena 
nya masalah jaminan material tidak dijadikan sebagai 
satu-satunya persyaratan untuk memperoleh kredit, 

e) Bank Perkreditan Rakyat : 
Menyangkut Iokasi/tempat kedudukan kantor Bank 
Perkreditan Rakyat, FKP mengusulkan pula agar keten 
tuan tentang lokasi/tempat kedudukan Bank Perkreditan 
Rakyat yang dirancang ban ya di lbukota perkotaan, 
Namun demikian, Bank Per kreditan Rakyat diberi 
kesempatan untuk membuka kantor pusat Bank Per 
kreditan Rakyat di Kecamatan, Kotamadya, Ibukota 
Propinsi dan Ibukota Negara. Di sarnping itu terhadap 
Bank Perkreditan Rakyat yang telah mempunyai ijin 
usaha pada saat undang-undang ini berlaku dan berke 
dudukan di Ibukota Negara, Ibukota Propinsi, Ibukota 
Kabupaten dan Kotamadya tetap dapat melanjutkan 
usahanya sebagai Bank Perkreditan Rakyat hingga dapat 
ditingkatkan menjadi Bank Umum. 
Adapun alasan FKP untuk menerima substansi Bank 
Perkreditan Rakyat sebagaimana tersebut di atas antara 
lain: 

agar pi ran ti moneter yang berfungsi sebagai penun 
jang pembangunan dan modemisasi di daerah pede 
saan. 
meningkatkan monetasi/tersedianya uang di daerah 
pedesaan. 
memperluas akses bagi masyarakat pedesaan untuk 
memperoleh kredit, 
meningkatkan pemerataan, khususnya pemerataan 
untuk memperoleh kesempatan berusaha. 
mencegah menumpuknya Bank Perkreditan Rakyat 
di daerah perkotaan, 

t) Bentuk Hukum : 
Bentuk hukum yang .semu la hanya dapat berbentuk 
Perseroan Terbatas atau Koperasi, FKP menyarankan 



ditambah dcngan bcntuk hukum lain, yaitu Perusahaan 
Dacrah bagi bank yang dimiliki Pemerintah Daerah dan 
Pescro bagi bank milik Negara. Bcgitupun Bank Pcrkrc 
ditan Rakyat yang hcrbcntuk hukum Pcrscroan Tcrbatas, 
Kopcrasi dan bentuk lain yang ditetapkan dengan Pera 
turan Pemerintah, FKP mcngusulkan untuk ditambah de 
ngan Perusahaan Dacrah. 
Setelah disepakati olch scrnua Fraksi dan Pcmcr intah, 
maka bentuk hukum Bank Umum dapat hcrupa salah 
satu dari : 

Perusahaan Pcrscroan ( Pescro ). 
Perusahaan Daerah. 
Koperasi. 
Pcrseroan Terbatas, 

scdangkan b3gi Bank Perkrcditan Rakyat dapat berben 
tuk salah satu dari : 

Pcrusahaan Daerah. 
Koperasi. 
Pcrseroan Tcrbatas. 
Bentuk Iain yang ditctapkan dcngan Peraturan 
Pemerintah schagaimana termuat da lam Pasal 21 
ayat ( 1) dan (2) baru. 

g) Pcmilikan : 
FKP mengu su l k an agar d ibc d ak a n pcmilikan 
antara: 

Negara (Pemerintah Pusat/Dacrah ). 
Kopcrasi. 
Swasta. 
Patungan, 

Jan usu! FKP tersehut dapat ditampung di dalarn 
Penjelasan Pasal 21 RUU. 
Bank Umum dan Bank Pcrkrcditan Rakyat yang 
bcrbentuk hukurn Pcrser oan Terb atas, saharnnya 
hanya dapat ditcrb itkan dalarn hcntuk saham alas 
narna. 
Dcngan dernikian Bank Umum yang dapat melaku 
kan emisi saharn melalui Bursa Efck Indonesia sc 
bagaimana diatur dalarn Pasal 26 RUU dapat Icbih 
jelas dikctah u i siapa-siapa pcmilik saham Bank 
Umum tcrsebut. Sedangkan Pasal 26 ayat (3) dan 
(4) mengatur wargancgara asing Jan hadan hukum 
asing yang dapat mcrnbeli saham Bank Umum 
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melalui Bursa Efek, dengan ketentuan tidak menja 
di mayoritas, 

h) Merger dan Konsolidasi : 
Untuk memperbaiki struktur permodalan, bank di sam 
ping melakukan emisi sabam dapat pula mengadakan 
merger sebagaimana diatur dalam Pasal 28 RUU. Dalam 
hal terjadi merger Bank Umum milik Negara, merger 
atau konsohdasi hanya dapat dilakukan antar Bank 
Umum milik Negara sebagaimana diatur dalam Penjela 
san Pasal 28, sebingga kepemilikan oleh Swasta atas 
saham Bank Umum milik Negara hanya dapat dilakukan 
melalui bursa efek. Dalam melakukan merger atau 
konsolidasi dan akuisisi wajib dihindarkan timbulnya 
pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok 
pengusaha (monopoli) yaag merugikan masyarakat dan 
merugikan kepemilikan para nasabah. 

i) Pembinaan dan Pengawasan : 
Masalah ini merupakan hal yang cukup mendasar/prinsi 
pil, karena menyangkut 2 hal pokok yaitu : 

lembaga yang terkait dalam pembinaan dan penga 
wasan terhadap bank. 
fungsi dan peranan masing - masing lembaga dalam 
pembinaan dan pengawasan, 

Fungsi dan peranan di bidang pembinaan dan pengawa 
san terdiri dari: Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dan 
Dewan Moneter. Dengan demikian, maka dalam pembi 
naan dan pengawasan terhadap perbankan terdapat ke 
jelasan wewenang dan tanggung jawab. Sehingga Pasal 
25 ayat (5) RUU berubah rumusannya sebagai berikut : 
"Untuk kepentingan nasabah, bank menyediakan infer 
masi mengenai kemungkinan terjadi resiko kerugian 
bagi transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank ", 
untuk menghindari terjadi bumerang bagi bank yang 
bersangkutan, 

j) Masalah Likuidasi : 
Ketentuan Pasal 31 ayat (4) dan (5} RUU, FKP me 
nganggap hal ini dapat membahayakan sistem perbankan 
dan keamanan keuangan para nasabah, karenanya FKP 
mengingatkan walaupun tidak dirumuskan secara khusus 
dalam RUU, kepentingan nasabah tetap mendapat perha 
tian dan perlindungan. 
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k) Masalah Tenaga Kcrja Asing : 
Kctcntuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) RUU dimungkinkan 
mengingat bcrbagai kemajuan yang tclah dicapai bangsa 
Indonesia di bidang ilmu pengctahuan dan teknologi, 
tctapi FKP mcngusulkan agar pcrlu diatur sccara jelas 
tentang batas-batas pcnggunaan tcnaga asing antara lain 
digunakan bila memang sangal diperlukan dan bclum 
ter isi tcnaga nasional, dan batas waktu alih teknologi 
yang disesuaikan dengan program Indoncsianisasi. 
Usulan FKP ini dapat tcrtampung sepenuhnya dalam 
Penjclasan Pasal 39 baru. 

1) Masalah Rahasia Bank: 
Ketentuan Pasal 34 ayat (l) RUU menurut FKP dapat 
menimhulkan berbagai penafsiran, sehingga tidak mern 
bcrikan kcpastian hukum bagi para nasabah, karcnanya 
pcrlu dijclaskan dalam Pcnjclasan Pasal 40 ayat (5) yang 
berbunyi : 
"Da lam huhungan ini yang mcnurut kelaziman yang 
waj ib dirahasiakan oleh hank adalah scluruh data dan 
informasi mcngenai scgala scsuatu yang berhubungan 
dcngan kcuangan dan lain-lain dari orang dan badan 
yang dikctahui olch hank karcna kcgiatannya ''. 

m) Ketentuan Pidana : 
Di samping adanya sanksi administratif seperti tcrtuang 
dalam Pasal 45 dan 46 RUU, juga diatur sanksi pidana 
dalam Pasal 40 s.d 44. Ancaman tersebut cukup bcrat 
dan hcrsifat kumulatif, FKP mcmpcrrnasalahkan tentang 
ancarnan hukuman dalarn pidana tersebut dihubungkan 
dcngan kctcntuan dalam KUHP dan kctentuan pidana 
da larn hal tcrjadinya kcjahatan bank. Nam u n FKP 
mcnyadari pula adanya ancaman yang lebih bcrat terse 
but perlu diatur, mengingat bank adalah lembaga yang 
mcnghimpun dana yang dipcrcayakan masyarakat. 
Schingga perbuatan yang merusak kepcrcayaan masya 
rakat tcrhadap bank, pada hakckatnya juga akan merugi 
kan bank maupun masyarakat, hal ini pcrlu dihindari. 

n) Ketentuan Peralihan: 
Ketcntuan scbagaimana diatur dalam Pasal 47 RUU, di 
nyatakan tetap bcrlaku bagi Bank Pernbangun Indonesia, 
Bank Negara Indonesia 46, Bank Dagang Negara, Bank 
Tabungan Negara, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank 
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Export Import untuk jangka waktu selama-lamanya 1 
tahun, guna menyesuaikan dengan undang-undang yang 
baru nanti, 
FKP mengusulkan agar hal ini diberlakukan juga bagi 
Bank Pembangunan Daerah dan usulan FKP tersebut 
disepakati dicantumkan dalam Pasal 47 butir b. 
Berkaitan dengan usu) dan saran yang disampaikan 

tersebut di atas, FKP mengharapkan agar : 
a) Berbagai peraturan-pelaksanaan yang berkaitan dengan 

undang-undang ini segera ditetapkan, sehingga pelaksa 
naan undang-undang ini tidak mengalami berbagai 
hambatan, 

b) Pemerintah sebagai pemilik Bank-bank Umum Negara, 
segera mengadakan penyesuaian terhadap undang 
undang ini. 

c) Peraturan perundang-undangan tentang pedoman penyu 
sunan undang-undang yang sudah lama dinanti-nantikan, 
segera disusun dan diterbitkan oleh Pemerintah sehingga 
kesulitan-kesulitan teknis pembuatan undang-undang 
yang selama ini dirasakan akan segera diatas. 

2) FABRI dengan juru bicaranya Moerdono: 
Dalam pendapat akhir FABRI mengemukakan agar 

RUU ini tidak menjurus ke arah Iiberalisme yang berten 
tangan dengan Pancasila dan UUD 1945, maka RUU ini 
haruslab: 
a) Dapat menjadi satu pedoman dan penuntun yang mempu 

mendorong terwujudnya tujuan pembangunan. Khusus 
nya di bidang ekonomi, yang berpedoman padan wawa 
san nusantara dan ketahanan nasional, di samping tetap 
harus mampu mengantisipasi arus globalisasi yang telah 
melanda dun ia. 

b) Rumusan/muatan RUU tersebut perlu dibindari adanya 
rumusan-rumusan yang makin menjaubkan upaya-upaya 
mewujudkan wilayah nusantara sebagai satu kesatuan 
ekonomi, timbulnya monopoli yang merugikan rakyat, 
etatisme dan Jain-lain yang tidak sesuai dengan Pancasila 
dan UUD 1945. 
Selanjutnya juru bicara FABRI mengemukakan basil 

pembahasan RUU di tingkat III, sebagai berikut : 
a) Undang-undang No. 14 Tabun 1967 dan berbagai 

undang-undang di bidang perbankan lainnya yang 
berlaku sampai saat ini, ternyata tidak dapat memenuhi 
perkembangan perekonomian nasional dan internasional 



yang bergerak cepat, yang disertai tantangan maupun 
peluang yang scmakin luas, sehingga pcrlu diikuti sccara 
tanggap oleh perbankan nasional dalam menjalankan 
fungsi dan tanggung jawab. 

b) Fungsi Bank sebagai Agcn Pcmbangunan : 
Fungsi ini oleh FABRI diusulkan untuk dicanturnkan 
dalam konsiderans dan tctap rnenjiwai dalam penjabaran 
pada batang tubuh , dirn aksud kan agar bank dalarn 
usahanya selalu berorientasi untuk dapat meningkatkan 
produktifitas nasion al, pcrluasan lapangan kerja, dan 
mcningkatkan kesejahteraan rakyat. 
Usulan ini dapat discpakati dan masuk dalarn konside 
rans buruf b. 
Dengan tidak dicanturnkan istilah fungsi bank sebagai 
agcn pembangunan sccara cksplisit, untuk mcnghindari 
pcnafsiran bahwa Iungsi terscbut hanya dapat menjadi 
monopli pcrbankan semata. Usulan FABRI ini sejalan 
dengan usulan Fraksi-fraksi la inn ya dan disepa k ati 
masuk dalarn Bab ll baru. 

c) Jcnis Bank: 
Untuk mcnampung pandangan ketiga Fraksi lainnya dan 
Perner intah , atas usu! FABRI dapat disepakati untuk 
dirumuskan mcnjadi ayat (2) b aru dari Pasal 2 RUU 
menjadi Pasal 5 ayat (2) bcscrta pcnjclasannya dari 
RUU. Di samping itu diadakan ketentuan dalam Pasal 12 
baru. 

d) Bank Umum : 
FABRI mengusulkan untuk menetapkan unsur-unsur 
pokok sebagai pcdoman dalam penyusunan Pera tu ran 
Pcmerintah tentang ketcntuan jumlah saham yang dapat 
dimiliki olch WNI yang sernu la terrnuat dalam Pasal 22 
ayat (3) RUU ditampung dalam Pasal 26 ayat (3) RUU 
hasi\ Pansus yang mcngatur tcntang cmisi saharn terse 
but, yaitu bahwa pcmhclian sahan oleh wargancgara 
asing dan atau badan huku m asing rnclalui bursa cfck 
dibatasi, sehingga tidak mcnjadi mayoritas dalam arti se 
kurang-kurangnya sebesar 51 % dar i jumlah scluruh 
saharn, tapi dihatasi paling banyak 49%. 
Ketcntuan Pasal 6 RUU ielah dirumuskan derni kian 
lengkap dan dalam batasan yang jclas, schingga Bank 
Umum dapat mernilih jcnis usaha yang scsuai dcngan 
keahlian dan hidang usaha yang ingin dikcmhangkan. 
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Demikian pula ketentuan Pasal 6 baru telah menampung 
keinglnan masyarakat untuk mendirikan untuk mendiri 
kan Bank Muamalat Indonesia. 
Sedangkan landasan hukumnya tertuang dalam Pasal 6 
butir m untuk Bank Umum dan Pasal 13 butir c untuk 
Bank Perkreditan Rakyat, yang selanjutnya akan diatur 
dengan Peraturan Pemerintah, 

e) Bank milik Negara : 
Sehubungan dengan ketentuan Bab IX RUU, FABRI 
mengusulkan agar berlakunya undang-undang ini tidak 
menjadikan tugas-tugas khusus yang diemban oleh 
masing-masing Bank milik Negara tersebut akan hilang 
begitu saja, temyata mendapat tanggapan dan dukungan 
dari Fraksi-fraksi lain dan Pemerintah. 
Untuk menjamin kelangsungan tugas-tugas khusus 
tersebut agar dilaksanakan tidak hanya oleh Bank milik 
Negara saja, tetapi juga oleb Bank-bank Swasta. Kare 
nanya untuk menampung usul ketiga Fraksi, pembentu 
kan Bank Khusus dapat diterima oleh Pemerintah yang 
rumusannya tertuang dalam Pasal 12 baru, 
Emisi saham oleh Bank milik Negara perlu diwaspadai 
agar tidak menjadikan Bank milik Negara kehilangan 
identitasnya dan peranannya sebagai instrumen moneter 
Pemerintah yang penting melalui dunia perbankan, 
dirumuskan dalam Pasal 22 ayat ( 4) tambahan naskah 
RUU menjadi Pasal 26 ayat ( 4) RUU basil Pansus. 
Dernikian pula mengenai merger atau konsolidasi bagi 
Bank milik Negara seperti tercantum dalam Pasal 24 
RUU banya antar Bank milik Negara saja, juga bertujuan 
agar identitas Bank milik Negara tersebut tetap terjamin 
dan tidak terjadi dominasi kepemilikan oleh Swasta, 
disepakati dan dirumuskan dalam Pasal 28 baru serta 
Penjelasannya, 

f) Bank Perkreditan Rakyat: 
Usul FABRI untuk membuka kesempatan bagi Bank 
Perkreditan Rakyat didirikan di Ibukota Negara, Ibukota 
Propinsi, Ibukota Kabupaten dan Kotarnadya, yang 
diajukan oleh Fraksi-fraksi lain, telah mendapat perha 
tian yang cukup besar. 
Berdirinya BPR dan Cabang BPR di kota-kota tersebut, 
bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada segmen 
masyarakat golongan ekonornis lemah atau pengusaha 

• 



• 

kecil yang jumlahnya cukup banyak di perkotaan oleh 
BPR tclah terpenuhi. 
Dan untuk meningkatkan dan memodernisasikan pere 
konomian pedesaan, scrta menghilangkan praktek-prak 
tek lintah darat, perlu dicegah agar BPR dan Cabang 
BPR tidak akan mcnurnpuk di perkotaan saja. 
Keinginan FABRI agar BPR sepenuhnya dimilki oleh 
warganegara Indonesia saja, maka ketentuandalam Pasal 
23 dan Pcnjelasannya mcnyatakan bahwa kcpemilikan 
oleh badan hukum Indonesia hanya apabila seluruh 
pemiliknya adalah warga ncgara Indonesia. Dan berda 
sarkan kctentuan Pasal 6 dan Pasal 10 RUU, maka kcdua 
bank tersebut dilarang rncmberikan krcdit tanpa jaminan. 
Hal ini mengingat masalah jarninan schagai persyaratan 
untuk memperoleh kredit dari bank sclama ini dirasakan 
scbagai suatu hambatan yang bcsar, khususnya bagi 
golongan ekonomi lcmah, pcngusaha kecil dan kopcrasi, 
Sctclah discpakati, maka dalarn rurnusan haru dischutkan 
bahwa jaminan adalah kcyakinan atas kemampuan dan 
kesanggupan dehitur mclunasi hutangnya sesuai dcngan 
yang dipcrjanjikan didasarkan atas penilaian yang 
seksama oleh hank. 
Dan dalam Pcnjelasan Pasal 8 hasil Pansus ditambahkan 
bahwa tanah yang kcpernilikannya bcrdasarkan hukum 
adat, yaitu bcrupa girik, petuk, dan Iain-lainnya yang 
sejenis, dapat dijadikan agunan. 

g) Pembinaan dan Pengawasan : 
Pasal 25 ayat (5) RUU yang mewajibkan bank untuk 
memberi keterangan kcpada nasabahnya mcngenai tran 
saksi melalui hank, mcngandung resiko kerugian bagi 
nasabahnya dan dirasakan sangat m emberatkan hagi 
bank. 
Dengan disetujuinya rurnusan haru dalam Pasal 29 ayat 
(4) dan pcnjelasannya, maka kcgagalan transaksi yang 
dilakukan oleh nasabah mclalui bank dalarn hal penggu 
naan dan penernpatan dana tidak lagi mcnjadi beban atau 
tanggung jaw ab bank. 
Adapun masalah-rnasalah lain yang berkembang selarna 

pernbahasan adalah : 
a) Dewan Moneter : 

Pemhahasan tcntang Dewan Monctcr schagaimana 
tcrcantum dalam Pasal 13 huruf c RUU tcntang Izin 
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Bank Campuran maupun dalam Pasal 27 ayat (2) dan (3) 
telah mendapat porsi tersendiri, 
Kesepakatan yang dicapai babwa keberadaan Dewan 
Moneter dalam Pasal 13 huruf c RUU tetap dipertahan 
kan dalam Pasal 17 huruf c basil Pansus, bahkan diper 
luas pula dengan masukan-masukan lain dari Instansi 
instansi Pemerintah lainnya untuk ditentukan dalam 
Peraturan Pemerintah. 
Demikian pula untuk tidak mengbilangkaa kewenangan 
Menteri Keuangan dan melakukan pembinaan dan 
pengawasan terhadap bank diatur dalam Pasal 32 baru, 
dan rumusan ini tidak mengurangi kewenangan Bank 
Indonesia sebagai pembina dan pengawas bank. 

b) Bentuk Hukum Bank: 
Semula dalam RUU bentuk hukum bank, terdiri dari 
Perseroan Terbatas atau Koperasi. Tetapi dalam pemba 
hasan berkembang dan ditambah bentuk Perusahaan 
Perseroan (Pesero) atau Perusahaan Daerah. Sedangkan 
bentuk hukum BPR yang semula adalah Koperasi atau 
Perseroan Terbatas atau bentuk lain yang ditetapkan 
dengan Peraturan Pemerintah, telab berkembang pula 
ditambah dengan bentuk lain yaitu Perusahaan Daerah. 
Hal ini dimaksudkan untuk mendorong berkembangnya 
Bank Umum maupun BPR sesuai dengan keinginan 
masyarakat atau pendiri bank tersebut. 

c) Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif : 
Ketentuan yang mengatur tentang pidana dan sanksi 
administratif baik bagi pibak bank maupun pihak lain 
yang terafiliasi telah dapat mencakup semua kegiatan 
perbankan, kerahasiaan, bank, dan pertindungan terha 
dap masyarakat dari praktek-praktek yang sering terjadi 
selama ini untuk menyerabkan dananya akan lebih 
terjamin. 
Ketentuan yang diatur dalam Bab ini tidak akan menghi 
langkan kreasi, day a enovatif maupun inisiatif dalam 
kegiatannya, tetapi dimaksudkan untuk pencegahan atas 
konsekuensi dari asas kehati-hatian yang akan menang 
kal timbulnya kejahatan maupun pelanggaran dalam 
kehidupan perbankan yang mempunyai peran strategis 
dalam kehidupan perekonomian nasional dalam menca 
pai tujuan Pembangunan Nasional. 
Ketentuan dalam Pasal 41 ayat (1) RUU ini, menjadi 
Pasal 47 ayat (1), dengan usulan FABRI ancaman pidana 
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penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 
Rp 3 milyar, mendapat kescpakatan sernua pihak, 
Akhirnya FABRI menyampaikan harapan-harapan yang 

perlu dipcrhatikan dalam pelaksanaan undang-undang ini, 
mcngenai bcberapa ha! sehagai bcrikut : 
a) Perlu segera mengambil langkah-langkah untuk mcnye 

barluaskan undang-undang ini kepada masyarakat luas 
terutama bagi dunia pcrhankan, agar masyarakat per 
ban kan khususnya dapat segera mcmpersiapkan diri 
dalam menyesuaikan jcnis, usaha dan bentuk hukumnya 
sesuai dengan kctentuan undang-undang ini. 

b) Pemcrintah scgcra mengeluarkan kctcntuan-kctcntuan 
pclaksanaannya, agar dunia pcrbankan dapat segcra 
mcnyesuaikan diri. 

c) Bank Indonesia selaku pcnanggung jawab pcmbinaan 
dan pcngawasan hank scgcra mengantisipasi untuk mc 
ningkatkan pclaksanaannya dcngan mcmpersiapan sis 
tcm pembinaan dan pcngawasan yang cfcktif yang 
dilengkapi dcngan pcrsonalia profcsional dan pcrangkat 
lunak maupun keras lainnya. 

d) Pcmerintah segera mcncari jalan keluar atas kcrnacetan 
yang dihadapi olch Bank milik Negara dalarn pencairan 
agunan berupa harang tidak bcrgerak yang sudah dilc 
lang, tetapi tidak dapat dibal i knarnakan sebelu m mclalui 
proses pengadilan, rncskipun bc lurn dibahas dalam 
Pansus. 

3) HM. Husein Naro dari FPP: 
Juru bicara dari Fraksi Pcrsatuan mengcrnukakan hahwa 

dalam pemhahasan RUU tcnlang Pcrbankan ini dalam Pan 
sus, tcrdapat bcberapa hal renting antara lain : 
a) Asas, Fungsi dan Tujuan : 

Rumusan rnengenai asas, fungsi dan tujuan dalam RUU 
telah mcnggarnbarkan cksistcnsi perbankan Indonesia, 
tidak saja sebagai pcnghirnpun dana masyarakat tetapi 
bertugas menyalurkannya bcrdasarkan asas dcmokrasi 
ekonorni dcngan prinsip kchati-hatian, sehingga menun 
jang pelaksanaan Pernbangunan Nasional dan mengha 
silkan peningkatan pcmcrataan, pertumbuhan ekonomi 
dan stabilitas nasional yang pada gilirannya untuk 
mcnaikkan kcsej ahteraan rakyat, 

b) Jenis dan Usaha Bank: 
Di dalam Bab Ill Bagian pcrtama yang rncngatur tentang 
jenis bank sebagaimana terscbut dalarn Pasa15 ayat (1) 
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hanya terdiri dari Bank Primer dan Bank Sekunder, dan 
tidak terdapat secara ekspliait adanya Bank Khusus. 
Namun sesuai dengan tujuan perbankan di Indonesia, 
maka Bank Umum dapat dibebani misi khusus yang 
akan menunjang pembangunan nasional, dalam rangka 
meningkatkan pernerataan. Dengan kata Jain dapat 
dinyatakan bahwa Bank Umum bukan semata-mata 
sebagai Bank Komersial yang hanya "profit oriented", 
tetapi juga berfungsi sebagai salah satu Agen Pemba 
ngunan, 
Dengan ditambahnya rumusan Pasal 5 ayai (2) berarti 
tidak menutup kemungkinan adanya Bank Umurn yang 
akan mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan 
tertentu atau memberi perhatian yang lebih besar kepada 
kegiatan tertentu. Hal tersebut berarti dimungkinkan 
adanya spesialisasi dalam praktek perbankan sesuai 
dengan isi Penjelasannya, 
Rumusan Pasal 5 ayat (2) tersebut lebih dipertegas lagi 
dalam Pasal 12 baru beserta Penjelasannya, sehingga 
keiingrnan dan pendapat sernua Fraksi tentang perlu 
adanya Bank Khusus dapat tertampung. 

c) Masalah jaminan kr edit (agunan) yang se lama ini 
menjadi kendala bagi perusahaan rnenengah dan kecil 
untuk mendapat kredit dari bank, kiranya perlu dicarikan 
jalan keluar dan dipecahkan dengan sebaik-baiknya, 
dengan tidak melupakan asas kehati-hatian bank dalam 
mengelola dana yang didapat dari masyarakat. 
Setelah melalui musyawarah dengan berbagai pan 
dangan Pasal 6 huruf a RUU ·yang menjadi Pasal 8 baru 
berbunyi sebagai berikut : 
"Dalam memberikan kredit Bank Umum wajib mempu 
nyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debi 
tur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diper 
janjikan ". 
Ditambah pula dengan adanya tambahan Penjelasan 
pada Pasal 8 (baru) tersebut, kemungkinan masyarakat 
untuk mendapatkan kredit dari bank akan lebih diper 
mudahkan baik melalui Bank Umum maupun Bank 
Prekreditan Rakyat. 

d) Perizinan, Bentuk Hukum dan Kepemilikan : 
Mengingat bahwa golongan ekonorni Iemah kebera 
daannya tersebar luas mulai dari daerah pedesaan dan 
kecamatan, sampai ke kota-kota kabupaten maupun 

,. 



kolamadya sampai ke kota-kota bcsar ibukota propinsi 
dan ibukota Negara, wajarlah apabila ruang gerak Bank 
Pcrkrcditan Rakyat dapat dibcrikan kcrnungkinan untuk 
lebih diperluas sarnpai k e kota-kota b esar, walaupun 
kantor pusatnya tetap berada di kccamatan. Kcmungki 
nan perluasan daerah opcrasi Ban k Perkreditan Rakyat 
dapat terlihat dalam rurnusan Pasal 16 ayat (5) dan lchih 
khusus lagi diatur dalarn Pasal 19 yang merupakan Pasal 
baru. 

c) Untuk dapat lebih mcmpcrrnudah mcngawasi kepernili 
kan saham Bank Umum dan Bank Pcrkreditan Rakyat 
yang hcrb entu k hukum Pcrscroan Tcrhalas sahamnya 
hanya dapat diterbitkan dalarn bcntuk saham alas nama. 
Dcngan dcmikian pclaksanaan Pasal 26 ayat (3) dan ayat 
( 4) dapat lcbih mudah pengawasann ya. 
Dengan adanya ketcntuan tcrscbut Bank Umum milik 
Swasta Nasional akan tctap tcrjamin cksistcnsinya. 
Dcm i k ian pul a dcngan Bank Umum Milik Negara, 
mayoritas kepemilikannya tctap olch Negara tidak akan 
jatuh ketangan Swasta Nasional maupun asing. 

f) Unluk mcrnpcrbaiki stru ktur perrnodalan Bank dapat 
pula mengadakan merger konsolodasi, dan akuisi, hal 
tersebut dapat diatur dalam Pasal 28 RUU. Dari pcnjc 
lasan Pasal 28 ditamhah dengan pcnjclasan baru yang 
sangat cscnsial yang bcrbunyi scbagai herikut : 
"Dalam ha/ Bank Umum milik Negara, merger atau 
konsolidasi hanya dapat dilakukan antar Bank Umum 
milik Negara. Dengan demikian kepemilikan oleli swasta 
atas saham Bank Umum milik Negara h any a dapat 
dilakukan melal ui Bursa E]ek: Dalam merger konsoli 
dasi, atau akuisisi waiib dihindarkan timbulnya pemu 
sa tan kekuatan ekonomi p ada s atu ke lompok dalam 
bentuk monopll yang merugikan masyarakat. Demikian 
pula merger, konsolidasi atu akuisisi yang dilakukan, 
tidak boleh merugikan kepentingan nasabah ". 

g) Pasa l 25 ayat (5) RUU yang o l e h dunia pcrban kan 
dikhawatirkan akan mcnjadi bumcrang, karena adanya 
kcmungkinan bank dapat dituntut di depan Pcngadilan 
olch nasabah yang mcngalami kegagalan dalarn usaha 
nya, setelah dimusyawarahkan dan ditinjau kernbali dari 
bcrbagai sudut pandang akhimya dapat dipcrolch rumu 
san haru dan tarnbahan pcnjclasan baru sebagaimana 
tcrmuat dalarn Pasal 29 ayat (5) dcngan pcnjclasannya. 
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h) Dalam hal bank menyediakan pembiayaan bagi nasa 
bahnya, maka disamping usaha bank yang bersifat 
konvesional, dimungkinkan pula bank yang melakukan 
usahanya berdasarkan prinsip bagi basil yang pelaksa 
naannya akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah 
(Pasal 6 huruf m dan Pasal 13 huruf c), yang akan 
memuat ketentuan masalah perizinan dan persyaratan 
persyaratan terhadap bank yang semata-mata berdasar 
kan prinsip bagi hasil, 
FPP mengharapkan agar dalam Peraturan Pemerintah 
yang akan mengatur bank yang khusus melaksanakan 
usahanya dengan prinsip bagi hasil, betul-berul dapat 
secara selektif dalam perizinannya, sehingga pada bank 
tersebut perlu adanya izin khusus. 
Oleh karena usaha bank berdasarkan prinsip bagi basil 
ini merupakan masalah baru di sektor perbankan bagi 
masyarakat Indonesia, ada baiknya Pemerintah menjadi 
kan Bank Muamalat Indonesia yang tidak lama Iagi akan 
beroperasi di Jakarta, dijadikan pilot project yang dibina 
oleh Bank Indonesia secara khusus, sehingga perkem 
bangannya dapat terwujud secara sehat dan semakin 
maju. 

i) Pembinaan dan Pengawasan : 
Mengingat bahwa RUU ini akan mernberikan landasan 
hukurn yang bersifat teknis operasional maka otoritas 
yang diberikan oleh RUU bermuara kepada Menteri 
Keuangan dan Bank Indonesia. 
Menteri berwenang memberikan izin dan mencabut izin 
bank atas usul Bank Indonesia, sedangkan Bank Indone 
sia berwenang mengadakan pembinaan dan pengawasan 
bank. 
Dengan ditambahnya Pasal 32 baru, FPP menganggap 
bahwa adanya pasal tersebut sama sekali tidak merubah 
pola dan alur yang telah ditentukan dan tidak mengu 
rangi wewenangnya masing-masing, 

j) Dalam hal bank diadakan likuidasi, FPP mengusulkan 
adanya leks-spesialis terhadap hak nasabah yang me 
nyimpan uangnya di hank. 
Namun oleh karena adanya berbagai macarn nasabah 
yang dalam pelaksanaannya akan sangat sulit dilaksana 
kan, maka kepada para nasabah akan tetap berlaku 
secara umum (leks-generalis) seperti yang diatur dalam 
Undang-undang tentang Kepailitan, sedangkan perlin- 



dungan kepada nasabah dibcrikan o lch Pem erintah 
dengan tetap mcnjaga kcsehatan bank. 

k) Dewan Komisaris, Direksi dan Tenaga Asing : 
Mcngenai penggunaan tenaga asing di sektor perbankan, 
FPP mcnyadari bahwa dcngan kemajuan di berbagai 
disiplin ilmu yang telah berhasil diraih oleh putra-putri 
Indonesia, penggunaan tenaga asing perlu dibatasi. 
Dan Alhamdulillah hal tersebut sepenuhnya dapat ter 
tarnpung dalarn Pcnjclasan Pasal 39. 

J) Rahasia Bank : 
Rumusan tentang rahasia bank merupakan alat vital bagi 
dunia usaha perbankan, schingga bank wajib menjaga 
rahasia bank scsuai dcngan kclaziman yang berlaku 
dalarn dunia perbankan, yang rumusannya discrtai sanksi 
yang cukup herat hagi pihak yang melanggarnya, yaitu 
di an cam pidana pcnjara yang diatur dalam Pasal 47 
RUU. 

m) Kctcntuan Pidana dan Sanksi Adrninistratif : 
Dalarn RUU ini kccuali adanya sanksi pidana, juga ada 
sanksi adrninistratif yang diatur secara bertahap dalam 
Pasal 37, sedangkan sanksi pidananya diatur dalarn Pasal 
46 s.d Pasal 49. 
Dengan adanya sanksi pidana yang cukup bcrat dcngan 
hukurnan kurnulat if tcrscb ut, rn aka praktck-praktek 
scperti "YAKAM" dan praktek-praktek manipulasi serta 
kcjahatan di sektor-se ktor usaha perbankan lainnya, 
dapat ditindak bcrdasarkan ketentuan dalarn RUU. 

n) Dcngan dipindahkannya Pasal 52 huruf c lama kc dalarn 
Pasal 47 huruf a lama yang kcmudian menjadi Pasal 54 
huruf b baru, mak a pada Bank Pcmbangunan Daer ah 
bcrlaku Ketentuan Peralihan sebagaimana Bank milik 
Negara. 

o) Dalam RUU ini Lemhaga Keuangan bukan Bank pada 
prinsipnya ditiadakan schagaimana diatur dalam Pasal 
57 yang menegaskan : 
"Lembaga Keuangan bukan Bank yang telah memiliki 
izin usaha pada saat undang-undang ini mulai berlaku 
dapat menyesuaikan kegiatannya sebagai bank berda 
sarkan ketentuan dalam undang-undang ini, selambat 
lambatnya dalam jangka w aktu 1 (satu) tahun sejak 
mulai berlakunya undang-undang ini ". 

p) Untu k menampung kegiatan dan usaha rnasyarakat di 
bidang perkrcditan yang sudah berjalan sejak lama 
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seperti Bank Desa, Lumbung Desa, Lurnbung Pipih 
Nagari, dan lain-Iain sebagaimana tersebut Pasal 56, 
diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat berda 
sarkan undang-undang ini, dengan memenuhi persyarat 
an-persyaratan dan tata cara yang ditetapkan dengan 
Peraturan Pemerintah, 
Hal tersebut membuktikan betapa akomodatif dan re 
sponsifnya serta keluwesannya RUU ini. - 

Sebelum FPP sampai pada persetujuannya atas RUU 
ini, FPP menyampaikan beberapa hal sebagai berikut : 
a) FPP memandang perlu Pemerintah merubah struktur 

penerimaan pajak, sehingga di masa mendatang 
lebih banyak penerimaan dar i pembayar pajak 
langsung dari pada pajak tidak langsung, Dengan 
mengarahkan prioritas pemberian kredit kepada 
wajib pajak badan yang kecil, maka mereka diper 
lakukan secara khusus dan diberikan Iasilitas yang 
sudah sepantasnya mereka terima sehingga dapat 
meningkatkan omzet serta melebarkan usahanya dan 
mengakibatkan dapat naik kelas menjadi pengusaha 
menengah, Termasuk perlu jatahnya KUK diting 
katkan menjadi 50% dari kredit yang disediakan 
dunia perbankan, karena KUK tersebut dikhususkan 
program-program yang produktif bukannya bersifat 
konsumtif. 

b) Distribusi peredaran uang yang sebesar 65% sirku 
lasinya berada di Jakarta dan 20% sisanya di luar 
Jakarta tetapi masih di Pulau Jawa. Sedangkan 15% 
lainnya berada di luar Pulau Jawa. Ha] ini FPP 
meminta perhatian Pernerintah agar peranan per 
bankan harus diarahkan sehingga ketimpangan dis 
tribusi peredaran uang dapat ditanggulangi dan 
dapat mengurangi kesenjangan yang terjadi di 
masyarakat serta mencegah urbanisasi penduduk ke 
kota-kota besar. 

c) Untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian (prudent) 
dalam dunia perbankan perlu diadakan aturan main 
yang rnenjamin rasa aman dan perlindungan hukum 
bagi masyarakat yang menjadi pelanggan produk 
produk perbankan, serta menjamin pula keharusan . 
rasa tanggung jawab pihak penyelenggara usaha 
perbankan sehingga dapat mewujudkan stabilitas 
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nasional dan melcstarikan kepcrcayaan masyarakat 
terhadap pcrtahanan nasional. 

d) FPP mengharapkan kepa da Bank Indonesia untuk 
bckcrja lcbih keras dan lcbih profesional. Mcngingat 
kernajuan dunia perbankan yang sangat cepat harus 
diimhangi pula o lch kcmampuan pcngawasan dari 
Bank Scntral khususnya mcngenai akuntan puhlik 
mana saja yang dapat mcngaudit laporan kcuangan 
hadan usaha perbankan mcngingat mercka mcnyirn 
pan kcpcrcayaan yang bcgitu hcsar dari masyarakat 
yang mcnitipkan dananya unluk dikelola, schingga 
tidak tcrulang lagi kasus laporan kcuangan palsu 
yang dibuat salah satu hank yang sudah go public. 
Karcnanya pcrlu sclcktit tcrh ad ap akuntan puhlik 
yang akan dipakai untuk mcrnpcrkccil resiko adalah 
tanggung jawab Otoritas Pengawasan scbagai upaya 
pcngayornan mcnuju usaha yang schat Lian bertang 
gung jawab demi mclinJungi kcpcntingan masyara 
kat. 

4) Htronimus Soripada Sihomblng dari FPDJ· 
Juru bicara FPDI mcngcmukaknn bahwa dcngan lahir 

nya undang-undang ini nanlinya akan dapat rncnjawab rasa 
kcragu-raguan di kalangan musyarakat akan nilai dan mutu 
RlJU, mcngingat mater i dan pcnjclasan yang tcrtuang di 
dalam ny a lchih bcrturn pu pada fungsi pcrb an ka n schagai 
lcmbaga kcpcrcayaan yang lcbih mcnckankan kcpada aspek 
kornersialnya saja, sedangkan aspck idcalnya juga mcngacu 
pada nilai-nilai Pancasila, UUD 1945 dan GBIIN scbagai 
komitmcn bangsa dalarn mclaksanakan Pcmhangunan Na 
sional. 

Lebih lanjut juru bicara FPDJ mcngcmukakan kckhawa 
tiran masyarnkat tcr~chut tdah d;ipat tcrjawab olch Pansus 
dcngan dimuatnya B;1h JI haru mcngcnai asas , Iungsi , dan 
tujuan yang lcrmuat dalarn Pasal 2, 3, dan 4 b escrta Pcnjcla 
sannya terrnasuk pcr ba i k an r u rn u sa n pa d a kon s idcr a n s 
"Mcngingat" dan "Mcnimbang". 

Perlunya rnisi khusus Jari pcrbankan da lam tahap pcm 
bangunan sckarang ini, Lelah dirumuskan dalarn pcnambahan 
ayat (2) baru di Pasal 5 dun discmpurriakan bgi di Pasal 11 
dan Penjclasannya. 

Mengcnai pcngusaha kecil dan kopcrasi yang selarna ini 
sulit mendapat krcdit karcna pcrsyaratan agunan yang dirasa 
kan bcrat scpcrti tcrmuat dalarn Pasal 6 huruf a, disernpurna- 
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kan dalam Pasal 8 beserta penjelasannya. Dengan demikian 
telah menjawab masalah yang dipersoalkan. 

Bank Perkreditan Rakyat bahwa Iungsi utamanya adalah 
untuk memberikan jasa perbankan kepada masyarakat/ 
pengusaha kecil, usaha informal dan tradisional di desa-desa 
dan di kota-kota, FPDI menyambut baik tujuan BPR yang 
dikemukakan oleh Pemerintah untuk dapat menunjang pem 
bangunan dan modernisasi di pedesaan, Dengan rumusan 
baru Pasal 16 ayat (5) serta Penjelasannya dan Pasal 19 ayat 
(1), (2), dan (3) serta Penjelasannya, maka menurut FPDI 
bahwa kedua tujuan tersebut telah dapat tertampung. 

Hal lain yang dikemukakan FPDI adalah mengenai 
Badan Hukum. Sebagaimana tertera dalam Pasal 21, badan 
hukum Bank Umum terdiri dari : Perusahaan Perseroan 
(Persero), Perusahaan Daerah, Koperasi dan Perseroan Ter 
batas, sedang untuk Bank Perkreditan Rakyat terdiri dari: 
Perusahaan Daerah, Koperasi, Perseroan Terbatas dan bentuk 
lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, hal ini 
telah dapat menampung 3 pelaku ekonomi sesuai dengan 
Pasal 33 UUD 1945 dan juga sangat realistis karena sudah 
dapat menampung lembaga perbankan yang lebih kecil dari 
BPR seperti Bank Desa, Lumbung Desa, Badan Kredit Desa 
dan lembaga-lembaga lainnya sebagaimana yang dirumuskan 
dalam Pasal 26. 

Selanjutnya untuk menjawab tantangan globalisasi inter 
nasional, maka Bank Umum dapat melakukan emisi saham 
melalui bursa efek di Indonesia sebagaimana dirumuskan 
dalam Pasal 26 ayat (1). FPDI sependapat adanya pembata 
san yang tegas seperti terumus dalarn Pasal 26 ayat (3) dan 
(4). 

Pasal 25 RUU ayat ( 4) dan (5) yang ban yak dipermasa 
Iahkan oleh pihak perbankan, karena dianggap dapat rnenim 
bulkan berbagai penafsiran yang merugikan pihak pelaksana 
perbankan, maka dengan rumusan baru sebagaimana tertera 
dalam Pasal 29 ayat ( 4) dan (5), FPDI berpendapat hal ini 
telah dapat menampung kekhawatiran tersebut termasuk 
rumusan Penjelasan ayat (5). 

Mengenai Dewan Moneter, FPDI berpendapat bahwa 
fungsinya sebagaimana tertera dalam UU No. 13 Tahun 1968 
tentang Bank Sentral adalah membantu Pemerintah dalam 
merencanakan dan menetapkan kebijaksanaan moneter 
secara makro, sehingga tugas pemhinaan dan pengawasan 
secara teknis operasional tetap berada di tangan Bank Indo- 



nesia. Oleh sebab itu Mentcri Keuangan dalarn fungsinya 
mernberi izin usaha bank dan mcncabutnya atas usu! Bank 
Indonesia, sudah sewajarnya perbankan yang dianggap yang 
dianggap dapat mernbahayakan kepentingan umum, FPDI 
bcrpendapat hal tersebut telah dirumuskan dcngan baik 
dalam Bab V tentang Pembinaan dan Pengawasan. 

Kcrnudian mengcnai Rahasia Bank dibanding dengan 
VU No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan dan 
UU No. 13 Tahun 1968 lcntang Bank Sentr al, RUU ini Icbih 
tegas dan lebih maju. Karena kalau sernula tentang rahasia 
bank diatur dal arn kctentuan peralihan, dalarn RUU yang 
tclah <lisempurnakan diatur dalarn Bab tcrsendiri, yaitu Bab 
VII tcntang Rahasia Bank yang dipertegas dalam Pasal 42 
yang dikccua likan sebagaimana diatur <la lam Pasal 41, Pasal 
43 dan Pasal 44. 

Demikian pula mengcnai kcpentingan dalarn pcrkara 
pcrdata, Menteri Keuangan mcmberi izin kepada pejabat 
yang discbut dalarn RUU untuk mempcroleh keterangan dari 
bank tentang kcadaan keuangan tcrsangka/terdakwa, FPDI 
mcncatat scbagai usul untuk dipcrtegas bahwa dalam perkara 
pcrdata antara bank dengan nasabahnya terrnasuk di dalam 
nya bagi kepentingan ahli warisnya. Tetapi dalam pembaha 
san usul pen ambahan pengcrtian ahli war is belum dapat 
diterirna sebagai keputusan , namun dijadikan catatan demi 
penyclesaian suatu pcrkara antara bank dengan para ahli 
waris nasabah untuk mcndapatkan perhatian scmua pihak. 

Dan sebelurn rnengakhiri pcndapat akhirnya, juru bicara 
FPDI mcminta perhatian terhadap Pasal 34 RUU ayat (2) 
dalam kaitannya dengan Pasal 41 RUU ayat (2). Pasal ini 
mengcnai larangan mernhocorkan rahasia bank scrta bcsar 
nya ancaman pidana sorta denda bagi yang melanggarnya. 
Yang diancam hukuman dalam pasal-pasal tcrsebut adalah 
para pengclola bank dan pihak tcrafiliasi, sedang pihak lain 
yang karena jabatannya : Dircksi dan pegawai Bank Indone 
sia, Anggota-anggota Dewan Moncter, Pcjabat-pejabat Pajak 
yang ditugaskan Menter i Kcuangan untuk kepcntingan per 
pajak, pihak Kepolisian, Jaksa atau Hakim untuk kepentingan 
pengadilan dikecualikan dari ancaman hukurnan yang dimak 
sud dan hukumannya dibcdakan sesuai dengan undang 
undang atau peraturan pcrundang-undangan lain. 
Hal ini mcnurut FPDI ditinjau dari sudut keadilan harus se 
gera disesuaikan dan diluruskan, schingga masyarakat tidak 
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lantas menuding bahwa ancaman hukuman bagi pejabat 
selalu lebih ringan dad yang bukan pejabat. 

Dan dengan akan dilaksanakannya undang-undang ten 
tang perbankan ini, FPDI mengharapkan : 
a) Karena perbankan adalah salah satu sarana yang mem 

punyai peran strategis dalam menyerasikan, menyeim 
bangkan dan menyelaraskan unsur-unsur Trilogi Pem 
bangunan, agar daJam pemberian izin bank Pemerintah 
tetap konsekuen dan konsisten dengan ketentuan-keten 
tuan yang telah diatur dalam RUU ini. 

b) Untuk terciptanya lembaga perbankan yang mampu ber 
fungsi secara efisien, sehat, wajar dan marnpu mengha 
dapi persaingan global, mampu melindungi dana yang 
dititipkan masyarakat dan menyalurkannya ke bidang 
bidang produktif, hal itu akan terwujud bila ada pem 
binaan dan pengawasan yang efektif dan efisien. 
Dan terakhir Menteri Keuangan dalarn kata sambutannya 

mengatakan bahwa dcngan disetujui RUU ini olch Dewan, 
maka perbankan Indonesia telah memiliki landasan yang 
kokoh dalam melaksanakan kegiatannya. Dalarn kaitannya 
dengan itu pihak perban kan Indonesia perlu melakukan 
langkah-langkah penyesuaian-penyesuaian dengan ketentuan 
yang ada dalarn RUU ini, antara lain: bentuk hukum Bank 
milik Negara yang harus disesuaikan menjadi Perusahaan 
Perseroan (Persero ), serta penyesuaian jenis bank menjadi 
Bank Um urn atau Bank Perkreditan Rakyat. 

Se lain itu , agar RUU ini setelah diun dang kan dan 
menjadi undang-undang dapat dilaksanakan, Pernerintah 
akan segera menyiapkan serangkaian Peraturan Pemerintah, 
Keputusan Menteri Keuangan, serta Keputusan Direksi Bank 
Indonesia, untuk segera ditetapkan. 

Selanjutnya berdasarkan keputusan DPR-RI Nomor : 
15/DPR-RI/III/1991-1992 tanggal 17 Pebruari 1992 tentang 
Persetujuan terhadap RUU tentang Perbankan, dan dengan 
surat pengantar Ketua DPR-RI Nomor: RU.01/909/DPR 
RI/1992 tanggal 17 Pebruari 1992, RUU tersebut disarnpai 
kan kepada Presiden untuk mendapatkan pengesahannya, 
Kemudian setelah rnendapatkan pengesahan Presiden RUU 
tentang Perbankan menjad i Undang-Un dang Nomor : 7 
Tahun 1992 tentang Perbankan, 



938 

Menimbang :a. bahwa untuk mcrnclihara kesinarnbungan pclaksa 
naan pcrnhangunan nasional guna mewujudkan 
masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berda 
sarkan Asas kckeluargaan scbagairnana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar 1945, pclaksanaan 
pcmbangunan ckonomi perlu lcbih mernpcrhatikan 
keserasian dan kcseimbangan aspek-aspck pemera 
taan, stabilitas Jan perturnbuhan; 

b. bahwa pcrbankan dcngan f ungsi utarnanya sebagai 
pcnghimpun dan pcnyalur dana masyarakat, rnerni 
liki pcranan yang stratcgis <li dalam pelaksanaan 
pemerataan, stab ilitas, dan perturnbuhan ekonomi 
sccara serasi dan scimbang; 

c. bahwa perkembangan perekonomian nasional mau 
pun intcrnas ion a l yang senantiasa bergerak cepat 
disertai dengan tantangan-tantangan yang sernakin 
luas pcrlu se lalu dapat diikuti sccara tanggap oleh 
perbankan nasional dalam rnenjalankan fungsi dan 
tanggung jawabnya kepada masyarakat, baik scba 
gai perbankan umum yang pelayanannya rnenjang 
kau semua lapisan masyarakat maupun pcrhankan 
perkrcditan rakyat yang pelayanannya diperuntuk 
kan bagi golongan ckonomi lcmah; 

d. bahwa untuk mencapai maksud di atas, maka perlu 
disusun Undang-undang haru mcngcnai Perbankan; 

Mcngingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), 
Pasal 23 dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; 

2. Undang-undang No.12 Tahun 1967 tentang Pokok 
Pokok Perkopcrasian (Lembaran Negara Nomor 23 
Tahun 1967, Tarnbahan Lcmharan Negara Nomor 
~32); 

DENGAN RAH!\1AT TUllAN YANG MAHA ESA, 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. 

PERBANKAN 

RAN CAN GAN 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR ..... TAHUN 1991 
TENTANG 
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7. 

/ 
pasal 1 

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 
1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia; 
2. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia; 
3. Dewan Moneter adalah Dewan Moneter sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-undang yang berlaku; 
4. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia seba 

gaimana dimaksud dalam Undang-undang yan berlaku; 
5. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyara 

kat dalam bentuk, Simpanan baikuntuk disalurkan maupun 
digunakan untuk tujuan lain; 

6. Bank Umum adalah Bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu 
Iintas pembayaran; 
Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank yang dapat menerima 
Simpanam hanya dalam bentuk Deposito Berjangka, Tabungan 
dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; 

8. Bank Campuran adalah Bank Umum yang didirikan bersama oleh 
satu atau lebih Bank Umum yang berkedudukan di Indonesia dan 
didirikan oleh Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum 
Indonesia yang dimilik! sepenuhnya oleh Warga Negara Indone 
sia, dengan satuan atau lebih Bank yang berkekdudukan di luar 
negeri; 

9. Kantor Cabang adalah setiap kantor Bank yang secara langsung 
bertanggung jawab kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan, 
dengan tempat usaha yang perrnanen di mana Kantor Cabang 
tersebut melakukan kegiatannya; 

10. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat 
kepada Bank dalam bentuk Giro, Deposito Berjangka, Sertifikat 
Deposito, Tabungan dsn/atau bentuk Iainnya yang dipersamakan 
dengan itu; 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERBANKAN. 

MEMUTUSKAN: 

Dengan persetujuan 
DEWAN PERWAKII.AN RAKYAT REPUBUK INDONESIA 

3. Uadang-undang No.13 Tahun 1968 tentang Bank 
Sentral (Lembaran Negara Nomor 63 Tahun 1968, 
Tambahan Lemharan Negara Nomor 2865); 
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11. Giro adalah Simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pemba 
yaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dcngan rneng 
gunakan eek, surat perintah pembayaran lainnya atau dcngan cara 
pernindah-bukuan; 

12. Deposito Berjangka adalah Simpanan yang penarikannya hanya 
dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara 
penyirnpan dengan Bank yang bcrsangkutan; 

13. Sertifikat Deposito a da lah Dcposito Berjan g ka yang bu k ti 
simpanannya dapat diperdagangkan; 

14. Tabungan adalah Simpanan yang penarikannya hanya dapat dila 
kuka menurut syarat tcrtentu yang disepakati, tetapi tidak dapat 
ditarik dengan eek atau 3\at yang dapat dipcrsarnakan dcngan itu; 

15. Surat Bcrharga adalah surat pcngakuan hutang, wescl , saharn, 
obligasi, sekuritas Icredit, atau setiap derivatip dari Surat Bcrhar 
ga atau kcpentingan lain atau suatu kcwajihkan dari pcn erb it, 
dalam bentuk yang lazim dipcrdagangkan dalam pasar modal dan 
pasara uang; 

16. Krcdit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipcrsa 
makan dcngan itu , berdasarkan persetujuan atau kescpakatan 
pinjam-rnerninjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajib 
kan pihak pcminjarn untuk mclunasi hutangnya sctelah jangka 
waktu tertcntu dcngan jumlah bunga, imb alan atau pcmbagian 
basil kcuntungan; 

17. Pcnitipan adalah pcnyimpanan harta bcrdasarkan kontrak antara 
Bank Umum dengan penitip yang di dalarnnya ditentukan bahwa 
Bank Umum yang bersangkutan mclakukan penyimpanan narta 
tanpa mempunyai hak kepcrnilikan atas harta tersebut; 

18. Wali Amanat adalah Bank Urnum , yang berdasarkan suatu per 
janjian antara Bank Umum terscbut dcngan ernitcn Surat Berhar 
ga, ditunjuk untuk mewakili kepcntingan sernua pemcgang Surat 
Bcrharga terscbut; 

19. Pihak Tcrafiliasi adalah: 
a. anggota dewan kornisar is, dircksi , pejahat, atau karyawan 

Bank; 
b. pihak yang mernberikan jasanya kepada Bank yang bersang 

kutan, terrnasuk konsultan, konsultan hukurn, akuntan, peni 
lai; 

c. pihak yang berdasarkan ketcntuan yang ditetapkan oleh Bank 
Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan Bank; 

20. Rahasia Bank adalah segala scsuatu yang berhuhungan dengan 
keuangan dan hal-hal lain dari nasabah Bank yang mcnurut kelaz 
iman dunia perbankan perlu dirahasiakan. 
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Usaha Bank Umum meliputi: 
a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan 

berupa Giro, Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito, Tabungan, 
dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; 

b. memberikan Kredit; 
c. menerbitkan surat pengakuan hutang; 
d. membeli, menjual atau menjamin atau resiko sendiri maupun 

untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya: 
1. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh Bank 

yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan 
dalam perdagangan surat-surat dimaksud; 

2. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa 
berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perda 
gangan surat-surat dimaksud; 

3. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan Pemeritah; 
4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI); 
5. obligasi; 
6. surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun, 

a tau 
7. instrumen Surat Berharga lain yang berjangka waktu sampai 

dengan 1 (satu) tahun; 
e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk 

kepetingan nasabah; 
f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjam 

kan dana kepada Bank lain, baik dengan menggunakan surat, 

Bagian Kedua 
Usaha Bank 

Pasal 4 

Pasal 3 
Suatu badan atau perorangan yang menghimpun dana dari masya 

rakat dalam bentuk Simpanan, wajib memperoleh izin sebagai Bank 
Umum atau Bank Perkreditan Rakyat. 

Jen is Bank adalah: 
1. Bank Umum 
2. Bank Perkreditan Rakyat 

BAB II 
JENIS DAN USAHA BANK 

Bagian Pertama 
Jenis Bank 

Pasal 2 
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Pasa l 5 
Sclain mclakukan kcgialan usaha scbagairnana dimaksud Jalam 

Pasal 4, Bank Umurn dapat pula: 
a. mclakukan kegiatan dalam valuta asing dcngan mcrncnuhi kctcn 

tuan yang ditetapkan olch Bank Indonesia; 
b. melakukan kcgiatan pcnycrtaan modal pada Bank atau perusa 

haan Jain di hidang Jscuangan, scpcrti scwa guna usaha , modal 
vcntur a, pcrusahaan efck, asuransi, serta Lcmbaga Kliring Pcnyc 
lcsaian dan Pcnyimpanan, dcngan mcmcnuhi kctcntuan yang 
ditctapkan oleh Bank Indonesia; 

c. mclakukan kcgiatan pernyutaan modal scmcntar a untuk mcngat 
asi akibat kegagalan Kredit, dcngan syarat harus menarik akihat 
kcgagnlan Krcdit , dcngan mcmcnuhi kctcntuan yang d itctapkan 
olch Bank Indonesia; Jan 

d. hertindak sehagai pcndiri dana pcnsiun dan pcngurus dana pcnsi 
un scsuai dcngan ketcntuan dalarn perunclang-undangan daria 
pcnsiun yang bcrlaku. 

sarana tclckomunikasi maupu dcngan wcscl unjuk, eek atau 
sarana lainnya; 

g. rn encr ima pembayaran dari tag ihan alas Surat Bcrharga dan 
melakukan perhitungan dcngan atau antar pihak kctiga; 

h. mcnycdiakan tcmpat un luk mcny impan barang dan surat herhar 
ga; 

1. m e lakuk ar ke.g iatan Pen itipan untuk kcpcntingan pih a k lain 
bcrdasarkan suatu kontrak; 

J. melakukan pcncrnpatan dana dari nasabah kcpada nasabah lain 
nya dalarn hcntuk surat berharga yang tidak tcrcatat di bursa efck; 

k. mcmhcli rnclalu i pclclangan harang-harang jaminan baik sernua 
maupun scbagian dalarn hal deb itur tidak mcmcnuhi kewaj ihan 
kewajibannya kcpada Bank, dengan kctcntuan harang jaminan 
yang dihcli terscbut wajih dicairkan scccpatnya; 

I. mclakukan kcgiatan anjak piutang, usaha kartu krcdit dan keg ia 
tan Wali Amanat; 

m. mcnycdiakan pcmhiayaan hagi nasahah hcrJasarkan prinsip 
pcmbag ian hasil kcuntungan scsu ai dcngan kctcntuan y;rng dire 
tapkan dalarn Pcraturan Pemcrintah; 

n. mclakukan kcgialan lain yang laz imn ya dilakukan olch Bank 
scpanjang tidak bcrtcntangan dcrigan Un dang undang ini dan 
pcraturan pcrunda ngunda ng;i n yang bcrlaku. 
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Pasal 8 
(1) Bank Indonesia dapat menetapkan ketentuan mengenai batas 

maksimum pernberian Kredit, pemberian jaminan, penempatan 
investasi Surat Berharga, atau hal lain yang serupa, yang dapat 
dilakukan oleh Bank kepada peminjam atau sekeompok pernin 
jam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam 
kelompok yang sama dengan Bank yang bersangkutan. 

(2) Batas maksimum sebagimanadimaksud dalam ayat (1) tidak 
boleh melebihi 30 % (tiga puluh perseratus) dari modal Bank, 
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan o1eh Bank Indonesia. 

(3) Bank Indonesia dapat menetapkan ketentuan mengenai batas 
maksimum perberian Kredit, pemberian jaminan, penernpatan 
investasi Surat berharga, atau hal lain yang serupa, yang dapat 
dilakukan oleh Bank kepada: 
a. pemegang saham yang memiliki 10 % (sepuluh perseratus) 

atau lebih dari modal disetor Bank; 
b. anggota dewan komisaris; 
c. anggota direksi; 
d. keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

huruf b dan huruf c; dan 
e. pejabat Bank lainnya; serta 

(2) 

(3) 

Pasal 7 
Bank Umum yang menyelenggarakan kegiatan Penitipan seba 
gairnana dimaksud dalarn Pasal 4 huruf i, bertanggung jawab 
untuk menyimpan kekayaan milik Penitip, dan memenuhi kewa 
jiban-kewajiban lain sesuai dengan kontrak. 
Harta yang dititipkan wajib dibukukan dan dicatat secara tersen 
diri, 
Dalam hal Bank mengalami kepailitan, semua harta yang dititip 
kan pada Bank tersebut tidak masukan dalan harta kepaihtan dan 
wajib dikernbalikan kepada yang bersangkutan. 

(1) 

Bank Umum dilarang: 
a. memberikan Kredit tanpa jaminan; 
b. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c; · 
c. melakukan usaha perasuransian; dan/atau 
d. melakukan usaha Jain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimak 

sud dalam Pasal 4 dan Pasal 5. 

Pasa] 6 
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Pasal 11 
Ketcntuan scbagaimana dirnaksud d.ilam Pasal ~ bcrlaku juga 

bagi Bank Pcrkrcditan Rakyat. 

Bank Pcrkrcdit.m Rakyat dilarang : 
a. mcncrima Sirnpanan berupa Giro dun ikut sorta dalarn Jalu lintas 

pcrnbayaran; 
b. mclakuk.m kcgiatan usaha dal.un valuia asing; 
c. mcmbcr iknn Krcdit tan pa jarnin.m; 
d. mclakukan pcnyertaan modal; 
c, mclakukan usaha pcrasuranxian; dan/atau 
r. melakukan jcnis usaha lainnya diluar usaha sehagaimana dimak 

sud dalam Pasal 9. 

Pasal 10 

Bagian Kctiga 
Bank Pcrkrcditan Rakyat 

Pasal 9 
Usaha Bank Pcrkrcditan Rakyat mcliput i: 
a. mcngh impun dana dari masyarakat dalam hentuk Sirnpanan 

bcrupa Deposito Bcrjangka, Tabungan dan/ata u hcntuk lainnya 
yang dipersamakan dcngan itu; 

h. mcmbcrikan Krcdit; 
c. mcnycdiakan pcrnhiayaan hagi nasahah hcrdasarkan prinsip 

pcmbagian hasil keuntungan scsuai dcngan ketcntuan yang Jite 
tapkan dalam Per aturan Pcmcrintah; 

J. mcncmpatkan dananya dalam bcntuk Scrt ifikat Bank Indonesia 
(SBI), Dcposito Bcrjangka, Scrtif'ikat Dc pos ito , dan/atau Ta 
bungan pada Bank lain. 

f. perusahaan-perusahaan yang didalamnya tcrdapat kepen 
tingan dari pihak-pihak scbagai pada dalam huruf a. huruf b, 
huruf c, huruf.. . 

(4) Batas maksimum schagairnana dimaksud dalam ayat (3) tidak 
b o l eh m e lcb i h i 10 ';{-, (scpuluh perscratus) dari modal Bank, 
sesuai dcngan kctcntuan yang ditctapkan olch Bank Indonesia. 

(5) Pelaksanaan kctcntuan scbagaimana dimaksud dalarn ayat (1) dan 
ayat (3) wajib dilaporkan scsuai dengan kctcntuan yang ditetap 
kan oleh Bank Indonesia. 
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Pasal 13 
Untuk mendapatkan izin usaha sebagai Bank Umum yang berben 

tuk Bank Campuran, wajib dipenuhi persyaratan sebagaimana dimak 
sud dalam Pasal 12 ayat (3) dan ayat (5), serta ketentuan yang ditetap 
kan dengan Peraturan Pemerintah, yang mengatur: 

a. jumlah kepemilikan asing yang diizinkan; 
b. pihak-pihak yang diizinkan bekerja sama; dan 
c. hal-hal lain yang menutut Dewan Moneter hams diatur untuk 

kepentingan umum. 

BAB III 
PERIZINAN, BENTUK HUKUM 

DAN KEPEMILIKAN 
Bagian Pertama 

Perizinan 
Pasal 12 

(1) Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari 
masyarakat dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Deposito 
Berjangka, Sertifikat Deposito, Tabungan, dan/atau bentuk lain 
nya yang dipersamakan dcngan itu wajib terlebih dahulu menpc 
roleh izin usaha sebagai Bank Umum alau Bank Perkreditan 
Rakyat dari Menteri Keuangan, kecuali apabila kegiatan meng 
himpun dana dari masyarakat termaksud diatur dengan Undang 
undang tersendiri, 

(2) Izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat diberikan 
oleh Menleri setelah mendcngar pertimbangan Bank Indonesia. 

(3) Untuk mendapatkan izin usaha Bank Umum dan Bank Perkredi 
tan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dipcnuhi 
persyaratan penting: 
a. struktur organisasi; 
b. permodalan; 
c. kepemilikan; 
d. keahlian dibidang perbankan; 
e. kelayakan rencana kerja; dan 
f. hal-hal lain yang ditetapkan oleh Menteri, setelah mendengar 

pertimbangan Bank Indonesia. 
(4) Untuk mendapatkan izin usaha Bank Perkreditan Rakyat, di 

samping memenuhi syarat-syarat sebagaimana dirnaksud dalam 
ayat (3) wajib dipenuhi pula persyaratan tentang lokasi kantor 
Bank. 

(5) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalarn ayat (3) dan ayat ( 4), 
dan tata cara perizinannya diatur lehih lanjut dengan Pelaturan 
Pemerintah. 
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Bagi.m Kcdua 
Bcntuk Hukum 

Pasal 17 
(l) Bentuk hukum dari suatu Bank Umum dapat hcrupa : 

a. Perscroan Tcrba Las; atuu 
b. Kopcrasi. 

(2) Bentuk hukurn dari suatu Bank Pcrkrcditan Rakyat dapat bcrupa: 
a. Pcrscr oan Terbatas; atau 
b. Kopcrasi; atau. 

Pas:il 16 
(1) Pembukaan Kantor Cahang, Kantor Cahang pcmbantu d.in kantor 

pcrwaki Ian dar i suatu Bank yang bcr kcdudu kan di 1 u ar ncg eri 
hanya dapat dilakukan dcngan izin Mcntcri sctclah mcndcngar 
pcrtimhangan Bank Indonesia. 

(2) Pcmbukaan kantor di bawah Kantor Cahang pcmhantu dari B:111k 
scbagaimana dimaksud dala m ayat (1) wajih dilupor kun kcpadu 
Bank Indonesia. 

(3) Pcrsyaratan dan tata cara pcrnhukaan kantor-kantor scbagaimana 
dirnaksud dalam a yat (1) Jan ayat (2) diatur lehih Ianjut dcngan 
Peraturan Pemcrintah. 

Pasal 15 
(1) Bank Perkrcditan Rakyat han ya dapat mcmhuka Kantor Cahang 

atau jcnis Kantor lainnya dcngan mcmcnuhi kctcntuan mcngenai 
Jokasi kantor hank. 

(2) Pcrnbukaan Kantor scbagairnana dimaksud dalarn ayat (l) wajib 
dilaporkan kcpada Bank Indonesia. 

(3) Mcnteri sctclah mcndcngar pcrtirnbangan l3ank Indonesia mcn c 
tapkan pcr s yar atan Jan tata car a pcrnb u kaan Kantor Cahang 
scbagaimana <limaksud dalum ayat (1) Jan ayat (2) 

Pasal 14 
(1) Pcmbukaan Kantor Cahang Bank Umum hanya dapat dilakukan 

dcngan izin Mcntcr i, sete lah ruendcng ar pcrtirnbangnn Bank 
Indonesia. 

(2) Pernbukaan Kantor Cabang <lan pcrwakilan Bank di luar ncgeri 
hanya dapat dilakukan dcngan izin Mcnter i, sctclah mcndcngar 
pertimbangan Bank Indonesia. 

(3) Pcrnbukaan kantor Ji hawah Kantor Cabang Bank Umum wajib 
dilaporkan kcpada Bank Indonesia. 

(4) Menter: setclah mcndcrigar pcrtimbangan Bank Indonesia menu 
tapkan pcrsyaratan dan tata cara pernbukaan kantor kantor Bank 
scbagaimana dirnaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) 
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Pasal 21 
Bank Urnum dan nasabah Perkreditan yang berbentuk hukum 

Perseroan Terbatas, sahamnya hanya dapat diterbitkan dalarn bentuk 
saham atas nama. 

Pasal 22 
(1) Bank Umum dapat melakukan emisi saham melalui bursa efek di 

Indonesia. 
(2) Warga negara Indonesia, warga negara asing, badan hukurn 

Indonesia dan/atau badan hukurn asing dapat membeli saham 
Bank Umum yang dijua] herdasarkan ketentuan sebagairnana 
dimaksud dalam ayat (1). 

(3) Ketentuan mengenai jumlah saham Bank Umum yang dapat 
dimiliki oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing 
melalui bursa efek ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 

Pasal 20 
Bank Umum dan Bank Pcrkreditan Rakyat yang berbentuk 

hukum Koperasi, kepemilikan) a diatur berdasarkan ketentuan dalam 
Undang-undang No. 12 Tahun 1967. 

Pasal 19 
Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh 

warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh perni 
liknya warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia, 
Pemerintah Daerah, atau dapat dimiliki bersama di antara ketiganya. 

Bagian Ketiga 
Kepernilikan 

Pasal 18 
Bank Umum hanya dapat didirikan oleh: 
a. Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang 

sepenuhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan 
hukum Indonesia; atau 

b. Bank yang pendirinya sebagaimana dirnaksud dalam huruf a 
dengan Bank yang berkedudukan di luar negeri. 

c. Bentuk Jain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 
(3) Bentuk hukum dari kantor perwakilan dan Kantor Cabang Bank 

yang berkedudukan di luar negeri mengikuti bentuk hukum 
kantor pusatnya, 
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Pasal 26 
(1) Bank wajib mcnyampaikan kcpada Bank Indonesia, scgala 6 

kctcrangan, dan pcnjclasan mmengenai usahanya mcnurut tata 
cara yang ditetapkan olch Bank Indonesia. 

(2) Bank alas permintaan Bank Indonesia, wajih mernbcrikan kescrn 
patan bagi pcmcriksaan buku-buku dan bcrkas-bcrkas yang ada 
padanya, scrta wajib mcmbcrikan hantuan yang dipcr lukan dalam 
rangka mcmpcrolch kebenaran dari segala kcterangan, dokurnen 
dan pcnjclasan yang diperolcn o\ch Bank yang bcrsangkutan. 

6[ 

I3ABIV 
PENGAWASAN DAl\ PEMBJNAAN RI 

Pasal 25 
(1) Pcngawasan dan pcmb[na;>,11 Bank di\akukan nleh Bank lrulonc 

sia. 
(2) Bank Indonesia rncnctapkan kctcntuan tcntang kesehatan hank 

dcngan mempcrhatikan .aspck pcrrnoda Ian, kua I itas a set, ku al itas 
manajcmcn, rcntahilitas, likuiditas, dan aspck lain yang bcrhu 
bungan dcngan usaha bank. 

(3) Bank wajih mc mc lihara kcschatan sesuai de ngan ketentu an 
scbagaimana dim aksud dalam ayat (2) dan wajib mclakukan 
usaha scsuai dcngan azas-azas pcrbankan yang schat. 

(4) Dalam mcmhcrikan Krcdit dan mclakukan kcgiatan usaha lain 
nya Bank waj ih m encrnpub cara-car a yang t ida k mcrugikan 
kepcntingan nasahah yang m cmpcrca yakan da n an ya kcpada 
Bank. 

(5) Bank wajih memhcri kctcrangan kepada nasabahnya mcngenai 
transaksi yang mcngandung rc si ko kcrugian hagi nasahahnya 
yang dilaksanakan mclalui Bank. 

Pasal 24 
(1) Margcr atau konsolidasi an tar hank wajib tcrlcbih dahulu menda 

patkan izin Mcntcri sctcl ah mcndcng ar pcrtimhangan Bank 
Indonesia. 

(2) Kctcntuan mengcnai margi.:r atau konsolidasi ditctapkan dcngan 
Pcraturan Pcrncrintah. 

Pasal 23 
Pcrubahan kcpcmilikan Bank wajib: 
a. memenuhi kctcntuan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 12 ayal 

(5), Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22. 
h. dilaporkan kcpada Bank Indonesia. 
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Pasal 30 
Bank Indonesia dapat menetapkan pengecualian dari ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) bagi Bank Perkredi 
tan Rakyat: 

Pasal 31 
(1) · Apabila menurut penilaian Bank Indonesia suatu Bank diperkira 

kan mengalami kesulitan yang mernbahayakan kelangsungan 
usahanya, Bank Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada 
Menteri. 

(2) Dalam ha] suatu Bank rnengalami kesulitan yang membahayakan 
kelangsungan usahanya, maka Bank ndonesia dapat melakukan 
tindakan: 
a. meminta pemegang saham agar menambah modal; 

Pasal 29 
Bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi 

dalarn waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia 

Pasal 28 
(1) Bank wajib menyarnpaikan kepada Bank Indonesia neraca dan 

perhitungan laba/rugi tahunan serta penjelasannya, serta laporan 
laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan 
oleh Bank Indonesia. 

(2) Neraca serta perhitungan laba/rugi tahunan sebagaimana dimak 
sud dalam ayat (1) wajib terlebih dahulu diaudit oleh akuntan 
publik, 

(3) Tahun buku Bank adalah tahun takwim. 

(1) 

(2) 

(3) 

Pasal 27 
Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap Bank secara 
berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. 
Dewan Moneter dapat meminta Bank Indonesia untuk menyam 
paikan laporan mengenai hasil pemeriksaan Bank. 
Dewan Moneter dapat meminta Bank Indonesia untuk melakukan 
pemeriksaan khusus terhadap Bank, dan melaporkan hasil peme 
riksaan yang dilakukannya, 
Laporan pemeriksaanBank bersifat rahasia. 
Persyaratan dan tata cara perneriksaan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

(4) 
(5) 

(3) Keterangan tentang Bank yang diperoleh berdasarkan ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak diu 
mumkan dan bersifat rahasia. 
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Pasal 33 
(1) Dalam menjalankan kcg ia tann ya , Bank da pat menggunakan 

tenaga asing. 
(2) Pcrsyaratan mcngcnai pcnggunaan tcnaga as ing sebagaimana 

dimaksud da larn ayat (I) ditctapkan dengan Pera tu ran Pernerin 
tah. 

BABV 
DEWAN KOMISARJS, DIREKSI 

DAN TENAGA AS ING 
Pasal 32 

(1) Pcngangkatan kcanggotaan dcwan komisaris dan dircksi Bank 
wajib mcmenuhi ketcntuan scbaga imana dirnaksud da larn Pa sal 
12 ayat (5); 

(2) Peruhahan keanggotaan dewan komisar is dan direksi Bank seba 
gaimana dimaksud dalnm ayat (!) wajib dilaporkan kepada Bank 
Indonesia. 

b. meminta pemegang saham agar mengganti anggota dewan 
komisaris dan/atau dircksi Bank; 

c. mernerintahkan Bank agar menghapus bukukan Kredit yang 
macct, dan mcmperhitungkan kerugian Bank dcngan modal 
nya; 

d. merncrintahkan Bank agar melakukan pcnggabungan dan/ 
atau konsolidasi dengan Bank lain; 

e. mcmcrintahkan penjualan Bank kepada pembcli yang berse 
dia mengambil scluruh kcwajiban; atau 

L merigambil tindakan lain sesuai dcngan peraturan perundang 
undangan yang berlaku. 

(3) Apahila menurut penilaian Bank Indonesia: 
a. keadaan suatu Bank mcmbahayakan sistem perbankan; atau 
b. tindakan sebagaimana dirnaksud dalarn ayat (2) bclun cukup 

untuk mengatasi kcsulitan yang dihadapi Bank; 
Bank Indonesia mcngusulkan kcpada Mcntcri untu k mcncabut 
izin usaha Bank tcrscbut. 

(4) Berdasarkan usul Bank Indonesia sehagaimana dima ksud dalam 
ayat (3), Mcntcri mcncahut izin usaha Bank yang bersangkutan 
dan rnemerintahkan direksi untuk mclikuidasi Bank tcrscbut. 

(5) Dalam hal dircksi tidak melikuidasi Bank sebagairnan dinaksud 
dalam ayat ( 4), Mentcri sctclah mcndcngar pcrtimbangan Bank 
Indonesia meminta kcpada Pcngadilan untuk mclikuidasi Bank 
yang bcrsangkutan. 
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Pasal 38 
(1) Dalam rangka tukar-menukar informasi antara Bank, direksi Bank 

dapat mernberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada 
Bank Jain. 

Dalam perkara perdata antara Bank dengan nasabahnya, direksi 
Bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan 
tentang keadaan keuangan nasabah yang hersangkutan dan memberi 
kan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut. 

Pasal 37 

Pasal 36 
(1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara tindak pidana, 

Menteri dapat memberi izin kepada polisi, jaksa atau hakim untuk 
memperoleh keterangan dari Bank tentang keadaan keuangan ter 
sangka/terdakwa pada bank. 

(2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertu 
lis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik 
Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung. 

(3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menye 
butkan nama pclisi, jaksa atau hakim, dan nama tersangka/ter 
dakwa, sebab-sebab keterangan diperlukan dan hubungan perkara 
pidana yang bersangkutan dengan keterangan-keterangan yang 
diperlukan. 

BAB VI 
RAHASIA BANK 

Pasal 34· 
(1) Bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada Bank 

tentang keadaan keuangan clan hal-hal lain dari nasabahnya, yang 
wajib dirahasiakan oleh Bank menurut kelaziman dalam dunia 
perbankan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
35, Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberlakukan 
pula bagi Pihak Terafiliasi, 

Pasal 35 
(1) Untuk kepentingan perpajakan Menteri berwenang mengeluarkan 

perintah tertulis kepada Bank agar memberikan keterangan dan 
memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai 
keadaan nasabah tertentu kepada pejabat pajak. 

(2) Permtah tertulis sebagaimana dimaksud daJam ayat (1), harus 
menyebutkan nama pejabat pajak dan nama nasabab wajih pajak 
yang dikehendaki keterangannya. 
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(1) Barangsiapa tanpa izin Mcntcri scbagaimana dimaksud dalam 
Pasal 35 dan Pasal 36 dcngan scngaja memaksa suatu Bank atau 
Pihak Tcrafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana. 
dimaksud dalam Pasal 34, diancam dengan pidana penjara 
paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling ban yak Rp. 
2.000.000.000,00,- (dua milyar rupiah). 

(2) Anggota dew an komisaris, dircksi atau pegawai bank yang 
dengan sengaja memberikan kctcrangan yang wajib dirahasiakan 
menurut Pasal 34, diancarn dengan pidana pcnjara paling Jama 2 
(dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00,- (dua 
milyar rupiah) 

(3) Anggota dewan komisaris, dircksi atau pegawai Bank yang 
dengan sengaja tidak mau memhcrikan keterangan yang wajih 
dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 28, 
diancam dcngan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan 
denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). 

Pasal 41 

BAB VII 
KETENTUAN PIDANA 

Pasal 40 
(1) Barangsiapa menghimpun dana dari masyarakat dalarn hentuk 

Simpanan berupa Giro, Deposito Berjangka, Sertil'ikat Deposito, 
Tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu 
tanpa izin usaha dari Menteri sebagairnana dimaksud dalam Pasal 
12 dan Pasal 13, diancam dengan pidana penjara paling 
lama 15 (lima b e las ) tahun dan denda paling banyak Rp. 
5.000.000.000,00,- (lima milyar rupiah). 

(2) Dalam ha! kegiatan sebagaimana dirnaksud dalam ayat (1) dilak 
ukan oleh badan hukum yang bcrbcntuk Perscroan Tcrbatas, 
Perserikatan, Yayasan atau Kopcrasi maka pcnuntutan terhadap 
badan-badan terrnaksud dilakukan baik tcrhadap mercka yang 
memheri pcrintah mclakukan perbuatan itu atau yang bertindak 
sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua 
duanya. 

Pasal 39 
Pihak yang merasa dirugikan olch keterangan yang diberikan oleh 

Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 dan 
Pasal 38, berhak untuk mengetahui isi kctcrangan tcrscbut dan mcmin 
ta pcmbetulan jika terdapat kcsalahan dalam keterangan yang diberi 
kan. 

(2) Ketentuan mengenai tukar-menukar inforrnasi sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) diatur dcngan Peraturan Pemerintah. 
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Pasal 42 
(1) Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai Bank yang 

dengan sengaja: 
a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan pa]su dalam 

pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokurnen 
atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening 
suatu Bank; 

b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan 
tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalarn 
laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan 
usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank; 

c. mengubah, mengaburkan, rnenyembunyikan atau menghapus 
atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembu 
kuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau 
laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu 
Bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, 
menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan 
pembukuan tersebut; 

diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima betas) tahun 
dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00,- (Hrna milyar 
rupiah). 

(2) anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai Bank yang 
dengan sengaja: 
a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk 

menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, 
uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya 
atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka menda 
patkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam 
memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas Kredit 
dari Bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan 
oleh Bank atas surat-surat wesel, surat promes, eek, dan 
kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam 
rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melak 
sanakan penarikan dana yang rnelebihi batas Kreditnya pada 
Bank; 

( 4) Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai Bank yang lalai 
memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 28 diancarn dengan pidana 
penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling hanyak 
Rp.500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah). 
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BAB VllJ 
KETEJ'..'TUAN OERALIHAN 

Pasal 47 
(1) Dcngan berlakunya Un<lang-undang ini: 

a. Peraturan Pcmcrintah Pcngganti Undang-undang Nomor 21 
tahun 1960 tentang Bank Pcmhangunan Indonesia (Lemba 
ran Negara Republik Indonesia tahun 1960 Nomor 65); 

Pasal 46 
Dcngan tidak mcngurangi kctcntuan pidana schagaimana dimak 

sud dalam Pasal 43, Bank Indonesia dapat mcnctapkan sanksi admin 
istratip kcpada Pihak Terafiliasi yang tidak memenuhi kewajibannya 
schagaimana ditentukan dalam ini atau mcnyarnpaikan kcpada instansi 
yang berwcnang untuk mcncabut izin yang hersangkutan. 

Dcngan tidak mengurangi kctcntuan pidana scbagaimana dirnak 
sud dalarn Pasal 41 dan Pasal 42, Bank Indonesia dapat menetapkan 
sanksi administratip kcpada Bank yang tidak mcmcnuhi kewajihannya 
sebagaimana ditcntukan dalam Undangumlang ini atau menyampaikan 
pertimbangan kcpada Mcntcri untuk mencabut izin usaha Bank yang 
bersangkutan. 

Pasal 45 

(1) Tindak pidana schagaimana dimaksud dalarn Pasal 40, Pasal 41 
ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 42, dan Pasal 43 adalah 
kejahatan. 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) 
adalah pclanggaran. 

Pasal 44 

Pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan lang 
kah-langkah yang dipcrlukan untuk mcmastikan kctaatan Bank tcrha 
dap ketentuan dalam Undang-undang in i dan peraturan perundang 
undangan \ainnya yang bcrlaku hagi Bank diancam dcngan pidana 
penjara paling lama 6 (cnam) tahun dan dcnda paling ban yak Rp 
6.000.000.000,00,- ( cnam milyar rupiah). 

Pasal 43 

b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang dipcrlukan untuk 
rnemastikan k e t aa tan Bank tcrhadap kctcntuan dalam 
Undang-undang ini dan ket entu an peraturan perundang 
uridang-an lainnya yang berlaku bagi Bank, 

diancam dcngan pidana penjara paling lama 6 (enarn) tahun dan 
denda paling ban yak Rp 6.000.000.000,00,- ( cnam milyar 
rupiah). 
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(1) Bank yang telah memiliki izin usaha dari Menteri pada saat 
Undang-undang ini berlaku dinyatakan telah memperoleb izin 
usaha berdasarkan Undang-undang ini. 

(2) Bank sebagaimaaa dimaksud dalam ayat (1) wajib menyesuaikan 
dengan ketentuan dalam Undang-undang ini selambat-lambatnya 
dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang 
undang ini. 

Pasal 48 

b. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1968 tentang Bank Negara 
Indonesia 1946 (Lembaran Negara Repub lik Indonesia 
Tahun 1968 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Repu 
blik Indonesia Nomor 287n); 

c. Undang-undang Nomor 18 tahun 1968 tentang Bank Dagang 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor '21371 ); 

d, Undang-undang Nomor 19 tahun 1968 tentang Bank Bumi 
Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Repnblik Indonesia 
Nomor 2872); 

e. Undang-undang Nomor 20 tahun 1968 ten tang Bank Tabun 
gan Negara (Lemharan Negara Republik Indonesia Tahun 
1968 Nomor 73, Tambahan Lemharan Negara Repuhlik 
Indonesia Nomor 2873); 

f. Undang-undang Nomor 21 tahun 1968 tentang Bank Repub 
Iik Indonesia (Lembaran Negaran · Republik Indonesia Tahun 
1968 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negaran Repubtik 
Indonesia Nomor 2874); 

g. Undang-undang Nomor 22 tahun 1968 tentang Bank Bkspor 
Imper Indonesia (Lembaran Negaran Republik Indonesia 
Tahun 1968 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negaran 
Republik Indonesia Nomor 2875); 

dinyatakan tetap berlaku untuk jangka waktu selama-lamanya 1 
(satu) tahun sejak berlakunya Undang-undang 

(2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bank 
yang didirikan berdasarkan Undang-undang sebagaimana dimak 
sud dalam ayat (1) wajib memenuhi ketentuan dalam Undang 
undang ini. 

(3) Dalam hal Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah 
menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini lehih 
awal dari jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
maka Undang-undang tentang Bank yang bersangkutan menjadi 
tidak berlaku lagi. 
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BAB IX 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal 52 
Dcngan berlakunya Undang-undang ini: 
a. Staatsb lad 1929 N omor 357 tanggal 14 September 1929 ten tang 

Aturan-aturan mengenai Badan-badan Krcdit Dcsa dalam propin 
si-propinsi di Jawa dan Madura di luar wilayah kotapraja-kotapra 
ja; 

b. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1962 tentang Bank Pernbangu 
nan Swasta (Lernbaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 1962 
Namor 58, Tarnbahan Lernbaran Negara Repuhlik Indonesia 
Nomor 2489); 

c. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-Keten 
tuan Pokok Bank Pcmbangunan Daerah (Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 1962 No. 59, Tarnbahan Lcmbaran 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 2490); 

Pasal 51 
Peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan sebelum 

berlakunya Uridang-undang ini dinyatakan tctap berlaku sampai 
dcngan dicabut, diganti atau diperbaharui oleh Mentcri atau Bank 
Indonesia sepanjang tidak bertcntangan dengan Undang-undang ini. 

Pasal 50 
Bank desa, lumbung desa, bank pasar, bank pegawai, Lurnbung 

Pitih Nagari (LPN), Lernbaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit 
Dcsa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat 
Kecil (KURK), Lembaga Perkrcditan Kecamatan (LPK), Bank Karya 
Produksi Desa (BKPD) dan/atau Jcmbaga-lembaga lainnya yang 
dipersamakan dcngan itu diberikan status sebagai Bank Perkreditan 
Rakyat berdasarkan Undang-undang ini dcngan memenuhi persyara 
tan dan tata cara yang ditetapkan dengan Pcraturan Pcmcrintah. 

Pasal 49 
Lembaga Keuangan Bukan Bank yang telah rnemiliki izin usaha 

dari Mentcri pada saat Undang-undang ini berlaku, dapat menyesuai 
kan kegiatan usahanya sebagai Bank berdasarkan ketcntuan dalam 
Undang-undang ini, selambat-lambatnya dalarn jangka waktu 1 (satu) 
tahun sejak berlakunya Undang-umlang ini. 
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LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO MOR .... 
TAHUN 1991 

MOEDIONO 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal . 
MENTERIJSEKRETAR.IS NEGARA 

SOEHARTO 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

Disahkan di Jakarta 
pada tanggal .J 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan 
Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara 
Republik Indonesia. 

Pasal 53 
Undang-Undang ini mulai berlaku . 

d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok 
Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1967 
Nomor 34, Tambahan Lemharan Negara Republik Indonesia 
N omor 2842); 

dinyaiakan tidak berlaku, 
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UMUM 
Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil 

dan makmur berdasarkan asas kekeluargaan sebagaimana dimak 
sud dalam Undang-undang Dasar 1945, kesinambungan pclaksa 
naan pemhangunan nasional pcrlu scnantiasa dipclihara dengan 
baik. Guna mcncapai tujuan tersebut rnaka pelaksanaan pcmban 
gunan ckonorni perlu leb ih mernperhatikan keserasian dan kc 
scimbangan aspck-aspek pemerataan, stabilitas, dan pcrtumhu 
han. 

Salah satu sarana yang mcmpunyai pcran strategis didalarn 
menserasikan dan menycimhangkan masing-rnasing aspck dari 
Trilogi Pembangunan Nasional adalah perbankan. Peran yang 
strategis terscbut tcrutarna discbabkan olch fungsi utama bank 
sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dan mcnyalurkan 
dana masyarakat secara efektif dan efisicn. 

Memperhatikan peranan lembaga perhan kan yang dernikian 
strategis didalarn mcncapai tujuan pcmbangunan nasional, maka 
tcrhadap lembaga pcrbankan pcrlu senantiasa terdapat pcmhinaan 
dan pengawasan yang efcktif, dcngan didasar i oleh landasan 
gerak yang kokoh agar lcmbaga pcrbankan di Indonesia mampu 
berfungsi secara efisien, sehat, wajar, dan mampu rnenghadapi 
pcrsaingan yang semakin bersifat global, mampu melindungi 
secara baik dana yang dititipkan rnasyarakat kcpadan ya , scrta 
mampu mcnyalurkan dana masyarakat tcrscbut kc hidang-hidang 
yang produktif bagi pencapa ian sasaran pembangunan. 

Dalam upaya mendukung kcsinamhungan pelaksanaan 
pembangunan, lernbaga pcrbankan tclah menunjukkan perkcm 
bangan yang pcsat, sciring dcngan kernaju an pcmbangunan di 
Indonesia dan pcrkcmbangan di hidang perekonomian intcrna 
sional, scrta scjalan de ngan peningkatan luntutan kcbutuhan 
masyarakat akan jasa pcrbankan yang tangguh dan sehat, Dengan 
mcningkatnya kebutuhan akan jasa perbankan yang telah ber 
kemhang pcsat, maka Iandasan gcrak perbankan yang ada saat ini 
dirasakan su dah kurang mampu menampung keperluan untuk 
pcngembangan jasa perbankan. 

Agar kcmajuan yang dialarni oleh lcmbaga pcrbankan dapat 
ditingkatkan secara bcrkelanjutan dan benar-bcnar dapat rnembe- 

PENJELASAN 
ATAS 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR .... TAHUN 1991 

TENTANG 
PERBANKAN 



rikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pelaksanaan pemba 
ngunan nasional, dan untuk menjamin berlangsungnya demokrasi 
ekonomi, sehingga segala potensi, inisiatip dan kreasi masyarakat 
dapat dimobilisasikan, dikerahkan dan dikembangkan menjadi 
suatu kekuatan rm bagi peningkatan kemakmuran rakyat, maka 
sistim pembinaan dan pengawasan perbankan serta landasan 
gerak perbankan yang selama ini didasarkan kepada ketentuan 
Undang-undang Perbankan 1967 perlu dikembangkan dan disem 
purnakan. Dengan penyempurnaan itu maka perbankan dapat, 
menjadi lebih siap dan mampu berperan secara lebih baik dalam 
mendukung proses pembangunan yang semakin dihadapkan pada 
tantangan-tantangan perkembangan perekonomian internasional. 

Sebagaimana diketahui, Undang-undang Perbankan 1967 
tersehut disusun pada saat situasi dan kondisi perekonomian yang 
jauh berbeda dengan situasi dan' kondisi perekonomian saat ini, 
Perkembangan perekonomian nasional maupun internasional 
yang senantiasa bergerak cepat disertai dengan tantangan-tan 
tangan yang semakin luas perlu selalu dapat diikuti secara tang 
gap oleh perbankan nasional perlu : 
a. ditata dalam struktur kelembagaan yang lebib lugas sekaligus 

dibekali dengan batasan yang lebih luas namun lebih jelas 
mcngenai ruang geraknya, 

b, diberi kesempatan untuk memperluas jangkauan pelayanan 
nya di segala penjuru tanah air, baik pelayanan sebagai per 
bankan umum yang menjangkau semua lapisan masyarakat 
maupun perbankan perkreditan rakyat yang pelayanannya 
diperuntukkan bagi golongan ekonomi lemah, 

e. diperkuat dengan landasan hukum yang dibutuhkan bagi 
terselenggaranya sistem pernbinaan dan pengawasan yang 
mendukung peningkatan kemampuan perbankan dalarn men 
jalankan fungsinya secara sehat, wajar dan efisien, sekaligus 
memuagkinkan perbankan Indonesia melakukan penyesuai 
an-penyesuaian yang diperlukan sejalan dengan berkem 
bangnya norma-norma perbankan internasional; 
Penyempurnaan tata perbankan di Indonesia agar semakin 

mampu mendukung kesinarnbungan dan keberhasilan pernba 
ngunan nasional serta semakin mampu berperan dalam menga 
rabkan potensi-potensi ekonomi yang ada di masyarakat menjadi 
kekuatan ekonomi riil dan mampu memberikan perlindungan 
terhadap dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya, tetap 
dilakukan dengan dilandaskan pada pembinaan sistem ekonomi 
Indonesia berdasarkan Pancasila, yang menjamin berlangsungnya 
demokrasi ekonomi dan yang bertujuan menciptakan masyarakat 
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PASAL DEM I PA SAL 
Pasal 1 

Cukup jelas. 
Pasal 2 

Cukup jclas 
Pasal 3 

Cukup jclas 
Pasal 4 

Bank Urnum dapat me laku kan scbagian atau seluruh kegiatan 
usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a sarnpai dcngan huruf 
n. Masing-masing hank dapat mcmilih jcnis usaha yang cocok 
dengan kcahlian dan bidang usaha yang ingin dikcmbangkannya, 
Dengan cara dernikian kcbutuhan rnasvarakat tcrhadap bcrbagai 
jenis jasa hank dapat dipcnuhi oleh dunia pcrbankan tan pa 
mcngabaikan prinsip kesehatan dan cfisiensinya. 
huruf a. 

Cukup jclas. 
huruf b. 

Cukup jelas. 

adil dan makmur yang diridhoi olch Tuhan Yang Maha Esa, dan 
ditempuh melalui langkah-langkah sehagai herikut: 
1. Penycderhanaan jcnis bank, mcnjadi jenis Bank Umum dan 

jen is Bank Pcrkrcditan Rakyat, serta mcmperjelas ruang 
lingkup dan batas-batas kegiatan yang dapat disclcnggara 
kannya. 

2. Persy aratan pokok untuk mendirikan suatu Bank di atur 
secara rinci, schingga ketentuan-ketentuan pelaksanaan yang 
berkaitan dengan kcgiatan perbankan lebih jelas dan terarah. 

3. Peningkatan perlindungan dana masyarakat yang dipercaya 
kan pada lcmhaga pcrbankan melalui pcnekanan pcmenuhan 
ketentuan persyaratan kesehatan Bank dan ketentuan pcnya 
luran jurnlah maksimum krcdit. 

4. Pcningkatan profcsionalisme para pelaku di bidang pcrban 
kan. 

5. Pcrluasan kesernpatan untuk menyclcnggarakan kegiatan di 
bidang perbankan sccara sehat dan bcrtanggung jawab, seka 
ligus mcnccgah tcrjadinya praktek-praktck yang mcrugikan 
kepentingan masyarakat luas. 
Mclalui upaya pcnycmpurnaan terscbut, lemhaga perhankan 

akan scmakin rnarnpu mcndukung kelancaran dan kesinambungan 
pelaksanaan pcmbangunan nasional guna mcwujudkan masyara 
kat adil dan makmur sehagaimana yang dicita-citakan, 
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huruf c. 
Bank dapat menerbitkan surat pengakuan hutang balk yang 
herjangka pendek maupun yang berjangka panjang. Surat 
tanda atau pengakuan hutang yang berjangka pendek adalah 
sebagaimana dimaksud dalam KUHD Pasal 100 - Pasal 229 
k, yang dalam pasar uang dikenal sehagai surat berharga 
pasar uang (SBPU) yaitu promes dan wesel maupun jenis 
lain yang mungkin dikembangkan dimasa datang seperti 
debetur. Surat tanda atau pengakuan hutang berjangka pan 
jang dapat berupa obligasi atau sekuritias kredit. 

huruf d. 
Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d men 
cakup kegiatan membeli, menjual atau Menjamin surat-surat 
berharga seperti tersebut pada penjelasan huruf c dan surat 
surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah dan/atau 
Bank Indonesia. 
Butir 1. 

Culrup jelas. 
Butir 2. 

Cukup jelas. 
Butir 3. 

CUkup jelas, 
Butir 4. 

Cukup jelas. 
Butir 5. 

Cukup jelas. 
Butir 6. 

Cukup jelas. 
Butir 7. 

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menampung kemung 
kinan adanya jenis Surat Berharga lain, selain dari yang 
telab disebutkan pada Butir 1 sampai dengan Butir 6. 

Huruf e. 
Cukup jelas, 

Hurur f. 
Cukup Jelas. 

Huruf g. 
Kegiatan ini mencakup antara Jain inkaso dan kliring. 

Huruf h. 
Yang dimaksud dengan menyediakan tempat dalam keten 
tuan ini adalah kegiatan Bank yang semata-mata melakukan 
penyewaan ternpat penyirnpanan barang dan Surat Berharga 
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Huruf a. 
Kredit yang dibcrikan oleh hank mcngandung risiko, sching 
ga dalam pclaksanaann ya bank harus mcmpcrhatikan azas 
azas pcrkrcditan yang sehat. Untuk mcngurangi risiko terse 
hut di alas, jam in an dalarn rangka pembcrian kredit mcrupa 
kan faktor pcnting yang harus diperhatikan olch hank. Olch 

Pasal 6 

Pasal 5 
Huruf a. 

Cukup jcias. 
Huruf b. 

Cukup jclas. 
Huruf c. 

Cukup jclas, 
Hurur d. 

Yang dimaksud dcngan dana pcnsiun adalah Dana Pensiun 
Lcmbaga Keuangan scbagaimana dimaksud dalarn kctcntuan 
perundang-undangan dana pcnsiun yang bcrlaku. 

(Safety Box) \anpa pcrlu diketahui mutasi dan isinya oleh 
Bank. 

Huruf i. 
Dalam mclakukan kegiatan Pcnitipan, Bank rnenerima titipan 
harta penitip dcngan mengadministrasikannya sccara tcrpisah 
dari kckayaan Bank. Mutasi dari barang titipan dilaksanakan 
olch Bank atas pcrlntah penitlp. 

Hurufj. 
Dalam kegiatan ini Bank hcrperan scb agai penghubung 
an tara nasabah yang memhutuhkan dan a dcngan nasabah 
yang memiliki dana. 

Huruf k. 
Kewaj ihan Bank da la m kctcntuan ini, untuk mclaku kan 
pencairan seccpatnya atas ha rang jaminan yang diheli dcngan 
lclang dimaksudkan agar dana hasil pencairan dari pcnjualan 
harang jaminan tcrsebu t dapat scgera dimanfaatkan oleh 
Bank, serta okh nasahah dalarn ha) tcrdapat sisa dari kewa 
jiban. 

Huruf l. 
Cukup jelas. 

Hurufm. 
Cukup jclas. 

Huruf n. 
Cukup jclas. 
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Pasa] 7. 
Cukup jelas. 

Pasal 8. 
Pemherian kredit oleh bank mengandung risiko kegagalan atau 
kemacetan dalam pelunasannya, sehingga dapat berpengaruh 
terhadap kesehatan Bank. Mengingat bahwa kredit tersebut 
bersumber dari dana masyarakat yang disimpan pada bank, maka 
risiko yang dihadapi bank dapat berpengaruh pula kepada keama 
nan dana masyarakat tersebut. Oleh karena itu untuk memelihara 
kesehatan dan meningkatkan daya tahannya, hank diwajibkan 
menyebar resiko dengan mengatur penyaluran kredit, pemberian 
jaminan maupun fasilitas lain sedemikian rupa sehingga tidak 
terpusat pada debitur atau kelompok debitur tertentu. 
Ayat (1) 

Kelompok (group) merupakan kumpulan orang atau badan 
yang satu sama lain mempunyai kaitan dalam hal kepemili 
kan, kepengurusan dan/atau huhungan keuangan. 

Ayat (2) 
Bank Indonesia dapat menetapkan batas maksimurn yang 
lebih rendah dari 30% modal Bank. Pengertian modal Bank 

karena itu, bank tidak diperkenankan memberikan kredit 
kepada siapapun tanpa jaminan pemberian kredit, 
Yang dimaksud dengan jaminan pernberian kredit adalah 
keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi 
kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk mempero]eh 
keyakiaan rersebut, sebelum memberikan kredit bank harus 
melakukan penilaian yang seksama terbadap watak, kemam 
puan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitur. 
Mengingat bahwa agunan menjadi salah satu unsur jaminan 
pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain 
telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur 
mengembalikan kreditnya, agunan dapat hanya berupa 
barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit 
yang bersangkutan, Dengan demikian bank tidak wajib 
meminta agunan tambahan. 

Huruf b. 
Cukup jelas. 

Huruf c. 
Cukup jelas. 

Huruf d. 
Usuha lain yang dilarang pada huruf d ini antara lain meta 
kukan kegiatan sebagai penjarnin einisi efek (underwriter), 
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Huruf a. 
Penyebutan bcntuk lainnya yang dipersamakan dengan itu 
dimaksudkan untuk mcnampung kernungkinan adanya ben 
tuk penghimpunan dana dari masyarakat oleh Bank Pcrkredi 
tan Rakyat yang serupa dcngan deposito dan tabungan tetapi 
bukan giro atau simpanan lain yang dapat ditarik dengan eek, 
yang timbul sebagai akibat dari perkernbangan ekonomi. 

Huruf b. 
Cukup jelas. 

Huruf c. 
Cukup jelas. 

Huruf d. 
Cukup jelas, 

Pasal 10. 
Larangan dalam pasal ini dimaksudkan untuk menyesuaikan 
dengan kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat yang terutama 
ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di 

Pasal 9. 

Cukup jclas. 
Huruf f. 

Cukup jclas. 
Ayat (4) 

Bank Indonesia dapat mcnctapkan batas maksimum yang 
Iebih rendah dari 10% modal Bank. Pcngertian modal Bank 
ditetapkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan perigertian 
yang dipergunakan dalam penilaian kesehatan bank. 

Ayat (5) 
Cukup jelas, 

Yang dimaksud dcngan keluarga dalam ketentuan ini 
mcliputi hubungan ke luarga sampai dengan derajat 
kedua rncnurut garis lurus maupun kesarnping termasuk 
mertua, menantu dan ipar. 

Huruf e. 

ditetapkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan pengertian 
yang dipergunakan dalam penilaian kesehatan bank. 

Ayat (3) 
Huruf a. 

Cukup jelas. 
Huruf b. 

Cukup jelas. 
Huruf c. 

Cukup jclas. 
Huruf d. 
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daerah pedesaan. Untuk itu jenis-jenis pelayanan yang dapat dibe 
rikan oleh Bank Perkreditan Rakyat disesuaikan dengan maksud 
terseout. 
Huruf a. 

Cukup jelas, 
Hurufb. 

Larangan yang dimaksud dalam huruf ini tidak termasuk 
kegiatan tukar menukar valuta asing (money changer). Untuk 
melakukan usaha ini Bank Perkreditan Rakyat harus meme 
nuhi ketentuan Bank Indonesia. 

Huruf c. 
Cukup jelas. 

Huruf d. 
Cukup jelas. 

Huruf e. 
Cukup jelas. 

Huruf f. 
Cukup jelas. 

Pasal 11. 
Cukup jelas. 

pasal 12. 
Ayat (1). 

Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh siapapun 
pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi, 
mengingat dalam kegiatan itu terkait kepentingan masyarakat 
yang dananya disimpan pada pihak yang menghimpun dana 
tersebut. Sebubungan dengan itu di dalam ayat (1) pasal ini 
ditegaskan bahwa kegiatan menghimpun dana masyarakat 
dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleb sesuatu 
pihak, setelah pihak yang bersangkutan terlebih dahulu 
mempero!eh izin usaha, sebagai Bank Umum atau sebagai 
Bank Perkreditan Rakyat. 
Namun demikian, di masyarakat terdapat pula jenis lembaga 
lainnya yang juga melakukan kegiatan menghimpun dana 
masyarakat dalam bentuk simpanan atau semacam simpanan, 
misalnya yang dilakukan oleh kantor pos, oleh dana pensiun, 
atau oleh perusahaan asuransi. Kegiatan Iembaga-lembaga 
tersebut tidak dicakup sebagai kegiatan usaha perbankan, 
berdasarkan ketentuan dalam ayat (1) pasal ini. Terhadap 
kegiatan menghimpun dana masyarakat yang dilakukan oleh 
lernbaga-lembaga tersebut, berlaku ketentuan peraturan 
perundang-undangan tersendiri, 

2 
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Ayat (2) 
Cukup Jelas. 

Ayat(3) 
Cukup jclas, 

Ayat(4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jclas. 

Pasa\ 13 
Cukup jelas. 

Pasal 14 
Cukup jelas. 

Pasal 15 
Cukup jclas 

Pasal 16 
Cukup jclas. 

Pasal 17 
Ayat ( 1) 

Bcntuk hukum Pcrseroan Tcrhatas dalam ayat in i terrnasuk 
PT (PERSERO). 

Ayat (2) 
Bentuk hukurn lain schagaimana dirnaksud dalam ayat ini 
herupa bcntuk hukum yang akan ditetapkan dcngan Peraturan 
Pcmerintah. Adanya kctcntuan ini dimaksudkan untuk mern 
her ikan wadah bag i pcnyclcnggaraan lemhaga perhankan 
yang lchih kccil dari Bank Pcrkrcditan Rakyat, scperti hank 
dcsa, lumhung desa, Badan Krcdit Desa, dan Icmb aga 
lcmbaga lainnya schagaimana dimaksud dalam Pasal 50. 

Ayat (3) 
Cukup jclas. 

Pasal 18 
Huruf a. 

Dalarn hal pendiri Bank adalah badan hukum, maka ba dan 
hukum yang bcrsangkutan juga har us dimiliki sepcnuhnya 
oleh warga negara Indonesia, atau badan hukum lain yang 
juga sepcnuhnya dimiliki olch warga ncgara Indonesia dan 
dcmikian selanjutnya hila pcmilik tcrdiri dari badan hukum. 

Huruf h. 
Cukup jelas. 

Pasal 19 
Cukup jclas. 

pasal 20 
Cukup jclas. 
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Pasal 21 
Saham Bank dalam bentuk saham atas namadimaksudkan untuk 
dapat mengetahui perubahan kepemilikan saham Bank. 

Pasal 22 
Cukup jelas, 

Pasal 23 
Cukup jelas, 

Pasal 24 
Merger (Penggabungan usaha) adalah penggabungan dari dua 
Bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya 
salah satu Bank dan melikuidasi bank-bank lainnya, 
Konsolidasi (Peleburan usaha) adalah penggabungan dari dua 
Bank atau Iebih dengan cara mendirikan Bank baru dan melikui 
dasi bank-bank yang ada, 

Pasal 25 
Mengingat Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat 
yang disimpan pada Bank atas dasar kepercayaan, maka setiap 
Bank perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara keper 
cayaan masyarakat padanya. Sejalan dengan itu Bank Indonesia 
diberi wewenang dan kewajiban untuk membina serta melakukan 
pengawasan terhadap Bank dengan mengambil upaya-upaya baik 
yang bersifat preventip dalam bentuk ketentuan-ketentuan, petun 
juk, nasehat, bimbingan dan pengarahan maupun secara represip 
dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tinda 
kan perbaikan. Apabila usaha-usaha tersebut di atas tidak mem 
berikan basil seperti yang diharapkan, maka Bank Indonesia akan 
mengambil tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan 
Pasal 45. 

Pasal 26 
Ayat (I) dan Ayat (2) 

Kewajiban penyampaian keterangan yang herkaitan dengan 
kegiatan usaha suatu Bank kepada Bank Indonesia diperlu 
kan mengingat keterangan tersebut dibutuhkan untuk me 
mantau keadaan dari suatu Bank. Pemantauan keadaan Bank 
perlu dilakukan dalam rangka melindungi dana masyarakat 
dan menjaga keberadaan lembaga perbankan, Kepercayaan 
masyarakat terhadap lembaga perhankan hanya dapat ditum 
buhkan, apabila lembaga perbankan dalam kegiatan usahanya 
selalu berada dalam keadaan sehat. 

Ayat (3) 
Cukup jelas, 

Pasal 27 
Cukup jelas. 
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Pasal 28 
Cukup jclas. 

Pasal 29 
Cukup jclas. 

Pasal 30 
Pcngccualian dalarn Pasal ini dapat dibcrikan olch Bank Indone 
sia kcpada Bank Pckrcditan Rakyat dcngan mcmpcrhatikan 
kemampuan yang dimiliki oleh Bank Perkreditan Rakyat yang 
bcrsangkutan. 

Pasal 31 
Ayat ( 1) 

Cukup jclas. 
Ayat (2) 

Dalarn ayat ini ditetapkan langkah-langkah yang dapat dila 
kukan oleh Bank Indonesia terhadap Bank yang mengalarni 
kesulitan yang mcmhahayakan kelangsungan usahanya, sehe 
lum dilakukan pencahutan izin usahanya dan/atau tindakan 
l ikuidasi. Hal ini dilakukan dalam rangka mempertahankan/ 
mcnyclamatkan Bank scbagai lcrnbaga kcpcrcayaan masya 
rakat. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jclas. 

Pasal 32 
Cukup jclas. 

Pasal 33 
Cukup jelas. 

Pasal 34, P<1sal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38 dan Pasal 39 
Pasal-pasal ini mengatur mengcnai rahasia Bank yaitu segala 
sesuatu yang hcrhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari 
nasahah Bank, yang mcnurut kclaziman dunia pcrbankan wajib 
dirahasiakan. Kerahasiaan ini diperlukan untuk kepentingan Bank 
scn diri yang memcrlukan kerpercayaan masyara kat, yang me 
nyimpan uangnya di Bank. Masyarakat hanya akan mernpercaya 
kan uangnya pada Bank atau mcmanfaatkan jasa Bank apahila 
dari Bank ada jarninan bahwa pengetahuan Bank tcntang sirnpa 
nan dan keadaan nasahah tidak akan disalah gunakan. Dengan 
adanya kctcntuan terscbut ditcgaskan hahwa Bank harus merne 
gang tcguh rahasia Bank. Walaupun dernikian: 
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a. Untuk kepentingan perpajakan Menteri dapat mengeluarkan 
perintah tertulis untuk memperoleh keterangan dari bank 
mengenai keadaan keuangan nasahah dengan menyebutkan 
nama pejahat pajak dan nama nasabah yang menjadi wajib 
pajak yang dikehendaki keterangannya. 

b. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana atas per 
m intaan Kepala Kepolisian Repub lik Indonesia, Jaksa 
Agung, atau Ketua Mahkamah Agung, Menteri dapat menge 
luarkan izin tertulis untuk memperoleh keterangan dari Bank 
tentang keadaan keuangan nasabah yang menjadi tersangka/ 
terdakwa dengan menyebutkan nama polisi, jaksa atau hakim 
dan nama nasabah yang menjadi tersangka/terdakwa serta 
sebab-sebab keterangan diperlukan dalam huhungan perkara 
pidana yang bersangkutan. 

c. Dalam hal perkara perdata antara Bank dengan nasabahnya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Bank dapat mengin 
formasikan keadaan keuangan nasabah yang dalam perkara 
serta keterangan lain yang berkaitan dengan perkara tersehut, 
tanpa izin dari Menteri. 

Pasal 40 
Cukup jelas. 

Pasal 41 
Cukup jelas. 

Pasal 42 
Cukup jelas. 

Pasal 43 
Cukup jelas, 

Pasal 44 
Ayat (1) 

Perbuatan-perbuatan sebagai mana dimaksud dalam pasal 
pasal terse but dalam ayat ( I) Pas al 44 ini digolongkan seba 
gai tindak pidana kejahatan, berarti hahwa terhadap perbua 
tan-perbuatan termaksud akan dikenakan ancaman hukuman 
yang lebih berat dibandingkan dengan apabila hanya sekedar 
sebagai pelanggaran. Hal ini mengingat bahwa Bank adalah 
lembaga yang menyimpan dana yang dipercayakan masyara 
kat kepadanya, sehingga perbuatan yang dapat mengakibat 
kan rusaknya kepercayaan masyarakat kepada Bank, yang 
pada dasarnya juga akan merugikan Bank maupun masyara 
kat perlu selalu dihindarkan. 
Dengan digolongkan sebagai tindak pidana kejahatan, maka 
diharapkan akan dapat lebih terbentuk ketaatan yang tinggi 
terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini. 
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TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR .... TAHUN 1991 

Ayat (2) 
Cukup jclas, 

Pasal 45 dan Pasal 46 
Dalarn pengertian sanksi adrninistratif dalam pasal-pasal ini, 
termasuk kcwajiban untuk rnclakukan tindakan perbaikan, pcm 
batasan, larangan dan denda. 

Pasal 47 
Cukup jclas. 

Pasal 48 
Cukup jelas. 

Pasal 49 
Cukup jelas. 

Pasal 50 
Mengingat lembaga-lemhaga dirna ksud dalam Pasal ini telah 
tumbuh dan berkernbang dari lingkungan masyarakat Indonesia, 
scrta masih diperlukan oleh rnasyarakat, maka kcberadaan lemha 
ga dimaksud diakui. Olch karcnanya Undang-undang ini mcmhc 
rikan kejelasan status dari lembaga-Icrnbaga dirnaksud. Sclanjut 
nya untuk menjamin kcsatuan dan kescragaman dalarn pernbinaan 
dan pengawasan perbankan, maka dcngan Peraturan Pcmerintah 
akan ditetapkan pcrsyaratan dan tata cara pemhcrian status scba 
gai Bank Perkreditan Rakyat. 

Pasal 51 
Maksud dari kctentuan ini adalah untuk mcncegah adanya kcko 
songan hukum dan menampung pcngaturan masalah-masalah 
yang timbul sampai dcngan dikeluarkannya peraturan yang haru. 

Pasal 52 
Cukup jelas. 

Pasal 53 
Cukup jclas. 
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Menimbang :a. bahwa untuk memelihara kesinambungan pelaksa 
naan Pembangunan Nasional guna mewujudkan 
masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berda 
sarkan Pnacasila dan Undang-undang Dasar 1945, 
pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berasas 
kan kekeluargaan harus lebih memperhatikan ke 
serasian, keselarasan dan keseimbangan unsur-unsur 
trilogi Pernbangunan; 

h. bahwa perb ankan yang berasa kan demokrasi 
ekonomi dengan fungsi utamanya sebagai penghim 
pun dan penyalur dana masyarakat, memiliki pera 
nan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan 
Pembangunan Nasional, dalam rangka meningkat 
kan pemerataan pemhangunan dan hasil-hasilnya, 
pertumbuhan ekonorni, dan stabilitas nasional, ke 
arah peningkatan taraf hidup rakyat ban yak; 

c. bahwa perkernbangan perekonomian nasional mau 
pun internasional yang, senantiasa bergerak cepat 
disertai dengan tantanaan-tantangan yang semakin 
luas, harus selalu diikuti secara tanggap oleh per 
bankan nasional dalam menjalankan Iungsi dan 
tanggung jawabnya kepada masyarakat; 

RAN CA NGAN 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR TAHUN 1992 
TENTANG 

PERBANKAN 
DENG AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT 
REPUBLJK INDONESIA 
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UNDANG-UNDANG TENTANG PERBANKAN Menctapkan 

MEMUTUSKAN : 

Dcngan pcrsetujuan 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

d. hahwa Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 ten 
tang Pokok-pokok Pcrbnn kan dan beberapa Un 
dang-undang di hidang pcrhangkan lainnya yang 
berlaku sarnpai saat ini, sudah tidak dapat mcngikuti 
pcrkcmhangan pcrckonomian nasional m au pu n 
intcrnasional; 

c. bahwa untuk mcncapai rnaksud di atas, pcrlu disu 
sun Undang-undang barn lcntang Pcrbankan. 

Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 
Undang-undang 1945; 

2. UnrJang-unrJang Nomor 5 Ta hun 19(>2 tcntang 
Pcrusahaan Dacrah (Lcrnbaran Negara Rcpubli k 
Indonesia T;lhun 1962 Norn or 10, Tamhahan 
Lcrnb a ra n Negara Rcpuhlik Indonesia Nomor 
2387); 

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tcntang 
Pokok-pokok Perkoperasian (Lcmharan Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 1967 Nomor 23, Tamha 
han Lcrnbar an Negara Rcpuhlik Indonesia Nornor 
2832); 

4. Un da ng-un dang Norn or 13 Tah un 1968 tcntang 
Bank Scntral (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia 
Ta h u n 1968 No rn o r 63, Ta m ha h a n Lemharan 
Negara Rcpublik Indonesia Nornor 2865); 

5. Undarig-undang Nornor 9 Tahun 1969 tcntang Pt..: 
nctapan Pcruturan Pcmcrintah Pcng.ganti Undang 
undang Nornor 1 Tahun 1969 (Lcmharan Negara 
Rcpuhlik Indonesia Tahun 1969 Nomor 16, Tarnba 
han Lernharan Negara Rcpubl ik Indonesia Nornor 
2890)tcntang Bcntuk-bc ntuk Usaha Negara mcnjndi 
Undang-unJang (Lcmbaran Negara Rcpublik Indo 
nesia Tahun 1969 Nornor 40, Tambahan Lcrnbarun 
Negara Rcpublik Indonesia Nornor 2904); 
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BABI 
KETENTIJAN UMUM 

Pasal 1 
yang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan : 

1. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyara 
kat dalam bentuk Sirnpanan, dan menyalurkannya kepada masya 
rakat dalarn rangka meningkatkan taraf hidup rakyat ban yak; 

2. Bank Umum adalah Bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu 
lintas pembayaran; 

3. Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank yang menerima Simpanan 
hanya dalam bentuk Deposito Berjangka, Tabungan, dan atau 
bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; 

4. Bank Campuran adalah Bank Umum yang didirikan bersama oleh 
satu atau lebih Bank Umum yang berkedudukan di Indonesia dan 
didirikan oleh Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum 
Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh Warga Negara Indone 
sia, derigan satu atau lebih Bank yang berkedudukan diluar 
negeri; 

5. kantor Cabang adalah setiap kantor Bank yang secara langsung 
bertanggung jawab kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan, 
dengan ternpat usaha yang perrnanen di mana Kantor Cabang 
tersebut melakukan kegiatannya; 

6. Sirnpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat 
kepada Bank dalam bentuk Giro, Deposito Berjangka, Sertifikat 
Deposito, Tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan 
dengan itu; 

7. Giro adalah Sirnpanan yang dapat digunakan sebagai alat pemba 
yaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan 
menggunakan eek, sarana perintah pembayaran lainnya, atau 
dengan cara pernindah-bukuan; 

8. Deposito Berjangka adalah Simpanan yang penarikannya hanya 
dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara 
penyimpan dengan Bank yang bersangkutan; 

9. Sertifikat Deposito adalah Deposito Berjangka yang bukti simpa 
nannya dapat diperdagangkan; 

10. Tabungan adalah Simpanan yang penarikannya hanya dapat dila 
kukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat 
ditarik dengan eek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu; 

11. Surat Berharga adalah surat pengakuan bu tang, wesel, saham, 
obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatif dari Surat Berharga 
atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam 
bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar 
uang; 
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BAB II 
ASAS, FUNGSJ DAN TUJUAN 

Pasal 2 
Perhan kan Indonesia da lnm mclakukan u.sahanya ber asakan 

dernokrasi ckonorni dcngun mcnggunakan prinsip kehati-hntian. 

12. Kredit adalah penycdiaan uang atau tagihan yang dapat dipcrsa 
makan dcngan itu, hcrdasarkan pcrsctujuan atau kcscpakatan 
pinjam mcminjam antara Bank dcngan pihak Jain yang mewajib 
kan pihak pcminjam untuk mclunasi hutangnya setelah jangka 
waktu tertcntu Jcngan jumlah hunga, imb alan alau pernbagian 
hasil kcuntungan; 

13. Pcnitipan adalah pcnyimpanan harta berdasarkan kontrak antara 
Bank Umum dcngan pcnitip yang didalamnya ditentukan bahwa 
Bank Umum yang bcrsangkutan mclaku kan pcnyimpanan harta 
tanpa mcmpunyai hak kepcmilikan atas harta tersebut; 

14. Wali Amanat adalah Bank Umum, yang herdasar kan suatu pcr 
janjian antara Bank Umum tersebut dcngan cmitcn Surat Berhar 
ga, ditunjuk untuk rnewakili kcpcntingan scrnua pcmcgang Surat 
Bcrharga tcrscbut.; 

15. Pihak Tcrafiliasi adalah: 
a. anggota dcwan korn isaris atau pcng.iwas, dire ksi , pcjahat, 

atau karyawan Bank; 
b. anggota pcnguru.s, bad.in pcmcriksa, dircksi , pejabat, atau 

kar yawan Bank, khusus bagi Bank yang b erhentuk hukum 
Kopcrasi scsuai dengan pcrnturan pcrundang-undangan yang 
bcrla ku; 

c. pihak yang mcrnhcriknn jasanya kepada Bank yang hcrsang 
kutan, tcrmasuk konsultan, konsultan hukum, akuntan puhlik, 
pcnilai; 

d. pih ak yang her dasar kan kct cntunn yang ditctapkan o lch 
Bank Indonesia turut scrta mcmpcngaruhi pcngclolaan Bank; 

16. Rahasia Bank adalah scgala scsuatu yang bcrhubungan dcngan 
kcuangun Jan hal-hal lain dari nasabah Bank yang mcnurul kcla 
zirnan dunia pcrhankan wajib dir.ihasiakan; 

17. Bank Indonesia ada lah Bank Sen tr al Rcpuhlik Indonesia scba 
gaimana dimaksud d.ilam Uridang-undung yang bcrlaku; 

18. Dewan Munctcr adnlah Dewan Mon ctcr schag:iimana dirna ksud 
dalam Undang-und.ing yang bcrlaku; 

19. Mcntcri adalah Mcntcri Kcunng.in Rcpublik Indonesia; 
20. Pemerintah adalah Pcmcrintah Rcpuhlik Indonesia. 
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Usaha Bank Umum meliputi : 
a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan 

berupa Giro, deposito Berjangka, Sertifikat Deposito, tabungan, 
dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; 

b. memberikan Kredit; 
c. menerbitkan surat pengakuan hutang; 
d. mernbeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun 

untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya : 
1. surat-surat wesel terrnasuk wesel yang di akseptasi oleh Bank 

yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan 
dalarn perdagangan surat-surat di maksud; 

2. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa 
berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalarn perda 
gangan surat-surat di rnaksud; 

3. kertas perbendaharaan negara dan surat, jaminan Pemerintah; 
4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI); 
5. obligasi; 
6. surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; 
7. instrumen Surat Berharga lain yang berjangka waktu sampai 

dengan 1 (satu) tahun; 

BAB III 
JENIS DAN USAHA BANK 

Bagian Pertama 
Jenis Bank 

Pasal 5 
(1) Menurut jenisnya, Bank terdiri dari : 

a. Bank Urnum; 
b. Bank Perkreditan Rakyat. 

(2) Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk mclaksanakan 
kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar 
kepada kegiatan tertentu. 

Bagian Kedua 
Usaha Bank Umum 

Pasal 6 

Pasal 4 
Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan Pemba 

ngunan Nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertum 
buhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahte 
raan rakyat ban yak. 

Pasal 3 
Fungsi Utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun 

dan penyalur dana masyarakat, 
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Pasal 7 
Selain melakukan kegiatan usaha scb agaimana dirnaksud dalarn 

Pasal 6 Bank Umum dapat pula : 
a. mclakukan kegiatan dalarn valuta asing dcngan mcmenuhi ketcn 

tuan yang ditctapka olch Bank Indonesia; 
b. melakukan kegiatan pcnycrtaan modal pada Bank atau pcrusa 

haan lain di hidang keuangan sepcrti scwa guna usaha, modal 
vcntura, perusahaan cf ck, asuransi scrta lemhaga kliring pen ye 
lesaian dan pcnyimpanan dcngan mcrnen uhi ketentuan yang 
ditetapkan oleh Bank Indonesia; 

c. mclakukan kcgiatan pcnyertaan modal scrnentara untuk mcngata 
si akihat kegagalan Krcdit, dcngan syarat harus menarik kcmbali 
penycrtaannya, dcngan memenuhi kctcntuan yang ditetapkan olch 
Bank Indonesia; dan 

e. memindahlkan uang ba ik untuk kcpcntingan sendiri maupun 
untuk kepentingan nasabah; 

f. mencmpatkan dana pada, mcminjam dana dari, atau meminjarn 
kan dana kepada Bank lain, baik dcngan menggunakan surat, 
sar ana lelekomunikasi maupun dcngan wesel unjuk, eek at au 
sarana lainnya; 

g. mcncrima pcmbayaran dari tagihan atas Surat Berharga dan 
melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga; 

h. mcnycdiakan tcmpat untuk mcnyimpan barang dan Surat Berhar 
ga; 

i. m e laku kan kegiatan Pcnitipan untuk kcpcntingan pihak lain 
berdasarkan suatu kontrak; 

J. melakukan pcncmpatan dana dari nasabah kcpada nasabah lain 
nya dalam hentuk Surat Bcrharga yang tidak ter catat di bursa 
cfck; 

k. mcmbcli mclalui pclclangan agunan baik sernua maupun scbagian 
dalam ha! dcbitur tidak mcrncnuhi kcwajibannya kcpada Bank, 
dengan kctcntuan agunan yang dibcli tcrscbu t waj ih dicairkan 
secepatnya; 

l. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan keg ia 
tan Wali Amanat; 

m. menyediakan pcrnbiayaan hagi nasahah bcrdasar kan prinsip bag.i 
hasil sesuai dcngan ketcntuan yang ditetapkan dalam Peraturan 
Pemerintah; 

n. melakukan kcgiatan lain yang lazim dilakukan olch Bank sepan 
jang tidak hcrtentangan dengan Undang-undang ini dan pcraturan 
perundang-undangan yang ber laku. 
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(3) 

(2) 

Pasal 11 
Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksi 
murn pemberian kredit, pemberian jaminan, penempatan investasi 
Surat Berharga, atau hal Jain yang serupa, yang dapat dilakukan 
oleh Bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang 
terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok 
yang sama dengan Bank yang bersangkuatan, 
Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak 
boleh melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari modal Bank yang 
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 
Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksi 
mum pemberian kredit, pemberian jaminan, penempatan investasi 
Surat Berharga, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan 
oleh Bank kepada : 
a. pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh perseratus) 

atau lebih dari modal disetor Bank; 

(1) 

Bank Umum dilarang : 
a. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c; 
b. me]alrukan usaha perasuransian; 
c. melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana dimak 

sud dalam Pasal 6 dan Pasal 7. 

Pasal 10 

(2) 

(3) 

Pasal 9 
Bank Umum yang menyelenggarakan kegiatan Penitipan seba 
gaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, bertanggung jawab 
untuk menyirnpan harta rnilik penitip dan menenuhi kewajiban 
lain sesuai dengan kontrak. 
Harta yang dititipkan wajib dibukukan dan dicatat secara tersen- 
diri ' m. 
Dalarn bat Bank mengalami kepailitan, semua harta yang dititip 
kan pada Bank tersebut tidak dimasukkan dalam harta kepailitan 
dan wajib dikembalikan kepada penitip yang bersangkutan, 

(1) 

d. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensi 
un sesuai dengan ketentuan dalam peraturan petundang-undnagan 
dana pensiun yang berlaku, 

Pasal 8 
Dalam memberikan Kredit Bank Umum wajib mempunyai 

keyakinarl atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi 
hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. 
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Pasa\ 14 
Bank Perkreditan Rakyat dilarang: 
a. menerima Simpanan berupa Giro dan ikut serta dalarn lalu lintas 

pembayaran; 
b. melakukan kegiatnn usaha dalarn valuta asing; 
c. melakukan penyertaan modal; 

Bagian Kctiga 
Usaha Bank Pcrkrcditan Rakyat 

Pasal 13 
Usaha Bank Perkrcditan Rakyat meliputi : 
a. mcnghimpun dana dari rnasyarakat dalam bcntuk Simpanan 

berupa Dcposito Bcrjangka, Tabungan, dan atau bentuk lainnya 
yang dipcrsamakan dengan itu; 

b. mernbcrikan Krcdit; 
c. mcnycdiakan pemhiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi 

hasil scsuai dcngan ketcntuan yang ditetapkan dalam Peraturan 
Pemcrintah; 

d. menernpatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia 
(SBI), Dcposito Berjangka, Scrtifikat Deposito, dan atau Ta 
bungan pada Bank lain. 

b. anggota dewan komisaris; 
c. anggota direksi; 
d. keluarga dari pihak sebagaiman dirnaksud dalam huruf a, 

huruf b dan huruf c; dan 
e. pejabat Bank lainnya; serta 
L pcrusahaan-perusahaan yang didalamnya terdapat kepen 

tingan dari pihak-pihak sebagairnana dimaksud dalam huruf 
a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e. 

(4) Batas maksimum schagaiman dirnaksud dalarn ayat (3) tidak 
boleh melchihi 10% (sepuluh pcrscratus) dari modal Bank yang 
sesuai dengan kctcntuan yang ditctapkan oleh Bank Indonesia. 

(5) Pclaksanaan ketentuan scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan 
ayat (3) wajib dilaporkan scsuai dengan kctcntuan yang ditetap 
kan oleh Bank Indonesia. 

Pasal 12 
Pemerintah dapat mcnugaskan Bank Umum untuk melaksanakan 

program Pcmerintah guna mengembangkan scktor-sektor perekono 
mian tcrtentu, atau membcrikan perhatian yang lebih b esar pada 
koperasi dan pengusaha golongan ckonomi lernah/pcngusaha kccil 
dalam rangka mcningkatkan taraf hidup rakyat banyak, ber dasarkan 
ketentuan yang diatur lcbih Ian jut dcngan Pcraturan Pcrncrintah. 
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BABN 
PERIZiNAN, BENTUK HUKUM, 

DAN KEPEMILIKAN 
Bagian Pertama 

Perizinan 
Pasal 16 

(1) Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari 
masyarakat dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Deposito 
Berjangka, Sertifikat Deposito, Tabungan, dan atau bentuk lain 
nya yang dipersamakan dengan itu, wajib terlebih dahulu mempe 
roleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan 
Rakyat dari Menteri, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana 
dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersen 
diri. 

(2) Izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat diberikan 
oleb Menteri setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia. 

(3) Untuk mendapatkan izin usaha Bank Umum dan Bank Perkredi 
tan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dipenuhi 
persyaratan tentang : 
a. susunan organlsast; 
b. permodalan; 
c. kepemilikan; 
d. keahlian di bidang perbankan; 
e. kelayakan rencana kerja; dan 
f. hal-hal lain yang ditetapkan oleh Menteri, setelab men den gar 

pertimbangan Bank Indonesia. 
(4) Untuk rnendapatkan izin usaha Bank Perkreditan Rakyat, di sam 

ping memenuhi syarat-syarat sebagimana dimaksud dalam ayat 
(3), wajib dipenuhi pula persyaratan tentang tempat kedudukan 
kantor pusat Bank Perkreditan Rakyat di Kecamatan. 

(5) Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
( 4), dengan memenuhi ketentaun yang diatur lebih lanjut dalam 
Peraturan Pemerintah, Bank Perkreditan Rakyat dapat didirikan di 
ibukota Kabupaten atau Kotamadya, sepanjang di ibukota Kabu 
paten atau Kotamadya dimaksud belum terdapat Bank Perkredi 
tan Rakyat. 

d. melakukan usaha perasuransian; 
e. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimak 

sud dalam Pasal 13. 
Pasal 15 

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 11 
berlaku juga bagi Bank Perkreditan Rakyat. 
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Pasal 20 
( 1) Pernbukuan Kantor Cahang, kantor cahang dan kantor pcrwa kilan 

dari suatu Bank yang bcrkedudukan <liluar ncgeri hanya dapat 

(1) Pernbukaan Kantor Cahang Bank Umum hanya dapat di lakukan 
dengan izin Mentcr i, sete lah mcndcngar pcrtimbangan Bank 
Indonesia. 

(2) Pembukuan Kantor Cabang dan pcrwakilan Bank Umum di luar 
negeri hanya dapat dilaku kan <lcngan iz in Mcnteri sctelah 
mcndengar pcrtimbangan Bank lndorlesia, 

(3) Pcrnbukaan kantor di bawah Kantor Cahang Bank Umnm wajib 
dilaporkan Kcpada Bank Indonesia. 

( 4) Pcrsyaratan dan tata cara pernbukaan kantor-kantor Bank Umum 
sebagaimana dimaksud dalarn ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) 
<litetapkan olch Mentcri setelah mendcngar Pcrtimbangan Bank 
Indonesia 

Pasal 19 
(1) Pembukuan Kantor Cahang Pcrkreditan Rakyat di ihukota Nega 

ra, ibukota Propinsi, ihukota Kahupaten dan Kotamadya, hanya 
dapat dilakukan dengan izin Mcnteri, sctelah mendengar pertim 
bangan Bank Indonesia. 

(2) Pembukuan Kantor Cahang di luar ibukota Negara, ibukota Pro 
p in si, ihuk ota Kabupatcn dan Kolamadya, scrta pe mbukuan 
kantor dibawah Kantor Cahang Pcrkrcditan Rakyat wajih dila 
porkan kepada Bank Indonesia. 

(3) Persyaratan dan tata cara pembukuan kantor Bank Perkreditan 
Rakyat sehagaimana dirnaksud dalarn ayat (1) dan ayat (2) dite 
tapkan oleh Mcnteri setclah mcndengar pcrtimbangangan Bank 
Indonesia. 

Pasal 18 
p 

Pasal 17 
Untuk m endapat kan izin usah a sehagai Bank dipenuhi Umurn 

yang berbentuk Bank Campuran , wajib dipenuhi persyaratan seba 
gaimana dimaksud (dalarn Pasal 16 ayat (3} dan ayat (6), serta keten 
tuan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, yang mengatur: 
a. jurnlah kcpcmilikan dan kepengurusan pihak asing yang diizin 

kan; 
b. pihak-pihak yang diizinkan hekerja sarna; 
c. hal-h al lain yang mcnurut Dewan Moneter pcrlu diatur untuk 

kepentingan Pembanguan Nasional; 

(6) Persyaratan sebagaimana dimaksud da larn ayat (3), ayat (4), 
ayat (5), dan tata cara perizinannya diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Pemerintah. 
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· Pasal 23 
Bank Perkreditan hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga 

negara Indonesisa, badan hukum Indonesia yang seluruh pemilikinya 
warga negara Indonesia, Pemerintah Daerah, atau dapat dimi1iki 
bersama diantara kegiatan. 

Bagian Ketiga 
Kepemilikan 

Pasal 22 
Bank Umum hanya dapat didirikan oleh : 
a. Warga negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia yang 

sepenuhnya dimiliki oelh warga negara Indonesia dan atau Badan 
Hukum Indonesia; atau 

b. Bank yang pendirinya sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang 
berkedudukan diluar negeri, 

Bagian Kedua 
Bentuk Hukum 

Pasal 21 
(1) Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa salah satu dari : 

a. Perusahaan Perseroan (Persero ); 
b, Perusahaan Daerah; - RI 
c. Koperasi; 
d. Perseroan Terbatas; 

(2) Bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa salah 
satu dari: 
a. Perusahaan Daerah; 
b. Koperasi; 
c. Perseroan Terbatas; 
d. Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, 

(3) Bentuk hukum dari kantor perwakilan dan Kantor Cabang Bank 
yang berkedudukan diluar negeri mengikuti bentuk kantor pusat 
nya. 

3 

dilakukan dengaa izln Menteri, setelah mendengar pertimbangan 
Bank Indonesia. - 

(2) Pembukuan Kantor dibawah kantor cabang pembantu sebagaima 
na dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bank 
Indonesia. 

(3) Persyaratan dan tata cara pembukuan kantor-kantor sebagaimana 
dlmaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih Janjut dengan 
Peraturan Pemerintah 
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Pasal 28 
(1) Merger dan konso!idasi an tar Bank, serta akuisisi Bank waj ib 

terlebih dahulu mendapat izin Mcnteri setelan mcndcngar pcrtim 
bangan Bank Indonesia. 

(2) Kctentuan mengenai merger, konsolidasi, dan akuisisi diletapkan 
dengan Peraturan Pernerintah. 

BABY 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 29 
(1) Pernbinaan dan pengawasan Bank dilakukan oleh Bank Indone 

sia. 

Pasal 27 
Perubahan kepernilikan Bank wajib : 
a. mernenuhi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (6), pasal 

17, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26; 
b. dilaporkan kepada Bank Indonesia. 

Pasal 26 
(1) Bank Umum dapat melakukan emisi saharn melalui bursa efek di 

Indonesia. 
(2) Warga negara Indonesia, warga ncgara asing, badan hukum Indo 

nesia dan atau hukum asing dapat membeli saham Bank Umum 
yang dijual berdasarkan kebutuhan sebagaiman dirnaksud dalam 
ayat (1). 

(3) Warga negara asing dan atau badan hukum asing dapat membeli 
saham Bank Umum melalui bursa efek, dengan ketentuan tidak 
menjdai mayoritas. 

( 4) Khusus bagi Bank Urn um milik Negara, emisi saham sebagaima 
na dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan tan pa mcnga 
kib atkan perubahan alas rnayoritas kepemilikian saham oleh 
Negara. 

(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), 
ayat (3), dan ayat ( 4) diatur lebih Ian jut dengan Pera tu ran Pemc 
rintah. 

Pasal 25 
Bank Umurn dan Bank Perkreditan Rakyat yang herbent uk 

Hukum Perscroan Terbatas, sahamnya hanya dapat ditcrbitkan dalam 
bentuk saham atas narna. 

Pasal 24 
Bank Umurn dan Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk 

hukum koperasi, kepernilikannya diatur berdasarkan dalam undang 
undang tentang pcrkoperasian yang bcrlaku. 
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Pasal 32 
Jika dianggap perlu, Menteri dapat pula meminta Bank Indonesia 

untuk menyampaikan laporan mengenai hasil perneriksaan Bank atau 
meminta Bank Indonesia untuk rnelakukan pemeriksaan khusus 
terhadap Bank dan melaporkan basil pemeriksaan yang dilakukannya. 

Pasal 31 
(1) Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap Bank, baik 

secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. 
(2) Dalam hal diperlukan untuk menetapkan kebijaksanaan rnakro, 

Dewan Moneter dapat meminta Bank Indonesia untuk : 
a. menyampaikan laporan mengenai hasil pemeriksaan Bank 

yang diperlukan; 
b. melakukan perneriksaan khusus terhadap Bank, dan laporan 

basil pemeriksaan yang dilakukannya. 

(3) 

(2) 

(1) 

(5) 

(4) 

(3) 

Bank Indonesia menetapkan ketentuan kesehatan Bank dengan 
meperhatikan aspek permodalan, kualitas asset, kualitas manaje 
men, rentabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha 
Bank:. 
Bank wajib memelihara kesehatan Bank sesuai dengan ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan wajib melakukan 
usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. 
Dalarn mernberikan Kredit dan melakukan kegiatan usaha lain 
nya, Bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank 
dan nasabah yang memeprcayakan danannya kepada Bank. 
Untuk kepentingan nasabah, Bank menyediakan informasi 
mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian nasabah yang 
dilakukan oleh Bank. 

Pasal 30 
Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia, segala keter 
angan, dan penjelasan usahanya rnenurut tata cara yang ditetap 
kan oleh Bank Indonesia. 
Bank atas permintaan Bank Indonesia, wajib memberikan kesern 
patan bagi pemeriksa buku-buku dan berkas-berkas yang ada 
padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam 
rangka memperoleh keterangan dari segala keterangan, dokumen 
dan penjelasan yang dilaporkan oleh Bank yang bersangkutan. 
Keterangan yang diperoleh berdasarkan ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak diurnumkan dan bersi 
fat rahasia, 

(2) 
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(1) Apahila mcnurut pcnilaian Bank Indonesia sutau Bank mcngala 
mi kcsulitan yang mcmbahayakan kelangsungan usahanya, Bank 
Indonesia mcmbcritahu hat tcrscbut kepada Mcnteri. 

(2) Dalam hal suatu Bank mengalarni kcsulitan yang mernbahayakan 
kelangsungan usahanya, maka Bank Indonesia dapat : 
a. mclakukan tindakan agar: 

1. pcmcgang saharn menarnbah modal; 
2. pcmcgang saharn mcng:g:anti dewan komisaris dan atau 

dircksi Bank; 
3. Bank mcrighapus pcrnbukuan Kre dit yang rnacet, dan 

rncrncpcrhitungkan Bank dcngan modalnya; 
4. Bank mclakukan merger atau konsolidasi dengan Bank 

lain; 
5. Bank dijual kepada pcrnbcli yang bcrscdia mengamhil 

alih scluruh kcwajiban; 
b. mcngambil tidankan lain scsuai dcngan pcraturan pcrundang 

undangan yang hcrlaku; 

Pasal 37 

Pasal 36 
Bank Indonesia dapat rncnctapkan pengccualian dari ketentuan 

scbagaimana dirnaksud dalam Pasal 42 ayat (2) hagi Bank Pcrkrcditan 
Rakyat. 

Pasal 35 
Bank wajib mcngumumkan ncraca dan perhitungan laba/rugi 

dalarn waktu dan bcntuk ditctapkan olch Bank Indonesia. 

(3) 

(2) 

Bank wajib mcnyampaikan kcpada Bank Indonesia ncraca dan 
perh itungan laba/rugi ta h unan scrta pcnjclasann ya, serta la po ran 
berkala lainnya, dalarn waktu dan bcntuk yang ditetapkan olch 
Bank Indonesia. 
Neraca scrta pcrhiturigan laba/rugi tahunan sehagaimana dimak 
sud dalarn ayat (1) wajib terlcbih dahulu di audit oleh akuntan 
publik, 
Tahun buku Bank adalah tahun takwim. 

(1) 
Pasal 34 

Pasal 33 
(1) Laporan pemeriksaan scbagaimana dirnaksud Pasal 31 dan Pasal 

32 bersifat rahasia. 
(2) Persyaratan dan tata cara pcmeriksaan sebagaimana <limaksud 

dalarn Pasal 31 dan Pasal 32 ditctapkan olch Bank Indonesia. 
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(1) Untuk kepentingan perpajakan Menteri berwenang mengeluarkan 
perintah tertulis kepada Bank agar memberikan keterangan dan 

Pasal 41 

BAB VII 
RAHASIA BANK 

Pasal 40 
(1) Bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada Bank 

tentang keadaan uang dan hal-hal lain dari nasababnya, yang 
wajib di rahasiakan oleh Bank menurut kelaziman dalarn dunia 
perbankan, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 
42, Pasal 43, dan Pasal 44. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalarn ayat (1) berlaku pula 
pada pihak Terafiliasi, 

Pasal 39 
(1) Dalam menjalankan kegiatannya, Bank dapat melakukan tenaga 

asing. 
(2) Persyaratan mengenai penggunaan tenaga asing sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, 

BAB VI 
DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, 

DAN TENAGA ASING 
Pasal 38 

(1) Pengangkatan keanggotaan dewan komisaris dan direksi Bank, 
wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
16 ayat (6) dan Pasal 17. 

(2) Perubahan keanggotaan dewan komisaris dan direksi Bank seba 
gairnana dimaksud dalam ayat (1) wajib melaporkan kepada Bank 
Indonesia. 

(3) Apabila menurut penilaian Bank Indonesia: 
a. keadaan suatu bank membahayakan sistem perbakan; atau 
b, tindak sebagaimana dimaksud ayat (2) belum cukup untuk 

mengatasi kesulitan yang dihadpi Bank; 
Bank Indonesia mengusulkan kepada Menteri untk mencabut izin 
usaha Bank tersebut, 

(4) Berdasarkan usul Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (3), Menter] mencabut izin usaha yang bersangkutan dan 
memerintahkan direksi untuk melikuidasi Bank tersebut. 

(5) Dalam hal direksi tidak melikuidasi Bank sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (4), Menteri setelah mendengar pertimbangan Bank 
Indonesia meminta kepada PEngadilan untuk melikuidasi Bank 
yang bersankgutan, 
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BAB VIII 
KETENTUAN PIDANA DAN 
·sANKSI ADMINISTARSIF 

Pasal 46 
(1) Scbagaimana menghimpun dana dari masyarakat dalarn bcntuk 

Pasal 54 
Pihak yang merasa dirugikan olch kctcrangan yang diberikan oleh 

Bank scbagairnana dimaksud dalarn Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Jan 
Pasal 44 bcrhak untuk mengctahui isi kctcrangan tersebut dan memin 
ta pernbetulan jika terdapat kcsalaban dalam keterangan yang diberi 
kan. 

Pasal 44 
(1) Dalam rangka tukar-menukar informasi antar Bank, dirck:si Bank 

dapat mcmberitahukan kcadaan kcuangan nasabahnya kepada 
Bank lain. 

(2) Kctcntuan mcngcnai tu ka r-m e nu k ar informasi sebagaimana 
dirnaksud dalarn ayat (1) diatur lcbih lanjut olch Bank Indonesia. 

Dalarn pcrkara perdata antara Bank dengan nasabahnya, direksi 
Bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kcpada Pcngadilan 
tcntang kcadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan mernberi 
kan keterangan lain yang relevan dcngan pcrkara tescbut. 

Pasal 43 

Pasal 42 
(1) Untuk kepentingan dalam pcrkara pidana, Mentri dapat mernberi 

kan kepada polisi, jaksa a tau ha kim untuk mernperoleh kete 
rangan Bank tentang keadaan kcuangan tersangka/terdakwa pada 
Bank. 

(2) lzin sebagaimana dimaksud dalarn ayat (1) dibcrikan sccara tertu 
Iis atas pcrmintaan tertulis dari Ke pa la Kepotisian Republ ik 
Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung. 

(3) Pcrmintaan sebagaimana dirnaksud dalam ayat (2) harus menyc 
butkan nama dan jabantan polisi, jaksa atau hakim, nama tersang 
ka/terda kwa , sebab-seb ab kctcrangan dan huhungan perkara 
pidana yang bcrsanngkutan dcngan kctcrangan-keterangan yang 
diperlukan. 

mempcrlihatkan bukti-bukti lcrtulis scrta surat-surat mengenai 
keadaan kcuangan nasabah tcrscbut kcpada pejabat pajak. 

(2) Pcrintah tertulis schagaimana dimaksud dalam ayat (1), hams 
mcnyebutkan nama pejabat dan nama nasabah wajib pajak yang 
dikehendaki kctcrangannya. 
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(1) Anggota dewan komisarts, direksi atau pegawai Bank yang 
dengan sengaja : 

Pasal 49 

Pasal 48 
(1) Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai Bank yang 

dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib seba 
gaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 
34 Ayat (1) dan Ayat (2), diancam pidana penjara paling lama 2 
(dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- {dua 
milyar rupiah). 

(2) Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai Bank yang lalai 
memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2) dan Pasal 34 
Ayat (1) dan Ayat (2) diancam pidana penjara paling lama 1 
(satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu) 
milyar rupiah). 

(1) Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis dari Menteri 
kepada Bank sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 41 atau tanpa · 
izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dengan 
sengaja memaksa Bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dengan diancam pidana 
penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 
3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah). 

(2) Anggota dewan Komisaris, direksi atau pegawai Bank dengan 
sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut 
Pasal 40, diancarn pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan 
denda paling banyak Rp, 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). 

Pasal 47 

Simpanan berupa Giro, Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito, 
Tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu 
tanpa izin usaha dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
16 dan Pasal 17, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 
(lima belas) tahun dan denda paling ban yak Rp, 10.000.000.000, 
(sepuluh milyar rupiah). 

(2) Dalam ha) kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dila 
kukan oleh badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas, 
Perserikatan, Yayasan atau Koperasi, maka penuntutan terhadap 
badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang 
memberikan perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertin 
dak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua 
duanya. 
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Pasal 50 
Pihak Teraf'iliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan 

langkah-langkah yang diperlukan utnuk memastikan Undang-undang 
ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi 
Bank diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enarn) tahun dan 
denda paling banyak Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah). 

a. membuat atau menycbabkan adanya pencatatan palsu dalam 
pernbukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen 
atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi dan rekening 
suatu Bank; 

b. Menghilangkan atau tidak memasu kan atau mcnycbabkan 
tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam 
laporan, maupun dalarn dokumcn atau laporan kegiatan 
usaha atau laporan rckening suatu Bank; 

c. mengubah, rnengaburkan, menyembunyikan, menghapus, 
atau mcnghi\angkan adanya suatu pcncatatan dalarn pernbu 
kuan atau dalarn laporan, maupun dal arn dokumen atau 
laporan kegiatan usaha, laporan transaksi dan rekening suatu 
Bank, atau dcngan sengaj a mcngubah, menghilangkan, 
menyembunyikari atau merusak catatan pembukuan tcrsebut; 

diancam dengan pidana selama 15 (lima belas) tahun dan denda 
paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). 

(2) Anggota dewan komisar is, direksi atau pegawai Bank yang 
dcngan senga ja : 
a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk 

menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, 
uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribainya atau 
untuk keuntungan kcluarganya, dalam rangka mendapatkan 
atau berusaha mcndapatkan bagi orang lain dalam mempcro 
lch uang muka, bank garansi, atau Iasilitas Kredit dari Bank, 
atau dalam rangka pcmbclian atau pendikontoan oleh Bank 
atau surat-surat wesel, surat promes, eek, dan kcrtas dagang 
atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka membc 
rikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan pcna 
rikana dana yang melcbihi batas Krcdit pada Bank; 

b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang pcrlu untuk me 
mastikan ketaatan Bank pada ketentuan dalam Undang 
undang ini dan kctcntuan peraturan perundang-undangan 
lainnya yang berlaku bagi Bank; 

diancarn dcngan pidana sclama 6 (cnam) tahun dan denda paling 
banyak Rp.6.000.000.000,- (cnam milyar rupiah). 
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(1) Dengan berlakunya Undang-undang ini: 
a. Peraturan Pemerintah Penggantian Undang-undang Nomor 

21 Tahun 1990 Tentang Bank Pembangunan Indonesia 
(Lernbaga Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 
65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1996); 

b. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang ketentuan 
ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah (Lembaga 
Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nornor 59, Tamba 
han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2490); 

c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1968 tentang Bank Negara 
Indonesia 1946 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 
1968 Nomor 70, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2870); 

d. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1968 tentang Bank 
Dagang Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 
1968 Nomor 71, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 2871); , 

e. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1968 tentang Bank Bumi 
Daya (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1968 

BABIX 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 54 

Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimak 
sud dalam Pasal 50, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi admi 
nistratif kepada Pihak Terafiliasi yang tidak memenuhi kewajiban 
sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini atau menyampai 
kan pertimbangan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut 
izin yang bersangkutan. 

Pasal 53 

Pasal 51 
(1) Tindak pidana sebagairnana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, 

Pasal 48 Ayat (1), Pasal 49, dan Pasal 50 adalah kejahatan. 
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Ayat (2) 

adalah pelanggaran. 
Pasal 52 

Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimak 
sud dalam Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49, Bank Indonesia dapat 
menetapkan administratif kepada yang tidak memenuhi kewajibannya 
sebagaiaman ketentuan dalam Undang-undang ini atau menyampaikan 
pertimbangan kepada Menteri untuk mencabut izin usaba Bank yang 
bersangkutan. 
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Pasal 56 
Ketcntuan b ata s maksimum pernb er ian krcdit sehagaimana 

dimaksud dalarn Pasal 1 I Ayat (2) Jan Ayat (4), wajib dipenuh i olch 
Bank selarnbat-larnbatn ya dalam waktu 5 (lima) tahun scjak mulainya 
herlaku U ndang-undang ini. 

Nomor 72, Tarnbahan Lemhaga Negara Republik Indonesia 
Tahun 1968 Nomor 2872); 

f. Undang-undang Norn or 20 Tahun 1968 lentang Bank 
Tahungan Negara (Lernb aga Negara Repub lik Indonesia 
Tahun 1968 Nomor 73, Tarnbahan Lcmharan Negara Repub 
lik Indonesia Nomor 2873); 

g. Undang-undang Nornor 21 Tahun 1968 tentang Bank Rakyat 
Indonesia (Lcrnbaga Negara Repuhlik Indonesia Tahun 1968 
Nornor 75, Tamhahan Lcmharan Negara Rcpublik Indonesia 
Nornor 2874); 

h. Undang-undang Nornor 22 Tahun 1968 tcntang Bank Negara 
Indonesia 1946 (Lcmbaga Negara Republik Indonesia Tahun 
1968 Nomor 74, Tambah an Lcrub ar an Negara Rcpuhlik 
Indonesia Nornor 2875); 

dinyatakan tctap herlaku untuk jangka waktu sclarnu-Iamanya l 
(satu) tahun scjak mulai hcrlakunya undang-undang ini. 

(2) Da1am jangka waktu schagaimana dimaksud dalarn ayat (1), Bank 
yang d idir ik an ber d a s ar kan Undang-u mlang schagaiamana 
dimaksud da l arn Ayat (!) w a j ib m crn cn uh i kct entau dalam 
undang-undang ini, 

(3) Dalam h a l Bank schagaiman a dirna ksud dalarn Ayal (2) tc lah 
menyesuaikan dengan kctcntuan dalarn Undang-undang ini lchih 
awal dari jangka waktu sebagaimana dimaksud dalarn Ayat (1), 
mcnjdai tidak berlaku lagi. 

Pasal 55 
(1) Bank yang tel ah mci liki izin usaha dar i Mcntcr i pada saat un 

Jang-undang ini rnulai berlaku, dinaytaknn tclah rncrnpcrolch izin 
usaha berdasar kan Undang-udang ini. 

(2) Bank schagaimana dirnakxud dalam Ayat ( 1) wajib mcnycsuaikan 
dalam kctcn tuan da l;i rn U nda ng-undang in i sclnm bat-Iarnb atn ya 
dalam jangka waktu 1 (satu) tahun s cj a k mu lain ya b cr ia k u 
Undang-undang ini. 

(3) Bank Pcrkrcditan Rakyat yang tclah mempunyai izin usaha pada 
saat Undarig-undang i ni mula i bcr laku , Jan hcr kcdudukan di 
ihukota Negara, ibukoia pr opinsi , ibukotn Kahupatcn Lian Kotn 
madya, tctap dapat melanjutkan usahanya schagai Bank Pcr krcdi 
tan Rakyat hingga dapat ditingkatkan rncnjadi Bank Umum. 
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Pasal 61 
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

BABX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 60 
Dengan berlakunya Undang-undang ini rnaka : 
a. Staatsblad 1929 Nomor 357 tanggal 14 September 1929 tentang 

Aturan-aturan mengenai Badan-badan kredit Desa dalam Propin 
si-Propinst di Jawa dan Madura diluar wilayah kotapr aja 
kotapraja; 

b. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1962 tentang Bank Pernbangu 
nan Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 
Nornor 58, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1962 Nomor 2489); 

c. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok 
Perbanakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 
Nomor 34, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2842); 

dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 59 
Peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan sebelum 

berlakunya Undang-undang ini sepanjang tidak bertentangan dengan 
Undang-undang ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dicabut, 
diganti atau diperbaharui. 

Pasal 58 
Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Limbung Pitih Negei 

(LPN), Lembaga Perkreditan Daerah (LPD), Badan Kredit Desa 
(BKD), Badan Kredit Kecematan (BKK), Kredit Usaha Rakyat kecil 
(KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya 
Produksi Desa (BKPD), dan atau lembaga-Iembaga lainnya yang 
dipersamakan dengan itu diberi status sebagai Bank Perkreditan 
Rakyat Undang-undang ini dengan memnuhi persyaratan dan tata 
cara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 

Pasal 57 
Lembaga Keungan Buka Bank yang telah memiliki izin usaha 

dari Menteri pada saat undang-udang ini mulai berlaku, dapat menye 
suaikan kegiatan usahanya sebagai Bank berdasarkan ketentuan dalam 
Undang-undang ini, selambat-lambatnya da]am waktu 1 (satu) tahun 
sejak mulainya berlaku Undang-undang ini. 
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SAIPUL SULUN 

DEWAN PERWAK.IlAN RAKYAT REPUBLIK INODNESIA 
WAKlL KETUA, 

Jakarta, 17 pchruari 1992 

Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tenlan Perbankan 
tcrsebut di atas bescrta penjelasarmya tealh rncndapat persetujuan 
dalam Rapat Paripurna Kc-38 Dewan Pcrwakilan Rakyat Republik 
Indonesia pada langgal 17 Perhruari 1992 untuk disahkan menjadi 
Undang-undang. 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1992 
NOMOR 

MOERDIONO 

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 

SOEHARTO 

Disahkan di Jakarta 
pada tanggal 
PRESIDENT REPUBLIK INDONESIA 

Agar setiap orang mengctahuinya rnemerintahkan pengundangan 
Undang-undang ini dengan pencmpatannya dalam Lembaran Lemba 
ran Ncraga Republik Indonesia. 
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Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan 
makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, 
kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan Pembangunan Nasional 
yang berasaskan kekeluargaan, perlu senantiasa dipelihara dengan 
baik. Guna mencapai tujuan tersebut maka pelaksanaan pembangunan 
ekonomi harus Iebih memperhatikan keserasian, keseJarasan, dan 
keseimbangan unsur-unsur pernerataaa pembangunan, pertumbuhan 
ekonomi, dan stabilitas nasional. 

Salah sutu sarana yang mempunyai peran strategis dalan menye 
rasikan dan menyeimbangkan masing-masing unsur dari Trilogi Pem 
bangunan adalah perbankan, Peran yang strategis tersebut terutama 
disebabkan oleb fungsi utama Bank sebagai suatu wahana yang dapat 
menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan 
efisien, yang dengan berasaskan demokrasi ekonomi mendukung 
pelaksanaan Pembangunan Nasional dalam rangka meningkatkan 
pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekono.mi 
dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat ban yak. 

Memperhatikan peranan lembaga perbankan yang dernikian 
strategis dalam mencapai tujuan Pembangunan Nasional, maka terha 
dap lembaga perbankan perlu senantiasa terdapat pembinaan dan 
pengawasan yang efektif, dengan didasari oleh landasan gerak yang 
kokoh agar lembaga perbankan di Indonesia mampu berfungsi secara 
efisien, sehat, wajar, dan marnpu menghadapi persaingan yang 
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scmakin bcrsifat global, mampu melindungi secara baik dana yang 
dititipkan masyarakat kepadanya, serta mampu menyalurkan dana 
masyarakat tcrscbut ke bidang-bidang yang produktif bagi ...... pcm 
hangunan. 

Dalam upaya mendukung kesinambungan dan peningkatan pclak 
sanaan pembangunan, Jembaga perbankan telah menunjukkan per 
kernbangan yang pesat, seiring dcngan kernajuan pemhanguna di 
Indonesia dan pcrkernbangan pcrckonom ian internasional, sorta scja 
lan dengan pcningkatan tuntutan kchutuhan masyarakat akan jasa 
pcrbankan yang tangguh Jan sehat. Dcngan rncningkatnya kcbutuhan 
akan jasa perbankan yang tclah bcrkernbang pesat, maka la; <an 
gerak pcrbankan yang ada dirasakan sudah saatnya diadakan P' 
uai agar mampu mcnampung tuntutan pcngcmbangan jasa perb 

Agar kemajuan yang dialami olch lcmbaga perban k: dapat 
ditingkatkan sccara berkelanjutan dan hcnar-henar dapat mcmher ikan 
manfaat yang scbesar-besarnya bagi pelaksanaan Pcmbangunan Na 
sional, dan untuk mcnjamin hcrlangsungnya demokrasi ekonomi, 
sehingga segala potcnsi, inisiatif dan krcasi masyarakat dapat dikcrah 
kan dan dikcrnhangkan mcnjadi suatu kckuatan riil bagi pcningkalan 
kemakmuran rakyat, maka pcmhinaan dan pengawasan pcrbankan 
serta landasan gerak pcrbankan yang sclarna ini didasarkan kepada 
kctentuan Undang-undang Pcrhankan 1967 perlu dikernbangkan dan 
disempurnakan. Dengan penycmpurnaan itu maim perbankan dapat 
menjadi lebih siap dan marnpu bcrpcran sccar a leb ih ba ik da lam 
mendukung proses pcmbangunan yang scmakin dihadapkan pada tan 
tangan perkembangan perckonomian intcmasional. 

Sebagaimana diketahui, Undang-undang Per ban kan 196 7 tcrsebu t 
disusun pada saat situasi dan kondisi perckonomian yang jauh berbeda 
dengan situasi dan koridisi pcrckonomian saat ini , Per kcmbangan 
pcrekonomian nasional maupun intcrnasional yang scnantiasa bcrge 
rak cepat disertai tantangan yang scmakin luas perlu selalu dapat 
diikuti sccara tanggap olch pcrbankan nasional dalam m enjalankan 
fungsi dan tanggung jawabnya, schingga pcrbankan nasional pcrlu: 
1. ditata dalam struktur kclcmbagaan yang l eb ih lugas, dengan 

landasan yang lebih luas, dan lebih jelas ruang geraknya; 
2. diberi kcsernpatan untuk mernperluas jangkauan pclayanannya di 

seg ala pcnjuru tanah air, baik pclayanan scbagai perbankan 
umum yang menjangkau semua lapisan masyarakat maupun 
pcrbankan perkrcditan rakyat yang pclayanannya diperuntukkan 
bagi golongan ekonorni lernah/pcngusaha kecil; 

3. dipcrkuat dengan landasan hukum yang dibutuhkan hagi terse 
lenggaranya pembinaan dan pengawasan yang mendukung 
peningkatan kemarnpuan perbankan dalarn rnenjalankan fungsi- 
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PASAL DEM PASAL. 
Pasal l 

Cukup jelas. 
Pasal 2 

Yang dimaksud dengan "demokrasi ekonomi" adalah demokrasi 
ekonorni berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

Pasal 3 
Cukup jelas. 

Pasal 4 
Cukup jelas. 

Pasal 5 
Ayat (1) 

Cukup jelas, 

nya secara sehat, wajar dan efisien, sekaligus memungkinkan 
perbankan Indonesia melakukan penyesuaian yang diperfukan 
sejalan dengan berkembangnya norma-norma perbankan interna 
sional, 
Selanjutnya dalam rangka penyempurnaan tata perbankan di 

Indonesia ditempuh langkah-langkah antara lain sebagai berikut: 
1. Penyederhanaan jenis bank, menjadi jenis Bank Umum dan jenis 

Bank Perkreditan Rakyat, serta memperjelas ruang lingkup dan 
batas kegiatan yang dapat diselenggarakannya. 

2. Persyaratan pokok untuk mendirikan suatu Bank diatur secara 
rind, sehingga ketentuan pelaksanaan yang berkaitan dengan 
kegiatan perbankan lebih jelas dan terarah. 

3. Peningkatan perlindungan dana masyarakat yang dipercayakan 
pada lembaga perbankan melalui penerapan prinsip kehati-hatian 
dan pemenuhan ketentuan persyaratan kesehatan Bank. 

4. Peningk atan profesionalisrne para pelaku di bidang perbankan, 
5. Perluasan kesempatan untuk menyelenggarakan kegiatan dibi 

dang perbankan secara sehat dan bertanggung jawab, sekaligus 
mencegah terjadinya praktek-praktek yang merugikan kepenti 
ngan masyarakat luas. 
Melalui upaya penyempurnaan tersebut dimaksudkan agar per 

bankan Indonesia memilikl sikap tanggap terhadap perkembangan 
Pembangunan Nasional, sehingga peranannya dalarn peningkatan taraf 
hidup rakyat banyak, pernerataan pernbangunan dan hasil-hasilnya, 
serta peningkatan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional dapat 
terwnjud secara lebih nyata, dalam rangka mewujudkan masyarakat 
adil daa makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 
1945. 
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Bank Umum dapat melaku kan schagian atau scluruh kegiatan 
usaha scbagaimana dirnaksud dalarn huruf a sampai dcngan huruf 
n. Masing-rnasing Bank dapat mcmilih jenis usaha yang sesuai 
dcngan keahl ian dan bidang usaha yang ingin di kcmbang 
kannya. Dcngan cara dcmikian kebutuhan masyarakat tcrhadap 
berbagai jenisjasa bank dapat d ipenuh i olch dunia perbankan 
tanpa mengabaikan prinsip kesehatan dan cfisiensi, 
Huruf a. 

Cukup Jelas. 
Huruf b. 

Cukup Jclas. 
Huru[ c. 

Bank dapat mcncrhitkan surat pcngakuan hutang baik yang 
hcrjangka pcndek maupun yang bcrjangka panjang. Surat 
pengakuan hutang yang hcrjangka pcndck adalah scbagaima 
na dirnaksud dalam Pasal JOO sampai dcngan Pasal 229 k 
Kitab Undang-undang Hukum Dagang, yang dalam pasar 
uang <likenal sebagai Surat Bcrharga Pasar Uang (SBPU), 
yaitu promes dan wcscl maupun jenis lain yang mungkin 
dikernbangkan di rnasa yang akan datang. Surat pcngakuan 
hutang hcrjangka panjang dapat berupa obligasi atau sekuri 
tas kr edit. 

Huruf d. 
Usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf ini rnen cakup 
kegiatan mernbeli, rncnjual atau menjamin surat-surat ber 
harga seperti tersebut pada pcnjelasan huruf c dan surat-surat 
bcrharga yang diterbitkan olch Pemerintah dan atau Bank 
Indonesia. 
Butir 1. 

Cukup jelas. 
Butir 2. 

Cukup jelas. 
Butir 3. 

Cukup jelas. 

Pasal 6 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dcngan "rnengkhususkan diri untuk mclak 
sanakan kegiatan tertcntu" adalah antara lain melaksanakan 
kegiatan pcmbiayaan jangka panjang, pemb iayaan untuk 
mengembangkan koperasi, pengernbangan pengusaha golo 
ngan ekonomi lcmah/pcngusaha kecil, pcngcmbangan ckspor 
non migas, dan pengemhangan pcmhangunan pcrumahan. 
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Butir 4. 
Cukup jelas. 

Butir 5. 
Cukup jelas, 

Butir 6. 
Cukup jelas, 

Butir 7. 
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menampung kemung 
kinan adanya jenis Surat Berharga lain, selain dari yang 
telah disebutkan pada butir l sampai dengan butir 6. 

Huruf e. 
Cukup jelas. 

Huruf f. 
Cukup jelas. 

Huruf g. 
Kegiatan ini mencakup antara lain inkaso dan kl iring. 

Huruf h. 
Yang dimaksud dengan "menyediakan ternpat" dalam keten 
tuan ini adalah kegiatan Bank yang semata-mata melakukan 
penyewaan tempat penyimpanan barang dan Surat Berharga 
(safety box) tanpa perlu diketahui mutasi dan isinya oleh 
Bank 

Huruf i, 
Dalam melakukan kegiatan Penitipan, Bank menerima titipan 
harta penitip dengan mengadministrasikannya secara terptsah 
dari kekayaan Bank. Mutasi dari barang titipan dilaksanakan 
oleh Bank atas perintah penitip, 

Hurufj; 
Dalam kegiatan ini Bank berperan sebagai penghubung 
antara nasabah yang membutuhkan dana dengan nasabah 
yang memiliki dana. 

Huruf k. 
Kewajiban Bank dalam ketentuan ini, dimaksudkan untuk 
melakukan pencairan secepatnya atas agunan yang dibeli 
dengan Ielang, agar dana basil pencairan dari penjualan 
agunan tersebut dapat segera dimanfaatkan oleh Bank. 
Dalam hal terdapat sisa ~ ..ri basil pelelangan setelah diperhi 
tungkan dengan kewajiban nasabah kepada Bank, dimanfaat 
kan oleh nasabah. 

Huruf 1. 
Kegiatan anjak piutang merupakan kegiatan pengurusan 
piutang atau tagihan jangka pendek dari transaksi perdaga- 



998 

Pasa] 7 
Cukup jclas. 

Pasal 8 
Krcdit yang dibcrikan olch Bank mcngandung risiko, sehingga 
dalam pclaksanaannya Bank harus mcmpcrhatikan asas-asas 
pcrkrcditan yang schat. Untuk rncngurangi risiko tcrscbut, jami 
nan pcmbcrian Krcdit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan 
kcsanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dcngan 
yang diperjanjikan merupakan faktor penling yang hams diperha 
tikan oleh Bank. 
Untuk memperolch keyakinan tersebut, scbelurn mcmberikan 
Krcdit, Bank hams melakukan penilaian yang scksarna terhadap 
walak, kemampuan, modal, agurian, dan prospek usaha dari 
dcbitur. Mcngingal bahwa agunan mcnjadi salah satu u nsur 
jaminan pemberian Kredit, maka apabila bcrdasarkan unsur-unsur 
lain telah dapat dipcr olch keyak inan alas kemarnpuan dcbitur 
mcngcmbalikan hutangnya, agunan dapat hanya bcrupa barang, 
proyck, atau hak lagih yang dibiayai dcngan Krcdit yang her 
sangkutan. Tanah yang kcpcmilikannya didasarkan pada hukum 
adat, yaitu tanah yang hukti kepemilikannya berupa girik, petuk, 
dan lain-lain yang scjcnis dapat digunakan sebagai agunan. Bank 
tidak wajib merninta agunan berupa barang yang tidak herkaitan 
langsung dengan obyek yang dibiayai, yang lazirn dikenal dengan 
"agunan tambahan". 

Pasal 9 
Cukup jelas. 

ngan dalam atau luar negeri, yang dilakukan dcngan cara 
pcngambilalihan atau pembelian piutang lersebut. 
Usaha kartu kredit mcrupakan usaha dalam kegiatan pembe 
rian Kredit atau pembiayaan untuk pembelian barang atau 
jasa yang pcnarikannya dilakukan dcngan kartu. Secara 
teknis kartu kredit herfungsi sebagai sarana pemindahbukuan 
dalam melakukan pembayaran suatu transaksi. 

Hurufm. 
Cukup jelas. 

Huruf n. 
Kegiatan lain yang lazim dilakukan olch Bank dalarn hat ini 
adalah kcgialan-kegiatan usaha selain dari kegiatan tcrscbut; 
pada huruf a sampai dengan huruf m, yang tidak bcrten 
tangan dcngan pcraturan pcrundang-undangan yang berlaku, 
rnisalnya mcmbcrikan hank garansi, bcrtindak scbagai bank 
pcrscpsi, swap bunga, mcmbantu administrasi usaha nasabah 
dan lain-lain. 
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Pasal 10 
Huruf a. 

Cukup jelas, 
Huruf b, 

Cukup jelas. 
Huruf c. 

Usaha lain yang dilarang pada huruf c ini antara lain melaku 
kan kegiatan sebagai penjarnin emisi efek (underwriter). 

Pasal 11 
Pemberian Kredit oleh Bank mengandung risiko kegagalan atau 
kemacetan dalam pelunasannya, sehingga dapat berpengaruh ter 
hadap kesehatan Bank. Mengingat bahwa Kredit tersebut ber 
sumber dari dana masyarakat yang disimpan pada Bank, maka 
risiko yang dihadapi Bank dapat berpengaruh pula kepada ke 
amanan dana masyarakat tersebut, Oleh karena itu untuk memeli 
hara kesehatan dan meningkatkan daya tahannya, Bank diwajib 
kan menyebar risiko dengan mengatur penyaluran Kredit, pembe 
rian jaminan maupun fasilitas lain sedemikian rupa sehingga tidak 
terpusat pada debitur atau kelompok debitur tertentu. 
Ayat(l) 

Kelompok (group) merupakan kumpulan orang atau badan 
yang satu sama lain mempunyai kaitan dalam hal kpeemili 
kan kepengurusan, dan atau bubungan keuangan, 

Ayat (2) 
Bank Indonesia dapat menetapkan batas maksimum yang 
lebth rendah dari 30% (tiga puluh perseratus) dari modal 
Bank. Pengertian modal Bank ditetapkan oleh Bank Indone 
sia sesuai dengan pengertian yang dipergunakan dalam peni 
laian kesehatan Bank. Batas maksimum dimaksud adalah 
untuk masing-masing peminjam atau sekelompok peminjam 
termasuk perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang 
sama, 

Ayat(3) 
Huruf a. 

Cukup jelas. 
Hurufb. 

Cukup jelas. 
Huruf c. 

Cukup jelas. 
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Huruf d. 
Yang dimaksud dcngan "keluarga" dalam ketentuan ini 
meliputi hubungan sampai dengan derajat kedua menu 
rut garis lurus maupun kcsamping termasuk mcrtua, 
menantu dan ipar. 

Huruf e. 
Cukup jelas. 

Huruf f. 
Cukup jellas. 

Ayat (4) 
Bank Indonesia dapat menetapkan batas maksimum yang 
lebih rendah dari 10% (sepuluh perseratus) dari modal Bank. 
Pengertian modal Bank ditetapkan oleh Bank Indonesia 
sesuai dengan pengcrtian yang dipergunakan dalam peni\aian 
kesehatan Bank. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Pasal 12 
Yang dirnaksud dengan "Pcmerintah dapat menugaskan Bank 

Umum", adalah dalam rangka penjabaran atas ketcntuan mengcnai 
Asas, Fungsi, dan Tujuan perbankan scbagaimana diatur dalam Bab 
II, yang penyelenggaraannya senantiasa disesuaikan dengan tuntutan 
perkembangan Pembangunan Nasional. 

Yang dimaksud dengan "sektor-sektor perckonomian tcrtentu", 
adalah antara lain program pengembangan pembangunan peru 
mahan, scrta pengembangan ekspor non migas. 
Dalam Peraturan Pemerintah dirnaksud diatur pula kctentuan 
mengcnai pelaksanaan program tcrtentu olch satu atau beberapa 
Bank Umurn tertentu. 

Pasal 13 
Huruf a. 

Penyebutan "bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu" 
dirnaksudkan untuk menampung kemungkinan adanya ben 
tuk penghimpunan dana dari masyarakat oleh Bank Perkrcdi 
tan Rakyat yang ser upa dcngan Deposito Berjangka dan 
Tabungan tetapi bukan Giro atau Simpanan lain yang dapat 
ditarik dengan eek. 

Huruf b. 
Cukup jclas. 

Huruf c. 
Cukup jelas. 

Huruf d. 
Cukup jelas, 
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Pasal 14 
Larangan ini dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan kegiatan 
usaha Bank Perkreditan Rakyat yang terutama ditujukan untuk 
melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan. 
Untuk itu jenis-jenis pelayanan yang dapat diberikan oleh Bank 
Perkreditan Rakyat disesuaikan dengan maksud tersebut. 
Huruf a. 

Cukup jelas. 
Huruf b. 

Larangan yang dimaksud dalam huruf ini tidak termasuk 
kegiatan tukar menukar valuta asing (money changer). Untuk 
melakukan usaha tukar menukar valuta asing, Bank Perkredi 
tan Rakyat harus mernenuhi ketentuan Bank Indonesia. 

Huruf c. 
Cu~~~. v 

Huruf d, 
Cukup jelas. 

Huruf e. 
Cukup jelas. 

Pasai 15 
Cukup jelas. 

Pasal 16 
Ayat (1) 

Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh siapapun 
pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi, 
mengingat dalam kegiatan itu terkait kepentingan masyarakat 
yang dananya disimpan pada pihak yang menghimpun dana 
tersebut. Sehubungan dengan itu dalarn ayat ini ditegaskan 
bahwa kegiatan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk 
Simpanan hanya dapat dilakukan oleb sesuatu pihak, setelah 
pihak yang bersangkutan terlebih dahulu memperoleh izin 
usaha, sebagai Bank Umum atau sebagai Bank Perkreditan 
Rakyat. 
Namun demikian, di masyarakat terdapat pula jenis lembaga 
lainnya yang juga rnelakukan kegiatan menghimpun dana 
masyarakat dalam bentuk Simpanan atau semacarn Sirnpa 
nan, misalnya yang dilakukan o!eh kantor pos, oleh dana 
pensiun, atau oleh perusahaan asuransi, Kegiatan lembaga 
lernbaga tersebut tidak dicakup sebagai kegiatan usaha 
perbankan, berdasarkan ketentuan dalam ayat ini, Terhadap 
kegiatan menghimpun dana masyarakat yang dilakukan oleh 
lernbaga-lembaga tersebut, diatur dengan Undang-undang 
tersendiri beserta peraturan pelaksanaannya. 
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Ayat (5) 
Dal arn rangka mcnunjang pcningkatan pcmhangunan yang 
lcbih mcrata, maka khusus di kota-kota scbagairnana dimak 
sud dalarn ayat ini dapat didirikan Bank Pcrkrcditan Rakyat 
o l e h Pcmcrintah Dacrah setempat, haik se car a se n d ir i 
maupun bcrsama-sarna dcngan Koperasi, Bank milik Negara 
dan atau Bank milik Perncrintah Dacrah. 

Ayat (6) 
Dalam Pcraturan Pcmcrintah schagai pclaksanaan ayat (3), 
ayat ( 4), d an ayat (5), k etcnruan-kctentu an mcnyangkut 
Koperasi scbagaimana diatur dalam Undang-undang tcntang 
pcrkopcrasian, misalnya tcntang susunan organisasi, kepcmi 
likan, dan kcpcngurusan, pcrlu dipcrhatikan. 

Pasal 17 
Huruf a. 

Dalarn ketentuan mcngcnai jumlah kcpcrn ilikan dan kepe 
ngurusan piha k asing , tcrmasuk pu la pcngcrtian tcntang 
proses Indonesianisasi. 
Dcngan adanya kctcntuan ini, diharapkan perbankan nasional 
scmakin dapat hcrtumpu pada kckuatan scndiri. 

Huruf b. 
Cukup jclas, 

Huruf c. 
Mcngcnai hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka pcnyu 
sunan Pcraturan Pcmerintah dimaksud dipcrolch dari Dewan 
Mon et er olch karcna secara fungsional Dewan Monctcr 
mernpunyai tugas-tugas mcnyangkut pcrumusan kebijaksa 
naan di bidang monctcr scsuai dcngan Undang-undang yang 
bcrlaku. Namun demikian dalarn pcrumusan Pcraturan Pcrnc 
rintah tcrsebut dapat dim in ta pu la masukan dar i instansi 
instansi Pemerintah Iainnya. 

saan. 

Ayat (2) 
Cukup jclas. 

Ayat (3) 
Cukup jclas. 

Ayat(4) 
Yang dimaksud dcngan "Kecamatan" dalam ayat ini adalah 
Kccamatan Ji luar ibukota Kabupaten, KotamaJya, ihukota 
Propinsi, atau ibukota Negara. Hal ini dimaksudkan agar 
Bank Pcrkrcditan Rakyat tetap dapat bcrfungsi schagai 
penunjang pcmhangunan dan modcrnisasi di dacrah pcdc- 
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R-R1J 

Pasal 18 
Cukup jelas, 

Pasal 19 
Ayat (1) 

Untuk memungkinkan pelayanan bagi golongan ekonomi 
lemah/pengusaha kecil di daerah perkotaan, Menteri setelah 
mendengar pertimbangan Bank Indonesia, dapat memberikan 
izin kepada Bank Perkreditan Rakyat untuk membuka Kantor 
Cabang di ibukota Kabupaten, Kotamadya, dan atau di ibu 
kota Propinsi yang bersangkutan, Izin tersebut dapat diberi 
kan pula kepada Bank Perkreditan Rakyat yang berkedudu 
kan di Kecamatan sekitar ibukota Negara untuk membuka 
Kantor Cabang di ibukota negara, 

Ayat{2) 
Cukup jelas, 

Ayat(3) 
Untuk menjaga kelangsungan usaha Bank Perkreditan Rak 
yat, Menter] setelah mendengar pertimbangan Bank Indone 
sia menetapkan persyaratan dan tata cara pembukaan kantor 
Bank Perkreditan Rakyat antara Jain mencakup persyaratan 
tingkat kesehatan Bank dan Kesiapan pembukaan kantor. 
Khusus bagi Bank Perkreditan Rakyat yang membuka kantor 
di ibukota Negara, ibukota Propinsi, ibukota Kabupaten, dan 
Kotamadya, selain persyaratan kesehatan Bank dan kesiapan 
pembukaan kantor juga harus memenuhi persyaratan 1ainnya 
seperti permodalan dan tersedianya tenaga yang profesional. 

Pasal 20 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan Bank yang berkedudukan di luar 
negeri adalah Bank yang didirikan berdasarkan bukum asing 
dan berkantor pusat di Iuar negeri. Oleh karenanya Bank 
yang bersangkutan tunduk pada hukum di mana Bank terse 
but didirikan. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Culrup jelas. 

Pasal 21 
Ayat (1) 

Cukup jelas, 
Ayat (2) 

Huruf a. 
Cukup jelas. 
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Huruf b. 
Cukup jclas. 

Huruf c. 
Cukup jelas, 

Huruf d, 
Kctcntuan ini dirnaksudkan untuk membcrikan wadah 
bagi penyclcnggaraan lernbaga pcrbankan yang lebih 
kecil dari Bank Perkrcditan Rakyat, scperti Bank Dcsa, 
Lumbung Desa, Badan Kr edit Dcsa, dan lembaga 
lcrnbaga lainnya sebagaimana dimaksud <lalam Pasal 58. 

Ayat (3) 
Cukup jclas. 

Pasal 22 
Huruf a. 

Dalam hal pcndiri Bank adalah badan hukum, maka badan 
hukum yang bcrsangkutan harus dimiliki sepenuhnya oleh 
warga ncgara Indonesia. Tcrmasuk dalam pengertian badan 
hukum Indonesia anlara lain adalah Badan Usaha Milik 
Negara, Badan Usaha Mil ik Daerah, Koperasi , dan badan 
usaha milik swasta. 

Huruf b. 
Cukup jclas. 

Pasal 23 
Dalarn hal Bank Perkreditan Rakyat dimiliki olch badan hukum 
Indonesia, maka hadan hukurn Indonesia dirnaksud scluruh pemi 
liknya adalah warga negara Indonesia. 

Pasal 24 
Cukup jelas. 

Pasal 25 
Saham Bank dalarn hentuk saham atas nama dimaksudkan untuk 
dapat mengctahui perubahan kcpcmilikan saham Bank. 

Pasal 26 
Ayat (1) 

Cukup jclas. 
Ayat (2) 

Cukup jclas. 
Ayat (3) 

Yang dirnaksud dengan "mayor itas" adalah sekurang-ku 
rangnya sehcsar 51 % (lima pu!uh satu perser atus) dari 
jurnlah scluruh saharn yang dijual mclalui bursa efek. 
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Ayat (4) 
Yang dimaksud dengan "mayoritas kepemilikan sabam oleh 
Negara" adalah sekurang-kurangnya 51 % (Hrna puluh satu 
perseratus) dari modal disetor, 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Pasal 27 
Cukup jelas. 

Pasal 28 
Merger (penggabungan usaha) adalah penggabungan dari dua 
Bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya 
salah satu Bank dan rnelikuidasi bank-bank Jainnya. Konsolidasi 
(peleburan usaha) adalah penggabungan dari dua Bank a tau lebih 
dengan cara mendirikan Bank baru dan melikuidasi bank-bank 
yang ada. Akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan suatu 
Bank. 
Dalam hal Bank Umum milik Negara, merger atau konsolidasi 
banya dapat dilakukan antar Bank Umun milik Negara. Dengan 
demikian pemilikan oleh swasta atas saham Bank Umum rnilik 
Negara hanya dapat dilakukan melalui bursa efek. 
Dalam melakukan merger, konsolidasi, dan akuisisi, wajib dihin 
darkan timbulnya pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelom 
pok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Demi 
kian pula merger, konsolidasi atau akuisisi yang dilakukan, tidak 
boleh merugikan kepentingan para nasabah. 

Pasal 29 
Ayat ( 1 ), ayat (2), ayat (3) dan ayat ( 4) 

Mengingat Bank terutama bekerja dengan dana dari masya 
rakat yang disimpan pada Bank atas dasar kepercayaan, maka 
setiap Bank perlu terus menjaga kesehatannya dan memeliha 
ra kepercayaan masyarakat padanya. Sejalan dengan itu Bank 
Indonesia diberi wewenang dan kewajiban untuk mernbina 
serta melakukan pengawasan terhadap Bank dengan menem 
puh upaya-upaya, baik yang bersifat preventif dalam bentuk 
ketentuan-ketentuan, petunjuk, nasehat, bimbingan dan peng 
arahan maupun secara represif dalam bentuk perneriksaan 
yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan. 

Ayat (5) 
Informasi yang disediakan untuk nasabah tersebut adalah 
informasi mengenai tingkat risiko dari kegiatan yang menjadi 
sasaran penggunaan atau penempatan dana. Apabila informa 
si telah disediakan, maka Bank dianggap telah melaksanakan 
ketentuan ini. lnformasi tersebut perlu diberikan oleh Bank, 



1006 

dalarn hat Bank bertindak scbagai perantara dalam me laku 
kan pcncmpatan dana dari n asahah atau membe li/menjual 
Surat Bcrharga untuk kcpcntingan dan atas perintah nasabah 
nya. 

Pasal 30 
Ayat ( 1) dan Ayat (2) 

Kewajiban pcnyampaian kcterangan da n pcnjclasan yang 
berkaitan dengan kcgialan usaha suatu Bank kcpada Bank 
Indonesia dipcrlu kan mengingat kcterangan ter sebut dib u 
tuhkan untuk mcmantau keadaan dari suatu Bank. Peman 
tauan keadaan Bank pcrlu dilakukan dalarn rangka melin 
dungi dana masyarakat <lan mcnj aga kcbcradaan lcmhaga 
perhankan. 
Kepercayaan masyarakat tcrhadap lcmbaga perbankan hanya 
dapat ditumbuhkan, apabila lcrnbaga pcrbankan dalarn kegia 
tan usahanya sclalu bcrada dalam kcadaan scnat. Okh karcna 
itu, dalam rangka mcmpcrolch kcbcnaran atas laporan yang 
disarnpaikan olch Bank, Bank Indonesia dibcri wewcnang 
untuk mclakukan perncriksaan buku-buku dan bcrkas-bcrkas 
yang ada pada Bank. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 31 
Cukup jclas. 

Pasal 32 
Permintaan Mcntcri kcpada Bank Indonesia untu k rnc laku kan 
perncriksaan khusus atas suatu Bank atau mcminta laporan alas 
hasil pcrncriksaan Bank adalah bilamana tcrdapat pctunjuk yang 
mcnurut pendapat Mentcri mcmbahayakan kesehatan dan kelang 
sungan hidup Bank sert a kcpcntingnn umum dan kdangsungan 
Pemhangunan Nasional. 

Pasal 33 
Ayat ( 1) 

Cukup jclas. 
Ayat (2) 

Yang dirnaksud dcngan "pcrsyaratan dan tata cara perncrik 
saan" adaiah antara lain meliputi jenis pemeriksaan, proscdur 
perner iksaan, ruang lingkup perrieriksaan, pelaporan, dan 
l an g k ah ti n dak l a nj ut has ii pcrricr iksaan dalam rangka 
pernbinaan dan pcngnwasan. 

Pasal 34 
Cukup jelas. 
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Pasal 35 
Cukup jelas. 

Pasal 36 
Pengecualian ini dapat diberikan dengan memperhatikan kemam 
puan yang dimiliki oleh Bank Perkreditan Rakyat yang bersang 
kutan. 

Pasal 37 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Dalam ayat ini ditetapkan langkah-langkah yang dapat dila 
kukan oleh Bank Indonesia terhadap Bank yang mengalami 
kesuiitan yang mernbahayakan kelangsungan usahanya, 
sebelum dilakukan pencabutan izin usahanya dan atau tinda 
kan likuidasi. Langkah-Iangkah dimaksud dilakukan dalam 
rangka mempertahankan/menyelamatkan Bank sebagai lem 
baga kepercayaan masyarakat. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Pasal 38 
Ketentuan dalam Pasal ini berlaku pula dalam hal pengangkatan 
atau perubahan pejabat pirnpinan yang setingkat direksi dan 
anggota dewan komisaris, bagi Bank yang berbentuk hukum 
Koperasi. 

Pasal 39 
Ayat (1) 

Penggunaan tenaga asing oleh Bank dimungkinkan, sesuai 
dengan kebutuhan Bank yang bersangkutan. 
Dalam hal Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Umum, tenaga 
asing dimaksud bersifat sernentara dan terbatas pada tenaga 
ahli, penasehat dan konsultan, sesuai dengan kebutuhan Bank 
yang bersangkutan, Sedangkan dalam hal Bank Campuran 
dan cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri, 
tenaga asing tersebut disesuaikan dengan sifat kepemilikan 
oleh asing. Namun demikian penggunaan tenaga asing dalam 
Bank Campuran dan cabang dari Bank yang berkedudukan di 
luar negeri, wajib disesuaikan dengan program Indonesiani 
sasi, 
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Ayat (2) 
Yang diatur dalam Peraturan Perncrintah terscbut antara lain 
adalah mcngcnai pcrsyaratan-persyaratan sebagai penjabaran 
ketentuan dalam ayat (1) misalnya jenis pckerjaan atau kcah 
lian yang masih memerlukan tcnaga asing dan jangka waktu 
penggunaan, scsuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku di bidang kctcnaga-kcrjaan. 

Pasal 40 
Ayat (1) 

Dalam hubungan ini yang mcnurut kclaziman wajib diraha 
siakan olch Bank adalah seluruh data dan inforrnasi mcngc 
nai segala sesuatu yang bcrhubungan dcngan kcuangan dan 
hal-hal lain dari orang Jan hadan yang dikctahui olch Bank 
karcna kcgiatan usahanya. 
Kcrahasiaan ini diperlukan untuk kepentingan Bank scndiri 
yang memcrlukan kcpcrcaya.m m.isyarakut yang mcnyimpan 
uangnya di Bank. Masyar akat h.m ya akan rncmpcrcayakan 
uangnya pada Bank a tau mcm.mfuat kan jasa Bank apabi la 
dari Bank ada jaminan hahwa pcngctahuan Bank tcntang 
simpanan dan kca<laan kcuarigan nasabah tidak akan disalah 
gunakan. Dengan a d.m y a kc ten tu an tcrschut di tegaskan 
bahwa Bank harus mcmcgang tcgas Ra hasia Bank. Waiau 
pun demikian pcrnberi.m data d.m informasi kcpada pihak lain 
dimungkinkan, yaitu berdasarkan Pasa] 41, Pasal 42, Pasal 
43, dan Pasal 44. 

Ayat (2) 
Cukup jclas. 

Pasal 41 
Cukup jelas. 

Pasal 42 
Ayat I l ) 

Untuk kcpcntingan pcradilan da l arn pcrkara p i da na alas 
pcrmintaan Kepala Kcpol is ian Rcpub lik Indonesia, Jaksa 
Agung, atau Ketua Mahkamah Agung, Menteri dapat mcngc 
luarkan izin tcrtulis untuk mempcrolch kctcrangan dari Bank 
tentang kcadaan kcuangan nasahah yang mcnjadi tcrsangka/ 
terdakwa. Kata "dapat" dimaksudkan untuk memhcri pcncga 
san bahwa izin oleh Mcnteri akan diherikan scpanjang syarat/ 
prosedur administrasi. pcmberian izin dipcnuhi olch pihak 
yang mcminta izin, seperti narn a, pangkat, NRP/NIP dan 
jabatan polisi, jaksa atau hakim, maksud pemeriksaan, peja 
bat yang hcrwcnang mcngajukan permohonan kepada Men 
teri, nama nasabah yang menjadi tersangka/terdakwa serta 
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sebab-sebab keterangan diperlukan dalam hubungan perkara 
pidana yang bersangkutan. 

Ayat(2) 
Cukup jelas. 

Ayat(3) 
Cukup jelas. 

Pasal 43 
Dalam hal perkara perdata antara Bank dengan nasababnya 
sebagaimana dimaksud da1am Pasal ini, Bank dapat menginfor 
masikan keadaan keuangan nasabah yang dalam perkara serta 
keterangan lain yang berkaitan dengan perkara tersebut, tan pa 
izin dari Menteri. 

Pasal 44 
Ayat (1) 

Tukar menukar informasi antar Bank dimaksudkan untuk 
memperlancar dan mengamankan kegratan Usaha Bank, 
antara lain guna mencegah Kredit rangkap serta mengetahui 
keadaan dan status dari suatu Bank yang lain. Dengan demi 
kian Bank dapat menilai tingkat resiko yang dihadapi, sebe 
lum melakukan suatu transaksi dengan nasabah atau dengan 
Bank Jain. 

Ayat (2) 
Dalam ketentuan yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bank 
Indonesia antara lain diatur mengenai tata cara penyampaian 
dan permintaan informasi serta bentuk dan jenis inforrnasi 
tertentu yang dapat dipertukarkan, seperti indikator secara 
garis besar dari kredit yang diterima nasabah, agunan, dan 
masuk tidaknya debitur yang bersangkutan dalam daftar 
kredit macer, 

Pasal 45 
Apahila permintaan pembetukan oleh pihak yang merasa di 
rugikan akibat keterangan yang di berikan oleh Bank tidak dipe 
nuhi oleh Bank, maka masalah tersebut dapat diajukan oleh pihak 
yang bersangkutan ke Pengadilan yang berwenang. 

Pusal 46 
Cukup jelas. 

Pasal 47 
Ayat (1) 

Cukup jelas, 
Ayat(2) 

Yang dimaksud dengan "pegawai Bank" adalah semua pe 
jabat dan karyawan Bank. 
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Cukup jclas. 
Pasal 51 

Ayat (1) 
Pcrhuatan-perhuatan sehagaimana dimaksud dalam pasal 
pasal tcrsebut dalarn ayat ini digolongkan sebagai tindakan 
pidana kcjahatan, bcrarti bahwa tcrhadap perbuatan-pcrbua 
tan dimaksud akan dikcnakan ancaman hukurnan yang lcbih 
ber at dibandingkan dengan apab ila hanya sekedar sebagai 
pclanggaran. Hal ini mengingat bahwa Bank adalah lernbaga 
yang menyimpan Jana yang dipcrcayakan masyarakat 
kepadan ya, sching:ga pcrbu atan yang dapat mcngakihatkan 
rusaknya kcpcrcayaan masyarakat kepada Bank, yang pada 
dasarnya juga akan mcrugikan Bank maupun masyarakat, 
pcrlu sclalu dihindarkan, 
Dcngan digolongkan sebagai tindak kcjahatan, maka dih a 
rapkan akan dapat lcbih tcrbcntuk kctaatan yang tinggi tcrha 
dap ketentuan dalam Undang-undang ini. 
Mcngcnai tindak pi<lana kejahalan yang dilakukan olch 
anggota dew an komisaris, dir ck si atau pegawai Bank 
Perkreditan Rakyat pada dasarnya bcrlaku ketentuan-ketcn 
tuan tcntang sanksi pidana dalam Bah VIII, mcngingat sifat 
ancarnan pidana dirnaksud berlaku urnum. Dengan ditctap 
kannya haws maksirnum pidana terhadap kejahatan yang 

Pasal 50 

Pasal 48 
Yang dirnaksud dengan "pegawai Bank" adalah pejabat Bank 
yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan 
tugus operasional Bank, dari karyawan yang mempunyai akscs 
terhadap informasi mcngcnai kcadaan Bank. 

Pasal 49 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "pcgawai Bank" adalah semua 
pejabat dan karyawan Bank. 

Ayat (2) 
Huruf a. 

Yang dimaksu<l dengan "pegawai Bank" adalah semua 
pcjabat dan karyawan Bank. 

Huruf b. 
Yang dimaksud dcngan "pcgawai Bank" adalah pejabat 
Bank yang mcmpunyai wewenang dan tanggung j awab 
tcntang hal-hal yang hcrkaitan dcngan usaha Bank yang 
hcrsangkutan. 
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dilakukan, maka besar kecilnya pidana dapat dipertirnbang 
kan dengan memperhatikan antara lain kerugian yang ditim 
bulkan, 

Ayat (2) 
Cukup jelas, 

Pasal 52 
Sanksi administratif dalam pasal ini dapat berupa : 
a. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang ter 

tentu sebagai akibat tidak dipenuhinya ketentuan dalam 
Undang-undang ini; 

b. penyampaian tegoran-tegoran tertulis; 
c. penurunan tingkat kesehatan bank; 
d. larangan turut serta dalam kliring; 
e. pembekuan kegiatan usaba baik secara keseluruhan atau 

untuk beberapa cabang; 
I, pencabutan izin usaha. 
Pelaksanaan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur oleh 
Bank Indonesia. Kbusus mengenai huruf e dan f dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

Pasal 53 
Sanksi administratif dalam Pasal ini dapat berupa : 
a. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang ter 

tentu sebagai akibat tidak dipenuhinya ketentuan dalam 
Undang-undang ini; 

b.. penyampaian tegoran-tegoran tertulis; 
c. larangan untuk menjalan kan fungsi sebagai dir eksi atau 

komisaris Bank; 
d. larangan untuk memberikan jasanya kepada perbankan; 
e. penyampaian usul kepada instansi yang berwenang untuk 

mencabut atau membatalkan izin Usaha sebagai pernberi jasa 
bagi Bank (antara lain terhadap konsultan-konsultan hukum, 
akuntan publik, penilai). 

Pasal 54 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat(3) 

Penyesuaian bentuk hukum Bank-Bank milik Negara seba 
gaimana diatur dalam Pasal ini dilaksanakan berdasarkan 
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 jo. Peraturan Pemerin 
tah Nomor 12 Tahun 1969. Dengan demikian setelah penye- 
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suaian bentuk hukurn Bank-Bank milik Negara tcrsebut 
selesai, Undang-undang tentang pendirian bank-bank terse 
but dinyatakan tidak berlaku lagi, 
Demikian pula Undang-undang Nomor 13 Tahun 1962 tidak 
berlaku lagi 1 (satu) tahun sejak mulai berlakunya Undang 
undang ini. 

Pasal 55 
Cukup jelas. 

Pasal 56 
Ketentuan ini dirnaksudkan untuk mernungkinkan Bank rneme 
nuhi ketentuan batas maksimum pcmberian kredit berdasarkan 
Undang-undang ini secara bertahap, sehingga tidak mcnimbulkan 
kesulitan yang bcrat bagi perhankan dalarn memenuhi ketcntuan 
dirnaksud , mengingat pada saat ini berlaku ketcntuan batas 
maksimum pemberian krcdit yang Jehih tinggi daripada ketentuan 
sebagaimanA dimaksud dalam Pasal 11 ayat. (2) dan ayat ( 4 ). 

Pasal 57 
Penycsuaian usaha Lcrnbaga Keuangan Bukan Bank menjadi 
Bank berdasarkan Undang-undang ini dapat dilakukan dalam 
jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak mulai 
berlakunya Undang-undang ini. Sedangkan penyesuaian usaha 
Lembaga Keuangan Bukan Bank menjadi perusahaan efck dida 
sarkan pada ketcntuan di bidang pasar modal. 

Pasal 58 
Mengingat lembaga-Iembaga dimaksud dalam Pasal ini tclah 
tumbuh dan berkcmbang dari lingkungan masyarakat Indonesia, 
serta masih diperlukan oleh masyarakat, maka keberadaan lemba 
ga dimaksud diakui. Oleh karcnanya Undang-undang ini mcrnbc 
rikan kejelasan status dari lembaga-lcmbaga dimaksud. Selanjut 
nya untuk menjnmin kcsatuan dan kcscragaman dal arn pcrnb i 
naan dan pengawasan, maka dcngan Pcraturan Pemerintah dite 
tapkan pcrsyaratan Jan tata car a pernb er ian status lcmbaga 
lembaga dimaksud scbagai hank pcrkrcditan rakyat. 

Pasal 59 
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindarkan adanya kcko 
songan hukum dan menampung pcngaturan masalah-rnasalah 
yang tirnbul sampai dengan dikcluarkannya peraturan yang baru. 

Pasal 60 
Cukup jelas. 

Pasal 61 
Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
NO MOR 
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Kunjungan kerja Komisi II ke Kalteng meninjau pabrik Rotan. 

Kunjrmgan Kerja Komisi I Ke Kalbar Masalah Keamanan Perbatasan (Entikong] 
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. J).l ;\c·,:h meninj,1u j,ok<1si J'cn(<:takan 
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Kunjungan Kerja Komisi VI ke PT. Barubara Bukit Asam/Tanjung Enim, Sumatera 
Selasan: 

Kunjungan Ker]a Komisi V Ke Irian Jaya meninjau Proyek jalan yang menghubung 
kan daerah terpencil. 



1016 

Kunjungan Kerja Komisi Vtl! Ke Jakarta Burat ke Kliruk Ruden Saleh. 

Kunjungan Kcriu Kmo.1i Vll ke Propin»: .tfolaku. 
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~ ___.J 
Kunjungan Kerja Komisi X ke Daerak Tinggkot lJ Tanggerang 

Kunjungan Kerja Komisi IX ke Propinsi Bali. 



Hintaro, Jakarta 
Ccngkarcng, Jkt. 
Sulawesi Selata n 

Solok, Sum bar 
D.I. Aceh 
G.Kith<~~sy, 
Tapanuli Sclatan 

Kecelakaan Kerct;i Ap1 

Kehakaran pabrik k1mfek.,j 
Bencana alarn banjir 
Bencana alarn tanah longsor 
Bcncana alam banjir 
Bcncana ali1 rn gunung melctus 

Bencana alam tanah IDngsor 

Daerah Bencaua Jenis Bcncana No. Bulan Penyerahan 

r. Okiober [()87 
... Oktobcr l 9!<7 c-, 

3. Januari )988 

4. Januari 1988 
5. Pebruari 1988 
6. Agustus 1988 
7. Desem ber I 988 
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E. Lain-Jain 
1. Penyerahan Sumhangan Bagi Kurban Bencana dari DPR RI 

Dalam rangka mcmbcrikan pcrh atian kcpada masya rakat 
yang tcrtimpa musibah haik bcrwujud kccelakaan yang menirn 
bulkan korban yang sangat hcsar maupun musihah yang discbab 
kan olch b cncan a a l arn di bcrbag a i dacr ah di Indonesia maka 
selain pcrrnasalahannya diang kat dalam Pidato Kctua DPR RI 
ataupun d ib ah as da larn Kum is i-k orn is i, m a ka Dewan mcl a l u i 
Wakil Ketua DPR Rl/Korkcsra tel ah menyer ah kan sumbangan 
Dacrah masing-rnasing ataupun discrah kan langsung. 

Adapun smnhangan tcrsebut tclah discrahkan kcpada : 

Kunjungan Ker]a Komisi Al'JIN kc Kalimantan 'J'cn;;ah. 
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DPR-Rl Menyampaikan Sumbangan untuk korban bencana a lam. Terlihat dalam 
gamabar Wakil Ketua DPR-Rl Sr.HJ. Naro menyerahkan sumbangan melalui 
Kepala Perwakilan Pemerintan Daerah Propinsi Riau. 

.. _ 

No. Bulan Penyerahan Jenis Bencana Daerah Bencana 

8. Desember 1988 Bencana alam banjir Padang, Surnbar 
9. Januari 1989 Bencana alam banjir Jawa Tengah 

10. Pebruari 1989 Bencana alam banjir Bengkulu 
11. Pebruari 1989 Bencana alam banjir Riau 
12. Agustus 1989 Bencana alam gempa bumi Kecarnatan Kurima lrja 
13. Nopember 1989 Bencana alam banjir D.I. Aceh 
14. Pebruari 1990 Bencana alarn banjir dan Jawa Tengah 

tanah longsor 
15. Pebruari 1990 Bencana alarn gunung meletus G. Kelud, Jateng] 
16. Juli 1990 Bencana alam gernpa bumi Majalengka, Ciamis clan 

Sumedang Jawa Barnt 
17. Januari 1991 Bencana alam gempa bumi D.I. Aceh 
18. Mei 1991 Bencana alam banjir Solak, Sumbar 
19. Agustus 1991 Bencana alam gem pa bumi Kabupaten Alor, 

tektonik NIT 
20. Januari 1992 Bencana alarn banjir Riau 
21. Januari 1992 Bencana alam banjir Jam bi 
22. Januari 1992 Bencana alarn banjir Sum bar 
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: 1. Drs. Akmal Sinin 
2. Soeardi 
3. Ny. Djaili Oeiomo 
4. Drs. Soebagyo 

3) Bidang Upacara Peringatan 

2. Peringatan HUT IPU (Inter Parliamentary Union) Ke-100 
Scsuai dengan Kcputusan Sidang Plcno Konperensi IPU kc- 

75 di Kanada tahun 1985 dan Konpcrcnsi IPU ke-76 di Argentina 
tahun 1986 maka IPU hcrmaksud mcngadakan peringatan hari 
ulang tahunnya yang kc-100. Untuk mcmeriahkan HUT terscbut, 
diputuskan bahwa sctiap Parlcmcn Nasional Anggota IPU me 
ngadakan berbagai kcgiatan dalarn bentuk Jan wujud yang berhu 
bungan dcngan usaha memasyarakatkan IPU. 

Bcrbagai tindak lanjut dari putusan IPU tcrsebut, Sckjen IPU 
yang berkedudukan di Jcncwa, Swiss, tclah mengirimkan surat 
kcpada seluruh Parlcmen Nasional Anggota IPU agar musing 
masing mcmcriahkan HUT dengan mcngadakan hcrhagai kcgia 
tan mcnurut cara dan kcmampuan masing-masing. 

Schagai tanggapan atas putusan Konpcrcnsi lPU ierscbut di 
atas maka DPR RJ mcmhal as Surat Edaran Sckjcn IPU dan 
rnernbcritahukan bahwa DPR RI akan mcngadakan cmpat pokok 
acara yaitu mcngadakan upacara pcringatan, pcncrbitan pcrnngko, 
wawaricara di TVRI, dan Sayernbara mengarang. 

Disamping mclapor kan kcpada Pimpinan DPR RI, pcnyc 
lcnggaraan kcgiatan-kcgi a tan tcrschut j uga di lapor kan olch DPR 
RI kc Konpcrcnsi IPU kc-82 di London yang hcr\angsung pada 
tang:gal 4 sampai dcngan 9 Sep tcmher 1989. 

Yang mcn dasari pcmbcntukan Tim Pcnyclcnggara Peringa 
tan. HUT IPU kc-100 olch DPR RI a da l a h h asi l kcputusan 
rapat/pcrtemuan antara Wak il Ketua DPR Rl/Korpol dcngan 
Pimpinan BKSAP pada tanggal 3 Jun i 1989 yang antara lain 
mcnyusun Tirn yang dikoor dinir okh Pimpinan BKSAP yang 
hcranggotabn Anggola BKSAP dihantu olch Staf Sckrctariat 
Jendcral DPR RI. Hasil kcputusan pcrternuan terscbut dituangkan 
dalam Surat Kcputusan Pimpinan Rcpub lik Indonesia Norn or 
56/PIMP/IY/1988-1989 tanggal 24 Juli 1989 tcntang Pcnyclcng 
garaan Pcringatan Hari Ulang Tahun Inter Parliamentary Union 
(IPU) kc-100 olch Dewan Pcrwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

Susunan dan Keanggotaan Tim tersehut adalah : 
1) Pcnanggung jawab : Pimpinan BKSAP 
2) Koordinator : Drs. Theo L. Sarnbuaga ! 

Kctua Desk IPU 
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4) Bidang Penerbitan Perangko : 1. Ombua Simatupang 
2. Clementine Dos Reis 

Amara] 
5) Bidang Wawancara TVRI : 1. Woryono Widjoyodiputro 

2. Mulyanto Anwar 
6) Bidang Sayembara Mengarang : 1. B.N. Marbun, SH 

2. Ny.Tati Sumiyati Darsoyo 
3. Ny.Endang Kusuma Inten 

Soeweno 
4. Marzuki Darusman, SH 
5. Ny. Aisyab Aminy, SH 

7) Dewan Juri untuk Sayembara Mengarang : 
B.N. Marbun, SH (DPR RI) - Ketua 
Drs, Hassan Abduldjalil (Deplu) - Anggota 
M. Hilmy Nasution (PWI Pusat) - Anggota 
Dra, Ny. Lustantini Septiningsih 
(Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 
Departemen P & K ) - Anggota 
Sjofjan Noor, BA {Setjen DPR RI) - Sekretaris 

Sesuai dengan acara pokok yang telah ditetapkan, maka Tim 
beserta aparatnya telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut : 
a. Upacara Peringatan 

Upacara peringatan HUT IPU ke-100 dilaksanakan pada 
tanggal 29 Juni 1989, bertepatan dengan hari kelahiran IPU. 
Dalam acara tersebut telah hadir Pimpinan DPR RI, Pimpi 
nan Fraksi-fraksi, segenap Anggota DPR RI dan para Dubes 
negara-negara sahabat di Jakarta serta para undangan, Upaca 
ra dilangsungkan di Ruang Pustakaloka Gedung DPR RI. 
Dalam kesempatan tersebut Ketua DPR RI, M.Kharis Suhud 
telah berkenan menyampaikan pidato yang menguraikan 
makna/arti HUT IPU ke-100. Setelah upacara selesai acara 
dilanjutkan dengan ramah tamah dan jamuan ringan. 
Pidato Sambutan Ketua DPR RI pada HUT IPU ke-100 
tersebut, selengkapnya adalah sebagat berlkut : 
Hadinn yang terhormat, 

Hari ini merupakan hari yang membawa rasa kebaha 
giaan bagi karni, khususnya bagi para Anggota Dewan, 
karena bersama-sarna undangan lainnya kita bertemu di 
tempat ini untuk menghadiri dua peristiwa secara sekligus, 
yaitu: 
1. Peresmian keanggotaan Group-group Kerja Sama Bila 

teral DPR RI dengan Parlemen-parlemen negara sahabat 
yang telah dibentuk beberapa waktu yang lalu, 

,, 



2. Upacara dalam rangka Pcringatan ke-100 tahun berdiri 
nya The Iner Parliamentary Union/l PU. 
Dalam rangka mc:nggalang, mcmhina, mcng olah , dan 

mcngcmhangkan huhungan pcrsah abatan dan kcrja sama 
DPR-RI dcngan Parlerncn negara-ncgara lain, scbagai mana 
diatur o lch Per atur an Tata Tcrt ib DPR RI, m a ka dcngan 
Surat Kcputusan Pimpinan DPR RI bcbcrapa waktu yang lalu 
tclah dihcntuk Goup-group Kcrj a Sarna BilatcralDPR RI 
dcngan Par lcrncn ncg.u a-ncgara Rcpuhlik Fcdcrasi Jerman, 
Pcr ancis, Rcpuhlik Korea, Bangladesh, Australia, Turk i, 
Jcpang, Sclandia Baru , Mcxiko, dan Italia. 

Pirnpinan DPR RI hcrpcndapat b ahwa pcmbcntukan 
group-group kerja sarna bilateral ini sangat besar manfaanya, 
schab dcngan tcrhcntuknya wadah group kcrja sarna bilateral 
ini jelas mcrupakan hukti Jan manifcstasi hasr at DPR RI 
untuk mcmhcrikan saha m yang scbc sar-bcsar n ya du lam 
mcwujudkan pcmhangunan di scgala hiJang khususnya 
dalam bidang hubungan intcrnus ional. Schagaimana tcrcan 
tum dalam UUD 1945, maka salah satu tujuan bcrdasarkan 
k emcrdckaan adalah ikut mcl aksan akan kctcr tiban dunia 
bcrdasarkan kcrncrdck aan, pcrdarnaian abadi, dan kcadilan 
sosial. Untuk mewujuJkan tujuan tcrscbut, maka pclaksanaan 
huhungan intcrnasion a l anlar hangsa, merupakan suatu kc 
h arusa n, mcngingat ha hwa huh unga n an tar hangsa pad a 
hakckatnya disclcnggarukan mclalui 3 jalur, yakni jalur Pe 
mcrintah. jalur Parlcmcn, dan jalur swasta, 
Ol ch karcna itu k am i rncnghimhau kcpada para Anggota 
Dewan ataupun kcpa da Par lcrncn ncg:ara-ncgara sahabat, 
rnclalui para Dula Bcsar untuk dapat mcmanfaatkan wadah 
ini dcngan schaik-buiknya. 

1022 
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Menlu Ali Alatas bersama Ketua DPR-RI M. Kharis Suhud pada pembukaan HUT 
/PU ke-100. 

Upacara HUT /PU ke-100 dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 1989. Hadir dalam 
upacara tersebut Pimpinan DPR-RJ, Pimpinan. Fraksi-fraksi dan Para Dubes 
Negara sahabat. 
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Hari ini rncrupakan hari yang istimewa, sctidak-tidaknya 
bagi para Anggota Parlcmen dan lcmhaga par l erncn itu 
sendiri di seluruh Junia, scbab pada hari ini IPU (Inter Par 
liamnetary Union) tepat bcrusia 100 tahun. 

IPU adalah suatu organisasi internasional tcrtu a yang 
menghimpun anggota parlemen melalui Parlemcn-parlcmcn 
nasional dari seluruh d un ia tan pa memandang pcrb cda an 
sis tern po l it ik dan idcologi. Kalau pa da tahun 1989 saat 
kclahirannya ditandai dcngan pcnyclcnggaraan Konperensi 
IPU yang pcrtarna yang hanya dihadiri olch dclcgasi par le 
men dari scrnbi lan ncgara dari tiga bcnua , maka dcwasa ini 
mcnjclang Konpcrcnsinya yang kc-82, IPU tclah mcrnpunyai 
anggota tidak kurang dari 110 parlcmcn nasional. 

Kemarnpuan IPU untuk dapat bertahan sclama lOO tahun 
melalui bcrmacarn perang dan kontlik terbuka ataupun tcr 
tutup, lokal maupun regional, m erupa kan satu pctunjuk 
bahwa IPU adalah salah satu organisasi yang dihutuhkan dan 
diakui peranannya. Ila] itu tidak terlcpas dari tujuan kchadi 
ran IPU itu sendiri. 

Penyerahan lladiah kepada pemenang J,(),ioyfHA Karya Tulis dalam rangka lll!T /PU 
ke-100. 
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Sejak berdirinya IPU bertujuan mendorong komunikasi 
yang intensif antara anggota parlemen seluruh dunia dalam 
rangka memperkokoh fungsi dan peranan lembaga-lembaga 
perwakilan rakyat serta mernajukan kerja sama dan perda 
maian internasional. Disinilah letaknya kunci keberhasilan 
IPU bukan saja dalam mempertahankan eksistensinya tetapi 
juga dalam meningkatkan peranannya. 

Konsistensi IPU dalam memperjuangkan kerja sama dan 
perdamaian internasional diantara beraneka ragam bangsa 
dengan sistem politik dan ideologinya yang berbeda-beda 
merupakan identitas dan sekaligus hak hidup IPU. Di dalam 
setiap forum IPU, wakil-wakil rakyat dari berbagai negara 
datang memperkenalkan dan mernperjuangkan kepentingan 
nasionalnya masing-masing yang bukan saja kadang-kadang 
berbeda tetapi tidak jarang juga bertentangan satu sama lain. 
Dalam forum-forum semacam itu, perdebatan yang paling 
keras sering mewarnai arena persidangan, namun demikian 
prinsip penyelesaian perrnasalahan melalui pendekatan, 
diskusi, dialog, tetap dapat dipertahankan sebagai ciri IPU. 
Memang terdapat rnasalah-masalah yang belum juga tersele 
saikan sampai puluhan tahun, disusul dengan munculnya 
masalah-masalah baru. Dunia tidak kunjung darnai, perang 
lokal dan regional masih berkecarnuk disana-sini, tetapi pada 
sisi lain tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat cukup banyak 
masalah yang berhasil diselesaikan dengan cara pendekatan 
pendekatan dan kegiatan parlementer melalui IPU. 

Oleh karena itu tepat sekali tema HUT IPU yang ke-100 
ini, yaitu " 100 Tahun IPU Untuk Perdamaian" Seratus tahun 
IPU telah bekerja untuk perdamaian, tetapi tugas belum usai. 
Malahan masalah-masalah yang lebih besar nampaknya 
rnenghadang di depan. 

Sejak sernula tugas memperjuangkan perdamaian diarti 
kan bukan sebagai tujuan akhir karena usaha-usaha tersebut 
rnemang dilaksanakan bersamaan dengan usaha mernper 
juangkan kemerdekaan dan kesejahteraan rakyat. Dalam 
dunia yang makin kompleks, tugas mewujudkan perdamaian 
harus disertai dengan perjuangan mempertahankan kemerde 
kaan nasional bangsa-bangsa, rnewujudkan keadilan sosial, 
kesejahteraan rakyat dan kehidupan demokratis agar dunia 
yang makin tua ini makin menjadi tempat berdiam dan hidup 
yang lebih baik serta lebih bermakna bagi urnat manusia. 

Makin bertambah usia, bumi makin terbatas sumber 
sumber daya yang dapat dimanfaatkan, makin kompleks 



kcbutuhan manusia, makin pcrlu usaha-usaha untuk mening 
katkan kwalitas manusia dun kwalitas kchidupnnnya. Halhal 
scpcrt i itulah yang ak.m k ita hadapi di waktu-w.iktu yang 
akan datang. 

Dular» huhungan itu, kita sungguh bcrbesar hati karcna 
DPR RJ sejak tahun l 95lJ rncnjadi Anggota !PC dan tcrus 
mcncrus sccara akt if m cl ihatkan diri Jan bcrpcra n dala m 
sctiap forum dan kcgiat.m f PU, 
Disamping schagai sa lah s.rtu snr a n a yang dirnuufaat kan 
untuk m cmpcrkcnulkan lndoncxia, raky.u, budaya, perjuang 
an, dun proses pcmhangunun na sionulnya dcwasa in i , !PC 
juga tel ah dapat dimanfaatkan o lch DPR RI didulam mcm 
pcrjuangkun kcpcntiugan n.rsinnalnya. Pandaugan-pandangun 
yang kcliru ten t:rng Indonesia :11:1 upu n y:1 ng nwnga ndu ng isu 
n cga Ii I m cm an g k.rd.rn g-k:td a1~g mun cul, sc I al u me nj ad i 
tugas DPR RI untuk mcn.rnukal dun mcluruskannya. 

DPR RI bcr s.nna-s.mu: Jcngan purlcmcn nasion al ncga 
r a-ncjiar a lainnya sL·nan\ias:1 ik ut sccar.i <1ktif m cndorong 
uxaha-usaha mcmpcrta ban k.m pcrd:i ma ian d.rn men ing k.u k.m 
knpi sama intcrnasionu) rn clalui kcgi:1t:rn par lcmcntcr. 

Olch karcna itu sungguh tcp«t apahda hari ini DPR RI 
turut rncmpcringati JO(! tahun lPL. Pcr ingutun yang scdcrhu 
n a ini sck al igus m cncg ask.m k omitmcn DPR RI tcrh ad.ip 
m is i Jan c ita-ci l a IPl.' se rt.r tckad DPR RI untu k bc kcrj a 
Sarna dcn ga n pur lcrncn-ptulcmcn lain d a l a m Iorurn IPU 
untuk mcningkatk.m ux.iha-uxahan ya mrnghad:ipt tug.as y:ing 
lchih hcrat di w.rktu rncnd.uang. 

Dumi ki a n lah s.unbu t.m k.un i d.ilum rangka pcrcsmian 
ke;inggotnan group-group kcrj a xa rn a bilateral d.m da lurn 
r:1ngb HLT IPU yang kc-J (10. Drngan pcr istiw.r in i, karni 
rncn ya tn k.m h<llnva ke;1nµ.gu\:1:1n gr(1up-grnup kcrja sama 
b il atcral r csmi tcrhcn tu k, dan k cpada para Anggola k arni 
u capk.rn sc l.un.u bcrtugas. 

Adupun surnhutan Kctua Df'R RI pada pcnutupan rang 
ka i.m kcgi:itan HUT I PL: kc -1 ()() D PR RI sclcngkapn ya 
adalah scbagui hcr ikut : 
Hadirin yang tcrhormat : 

The Parliamentary Union ya itu su atu mganisasi inrcrna 
sion;d tcrtua yang mcnghirnpun ;111ggot;i-anggota Par lcmcn 
mclalui p.u lcmcn n axiunul masing-masing , tah un ini gcuap 
bcrusia 100 tabun, tcpat 2t) Juni 19~9 yang baru lalu. Su.uu 
usia yang cukup tua, hahkun lchih tun dari pada Pcrscrikatan 
Bangsa Bangsa. Kaluu kita lihnt kcpada scjarah kclahirannyu, 
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IPU dapat dikatakan sebagai perintis bagi lahirnya organisa 
si-organisasi internasional. Langkah yang dirintis oleh IPU 
ini lah yang diperkirakan memberikan inspirasi bagi lahirnya 
organisasi-organisasi internasional yang tumbuh kernudian di 
dunia. 

Terna yang telah ditetapkan untuk memperingati HUT 
IPU adalah : " 100 TAHUN IPU UNTUK PERDAMAIAN " 
suatu tema yang kami anggap tepat sekali, sebab sejak ber 
dirinya, IPU bertujuan untuk mendorong komunikasi intensif 
diantara sesama anggotanya, dalam rangka rnemperkokoh 
peranan lembaga-lembaga perwakilan rakyat, serta senantiasa 
berupaya untuk memajukan kerja sama dan perdamaian 
dunia. 

Dengan tema ini, tergambarlah bahwa seluruh umat 
manusia di dunia ini senantiasa dan terns menerus rnendam 
bakan suatu perdamaian. Keinginan ini diwujudkan antara 
lain rnelalui upaya-upaya diplomasi dan juga dialog-dialog 
melalui berbagai organisasi internasional. Indonesia dalarn 
hat ini DPR RI sebagai salah satu diantara 112 Anggota IPU 
berketetapan untuk menyelenggarakan peringatan 100 tahun 
IPU ini dengan berbagai kegiatan sebagaimana telah disam 
paikan oleh Koordinator Tim Pelaksana Peringatan, Sdr. 
Theo L. Sambuaga. Salah satu kegiatannya adalah sayembara 
mengarang yang diperuntukkan bagi umum dengan judul 
"PERANAN KEGIATAN-KEGIATAN PARLEMENTER 
DALAM MEWUJUDKAN USAHA-USAHA PERDA 
MAIAN DU NIA". Dari kegiatan ini sebenarnya DPR RI 
ingin melihat sampai sejauh mana lembaga perwakilan rakyat 
kita ini dengan segenap fungsi peranan dan kiprahnya dida 
lami dan dihayati oleh masyarakat luas. Ternyata sayernbara 
ini mendapat tanggapan yang cukup baik, Ini terbukti dari 
banyaknya naskah-naskah yang masuk, tidak kurang dari 14 
buah, walaupun waktu yang diberikan relatif sangat singkat. 
Saya bergembira sebab berdasarkan penjelasan Sdr. Theo L. 
Sambuaga, hampir semua daerah terwakili, Aceh , Riau, 
Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Ujung Pandang, bahkan 
Ambon dan Irian Jaya serta Tirnor Timur. 
Kegembiraan saya bertambah lagi sebab para peserta sayem 
bara ternyata adalah para intelektual, pengarang yang telah 
mendapatkan nama politisi yang umumnya telah menyelesai 
kan pendidikan tinggi, bahkan pemenang pertamanya saya 
dengar, seorang doktor yang telah memperoleh pendidikan di 
State University of New York. Ini benar-benar menggembi- 

' 
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rakan, sehab DPR RI yang akhir-akhir ini selalu mendapat 
kan sorotan t.ajam yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi 
dan wewcnangnya, ternyata mcmang tclah mcmasyarakat, 
Ini suatu indikasi bahwa mcmang kita dituntut untuk scnan 
tiasa bekcrja lcbih baik lagi, tidak hanya dalam forum-forum 
nasional tetapi juga dituntut untuk berbicara dalarn forum 
forum intcrnasional sehagaimana harapan-harapan yang 
disampaikan oleh para pcscrta saycmhara mcngarang. 
Kepada Dewan Juri yang tclah datang dari bcberapa instansi 
kami ucapkan tcrima kasih atas partisipasinya. Kepada para 
pcmenang karni ucapkan sclarnat. 
Kami scpcndapat dengan Saudara Koordinator Pe laksan a, 
bahwa naskah karangan dari pcmenang pcrtama akan karni 
tcrjcmahkan kc dalam bahasa lnggris, mudah-mudahan 
mernenuhi syarat untuk dimuat dalam Bulctin IPU. 
Naskah ini kiranya scgcr a dapat dibawa oleh Dclegasi IPU 
heserta pcrangko yang akan ditcrbitkan dalam bchcrapa hari 
ini. Adapun pcmenang berikutnva, naskah karangannya saya 
harapkan dapal dimuat di majalah Parlerncntaria secara bcr 
tahap agar dapat dibaca oleh para Anggota Dewan. 

Dcngan sclcsainya upacara pcnycrahan hadiah kcpada 
para pcmcnang saycmhara mcngarang siang ini, maka sclc 
sailah seluruh rangkaian kcgiatan HUT IPU yang telah dilak 
sanakan sejak tanggal 29 Juni 1989 yang baru lalu. 
Atas narna Pimpinan Dewan ka mi ucapkan tcrima kasih 
kepada scrnua pihak yang tclnh mcmbantu khususnya Dc 
partcmcn Pariwisata Pos clan Telckomunikasi, Departernen 
Penerangan, kcpada Pan it ia Pclaksana, kcpada Pirnpin an 
BKSAP sclaku pcnanggung jawab, kepada Dewan Juri dan 
Saudara Sckjcn DPR RI bcscrta segenap jajarannya yang 
memungkinkan bcrhasilnya scrnua kcgiatan scbag.aimana 
yang tclah dircncanakan. 

Dcngan dcmikian ijinkan kami mcnutup sccara resmi 
rangkaian HUT IPU kc-100. 

b. Penerbitan Perangko 
Bcrkat kcgigihnn Tim Pclaksana, Mcntcri Parpostcl dan 

Dirjcn Pos dan Tclckornun ikasi tclah bcrsedia rnenerbitkan 
Pcrangko scri HUT IPU ke-100 berikut Sampul Hari Pcrtama 
yang dicdarkan pada akhir minggu kc-3 bulan Agustus 1989. 
Pcrangko tcrscbut bcrnilai Rp.350,-. Pcrangko bcrikut Sampul 
Hari Pertama dibawa dan diparncrkan olch Dckgasi DPR RI 
kc Konpcrensi IPU kc-82 tahun 1989 di London sebanyak 
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- Pemenang III 
- Pemenang Harapan I 
- Pemenang Harapan II 

c. 

200 eksemplar. Perangko itu sendiri telab diterbitkan di 
Indonesia sebanyak 2Juta lembar. 
Wawancara TVRI 

Berkat pengertian dan kerja sama yang baik antara Tim 
dan Menteri Penerangan RI, maka TVRI te]ah rnenayangkan 
acara wawancara khusus dalam rangka peringatan HUT IPU 
ke- 100, pada tanggal 24 Ju Ii 1989. 
Persiapan nuntuk terselenggaranya acara tersebut merupakan 
basil koordinasi yang baik dan erat antara TVRI, Deplu, 
Humas Sekjen DPR RI serta BKSAP. Dalam acara tersebut 
telah berbicara Ketua DPR RI, Menteri Luar Negeri dan 
Ketua BKSAP dengan topik pembicaraan Seratus Tahun 
Inter Parliamentary Union (!PU) dan Usaha-usaha Perdam 
aian Dunia melalui Kegiatan Parlementer serta Peran DPR 
RI di dalam Forum-forum /PU dalam rangka Memperjuang 
kan Kepentingan Nasional. 

d, Sayembara Mengarang 
Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh 

Dewan Juri maka pengumuman tentang sayembara menga 
rang telah diurnurnkan secara luas melalui berbagai Mass 
Media mulai tangga1 10 Juni 1989. Kepada para peminat di 
berikan kesempatan untuk menyampaikan karangannya 
selambat-lambatnya pada tanggal 25 Juli 1989 (stempel pos). 

Dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, telah masuk 
sebanyak 44 (empat-puluh empat) naskah karangan. Menurut 
catatan, naskah-naskah karangan yang masuk berasal dari 
hampir seluruh wilayah Republik Indonesia. 

Setelah diadakan seleksi dan penilaian yang seksama, 
dewan juri dengan hak dan wewenang yang ada padanya, 
menerapkan urutan pemenang sebagai berikut : 
- Pemenang I : Dr.Dedi Supriyadi dari Bandung. 
- Pemenang II : Abdi S. Kusurnanegara dari 

Jakarta. 
: Ora. Istianah dari Jakarta. 
: Drs, Haryanto dari Jakarta. 
: Khairul Alwan Nasution dari 
Jakarta. 

Sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati Tim maka 
upacara pemberian hadiah berupa tabanas diserahkan pada 
tanggal 16 Agustus 1989. Dalam pada itu para pemenang 
diundang untuk menghadiri Sidang Paripurna Pembukaan 
Masa Persidangan I Tahun Sidang 1989-1990 DPR RI. 
Upacara pemberian hadiah kepada para pernenang dipimpin 
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oleh Ketua DPR RI yang diawali dengan pembacaan dan 
laporan oleh Ketua Tim. Acara ini Jihadiri oleh Pimpinan 
DPR RI, Pimpinan dan Anggota BKSAP, Pirnpinan Kornisi 
kornisi, Pirnpinan BURT dan Anggota Dewan Juri. 

3. Pertemuan Sidang APDA (Asian Population And Develop 
ment Association) Ke-6 

Asian Population And Development Association (APDA) 
adalah organisasi yang mcnghimpun Anggota-anggota Parlerncn 
se Asia dan para Pejabat Pemcrintah I Non Pcmcrintah dalam 
bidang kependudukan dan pcmhangunan yang bermarkas besar di 
Tokyo - Jcpang. 

Sepcrti halnya pada pertcrnuan APDA yang lalu, maka penc 
tapan jadwal perternuan i ni berdasar kan Keputusan Pertcmuan 
APDA ke-5 di Manila, Philipina pada tahun 1989. 

Disclcnggarakannya Pcrtcrnuan APDA kc-6 di Jakarta adalah 
scsuai dcngan perrnintaan dari Ketua APDA, Tn. Takashi Sato 
(maman Pcrdana Mcnter i Jcpang) kepada Kctua DPR RI pada 
waktu kunjungan beliau kc Jakarta satu hulan sehclum Pcrternuan 
APDA <lisclcnggarakan. 

Perternuan APDA yang bcrlangsung pada tanggal 22 sarnpai 
dengan 23 Maret 1990 ini diawa l i dcngan acar a kunjung an 
k eh ormatan para Kctua Dclcgasi ke pada Pr csidcn Rcpub l i k 
Indonesia di Bina Graha Jakarta dan sclanjutnya diadakan pula 
kunjungan kehorrnatan kcpada Kctua DPR RI pada tanggal 22 
Maret 1990. Sclanjutnya pada slang harinya dilakukan Pcrnhu 
kaan Pertcmuan APDA kc-6 sccara resmi oleh Kctua DPR RI Ji 
Ruang Pustakaloka Gcdung DPR RI. Acara d iawa l i dengan 
sarnbutan dari para Ketua Dcleg asi pe scrta pcrtemuan yang 
kcmudian di lanjutkan dcngan rapat-rapat yang dilaksanakan di 
Hole] Borohudur, Jakarta da n hcr a kh ir pada ta ng gal 23 Maret 
1990. 

Peserta pertcmuan adalah scbanyak kurang lehih 80 orang 
yang tcrdiri dari para Anggota Parlcmcn dan para Pcjabat Pernc 
rintah/Non Perncrintah dalam hidang kepcndu dukan dan pcm 
bangunan dari ncgara-ncgara Bangladch, India, Indonesia, Jc 
pang, Korea sclatan, Malaysia, Nepal, Pakistan, Philipina, Rcpub 
lik Rakyat Cina, Siria, Singapura, Srilanka, Sclandia Baru. Dari 
Pih ak Indonesia dihadiri oleh Dclegasi DPR RI yang dipimpin 
Anggota DPR RI, R. Bambang Socpangat dan sepuluh Anggota 
DPR Rf discrtai 14 Pejahat dari Kantor Menteri Negara KLH, 
BKKBN, Departemcn Kesehatan, Dcpartemen Transrnigrasi, dan 
3 orang Staf Sc kr e tar iat Je n dc r a l DPR RI se la k u Sckr et ar is 
Dclegasi. 
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Para Undangan/Peserta Sidang APDA ke-6 dalam A cara Pembukaan. 

PembukaanSidangAPDA ke-6 di Jakarta. 
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Scsuai dengan agenda acara, maka topik-topik yang dibahas 
pada pcrtcmuan tersehut rneliputi hal-hal sebagai bcrikut : 
a. General Survey on Population and Development. 
b. Issues on Population and Development. 
c. Population and Development Srategy towards 21th Century I. 
d. Population and Development Srategy towards 21th Century II. 
e. Sutainablc Development and Future Population Policy. 

Pertcrnuan ini hcrakhir dcngan sukscs Jan menghasilkan 
kcscpakatan yang tcrkenal dengan "Jakarta Appeal": An appeal 
to Nations and Government yang berisikan 5 butir kcsepakatan/ 
himbauan, yaitu : 
1) That The Amsterdam Declaration he Endorsed. 
2) That The Countries of Asia endeavor to implement the Provi 

sions and recommendation of the Amsterdam Declaration in 
the Context of their National Priorities and Needs. 

3) That the Countries of Asia increase their mutual cooperation 
in the field of population, environment and development, 
interms commensurate with their respective capabi litics and 
experience. 

4) That the countries of Asia increase their needs to the crusial 
importance of population trends for a helter quality for life 
for future generation hy improving policies and action provi 
c ionc d and supported b y parliaments, governments and 
through popular participations into the gross root level in 
accordance with the rcspcctivcs condition of each country. 

5) That all countries especially the advanced and industrialized 
assume a hightencd share in the common efforts in the fields 
of population env iron men t and h cl P faci litate the develop 
ment efforts of the less advanced countries. 
Upacara Pcnutupan Pcrtcmuan APDA kc-6 di Jakarta diawali 

Pidato Kclua APDA, Tn Takashi Sato dun sarnbutan dari para 
Kctua Dclcgasi pada tanggal 23 Maret 1990 siang hari, dcngan 
diakh iri Pidato Penutupan Pcrtcmuan olch Mcntcri Negara KLH 
Rcpublik Indonesia, Prof. Dr. Emil Salim, sclaku Kctua Forum 
Kcpcndudukan dan Pemhangunan Indonesia. 

Setclah upacara pcnutupan selesai diadakan Konpercnsi Pers 
yang dipirnpin langsung olch Prof. Dr. Emil Salim. 

4. Peringatan HUT DPR RI Ke-45 Tahun 1990 
Pada tanggal 29 Agustus 1990, MPR/DPR RI mcmpcringati 

Hari Ulang Tahunnya yang kc-45. Pcringatan HUT yang kc-45 
ini dilakukan dalam forum rapat Paripurna DPR RI yang khusus 
dia<lakan untuk itu. Pada acara tcrsebut hadir para Anggota DPR 
RI, para Anggota MPR RI yang bcrdornisili di Jakarta, Mantan 
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Pimpinan MPR/DPR RI dan Mantan Anggota Komite Nasional 
Indonesia Pusat (KNIP). 

Tanggal 29 Agustus 1945 merupakan had bersejarah bagi 
MPR/DPR RI dimana pada tanggal tersebut dilantik para Anggota 
Komite Nasional Indonesia Pusat yang merupakan Embrio lahir 
nya MPR/DPR RI, oleh Presiden pertama Republik Indonesia, 
Soekarno, di Gedung yang pada saat in i kita kenal sebagai 
Gedung Kesenian Pasar Baru Jakarta. 

Dalam usianya yang ke-45 tahun ini, upacara peringatan 
yang berlangsung sederhana namun penuh khidmat, Ketua 
MPR/DPR RI, M. Kharis Suhud dalam Pidato yang disampaikan 
pada acara tersebut mengajak para Anggota DPR RI dan seluruh 
hadirin untuk menengok sejarah riwayat Lembaga Perwakilan 
MPR/DPR RI dengan segala pengalamannya, pada masa pasang 
surut, baik pengalaman pahit maupun pengalaman manis. 

Dari pengalaman ini, Ketua DPR RI mengajak semua untuk 
merenung ulang, mengkaji dan meneliti, sebab dari pengalaman 
ini dapat belajar untuk dapat meniti masa depan dengan lebih 
baik, 

Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat yang meru 
pakan embrio lahirnya suatu Badan Permusyawaratan/Perwakilan 
Rakyat di Indonesia, didasarkan kepada Pasal IV Aturan Perali 
han Undang Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan : "Sebe 
lum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Raky 
at, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang 
Undang Dasar Ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden 
dengan ban tu an Komite Nasional". 

Peringatan hari labirnya lemabaga MPR/DPR RI yang ke-45 
ini diisi pula dengan sarasehan yang dihadiri oleh Pimpinan 
MPR/DPR RI, para Mantan Pimpinan MPR/DPR RI, Pimpinan 
Fraksi MPR RI, Pimpinan Fraksi DPR RI, dan Pimpinan Komisi 
DPR RI bertempat di Ruang Pustakaloka Gedung MPR/DPR RI. 

Sarasehan berjalan dengan dialog yang akrab dengan usul 
usul, saran, dan pendapat yang mengandung makna yang sangat 
penting bagi lembaga MPR/DPR RI dalam rangka melaksanakan 
tugasnya dan turut serta dalam pembangunan bangsa dan negara 
Indonesia. 

Untuk memeriahkan dan mengenang berdirinya dan perjala 
nan MPR DPR RI, juga diadakan Pameran Photo sejak Komite 
Nasional Indonesia Pusat sampai dengan MPR/DPR RI sekarang. 

Pidato Ketua MPR/DPR RI tersebut secara lengkap adalah : 
Dengan lebih dahulu memanjatkan puji dan syukur ke badirat 
Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan karunia dan rahmat-Nya, 
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pagi hari ini dar i lubu k hati yang paling dalam rasa bahagia 
menyclimuti ka]hu dan sanubari kita masing-rnasing, karcna kita 
sckalian dapat saling bcrtcmu di dalam forum yang sang at ter 
hormat ini, d a la m rangka mcmpcringati Hari Ulang Tahun 
MPR/DPR RT yang ke-45. 

Setelah 45 tahun Indonesia rncrdeka dan kita mcniti perjala 
nan panjang sejarah bangsa, rn aka kita khususnya para Anggota 
Dewan tcringat kemhali k cp ada sej ar ah kclahirannya. Dal am 
usianya yang kc-45 mar ilah kita mencngok se kilas bagaimana 
riwayat lcmbaga i n i Jcngan scgala pcngalarnann ya, pada masa 
pasang rn aupu n pada masa surut, peng alarnan man is ataupun 
pahit. Dari pcngalaman ini akan kita rcnung ulang, kita kaj i dan 
kita te liti, seb ab dar i pcngalaman in i kita dapat bclajar untuk 
dapat mcniti rnasu dcpan yang l cb ih haik lagi. Dua be las hari 
sesudah Pruklarnasi Kcmcr dckaan Indonesia, tcpatnya 29 Agus 
tus 45 tah un yang lampau, Komiic Nasiona) Pusat uilantik olch 
Prcsiden Soekarno, di gcdung Kcscnian Pasar Baru Jakarta. 

Pctan tika n Anggt1ta-anggota Korn ite Nasional Pusat ini 
ditandai dengan dikibarkannya he n dcr a Sang Mer ah Putih dan 
disarnhut scbagai Hari Nasional Indonesia. Terbcntuknya Kornite 
Nasional Pu sat in i rncrupaka n crnbr io kclah ir an suatu Bud an 
Pcrmusyawarntan/Pcrwakilan di Indonesia, disaat kcrncrde kaan 
kita baru bcrusia bcbcrap» hari. 
Pasal lV aturan pcralinan l~ndang-undang Dasar 1945 mcngarna 
natkan : 
"Scbclurn Majel is Pcrmusyawar.uan Rakyat. Dewan Pcrwukilan 
Rakyat dan Dewan Pcrt irnb.mg an Agung dibcntu k rn en urut 
Undang-undang Dasar in i , scgala kckuasaannya dijalmkun olch 
Prcsidcn dcngan bantu;rn Komitc Nasi•.1nal''. 
Aturan Pcra lihnn Pa sa l IV i n i lah mcr upak an Jas:H h u k u m hagi 
pcrnhcn tu k.m Kom itc :\asional Pusat atau Korn it c Nasional 
Indonesia Pusat atau KN1P. 

Jumlah ;rng:gutanya yang s ernu la 107 or ang tcr d ir i d a r i 
pernuka-pcmuka masyarak.u dari bcrbag ai golongan Jan dacrah 
dan di.mtaranya adalah hc k.is angg,1t:1-anggota Pan itia Persiapan 
Kcmcrdcka.m, kcmudiun bcrkcmbang lcbih lanjut dcngun tamba 
huu wakil-wakil ul ir an Jan ~<l\,,n~an haru di dalam masy arakat. 

Pcranan Korn ir e Nasiunal Pusat scb;1gai pcrnbantu Prcsidcn 
sebag.rirnana diatur ulch atur.rn pcralih.m tcrscbut hanya ber lang 
sung bcbcra pa hula n , k are na sctcl.ih dikcluarkannva rnaklumat 
Wakil Presiden :\umm X t:rnggal 16 Oktobcr 19~5, ma ka Iungsi 
dan tugasnya mcng;il:nni pnuhahan. Pcruhahan ini adalah scha 
g;ii akibat dari usul par:1 Angg(lt;i Knmitc :\asional Pusat itu 
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sendiri. Maka semenjak keluarnya maklumat Wakil Presiden 
Nomor X tersebut, Komite Nasional Pusat diserahi kekuasaan 
legislatif dan ikut menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara, 
sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat dan 
Dewan Perwakilan Rakyat. 

Berhubung gentingnya keadaan pada waktu itu, maka tugas 
sehan-hari dijalankan oleh sebuah Badan Pekerja yang dipilih 
diantara mereka dan yang bertanggung jawab kepada Komite 
Nasional Pusat, Dengan berlakunya maklumat Wakil Presiden 
tersebut maka kedudukan Komite Nasional Pusat tidak lagi 
sebagai pembantu Presiden tetapi berubab menjadi Badan Kene 
garaan yang sejajar dengan Presiden, dan bersama-sarna Presiden: 
1. Membuat Undang-undang (pasal 5 UUD 1945 yang meru 

pakan tugas DPR). 
2. Menetapkan Garis-garis Besar daripada Haluan Negara 

(pasal 3 UUD 1945 - yang merupakan tugas MPR). 
Kemud ian sejarah ketatanegaraan bergu I ir leb ih lanj u t. 

Kabinet Presidensril sebagaimana diatur oleh Undang-undang 
Dasar 1945 diganti dengan Kabinet Parlementer yang mendu 
dukkan Perdana Menteri dan Menteri-menteri bertanggung jawab 
kepada Komite Nasional Pusat, dengan pertimbangan agar kedau 
Iatan rakyat lebih tegas dilaksanakan, 
Presiden menerima baik usu! ini, dan kernudian Menteri Peneran 
gan mengumumkannya pada tanggal 24 Nopember 1945. 

Dengan dernikian sejak itu terjadilah perubahan dalam pelak 
sanaan Undang-undang Dasar 1945 tanpa merubah rurnusan 
pasal-pasalnya; sistem Kabinet Presidensiil diganti dengan sistem 
Parlementer, Menteri-menteri tidak lagi menjadi pembantu 
pembantu Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden, me 
lainkan bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat atau 
Dewan Perwakilan Rakyat. 

Inilah sekelumit sejarah kelahiran Badan Permusyawaratan 
dan Badan Perwakilan diawal Kemerdekaan, Perkembangan keta 
tanegaraan ini berlanjut sesuai dengan perkembangan dan situasi 
pada suatu waktu, · 

Setelah menga1ami berbagai perubahan, maka Undang-Un 
dang Dasar 1945 berganti kepada Undang-undang Dasar Repu 
blik Indonesia Serikat (UUD RIS) pada tanggal 27 Desember 
1949, kemudian berganti dengan Undang-undang Dasar Sernenta 
ra, yaitu pada saat Republik Indonesia kembali kepada Negara 
Kesatuan tahun 1950. 
Perlu dicatat disini, pada saat lahirnya Republik Indonesia Seri 
kat, maka sesuai konstitusi RIS kedaulatan Negara dilakukan oleh 



1036 

Pemerintah bersama-sarna dengan Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia Serikat (DPR RIS) dan Senat Republ ik 
Indonesia Serikat (Senat RIS). DPR RIS dan Senat RIS ini hanya 
berusia 6 bu Ian, karena pada tanggal 17 Agustus 1950 lahirlah 
Negara Kesatuan Repuhlik Indonesia. 

Dalam Undang-undang Dasar Scmentara dikatakan bahwa 
Negara Indonesia yang mcrdeka dan ber dau lat adalab Negara 
Hukum yang dcmokratis dan berbentuk kesatuan , kedaulatan 
ditangan rakyat dilakukan oleh Pemerintah bersarna-sama Dewan 
Perwakilan Rakyat. Senat RIS tidak ada lagi. Dengan dernikian 
sistem keta tanegaraan kernbali kepada sistem monokameral. 
Anggota-anggota Dewan Pcrwakilan Rakyat mcnurut Undang 
Undang Dasar Semcntara dipilih dalarn suatu Pemilihan Umum. 

Atas pcrintah Un dang-undang Dasar Sementara ters ebut, 
maka Presiden Soekarno mcnyclenggarakan Pcmi lihan Umum 
yang pcrtama kali di Indonesia pad a tahun 1955 dengan tuj uan 
untuk memhentuk DPR dan Konsti tuanle. Konstituante adalah 
sebuah Badan yang diberi wewenang untuk mernbuat Undang 
undang Dasar sebagai pcngganti Undang-undang Dasar Scmcnta 
ra 1950. 

Setc]ah Badan ini terbentuk dan hersidang lchih kurang 3 
tahun, Konstituante ternyata gaga! rncl aksa nakan tugasnya 
mernbuat Undang-undang Dasar yang bersifat tetap. 

Penyakit multi partai sistcm dengan penonjolan asas atau ciri 
partai yang mcmentingkan kepcntingan kelompok atau organisa 
sinya, tidak bcrhasil rnewujudkan krcdib ilitas Konslituantc se 
bagai Badan Pembuat Undang-undang Dasar. 
Sebagai akibatnya maka Undang-undang Dasar 1945 diberlaku 
kan kernbali di Indonesia mclalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. 
Konstituante dibubarkan dan Undang-undang Dasar 1950 tidak 
berlaku lagi. Dcngan Undang-undang Dasar 1945, sistcm Pcrnc 
rintahan kcmbali kepada sistcm Prcsidcnsiil. 
Pemerintahan kcmbali stabil dan disusun secara dcmokratis, pe 
netapan anggota Kabinct oleh Presiden dila kukan setelan men 
dengar pertimbangan Pimpinan Partai-partai Politik. Sayang scka 
li gagasan yang narnpaknya haik ini dalarn rangka menyclamat 
kan bangsa dan negara tidak dilaksanakan sccara konsckucn, sc 
bab scmangat pelaksanaannya ternyata tidak dipimpin olch suatu 
ni lai, suatu cita-cita a tau idcologi yang tel ah dipi lih oleh rakyat. 

Pelaksanaan Dcmokrasi kcmudian mcnyimpang dari Undang 
Un dang Dasar 1945 dan Pancasila, karcna kcmudian lah irlah 
Demokrasi Terpimpin dcngan Nasakom-nya dan pcmusatan kc 
kuasaan politik disatu tangan, "Pcmimpin Besar Revolusi". 
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Penyimpangan ini mencapai puncaknya dengan peristiwa G 
30 S/PKI, September 1965 dengan maksud untuk mengganti 
Pemerintahan Indonesia yang berideologi Pancasila kepada 
Pemerintahan yang berideologi Komunis. 
Sebagai akibat peristiwa ini lahirlah Pemerintahan Orde Baru 
tahun 1966 dengan mengemban misi melaksanakan Pancasila dan 
Undang-undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Melalui Sidang-sidang Umum MPRS tahun 1966, Sidang 
Istimewa MPRS tahun 1967 dan Sidang Umum MPRS tahun 
1968, lahirlah keputusan-keputusan rakyat menandai berlang 
sungnya Era Baru, yaitu Orde Baru sebagai Orde dalam sistem 
penyelenggaraan kenegaraan yang memberikan koreksi total 
terhadap segala penyimpangan yang telah terjadi, yang selanjut 
nya meniti jalan kearah akan dilaksanakan pembangunan bidang 
politik, bidang ekonomi, bidang sosial budaya maupun pertahan 
an keamanan. Kelembagaan-kelembagaan Negara ditata dan 
dikembalikan fungsinya sesuai Undang-undang Dasar 1945. 
Walaupun Garis-garis Besar daripada Haluan Negara baru diha 
silkan oleh Sidang Umum MPR tahun 1973, namun Sidang 
Umum MPR tahun 1968 telah rnenghasilkan pelbagai ketetapan 
yang amat mendasar antara lain perintah untuk melaksanakan 
Pemilihan Umum sebagai rangkaian daripada pembangunan ke 
hidupan demokrasi yang berdasarkan Pancasila, dan memerin 
tahkan untuk melaksanakan pembangunan berdasarkan pola 
pembangunan lima tabunan. 
Diawal kelahirannya, Orde Barn telah mengambil langkah-lang 
kah pengamanan terhadap Pancasila dan Undang-undang Dasar 
1945 dengan menghasilkan suatu Konsensus Nasional Orde Baru 
yang merupakan kesepakatan Nasional diantara Partai-partai 
Politik dan Sekber Golkar diprakarsai Presiden Soeharto, 
Konsensus nasional Orde Baru terwujud karena adanya tekad 
untuk meluruskan kembali perjalanan sebagai bangsa kepada 
kemurnian cita-cita kemerdekaan dan tekad untuk setia kepada 
cita-cita kemerdekaan yang tidak lain berarti setia kepada Panca 
sila dan Undang Undang Dasar 1945 dan tidak akan merubahnya, 
dan tekad untuk menegakkan dernokrasi, konstitusi dan hukum, 
serta tekad untuk rnelaksanakan pembangunan sebagai pengisian 
kemerdekaan. · 
Ini semua merupakan titik awal dari gerakan maju menuju cita 
cita bangsa, rnengemban arnanat penderitaan rakyat menuju 
masyarakat Pancasila yang kita inginkan. 



1038 

Bangkitnya Orde Baru telah dapat mcrintis pelbagai pcmbaharuan 
dalam kchidupan berbangsa, bcrmasvarakat dan bernegara, sc 
muanya merupakan rangkaian prestasi yang patut kita banggakan. 
Dari sudut prestasi yang Lelah kita capai inilah, hcndaknya dapal 
ditumbuh kan kesadaran bctapa hcrat dan luhurnya tanggung 
jawab yang dipikul olch hangsa dan negara <lisamping adanya 
kesadaran bahwa pelbagai tan tangan dan perrnasalahan masih 
tcrus dihadapkan kcpada kita pada dcwasa ini maupun dirnasa 
dcpan, untuk tctap dilaku ka nn ya Iangkah-langkah yang sccara 
konsistcn mcnjamin tercapainya tujuan nasional. Di hadapan kita 
tcrbcnlang suatu masa dcpan yang mcnunlut dilakukannya lang 
kah-langkah pcmhaharuan dan pcmhangunan di scgala bidang 
yang tctap tcrarah pada tcrwuju<lnya masyarakat yang dicita 
cita kan yaitu masyarakat adil makmur "panjang-punjung, pasir 
wukir, gcmah ripah loh jinawi, tata tcntcrcm kcrta raharja rnurah 
kang sarwo tinuku, suhur kang sarwo tinandur ''. 

Pcmbangunan nasi onal kita tel ah hcrja lan sclama 21 tahun 
diukur dari pclaksanaan Rcpclita I tahun 1969. Bcrbagai su kscs 
awal telah rnampu kita r a i h , yang hcrarti k ita telah hcrhasil 
mcngangkat kualitas kchi dupan bangsa Indonesia kc tingkat yang 
lehih tinggi. 

Kita tclah mampu mcngukir hanyak kcmajuan dalam scgala 
aspek keh idupan, walaupun kita scrnua bclum merasa puas alas 
hasil pcmbangunan yang tclah dicapai dewasa ini. 

Di hidang idc o l o gi , kita tclah marnpu mcnopang i kh t iar 
bangsa dalarn mcmbakukan Pancasila scbagai satu-satunya asas 
bagi kchidupan bcrrnasyarakat, herhangsa dan bcrncgara, meski 
pun Indonesia serba Bh inne ka . Scmcntara ban yak bangsa di 
berbagai belahan dunia bclum mampu mcnyclcsaikan krisis idcn 
titasnya. 

Di bidang politik. kita tclah mampu mcnopang ikhtiar bangsa 
dalam mcrnbangun la n da sa n-Ian das an politik yang scma kin 
mantap antara lain tertibnya pcmilihan umum scbagai lcmhaga 
dcmokrasi, bcrfungsinya lcrnhaga-lcrnhaga ncgara yang hcrgulir 
sccara konstitusional, dcmokratis dan hcrdasarkan hukum, dan 
terus ditatanya mckanixrnc kepcmirnpinan nasional lima tahunan 
secara mantap. 

Di biJang c kon orn i, kita te lah mampu mcnopang ikhtiar 
bangsa dalam mcnciptakan kctahanan ckonomi yang mcmiliki 
kclcnturan dalarn mcnghadapi kcndala pcrckonorn ian dunia , dan 
secara obycktif dapat disimpulkan tclah hanyak kernajuan yang 
dicapai, 
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Di bidang sosial budaya, kita mampu menopang ikhtiar bang 
sa dalam mengikis pandangan-pandsngan yang bersifat kedaera 
han, kesukuan, keagamaan dan pengkotak-kotakan sosial serta 
mampu menciptakan sikap hidup masyarakat yang menginginkan 
kemajuan, peningkatan taraf hidup dan menginginkan peningka 
tan kualitas, Integrasi nasional semakin kuat serta interaksi dan 
mobilitas sosial semakin baik, 

Di bidang pertahanan dan keamanan nasional, kita telah 
mampu menopang ikhtiar bangsa dalam menciptakan suasana 
kehidupan yang diliputi oleh rasa aman, tertib, dan tenterarn. 
Sementara di banyak negara berkecamuk berbagai konflik, tata 
nan kehidupan kita berlangsung aman yang memungkinkan 
masyarakat berkesempatan untuk mengembangkan kemampuan 
kemampuannya dengan bebas secara bertanggung jawab, dan ikut 
serta dalam proses pembangunan. 

Dengan demikian tampak jelas bahwa selama 21 tahun 
terakhir ini bangsa kita telah mampu menopang dan menata 
kesiapan-kesiapan yang diperlukan dalam kehidupan berbangsa 
dan bernegara yang akan menjadi lan dasan yang kokoh bagi 
pelaksanaan pembangunan nasional menuju era tinggal landas. 

Kalau tadi saya telah garnbarkan mengenai sejarah ketatane 
garaan kita serta pelbagai upaya dan langkah-langkah konkrit 
untuk mengisi cita-cita kernerdekaan, marilab hadirin kami ajak 
sejenak untuk melihat sejauh manakah peranan Lembaga kita ini 
didalam mengisi kehi dupan konstitusionalnya. 

Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pemegang kedau 
Iatan rakyat telab dapat menciptakan terwujudnya landasan yang 
kokob bagi pembangunan konstitusi. Pel bagai Ketetapan yang 
dihasilkan telah dapat menciptakan suatu stabilitas nasional yang 
mantap yang dilandasi oleh stabilitas politik yang menjadi salah 
satu faktor penentu bagi berhasilnya pembangunan nasional yang 
berkelanjutan. 
Dalam ha] melaksanakan fungsi-fungsinya sebagai pernbuat 
Garis-garis Besar Haluan Negara dan pelbagai Ketetapan lainnya, 
pertanyaan diarahkan kepada Majelis yang setengah anggotanya 
adalab anggota Dewan, apakah selama ini MPR te lah dapat 
menampung dinamika masyarakat ? 
Apakah pelbagai ketetapan-ketetapan yang dihasilkan sudah 
sesuai dengan nuansa kehendak rakyat? 
Pertanyaan-pertanyaan ini perlu kita tanggapi dengan positif. 
Kita mengetahui bahwa tantangan dan tuntutan-tuntutan baru 
yang sedang berkembang dan muncul di permukaan dewasa ini 
adalah masalah "Pemerataan Pembangunan dan hasil-hasilnya", 
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Kita mcnyadari bahwa pcmbangunan yang <lihasilkan sebagairna 
na yang ditctapkan oleh Garis-garis Bcsar Haluan Negara harus 
dapat dinikmati o lch scluruh rakyat scha gai peningkatan kcsc 
jahteraan lahir dan hatin sccara adil dan merata. Inilah tantangan 
utarna yang dihadapi oleh Majclis sebagai pcmegang kcdaulatan 
rakyat, 

Sementara itu Dewan Pcrwakilan Rakyat sebagai salah saiu 
Lcrnhaga Tinggi Negara, scbagai sub sistcrn dari sistern politik 
kctatancgar aan kita schagaimana tcr kandung di dalam Undang 
Un<lang Dnsar 1945 adalah suatu lcmbaga yang hcrgcrak dinarnis 
yang harus marnpu mcncerminkan citranya yang bcrbobot clan 
marnpu mcrnainkan penman Jan fungsi-fungsinya sesuai Jcngan 
pcraturan perundangan yang rncngaturnya. 
Ada kcrisauan dar i scmcntara angguta rnasyarakat hahkan kriti 
kan-kritikan tajam ditujukan kcpada lcmhaga kita in i bahwa 
didalarn rncla ksanakan fungsi lcgislatifnya penman pernerintah 
sangat dominun, hal ini mcrcka buk tikan hahwa pcngamhil inisia 
tif untuk lahirnya suatu Undang-undnng sclalu Jatang dari Prcsi 
den atau Pcmcrintah. 

Menanggapi masalah ini pcrlu kita jclaskan hahwa citr a atau 
bobot DPR scmata-rnata tidak ditcntukan oleh ada tidaknya inisia 
tif DPR dalarn rnelahirkan suatu Undang-undnng. Schab apabila 
kita k aj i hun y i pasa l 5 ayat (1) UnJang-undang Dasar 1945 
"Prcsidcn mcmcgang kekuasaau mcmhentuk Undang-undang 
dengan pcrsetujuan Dewan Pcrw.ik ilan Rakyat". Schagai pcmc 
gang kckuasaan rncrnbcntuk Undang-undang, adulah wajar apabi 
la Pr es idcn bcrprakarsa untuk mcnyiapkan bcrbagai produk 
pcrundang-undangan. Narnun pcrlu diingat bahwa dua Jcmhaga 
mernpunyai Iungsi lcgislatif sccara bcrsarna-sama, yaitu Presidcn 
dan Dewan Pcrwakilan Rakyat. 

Tidak ada satu Umlang-undangpun tanpa mclalui pcrnbahas 
an dan pcrsctujuan DPR. Dcngan dcm ik ian kcdua lernbaga harus 
bckcrja sama untuk mcl.ihirkan Undang-undang. 
Muricu lnya prakarsn-prakarsa Prcsidcn untuk mclahirkan bcrba 
gai Rancangan Undang-urulang tidak lain karcnn tanggung jawab 
Prcsi dcn scl aku Mandataris yang diber i kcwcnan gan u ntu k 
mclaksanakan pcrnh.mgun an, mcug.mggap pcrlu untu k mcngha 
silkan prnduk Unuang-undang yang akan menjadi landasan yuri 
dis bagi pemlumgun.m discgala bidang. 

Pr csidcn/Pcmer intah sangat mcngctahui urgcnsi-urgcnsi 
mana yang pcrlu lchih didahulukan disamping prioritas-prioritas 
utarna yang pcrlu dipertimbangkan. Narnun dernikian, masuknya 
pclbagai Rancangan Undang:-undang yang rncngalir cukup deras 



1041 

akhir-akhir ini untuk dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat, 
tidak terlepas dari saran-saran dan usulan Dewan itu sendiri kepa 
da Pemerintah. Dengan perangkat yang cukup dan data yang 
lengkap, Pemerintah siap untuk mcnyampaikan kepada Dewan 
dalam rumusan-rumusan/konsep yang sudah konkrit. 
Dan apabila kita amati dengan saksama, khususnya sejak bebera 
pa tahun terakhir ini tidak ada satu Rancangan Undang-undang 
pun yang dibahas oleh Dewan tanpa melalui penelaahan dan 
pembahasan yang seksama, tajam dan kritis, sebab Dewan ber 
pendapat melalui fungsi perundang-undangan inilah Dewan 
Perwakilan Rakyat senantiasa berupaya untuk dapat menuangkan 
kepentingan dan aspi rasi rakyat serta kebutuhan pembangunan 
kedalam bentuk kebijaksanaan formal yaitu Undang-undang. 

Sernentara itu Dewan juga senantiasa disorot oleh masyara 
kat dalam rangka melaksanakan hak budgetnya. Undang Undang 
Dasar 1945 khususnya pasal 23 beserta penjelasannya memang 
sangat jelas mengatur pcranan yang sangat menentukan hagi 
Dewan dalarn ikut mcnctapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara. 

Oleh karena itulah Pirnpinan Dewan setiap kali mcngingat 
kan kembali, bahwa fungsi dan wewenang ini dilaksanakan oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat lebih kurang 3 atau 4 bulan sebelum 
Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

. Negara (RUU APBN) itu sendiri, disampaikan kepada Dewan 
dalam bentuk angka-angka oleh Saudara Presiden. 
Pembicaraan sejak awal atau kami sebut pernbicaraan pendahu 
Juan yang bersifat kualitatif dengan pemerintah kita pandang 
mempunyai arti yang sangat penting sebab dari sini selain Dewan 
sekaligus melaksanakan fungsi pengawasannya, maka Dewan 
dapat ikut berbicara mulai tahap perencanaan. Hal inilah yang 
belum diketahui oleh masyarakat. 
Oleh karena itu Dewan pun selalu mengharapkan kepada Peme 
rintah agar forum ini benar-benar dimanfaatkan dengan sebaik 
baiknya. Demikian pula didalam urun rembug Dewan didalam 
membahas konsep REPELITA yang dilakukan setiap lima tahun 
sekali. 
Kalan sekarang-sekarang ini belum menggambarkan efektifitas 
yang rnaksirnal, tcntunya pada waktu-waktu yang akan datang 
diharapkan penanganan dan tindak lanjutnya akan lebih baik lagi, 
sesuai dinamika masyarakat dan tuntutan yang makin meningkat. 

Satu fungsi lagi yaitu fungsi pengawasan Dewan yang juga 
dirisaukan oleh masyarakat, sebab masyarakat menilai belum se 
bagaimana yang diharapkan. Pimpinan Dewan menyadari hat ini, 
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Olch karcna itu dari waktu kc waktu kita bcrupaya untuk tcrus 
meningkatkannya antara lain mclalui forum dialog-dialog yang 
terbuka antara DPR dcngan Pcmcrintah dan antara Dewan dcngan 
rnasyarakat. DPR hcrwcnang unluk mclakukan pcngawasan tcr 
hadap kcbijaksanaan-kcb ijak sanaan Pcmcrintah, pelaksanaan 
APBN dan pe laksanaan Undang-undang. Dewan juga bcr lungsi 
scbagai pcn yalur aspirasi masyarakat. Tctapi pcr lu dikctahui 
masyarakat, bahwa DPR bukanlah lcmhaga atau instansi terakhir 
untuk mcnyclcsaikan m asalah atau berwcnang mcmberikan kc 
putusan final tcntang scsu.rtu masalah. Walaupun dernikian, DPR 
senantiasa b eru pa ya hahwa sua tu masalah hcndaknya da pn t 
dihahas secara tuntas di dalam forum rapat-r apat DPR. Palla 
akhirnya scmua itu akan kcmhali kcpada political will dari scmua 
pihak terutama kadar responsifitas dar i Pemcrintah dalam me 
nanggapi saran-saran dan suara-suara DPR. 
Kita mcnyadar i itu , o leh kar e na itu kritik-kr itik tcr scbut kit a 
terima dengan lapang dada, tctapi dcngan satu tckad untuk d.ipat 
mernperbaikinya dari waktu kc waktu. 
Mclalui forum ini Pirnpinan Dewan jug.a mengharapkan peranan 
media massa da la rn ikut mcmhantu Dewan dcngan m cmb cr i 
tcmpat yang wajar da larn pernbcritann tcrhadap pcrrnasalahan 
pcrmasalahan yang d ib ah as olch Dewan, schingga apa yang 
dilakukan olch Dewan dapat mcmasyarakat. 
Olch karcna itu tcpat sekali r urnusan yang disarnpaikan olch para 
Founding Fathers kita hahwa akhimya, scmuanya kembali kcpada 
semangal yaitu semangat para penyclcnggara ncgara yang ikut 
mcncntukan kchidupan politik hangsa schagaimana tcrtuang di 
dalam penjelasan Undang-undang Dasar 1945 : 

"Yang sangat pcnting dalarn pcrncrintahan dan dalarn h idup 
nya negara ialah sernangat para pcnyelenggara ncgara, scrnangat 
para pemimpin pcmcrintahan ". 
Yang dirnaksud scrnangat para penyclenggara ncgara tcrmasuk 
didalamnya adalah scmangat para anggota Dewan did a larn ikut 
menangan i tugas-tugas konstitusional nya sesua i UnJang U ndang 
Dasar 1945. 

Demikianlah gambaran mcngenai lembaga k ita ini yang 
senantiasa ingin bcrkiprah xccara nyata didalarn tata kchidupan di 
Rcpuhlik yang kita cintai ini. Didalarn kiprah ini, tidak jarang kita 
jumpai adanya perbedaan pendapat yang cukup tajam, baik antara 
ang gota Dewan maupun antara Dewan dan Pcmcrintah didalam 
mcnanggapi suatu perrnasalahan atau pada saat mcmbahas suatu 
Rancangan Undang-undang. Narnun dcmi kian, scmu;mya dapat 
diselesaikan dcngan musyawarah scbab pada akhirnya scmangat 
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kebersamaan, gotong royong dengan dijiwai oleh rasa persatuan 
dan kesatuan itulah yang lebih dipentingkan, 

Hal ini lebih nampak Jagi apabila kita mengikuti Sidang 
sidang Majelis pada saat Majelis membahas setiap Rancangan 
Ketetapan-ketetapan (RANTAP). Oleh karena itulah kami sangat 
sependapat dengan Kepala Negara dalam pidato kenegaraan di 
depan Sidang Paripuma Dewan baru-baru ini, " perbedaan penda 
pat justru harus kita pandang sebagai penggerak dinamika itu 
sendiri. Dan dibawah naungan Pancasila maka setiap orang, 
golongan, lapisan, kalangan dan kita semua tanpa kecuali harus 
merasa nyaman 11• 

Semua permasalahan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas 
ke-Dewanan terekam dengan baik oleh para anggota Dewan dan 
tentunya ini merupakan bahan yang sangat berharga dalam rangka 
pelaksanaan tugas-tugasnya dan dapat merupakan masukan yang 
sangat berharga pada saat para anggota Dewan dudu k sebagai 
anggota Majelis yang menyiapkan berbagai Ketetapan. Kita se 
mua sadar bahwa untuk dapat menciptakan kondisi politik yang 
mantap pada tahap pembangunan yang kedua maka sangat diper 
lukan kesadaran politik yang tinggi dan peran serta dari seluruh 
anggota masyarakat, stabilitas nasional yang man tap yang berin 
tikan kepada stabilitas politik, adanya supra struktur politik yang 
berkualitas, berkemampuan dan didukung oleh infra struktur 
po1itik yang mandiri dan berkualitas pula, serta mekanisme kepe 
mimpinan lima tahunan yang mantap. 
Untuk itu Pimpinan Dewan tidak jemu-jemunya berupaya untuk 
senantiasa meningkatkan peran dan citra Dewan sesuai tuntutan 
yang makin berkembang. Salah satu upaya selain melakukan 
dialog-dialog yang lebih terbuka yang dilakukan oleh para anggo 
ta Dewan melalui pelbagai Alar Kelengkapan Dewan, juga beru 
paya untuk meningkatkan peran Sekretariat Jenderal sebagai 
unsur staf yang memberikan pelayanan teknis administratif ke 
pada Dewan dan Majelis. 

U ntu k itu maka tel ah dijal in kerja sama antara Sekretariat 
Jenderal DPR RI dengan Universitas Indonesia yang antara lain 
bertugas untuk menyiapkan suatu pangkalan data bagi kepen 
tingan Dewan dan ang gotanya, menyiapkan dan melaksanakan 
pelbagai pendidikan bahasa lnggris dan masih banyak lagi, agar 
mereka lebih mampu dan terarnpil didalam pelaksanaan tugas 
tugasnya. 

Dukungan staf yang berkualitas, mampu dan terampil akan 
memperlancar tugas-tugas Dewan untuk menangani dan menyele 
saikan pelbagai permasalahan. 
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5. Pumerun Pusat Antar Universitas (PAU) Biosains 
Gagas.m untuk mcngadakan Pamcr.m Pusat An tar Univcrsi 

tas (PAU) Biosain , timbul dar i Kctua DPR RI scte lah mclih at 
adanya pamcran scrupa Ji Gcdung Jakarta Design Centre, Jakarta. 
Adapun tujuan g;1gasan tcrscbut adalah untu k leb ih mcmpcr ke 
nalkan sccara nasionul hasil pcnclitian Jan pcncmuan PAU Bio 
sain yang tclah dicapai olch 7 (tujuh) PAU Biosa in dalam ling 
kungan Pcrguruan Tinggi IPB, ITB, dan CGM. Gagasan tcrscbut 
mcndapat tanggapan yang positip dari kalangan Dircktur-dircktur 
PAU Biosain di lingkungun IPB, ITB dan t;G:\1. Setclah diada 
kart bcb erupa kali pcrnb i car aau b a ik ant ar a Kctua DPR RI 
dcngan Dircklur PAU llmu Hayat JTB, Prof. Suwondo Djojosnc 
bagjo Alh aj, maupun antnr a Dircktur Bi osain di lingkungan IPB, 
ITB dun UGM, u ntuk mcmhicarakan Jan mcnyiapkan scgala 
scsuatu dalarn rangka pc laksana.m pamcran tcrscb ut. Tcrn yata 
gagasan ini pun tdah ditanggapi sc cur a pos it ip o l ch Dir cktur 
Jcndcral Pcndidikan Tingu: Dcp.ir tcrncn Pcndidikan dan Kchu 
dayaan RI. 

Pamcran hasil pcnchtian ilmiah ini baru pcrtama kali diada 
kan di Gcdung DPR RI dcng an maksud u ntu k mcrnbcri kan 
tanggapan yang haik dar i para Anggota Dewan, Pcjabat Negara, 
dan masyar akat luas terhadap h.rs il-h axi l pcncl itian yang tclah 
dilakukan olch Perguruan Tinggi-pcrguruan tinggi. 

Untuk pcrsiapan pclaksanaan parncran PAU Biosain ini tclah 
dilakukan bcrbagai pcrsiapan haik dari scgi kepanitiaan rnaupun 
pcrangkat lunak dan pcranukat kcras yang mcnunjangnya. 

Bcrdasarkan Surat Kcputusan Pimpinan DPR RI Nomor 
51/Pimp/lV/1990-1991 ianggal 18 Juli 1991, susunan kcpanitiaan 
Pamcran PAU Biosains tcrdiri dari : 

7 

Dcm ikian lah hal-hal yang pcrlu karni sarnpaikan dalarn 
forum yang tcrhormat ini, yang bcrtcpatan dcngan Hari Ulang 
Tahun kc-45 MPR/DPR RI. Dcngan rncngkaji kcrnhali pcrjala 
nan scj ar ah kctatanegar aan k ita, kcrnuuian me nc liti ulang dun 
mcngkaji kcbcrhasilan dan kckurangan-kckurangan scl ama ini, 
scmuanya itu akan rncnjadi bahan hcrharga dalam mcnjcrnput 
m asa dcpan Maka dcngan ucapan Bisrn il lah irrahm anirrah iirn , 
kita lanjutkan gcrak langkah kita scsuai kcwcnungan kita musing 
masing dan dcngan ucap an ter ima kasih kcpada pendahulu 
pen dahulu k ita, kcpada yang tcrhormat Bapak-hapak mantan 
Pimpinan :\1PR/DPR RJ yang tclah ikut mcwarnai gcrak langkah 
lcmhaga kita ini, maka izinkanlah kami mcngakhiri Pidato Har i 
Ulang Tuhun ini dcngan ucap.m Wassnlamu 'alaikurn Warrahmn 
tullahi Waharakatuh. 
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Peiindung : 1. M. Kharis Suhud, Ketua DPR/MPR RI 
2. Prof. Dr. Fuad Hasan, Mendikbud RI 

Penasehat Dirjen Pendidikan Tinggi, Depdikbud dan 
para Rektor IPB, ITB, dan UGM. 

Panitia Pengarah Diketuai oleh Prof. Dr. Suwondo Djojo 
soebagjo dibantu para dosen dari ketiga 
Perguruan Tinggi tersebut dan dari Sekre 
tariat Jenderal DPR RI. 

Panitia Pelaksana : Diketuai oleh Dr. Ir. Aman Wirakarta 
kusumah, MSc. dibantu para pejabat dan 
fungsionaris dari IPB, ITB, UGM, dan 
Sekretariat Jenderal DPR-MPR RI. 

Terna pameran adalah PERANAN BIOSAJN DALAM PEN 
INGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN 
LINGKUNGAN. Bidang-bidang yang dipamerkan adalah Ilmu 
Hayat, Bio Teknologi, Pangan serta Gizi. Pameran PAU Biosains 
dilaksanakan pembukaannya oleh Mendikbud RI, Prof. Dr. Fuad 
Hasan di Gedung DPR/MPR RI berrepatan dengan pembukaan 
Masa Persidangan I Tahun Sidang 1991-1992 pada tanggal 15 
Agustus 1991 dan berlangkung sampai dengan tanggal 17 Agus 
tus 1991. 

Dalam pidato pembukaan pameran oleh Ketua DPR/MPR RI 
maupun dalam pidato pembukaan Masa Persidangan I Tahun 
Sidang 1991-1992, Ketua DPR RI mengernukakan babwa dalam 
rangka menyiapkan sumber daya manusia yang terdidik bagi 
pembangunan nasional, Pemerintah telah mengernbangkan bi 
dang-bidang ilmu yang strategis untuk menghadapi perkemban 
gan dan kemajuan teknologi yang sangat pesat, antara lain : 
Material Science, Bio Teknologi, I1mu Pangan dan Gizi, Ilmu 
Hayati, Engineering, dan Iimu-ilmu Sosial, maka Parneran PAU 
Biosain semacam ini akan benar-benar mempunyal manfaat 
ganda, baik bagi kepentingan masyarakat pemakai maupun bagi 
kepentingan Universitas yang bersangkutan, 

Dengan Pameran ilmiah yang diselenggarakan di Gedung 
DPR/MPR RI untuk yang pertama kalinya ini, dikandung rnaksud 
untuk lebih memansyarakatkan basil-basil penelitian, kali ini di 
bidang ilmu hayati, bio teknologi, serta ilmu pangan dan gizi, 

Memasyarakatkan basil penelitian ilmu jelas lebih sulit dan 
lebih terbatas ruang geraknya di dalam masya rakat, sebab masya 
rakat pemakainya sangat terbatas. Disamping itu pemasyarakatan 
dari basil penelitian ilmiah bersifat jangka panjang, artinya 
memakan waktu, 

1 
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Sidang Paripurna dalam Rangka HUT MPR!DPR-Rl ke-45 dibuka oleh Kctua DPR 
Rl, M. Kharis Suhud 

Pameran PAU Biosain semacam ini diharapkan juga menjadi 
umpan balik dari masyarakat schagai bahan kajian untuk men 
ingkatkan hasil pcnelitian lebih lanjut dan menyempurnakan 
organisasi dan manajemen PAU dari waktu-kcwaktu dalam 
rangka pcngabdian rnasyar akat yang bersangkutan dan dalam 
rangka mcnyongsong pembangunan jangka panjang tahap II atau 
tahap tinggal landas pernbangunan nasional. 
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Para Anggota MPR/DPR-Rl beramqh tamah dengan Ketua DPR·RI, M.KharisSuhud 
setelahRapat Paripama dalam rangka HUT MPRJDPR-Rl ke-45 
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A. Kerja Sama Regional 
Sidang - sidang Asean lnter-Parlementary Organization 
(AIPO) 

Sclama pcriode ini tclah dilakukan/dilaksanakan Sidang 
sidang AIPO scbagai berikut : 
a. Sidang Panitia Kerja dan Sidang Umum AIPO IX di 

Kuala Lumpur, Malaysia yang berlangsung dari tanggal 
24 - 30 Januari 1988. 
Sesuai dengan putusan Sidang-sidang Umum AIPO VIII di 
Jakarta 1985, maka telah ditetapkan bahwa Sidang-sidang 
AlPO IX di Kuala Lumpur, Malaysia akan dilaksanakan pada 
tahun 1986. Namun karena pada waktu itu bcbcrapa ncgara 
Anggota AIPO menghadapi situasi politik dalarn negerinya, 
maka Sidang-sidang AIPO IX baru dapat dilaksanakan pada 
bulan Januari 1988. 
Sidang ini dihadiri olch 5 Dclegasi dari Par lernen Anggota 
AIPO yaitu dari terdir dari Indonesia 17 anggota di ketuai 
oleh M.Kharis Suhud; Malaysia terdiri dari 21 anggota dike 
tuai oleh Dr.Ling Leong Sik; Philipina tcrdir dari 15 anggota 
diketuai oleh Antonio Y. Cuenca; Singapura lcrdiri dari 15 
anggota dikctuai oleh Yeoh Ghim Seng; dan Thailand lcrdir 
dari 16 anggota dipimpin oleh Chun Leekpai. 
Sidang ini juga dihadiri olch Parlemen pasangan dialog 
AIPO yakni dari Australia sebanyak 2 (dua) anggota, dar i 
Canada scbanyak 1 (satu) anggota, dari Parlcmcn Eropa se 
banyak 21 anggota. Sidang sccara rcsmi dibuka oleh Perdana 
Menteri Malaysia Dr. Mahatir Mohamad dan dihadiri oleh 

Sesuai dengan Pcraturan Tata Tcrtib DPR RI, BKSAP merupakan 
salah satu Alat Kclengkapan DPR RI yang mempunyai tugas antara 
lain mcnggalang, mcmbina, mengolah, dan mengem bangkan hu 
bungan persahabatan dan kerja sarna antara DPR RI dengan Parlcmcn 
parlemen negara-negara sahabat baik sccara bilateral, regional, mau 
pun multilateral tcrmasuk organisasi intcmasional yang mcnghimpun 
parlemen-parlernen dan anggota-anggota parlernen. 

Dalam pelaksanaan hubungan kcrja sama tersebut, rnaka DPR 
RI Periodc 1987-1992 telah melakukan kcgiatan-kegiatan sebagai 
berikut: 

HUBUNGAN KERJA SAMA LUAR NEGERI 

BABIX 
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sejumlah Pejabat Tinggi Menteri-menteri serta Pejabat 
Kedutaan Besar Asing di Kuala Lumpur. 
Permasalahan yang dibahas pada Sidang-sidang ini me 
nyangkut topik-topik sebagai berikut : 

Bidang Politik; menyangkut masalah : 
Konperensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN III di Mani 
la, tanggal 14 - 15 Desember 1987, masalah Kamboja, 
masalah pengungsi, Afghanistan, Asia Barat, kerjasama 
dengan organisasi Jain, apartheid, situasi ekonomi dunia; 
daerah darnai, Bebas dan Netral dan Daerah Bebas 
Senjata Nuklir di kawasan Asia Tenggara, 
Bidang Organisasi; menyangkut masalah : 
Perubahan Statuta AIPO, Sekretariat Tetap AIPO, men 
dirikan sebuah Parlernen ASEAN, tukar menukar kun 
jungan dengan Parlemen-parlemen lain, meningkatkan 
kemajuan dan efektifitas AIPO, kunjungan Delegasi 
AIPO ke Australia tahun 1987 dan pendayagunaan 
resolusi-resolusi AIPO. 
Bidang Sosial-Ekonomi, menyangkut masalah : 
Perubahan bersama legislatif mengenai pemberan tasan 
narkotika, obat-obat terlarang dan rehabilitasinya, prog 
ram ASEAN mengenai pemuda dan pemimpin politik 
usia muda, kerja sama ASEAN mengenai Kebudayaan, 
Kerja sama ASEAN mengenai manusia usia Ian jut (ma 
nula), kerja sama dalam bidang kependudukan, sumber 
sumber alam dan pernbangunan ASEAN, kerja sama 
ASEAN mengenai pariwisata, informasi internasional 
dan orde komunikasi baru, kerja sama ASEAN menge 
nai perlindungan satwa liar, kerja sama buruh ASEAN, 
perjanjian multilateral dan ekstradisi ASEAN, kerja 
sama ASEAN mengenai perlindungan dan pemeliharaan 
terhadap lingkungan secara total, kerja sama ASEAN 
mengenai kesehatan masyarakat dan masalah proteksi 
perdagangan. 
Bidang Panel Dialog dengan Parlemen Australia dan 
Parlemen Canada, menyangkut masalah : 
Hubungan parlemen, masalah perdagangan, persetujuan 
perdagangan bebas Canada/Amerika Serikat, a1ih tek 
nologt, pendidikan dan hasil KIT ASEAN di Manila 
1987. 
Sesuai dengan misi yang dibawa, maka peranan Delegasi 
DPR RI dalam membahas topik-topik tersebut sangat 



pen ting. Hal ini dapat dilihat dari partisipasi para anggo 
ta delegasi dalam berbagai rapat-rapat komisi dan panel. 
Berikut diuraikan jalannya rapat-rapat tersebut. 

Rapat Komisi Politik 
Dari 9 sub-resolusi bidang politik yang paling men 
dapat sorotan yang kuat adalah sub-resolusi mcnge 
nai Karnboja sedangkan yang lainnya hanya rnenda 
pat perubahan-perubahan/tambahan-tambahan se 
suai dengan Keputusan KTI ASEAN III di Manila 
dan perkernbangan situasi tcrakhir. 
Rapat Komisi Organisasi 
Dari rancangan rcsolusi dan operatif paragrap yang 
me-nonjol dibicarakan ada lah mengenai Lokasi 
Sekretariat Tetap AIPO dan Parlcmen ASEAN. 
Ide terbentuknya sebuah Parlemcn ASEAN seba 
gairnana yang diusulkan Philipina dalarn pidatonya 
dihadapan Sidang Plcno belum saatnya dibicarakan 
d a n jika ha! ini d i t e r u s k a n diperkirakan a ka n 
mengundang perbedaan pendapat di kalangan 
anggota AIPO. 
Mcngenai topik lain scp crt i perubahan Statuta 
AIPO, tu kar rnenukar kunjungan dengan Parlerncn 
parlcmcn Iain, meningkatkan kernajuan dan ef'cktifi 
tas AIPO serta pendayagunaan resolusi-resolusi 
AIPO tarnpaknya tidak mengalami perdebatan, na 
mun hanya mcmerlukan penyesuaian dcngan kca 
daan sekarang. 
Rapat Komisi Sosial - Ekonomi 
Dari rancangan resolusi yang mcn onjol dihicarakan 
adalah rancangan rcsolusi mcngcnai Kerangka per 
luasa n perdagangan dan kcrj a sarn a ekonomi 
ASEAN, pcrjanjian multilateral, dan ckstr adisi 
ASEAN sorta proteksi perdagangan. 

Panel Dialog dengan Parlemen Australia dan Parlemen 
Canada: 
Pcrm asa lahan yang d ib a has da lam Panel in i adalah 
mengenai : 
Hubungan parlemcn, masalah perdagangan, persetujuan 
perdagangan bebas Canada/Amer ika Serikat, alih tek 
nologi, pendidikan dan hasil KTI ASEAN Ill di Manila. 
Rapat mencatat hahwa dialog a n ta ra ATPO dengan 
Parlemen Eropa mcmpunyai arti yang sangat mengun 
tungkan dan si tatnya rut in serta berkelanj utan, seh ingga 
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dari Delegasi Parlemen Australia dan Parlemen Canada 
dengan berpedoman dari catatan tersebut mengusulkan 
agar hal yang sama dapat diberlakukan terhadap mereka, 
sehingga pada kesempatan dialog yang akan datang dan 
untuk jangka panjang hal ini dapat lebih mempererat 
hubungan. 
Sidang Umum AIPO IX diakhiri dengan menyetujui 
sebuah Komunike Bersama yang ditandatangani oleh 
Presiden AIPO beserta para Ketua Delegasi AIPO. 
Lampiran dad Komunike Bersama ini adalah resolusi 
resolusi AIPO dengan judul sesuai dengan topik-topik 
yang telah dibicarakan. 
Selanjutnya dalam acara yang terpisah telah dilaksana 
kan serah terima jabatan Presiden AIPO yang Jama, Tan 
Sri Dato Mohamad Zahir bin Haji Ismail, Ketua Dewan 
Rakyat Malaysia kepada penggantinya Antonio V. 
Cuenco, Ketua Sementara Kongres Philipina sebagai 
Presiden AIPO yang baru dan serah terima jabatan dari 
Sekjen AIPO yang lama, Tun Abdullah bin Abdul 
Wahab, Sekjen Dewan Rakyat Malaysia kepada peng 
gantinya Sir Atty Josefina D. Azarcon, Sekjen Congres 
Philipina sebagai Sekjen AIPO yang baru yang masing 
masing masa jabatannya berlaku hingga akhir masa 
Sidang AIPO yang berikutnya, 

b. Sidang Pani~ia Kerja dan Sidang Umum AIPO X di 
Manila Philipina yang berlangsung pada tanggal 21 s.d, 
26 Agustus 1989. 
Seperti halnya pada Sidang-sidang AIPO yang Ialu, maka 
penetapan jadwal sidang ini adalah berdasarkan Keputusan 
Sidang Umum AIPO IX. 
Sidang dihadiri oleh Parlemen-parlemen anggota AIPO yang 
terdiri dari Delegasi Indonesia, Malaysia, Philipina, Singapu 
ra dan Thailand, masing-masing dari DPR RI sebanyak 19 
anggota dipimpin oleh M. Kharis Suhud, Malaysia terdiri 
dari 15 anggota dipimpin oleh Tan Sri Dato Mohamad Zahir 
bin Haji Ismail, Philipina terdiri dari 35 anggota dipimpin 
oleh Antonio V. Cuenco, Singapura terdiri dari 20 anggota 
dipimpin oleh Abdilah Tarmugi dan Thailand terdir dari 19 
anggota dipimpin oleh Prof. Prasop Ratanakorn. Sidang juga 
dihadiri oleh para peninjau dari Parlemen Australia sebanyak 
2 anggota, Canada terdir dari 7 anggota, Jepang terdiri dari 7 
anggota dan Republik Korea terdiri dari 2 anggota. 
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Delegasi DPR-Rl Joto bersama dengan Presulen Philipina Qory Aquino pada Sldang 
Umum A/POX di Manila. 

Permasalahan yang dibahas adalah menyangkut topik-topik 
sebagai berikut : 
Bidang Politik mengenai : 
Masalah pcngungsi Inda-China, Masalah Karnboja, Konpc 
rensi Tingkat Tinggi SINO-Uni Soviet, Afghanistan, Asia 
Baral, Afrika Sclatan dan Daerah Bebas dan Netral (DBN) 
serta Dacrah Behas Scnjata Nuklir (DBSN) di Kawasan Asia 
Tcnggara. 
Bidang Organisasi mengenai : 
Pcnctapan SETTAP AIPO, Tukar mcnukar kunjungan Dele 
gasi, upaya meningkatkan huhungan antar AIPO-ASEAN 
dan pcnyempurnaan tata tertib AIPO (Statute AIPO). 
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Bidang Sosial-Ekonomi mengenai : 
Program bersarna legislatif mengenai pemberantasan narko 
tika, obat-obatan terlarang dan rehabilitasinya; kerja sama 
ASEAN mengenai kesejahteraan tenaga kerja; kerja sama 
asean mengenai lingkungan hidup; program ASEAN me 
ngenai pemuda dan pimpinan politik usia muda; kerja 
sama ASEAN di bidang kebudayaan; kerja . sama ASEAN 
mengenai kependudukan, sumber alam dan pembangunan; 
peran serta para usia lanjut dalam proses pembangunan 
nasional dan situasi ekonomi dunia. 
Bidang Panel Dialog : 
Guna memudahkan dalam pembahasan topik-topik tersebut, 
maka Sidang Panitia Kerja AIPO telah membentuk komisi 
komisi dan Pane] Dialog. Berdasarkan hal itu Delegasi DPR 
RI telah membagi tugas dalam menghadapi berbagai rapat 
komisi dan panel tersebut. 
Sebagai persiapan sebelumnya, Delegasi DPR RI telah me 
nyusun naskah rancangan-rancangan bubungan kerja sama 
ekonomi, investasi, alih teknologi, pendidikan dan kebu- 

Delegasi DPR-Rl bergambar bersama Ketua Parlemen Philippina pada Upacara 
Penutupan Sidang Umum AlPO X. 



dayaan; lingkungan hidup dan tukar menukar pandangan 
tentang masalah politik regional serta intemasional. 
Beberapa hal yang mendapatkan perhatian dalam pemba 
hasan pada rapat Komisi-komisi dan Panel adalah sebagai 
berikut : 

Rapat Komisi Politik 
Dalam sub. butir "ASEAN Cooperation" yang merupa 
kan bagian dar i butir ASEAN Political Cooperation. 
Komisi sepakat untuk menyusun rumusan berbentuk 
kerangka dasar kerja sama politik di ASEAN yang 
antara lain mencakup pcningkatan ketahanan nasional 
masing-masing yang terpadu dalam bentuk menuju 
ketahanan regional, upaya dini pcrwujudan DBN dan 
DBSN, menentukan formulasi kebijaksanaan <lasar di 
bidang nuklir d iantara ncgara-negara ASEAN dan 
mernantapkan kesatuan sikap dalam menghadapi berba 
gai masalah rnenuju perdamaian dunia. 
Sedangkan untuk rnasalah Pcngungsi ludo China, AIPO 
sepakat untuk mendesak Pcmerintah Vietnam agar 
mernbatasi jurnlah pcnduduk yang keluar secara gclap, 
mcnerima kembali bagi yang tidak memenuhi kriteria 
internasional scbagai status pengungsi dan ikut mening 
katkan pclaksanaan ODP (Orderly Departure Programme) 
Dari segi lain, komisi scpendapat untuk sccara bertahap 
dan terntur unluk mcngadakan konsultasi dengan Ameri 
ka Serikat, Uni Sovyel, Republik Rakyat China, Jepang 
dan India, scbagai salah satu upaya untuk mendapatkan 
jaminan terhadap perwujudan DBN dan DBSN. 
Rapat Komisi Sosial - Ekonomi: 
Setelah melalui proses pernb icaraan, maka rapat kornisi 
sepakat untuk mcnetapkan rekomcndasi, yaitu : 
Menyambut b aik keputusan KTT 7 Negara - industri 
maju bulan Juli 1989 di Paris yang bersedia membantu 
dan bekerja sama dalam program rehabilitasi dan peme 
liharaan lingkungan, serta krisis hutan tropis di dunia, 
khususnya di wilayah Asia Pasilik, 
Mclakukan usaha bersarna untuk menuju kcsarnaan si 
kap, perencanaan dan kegiatan pclaksanaan antar nega 
ra-negara ASEAN dalarn menanggulangi pcncemaran 
udara, Iaut, dan daratan. 
Sepakat agar negara-negara ASEAN mengambil lang 
kah-langkah nyata dalam kerja sarna di bidang kesejahte 
raan tenaga kerja ASEAN. 
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Ten tang w ASEAN Common Market and Currency" 
adalah baik, namun disadari oleh AIPO babwa masih 
terdapat banyak kendala untuk disampaikan kearah ter 
sebut. Akhirnya disepakati bahwa butir tersebut diganti. 
dengan "Long Term Goal of ASEAN Economical 
Cooperation". 
Sepakat untuk merekomendasikan perlunya upaya-upaya 
dari pemerintah masing-masing anggota ASEAN untuk 
memperluas perdagangan dan kerja sama ekonomi, 
dengan memperluas, meningkatkan serta memanfaatkan 
Persetujuan Preperensi Perdagangan ASEAN. 
Rapat-rapat Komisi Organisasi 
Sesuai dengan agenda, maka komisi akan mernbabas 6 
(enam) butir permasalahan. 
Pada waktu membahas penetapan Sekretariat Tetap 
AIPO, masing-masing anggota delegasi mencapai suatu 
kesepakatan yang bersifat kompromi, karena sadar akan 
kepentingan bersama dalam berorganisasi yaitu seluruh 
anggota AIPO mempunyai minat akan keberadaan dan 
fungsi Sekretariat Tetap AIPO. 
Rapat Panel Dialog dengan Australia, Korsel dan 
Jepang : 
Dalam dialog ini, Kanada memberikan keyakinan bahwa 
persetujuan perdagangan bebasnya dengan AS tidak 
akan mengganggu perdagangan dengan ASEAN, dan 
menyadari perlunya terus memellhara situasi perda 
gangan yang kuat, khususnya di kawasan Asia Pasifik, 
Sebaliknya perdagangan antara ASEAN-Australia harus 
ditingkatkan dan saling menguntungkan, namun apabila 
ada konflik bendaknya dapat diselesaikan melalui dia 
log-dialog langsung. Dikatakannya bahwa Australia 
akan terus mendorong untuk meningkatkan kerja sarna 
dalam program pengalihan teknologi dan pendidikan. 
Sedangkan Jepang akan berusaha meningkatkan import 
berbagai macam komoditi dari negara-negara ASEAN 
dan akan mempelajari, disamping akan terus meneliti 
kerugian yang diakibatkan oJeh nilai tukar mata uang 
Yen. Selanjutnya Korea Selatan sepakat untuk sampai 
tahun 1990 akan meningkatkan volume perdagangan nya 
dan khususnya dengan Phllipina diminta agar dillpat 
duakan sesuai dengan usul Delegasi yang bersangkutan. 
Kemudian untuk meningkatkan arus wisatawan ke 
ASEAN, pihak Korea Selatan meminta agar dapat mem- 
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pertimbangkan dibcntuknya Pusat Pariwisata ASEAN - 
Korea, penyedcrhanaan proscdur Visa, potongan harga 
tiket dan biaya akomodasi serta kcrja sama tirnbal balik 
diantara asosiasi pariwisata. 
Pada akhir Sidang Urnum AIPO X sccara a klarnasi 
Delcgasi AIPO sepakat untuk mcnandatangani Kornu 
nike Bersama dan sekaligus mcngcsahkan resolusi 
resolusi AIPO dalarn bidang Politik, Sosial-Ekonorni 
dan organisasi scsuai dcngan judul topik-topi k yang 
dibahas. 
Sebagai pcnutup acara, sidang telah melaksanakan serah 
terima jabatan Prcsidcn ATPO yang lama yaitu Ramon 
V. Mitra, Ketua DPR Philipina kcpada Tan Soo Khoon 
Ketua Parlemen Singapura scbagai Presiden AlPO yang 
baru. Pada waktu yang sama telah pula diadakan serah 
tcrima jabatan Sckjcn AIPO yang lama Quirino Abad 
Santos, Sckjen Kongrcs Philipina kepada Abilio Lopez, 
Sckjcn Parlernen Singapura sebagai Sckjen AIPO yang 
baru. 

c. Pertemuan antara Ketua-ketua Delegasi yang telah 
menghadiri Sidang Umum AIPO X di Manila, Philipina 
di Jakarta pada tanggal 16 • 17 Februar i 1990 
Untuk mcmenuhi Rcsolusi No.GA-20-89 tcntang Sekretariat 
Tetap AIPO di Jakarta, maka dalarn salah satu diktum reso 
lusi terscbut ditetapkan bahwa kepada Kctua DPR RI ditu 
gaskan untuk mcngadakan pcrlcmuan diantara Kctua-kctua 
Dclegasi kc Sidang Umum AIPO X bertempat di Jakarta 
dengan maksud untuk membicarakan dan meminta rckornen 
dasi dari Ketua-ketua Parlcmen negara anggota ATPO guna 
menyusun, menghimpun, fungsi, struktur organisasi, angga 
ran belanja dan perincian tugas SETIAP ATPO. Lcbih lanjut 
ak:an ditetapkan pula sarana pcrkantoran serta biaya pendahu 
luan untuk dapat berfungsinya Sekretariat ini. 
Pertemuan dipimpin oleh M. Kharis Suhud Ketua DPR RI 
dan dihadir i oleh Saiful Su lun dari Indonesia dengan 7 
(tujuh) anggota, Tan Sri Dato Muhamad d ar i Malaysia 
dengan 2 (dua) anggota, Antonio V. Cuenco dari Philipina 
dengan 2 (dua) anggota , Tan Soo Khoon dari Singapura 
dengan 1 (satu) anggota, Prof. Prasop Ratanakorn dari Thai 
land dengan 3 (tiga) anggota. 
Melalui argumentasi yang cukup mendalam dan mcndasar, 
pertemuan antara Kctua-ketua Delcgasi ini berhasil menanda 
tangani Aggreement on The Establishment of the Permanent 
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AIPO Secretariat (Persetejuan tentang berdirinya Sekretariat 
Tetap AIPO) pada tanggal 16 Februari 1990 yang di dalam 
naskah tersebut antara lain memuat hal-hal sebagai berikut : 
1) Lokasi : di Jakarta 
2) Masa Bakti : Terhitung mulai diresmikannya pada tang 

gal 17 Pebruari 1990 untuk selama 8 bulan (September 
1990) 

3) Komposisi dan Struktur: 
Sekretaris Jenderal AIPO adalah Abilio Lopez (Singapu 
ra) yang menjabat mulai Februari - September 1990 
(Sidang Umum AIPO XI di Singapura) dan berkantor di 
Singapura. Karena itu dalam rnelaksanakan tugasnya, 
Sekjen AIPO dibantu oleh 2 (dua) orang Senior Official 
(Pejabat Senior) yakni Anggota A.Hartono dan Anggota 
Marzuki Darusman, SH. yang ditetapkan oleh Sekjen 
AIPO. 

4) Fungsi : 
Sekretariat Tetap (SETTAP) AIPO berfungsi sebagai 
Kantor Pusat Administrasi AIPO, menyimpan dokumen 
tasi AIPO, melaksanakan semua tugas yang diamanat 
kan Sidang Umum AIPO, sidang Panitia Kerja dan 
Komisi-komisi yang dibentuk oleh AIPO, menyampai 
kan kepada Sidang Umum AIPO XI sebuah usulan yang 
terperinci tentang lingkup kerja serta kegiatan sekretariat 
untuk tahun 1990, 1991 dan 1992 sampai dengan se 
lesainya pelaksanaan Sidang Umum AIPO XIII untuk 
memudahkan Sidang Umum mengamb il keputusan 
mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ruang lingkup, 
struktur organisasi, fungsi serta anggaran belanja Sekre 
tariat Tetap dan memantau pelaksanaan keputusan 
keputusan AIPO. 

5) Pendanaan: 
Mulai Februari - September 1990 (hingga selesainya 
Sidang Umum AIPO XI di Singapura) biaya SEITAP 
AlPO ditanggung oleh Parlemen Singapura, 
DPR RI menyediakan kantor berikut peralatannya. 
Selanjutnya SETIAP akan mengusulkan kepada Sidang 
Umum AIPO XI, rencana Anggaran SETTAP untuk 
periode setelah Sidang Umurn AIPO XI ini. 
Dalam hal ini pertemuan telah menyetujui anggaran 
yang akan diusulkan tidak lebih dari 150.000 Dollar 
Amerika Serikat pertahun hingga jangka waktu Sidang 
Umum AIPO Xlll, Anggaran tersebut dibebankan ber- 
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sama oleh setiap Anggota Nasional Group AIPO se 
hingga setiap anggota akan membayar kontribusi seba 
nyak 30.000 Dollar Amerika Scrikat pertahun. Tahun 
anggaran ini disepakati setiap tanggal 1 April. 

6) Sckrctariat Nasional : 
Sesuai dengan pasal 8 Statuta AIPO, Parlemen Anggota 
AIPO agar segera mendirikan Sckr etar iat Nasional 
(SEKNAS) AlPO di masing-masing Parlemen untuk 
mendukung kegiatan Sekretariat. 
Masing-masing Parlernen Anggota AIPO dapat menun 
j u k spesialis dari masing-masing SEKNASnya untuk 
mcrnbantu Sekretariat (SETIAP) dalam mclaksanakan 
aspck pekerjaannya yang spesifik. 
Sehari setclah pcnandatanganan aggreernent tersebut 
maka pada tangal 17 Pebruari 1990 telah dilaksanakan 
peresrnian kantor SETTAP AIPO di gedung DPR RI 
oleh Presiden AIPO disaksikan olch para Anggota 
Dclegasi AIPO yang hadir pada pcresmian terscbu t. 
Berarti mulai saat itu kantor SETTAP AIPO telah berop 
erasi sesu ai dcngan ketcntuan yang telah disepakati 
bersarna. 

d. Dialog Parlemen Eropa-AIPO VII di Brussels, Belgia 
yang herlangsung tanggal 21 - 24 Mei 1990. 
Scsuai dengan yang ditetapkan oleh Sidang Umum AIPO X 
di Kuala Lumpur, Malaysia, tahun 1988, maka pada tahun 
1989 akan diadakan Dialog AIPO -PE VII yang sekahgus 
untuk mempcringati 10 tahun saat dimulainya Dialog antara 
AIPO dcngan PE. Narnun ha) ini tidak dapat dilaksanakan 
karena PE mclaksanakan pernilu. Pada pcnjajagan berikut 
nya, maka dilaksanakan pada tanggal 21 - 24 Mei 1990. 
Dialog dibuka olch Gunter Rinchc, Kctua Delcgasi untuk 
hubungan ASEAN dengan AIPO Par lemen Eropa dengan 
pidato pernbukaan , dan disamhut o leh Lim Boon Heng 
Kctua Dclegasi AIPO. 
Dialog dihadiri oleh 20 anggota delcgasi untuk hubungan 
dengan ASEAN dan AIPO Parlcmen Eropa dan 12 anggota 
Dclegasi AIPO. 
Walaupun pcmbentukan delegasi ini sangat terburu-buru 
waktunya namun dclegasi telah berupaya mcnyiapkan ma 
teri-rnateri dialog sernaksimal mungkin. Scdangkan untuk 
koordinasi delegasi dan anggota Delegasi AIPO lainnya tclah 
mengadakan pertcmuan dengan Dubes-duhes negara anggota 
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ASEAN dan ASEAN Brussels Committee (ABC) di Brus 
sels, dengan delegasi benar-benar siap menghadapi dialog. 
Untuk effisiensi perubahan topik-topik maka bentuk dialog 
dibagi dalam 3 sesion yakni sebagai berikut : 
Sesion pertama dengan topik Perkembangan di Eropa, snua 
si Po'litik di Asia Tenggara dan Indo China; Hubungan 
Ekonomi, Industri dan Perdagangan ASEAN - MEE serta 
GAIT/Uruguay Round. 
Sesion kedua dengan topik Eropa tahun 1992; Pengungsi dan 
Kebijaksanaan Keimigrasian. 
Setelah melalui pembahasan dan perdebatan, maka dialog 
berakbir dan mencapai basil yang dituangkan dalam pernya 
taan bersama sebagai berikut : 

Pertemuan AIPO-PE ke- 7 bcrlangsung pada tanggal 23 
Mei 1990 di Brussel dalam suasana yang hangar dan 
bersahabat. 
Perhatian utama ditujukan untuk rnenemukan suatu 
pendekatan yang terpadu menuju kearah perdarnaian di 
Indocina, keberhasilan perundingan GATT, pengem 
bangan dan kerja sarna yang mendalam tentang riset dan 
teknologi, serta latihan manajemen dan perlindungan 
terhadap lingkungan. 
Kedua belah pihak sependapat, bahwa keberhasilan pe 
rundingan GAIT/Uruguay Round akan dapat mengu 
rangi kecenderungan proteksionistis dan dengan pengat 
uran secara multilateral akan rnenjamin harga pasar yang 
adil bagi negara-negara industri maupun bagi negara 
yang sedang berkembang dan yang kurang berkembang. 
AIPO menyambut baik pernyataan Ketua Delegasi PE, 
babwa PE akan mendukung suatu rencana untuk meli 
patgandakan bantuan keuangan dari ME kepada negara 
negara ASEAN dalam 5 tahun mendatang. Ini merupa 
kan suatu pertanda yang jelas bahwa ME tidak akan 
melupakan ikatan terdisionalnya yang baik dan kuat 
dengan Asia Tenggara di sarnping adanya usaha- usaha 
ME untuk membantu proses demokrasi di Eropa Tengah 
dan Timur. 
Kedua Delegasi setuju untuk bertemu kembali pada 
pertengahan tahun pertama tahun 1991 di salah satu 
negara ASEAN. 
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e. Sidang Panitia Kerja dan Sidang Umum AIPO XI di 
Singapura yang herlangsung tanggal 10 - 15 September 
1990. 
Sidang ini dihadiri olch para anggota AIPO dar i kelima 
Anggota Parlemcn. Schagai peninjau hadir pula parlcrncn 
pasangan dialog AIPO yaitu Parlcrnen-partcmcn Australia, 
Kanada , Papua New Guinea, Korea Sclatan clan Parlcrncn 
Eropa serta wakil dari Brunei. 
Dclcgasi DPR RI dipimpin olch M. Kharis Suhud, Malaysia 
ol ch DatoK Pa thrn an aban , Philipina o le h Antonio V. 
Cucnco, Singapura olch Wong Kan Seng dan Th ailan oleh 
Snong Rodphotong. 
Jurnlah delegasi AlPO scbanyak 96 orang, scdangkan jurnlah 
delegasi peninjau 14 orang. Upacara pcmhukaan oleh Goh 
Chok Tong, wakil I P.\1. Singapura, yang dihadiri pula olch 
sejumlah Pejabat dan Duhcs asing sctcmpat. 
Adapun topik-topik yang dibicarakan adalah sebagai hcrikut: 
Bidang Politik mellputi : 
Karnboja, Pcngungsi lndocina, Timur Tcng.;ih, KTr Kclom 
pok 15, Dacrah Damai Bcbas dan Netral Ji Asia Tenggara 
dan Daerah Bchas Senjata Nuklir di Asia Tenggara bcscrta 
KIT ASEAN. 
Bidang Sosial Ekonomi meliputi : 
Sosial : Kerjasama ASEAN mcngcnai kcbudayaan, kerja 
sarna ASEAN mcngcnai lingkungan, dck larasi ASEAN 
mengcnai kepcndudukan, sumb er-surnbcr alam dan pcm 
bangunan, kcrja sama ASEAN mcngcnai kcschatan rnasyara 
kat, kcrja sarna ASEAN rnengenai penclitian dan latihan, 
kcrja sama huruh ASEAN, program ASEAN mengcnai pcm 
bcrantasan narkotika, pcnyalahgunaan Ohat-ohat tcrlarang 
dan rehabilitasinya, program ASEAN mcngcnai Pcrnuda dan 
Pcmimpin Politik Usia Muda, Per anan Manusia Usia Lanjut 
dalarn Pcmbangunan Nasional. 
Ekonomi : kerja sama ekonomi asia-pasitik, kerja sama 
ekonomi, ikhtiar ASEAN rnengatasi protcksi program per 
dagangan. 
Bidang Organisasi meliputi : 
Tu kar rn enukar kunjungan dcngan Par lern cn ncgara lain, 
peningkatan hubungan an tar a AIPO dengan pertemuan 
Mcnteri-mcnteri ASEAN/panitia tctap ASEAN, Se krctariat 
Tetap AIPO, mendirikan Parlernen ASEAN, Pcnunjukan Mr. 
AIPO. 
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Bidang Panel Dialog dengan Parlemen Kanada, Parlemen 
Australia, Parlemen Republik Korea dengan topik sebagai 
berikut : 
Masalah-masalah politik regional dan internasional, kerja 
sama modal ekonomi, penanarnan modal, alih teknologi, 
kerja sama dibidang kebudayaan, narkotika, lingkungan 
hidup, tukar menukar kunjungan parlernen negara-negara 
anggota AIPO dengan parlemen negara-negara peninjau dan 
pendidikan. 
Untuk mengikuti pembicaraan dan pembahasan topik-topik 
tersebut maka dapat dijelaskan jalannya rapat-rapat Komisi 
dan Panel Dialog serta hasil-hasil yang dicapai dalam berba 
gai bidang sebagai berikut : 
Bidang Poiitik : 
Delegasi mengajukan 2 tarnbahan masalah yakni kerja sarna 
ekonomi ASEAN dan perternuan puncak ASEAN. Sementara 
di Jakarta sedang berlangsung perternuan mengenai masalah 
Kamboja maka Delegasi Indonesia diminta untuk meng isi 
joint comuntque, dengan hasil-hasil tersebut dan menyusun 
rancangan resolusi politik. Dengan demikian Komisi Politik 
berhasil rnemutuskan basil-basil yang menonjol sebagai 
berikut: 
Menekankan pada penghentian konflik militer di medan 
perang agar dapat mencapai proses perdamaian masalab 
Kamboja, Selanjutnya mengenai Refugees agar beban coun 
tries of Temporary Refugees (CTR) dapat diperingan teruta 
ma untuk penghentian mengalirnya pengungsian ke wilayah 
ASEAN. 
Kemudian penegasan AIPO bahwa jika perlu dan demi 
keselamatan negara, negara-negara ASEAN akan menerap 
kan hak kedairlatannya untuk memulangkan para pengungsi. 
Sedangkan perihal kata "mengutuk terhadap invasi Iraq" 
disepakati menjadi "mendukung semua resolusi Dewan 
Keamanan PBB" tentang masalah ini. Dengan dernikian tiap 
tiap Delegasi dapat mempertahankan posisinya, 
Komisi Sosial Ekonomi, sangat diwarnai oleh kesiapan ma 
teri delegasi Indonesia karena dipakai sebagai naskah dasar 
pembahasan Sidang Umum AIPO. Program di bidang penge- · 
nalan kebudayaan negara-negara ASEAN yang terselenggara 
sampai sekarang oleh semua delegasi dinilai cukup meng 
gembirakan khususnya pembetu Ian dari pad a The ASEAN 
Social Development Fund disarnbut baik karena dapat men 
jamin kesinambungan kerja sama bidang keuangan yang 



dapat bermanlaat bagi rasa pcrsaudaraan antara rakyat nega 
ra-negara ASEAN. 
AIPO mcngusulkan pcmbiayaan hagi suatu ASEAN Univer 
sity dimana tokoh-to koh g encr asi muda dapat di-tcr ima 
kcmarnpu an kepemimpinan (Icadcrshipj-nya, bahkan diha 
rapkan Universitas di ASEAN dalam jangka panjang dapat 
mcnyamai prcstisc Un ivcrs ita s Oxford dun Cambridge 
misalnya Usul ini akhirnya dapat ditcrima sebagai program 
jangka panjang. AJPO juga scpakat agar kerja sama regional 
dalam hidang-bidang kcsehatan masyarakat, pcrtukaran rnisi 
kcbudayaan, pcmanfaaian kerja sama keunggulan tcknologi 
scrta pclindungan lingkungan bidup perlu ditingkatkan sccara 
bcrkesinarnbungan. Program bcrsarna dibidang pcmbcranta 
san pcrdagangan obat hius dan narkot ika scrta kcmungkinan 
diadakannya lcgislatif bcrsarna Ji hidang kcrja sama ekonorni 
tclah discpakati bahwa protcksionisrne harus dihadapi sccara 
kornpak. Kernudian untuk meningkatkan kcrjasarna ckonomi 
ASEAN pcr lu d iamb il tcrnbosan-tcr obosan yang baru dan 
dinarnis. Sclanjutnya ncguta-ncgara anggota ASEAN per lu 
rncnjajagi kcmungkinan-kcmungkinan kcrjasama ekonorni di 
wilayah Asia Pasifik (APEC), namun dalarn proses ini kepcn 
tingan kcrja sama scrta idcntitas ASEA'.'.' hams tctap dipcrta 
han kan. 
Komisi Organisasi: 
Sck a l ipu n pcmb ica ra an cu kup r arn a i akan tctapi dcngan 
kcsiapan matcri yang diajukan oleh Indonesia, komisi tidak 
pcrlu mcman Iaatkan scluruh waktu yang terscdia. Tcrhadap 
butir Parlcrncn ASEAN, karcna tcrjadi pcrbedaan-pcrbcdaan 
prinsip pcrtam a sistcrn politiknya dircncanakan untuk tidak 
ak an dica ntumkan lagi pada agenda AIPO XII yang a kan 
uatang. Walaupun dcmikian kcpada masing-rnnsing dclcgasi 
disarankan untuk mclakukan studi yang Ichih mcndalarn dan 
hasilnya dalam b e ntu k kcrtas kcrja disampaikan kcpada 
Sckjcn AIPO di Jakarta. Dclcgasi Indonesia tctap pada pcndi 
riannya, yaitu bclum waktunya Parlcrncn ASEAN diadakan. 
Langkah konkrit DPR RI untuk mcngundang delcgasi Parle 
mcn Singapura pada HUT Proklarnasi RI yang akan datang 
discpakati rapat untuk dijadik an pola pelaksanaan mcngcnai 
b utir tcnlang tu kar mcn u kar kunju ngn n antara Par lemcn 
Anggota AIPO. 
Usu I delcgasi Indonesia untuk mcrnbcrikan gclar MR. AIPO 
kcpada DatoK Pathmanahan dari delcgasi Parlernen Malay 
sia ditcrirna secara aklamasi dan discpakati pula untuk pada 
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sidaeg-sidang mendatang setidak-tidaknya diusulkan seorang 
dari Parlemen Anggota AIPO untuk diberi kehormatan yang 
serupa. 
Selain itu disepakati pula bahwa kepada setiap penyandang 
gelar MR. AIPO dapat diundang menghadiri acara-acara 
persidangan AIPO walaupun nantinya yang bersangkutan 
bukan lagi menjadi anggota parlemen di negaranya. Dalam 
reaksi menyangkut pemantapan SETIAP AIPO telah disepa 
kati bahwa untuk mengatasi ketidakhadiran secara penuh dari 
Wakil Sekjen AIPO, yang karena sesuatu hal masih tetap 
berada di Bangkok, maka Sekj en AIPO dapat meminta 
bantuan pada DPR RI sebagaimana yang telah dilaksanakan 
waktu SETIAP AIPO periode Pebruari 1990 hingga Sep 
tember 1990. Panel dialog, yang kali ini mengadakan rapat 
rapat dengan Delegasi Parlernen Republik Korea, ditempuh 
pola yang baru 5 + 3 + 1 (Brunei badir sebagai peninjau) dan 
5 + 1 (masing-masing delegasi). Pada umumnya berkisar 
pada masalah kerja sama ekonomi serta topik-topik lain yang 
menyangkut kepenringan bersama seperti.masalah Jing 
kungan dan alih teknologi. 
Dari jalannya dialog yang cenderung materinya menyebar, 
dirasakan perlu agar untuk sidang yang akan datang lewat 
Sekjen AIPO masing-masing anggota AIPO mengajukan 
item dialog lengkap dengan background paper-aye, Working 
paper sebagai dasar dialog agar bisa 1ebib terarah, intensif 
dan produktif bagi kedua pihak yang bersangkutan (AIPO 
dengan Partner dialog). 
Selanjutnya, patut dilaporkan bahwa untuk pertama kali pada 
saat masa berlangsungnya rapat-rapat komisi-komisi dan 
panel dialog diadakan rapat Pimpinan Delegasi. Acara ini 
diadakan atas usul inisiatif Parlemen Indonesia. 
Pada rapat tersebut dibahas dan ditetapkan calon-calon 
Sekjen dan Wakil Sekjen, yang sesuai dengan basil perte 
muan Pimpinan Delegasi Sidang AIPO XI pada tanggal 17 
Pebruari 1990 yang diajukan oleh DPR RI dan Parlemen 
Thailand. 
Oleh Indonesia, seperti telah disebut sebelumnya, diajukan 
DR. Johan Boudewijn Paul Maramis sebagai calon Sekjen, 
sedangkan Thailand mengajukan Burirak Namwat calon 
Wakil Sekjen. Kedua calon tersebut diterima oleb seluruh 
peserta dan diajukan untuk disahkan oleh Sidang Umum 
(General Assembly). 



Hal pcnting lain yang dibahas dan disepakati adalah usu! 
amandernen Indonesia tcrhadap rumusan kcsepakatan Jakar 
ta agar pcrsetujuan pimpinan-pimpinan dclcgasi tcrhadap 
ca lon-calon ter s ebut sehagai m a n dat pcnuh dar i masing 
masing Ketua/Spcaker Parlcmcn Anggoui AIPO. 
Dibahas dan disepakati pula agar ditetapkan prosedur tersen 
diri bagi acara serah tcrirna Sekjcn yang tidak lagi berdasar 
kan rotasi giliran tetapi sccara pcrrnanen berada pada Sekjen 
AIPO. 
Para pimpinan delegasi juga scpakat agar AJPO mernbcrikan 
rn asukan-masukan tcrtcntu p ada KIT ASEAN yang akan 
hcrlangsung tahun 1991 di Singapura, scsuai seruan AMM 
kc-23 di Jakarta, Juli 1990 yang lalu. 
Disepakati juga agar Al PO mengambil langkah-Iangkah yang 
aktif dan produktif untuk mcwujudkan kcrja sama Ekonorni 
diantara sesarna ncgara ASEAN. 
Tidak kalah pcntingnya adalah dalarn spirit A.SEAN meneri 
ma kchadir an Dclcgusi Brunei Darusalam schagai Special 
Guest pada sctiap pcrsidangan AIPO diwaktu-waktu menda 
tang. 
SiJang ditutup dengan penandatanganan Kornunikc Bersama 
yang d il a mpiri r csolusi-r csolusi schagaimana topi k-t op ik 
yang ditctapkan s ckaligus dia da kan scr ah tcr irn a jabatan 
Presidcn AIPO yang lama dari Tan Suo Khoon Kctua Parlc 
men Singapura kcpada Pancha Kasonrtbong ketua Parlerncn 
Thailand scbagai Prcsidcn AIPO yang haru. 
Dilanjutkan deng.m serah tcr im a jab atan Sekjcn AIPO yang 
lama Ab ilio Lopez Sckjcn Par lcrn en Singapura kcpada 
Dr.JBP Maramis Sckjcn AIPO yang haru yang kali ini untuk 
masa jabatan selarna 1 tahun. Sckjcn AIPO akan ber-kantor 
di Jakarta yang dibantu oleh Wa ki I Sckjcn AIPO, Burirak 
Narnwat dan ditlukunp: o lch bcbcr apa pcgawa: Iuka] yang 
ditctapkan kcrnudian. Pcngangkatan Dr. JBP. Maramis dari 
Indonesia, Bur ir ak Narnwat dar i Thailand yang masing 
masing scbagai Sckjcn dan Wakil Sckjcn tcr scb ut adalah 
m cr upakan Historical Brcaktrough yang dapat rn crarn 
pungkan usaha dari pcrmufakatan AlPO sclama iehih kurang 
satu dasawarsa. 
Diharapkan SETIAP AIPO akan mcn dukung kebcradaan 
dan kegiatan AIPO di masa m en dat ang sccar a lancar dan 
berdayaguna. 
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PeMnda tanganan Agreement of the AIPO Permanent Secretariat oleh Ketua-ket11a 
Parlemen/Dekgasi AJPO di Jakarta tahun 1990. 

Sambutan Ketua DPR-Rl, M. Kharis Suhud selaku Presiden AJPO pada pertemuan 
Ketua-kaua Par/emen/Delegasi AJPO di Jakarta tahun 1990. 
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f. Sidang Umurn AIPO XII di Bangkok, Thailand berlang 
sung tanggal 18 - 23 Nopernber 1991 
Sidang dibuka secara resmi olch Perdana Menteri Thailand 
Mr. Anand Panyarchun dcngan dihadiri oleh para Anggota 
AIPO yakni masing-masing Dclegasi AIPO dari Indonesia 
dipimpin oleh M. Kharis Su hud, Ketua DPR RI; Tan Sri 
Dato Moh. Zahir bin Ismail, Ketua Dewan Rakyat Malaysia; 
Antonio V. Cucnco, Ketua Scrnentara The House of Repre 
sentatives; Peter Sung, Anggota Par lcm en Singapura dan 
Dr.Arsa Mcksawan , Wakil Ketua [Legislative Nasional 
Assembly Thailand. 

Sidang juga dihadiri olch masing-rnasing pasangan dia 
log ASEAN yakni Anggota Parlcmcn dari Australia, Kana 
da, Selandia Baru, Korea Sclatan dan Brunei Darusalarn, 
Peninjau dari Parlcmen RRE, Uni Soviet, dan Se kjcn 
ASEAN bescrta dua orang Stafnya. 

Untuk pcrtarna kalinya Sckrctariat Tctap AIPO yang 
berdiri pada bulan Pcbruar i 1990, dipimpin olch Dr. JBP 
Mara mis, Sckj en Al PO dan Burirak Namwat (Thailand), 
Wasckjen AIPO bertindak scbag;-ii panitia pcngarah di bawah 
pimpinan Presidcn AIPO Dr. Ukrit Mongkolnavin, Kctua 
Legislative Nasional Assembly Thailand, yang bcrperan 
mengatur dan mengkoordinir pelaksanaan sidang-sidang 
AIPO XII. 

Putusan pcnting yang diamhil pada sidang Umurn AIPO 
XII ini adalah tclah ditandatanganinya Kornu n ikc Bcrsarna 
AIPO olch para Kctua Dclcgasi pada tanggal 23 :\opemhcr 
1991. 

Kcputusan terscbut yang mcnonjol adalah scbagai bcri 
kut: 
Bidang Poluik mcngenai : 
Masalah Karnboja, Masalah Ha k-h ak Asasi di ASEAN, 
Rcsolusi Parlerncn Eropa yang mcnyangkut ASEAN, masa 
lah-rnasalah yang menyangkut kcarnanan regional Eropa, 
Timur Tcngah dan Afrika Sclatan. 
Bidang Organisasi mengenai : 
Mas a la h Pe r ub ah a n Statuta AIPO, Parlcmcn ASEAN, 
hubungan langsung anrara SETTAP AIPO dcngan Sidang 
Mcnteri-mentcri ASEAN/Sidang Komisi Tctap ASEAN, 
laporan Sckjen AIPO, pokok pcngaturan umum dan lokasi 
baru SETIAP AIPO. 
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Bidang Sosial-Ekonomi mengenai : 
Pandangan umum macro ekonomi, hubungan ekonomi aatar 
negara ASEAN, masalah lingkungan hidup dan pembangu 
nan, kerja sama antar negara ASEAN dibidang Pariwisata, 
kerja sama ASEAN mengenai masalah narkotik, penyalah 
gunaan obat-obat bius dan rehabilitasinya; masalah AIDS; 
masalah kerjasama ASEAN dengan pihak luar, kerja sama 
ASEAN dibidang kesehatan, tukar menukar kebudayaan 
ASEAN, kontrak kerja luar negeri ASEAN, Sumber-sumber 
.daya manusia, kependudukan dan pembangunan ASEAN, 
bantuan bencana Alam bagi masing-rnasing anggota-ang 
gota ASEAN, bantuan bencana alam bagi Pemerintah Phili 
pina clan peranan wanita dalam pembangunan kawasan, 
Bidang Panel Dialog : 
Bersamaan dengan Sidang AIPO diadakan dialog-dialog 
antara AIPO dengan para pasangan dialog ASEAN dari 
Parlemen-parlemen Australia, Kanada, Selandia Barn, Korea 
Selatan, Brunei, China dan Uni Soviet dengan topik pada 
umumnya sebagai berikut: 
a) Isu politik intemasional, menyangkut masalah Kamboja, 

Timur Tengah dan Afrika Selatan. 
b) lsu ekonomi internasional, menyangkut masalah Putar 

an Uruguay, pengaruh pasar pada kerjasama produksi 
produksi dari negara Asean, kerjasarna teknik dan indus 
tri, kerja sarna ekonomi Asia Pasifik (APEC). 

c) Isu-isu lain, yang menyangkut masalah lingkungan dan 
narkotika. 
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Delcgasi l)I'l?-Rl se.lan g mengadalwn pertemu,w Koordinas: rad a Sid11111; l l m urn 
A/l'O di Bangkok fohun JC)() I. 

Delcgas, l)f'R-RI sc.lang d11,·cnninc(Jra1 TvRl du lam rangk a dibcnt uknya Sckrctaris 
letup Alf'() di Jakarta. 
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g. Sidang Pan.ilia Kerja dan Sldang Umum AIPO ke - 13 
Sidang Panitia Kerja dan Sidang Umum AIPO ke-13 

berlangsung di Jakarta, Indonesia dari tanggal 21 - 27 
September 1992. 

Seperti halnya pada Sidang-sidang AIPO yang lalu, 
maka penetapan jadwal Sidang ini adalah berdasarkan kepu 
tusan Sidang Umum AIPO ke-12 di Bangkok, Thailand. 
Sidang dihadiri oleh parlemen-parlemen anggota AIPO yang 
terdiri dari Delegasi Indonesia, Malaysia.Philipina, Singapura 
dan Thailand, yaitu dari DPR-RI (sebagai tuan rumah) 
sebanyak 30 orang anggota dipimpin oleh Wakil Ketua DPR 
RI, Saiful Sulun, dari Malaysia 15 Anggota dipimpin oleh 
Tan Sri Dato Mohammad Zahir Bin Haji Ismail, dari Philipi 
na 13 orang anggota dipimpin oleh Jose C. De Venecia J.R., 
dari Singapura 13 orang anggota dipimpin oleh Tan Soon 
Khoon dan dari Thailand 17 orang anggota Sidang juga 
dihadiri oleh Peninjau/dari Parlemen Australia sebanyak 3 
orang anggota, Kanada 8 orang anggota New Zealand 4 
orang, Rusia 5 orang anggota, Korea Selatan 4 orang oanggo 
ta, RRC 6 orang anggota, PPG 3 orang anggota serta penin 
jau khusus dari Brunei Darussalam, sebanyak 5, sedangkan 
status tamu yang hadir ialah Vietnam 3 orang anggota dan 
Laos 2 orang anggota. 
Permasalahan yang dibahas adalah menyangkut topik-topik 
sebagai berikut : 
1) Bidang Politik 

Masalah kerjasama Politik dan Keamanan, antara lain 
masalah Kamboja, masalah Kepulauan Spartly, masalah 
Africa, Eropa dan Timur Tenggah serta masalah Hak 
hak Azazi di ASEAN, dan juga masalah daerah bebas 
dan netral (DBN) serta daerah bebas senjata nuklir 
(DBSN) dikawasan Asia Tenggara. 

2) Bidang Organisasi 
Masalah Lokasi SETTAP AIPO, Laporan Sekretataris 
Jenderal AIPO yang meliputi kegiatan-kegiatan 
SETTAP AIPO, Laporan Keuangan, Rancangan Ang 
garan Belanja SETIAP AIPO tahun 1992/1993, masalah 
peraturan-peraturan tentang staf personil, keuangan dan 
keamanan, masalah Usul Perubahan Anggaran Dasar 
AIPO, dan fain-lain. 

3) Bidang Sosial-Ekonomi 
Masalah Anti-AIDS, masalah perundang-undangan ten 
tang narkotik, penyalahgunaan obat-obat terlarang dan 



rehabilitasinya, pembangunan sumber daya manusia, 
peranan organisasi-organisasi Non-Pemerintah, Peranan 
Wanita di ASEAN, masalah kawasan perdagangan bcbas 
ASEAN (AITA), Kcrjasarna Ekonomi Asia Pasifik, 
Kokus ekonomi Asia Timur, kcrjasama dibidang pariwi 
sata, masalah lingkungan hidup dan pcmbangunan serta 
hubungan kerja sama ASEAN dengan pihak luar. 

4) Bidang Panel Dialog 
Masalah politik intcrnasional scpcrti masalah Kamboja, 
Timur Tengah, dan masalah Kcpulauan Spartly, masalah 
ekonomi internasional yang meliputi maslah Putaran 
Uruguay, kerjasama untuk pemasaran produk-produk 
ASEAN, kerjasama tcknik dan industri, kcrjasama 
Ekonomi Asia Pasifik scna kawasan perdagangan benas 
ASEAN, masalah lingkungan hidup narkotik dan per 
filrnan. 
Guna memudahkan dalarn pcmhahasan topik-topik ter 
sebut, maka Sidang Panitia Kerja AIPO telah rncmben 
tuk kornisi-kornisi dan panel dialog. Berdasarkan ha] itu 
delegasi DPR-RI telah mcrnbagi tugas dalam mcngha 
dapi bcrbagai rapat kornisi dan Panel Dialog terschut. 
Sebagai persiapan scbclurnnya, Delegasi DPR-RI tclah 
menyusun naskah rancangan-rancangan rcso lusi yang 
pada awal sidang tclah ditawarkan kepada para anggota 
Dclegasi AIPO. Tanggapan para Delcgasi adalah mcnc 
rima konsep Delegasi tcrscbut sehingga konscp yang 
bersangkutan dapat dipergunakan sidang schagai pc 
doman pcmbahasan topik-topi k selanjutnya. 
Bcberapa hal yang mcrulapat pcrhatian dalarn pcmhaha 
sari pada rapat Komisi-komisi dan Panel Diaolg ada lah 
scbagai berikut : 
Scbagai Tuan Ru rn ah , m a ka DPR-RI da l a m Sidang 
Panitia Kerja kc-13, Dialog AIPO - PE, Komisi-komisi 
dan Panel Dialog diharuskan untuk menjadi Chairman 
dan Rapporteur. 
Untuk itu, maka jauh sebelurnnya Delegasi DPR-Rl te 
lah mcmbagi tugas bagi para anggota yang akan mcnjadi 
Chairman dan Rapporteur, yaitu schagai berikut : 

Panitia Kerja ke - 13 
Chairman : Saif ul Sulun 
Rapporteur : Socardi 
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Dialog Af PO - PE ke-Is 
Chairman : Marzuki Darusman, SH 
Rapporteur : DR. I. Riberu 
Komisi Politik 
Chairman : A. Hartono 
Rapporteur : Marcel Beding 
Komisi Organisasi 
Chairman : Ors. Soejoed Binwahjoe, SH 
Rapporteur: Achmad Rustandi, SH. 
Komisi Sosial Ekonomi 
Chairman : Ny. Susantini Soekono, SE 
Rapporteur : Ny. DR. Ida Yusi Dahlan 
Komisi Panel Dialog 
Chairman : Ors. Theo L. Sambuaga 
Rapporteur : Ny. Susilastuti Sutopo Isnomo 
Komisi Komunike Bersama 
Chairman : Marzuki Darusman, SH 

- Rapporteur : DRS. Theo L. Sambuaga 
Pada akhir Sidang Umum AIPO ke-13, secara aklamasi 
Delegasi AIPO sepakat untuk menandatangani Komu 
nike Bersama dan sekaligus mengesahkan resolusi-reso 
Iusi AIPO dalam bidang Politik, Sosial-Ekonomi dan 
Organisasi sesuai dengan judul topik-topik tersebut. 
Sebagai penutup acara, sidang telah melaksanakan serah 
terima jabatan Presiden AIPO yang lama yaitu Y.M. M. 
Kharis Suhud, Ketua DPR-RI kepada Y.M. Tan Sri Dato 
Mohammad Zahir bin Haji Ismail, Ketua Parlemen 
Malaysia sebagai Presiden AIPO yang baru. Masa Jaba 
tan Presiden AJPO adalah mulai saat serah terima bingga 
Sidang Umum AIPO berikutnya. 

Pertemuan AIPO - Parlemen Eropa ke - 8 
Dalarn rangkaian Sidang Panitia Kerja dan Sidang Umum 
AIPO ke-13 tersebut, juga daJam waktu yang bersamaan 
diadakan perternuan AIPO - Parlemen Eropa ke-S pada tang 
gal 22 - 23 September 1992 di Jakarta. 
Selain mengadakan dialog dengan AIP01 maka delegasi 
Parlemen Eropa berkesempatan pufa mengadakan dialog 
bilateral dengan DPR RI dan mengadakan pertemuan dengan 
beberapa Menteri dan Pirnpinan organisasi-organisasi masya 
rakat, para cendikiawan (pakar politik dan ilmuwan). 
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B. Kerja Sama Bilateral 
Hubungan kerja sarna hilatcral, kegiatan-kcgiatan yang 

dilakukan antara Jain adalah rncn er i ma kunjungan dc lcg asi 
parlernen negara-ncgara sahahat Sclain itu dalam pcriodc yang 
sarna DPR RI tclah mengirim berhagai Dclegasi Muhibah DPR 
RI ke luar negcri. Untuk mernpercrat huhungan kerja sarna terse 
but DPR RI juga telah mcmbentuk Grup Kcrja Sama Bilateral 
(GKSB) dengan parlemen-parlcmen dari ncgara-ncgara Jerman, 
Pcrancis, Jcpang, Australia, Sclan dia Baru, Turki, Bangladesh, 
Korea Scl atan , Meksiko, dan Italia. Percsrnian pemhentukan 
GKSB terscbut diselenggarakan pada tanggal 29 Juni 1989. 

Selain itu sedang diproscs pcmhcntukan GKSB DPR Rl 
dengan Parlemcn Ncgara-negara Papua New Guinea, Repuhlik 
Rakyat Cina, Hongaria, dan Korea Uiara. 

C. Kerja Sama Multilateral 
Dalam kegiatan hubungan kcrja sarna multilateral, DPR RI 

pada Periode ini telah mcmpcrsiapkan pcngirirnan dclcgasi kc : 
1. Konperensi Inter Parllamentary Union {IPU) 

Sebagai Anggota lPU, DPR RI tclah bcrpartisipasi aktif 
dalarn kegiatan-kcgiatan IPU dcngan mcngirimkan dclegasi 
kc konpcrensi-konpercnsi IPU haik kc konpercnsi IPU yang 
bersifat tctap yang diselcnggarakan dua kali setahun, rnaupun 
konpcr ensi-konpcrcns i antar w aktu, s e pcr ti kon pcr e.nsi 
konpercnsi IPU tcntang pariwisata, pcrlucutan senjata, dan 
tcntang kerja sarna ckonomi di kawasan Asia Pasifik. 

Dalam kcgiatan-kcgiatan IPU tcrsebu t, DPR RI tc lah 
berhasil mengemban m isinya haik misi umum, yaitu mclak 
sanakan politik luar ncgeri bebas aktif maupun misi khusus 
yaitu mcnccgah upaya pihak tertcntu yang ingin mendiskrc 
ditkan martab at hangsa Indonesia scpcrti m asa lah Timm 
Timur, masalan hak asasi rnanusia, scrta masalah lingkungan 
hidup yang dituduhkan kcpada Indonesia. 

Dalam forum IPU ini delcgasi DPR RI telah bcrhasil 
mcmbina hubungan kcrja sama baik antar parlcmen maupun 
antar anggota parlemcn scsarna anggota IPU, yakni rnelalui 
forum lobby baik pada caucus-caucus dalam IPU maupun 
pendckatan Iangsung secara bilateral dengan dclegasi lain. 
Kebcrhasilan Dclegasi DPR RI terlihat antara lain : 
a. Dclegasi DPR RI selalu hcrhasil rnencegah rnasuknya 

rnasalah Timor Timur kc dalarn resolusi-resolusi JPU. 
b. Delegasi DPR RI telah hcrhasil mcnyclcsaikan kasus 

terpidana mati Ny.Sundari Abdurahrnan, scorang mantan 
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Ketua Delegasi DPR-RI, Susetyo Mardi; sedang memimpi« dalah satu sidang !PU di 
Younde, Cameroon April 1992. 

anggota DPR GR dari Fraksi PK.I yang telah dipersoal 
kan oleh IPU sejak tahun 1979. 

c. Delegasi DPR RI selalu terpilih menjadi anggota Panitia 
Perurnus dalarn berbagai Komisi IPU sehingga me 
mungkinkan terakomodasinya kepentingan nasional 
Indonesia dalam berbagai masalah. 

d. Anggota Delegasi DPR RI, Marzuki Darusman,SH telah 
dua kali terpilih menjadi Wakil Ketua Komisi kepar 
lemenan, hukum dan hak-hak asasi manusia IPU. 

e. Anggota Delegasi DPR RI Ny. Tali Sumiyati Darsoyo 
telah dua kali terpilih menjadi anggota koordinator 
wanita IPU. 

f. Anggota Delegasi DPR RI, Marzuki Darusman,SH terpi 
lih menjadi anggota Executive Committee IPV, suatu 
jabatan penting dalam struktur organisasi IPU, pada 
tahun 1991 untuk masa jabatan 4 tahun. 
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Delegasi DPR-Rl dalam pembicaraan Bilateral dalam stdang Il'U di Punta Del Este 
Uruguay. 

Terlihat d alam gamhar Delcgasi l)l'R-IU dalam sidang Puripurna lPU. 
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2. Delegasl sebagal Penasehat Khusus Delegasl Republik 
Indonesia. 

Selain berpartisipasi aktif dalarn konperensi-konperensi 
IPU; DPR RI periode 1987-1992, selalu mengirimkan dele 
gasinya yang bertindak sebagai Penasehat Khusus Delegasi 
RI ke berbagaiKonperensi Internasioaal, yalru: 
a. Konperensl Tlngkat Tlngg] OKI ki!!-6 tanggal 9-12 

Desember 1991 di Dakkar, Senegal. 
b. Sidang Majelis Umum PBB 

ke-43 tahun 1988 di New York 
ke-44 tahun 1989 di New York 
ke-45 tahun 1990 di New York 
ke-46 tahun 1991 di New York 

c, Konperensl Tlngkat Menter] (KTM) dan Konperensl 
Tlngkat Tinggi (KTI) Non Blok 

KTM Non Blok tanggal 5-10 September 1988 di 
Nicosia, Cyprus 
KTI Non Blok IX tanggal 4-7 September 1989 di 
Boegrad, Yugoslavia 
KTM Non Blok tanggal 12-15 Mei 1992 di Bali, 
Indonesia. 
KIT Non Blok X tanggal 2 - 6 September 1992 di 
Jakarta, Indonesia. 

3. Delegasl DPR RI ke Sidang-sidang Parlementarians balk 
Regional dan Internaslonal 

Selain itu DPR RI telah pula mengirim berbagai delegasi 
ke sidang-sidang parlementarians baik regional mapun inter 
nasional sebagai berikut : 

Seminar on Population, Resources and Development 
tanggal 1-8 Nopernber 1987 di Singapura dan Honolulu. 
Konpererisi tentang Rehydrasi lewat mulut/oral tanggal 
14-16 Desernber 1988 di Washington DC, USA 
Asian Parliamentarians Meeting on Population and 
Development tanggal 17-18 Pebruari 1989 di Manila, 
Philipina 
Meeting on Women in Development tanggal 12-15 
Maret 1989 di Manila, Philipina, 
Asian Women Parliamentarians Conference on Popula 
tion and the Status of Women tanggal 12-14 Maret 1990 
di New Delhi, Indra 
Inter-Parliamentary Conference on Global Environment 
Issues tanggal 29 April - 2 Mei 1990 di Washington DC, 
USA. 
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D. Kunjungan Delegasi Parlemen Luar Negeri 
Dala m rangka menggalang, memh ina, mcngolah dan 

mcngcrnbangkan hubungan pcrsahahatan dan kcrja sama DPR RI 
dcngan Par-lcmen negara lain, baik sccara bilateral maupun multi 
lateral, sebagaimana diatur o lch Per aturan Tata Tert ib DPR RI 
pasal 68 ayat (1), DPR RI dalam masa bhakti 1987-1992, Lelah 
rncncrima kunjungan dclcgasi par lcrncn atau anggota-anggota 
parlemen dari luar ncgeri, baik berupa kunjungan resmi maupun 
kunjungan tidak resmi, scbagai bcrikut : 
a. Delegasi Resmi 

l. Delegasi dari Federal Assembly Ce ko sl ovakia pada 
tanggal 27 Oktober 1987. 
Misi kunjungan tersebut adalah : 

Kunjungan dalarn rangka mcningkatkan huhungan 
kcrja sarna k e du a n e g ara khususnya di hidang 
Ekonomi, pada masa yang akan datang. 
Mcngupayakan pcningkatan ekspor komoditi Ceko 
ke Indonesia. 

Meeting the 6th of Asian Parliamentarians on Population 
and Development Assosiation tanggal 22 - 23 Maret 
1990 di Jakarta. 
Global Parliamentarians Conference on Human Settle 
ments and Development tanggal 25 - 28 September di 
Tokyo, Jepang. 
Meeting The 7th of Asian Parliamentarians on Popula 
tion and Development Association langgal 15-18 Okto 
ber 1990 di Bangkok, Thailand. 
Global Parliamentarians Conference on Human Settle 
merits and Development tanggal 29 April -8 Mei 1990 di 
Harare, Zimbabwe. 
Sidang Intcrnasional Tropical Timher Organization 
(ITTO) Council tanggal 16 - 23 Nopernbcr 1990 di 
Yokohama, Jcpang. 
ASEAN Parliamentarians Conference (APC) on Emerg 
ing Issues on Quality of Life tanggal 20 Juli 1991 di 
Phuket, Thailand. 
Pcrtcrnuan Pemhentukan Liga Parlcmcn Negara Asia 
Pasifik tanggal 20 Agustus 1991 di S ingapura. 
Global Parliamentarians Conference on Human Settle 
ments and Development tanggal 14-20 Maret 1992 di 
Vancouver, Canada. 
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· i kunjungan tersebut adalah: 
Dalam rangka meningkatkan hubungan dan kerjasarna 
kedua negara dalam bidang ekonomi perdagangan, 

Mengadakan kerja sama di bidang kebudayaan, 
kesehatan dan olah raga. 

2. Delegasi Dari House of Commons Canada pada tanggal 
16 Nopember 1987. 
Misi kunjungan tersebut adalah : 

Dititikberatkan pada usaha-usaha kerja sama kedua 
negara di bidang industri dan pertambangan. 
Delegasi juga menjajagi perkembangan pendidikan 
di Indonesia untuk kemungkinan peningkatan kerja 
sama. 
Disinggung pula tentang hubungan perdagangan 
Kanada dengan ASEAN, kebijaksanaan regulasi dan 
deregulasi, politik luar negeri RI menghadapi kon 
Ilik Iran-Iraq serta rencana proyek PLTN (Pem 
bangkit Listrik Tenaga Nuklir) yang akan ditangani 
oleh Kanada. 

3. Delegasi dari Parlemen Finlandia pada tanggal 4 Mei 
1988. 
Misi kunjungan tersebut adalah : 

Dalam rangka meningkatkan kerjasarna antara 
kedua negara terutama dalam sidang-sidang IPU, 
khususnya dalam mernecahkan persoalan-persoalan 
yang dihadapi, serta peningkatan kesejahteraan umat 
manusia dan perdamaian abadi. 
Disinggung pula tentang bahasa Indonesia serta 
peranan wanita Indonesia. 

4. Delegasi Parlemen Jepang pada tanggal 27 Juni 1988. 
Misi kunjungan tersebut adalah : 

Meningkatkan hubungan kedua negara khususnya 
dalam bidang ekonomi dan industri, terrnasuk bi 
dang hankarn, perhubungan, pendidikan dan kebu 
dayaan serta teknologi maju. 
Masalah hutang luar negeri Indonesia kepa da 

rang yang cukup besar jumlahnya dapat dimak 
l ~mi dan akan diperhatikan oleh pihak jepang, 

.legasi Parlemen Hongaria pada tanggal 30 Agustus 
''fl-.~ ' 



6. Delegasi Dewan Rakyat Tertinggi Republik Rakyat 
Demokrasi Korea pada tanggai 19 Desembcr 1988. 
Misi kunjungan tcrsebut adalah : 

Meningkatkan hubungan persahabatan antar kedua 
Parlcmen (Indonesia-Korea Utara) karcna kedua 
negara sarna-sama anggota Ncgara-negara Non Blok 
dan juga anggota organisasi Parlcmen Intcrnasional. 
Delcgasi juga mcngharapkan agar DPR RI dapat 
mclakukan seg ala usaha yang hermanfaat untuk 
rnenciptakan iklim yang haik dalam masalah penya 
tuan Korea di forum intcmasional. 

7. Dclegasi Parlernen Australia, pada tanggal 19 Januari 
1989. 
Misi kunjungan tersebut adalah : 

Mempercrat huhungan dan kcrjasama Australia 
Indonesia yang b eber apa tahun helakangan ini 
dilanda kctcgangan. 
Sclain itu dclegasi mcngajak hekcrjasarna terutama 
dalarn hi<lang ekonorni dan pariwisata. 

8. Dclegasi Parlcmcn Inggris pada tanggal 6 Maret 1989. 
Misi kunjungan tcrsebut adalah : 

Meningkatkan hubungan dan kcrjasama antar kcdua 
ncgara dalarn bidang perdagangan. 
Disinggung pula mcngcnai masalah pcmbangunan 
di Timor-Timur scrta kebcbasan Pers. 

9. Kunjungan delegasi Parlcmen Romania pada tanggal 14 
s.d. 19 Mei 1989. 
Misi kunjungan tersebut adalah : 

Mempcrerat hubungan kcrjasama antar Romania 
dan Indonesia khususnya dalam b idang ckonorni 
dan kebudayaan , sorta uruuk leb ih mencipta kan 
rasa saling pcngertian antar kedua bangsa, 
Delcgasi juga lehih mcnekankan hetapa pcntingnya 
rnenci ptakan h ubungan yang bai k an tara Par lerncn 
Romania dcngan DPR RI. 

10. Kunjungan dclegasi Kornisi Urusan Luar Ncgeri dan 
Pertahanan Parlemcn PNG pada tanggal 15 s.d, 21 Juni 
1989. 
Misi kunjungan terscbut adalah : 

Dalam rangka melaksanakan tugas Kornisi Luar 
Negeri dan Pcrtahanan Parlcmcn PNG untuk menjajagi 
hubungan dan kerja sarna dalam bidang pcmbangunan. 
Dcngan kunjungan sernacarn ini akan didapat bcrbagai 
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hal dan informasi serta penjelasan-penjelasan yang dapat 
ditampung oleh Komisi ini untuk nantinya disampaikan 
kepada Pemerintahnya guna dikembangkan dalam pem 
bangunan negaranya untuk kesejahteraan rakyat PNG. 

11. Kunjungan delegasi Parlemen Colombia pada tanggal 20 
s.d. 24 Juni 1989. 
Misi kunjungan tersebut adalah : 

Meningkatkan kerja sarna terutama dalam bidang 
perdagangan antara Indonesia-Colombia sebagai se 
sama negara penghasil minyak bumi dan berada di 
kawasan Asia Pasifik, Hubungan kerja sama terse 
but dapat ditingkatkan pula dalam bidang pariwisa 
ta. 
Sebagai sesarna negara Non komunis, delegasi juga 
mengharapkan solidaritas dan kerja sama yang lebih 
erat serta saling mendukung antara kedua negara, 
baik melalui hubungan bilateral maupun di forum 
internasional. 
Hubungan kerjasama juga diharapkan dalam masa 
lah penang gulangan bahaya narkotik. 

12. Kunjungan Delegasi Parlemen Bulgaria pada tanggal 2 
Oktober 1989. 
Misi kunjungan adalah : 

Delegasi berpendapat bahwa secara umum sistem 
mekanisme kerja kedua parlemen adalah sama se 
hingga mengbarapkan diadakannya kerja sama ke 
dua parlemen untuk berdiskusi tentang peranan dan 
sampai sejauh mana fungsi dan tugas anggota DPR 
RI. 
Delegasi menggambarkan bagaimana perlakuan 
perestroika dan glasnost yang membawa negaranya 
menuju kesejahteraan dan keamanan bersama. 
Mereka berpendapat kedua cara ini telah jauh sebe 
lumnya dilaksanakan sebelum diperkenalkan pada 
masyarakat sehingga sekarang ini kedua sistem ter 
sebut hanya merupakan tindak lanjut saja sehingga 
mendapatkan tanggapan yang sangat berdampak 
positip bagi masyarakat. 
Menyadari akan kedua negara sama-sarna menjadi 
anggota organisasi negara-negara Non Blok dan 
anggota IPU, delegasi menghimbau agar DPR RI 
selalu mengadakan kerjasama pada kedua forum 



tcrsebut dan dcngan mendahulukan kepentingan 
bcrsama. 
Menyadari akan suburnya tanah di Indonesia, maka 
delegasi mengharapkan dapal pula diadakan kerja 
sama dalarn bidang ekonomi/perdagangan khusus 
nya mcngenai pengolahan produk-produk pcrtanian. 

13. Kunjungan Delcgasi dari Parlemen Turki tanggal 22 
Pehruari 1990. 
Misi kunjungan tersebut adalah : 

Mcncari informasi tentang Parlernen Indonesia dan 
mengadakan tukar pikiran mcngcnai sistcm parle 
men kcdua ncgara. 
Selain itu dclcgasi mcnghcndaki agar dibcntuk suatu 
kerjasama antara pcngusaha-pengusaha ke dua 
negara dalam rangka upaya peningkalan ekspor dan 
impor kedua ncgara. 

14. Kunjungan dclcgasi dari Par lcrncn Rcpuhlik Polandia 
tanggal 5 Maret 1990. 
Misi kunjungan tcrschut adalah : 
Mcningkatkan hubungan kerja sarna antar kcdua parlc 
mcn. 

15. Kunjungan Dclegusi Parlcmcn Singapura tanggal 15 
Agustus 1990. 
Misi kunjungan tcrscbut adalah : 
Meningkatkan huhungan kcrjasama antara kedua parle 
men dan mcngadakan tu kar pikiran rncngcnai obyek 
obyck wisata di P. Batarn, juga mcrigcnai hubungan 
diplornatik antara Indonesia dengan RRC. 

16. Kunjungan Delegasi Parlerncn Vietnam pada tanggal 26 
Januari 1991. 
Misi kunjungan tcrscbut adalah : 

Mcningkatkan hubungan dan kcrja sama yang telah 
tcrjalin cukup lama. Dcngan upaya tcrsebut diha 
rapkan akan tercipta stabilitas kawasan Asia Teng 
gara yang darnai dan saling bekcrja sarna khususnya 
di bidang ekonomi dan teknologi. 
Membangun ncgaranya, Vietnam bcrmaksud belajar 
dari Indonesia dalam hidang pernbangunan yang 
dianggap sudah berpengalaman. 

17. Kunjungan Delcgasi Parlernen Australia, pada tanggal 4 
Pcbruari 1991. 
Misi kunjungan tcrscbut adalah : 

1080 
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Membina dan mempererat persahabatan kerja sama yang 
sating bermanfaat bagi kedua negara dan bangsa khu 
susnya hubungan dan kerja sama antar kedua parlemen. 
Disamping itu delegasi juga menyatakan bahwa kunjun 
gann ya kali ini merupakan balasan atas kunjungan 
delegasi DPR RI ke Australia tahun 1990 yang lalu. 

18. Kunjungan delegasi Parlemen Hongaria, pada tangga] 27 
Pebruari 1991. 
Misi kunjungan tersebut adalah : 
Mengadakan pembicaraan dan tukar pikiran mengenai 
proses pembuatan Undang-undang, Sistem Pernerinta 
han, sistem Parlernen serta upaya peningkatan hu 
bungan dan kerja sama antar kedua negara. 

19. Kunjungan Delegasi Parlemen Zimbabwe pada tanggal 4 
Maret 1991. 
Misi kunjungan tersebut adalah : 
Meningkatkan hubungan dan kerja sama antar kedua 
negara sebagai sesama negara agraris dan negara ber 
kembang. Selain itu delegasi dapat mengadakan pembi 
caraan dan tukar menukar pandangan antara Jain menge 
nai sistem parlemen, peranan wanita, pembangunan dan 
lain-lain. 

20. Kunjungan delegasi Parlemen Eropa pada tanggal 25 
Maret 1991. 
Misi kunjungan tersebut adalah : 
Mengadakan pembicaraan dan tukar pikiran khususnya 
mengenai hubungan Parlemen Eropa dengan AIPO. 
Delegasi mengusulkan agar AIPO-PE VIII yang akan 
datang dapat diselenggarakan di Jakarta. 

21. Kunjungan delegasi Par lernen Selandia Baru pada 
tanggal 14 Mei 1991. 
Misi kunjungan tersebut adalah: 
Mempererat hubungan persahabatan antar kedua negara 
khususnya hubungan antar parlemen dan mengadakan 
tukar pikiran antara lain mengenai sistem peme-rintahan 
dan keparlemenan, 

22. Kunjungan Delegasi Parlemen Malaysia, pada tanggal 
15 Agustas 1991. 
Misi kunjungan tersebut adalah : 
Menghadiri HUT Kemerdekaan RI ke-46 atas undangan 
DPR RI. 

Dalam diskusi dengan DPR RI, delegasi mengada 
kan tukar pikiran mengenai keparlemenan antara lain 



tentang mekanismc anggota parlcmen wanita, APBN, 
pcningkatan hubungan kerja sama Jan lain-lain. 

23. Kunjungan Delegasi Parlerncn Papua New Guinea pada 
tanggal 15 Agustus 1991. 
Misi kunjungan tcrscbut adalah : 
Menghadiri HUT Kerncrdckaan RI ke-46 atas undangan 
DPR RI. 

Dalam diskusi dengan DPR RI, dclcgasi mcngada 
kan t ukar pik ir an mcngenai upaya pcn ingkatan h u 
bungan kcrja sama anlar kcdua ncgara antara lain dcngan 
mengadak:m pcrtukaran pelajar/mahasiswa, joint-ven 
ture, menghimhau Indonesia mcng ir im tcnaga ah li 
untuk mcmhantu pcmhangunan di PNG khususnya 
dalam hidang irulustri. 

24. Kunjungan dclcgasi Parlcmen Kenya, pada tanggal 17 
September 1991. 
Misi kunjungan terscbut adalah : 
Mcningkatkan hubungan kcrja sarna antar kedua negara 
khususnya da lam m asa lah hanluan c kon orn i kcpa da 
Indonesia. 

25. Kunjungan Delcgasi Parlerncn Jordania pada tanggal 23 
September I 991. 
Misi kunjungan tcrsebut adalah : 
Menjal in huhungan pcrsahabatan antar kcdua ncgara 
scrta rncning katkan kcrja sarna dirnasa-rnasa yang akan 
datang. 

26. Kunjungan Delcgasi Parlcmcn Italia pada tanggal 29 
Nopcmber 1991. 
Misi kunjungan tcrscbut adalah : 

Meningkatkan huhungan Indonesia - Italia yang 
mcliputi masalah-rnasalah politik, ckonorni, sosia l 
budaya. 
Mengadakan tukar mcnukar pcngalaman mcngenai 
fungsi dan tata kcrja masing-masing Lcmbaga 
Perwakilan Rakyat. 
Mengadakan tukar menukar pandangan mengcnai 
per kem ha nga n in tern as i o n a I yang a kt ua I ser t a 
hubungan Indonesia dcngan Masyarakat Eropa. 

27. Kunjungan Dclcgasi Parlcrncn Rcpublik Fcderasi Jerman 
(Bundestag) pada tanggal 2 - 7 Pehruar i 1992. 
Misi kunjungan tcrsebut adalah : 
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Memenuhi undangan DPR RI serta merupakan kun 
jungan balasan delegasi DPR RI yang pernah meng 
adakan kunjungan ke Jerman tahun 1990 yang lalu. 
Mengadakan tukar pikiran ten tang masalah politik, 
ekonomi dan sosial budaya baik regional maupun 
internasional guna meningkatkan hubungan kerja 
sama antar kedua negara. 

28. Kunjungan Delegasi Parlemen Pakistan pada tanggal 
26 April s.d, 3 Mei 1992. 
Misi kunjungan tersebut adalah : 

Memenuhi undangan DPR RI serta merupakan 
kunjungan balasan Delegasi DPR RI ke Pakistan 
tanggal 16 s.d. 23 Desember 1991 yang baru lalu. 
Mengadakan tukar pikiran baik mengenai masalah 
politik, ekonomi, maupun sosial budaya khususnya 
yang menyangkut masalah Jamu-Kashmir, Dalam 
kaitan ini pihak DPR RI mengharapkan agar masa 
Iah-masalah ters ebut dapat dise lesaikan secara 
damai.. 
Selain itu dibicarakan pula masalah peranan wanita 
dan Keluarga Berencana. 

29. Kunjungan Delegasi Parlemen Republik Federasi 
Jerman (Bundestag) pada tangga12-7 Pebruari 1992. 
Misi kunjungan adalah : 

Mernenuhi undangan DPR RI serta merupakan 
kunjungan balasan Delegasi DPR RI ke Jerman 
pada tahun 1990. 
Mengadakan tukar pikiran tentang masalah politik, 
ekonomi dan sosial budaya baik regional maupun 
fotemasional guna meningkatkan hubungan kerja 
sarna antar kedua negara. 

b. Delegasi Tidak Resmi 
1. Kunjungan Delegasi dari Kornisi Pengawasan dan Pe 

nyalahgunaan Narkotik, Congres Amerika Serikat pada 
tanggal 23 Januari 1988. 
Misi kunjungan tersebut adalah : 

Bekerja sama dengan Indonesia dalam mencari jalan 
mengatasi masalah narkotika yang sedang mengan 
cam dunia, termasuk Amerika Serikat, 
Mengsjak untuk membentuk liason antara Indonesia 
dan Amerika Serikat guna sating tukar-menukar 
inforrnasi dan meningkatkan kerja sama dalam 
mengatasi masalah narkotik, 



2. Kunjungan Dclcgasi dari Komisi Urusan Luar Ncgeri 
Parlemen Thailand, pada tanggal 1 Pebruari 1988. 
Misi kunjungan tcrsebut adalah : 

Mericari pandangan/ide untuk mcningkatkan hu 
bungan dan ketja sama yang belum hanyak dicapai 
sebagaimana diharapkan , khususnya di hidang 
ekonomi. 
Menghimbau agar ASEAN dapat dijadikan "a free 
trade zone" untuk bcberapa kornoditi tertcntu dan 
mencari jalan untuk rnernbuka pasaran yang lchih 
bebas schingga lehih menarik bagi dunia interna 
sional. 
Mcngajak agar ASEAN berjuang kcras mclawan 
protcksionismc dan trade harriers. 

3. Kunjungan Delcgasi dari Deputy Assistance Secretary of 
State for East Asia and Pasific affairs, Amcrika Scrikat 
(David F. Lambertson), pada tanggal 17 Maret 1988. 

4. Kunjungan Dclcgasi Anggota Parlemen Arnerika Seri 
kat, Wiliam Danncrneyer dan Tn. J. Bruce Henderson 
pada tanggal 7 April 1988. 

5. Kunjungan Dclegasi dari Group Anggota Sovyct Tcr 
tinggi URRS pada tanggal 2 Mei 1988. 
Misi kunjungan terscbut ada lah : 

Mcngadakan tukar pikiran dalam bcrbagai masalah 
dunia schingga dapat tcrjalin hubungan kcrja sama 
antar kc dua ncgar a sccar a lcb ih kuat. Untu k itu 
Delcgasi memandang perlu adanya koniak-kontak 
secara rcguler. Dalarn kaitan ini Dclcgasi mcngha 
rapkan agar DPR RI dapat berkunjung lagi kc Uni 
Sovyet. 
Delcgasi juga mcngharapkan agar peranan anggota 
par lcmcn lebih ditonjolkan untuk mengatasi kctc 
gangan dunia. 

6. Kunjungan Kctua Parlcmen Scl and ia Baru , Jonathan 
Hunt, pada tangga\ 27 Mei 1988. 

7. Ku nj u n g a n Delcgasi Anggota Par le m e n Swed i a, 
Ny.Prof. Dirgiet Frigibcl dan Sodcrsto, pada tanggal 18 
Juni 1988. 

8. Kunjungan Dclcgasi dari Board of Governors East West 
Center sehanyak 22 orang pada tangga) 24 Juni 1988. 

9. Kunjungan Dclcgasi Parlemcn Jepang Bidang Pertahan 
an Keamanan pada tanggal 27 Juni 1988. 
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10. Kunjungan Delegasi Anggota Parlemen Columbia, 
Senator Gustavo Dajer Chadid dan Senator Luis Guil 
lemo Giraldo, pada tanggal 29 Juni 1988. 

11. Kunjungan Delegasi Anggota Parlemen Jepang (3 orang) 
pada tanggal 4 Juli 1988 

12. Kunjungan Delegasi dari Liberal Democratic Party, 
Parlemen Jepang pada tanggal 7 JuH 1988. 

13. Kunjungan Delegasi Parlemen Eropa pada tanggal 15 
Agustus 1988. 

14. Kunjungan Delegasi Parlemen Eropa pada tanggal 20 
Agustus 1988. 

15. Kunjungan Delegasi dari Komisi Perdagangan, Ilmu 
Pengetahuan dan Transportasi Senat Amerika Serikat, 
pada tanggal 24 Agustus 1988 

16. Kunjungan Delegasi Group Kerja Sama Bilateral Korea 
Selatan-Indonesia pada tanggal 26 Agustus 1988. 
Misi kunjungan tersebut adalah : 

Meningkatkan hubungan dan kerja sama kedua ne 
gara serta mempererat persahabatan sebagai bangsa 
yang sama-sama tinggal dalam satu benua Asia. 
Delegasi mengharapkan dukungan Indonesia dalam 
penyelenggaraan Olimpiade ke-24 di Seoul. 
Meminta bantuan Indonesia bagi pengusaha-pengu 
saha konstruksi Korea yang bekerja di Indonesia. 

17. Kunjungan Ketua Senat Canada, Guy Charbonnean pada 
tanggal 1September1988. 

18. Kunjungan Menteri Negara Energy, Lingkungan Hidup 
dan Masalah Parlemen dari Bagian Gujarat, India, 
Nalinbhai K.Patel pada tanggal 4 Oktober 1988. 

19. Kunjungan mantan P.M. Australia, Gough Withiam pada 
tanggal 15 Nopernber 1988. 

20. Kunjungan Senator Amerika Serikat, Kent Conrad pada 
tanggal 17 Nopember 1988 

21. Kunjungan Senator Amerika Serikat, James A Mc 
Clure dan Arlen Specter serta Congressman Amerika 
Serikat Lawrence Coughlin pada tanggal 21 Nopember 
1988. 

22. Kunjungan Delegasi dari Special Committee on Viola 
tion of the Human Right IPU, pada tanggal 28 Nopem 
ber 1988. 
Misi kunjungan adalah : 

Mengadakan pengecekan secara Jangsung terhadap 
tahanan politik Ny. Sundari Abdurachman untuk ke- 



mungkinan pcnghapusan kasus yang bersangkutan 
dalam agenda Si dang IPU. 

23. Kunjungan Chief Minister of the Northern Terrytory 
Australia, Hon. Marshall Bruce Perron pada tanggal 9 
Descmbcr 1988. 

24. Kunjungan De lcgasi Knmisi Uru san Dal am Neg cr i 
Parlcmcn Rcpubl i k Fe dcr as i Jerman, pada tanggal 12 
Dcscmhcr 1988. 
Misi kunjungan tcrschut adalah : 

Mcngadakan pcndckaran sccara lebih jauh sch u 
bungan adanya rn in at rakyat Jerman Baral tcr h a dap 
Indonesia mcnyusul kunjungan Kansclir Helmuth Kohl 
kc Indonesia b ebcr apa waktu yang lalu , Pcn dc katan 
lcbih dititik bcratkan pada masalah-masalah transmigrasi 
serta hak-hak asasi manusia. 

25. Kunjungan Anggota Kongres Amcrika Scrikat d ar i 
Partai Dcmokrat, Robert G. Torrycclli pada tanggal 15 
Dcscrnbcr J 988. 

26. Kunjungan Angguta Parlcmcn Bulgaria, Mr. Vik tor 
Vulkov, pada t.;rnggal 2.3 Dcscrnhcr l9X8. 
Misi kunjungan tcrsehut adalah : 

Menjalin huhungan "party to party" de-ngan OPP 
Golkar d.rlarn rangka mcn ingkatkan huhungan kcrja 
sarua kedua ncgara 
Mcng.idakan tukar pikiran Jan mcnyampaikan hara 
pann y a untuk mcningkatkan hubungan ckonomi 
pcrdaga11gan kcdua ncgara scna hubungan pcrsuba 
batan antara Parlemcn Bulgaria dan DPR RI. 

27. Kunjungan Dclcgasi Komisi Urusan Ekonorni Pcrcnca 
naan Scnat Pcr.mcix, pada tangg:il 23 Januari 1989. 
Misi kunjungan tcrscbut adalah : 

Mcmpcr cr at k crj a sama kh ususn ya dalarn hidang 
ckonom i, kar cna dengan k e rj a su m a akan l eb ih 
saling mcngcnal negara masing-masing sc car a 
langsung. 
Delcgasi juga mcnghcndaki adanya kcrja sama yang 
lcb ih erat dalarn hidang pcrtan ian, misalnya saling 
rncng adak an ckspor/irnpor has il-h asi l pcrt an ian 
antar kcdua ncgara, 

28. Kunjungan Dclcgasi Presidium Kristen Demokrat 
Parlcmen Eropa pada tanggal 26 - 28 Juni 1989. 
Misi kunjungan tcrscbut adalah : 
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Melihat perkembangan dan kemajuan yang telah 
dicapai Timor-Timur, mengingat masalah ini selalu 
timbul dalam Parlernen Eropa. 
Selain itu kunjungan dimaksudkan untuk mengada 
kan pendekatan dengan negara-negara ASEAN 
termasuk Indonesia sehubungan dengan kebijaksa 
naan-kebijaksanaan MEE seperti pasar tunggal 
eropa, penyatuan rnata uang eropa, dan lain-lain. 

29. Kunjungan Delegasi Parlemen Republik Federasi 
Jerman, pada anggal 28 Juni sarnpai dengan 6 Juli 1989. 
Misi kunjungan tersebut adalah : 

Melihat langsung kemajuan-kemajuan yang dicapai 
dalam bidang pembangunan di Indonesia karena 
sebelumnya delegasi telah mendengar hanyak 
mengenai Indonesia. 
Delegasi menghimbau adanya kerjasama yang lebih 
ditingkatkan dalam bidang perdagangan ekonorni 
dan kebudayaan termasuk alih teknologi di kedua 
negara, 
Delegasi juga sangat terkesan dengan penjelasan 
yang diberikan DPR RI mengenai sistem penanggu 
langan kepadatan penduduk dengan cara transmi 
grasi dari satu daerah ke daerah lain tanpa meng 
ganggu penduduk setempat. 

30. Kunjungan Delegasi Komisi Urusan Rumah Tangga 
Parlernen Belgia, pada tanggal 7 September sarnpai 
dengan 15 September 1989. 
Misi kunjungan tersebut adalah : 

Delegasi ingin mengadakan dan meningkatkan 
hubungan kerja sama antara kedua parlemen dengan 
cara tukar-menukar kunjungan. 
Sesuai dengan maksud kunjungan dari komisi ini, 
maka delegasi telah mendapatkan penjelasan me 
ngenai proses dan tata cara kerja BURT DPR RI. 
Delegasi sangat terkesan dengan penjelasan ten tang 
mekanisme kerja Dewan dan struktur kerja Setjen 
DPR RI, sebaliknya delegasi juga menjelaskan hal 
yang sama kepada DPR RI. 

31. Kunjungan Delegasi Parlemen Amerika/The American 
Council of Young Political Leaders (ACYPL) pada 
tanggal 28 September sampai dengan 7 Oktober 1989. 
Misi kunjungan tersebut adalah : 



Delegasi ingin mcngadakan tukar-menukar pcnda 
pal bagaimana dan sarnpai sejauh mana pcranan 
dan pengaruh para anggota muda di DPR RI dan 
Lembaga Pcmerintahan. 
Dclcgasi ingin mcjalin dan mcngadakan kcrjasarna 
mclalui sating tukar-rncnukar kunjungan. 
Delegasi puas alas pcnjclasan yang diberikan DPR 
RI terutama mengcnai mckan ismc dan tata car a 
kerja DPR RI dan tugas scrta fungsi MPR RI dalam 
rnenyusun GBHN yang ditcrapkan dalam RAPBN. 

32. Kunjungan Delcgasi Pimpinan Masyarakat Cyprus 
Turki, tanggal 27 J anuari 1990. 
Misi kunjungan tcrsebut adalah : 
Dalam rangka mcmpcrolch pcngcrtian DPR RI untu k 

memahami pcrsoalan masyarnkat Cyprus Turki dan tidak 
pcrcaya hcgitu saja hahwa mcrcka mcrupakan minoritas yang 
bcrusaha mcmisah kan diri dari Cyprus. 
33. Kunjungan Dc lc g asi Pur l c m c n Pcr a ncis tanggal 29 

Januari 1990. 
Misi kunjungan tcrsebut adalah : 

Meningkatkan kcrj a sama an tar a Pcr an c is dan 
Indonesia tcrutama dalarn ha! pcmanfaatan surnbcr 
sumhcr alam scr ta pcn d idik a n untuk mcnangani 
transfer of technology. 
Sclain itu dijclaskan hahwa walaupun negara-ncgara 
Eropa Timur mcmerlukan bantuan ckonomi akihat 
tcrjadinya pcrubahan besar-bcsaran, Pcrancis tidak 
mungkin mcngnlihkan pcrhatian ter hadap ncgara 
ncgara bcrkcmbang. 

34. Ku nju ng an Dclcgasi Kcbudayaan Pcr anc is tanggal 15 
Mei 1990. 
Misi kunjungan tcrsebut adalah : 

Untuk mcngcnal kcbudayaan asing sepcrti Indonesia 
dan sctiap mcngadakan kunjungan kc luar ncgcro sclalu 
didampingi olch dclcgasi Scnat. 

35. Kunjungan Kctua Komisi Luar Ncgcri Parlcmcn Rcpu 
hlik Federal Jerman (Dr.Hans Stcrcken) tanggal 4 Juli 
1990. 
Misi kunjuogan tcrscbut adalah : 

Mcngadakan tukar pikiran mengenai rencana penya 
tuan J crrnan dan masalah Karnhoja. 
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36. Kunjungan Delegasi Parlemen Philipina tanggal 20 Juli 
1990. 
Misi kunjungan tersebut adalah : 

Study perbandingan KB dengan melihat Program 
Keluarga Berencana di Indonesia. 

37. Kunjungan Delegasi Staf Congress Amerika tanggal 20 
Agustus 1990. 
Misi kunjungan tersebut adalah : 

Melihat dan meminta penjelasan mengenai struktur 
organisasi DPR RI, mekanisme dan tata kerja DPR RI 
beserta kedudukan dan fungsi alat-alat kelengkapan DPR 
RI. 

38. Kunjungan Delegasi Parlernen Swedia tanggal 30 
Agustus 1990. 
Misi kunjungan tersebut adalah : 

Meningkatkan hubungan kedua Parlemen dan 
mengadakan tukar pikiran mengenai koperasi, anggota 
parlemen wanita, mekanisme dan tata kerja DPR RI, 
fungsi partai-partai politik dan lain-lain. 

39. Kunjungan Delegasi Parlemen Thailand tanggal 21 
September 1990. 
Misi kunjungan tersebut adalah : 

Berupaya untuk meningkatkan hubungan kerja sama 
di bidang industri dan energi serta pemanfaatan sumber 
daya alam seperti min yak bumi, gas alam dan batubara. 

40. Kunjungan Delegasi Parlemen Negara Bagian Queens 
land Australia tanggal 18 Oktober 1990. 
Misi kunjungan tersebut adalah : 
Mengadakan pembicaraan dan tukar pikiran mengenai 
masalah ekonomi, sistem PEMlLU, Komisi-komisi DPR 
RI dan proses pembuatan Undang-undang di DPR RI. 

41. Kunjungan Delegasi Parlemen Thailand pada tanggal 23 
Pebruari 1991. 
Misi kunjungan tersebut adalah : 

Meningkatkan hubungan dan kerja sama antar ke 
dua negara khususnya sebagai sesama anggota ASEAN. 

42. Kunjungan Delegasi Kongres Amerika Serikat pada 
tanggal I 9 Agustus 1991. 
Misi kunjungan tersebut adalah : 

Mengadakan pembicaraan dan mendapat penjelasan 
antara lain mengenai peranan legislatif di Indonesia, 
sistem pemerintahan, kebijaksanaan dalam bidang per 
filman, dan perkembangan di Timor-Timur, 
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E. Kunjungan Delegasi DPR-RI ke luar negerl 
Dal am rangka mcngga lang, mcmhina, mcngclola d a n 

mengernbangkan huhungan pcrsahabatan dan kcrjasama DPR 
dcngan Parlcmen Negara lain, haik sccara bilateral maupun multi- 

43. Kunjungan Delegasi Komisi Kcrja sarna Pembangunan 
Parlernen Belanda pada tanggal 19 Agustus 1991. 
Misi kunjungan tersebut adalah : 

mcngadakan pernbicaraan dan tukar pikiran antara 
lain mengenai kehchasan pcrs, larangan percdaran buku, 
anggota parlcmcn wanita, sistern kepartaian, hak-hak 
asasi manusia <lan lain-lain. 

44. Kunjungan Dclcgasi Majelis Rakyat Tertinggi Republik 
Rakyat Dcmokrasi Korea pada tang.gal 16 Nopcmber 
1991. 
Misi kunjungan tersebut adalah: 

Mcnjalin dan meningkatkan huhungan persahabatan 
antar kedua negara khususnya antar kedua Parlemcn. 
Dal am diskusi dcngan DPR RI dib icar akan masalah 
unifikasi korca, konscp wilayah hchas nuklir, sistcm 
pcmerintahan serta masalab politik internasional lainnya. 

45. Kunjungan Anggota Parlemen Eropa Mr. Ben Visser 
pada tanggal 23 Desernber 1991. 
Misi kunjungan tcrscbut adalah : 

Mcrnpcrsiapkan bahan untuk mcmpcrhaharui pcr 
janjian ckonomi antara masyarakat Eropa dcngan 
negara-ncgara ASEAJ\' yang Lelah sclcsai tahun 
yang lalu. 
Mernasuki ahad kc-21, diharapkan agar pcrjanjian 
kerjasama dikemhangkan jauh lcbih besar, tidak ter 
batas pada hidang pcrdagangan, tetapi juga bidang 
transportasi, kornunikasi, bantuan pcmhangunan, 
infrastruktur dan scbagainya. 

46. Kunjungan Dclcgasi Komisi Luar Ncgcri dan Konstitusi 
Parlcmcn Norwcgia pada tanggal 9-13 Januari 1992. 
Misi kunjungan tersebut adalah : 

Mengcnal dan mcrnpclajari kebijaksanaan yang di 
tempuh olch Pcmcrintah dan rakyat Indonesia baik 
dalam lingkup nasional maupun intcmasional. 
Dalam rangka tukar pikiran tcntang masalah cko 
nomi, politik, kerja sama kcamanan regional, pera 
nan Indonesia dalam penyelesaian konflik Karnboja, 
gcrnkan Non Blok dan rnasalah lingkungan global. 
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lateral, termasuk organisasi intemasional yang menghimpun 
Parlemen-parlemen atau Anggota-anggota Parlemen, sebagaima 
na diatur oleb Peraturan Tata Tertib pasal 68 ayat (1), maka 
dalam masa bakti 1987 - 1992, DPR-RI telah mengirimkan 
pelbagai delegasi ke luar negeri. 

Delegasi-delegasi tersebut ada yang bersifat muhibah (deleg 
asi muhibah), ada yang bersifat teknis (detegasi teknis) atau 
delegasi yang berstatus sebagai penasehat atau bergabung dengan 
delegasi Pemerintah. 
1. Delegasi ke Sidang Umum AIPO ke IX di Kuala Lumpur, 

Malaysia pada tanggal 24 sampai dengan 30 Januari 1988, 
terdiri dari 15 Anggota dan 2 (dua) Sekretaris, dipimpin oleh 
Ketua OPR RI, M. Kharis Suhud. 
Nama-nama anggota delegasi selengkapnya adalah : 

1) M. Kharis Suhud. 
2) Saiful Sulun. 
3) Ors. Theo L. Sambuaga. 
4) Marzuki Darusman, SH 
5) Ors. Soejoed Binwahjoe. 
6) Ny. Siti Chatimah Soekahar. 
7) Djoko Sudyatmiko. 
8) Ir. Rachmat Witoelar. 
9) Ora. Ny. Emilia Lun Hadaitullah. 

10) Ir. Tadjuddin Noer Said. 
11) Ors. Made Sudiartha, 
12) Ir. Adi Sumardiman, SH 
13) Mulyanto Anwar. 
14) Drs. H. Zarsih Nur, 
15) Marcel Beding. 
16) Sjofjan Noor, BA ) 
17) Drs. H.M. Cholil. ) - Sekretaris Delegasi. 

Dari laporan yang masuk dapat disimpulkan; bahwa : 
a. Suasana selama Sidang AIPO ke IX berlangsung adalah 

dalam semangat untuk menghadapi segala tantangan 
yaitu bagaimana cara meningkatkan kerjasama pem 
bangunan guna mencapai kesejahteraan rakyat bagi 
masing-masing negara Anggota ASEAN. 
Usaha kerjasama dalam segala bidang perlu terns 
dikembangkan terutama dikalangan generasi muda 
ASEAN. 

b. Keberadaan AIPO telah memberikan arti bagi kawasan 
ASEAN terbukti dengan dicantumkannya AIPO pada 
Deklarasi Manila 1987 di KTI ASEAN ke-III. 
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c. Dalam Sidang AIPO, semua wakil rakyat di kawasan 
ASEAN dapat memherikan pendapat dan berdiskusi 
secara bebas scrta berhubungan dcngan organisasi lain 
atau parlcmcn lain seperti para pcninjau dari Parlcmen 
Austaralia, Parlcmen Kanada dan Parlemen Eropa yang 
telah mcmpun yai kesan haik dan informative mcngenai 
AIPO dan ASEAN dengan scgala kegiatannya. 

d. Pokok masalah yang dibicarakan dalarn Sidang Umum 
AIPO ini adalah hasil-hasil KTT ASEAN ke III di 
Manila tahun 1987. 

e. Sidang Umum AIPO ke-X akan diadakan pada taaggal 
21 s.d. 26 Agustus 1989 di Manila, Philipina. 

2. Dclcgasi ke Pcrtcmuan AIPO - Par lcmcn Ercpa ke VI di 
Kuala Lumpur, Malaysia, dari tanggal 26 sampai dengan 27 
Januari 1988, tcrdiri dari 7 Anggota dan l Sekretaris, dipirn 
pin olch Wakil Ketua DPR-Rl Saiful Sulun. 
Narna-nama anggota dclegas'i sclcngkapnya adalah : 

1) Saif ul Sulun, 
2) Marzuki Darusman, SH 
3) Drs. Theo L. Sambuaga, 
4) Ir. Rachrnat Witoclar. 
5) Mulyanto Anwar. 
6) Djoko Sudyatm iko. 
7) Marcel Beding. 
8) Sjofyan Noor, BA ) - Sekretaris Dclcgasi. 

Dari laporan yang masuk dapat disimpulkan; bahwa 
a. Dari dialog ini tampak bahwa Parlemcn Eropa bcrpen 

dapat bahwa Gorbachev bcrikhtiar untuk rnclenyapkan 
war isan Brezhnev. Schaliknya dalarn kaitan dcngan pc 
narikkan pasukan Soviet dari Kabul, Gorbachev berke 
inginan agar Pcmerintah Baru di Kabul tidak menjauhi 
Unit Soviet dan paling kurang bersifat Non Blok. Bagi 
AIPO, pcndapat Parlcmen Eropa in i dapat ditcrima 
kar cn a scdikn banyak akan mcmpcngaruhi pcrcaturan 
politik di Eropa Barat. 

b. Baik AIPO dan Parlcmcn Eropa scpakat bahwa peeertu 
karan kunjungan kedua Dclegasi perlu ditingkatkan baik 
secara resmi atau tidak rcsmi (pcrorangan). 

c. Masalah yang masih dihicarkan adalah mcngenai kerja 
sarna kebudayaan dan mcnurut Kctua Delcgasi Parlcmcn 
Eropa, Mr. Gucntcr Rinsche, gagasan ini diperolch pada 
waktu kunjungan kepada Prcsidcn Soeharto, 
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Oleh karena itu Parlemen Eropa menyambut baik gaga 
san tersebut dan mengharapkan agar hal ini dapat dilak 
ukan dengan sebaik-baiknya. 

d. Delegasi Parlemen Eropa secara resmi mengundang 
Delegasi AIPO untuk mengadakan pertemuan ke VU di 
Eropa dan sekaligus merayakan genap 10 tahun berja 
lannya hubungan antara PE - AIPO, pada bulan Juni 
1989 yang akan datang. 

3. Delegasi .Muhibah ke Republik Sosialis Rumania dari tanggal 
4 sampai dengan 10 April 1988, terdiri dari 6 Anggota dan 1 
Sekretais, dipimpin oleh Wakil Ketua DPR-RI, R. Soekardi, 
Nama-nama Anggota Delegasi selengkapnya adalah : 

1) R. Soekardi. 
2) Krissantono. 
3) Drs, H. Muhammad Murni. / 
4) Soeripto. 
5) Ny. Djailinar Oetomo, BA. 
6) H. Soetardjo Soerjogoeritno, BSc. 
7) Drs, S.F. Rehatta - Sekretaris Delegasi, 

Dari Laporan yang masuk dapat disimpulkan : 
a. Delegasi berhasil dalam mengemban misinya antara 

lain dalam : 
Usaha mempercepat dan meningkatkan hubungan 
dan kerjasama parlemen kedua negara. 
Membantu Pemerintah RI daJam usaha rnempererat 
dan meningkatkan bubungan kedua negara dalam 
bidang politik, ekonomi, perdagangan dan sosial 
budaya dengan jalan bertukar pikiran dengan pihak 
pihak Pemerintah dan Parlernen Rumania. 
MemperoJeh gambaran kemajuan pembangunan di 
Ru-mania dan menjajagi kemungkinan adanya 
keinginan Rumania untuk meningkatkan kerjasama 
ekonomi dan perdagangan dengan Indonesia. 
Keberhasilan tersebut didukung oleh momentum 
kunjungan Presiden N. Ceausescu ke Indonesia 
yang bersamaan waktunya serta tercermin dalam 
pemberitaan yang luas di mass media setempat, 

b. Hal-hat yang perlu ditindaklanjut sehubungan dengan 
kunjungan Delegai DPR RI ke Rumania tersebut antara 
lain: 

Kemungkinan realisasi kerjasama bilateral antara 
Parlemen Rumania dan DPR-RI dalam bentuk 
"Kelompok Kerjasama" antar parlemen. 

IJ 
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Kemungkinan realisasi pcningkatan hubungan da 
gang olch Pemerintah RI tcrhadap Rurnania dcngan 
tctap mernpcrhatikan kaidah-kaidah um urn yang 
berlaku. Dem ikian pu la real isasi pcrjanj ian protokol 
dan pcrsctujuan ckonomi dan tcknologi jangka 
panjang, scka lipun kita sadar bahwa antara kcdua 
ncgara terdapat pcrhc:daan sistcm sosial. 
Kemungkinan rcalisasi olch para pcngusaha RI 
un tu k mcnggalakan hubungan dagang dcngan 
Rumania mclalui ekspor dan import. 

4. Dclegasi ke kon pcr e n si IPL1 kc 79 di Guatemala City, 
Guatemala dari tanggal 11 sarnpa i dcngan 16 April 1988, 
tcrdiri dari S Anggota dan 2 (dua) Sckrctaris, dipimpin olch 
Bapak Djoko Sudyatrnikn. 
Nama-nama Anggota Dclcgasi sclcngkapnya adalah : 

1) Djoko Sudyatrniko. 
2) Ny. tali Sumiyati Darsoyo. 
3) A.M. Thamrin 
4) II. Syaiful Anwar. 
5) Aberson Mark Sihaloho 
6) Drs. S. Adibrata ) 
7) Paulus Wcto. ) - Sckrctaris Dclcgasi. 

Dari laporan yang masuk disimpulkan : 
a. Hasil-hasil yang tclah dicap.ri dalam Konpcrcnsi IPU kc 

70 di Guatemala City, Guatemala antara lain : 
Dala m hidang po l i t i k IPU tcla h mcnghasilkan 2 
buah rcsolusi yaitu, upaya untuk pcrdarnaian dunia 
yang d idasar kan para purely defensive military 
concepts serta prospck pcrdarnaian, dcmokr asi dan 
pcmbangunan di kawasan Amerika Tengah. 
Dalam b idang ek ononu tel ah d ih a si lkan sebu ah 
rcso lu si yaitu stratcg i pcmbangunan lingkungan 
hidup dalam rangka pcmhangunan yang horkelanju 
tan atau sustainable development. 
Tclah pula dikcluarkan heherapa resolusi mcngcnai 
anggota-anggota dan mantan Anggota Parlcmen dari 
bcrhagai ncg ar a yang m as ih ditahan at au masih 
scdang menjalani hukuman antara lain kasus 
Ny.Sundari Ahdurachman dari Indonesia. 

b. Hasil-hasi yang dapat dicapai oleh Delegasi Indonesia 
sesuai <lengan misi yang dibawa ada[ah sehagai berikut : 

Mengcnai masalah Timer Timur delcgasi Indonesia 
dapat rnenccgah usaha dari pihak lawan (delcgasi 
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Portugal cs) untuk memasukkan Timor Timur ke 
dalam resolusi akhir IPU. 
Mengenai kasus Ny. Sundari Abdurachman, delega 
si Indonesia cukup mendapatkan penghargaan yang 
tinggi dari Special Committee on Violations of the 
Human Right of Parliamentarians IPU atas laporan 
yang terus menerus tentang perkembangan keseha 
tan Ny. Sundari. Sekalipun dernikian IPV masih 
tetap mengeluarkan resolusi yang pada pokoknya 
menghimbau DPR-RI untuk melakukan segala 
usaha guna pembahasan Ny. Sundari berdasarkan 
pertimbangan kemanusiaan. 

5. Delegasi Muhibah ke Thailand dari tanggal 4 sampai tanggal 
9 September 1988, terdiri dari 6 Anggota dan 1 (satu) sekre 
taris, dipimpin oleh Ketua DPR-RI Bapak M. Kharis Suhud. 
Nama-nama Anggota Delegasi selengkapnya adalah : 
1) M. Kharis Subud. 
2) H. Esmail Moh. Mahmud. 
3) Awa Karmawan Burhan, SH. 
4) Soc .djo. 
5) RMO Mahmi Tjokroaminoto. 
6) Djupri, SH. 
7) Drs. Suharto - Sekretaris Delegasi. 
Dari laporan yang masuk dapat disimpulkan : 
a. Pihak Thailand menyambut baik kunjungan delegasi 

DPR-RI karena kunjungan tersebut dapat meningkatkan 
hubungan dan kerjasama antar kedua parlemen khusus 
nya dan kedua negara umumnya. 

b. Dalam bidang perdsgangan, Thailand mengharapkan pe 
ningkatan perdagangan khususnya dibidang petrokimia. 
Untuk peningkatan perdagangan ini perlu adanya misi 
misi khusus untuk penjajagan secara mendalam. 

c. Untuk bidang pendidikan dimasa mendatang hendaknya 
dapat dikirim lebih banyak lagi tenaga-tenaga untuk 
dididik dalam bidang teknik dan sains di AIT (The 
ASEAN Institute of Technology). 

6. Delegasi Penasehat DELRI ke KTM (Konperensi Tingkat 
Menteri) Non Blok di Nicosia - Cyprus dari tanggal 5 sampai 
dengan 10 Sepetember 1988 terdiri dari 2 orang Anggota. 
Nama-nama Anggota Delegasi adalah : 

1) Clementine Dos Reis Amaral. 
2) A. Hartono. 

Dari laporan yang masuk dapat disimpulkan : 



a. Delcgasi RI telah berusaha maksirnal melalui berbagai 
upaya dalam memperjuangkan pencalonan Indonesia 
sebagai tuan rumah KTT Non Blok kc IX walaupun 
akhirnya gagal dengan adanya pencalonan Nicaragua. 
Disepakatinya Yogoslavia scb agai pihak ke 3 untuk 
menjadi tuan rumah KTT Non Blok kc IX, hagi dclegasi 
RI cukup menggcmhirakan karena bcrarti Pimpinan 
GNB setidak-tidaknya untuk 3 tahun yang akan datang 
bcrada ditangan salah satu negara pcndiri GNB yang 
schaluan derigan Indonesia, uang secara konsten melak 
sanakan politik Iuar ncgrinya bcrdasarkan prinsip-prinsip 
dan tujuan Non Blok yang murni. Hal ini bcr arti pula, 
b ahwa usaha ke lornpok ncgara-ncgara radikal untuk 
mcndominasi GNB melalui pcncalonan Nicaragua telah 
dapat digagalkan. Untuk menyukseskan pencalonan RI 
schagai tuan rumah dan Ketua KTT Non Blok kc X 
tahun 1992, pcrlu kiranya sccara dini Indonesia rncrnper 
siapkan dan mcngarahkan kcgiatannya untuk mcncapai 
tujuan tcrsehut pada upaya pcndckatan diplomatis yang 
lebih intensif dan sistirnatis kepada ncgara-ncgara GNB 
khususnya dan kcpada Ncgara-negara yang mcmiliki 
pcngaruh kuat terhadap GNB, scrta dcngan mcmanfaat 
kan sccara rnaksimal semua forum intcrnasional scperti 
PBB, IPU, OKI, AIPO maupun organisasi-organisasi 
internasional la in n ya. Sclain itu p er lu ditingkatkan 
upaya pendckatan tcrhadap negara-ncgara Afrika dan 
Pasifik Baral Daya m cla lu i program KTNB, agar 
memperoleh pcningkatan simpati dan dukungan mereka. 

b. Mcngenai Timor Timur, untuk: kcsek:ian kalinya Dclega 
si RI hcrhasil mcnunju kkan bahwa hal itu bukan meru 
pakan persoalan Non Blok. Hal ini diharapkan akan 
dapat mernbantu upaya Pcmcrintah RI sclanjutnya untuk 
mcnghapuskan masalah Timor Timur secant tuntas, baik 
di forum Non Blok maupun forum Internasional lainnya. 

c. Dalam m asa lah Karnb oja , dcngan diprakarsai o l eh 
delegasi RI, konpercnsi tclah mcnyatakan dukungan 
kcpada upaya-upaya regional khususny a JIM dan 
mengharapkan agar upaya terscbut dilanjutkan. 

d. Dihidang ekonorni, nampak makin meningkatkannya 
kesadaran dikalangan negara-negara Non Blok terhadap 
proses perubahan-perubahan mcndasar yang tcrjadi pada 
perckonomian dunia dan hubungan ekonomi intern a 
sional. 
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7. Delegasi Muhibah ke Amerika Serikat dari tanggal 9 sampai 
dengan 29 September 1988, terdiri dari 5 (Hrna) anggota dan 
2 (dua) sekretaris, dipimpin oleh Ketua DPR M. Kharis 
Suhud, 
Nama-nama Anggota Delegasi selengkapnya adalah : 

1) M. Kharis Suhud, 
2) M. Diran. 
3) Ir. Tadjuddin Noer, SH 
4) H. Imron Rosyadi, SH 
5) Ny. Fatimah Achrnad 
6) Aurora Simanjuntak ) 
7) Ir. Helmi Satria Muthi ) Sekretaris Delegasi. 

Dari laporan yang rnasuk dapat disimpulkan : 
a. Misi Delegasi DPR-Rl ke Amerika Serikat telah berhasii 

da1am meratakan jalan bagi terwujudnya hubungan 
bilateral kedua Lernbaga Indonesia - Amerika Serikat 
untuk masa mendatang. 

b. Delegasi DPR-RI telah pula berhasil membuka dialog 
secara terbuka serta menyalurkan masalah-masalah yang 
berkaitan dengan kepentingan nasional Indonesia teru 
tama dalam melaksanakan pembangunan seperti masalah 
Un-employment, masalah kelestarian lingkungan hidup 
yang menggangu pembangunan nasional, masalah DRS 
yang memberikan dampak bagi pengembalian pinjaman 
Luar Negeri, merosotnya harga minyak serta apresiasi 
mata uang Yen Jepang terhadap dollar Amerika Serikat, 

c. Hubungan Indonesia - Amerika Serikat pada dasarnya 
ditempatkan pada posisi penting dalarn po1itik luar 
negeri Amerika Serikat baik dalam kepentingan bilateral 
maupun regional. Namun hubungan ini masih periu 
ditangani secara sungguh-sungguh agar tidak berkem 
bang menjadi isyu politik yang menghambat, antara lain 
kritik Amerika Serikat terhadap pelaksanaan hak azasi di 
Tirnor Timur, serta kecenderungan sikap proteksionis 
dikalangan kongres. 

d. Kerjasama antara Perpustakaan Parlemen yang selama 
Ini sudab berjalan, khususnya dengan Library of Con 
gress dengan Perpustakaan DPR-RI lebih dimantapkan 
dan ditingkatkan untuk waktu-waktu yang akan datang. 

8. Delegasi ke Konperensi IPU ke-80 di Sofia Bulgaria dari 
tanggal 19 sampai dengan 24 September 1988, terdiri dari 6 
anggota dan seorang sekretaris, de legasi dipimpin oleh 
Marzuki Darusman, SH. 
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Narna-nama Anggota Dclegasi sclcngkapnya adalah : 
1) Marzuki Darusman, SH 
2) Susatyo Mardh i. 
3) Drs. Theo L. Samhuaga. 
4) Socardi. 
5) Ny. Aisyah Aminy, SH 
6) Ny. Mcgawati Taufiq Kiernas. 
7) Paulus Weto - Sckrctris Dclcgasi. 

Dari laporan yang masuk dapat disimpulkan : 
a. Hasil-hasil yang telah dicapai dalarn Konperensi IPlJ kc- 

80 di Sofia antara lain : 
Konperensi telah berhasil mcngcluarkan 3 resolusi yaitu: 

Dalam hidang politik/pcrlucutan scnjata 
Bidang hukurn dan hak-hak azasi rnanusia. 
Bidang dekolonisasi. 

Konpcrcnsi hcrhasil pula mernilih Presiden IPU yang 
haru yaitu Mr. D. Sow dari Senegal dan memilih 3 orang 
Anggota Executive Committee rnasing-masing dari 
Nicaragua, Mesir dan Inggris. 

b. Hasil-hasil yang dicapai Delcgasi Indonesia adalah : 
Delegasi Indonesia wal aupun mcla lui jalan yang 
sulit dan hertingkat-tingkat akhirnya bcrhasil men 
cegah usaha-usaha Portugal cs mcrnasukkan masa 
lah Timor Timur kc dalarn resolusi IPU. 
Kchcrhasilan tcrschut di scbabkan antara lain oleh 
persiapan yang baik, kcrjasarna dan pembagian kcr 
ja yang bai k uiantara anggota ddegasi, lobby yang 
intensif yang di laku kan olch delegasi Indonesia 
terhadap dclcgasi lainnya maupun pejabat-pejabat 
sckretar is IPlJ scrta mcriggunakan taktik yang tcpat. 
Mengcnai kasus Ny. Sundari Ahdurachman, IPU 
m as ih mcngharapkan u saha DPR-RI agar yang 
hersangkutan dapat dibebaskan mengingat usianya 
yang sudah lanjut (67 tahun). 

9. Dclcgasi Studi Pcrhandingan KB (Kcluarga Bcrcncana) pada 
Oktoher 1988, yang terdiri dari 2 ( dua) Anggota, ya itu: 

1. Dr. H. Yu\idin Away. 
2. Drs. H. Sadikun Sugihwaras. 

Dari laporan yang masuk dapat disimpulkan : 
a. Dclegasi tclah herh asi l menjalankan misinya dcngan 

baik dan diharapkan hasilnya dapat dimanfaatkan tcru 
tama yang rncnyangkut masalah KB dalam hubungannya 
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dengan peningkatan mutu manusia Indonesia sebagai 
sumber daya pembangunan negara dan bangsa. 

b. Study perbandingan KB ke negara Jain yang lebih maju 
dan lebih berhasil khususnya di negara-negara berkem 
bang yang berpenduduk besar dan berwilayah luas 
kiranya masih perlu dilaksanakan di masa-masa menda 
tang secara berlanjut dan berkesinambungan, 

10. Delegasi DPR RI sebagai Penasehat Khusus Delegasi RI ke 
Sidang Umum PBB ke 43 di New York dan Jenewa dari 
tanggal 20 September sampai dengan 22 Desember 1988, 
terdiri dari 2 9dua) Anggota, yaitu : 

1. H. Djamaluddin Tambunan, SH 
2. H.M. Hussein Naro. 

Dari laporan yang masuk dapat disimpulkan : .. 
a. Adanya iklim politik internasional yang menggembira 

kan dewasa ini, telah mewarnai suasana Pem-bukaan 
Sidang Umurn PBB ke 43 dan resolusi-resolusi yang 
diputuskan pada akhir persidangan kali ini yang me 
nyangkut masalah-masalah dunia seperti : Afghanistan, 
Palestina, perlucutan senjata dan Namibia. 

b. Indonesia terus bekerja sama dengan Sekjen PBB dalam 
usaha mengadakan dialog dengan Portugal untuk men 
cari penyelesaian tuntas mengenai masalah Timor Timur 
yang dapat diterima oleh masyarakat internasional, tetapi 
keberhasilan dari upaya tersebut, tergantung pada Portu- . 
gal yang nyatanya hingga kini belum menentukan 
sikapnya. 

c. Resolusi ASEAN tentang situasi Kampuchea, telah 
diterima oleh SIUM PBB ke-43 ini. 

d. Kelompok negara-negara berkembang termasuk Indone 
sia tetap mempertahankan prinsip bahwa walaupun hak 
hak asa-si manusia sifatnya universal, tetapi dalarn per 
lindungan pe-nikmatannya merupakan kedaulatan dan 
wewenang masing-masing negara. 

11. Delegasi DPR-RI ke Konperensi Internasional ke-3 tentang 
Rehydrasi lewat Mulut/Oral di Washington DC Amerika 
Serikat dari tanggal 14 sampai dengan 16 Desember 1988, 
diikuti oleh seorang Anggota yaitu Dr. Suhardi. 
Dari Laporan yang masuk dapat disimpulkan : 
a. Penyakit diare sampai sekarang masih merupakan 

penyebab kematian terbesar diantara anak-anak balita 
dan 25 % dari penyakit tersebut telah dapat diobati 
dengan O.R.S. (Oral Rehyderation Salt) yang berarti 
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2 milyard kasus telah mcnggunakan ORS. Disamping itu 
pada beberapa negara 4 juta penderita diare tiap tahun 
dapat diselamatkan jiwanya dengan ORS. Hal ini berarti 
angka kcmatian anak kar ena diare tclah menurun 40- 
50%. 
Berdasarkan hal terscbut perlu adanya pendckatan ten 
tang terapi ORS bagi pclayanan kcsehatan masyarakat 
serta lembaga-lembaga pendirikan. 

b. Yang lebih pcnting adalah perobahan sikap para dokter 
dan petugas kesehatan lainnya yang belum scluruhnya 
menerima pemikiran tcntang terapi ORS dan masih lchih 
menyukai pemakaian obat anti diare yang canggih. 
Sclaian itu pcranan mass media dalarn menyebarluaskan 
pengcrtian terapi ini cukup penting disamping mcna 
namkan pendidikan dan latihan bagi para petugas kese 
hatan itu sendiri. 

12. Delegasi Muhibah DPR-RI ke Mcsir dan Hongaria dari 
tanggal 17 Pebruari sarnpai dcngan 1 marct 1989, tcrdiri dari 
7 Anggota dan scorang Sckrctaris, dipimpin o leh Wa kil 
Ketua DPR-RI, Saiful Sulun. 
Nama-nama Anggota Dclcgasi selcngkapnya adalah : 

1) Saiful Sulun. 
2) A.A. 0 ka Mahendra, SH 
3) Drs. Mozes Adisuryo Soenarjo. 
4) Siswadi. 
5) K.H. Syamsury Badawy, 
6) Ny. Syafinah Ocdin. 
7) H. Ipik Asmasoebarata. 
8) Sutrisman - Sekretaris. 

Dari laporan yang masuk dapat disimpulkan : 
Sctclah Delegasi melakukan kunjungan muhibah selama 

14 hari di Mesir dan Hongaria dcngan hasil-hasil scbagai 
rnana terangkurn dalam kesan dan harapan sebagai berikut: 
a. Hubungan bilateral antara RI dengan Mcsir dan Hongar 

ia tcrjalin erat dan bersahabat, Hubungan terscbut serna 
kin mcningkal setclah Kepala Negara masing-rnasing 
ncgara saling melakukan kunjungan kenegaraan. 

b. Dukungan Mesir tcrhadap Indonesia dalam rn asalah 
Timor Timur daiam forum PBB sangat menggernbira 
kan. Demikian pula dalam masalah kepemimpinan 
Gerakan Non-Blok di-rnasa yang akan datang, Mesir 
bertekad untuk mendukung Indonesia. 
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c. Sampai sekaran ini Hongaria masih abstain da lam 
pemungutan suara mengenai masalah Timor Timur di 
forum PBB. Sikap ini dapat dimengerti mengingat kete 
rikatan Hongaria pada kebijaksanaan politik negara 
negara Blok Timur. Walaupun demikian dimasa yang 
akan datang diharapkan ada pengertian yang lebih baik 
dan kemajuan sikap politik Hongaria mengenai masalah 
Timor Timur. 

d. Hubungan perdagangan antara Republik Indonesia 
dengan Mesir dan Hongaria dewasa ini berjalan baik. 
Untuk meningkatkan hubungan tersebut dimasa yang 
akan datang, perlu diupayakan keseimbangan neraca 
perdaganan agar saling menguntungkan. 
Peluang untuk meningkatkan hubungan perdagangan 
cukup terbuka, untuk itu pengusaha-pengusaha Indone 
sia diharapkan lebih aktif mengikuti pameran dagang 
yang diadakan secara berkala di kedua negara. Disarn 
ping itu pengusaha Indonesia diharapkan pula lebih aktif 
melakukan kontak dagang dengan pengusaha Mesir dan 
Hongaria. 

e. Pertukaran misi kebudayaan antara Republik Indonesia 
dengan Mesir dan Hongaria perlu mendapat pertimban 
gan sebagai salah satu wadah dalam upaya meningkat 
kan hubungan kedua negara melalui diplomasi kebu 
dayaan, 

f. Kunjungan Delegasi OPR-Rf ke Mesir dan Hongaria 
yang dilaksanakan pada saat semakin pentingnya pera 
nan masing-masing negara dikawasan masing-masing, 
diharapkan dapat lebih membawa arti yang positif bagi 
kemajuan usaha-usaha mewujudkan perdamaian. 

13. Delegasi Muhibah DPR-RI ke India dari tanggal 6 sampai 13 
Maret 1989 terdiri dari 8 Anggota dan seorang sekretaris 
dipimpin oleh Wakil Ketua DPR-RI Ors. Soerjadi. 
Nama-nama Anggota Delegasi selengkapnya adalah : 

1) Ors. Soerjadi. 
2) Ny. R.H.A. Tutty Zahra Hamid, SH 
3) Ir. Abdurachman Rangkuti 
4) T.A. Lingga, 
5) Ors. Rahardjo 
6) Dra. Ny. H. Umroh Machfudzoh. 
7) Ny. Clara Sitompul Tambunan. 
8) Lentjang, BA. 
9) Ors. Sushana Adibrata - Sekretaris Delegasi, 



Dari laporan yang masuk dapat disimpulkan : 
a. Kunjungan Delcgasi Muhihah DPR-Rl kc India selarna 7 

hari tclah berhasil dengan baik sesuai dcngan misi yang 
dibawa, 

b. Dari cara penyambutan dan urigkapan-ungkapan yang 
disampaikan sernua pcjahat tinggi India dalam bcrhagai 
forum yang diikuti dclegasi, kcsan urnum yang diperoleh 
adalah rasa pcrsahabatan India tcrhadap Indonesia cukup 
hangat dan baik. Oleh karcnanya diharapkan agar 
hubungan pcrsahahatan kcdua bangsa dan negara dapat 
lebih ditingkatkan dirnasa-masa mcndatang. 

c. Dalam hubungan perdaganan antara India dan Indonesia 
yang masih rclatif kccil dcwasa ini, para pimpinan dan 
pejahat tinggi India mengaharapkan agar pada masa 
mendatang dapat ditingkatkan secara berarti dan saling 
mengisi, karena potcnsi untuk itu mernang masih terbu 
ka lebar. 

d. Ilal-hal yang pcrlu ditindaklanjuti antara lain: 
1) Perlu dijaga, dibina dan dikembarigkan persarnaan 

perscpsi mengenai bcrbagai rnas a lah antara lain 
India-Indonesia. Untuk maksud ini perlu ada hu 
bungan yang tcr atu r antara India dan Indonesia 
scperti saling kunjung-mengunjungi baik mcla lui 
jalur Pcmcrintah, Parlcmcn maupun jalur lain. 

2) Untuk meningkatkan pcrdagangan dan investasi 
India dan Indonesia, dapat diamhil langkah-langkah 
sebagai berikut : 
a) Meningkatkan kunjugan delcgasi dagang kcdua 

negara. 
b) Men ingkatkan partisipasi kc<lua ncgara dalam 

pekan dagang dan cksibisi yang <liadakan di 
Indonesia maupun di India. 

c) Pcrlunya diadakan dialog antar badan/lernbaga 
pen el itian dan lcmhaga pen gem hangan ekono 
m i dcngan perdagangan kedua ncg ara secara 
tcrus-mcncrus dcngan cara tuk ar menukar para 
ahli, seminar, diskusi dan lain-lain. 

d) Untuk mcngundang lcbih banyak investor India 
kc Indonesia usaha prornosi pihak BKPM pcrlu 
lcbih digalakkan dengan jalan mensuply bahan 
bahan tentang peraturan-pcraturan dan kebijak 
sanaan Pcmcrintah RI dibidang PMA (fan lain 
lain. Seminar seperti yang pcmah dilaksanakan 
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BKPM pada tanggal 17 Nopember 1988 perlu 
ditingkatkan frekuensinya. 

3) Kesadaran dalam kehiduapan dan ketaatan untuk 
menggunakan produksi dalam negeri patut rnenda 
pat perhatian dan sejauh mungkin ha) tersebut dapat 
diterapkan di Indonesia. 

4) Adanya lembaga keilmuan seperti Nehru Science 
Centre sangat bermanfaat bagi masyarakat. Oleh 
karena itu disarankan untuk dapat dipertimbangkan 
adanya Science Centre seperti itu di Indonesia. 

5) Dapat dipertimbangkan untuk mendidik tenaga 
tenaga ahli pertanian kita ke India sebagai negara 
yang telah berhasil berswasembada pangan untuk 
bahan perbandingan dan manfaat lainnya dalam 
rangka lebih memantapkan program swasembada 
pangan di negara kita. 

14. Delegasi Muhibah DPR-RI ke Belgia dari tanggal 10 sampai 
dengan 19 Maret 1989 terdiri dari 8 Anggota dan seorang 
sekretaris yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, 
DR. H.J. Naro, SH. 
Nama-nama Anggota Delegasi selengkapnya adalah : 

1) DR. H.J. Naro, SH 
2) Dr. Bawadiman 
3) Novyan Kaman, SH 
4) H.R.A. Rivai 
5) John Hendrik Salu 
6) A. Bakri Srihardono, 
7) Abubakar, SH 
8) Hironimus Soripada Sihombing 
9) Drs, Amir Syarifuddin Manaf - Sekretaris Delegasi. 

Dari laporan yang masuk dapat disimpulkan : 
a. Misi muhibah yang dilaksanakan Delegasi DPR-RI ke 

Belgia sebagai kunjungan balasan atas Parlemen Belgia 
yang beberapa waktu lalu berkunjung ke Indonesia, telah 
berhasil dengan baik dan penuh pengertian. Hal ini 
tercermin dari penerimaan dan pembicaraan dengan 
Ketua/Anggota Parlemen, Pejabat Pemerintah serta para 
pengusaha di Belgia, yang menerima delegasi dalam 
suasana penuh persahanatan dan rasa ingin menjalin 
hubungan yang lebih erat dengan Indonesia. 

b. Kunjungan delegasi DPR-RI ini mempunyai arti penting 
bagi perkembangan hubungan antara kedua Parlemen 
dan kedua negara. Untuk meningkatkan hubungan terse- 



1104 

but Parlcmcn Bclgia mengusulkan pembentukan Inter 
Parliamentary Delegation Belgium-Indonesia, dan untuk 
mernbicarakan masalah ini Parlemen Belgia berkunjung 
kc Indonesia pada bu Ian September 1989. 

c. Hubungan ckonomi dan perdangan antara Indonesia dan 
Belgia mcnurut pcngamat Delegasi masih dapat lebih 
ditingkatkan ter lebih-Iebih apahila ada kcinginan dari 
pihak swasta Bclgia un tuk menanam investasi disektor 
pcrrninyakan dan sektor-sektor lainnya dapal terwujud. 

Hal-hal yang pcrlu ditindaklanjuti antara lain: 
a. Dalarn meningkatkan kcrjasarna dihidang politik, cko 

nomi dan perdagangan serta pariwisata.maka pada masa 
masa mendatang pcrlu Icb ih hanyak lagi kunjurigan 
persahabatan antara Indonesia dan Bclgia, baik dari 
kalangan Pcmcrintah , Parlcmcn maupun pihak swasta 
dari kcdua negara. 

b. Adanya kcinginan Bclg ia untuk mcrnb cntu k Group 
Kcrja sama Parlcmen Bclgia dan Indonesia (Inter-Par 
liamentary Delegation Belgium - Indonesia) yang akan 
dijajagi kcmungkinannya pada hulan September 1989, 
hendaknya dapat ditanggapi, karcna penerimaan Belgia 
tcrhadap kunjungan dclcgasi DPR-RI sangat bersahabat. 
Disamping itu, ncgara Bclgia w al aupun kccil tctapi 
cukup strategis, karena mcru pakan temp at decision 
makers rnasyarakal Eropa, Dewan Mcntcri dan Parlcmen 
Ernpa. 

c. Kcrjasarna d ib ida ng pariwisata antara Indonesia dan 
Bclgia, mcnurut pcngarnatan Delegasi masih dapat lcbih 
ditingakatkan ter lcbih-lcb ih apahila adanya kcinginan 
dar i pih ak swa sta Belgia untuk inv cstasi dise ktor per 
minyakan dan sckior-scktor lainnya dapat terwujud. 

15. Dclegasi kc Kon pcr ensi I PU ke 81 di Budapest, Hongaria 
dari tanggal 13 sarn pa i dcngan 18 Maret 1989 tcrdiri dari 6 
Anggota d an scorang se kretnr is dipimpin o l e h Marzu k i 
Darusman, SH. 
Nama-narna Anggota Dclcgasi sclcngkapnya adalah : 

1. Marzuki Darusman, SH 
2. Susatyo Mardh i 
3. Tati Sumiyati Darsoyo 
4. Soeardi 
" Muhammad Buang, SH 
6. Ny. Megawati Tautiq Kiemas 
7. Paulus Weto - Sckretaris Dclcgasi, 
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Dari laporan yang masuk dapat disimpulkan : 
Hasil-hasil yang telah dicapai dalam Konperensi IPU ke 

81 di Budapest, antara lain dengan dikeluarkannya beberapa 
resolusi mengenai dekolonisasi, apartheid dan hak-hak azasi 
atas tahanan anggota/ex. anggota parlemen dari 8 negara 
anggota IPU. 

Disamping itu konperensi telah menghasilkan pemben 
tukan Panitia Ad Hoc tentang lingkungan hidup, pembentuk 
an Group Kerja Israel, Palestina dan Delegasi lainnya; dan 
pengiriman utusan IPU ke Tepi Barat dan Jalur Gaza. 

Selain itu, sebagai basil dari konperensi tersebut IPU 
telah menerima kembali keanggotaan Parlemen Ethiopia dan 
menerima anggota baru Parlemen San Marino. 

Hasil-hasil yang telah dicapai oleh Delegasi Indonesia 
adalah sebagai berikut : 
a. Delegasi telah berhasil menahan dan menghapus usulan 

delegasi Austria dan Portugal tentang Timar Timur pada 
rapat Panitia Perumus Komisi De kolonisasi. Hal ini 
merupakan basil kerja keras antara Ketua dan segenap 
Anggota Panitia Perumus termasuk Indonesia serta 
dukungan dari WakiJ-wakil Jordania, Maroko dan Iran. 

b. Beberapa paragaraf dari resolusi tentang Perlin dungan 
Hak-hak Anak, merupakan sumbangan pem ikir an 
Delegasi Indonesia. 

c. Dengan penjelasan dan bantuan Sdr.Prof.OR.Baharuddin 
Lopa yang ikut sebagai Penasehat Delegasi, maka kasus 
Ny. Sundari Abdurachman yang selalu dipermasalahkan 
pada setiap Konperensi IPU dapat ditangguhkan pembi 
caraannya hingga Konperensi IPU ke 82 di London. 

16. Delegasi DPR-Rl ke Konperensi IPU tentang Pariwisata 
tanggal 10 sampai dengan 14 April 1989 di Den Haag, 
Belanda, terdiri dari 5 Anggota DPR-RI dipimpin oleh 
Ors.Theo L. Sambuaga. 
Nama-nama anggota delegasi selengkapnya adalah : 

1. Drs. Theo L Sambuaga, 
2. Ir. Lukas Nanlohy. 
3. Ors. Robinson Guming. 
4. H.M. Dja'far Siddiq. 
5. Ir. H. Anwar Datuk, 

Dari laporan yang masuk dapat disirnpulkan : 
Hasil-hasil yang telah dicapai dalam konperensi antara 

lain terangkum dalam evaluasi sebagai berikut : 



a. Perkembangan kcpariwisataan telah scdemikian pesat 
nya dan berpcngaruh sangat besar kepada pendapatan 
negara tujuan wisata. Pengarun ini selain kepada per 
tumbuhan ckonomi, juga mernbuka kesempatan kerja 
bagi penduduk seternpat. Kepar iwisataan juga dapat 
mcnumbuhkan rasa nasionalisme yang tinggi selain lurut 
menciptakan pcr-da ma ian dunia. 

b. Disamping keuntungan-kcuntungan tcrsebut, kepariwisa 
taan dapat rnenimbulkan aspek ncgaiif scperti kerusakan 
lingkungan hidup, kebudayaan sctcmpat maupun obyck 
obyek wisata la inn ya. 

c. Untuk menccgah itu, pcrlu diadakan Pcraturan Perun 
dang-uridangan bagi kearnanan Jan pcrlindungan baik 
wisatawan, maupun lokasi dan Iasi litas rekrcasi, sorta 
tcrhadap kejahatan untuk melindungi dan menyelarnat 
kan lingkungan dun kchudayaan sctempat. 

d. Pcrnerintah hcndaknya aktif dalarn mcndorong kcsada 
ran kepariwisataan da larn mcncrima kchad ir an para 
pelancong dan wisatawan. Pcrlu ada kerja sama sorta 
saling pcngertian antara negara yang scdang bcr kembang 
dengan ncgara maju khususnya jalur-jalur pcncrbangan 
dari dan ke ncgara berkcmbang. 

Hasil-hasil yang tclah dicapai olch Dclcgasi scsuai dcngan 
misi yang dibawa dalarn Konpcrcnsi tcrsebut adalah : 
a. Dclegasi Indonesia bcrhasil masuk dalam kcanggotaan 

Panitia Perumus schingga dapat mcrnpcrjuangkan kcpcn 
tingan Indonesia dalarn bidang kcpariwisataan mclalui 
usul-usul sarnpai ditcrima dalam kcputusan konpercnsi 

b. Mengadakan lohhy yang intcrnsif dcngan anggota dclc 
gasi lainnya terutarn a dalam rangka mcmperkuat posisi 
Dclcgasi Indonesia dalarn forum r apat-rapat konpcrcnsi. 

c. Mempcrjuangkan agar konpcrcnsi semacam ini dapat di 
sclcnggarakan secara rcguler, serta penjajagan tcrhadap 
kemungkinan penyelcnggaraan konperensi hcrikutnya di 
Indonesia. 

Adapun hal-hal yang pcrlu ditindak lanjuti antara lain: 
a. Scktor pariwisata agar terns ditingkatkan untuk mendu 

kung pembangunan nasional. Untuk menccgah timbul 
nya efek ncgatif, program sadar wisata terns digalakkan. 

b. Penjajagan untuk mcngadakan konperensi berikutnya di 
Indonesia yang telah dilakukan olch delegasi, agar dalam 
konperensi IPU beriktunya dapat ditingkatkan mcnjadi 
suatu keputusan. 
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c. Kita perlu segera mempunyai Undang-undang kepariwi 
sataan, dengan demikian pengelolaan kepariwisa taan 
dapat berjalan secara lebih terarah. 

17. Delegasi DPR-RI ke Republik Federasi Jerman dari tanggal 
11 sampai dengan 21 Jun i 1989 atas undangan Konrad 
Adenauer Stiftung Republik Federasi Jerman, terdiri dari 5 
Anggota dipimpin oleh Bapak Agus Sudono. 
Adapun nama-narna anggota Delegasi selengkapnya adalah : 

1. Agus Sudono, 
2. Ny. Endang Kusama Inten Soeweno. 
3. Des. E. Syarifuddin. 
4. Ismed Batara Siregar, SH 
5. Drs. Markus Wauran. 

Dari laporan yang masuk dapat disimpulkan : 
a. Delegasi DPR-RI dalam kunjungan ke RPJ atas undang 

an KAS telah mengadakan pertemuan-pertemuan dengan 
para pejabat RFJ baik pejabat Parlemen, Pemerintah, 
Pimpinan Orpol maupun para pejabat dari Organisasi 
organisasi non-Pemerinhatah (Swasta) dan telah membi 
carakan/bertukar informasi tentang perkembangan situa 
si dikedua negara sehubungan dengan masalah-masalah 
politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, tehnik dan 
Hankam. 

b. Dibidang politik masalah yang dibahas adalah masalah- 
masalah yang meliputi : 

Hubungan Bilateral RI - RFI. 
Pelaksanaan demokrasi dan bak azasi manusia di 
Indonesia, dwifungsi ABRI dan keberadaan Fraksi 
ABRI di DPR-RI. 
Prospek penyatuan kembali RFJ - RDJ, perlucutan 
senjata dan perdamaian antara Timur - Barat sebu 
bungan dengan telah berkunjungnya Presiden Uni 
Sovyet Michael Gorbachev ke RFJ. 
Fungsi dan prosedur kerja Parlemen RFJ. 

c. Di Bidang ekonomi telah dibahas masalah-masalah : 
Prospek Pasat Tunggal Eropa pada tahun 1992, bagi 
pemasaran hasil-hasil industri negara-negara non 
Eropa khususnya Indonesia dan ASEAN. 
Peningkatan jumlah investasi RFJ di Indonesia. 
Kebijaksanaan pertanian RFJ yang dapat meJin 
dungi petani dengan adanya jaminan sosial bagi 
petani pada saat produksi dikurangi dalam rangka 
mempertahankan harga dipasaran. 



Kesepakatan KADIN RFJ agar diusahakan GSP 
Indonesia yang hanya 2,9 % dapat dinaikkan 
mengingat jumlah penduduk yang b esar , lctak 
geografis dan pentingnya peranan Indonesia dika 
wasan A SEAN. 
Sikap Fedcrasi Buruh RFJ yang modcrat mengenai 
masalah proteksionisme alas hasil-basil industri 
dalam ncgcri RFJ dengan akan tcrheutukn ya Pasar 
Tunggal Eropa. 
Kctcrlibatan Serikat Pekcrja dalam Direksi Perusa 
haan mclalui perundang-undangan dan konsensus 
untuk mcnjaga kescimbangan kebijaksanaan suatu 
pcrusahaan dan menjarnin kesejahtcraan para buruh. 

d. Di Bidang sosial budaya telah dibahas masalah-rnasalah 
yang mcliputi : 

Kcmungkinan pcmber ian bantuan pcndidikan kc 
trarnpilan di hidang in dustri pcrtckstilan dan gar 
ment bagi masyarakat Indonesia. 
Masalah pcnangan sampah dan pcmanfaatannya 
bagi kchidupan manusia. 
Masalah pcnanganan air lirnbah menjadi air yang 
dapat dirnanfaatkan olch manusia 
Masalah pcnanganan rawa-rawa dan lahan yang 
kurang produktif untuk d i r e k l a m a s i 
schingga bermanfaat hagi kehidupan rnanusia. 

c. Dibidang Hankam, hal-hal yang dibicarakan hanya 
mcliputi : 

Pcngamanan d an kcamanan perbatasan RFJ dan 
RDJ. 
Peranan ABRI dal am memelihara stahilitas nasio 
nal di Indonesia. 

f. Kosan yang diperolch Dclcgasi DPR-RI ialah : 
Para pcjabat yang dikunjungi sangat positif dalam 
menerima inforrnasi tcntang situasi Indonesia pada 
saat ini termasuk kebijaksanaan pcmhangunan yang 
scdang berjalan. 
Scmua pcrrnasalah yang dihadapi Indonesia sudah 
di informasikan kcpada berbagai Iihak yang ter kait 
dan mendapat rcspons yang positif pula scrta sudah 
dicetak untuk dipertimhangkan Iallow-upnya. 
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18. Delegasi DPR-RI ke Sidang Panitia Kerja/Sidang Umum 
AIPO ke X di Manila, Philipina dari tanggal 21 sampai 
dengan 26 Agustus 1989 terdiri dari 15 Anggota dan 2 (dua) 
sekretaris, dipimpin oleh Ketua DPR-RI Bapak M. Kharis 
Suhud. 
Nama-nama Anggota Delegasi selengkapnya adalah : 

1. M. Kharis Suhud 
2. Saiful Sulun 
3. Ir. Rachmat Witoelar 
4. Marzuki Darusman, SH 
5. Ors. Soejoed Binwahjoe 
6. Dra. Emilia Lun Hadaitullah 
7. Umbu Haramburu Kapita 
8. S. Wooryono Widjayodiputra 
9. Ors. Akmal Sinin 

10. Owie Riawenny S. Nasution, BA 
11. A. Hartono 
12. Drs. Made Sudiartha 
13. H.J. Sanggor 
14. Drs. H. Bunyarnin Mattalitti 
15. Marcel Beding 
16. Drs, H. Muhammad ChoHI ) 
17. Tatang Sutarsa, SH ) Sekretaris Delegasi. 

Dari laporan yang masuk dapat disimpulkan : 
a. Sidang Panitia Kerja dan Sidang Umum ke X AIPO, 

Philipina yang berlangsung dari tanggal 21 sampai 
dengan 26 Agustus 1989 telah berlangsung dengan 
lancar berlandaskan semangat kebersarnaan dan saling 
pengertian diantara sesama Anggota AIPO sehingga 
dapat mencapai hastl-hasil yang memenuhi harapan 
semua pihak. 

b. Delegasi Indonesia telah berpartisipasi aktif selama 
sidang-sidang berlangsung serta berhasil mewamai sikap 
AIPO terhadap berbagai permasalahan, baik dibidang 
politik, sosial ekonomi, organisasi, sebagaimana tercer 
min dalam Joint Communique yang ditanda tangani 
maupun resolusi-resolusi yang disahkan, 
Hal ini dapat dicapai sebagai hasil persiapan yang 
matang yang dilakukan sebelum keberangkatan delegasi 
ke Manila. 

c. Seluruh resolusi berhasil disahkan melalui musyawarah 
mufakat dengan dilandasi sikap keterbukaan serta diji 
wai semangat persaudaraan dan kesetiakawanan ASEAN 
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d. Selama berlangsungnya Sidang Umum, dirasakan perlu 
untu k lebih meningkatkan saling pengerlian diantara 
Anggota AIPO melalui media pertukaran kunjungan 
sekali sctahun antara Parlcmen Negara Anggota AIPO 
maupun Staf scrla antara AIPO dengan Parlcmcn nega 
ra-ncgara mitra wicara. 

c. Kepcrcayaan yang diber ikan kcpada Indonesia dcngan 
rncnycdiakan Jakarta sehagai lokasi Sckretariat Tctap 
AIPO, mcngharuskan kita scrnua untu k mcnyiapkan 
scgala sesuatunya schaik mungkin, schingga Sckretariat 
Tctap tersebut sudah siap bcroperasi pada saat berlang 
sungnya perternuan Kctua-kctua Dclcgasi AIPO ke X di 
Jakarta. 

19. De leg asi DPR-RI kc Konpcrcnsi IPU kc 82 di London, 
Inggcris dari tanggal 4 sarnpai dcngan 9 September 1989, 
terdiri dari 7 (tujuh) Anggota dan 2 (dua) sekrctaris, dipimpin 
olch Ketua DPR-RI M. Khans Suhud. 
Nama-nama delcgasi sclcngkapnya adalah : 

1. M_ Kharis Suhud 
2. Susatyo Mardhi 
3. Marzuki Darusman, SH 
4. Djoko Sudyatmiko 
5 OmhunSimatupang 
6. Sukardi Effendi, SH 
7_ Mcgawati Taufik Kiernas 
8. Sjofjan Noor, BA ) 
9. Drs. Achmad Fauzi ) Sckretaris Ddcgasi 

Dali laporan yang masuk dapat disimpulkan : 
a. Dclcgasi bcrhasil mcnghilangkan kcinginan dar i Portu 

ga I un tu k bcrdcbat mcug cna i Tirnor Timur karcna dice 
gah olch Kctua Kunpcr cnsi schagai scsuatu yang tidak 
ada kaitannya dengan topik yang dibahas. 

b. Dclcgasi tclah bckcrja sccara maksimal sehingga celah 
cclah yang s ensitif dan mcrnojokkan tcrha<lap kcpcn 
tingun Indonesia dapat dcngan rnudah digagalkan. 

c. DPR RI adalah salah satu dar i 58 Parlcmcn Anggota 
anggota IPU yang dcrigan penuh pcrhatian melakukan 
hcrmacam-rnacam kcgiatan dalam rangka mcmpcringati 
Hari Ulang Tahun IPU kc-100. 

Hal yang mcnonjol dan mcnarik pcrhatian adalah scbagai 
herikut: 
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a. Seluruh suasana sidang diliputi oleh semangat baru yang 
berintikan kebebasan, dernokrasi dan hak asasi manusia 
(HAM), sehingga delegasi negara-negara komunispun 
tidak kalah menyuarakan masalah ini. 

b, Masalah hak asasi manusia tidak bisa lagi dipandang 
sebagai masalah dalam negeri tiap negara, tetapi dunia 
Internasional ikut memasalahkannya, 

c. Kalau dalam Konperensi-konperensi IPU yang lalu, 
Portugal dalam melakukan serangan terhadap Indonesia 
mengenai Timer-Timur selalu dibantu oleh negara 
negara bekas jajahannya, kali ini Portugal tidak ada yang 
membantu. 

20. Delegasi DPR-RI sebagai Penasehat Khusus DELRI ke 
Konperensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-IX Gerakan Non Blok 
di Beograd-Yugoslavia dari tanggal 4 sarnpai dengan 7 
September 1989, terdiri dari 4 Anggota Delegasi, dipimpin 
oleh Wakil Ketua DPR Rl/Korinbang, R. Soekardi, 
Narna-nama anggota delegasi selengkapnya adalah : 

1. R. Soekardi 
2. Samsudin 
3. Thaheransyah Karim 
4. Fatimah Achmad, SH 

Dari laporan yang masuk dapat disimpulkan: 
a. Terdapat indikasi bahwa negara-negara Non Blok telah 

berpandangan jauh kedepan, lebih realistik, tidak kon 
frontatif dan lebih tanggap terhadap perkernbangan 
dunia. Titik berat perjuangan politik yang bersifat kon 
frontatif pada masa lalu, cenderung bergeser kebidang 
pembangunan ekonomi, baik sesarna negara Non Blok 
maupun dengan negara-negara industri, 

b. Peranan yang dimainkan Indonesia diantara negara 
negara Non Blok cukup mempunyai arti. Ini telihat 
Iebih dari 20 Kepala Negara asing yang mengadakan 
pertemuan diskusi langsung dengan Presiden Soeharto. 
Pertemuan itu membicarakan bagaimana follow-up dan 
operasional K'IT Non Blok. 

c. Mengenai ca]on Pimpinan negara-negara Non Blok pada 
masa periode yang akan datang, walaupun ada salah satu 
negara sosialis dari Arnerika Latin yang juga berkeingin 
an menjadi Pimpinan negara-negara Non Blok, Indone 
sia tidak bermaksud mengundurkan diri agar jiwa dari 
Non Blok teramankan. 
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21. Delegasi DPR-RI kc World Environment Legislators Forum 
(WELF) di Tokyo Jcpang dari tanggal 9 sarnpai dcngan 10 
Oktober 1989 terdiri dari 3 orang Anggota (1 orang sehagai 
peserta dan 2 orang sebagai peninjau), 
Nama-nama anggota dclegasi tcrsebut adalah : 

1. R. Ng. Bamhang Socpangat 
2. Drs. H. Yan Mokoginta 
3. Drs. Palar Batubara. 

Dari laporan yang rnasuk dapat disimpulkan : 
a. Kehadiran Dclcgasi DPR-RI atas undangan WELF tclah 

mcrnberikan arti yang pcnting, karcna sclain mcngctahui 
kondisi lingkungan h idup, haik yang mcrupakan pro 
blem ncgara maju, maupun ncgara-ncgara bcrkcrnbang, 
juga mendapatkan pcngctahuan tcntang kondisi planet 
bumi kita yang telah tcrcernar. schingga perlu diwaspa 
dai oleh sctiap ncgaru di dunia. 

b. Penyclcnggaraan WELF yang diperkirakan akan berlan 
jut da larn mcmbahas m asal ah pe l cstar ian lingkungan 
hidup, patut dihargai mcngingat masalah lingkungan 
hidup di Indonesia masih merupakan problem nasional 
yang pcrnecahannya rn as ih menggantungkan kepada 
bantuan luar ncgcri. Olch karcna itu sctiap ada undang 
an dari \VELF atau dari negara manapun kepada DPR-Ri 
yang mcngangkut masalah lingkungan hidup scyogya 
nya DPR-Rl dapat mcngirirnkan Delegasinya. 

c. Bagi Delegasi yang akan dikirim u ntuk memcnuhi 
undangan tcrsehut diatas, scbaiknya mcndapatkan bckal 
matcri yang cukup dan se lalu bcrusaha mcndapatkan 
masukan mcngcnai lingkungan hidup haik dari pemcrin 
tah maupun dari mass media. 

d. Dalarn konpcrensi WELF diatas, Dclcgasi DPR-RI tclah 
berhasil mcnangkal tudukan kh ususn ya dar i negara 
ncgara maju , hahwa Indonesia ikut rncmberikan pence 
maran dunia dcngan pcngrusakan hutan tropisnya se 
hingga mcnimhulkan darnpak yang kurang baik tcrhadap 
iklim dunia. 
Walaupun dcmikian, dalam kcnyataannya masih terdapat 
kclcmahan-kelcmnhan tcrhadap pcngelolaan hutan tropis 
kita. Olch karena itu disarankan kcpada Perncr intah agar 
pengawasan terhadap hutan tropis lebih dipcrketat. 
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22. Delegasi DPJR RI sebagai Penasehat Khusus Delegasi RI ke 
Sidang Majelis Umum PBB ke-44 di New York - Amerika 
Serikat dari tanggal 9 September sampai dengan 22 Desem 
ber 1989, terdiri dari2 (dua) orang Anggota. 
Nama-nama anggota delegasi tersebut adalah : 

1. Dr. Bawadiman 
2. Drs. Subagyo. 

Dari laporan yang masuk dapat disimpulkan : 
a. Berkat kerjasama yang baik antara Delegasi DPR-RI dan 

Delegasi RI, maka delegasi telah menjalankan fungsinya 
secara maksimal sesuai dengan misi yang menjadi 
tugasnya. 

b. Dengan suasana membaiknya hubungan antara negara 
negara adi kuasa tam pa kn ya sangat membantu jalannya 
Sidang Majelis Umum PBB ke-44 sehingga masing 
masing peserta dapat menyadari bahwa dunia harus 
menjadi tempat yang lebih baik bagi orang kaya dan 
miskin, kuat dan Iernah. 

c. Perdebatan Umum ban yak menitik beratkan pada masa 
lah kemiskinan dan kependudukan dunia ketiga, bencana 
perdagangan gelap narkotika, ketidakseimbangan tata 
ekonomi, beban hutang dunia ketiga, tidak mengindah 
kan lingkunan hidup yang menyebankan bencana alam, 
ketidak adilan sosial dan pengabaian hak asasi berjuta 
juta manusia di dunia, 

d. Posisi Delegasi Portugal terhadap Indonesia dalam 
masalah Timer Timur masih tetap tidak berubah karena 
selalu menerima laporan sepihak antara lain dari Amnes 
ti Internasional dan perorangan yang tidak bersimpati 
kepada Republik Indonesia. 

23. Delegasi DPR-RI ke Symposium IPU tentang Peranan 
Wanita dalam Parlernen dan Proses Pengambilan Keputusan 
Politik di Jenewa - Swiss dari tanggal 20 sampai dengan 24 
Nopember 1989 terdiri dari 2 (dua) orang Anggota. 
Nama-nama Anggota Delegasi tersebut adalah : 

1. Dra. H. Syamsiar Lasahido 
2. Dra. Roekmini Koesoemo Astoeti Soedjono. 

Dari laporan yang masuk dapat disimpulkan : 
a. Symposium tentang partisipasi wanita dalam parlemen 

dan proses Pengambilan Keputusan Politik yang diada 
kan di Jenewa, Swiss tanggal 20 sampai dengan 24 
Nompember 1989 telah dihadiri oleh Delegasi DPR-RI 
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s , ;ii:;pnp.:, ;::c::: 'N,,ki! Kdua DPR RI 

dan telah mclaksanakan tugasnya dengan baik sesuai 
dcngan misi yang dihawa. 

b. Dclegasi DPR-Rl telah berpartisipasi secara aktif dalam 
acara-acara symposium tersebut dengan memberikan 
tanggapan-tanggapan, saran-saran dan usul-usulan yang 
dapat digun akan u ntuk mengatasi perma salahan yang 
maughamb at hagi kemajuan pcranan wanita dalam 
kehidupan politik khususnya, dan untuk mcningkatkan 
penman wanita pada umurnnya. 

c. Symposium tcrscbut tclan b erhasil membimbing para 
pcscrta un tu k berdia lug sccara bai k dan tcrb uka dalam 
mengetengabkan upaya pen ingk atan peranan wanita 
dalam kehidupan politik, 

2.'~, Delegasi Mu h ihah DPR RI kc Colombia dari tanggal 21 
sarnpai dengan 28 Pcbruar i 1990 terdiri dari 6 ( enarn) Anggo 
! .. ;1 chm 2 (dua] Sckrctarix dipimpin oleh \Vakil Ketua DPR RI, 
Saiful Sulun. 
Namanama Anggota Dr~lq~;!si selengbpnya adalah : 

l , Saiful Sulun 
·1 Ir. Achma d Mocstahid /5tiri 
3 I·LA. Yabya Murad, SH 
4. Sundoro Syamsuri 
5. H. Iman Churmcn 
6 Royani Huminulluh 
7. Arif in PS > Sekrctaris Delcgasi. 
8. Sutrisman > Sckrctaris Dclcgasi. 

O;ici laporan yang masuk dapat disimpulkan : 
Maksud dan tujuan kunju ngan Dc lcgasi DPR-RI ke 
Colombia dapat dipcnuhi clan bcrhasil dcngan baik. 

, Pcr o n serta Kcdu at aa n Bcs ar Rcpuhlik Indonesia di 
Boguta/Co!omh ia mcskipurn he] um berusia 1 ( satu) ta 
h u n n a m un l.:irgbh~langk:1hnya dal arn mcnjalin h u- 
hu n g a n bai k '.\ii!an. kedua n(•gar;1 tclah mcn unju kkan 
hasi] hasilnya y::.r:g po:~itip. 
D(:ngan dib1..\kat;y;1 F:.c:L1,1\;,;m Besar Republ ik Indonesia 
di bogct:: 'hu K_, a .~'.cp,.r:!;\I: Co lomb ia, Pcmerintah 
C)!1;,·,1J·;;, s;]Jif.:it iL :,:-;•<;, '<hij:1ksanaan Pcmcrintah 
1.c c ~~: ~-t. c: s i :J u an rn ( ~ n g n ~j r ;::; ·:) t·r \_.\·-bung an an la r a k e du a 
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Nama-nama Anggota Delegasi selengkapnya adalah : 
1. Dr. H.J. Naro 
2. Abdullah Zaine, SH 
3. Mercellinus Adang Da Gomez 
4. Surastadi 
5. Kemas Babaruddin 
6. I. Gusti Ngurah Yudha 
7. Ors. Gondosutojo ) 
8. Drs. Kasman ) Sekretaris Delegasi, 

Dari laporan yang masuk dapat disimpulkan : 
a. Kunjungan Delegasi Mubibah DPR-RI ke Republik 

Finlandia disambut hangat dan diterima dengan baik 
oleh pihak Pemerintah Finlandia. 

b. Dalam hubungan bilateral antara Republik Indonesia dan 
Finlandia tidak ada permasalahan serta pihak Finlandia 
memandang Indonesia sebagai negara berkembang yang 
cukup potensial dengan politik luar negerinya yang 
banyak memberikan sumbangan pada usaha peredam 
ketegangan maupun stabilitas diberbagai kawasan teru 
tama di Asia Tenggara juga peranan Indonesia bersarna 
negara ASEAN lainnya sukup m endapat perhatian 
Finlandia dalam penyelesaian masalah kamboja. 

c. Di dalam Forum Dewan NORDIK (Nordic Council) 
Finlandia menjadi anggota. Diperolah kesan, bahwa 
Indonesia merupakan salah satu negara berkembang 
yang memperoleh prioritas tinggi dalam usaha kerja 
sama ekonorni. Nordic Investment Bank telah menya 
takan untuk meneruskan pemberian bantuan kepada 
Indonesia dalam bidang Pembangunan dan perdagangan. 

26. Delegasi DPR-RI ke Konperensi Anggota Parlemen Wanita 
Asia mengenai Kependudukan dan Status Wanita, tanggal 12 
sampai dengan 14 Maret 1990 di New Delhi, India. 
Nama-nama Anggota Delegasi sebagai berikut : 

1. Ny. H.S.K. Susilastuti Sutopo Isnomo 
2. Dra. Ny. H. Syarifah Muhtarom 

Dari laporan yang masuk dapat disimpulkan : 
a. The First Asian Women Parliamentarian Conference on 

Populatian and the Status of Women, telah berhasi1 
mempertemukan untuk yang pertama kali anggota 
wanita Parlernen Asia, wakil dari 27 negara dan meng 
ambil kesepakatan untuk tidak hanya berusaha bekerja 
dalam penyusunan produk legislatif bagi wanita di ne 
gara masing-masing, melainkan juga menyusun strategi 
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bersama dalarn melaksanakan Program of Action dan 
mengulurkan tangan kepada masyarakat dalam tingkat 
masal serta menciptakan kesadarannya. 

b. Pcrhatian khusus program bagi wanita adalah human 
rights/hak asasi rnanusia, pendidikan, kesehatan , KB, 
perkawinan, dalam bidang politik UU Perkawinan, hak 
dan kesempatan yang sama dalam hukum, dalarn dimen 
si budaya dan agama, scrta wanita yang bekcrja dalam 
lingkungan bcrbahaya. 

c. Pcrhatian khusus juga perlu diberikan kcpada pelcmba 
gaan perlindungan yang dapat mcmbebaskan wanita dari 
ikatan tradisional yang mcnghamhat peran scrtanya 
secara pcnuh dalam pcrnbangunan. 

d. Anggota Wanita Parlcmcn supaya menjadi "Mata rantai 
Khusus" antara Pemerintah dan masyarkat/rakyat dan 
berfungsi scbagai jalur komuniasi dalam menyatakan 
kebutuhan rakyat. 

e. Agar dibentuk komite Parlcmcn bidang kependudukan 
dan pembangunan yang dipcrkuat dcngan bagian/bidang 
wanita mcndorong partisipasi anggota pria dalarn komitc 
serta mcndukung dan mcmajukan program pertu karan 
<libi<lang kependudukan dan dib idang wanita antara 
anggota parlerncn wanita Asia. 

f. Dcklarasi mengajak anggota wanita Parlemen di Asia 
untuk melanjutkan usahanya menyusun produk lcgislatif 
yang mendukung Program of Action scrta menjamin 
pcrsarnaan hak antara pria dan wanita. Panisipasi wanita 
dalam forum-forum internasional sangat pcnting meru 
pakan potcnsi yang sangat besar dalam pcmbangunan. 

27. Delegasi Muh ib a h DPR-RI kc Bclan<la dari langgal 12 
sampai dengan 19 Maret 1990 terdiri dari 6 (cnarn) Anggota 
dan 2 (dua) Sekrelaris, dipirnpin olch Wakil Kctua DPR RI, 
Drs. Soerjadi. 
Narna-narna Anggota Dclcgasi sclengkapnya adalah : 

1. Drs. Socrjadi 
2. Darnciwar, SH 
3. Andi Mochtar, SH 
4. Wallom Silitonga 
5. Ors. Mardinsyah 
6. Ir. H. Andjar Siswojo 
7. Drs. S.F. Rehalta ) Sekrctaris Delegasi 
8. Drs. Sis Moekayat ) Sekretaris Dclcgasi 

Dari laporan yang masuk dapat disimpulkan : 
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a. Delegasi Muhibah DPR-RI ke Belanda dalam melaksa 
nakan misinya telah berhasil dengan baik serta mening 
katkan sating pengertian dimasa yang akan datang, 

b. Delegasi DPR-RI telah mengadakan tukar pikiran/dis 
kusi dengan pelbagai kalangan, khususnya dengan 
Parlemen Belanda dan telah berhasrl meningkatkan 
saling pengertian dan hubungan balk di antara Parlemen 
kedua negara. OLeh karena itu apa yang dicapai oleh 
Wakil rakyat tersebut perlu ditingkatkan dan dilanjutkan 
dimasa yang akan datang. 

c. Di Eropa khususnya di negara Belanda Hak-hak Asasi 
Manusia merupakan issu sentral yang mendominir pola 
pola pikir mereka dalam merumuskan kebijaksanaan se 
bagai upaya untuk menghargai martabat manusia yang 
kiranya perlu diantisipasi secara proporsional, 

d. Untuk mengadapi berbagai masalah, khususnya yang 
dapat merugikan atau menurunkan citra Indonesia di 
Belanda, diharapkan agar peranan dan kemampuan 
KBRI di Belanda lebih ditingkatkan terutama dalarn 
memberikan informasi dan penerangan kepada rnasyara 
kat Belanda. 

28. Delegasi Muhibah DPR-RI ke Canada tanggal 18 sampai 
dengan 24 Maret 1990 terdiri dari 6 (enam) Anggota dan 2 
(dua) Sekretaris, dipirnpin o[eh Wakil Ketua DPR R(, 
R. Soekardi. 
Nama-nama Anggota Delegasi selengkapnya adalah: 

1. R. Soekardi 
2. H. Abdul Firman 
3. Ors. Soedarmadji 
4. Ors. Kafandi 
5. Ny. Muchfudhon Aly Ubaid 
6. B.N. Marbun, SH 
7. Dra. Ny. Sumarjati Haryanto ) Sekretaris delegasi 
8. Ors. Sudjito ) Sekretaris Delegasi 

Dari laporan yang rnasuk dapat disimpulkan : 
a. Kunjungan Delegasi Muhibah DPR-RI ke Kanada 

merupakan kunjugan balasan dari kunjungan Parlemen 
Kanada tahun 1987, telah berjalan dengan lancar bahkan 
mengenai Timor Timur tidak pernah ditanyakan kepada 
Delegasi, 

b. Demokrasi Indonesia mendapat perhatian di Kanada 
terutama dalam menggalang persatuan dan kesatuan 
bangsa Indonesia sangat menarik untuk dipelajari, 
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c. Huhungan Bilateral Indoncsia-Kanada pcrlu diungkat 
kan. 

d. Pasaran Kanada masih tcrbuka luas dan pcrlu dilakukan 
tcr ob osan-ter obosan agar dapat dia dakan huhungan 
Iangsung dalam mcmpcrluas usaha dihidang pcrdangan. 
Juga pcr lu dijajag i dan dipclajari ke in g in an Kan ada 
untuk kcmungkinan kcrjasarna di hidang industri pencr 
hangan yang mcngarah kcpada pcmenunan kchutuhan 
pesawat lcrhang di kawasan Asia Pasifik. 

c. Perlu dijalin kcrjasarna dibidang pelcstarian lingkungan 
h idup juga kcrjasarna dalam b id an g tchnologi pcr lu 
mcndapal pcrhatian. 

L Per lu dicar ikan jalan kcluar hagi para mahasiswa Indo 
nesia di Kanada da l arn rncug atasi hcrbug ai masalah 
yang dihadapi tcrutama rnengcnai masalah heasiswa para 
karyasiswa. 

g. Khusus hagi Kuta Metropolitan Jakarta Raya agar sccara 
int ens if m crnpc lajar i sistim angkutan u rn urn da l arn 
rangka kcrjasarna dcngan pihak Toronto Transit Com 
mission. 

29. Delegasi DPR-Rl kc Pcrtcmu.m Asia Population and Devel 
opment (APDA) kc-o tanggal 22 sarnpai dcngan 23 Maret 
1990 Ji Jakarta dipirnpin oleh Anggota Kornisi X Bamhang 
Supangat. 
Nama-nama Anggota Delcgasi sclcngkapnya adalah : 

1. Bambung Supangat 
2. Drs. H. Yan Mokoginta 
3. Willy Kairupan 
4. H.:'vt. Soclardi Hadis;1poetra 
5. Ny. H.S.K. Sus il.istuti Sutopo Isnorno 
6. Ny. Ir. Tali Sunarti Sumiarno 
7. Pujo Bintorn 
8. Prof DR. dr. J.11.A Mand.mg 
9. Dr. Taheri Noor, MA 

IO. Basas Suyono 
11. N.M. Budi Waluyo 
12. Ors. Achrnad Fauzi ) Sckretaris Dclcgasi 
13. Sjotjan Noor, BA ) Sckretaris Dclcgasi 
l4. Ors. Amir Syarifuddin ) Sekrctaris D~kgasi 

Dari laporan yang masuk dapat disirnpulkan : 
a. Delcgasi DPR-RI bcscrta para pejahat d ar i BKKBN, 

Kantor Mcntcri Negara KLH dan Departcmcn Transmi 
grasi tclah mclaksanakan tugas sccara maksimal sesuai 
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dengan misi yang dibawa pada pertemuan APDA ke-6 di 
Jakarta. Delegasi telah berpartisipasi aktif dalam acara 
APDA ke-6 dengan membe-rikan pidato, tanggapan, 
saran, usul yang dapat digunakan untuk mengatasi per 
masalahan yang menyangkut dan menghambat proses 
kependudukan dan pembangunan. 

b. Diskusi pada perternuan APDA ini rnenitik beratkan 
pada kesejahteraan penduduk mernasuki tahun 1990 
dengan rnempertimbangkan 3 permasalahan sebagai 
berikut : 
a) Pertambahan penduduk yang sernakin meningkat. 
b) Pengaruh pengrusakan lingkungan total yang tidak 

terbatas. 
c) Perbedaan peningkatan ekonomi yang mencolok 

antara negara-negara maju dengan negara berkem 
bang. 

c. Perternuan APDA ke-6 di Jakarta, baru kali ini berhasil 
membimbing para peserta untuk berdiskusi secara terbu 
ka dalam mengetengahkan pendapatnya sehingga sampai 
kepada Jakarta Appeal yang merupakan kesepakatan 
bersama para Anggota Delegasi. 

30. Delegasi DPR-RI ke Asian Population and Development 
Association (APDA) tanggal 20 - 26 Mei 1990 di Tokyo - 
Jepang, dipimpin oleh Wakil Ketua DPR-RI, Soerjadi, 
Nama-nama Anggota Delegasi selengkapnya adalah : 

1. Soerjadi 
2. Drs. H. Parindo Rusli Mokoginta 
3. Dr. Taheri Noor 
4. Bambang Supangat 
5. Ny. H.S.K. Susilastuti Sutopo Isnomo 
6. Drs, Amir Syarifudin Munir - Sekretaris Delegasi. 

Dari laporan yang masuk disimpulkan : 
a. Kunjungan Delegasi DPR-Rl ke APDA di Jepang telah 

berhasil dengan baik dan terlah mempererat hubungan 
antara anggota DPR-Ri dan Anggota DIET Jepang. 

b. Delegasi DPR - RI telah memperoleh masukan-masukan 
antara lain dalarn mengatasi kepadatan penduduk, ban 
tuan pembangunan, masalah kependudukan dan ling 
kungan hidup juga bantuan dalam bidang human Re 
sources development dan science and technology. 

c. PPI Jepang sangat berkeinginan untuk mengetahui 
perkembangan pembangunan di Indonesia. 
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31. Dclcgasi DPR-RI kc Konpcrcnsi IPU kc-83 tanggal 2 - 7 
April 1990 di Nicosia - Cyprus terdiri dari 6 (cnam) Anggota 
dan 2 (dua) Sckrctaris, dipimpin oleh Kctua BKSAP, Susatyo 
Mardhi. 
Nama-nama Anggota Dclcgasi sclcngkapnya adalah : 

1. Susatyo Mardhi 
2. Marzuki Darusman, SH 
3. l'y. Tali Sumiyati Darsoyo 
4. Ir. Soenary Haddadc 
5. Willy Kairupan 
6. Marcel Bcding 
7. Paulus Wcto ) 
8. Tatang Sutharsa ) Sckrctaris Dclcgasi. 

Dari laporan yang rnasuk dapat disimpulkan : 
a. Delegasi Indonesia tclah dapat mencegah meluasnya 

pcmbicaraan mcngcnai Timor Timur dcngan jalan tidak 
menanggapi pidato Portugal yang mcnycrang Indonesia 
mengenai masalah Tirn or Timur. 

b. Berkat lobby intensif yang di lakukan Dclcgasi Indone 
sia, sa l ah scor an g Anggota Dclcgasi DPR-Rl Sdr. 
Marzuki Darusman, SH tclah tcrpilih mcnjad i salah 
scorang Wakil Kctua Komisi Kcpar lcmcrian, Hukum 
dan Hak-hak Asasi Manusia IPU. 

32. Ddegasi Muhibah DPR-RI kc Thailand tanggal 29 April - 3 
Mei 1990 tcr dir i Jari 6 Anggota dan 2 (dua ) Sckretaris, 
dipimpin oleh Wakil Kctua DPR-RJ, Saiful Sulun. 
Adapun nama-nama Anggota Dclcgasi sclcngkapnya adalah : 

1. Saiful Sulun 
2. Drs. Sockarno Darmosockarto, ~·IPA 
3. Sri Rcdjcki Lasrnidar, SH 
4. Socbijono, SI f 
5. Drs. TaJjuJJin Ibrahim 
6. Paulian Silalahi 
7. Drs, imam Sayoga 
8. u mar, BA ) Sckrctaris Dclcgasi. 

Dari laporan yang rnasuk dnpat disimpulkan: 
a. Dcngan kunjungan Dclcgasi DPR-RI, huhungan bilateral 

antara kcdua ncgara terjalin scmakin erat. 
h. Sccara umum ekonomi Thailand akhir-akhir ini mcnun 

jukkan penampilan yang cukup baik dcngan ditunjang 
olch invcsiasi, par iwisata , pcrdagangan, pcrtanian dan 
scbagainya. 
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c. Di bidang pariwisata Thailand telah mengalami kema 
juan yang cukup pesat karena dilakukan secara sungguh 
sungguh dan terpadu dibawah pimpinan Perdana Men 
teri, 

d. Di bidang perdaganan ekspor Thailand pada tahun 1989 
mengalami kenaikan berkat dukungan dari Pemerintah. 

e. Produksi pertanian mengalami kenaikan dengan me 
ningkatkan produksi hortikultura seperti buah-buahan, 
sayur-sayuran dan sebagainya serta mengembangkan 
agro industri, 

f. Di bidang ekonomi, para pakar pada umumnya sepakat 
bahwa dalam waktu beberapa tahun mendatang Thailand 
akan tampil sebagai "Macan Asia" kelima sesudah Korea 
Sela tan, Taiwan Hongkong dan Singapura. 

33. Delegasi DPR-RI ke Konperensi Antar Parlemen mengai 
Pengaruh Lingkungan terhadap Dunia yang diselenggarakan 
di Washington DC - Amerika Serikat dari tanggal 29 April 
sampai dengan 3 Mei 1990, terdiri dari 7 (tujuh) Anggota dan 
3 (tiga) Pejabat dari Depertemen-departemen, dipimpin oleh 
Wakil Ketua DPR-RI, DR. H.J. Naro. 
Narna-nama Anggota Delegasi selengkapnya adalah : 

1. DR. H. I. Naro 
2. Ors. Yan Mokoginta 
3. R. Ng. Bambang Soepangat 
4. Ny. H.S.K. Susilastuti Sutopo Isnomo 
5. Drs. Theo L. Sambuaga 
6. Drs. Yanis Zahiruddin 
7. H. kemas Badaruddin 
8. Prof.Dr.Ir.F.Gunawannan Suratmo (Dep.Kehutanan) 
9. Willie Smits (Dep. Kehutanan) 

10. Dr. Cholil Abdullah, MPH (BKKBN) 
Dari laporan yang masuk dapat disimpulkan : 
a. Perrnasalahan mengenai lingkungan Hidup sudah tidak 

lagi diara h kan kenegara tr opis termasu k Indonesia, 
kecuali masalah keanekaragaman biologi. 

b. Tekanan terhadap negara-negera yang merniliki hutan 
tropis sudah banyak berubah, kecuali oleh beberapa 
individu dan NGO. 

c. Berkat lobbying yang intensif oleh delegasi DPR RI, 
Indonesia dinyatakan terbaik dalam pengelolaan hutan 
tropis dibanding negara hutan tropis lainnya. Usaha 
Indonesia untuk menjaga kelestarian hutan tropispun 
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oleh forum dinyatakan pantas serta pcrlu didukung Jan 
dibantu. 

34. Dclcg asi Mu h ib ah DPR-RI kc Uni Soviet dan Rcpub lik 
Federal Jerman tanggal 9 Ju n i - 24 Juni 1990 tcr dir i dar i 6 
Anggota dan seorang sckr etar is, dipirnpin olch Kctua DPR 
RI M.Kharis Suhud. 
Narna-nama anggota dc\cgasi sclcngkapnya aualah : 

1. M. Kharis Suhud 
2. R. Kartidjo 
3. A.A Oka Mahcndra, SH 
4. Yan Hendrik Salu 
5. Thahcransyah Karim 
6. Ny. Megawatt Taufiq Kicmas 
7. Suharto (Sc kretaris Dckgasi) 

Dari laporan yang rnaxuk dapat disimpulkan : 
a. Se car a urnum da pat dikcrnu kakan bahwa waktu kun 

jungan kc USSR dan Jerman Barnt sangat tcpat , karcna 
di dua negara tcrscbut scdang hcrlangsung pcruhah an 
pcruhahan hcsar yang sangat mcndasar sifatnya dan akan 
m cm pu ny a i da m pa k pad a s e lu r u h du n i a s cr ta a kan 
rncrubah pcta polirik di Eropa. 

b. Uni Soviet maupun Rcpuhlik Federal Jerman masing 
masing mcmhu ktikan hahwa langkah-Iangkah yang 
mcrcka tcrnpuh sckarang ini adalah bcnar-bcnar tulus 
dan t i d a k m e n irnbu l k a n kccur ig a a n pada tctangga 
tdangganya maupun dunia pada umumnya serta mcnya 
takan hahwa Indonesia mcmiliki pcr<rnan pcnting Ji 
kawasan Asia Pasi fi k. 

c. Ditihat dari segi pol iti k , hubungan haik antara ncgara 
Jerman yang bcrsatu dcngan Indonesia akun dapat dib ina 
hahkan dapat mcmbuikan pcluang untuk lchih diiing 
katkan. 

d. Pcmbcn tu kan PME m cr u pa k a n pcr i st iw a s cj ar ah di 
Ero pa yang tida k mu ngkin di hi nduri. Pasar Masyu ra kat 
Ero pa yang sckarang masih d iwar n a i ol eh hcrhagai 
h a mb ata n ti n g k a! n a s io n a l yang dib u a t o lch ncgara 
anggota, akan dihapuskan menjclang 11 kh ir tah u n 1992. 
Sejak saat itu p:1s<ir Er opa diintc gra;.;,ikan kc dalarn satu 
wi!ayah p:1sar yang beb.is bagi lalu lintus orang, harang 
modal dan jasa. 
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35. Delegasi DPR RI sebagai Penasebat Khusus Delegasi Repub 
lik Indonesia ke Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa 
bangsa (SMU-PBB) ke-45 di New York-Amerika Serikat 
dari tanggal 18 September - pertengahan Desernher 1990, 
terdiri dari 2 (dua) Anggota yaitu : 

1. Warnohardjo, SE 
2. Drs. Sabar Koembino, 

Dari laporan yang rnasuk dapat disimpulkan : 
a. Krisis Teluk Persia perkembangannya sangat tidak 

menentu. Usaha-usaha diplornatik masih terus dilak 
sanakan untuk dapat menyelesaikan masalah secara 
tuntas. 
Krisis Teluk yang berkepanjangan akan lebih me 
macu resesi ekonomi dunia, kenaikan harga minyak 
bumi yang sulit diramalkan dan sangat berpengaruh 
pada laju pembangunan di Indonesia. 

b. Masalah Timor Timur masih dapat ditangani. 
c. Perkembangan Eropa Timur masih perlu diikuti dengan 

seksama. Demikian pula bersatunya Jerman Barat dan 
Timur merupakan tahap permulaan yang mungkin akan 
merubah wajah Eropa Timur. 

d. Perkembangan Kampuchea sudah mencapai tahap yang 
menentukan. Masalah intern pihak bersengketa merupa 
kan kendala. Tahap-tahap penyelesaian akan dilakukan 
melalui perundingan internasional secara bergilir di 
negara-negara pengambil keputusan. 

e. Pelaksanaan sanksi ekonomi Dewan Keamanan PBB 
terhadap Irak mempunyai dampak bidang perekonomian 
yang sangat luas. 

36. Delegasi DPR RI sebagai Penasehat Khusus Delegasi Repub 
lik Indonesia ke Konperensi para Menteri Penerangan Nega 
ra-negara Non Blok (COMINAC III) di Havana-Cuba, 
tanggal 24 - 29 September 1990 yang dihadiri seorang 
Anggota yaitu Joni Herlaut Sumarjono. 
Dari laporan yang masuk dapat disimpulkan : 
a. Dalam forum COMINAC Ill, delegasi Indonesia telah 

menyerukan pentingnya implementasi "action pro 
gramme" yang telah direncanakan dan menghin darkan 
diri dari masalah-masalah pertentangan politis yang 
sekiranya dapat rnenghambat rencana kerja COMINAC. 

b. Pendirian dan sikap delegasi Indonesia tersebut telah 
ditegaskan dalarn pidato Menteri Penerangan RI dalam 
Sidang Pleno COMINAC III yang mengharapkan agar 
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COMINAC dapat lebih rcalistik mengimp\cmcntasikan 
program kerjanya untuk mewujudkan cita-cita NlICO 
(New International Infor-mation and Communication 
Order). 

c. Sccara urnum COMINAC III berjalan la near dan para 
anggota ncgara-negara Non-Blok marnpu menahan diri 
untuk ti dak mcmperuncing suasana po li t ik ncgara 
ncgara tertcntu yang sedang berscngketa. 
Kcsem uan ya itu dilandasi o l eh sern anga t cita-cita 
Gcrakan Non Blok (Non-Aligned Movement) dalam 
mewujudkan kc-scjahteraan para anggota dan tcrwujud 
nya pcrdarnaian dunia: 

37. Dclegasi DPR RI kc Glohal Parliamentarians Conference on 
Human Settlement and Development di Tokyo-Jcpang , 
tanggal 25 - 28 September 1990, dihadiri seorang Anggota 
yaitu Ny. H.S.K. Susilastuti Isnomo. 
Dari laporan yang masuk dapat disimpulkan : 
a. Konpcrcnsi Glohal Parliamentarians Lelah rnenunjukan 

pcrhatian yang bcsar dan upaya yang sungguh-sungguh 
dari anggota par lcmcn 1.llhcrhaga[ ncgara untuk dapat 
mcnangani masalah pernukiman, perumahan dan ling 
kungan. 

b. Pcrlu adanya pcning katan kerjasama yang lehih crat dan 
dukungan hantuan dari ncgara yang sudah maju kepada 
ncgara berkcrnbang. 

c. Pcrlu memper kokoh pcran par lcmcn dalam menunjang 
"Global Shelter Strategy to the Year 2000". 

d. Me la l u i konpcr ensi in i tel ah d i dapa t gamharan yang 
lchih jelas tcntang masalah yang dihadapi dunia dalam 
bidang pcmukirnan dan lingkungan. 

c. Diyakini adanya pcngertian hahwa masalah pelcstarian 
lingkungan du n i a (Glohal Environment) a kan sulit 
dicapai tanpa adanya pcrbaikan lingkungan pcrnukiman. 

f. Khusus mengenai pcranan wanita ditekankan pentingnya 
pcran serta wanita di hidang ini. Perlu adanya pcningka 
tan legal status mcnghilangkan diskriminasi dan hamha 
tan sosial budaya yang mcnyangkut wanita an tar lain 
pcrurnahan, ta-nah dan kcuangan. Wanita mcmpunyai 
pcranan pcncntu dalarn mcncntukan kwalitas kehidupan 
kcluarga olch karcna itu waj ib mendapatkan perhatian 
dan kescmpatan dalarn proses merientukan kcbijaksa 
naan. 
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38, Delegasi DPR R! ke The Third General Asemmbly of Asian 
Forum of Parliamentarians on Popu1ation and Development 
tanggal 15 - 18 Oktober 1990, terdiri dari 2 (dua) Anggota, 
yaitu: 

1. Dr. Ida Yusi Dahlan 
2. Sukardi. 

Dari laporan yang masuk dapat disimpulkan : 
a. Keikutsertaan Indonesia pada pertemuan APDA sangat 

lah di pandang perlu, mengingat masalah kependudukan, 
Iingkungan hidup dart pembangunan ini adalah issue 
yang sangat menonjol pada era globalisasi sekarang ini. 
Melalui parliamentarianslah/anggota parlemen dalam hal 
ini anggota DPR, rakyat dapat menyampaikan aspirasi 
nya. 

b. Delegasi telah berusaha untuk dapat berpartisipasi secara 
maksimal demi kepentingan kemanusiaan secara umum 
dan kepentingan seluruh bangsa Indonesia khususnya. 

c. Diskusi secara keseluruhan berusaha untuk menemukan 
cam yang paling tepat untuk mendapatkan masa depan 
yang lebih cerah dari masa lalu melalui : 

Aspek Kependudukan 
Aspek Lingkungan 
Didalam suatu kerangka pembangunan yang berke 
sinambungan, 

Untuk mencapai cita-cita bersama masyarkat adil, 
makmur dan merata. 

39. Delegasi DPR-RI ke Konperensi IPU ke-84 di Punta deJ 
Este-Uruguay tanggal 15 sampai dengan 20 Oktober 1990, 
terdiri dari 6 Anggota dan seorang Sekretaris dipimpin oleh 
Susatyo Mardhi, 
Nama-nama Anggota Delegasi selengkapnya adalah : 

1. Susatyo Mardhi 
2. Marzuki Darusman, SH 
3. Djoko Sudyatmiko 
4. Ny. Tati Sumiyati Darsoyo 
5. Clementmo Dos Reis Amaral 
6. Drs. E. Syarifuddin 
7. Paulus Weto - Sekretaris Delegasi 

Dari laporan yang masuk dapat disimpulkan : 
a. Melalui lobby yang intensif delegasi dapat mencegah 

masuknya masalah Tirnor Timur dalam resolusi IPU. 
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b. Terpilihnya anggota dclcgasi Indonesia Ny. Ta ti 
Sumiyati Darsoyo sehagai koordinator Anggota 
Parlemcn Wanita IPU untuk masa jabatan 2 tahun. 

40. Delcgasi Muhibah DPR-RI kc Papua New Guinea langgal 10 
sampai dcngan 17 Nopcmber 1990, tcrdiri dar i 6 Anggota 
dan seorang Sckrctaris, dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, 
Saiful Sulun. 
Adapun nama-nama anggola delcgasi selcngkapnya adalah : 

1. Saiful Sulun 
2. M.Z. Wasaraka 
3. Drs. DS. Isaac Saujay 
4. Drs. Rahardjo 
5. Andi Cella Nurdin 
6. Drs. H. Ukun Suryarnan 
7. Ruslan Salarnun, BA - Sekrctaris Dclcgasi. 

Dari laporan yang rnasuk dapat disirnpulkan : 
a. Kunjungan Dclegasi Muh ibah DPR-RI kc PNG hcrlang 

sung dcngan hai k. 
h. Hubungan Indonesia dan PNG, yang sebelumnya mcm 

buruk sejak pcrtcngahan 1988 akihat masalah pclintas 
batas, pe langgaran pcrbatasan laut RI - PNG, Tra nsrni 
grasi di Irian Jaya Lian Gerakan pcngacau liar/organisasi 
Papua Mer dcka, menjadi sernakin baik. 

c. Dirasakan adanya perub ahan si kap Pcmcrintah PNG 
yang tidak mentulclir gcromholan OPM beroperasi di 
PNG, walaupun pcrobahan sistatement-statcmcnt politik 
yang dikcluarkan olch OPM di PNG yang merugikan RI. 

d. Kcdua ncg ar a, Pcm er iruah RI dan Pcrncr intah PNG 
sepcndapat <.kngan Delcgasi DPR-RI, bahwa masalah 
GPL/OPM h ar us discl csai kan sccar a tuntas sehingga 
tidak akan mcnggangu hubungan kcdua ncgara. Pemcr 
intah PNG mcncgaskan bahwa PNG tidak rnau mcnjadi 
korban OPM apalagi kalau sampa i terjadi korban pada 
pihak rakyat PNG. 

41. Dclcgasi DPR RI kc Sidang International Tropical Timber 
Orga-nization (lTTO) pada tanggal 16-23 Nopecmbcr 1990 
di Yokohama, Jepang, yang dihadiri olch satu orang Anggota 
Komisi lV 
Dari laporan yang masuk dapat disimpulkan : 
a. Delcgasi Indonesia Lelah herhasil rneya kinkan nagara 

ncgara pescrta lTI'C) terhadap bcberapa kcbijaksanaan di 
bidang kehutanan, antara lain tentang : 
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1) pelanggaran ekspor log dengan berbagai implikasi 
nya; 

2) kebijaksanaan dan pola penanaman kembali hutan, 
khususnya melalui program IITI; 

3) sikap dan pendapat Indonesia bahwa kerusakan 
hutan tropis bukan semata-mata tanggung jawab 
bersama masyarakat dunia terutama negara-negara 
konsumen. 

b. Delegasi Indonesia telah berhasil mendemonstrasikan 
fakta dan data, bahwa Indoenesia tidak merusak hutan 
secara brutal dan tan pa tanggung jawab, tetapi secara 
berencana dan optimal telah memenfaatkannya untuk 
menunjang pendapatan negara dalam rangka kesejahte 
raan bangsa dan rakyat Indonesia. 

c. Indonesia perlu lebih memanfaatkan forum ITIO untuk 
menetralisir berbagai isu negatif terhadap kebijaksanaan 
hutan tropis, 

42. Delegasi DPR RI ke Sidang Food And Agriculture Organiza 
tion (FAO) Council pada tanggal 19-30 Nopember 1990 di 
Roma-Italia yang dihadiri oleh satu orang Anggota DPR RI 
dari Komisi IV, yaitu Sutahan Mangunsentono. 
Dari laporan yang masuk dapat disimpulkan : 
a. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa Sidang telah 

berhasil membahas masalah yang penting untuk kegiatan 
FAO, dan De1egasi Indonesia telah berperan aktif dalam 
sidang tersebut. 

b. Indonesia akan menghadapi pemilihan ulang keanggo 
taan dalam FAO Council pada konperensi FAO ke-26 
yang akan datang. 
Keanggotaan ini sangat penting untuk dipertahankan 
demi menjamin terlaksananya kepentlngan-kepentingan 
nasional dalam forum FAO. 

c. Masalah hutan akan selalu menjadi masalah utama 
dalam setiap forum FAO, oleh karenanya Indonesia 
perlu mengantisipasi secara dini terhadap masalah terse 
but. 

43. Delegasi Muhibah DPR RI ke Australia pada tanggal 2 
Desember 1990, terdiri dari 6 Anggota dan seorang Sekreta 
ris, yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, R. Soekardi, 
Nama-nama Anggota selengkapnya : 

1) R. Soekardi 
2) Ny. Mien Sugandhi 
3) Dra. Ny. Inne Adriana Soekaryo 
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4) Soetedjo 
5) Drs. Yusuf Syakir 
6) Sardjito Dharsocki 
7) Sudjito 

Dari laporan yang masuk dapat disimpulkan : 
a. Kunjungan Dclcgasi Muhihah DPR RI ke Australia yang 

merupakan halasan kunjungan Dclcgasi Parlcrncn Aus· 
tralia tahun 1989, tclah bcrjalan dcngan baik dan lancar. 
Kedatangan dclegasi disamhut dcngan hangat, bcrsaha 
hat dan dalarn suasana kckcluargaan. 

b. Huhungan bilateral antara k cdua ncgara rnasih pcrlu 
ditingkatkan, untuk itu per l u dirangsang pcningkatan 
program sating kunjung antar , k cdua b a ng sa dalam 
scgala tingkatan. 

c. Pasar Australia mas ih t erhu ka lu a s , untuk itu pcr lu 
dilakukan ter obosan-terobosan agar dapat diadakan 
hubungan langsung oleh jalur swasta dalarn rncmperluas 
usaha di hidang pcrdagangun dan transportasi, khusus 
nya hubungan langsung Surabaya-Perth. 

d. Pcrlu dijalin kcrja sama di b idang pcrtanian, lingkungan 
hidup dan pcningkatan hantuan bagi mahasiswa Indone 
sia yang bel ajar di Australia tcrutama dalarn mcngatasi 
masalah yang dihadapi untuk mcnunjang sukscsnya studi 
mercka. 

44. Dclcgasi DPR RI kc Konpcrcnsi Antar Waktu IPU tcntang 
kerj a sarn a ek ono m i di Kawasan Asia Pasif ik tanggal 28 
Januari s.d. 1 Pcbruari 1991 di Jornticn-Thail.md, terdir i dari 
2 orang anggota dan l orang Sckrctaris, yaitu : 

I) Ny. Susantini Sukono, SE 
2) \Villy Kairupan 
3) Riado Simandjuntak 

Dari laporan yang masuk dapat disimpulkan : 
a. Konpercnsi tclah hcrhasil dcngan su kscs bcr kat scma 

ngat yang mcnjiwai para anggota parlcmen di wilayah 
Asia Pasifik dalarn pcmb icar aan-pcmb icar aan selarna 
konpercnsi, 

b. Kclompok Asia Pasifik dcngan hantuan Sckjcn IPU, 
hcndakn ya : 
l) Mcmpcrtimhangkan kemungkinan diadakannya pcr 

ternuan-pertcmuan IPU lebih lanjut untuk mcmbica 
rak an aspck-aspek khusus dar ipada kerja sama 
regional. 
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2) Mempelajari cara dan metoda untuk merangsang 
pendekatan dan memperluas kerja sama di bidang 
lain. 

c. Para anggota Parlemen yang aktif dalam IPU hendaknya 
mengembangkan kemampuan berdiplomasi untuk mem 
bina hubungan-hubungan yang dapat meningkatkan 
kerja sama ekonomi regional. 

d. Tiap Nasional Group hendaknya meneruskan hasil-hasil 
konperensi ini kepada komisi-komisi dalarn Parlemen 
masing-masing untuk bahan rapat kerja dengan pihak 
Pemerintah serta dijadikan bahan untuk badan-badan/ 
lembaga-lembaga nasional yang relevan. 

45. Delegasi DPR RI sebagai Penasehat Khusus Delegasi RI ke 
Sidang Kornisi Hak-hak Asasi Manusia PBB ke-37 pada 
tanggal 21 Pebruari s.d. 5 Maret 1991 di Jenewa, dihadiri 
oieh satu orang Anggota DPR RI dari Komisi I, yaitu Drs. 
Theo L. Sambuaga, 

46. Delegasi Muhibah DPR RI ke Selandia Baru, pada tanggal 5 
s.d. 12 April 1991, yang terdiri dari 6 Anggota dan 2 (dua) 
sekretaris dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, R. Soekardi, 
Nama-nama Anggota selengkapnya : 

1) R. Soekardi 
2) Ir. Abdullah Puteh 
3) H. Oyon Tahyan 
4) Ors. Kafandi 
5) H. Rusnain Yahya 
6) A. Tyas Satijono Soenarto 
7) Drs. Edo Wasdi 
8) Bambang Susetyo Nugroho 

Dari laporan yang masuk dapat disimpulkan : 
a. Kunjungan Delegasi Muhibah DPR RI ke Selandia Baru 

telah berjalan dengan baik dan lancar. Kedatangan 
Delegasi disambut dengan baik, bersahabat, dan dalam 
suasana kekeluargaan. 

b, Hubungan antara Indonesia dan Selandia Baru masih 
perlu ditingkatkan baik dalam bidang perdagangan, 
teknologi dan pariwisata, baik antar Pemerintah maupun 
swasta. Untuk itu perlu dirangsang peningkatan program 
sating kunjung antara kedua bangsa dalam segala bidang 
dan tingkatan. 

c. Dalam rangka meningkatkan dan menggalakkan bidang 
pariwisata Indonesia yang lebih baik antar instansi dan 
peluang yang ada betul-betul dapat dimanfaatkan. 
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47. Delegasi Muhibah DPR RI kc Italia pada tanggal 7 s.d. 13 
April 1991, terdiri dari 6 ( cnam) Anggota dan 2 ( dua) Sekrc 
taris dipimpin oleh Wakil Kctua DPR Rr, Drs. Socrjadi, 
Narna-narna Anggota Dclcgasi sclcngkapnya : 

1) Drs. Socrjadi 
2) Socsanto Bangocnnagoro, SH 
3) Ny. Sri Rcjcki lndro Subagio 
4) Socbijono 
5) H.M. Dja,far Siddiq 
6) Fatimah Achmad, SH 
7) Drs. Dudung Kamaluddin 
8) Ors. R. Harmono 

Dari laporan yang masuk dapat disimpulkan : 
a. Kunjungan Dclcgasi Muhibah DPR RI kc Itali, se lain 

bcrupaya mcningkatkan huhun g a n kcrja sarna ant ar a 
Indonesia d a n lt a l i tctapi juga d a l a m r a n g k a i k u t 
mcmecahkan permasalahan-permasalahan antar hangsa 
di Junia mcla-lui pcrnhicaraan-pcmbicaraan atau diskusi. 

b. Kunjungan Dclcgasi Muh ihah DPR RI kc Ita li te l ah 
bcrnasi! mcmhuka pcrnatian Lian pandangan masyarakat 
ltali terhadap Indonesia khususnya pcngusaha/industria 
wan bag i kcmungkinan potensi yang hisa dikemhang 
kan. Dalam ka itan in i pihak [tali m cm cr lu kan data/ 
inforrnasi yang cu kup tcntang berbagai kcmungkinan 
tcrmasuk inlormasi mcngcnai investasi di Pulau Batam. 

c. Indonesia pcrlu mcngadakan pcnanganan dcngan sebaik 
baikn y;i mcngcnai promosi p a r iw is ata di ltali dan 
m cma nfaatkan kcsc diaan pcngusaha par iwisata Itali 
untuk mcmban tu Jan bck crja sama. Sc la in i tu per lu 
adanya lang kah-Ia ng ka h kon krit un tu k mere a 1 isir kcsc 
d iaan pihak Ital i untuk mcningkatkan pcmb er ian hea 
siswa bagi mahasiswa/pclajar Indonesia untuk helajar di 
Jtali. 

48. Delcgasi Muhibah DPR Rl kc Pcrancis pada tangg,al 12 - 22 
April 1991, yang tcrdiri dari enarn anggota dan dua sckreta 
ris, dipimpin olch Wakit Kctua DPR RI, DR . .HJ.Naro, SH. 
Nama-nama anggota sclcngkapnya : 

1) DR. H.J. Naro, SH 
2) DR. Ir. G.M.Tampuholon 
3) Drs. Aloysius A toy 
4) Mohammad Diran 
5) H. Fachrurazy A.H. 
6) Alexander Wenas 
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7) Soebijono, SH 
8) Mochamad Djamaksari 

Dari laporan yang masuk dapat disirnpulkan : 
a. Kunjungan Delegasi Muhibah DPR RI ke Perancis telah 

berhasil mengemban misinya dengan baik, kedatangan 
Delegasi disarnbut dengan baik dan ramah oleh para 
Anggota Parlernen serta Senat maupun oleh Menteri 
Kabinet Republik Perancis ; 

b, Perancis mernandang Indonesia sebagai negara berkem 
bang yang potensial dan menghargai peranan Indonesia 
dalam penyelesaian masalah Kamboja ; 

c. Perlu ditingkatkan hubungan antara Indonesia-Perancis 
baik di bidang politik seperti kerja sama dalam penye 
lesaian masalah Kamboja, di bidang ekonomi perda 
gangan, investasi serta hal-hal lain dalarn rangka meng 
hadapi pasar tunggal Eropa 1993. Dalam rangka itu 
Parlernen Perancis mengharapkan adanya undangan dari 
DPR RI pada bulan Januari atau Juli 1992. 

49. Delegasi DPR RI ke Konperensi IPU ke-85, pada tanggal 29 
April s.d. 4 Mei 1991 di Pyongyang-Repub lik Rakyat 
Demokrasi Korea, terdiri dari enam Anggota dan dua Sekre 
taris, yang dipim-pin oleh Ketua BKSAP, Susatyo Mardhi, 
Nama-nama Delegasi selengkapnya : 

1) Susatyo Mardhi 
2) Marzuki Darusman, SH 
3) Ny. Tati Sumiyati Darsoyo 
4) H. Suhadi Hardjosutamo 
5) A. Hartono 
6) Sjafri Said 
7) Paulus Wero 
8) Tatang Sutharsa 

Dari laporan yang masuk dapat disimpulkan : 
a. Beberapa paragraf rancangan resolusi Indonesia baik 

dalam Komisi Politik maupun Komisi HAM telah dite 
rima/ditampung dalam resolusi IPU; 

b. Anggota Delegasi Indonesia telah dipilih kembali oleh 
IPU menjadi wakil ketua Kornisi Keparlemenan, 
Hukum, dan Hak-hak Asasi Manusia IPU untuk periode 
1991-1992; 

c. Kelompok negara-negara Asia Pasifik telah memberikan 
dukungan kepada Indonesia apabila Indonesia menca 
lonkan diri menjadi anggota Executive Committee IPU 
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yang pcmilihannya hcrlangsung pada bulan Oktober 
1991 di Santiago, Chili. 

50. Delcgasi DPR RI kc Global Parliamentarians Conference on 
Human Settlements and Development/Habitat pada tanggal 
30 April s.d. 1 Mei 1991, dan SiJang ke-13 UniteJ Nation 
Centre on Human Settlements/Habitat tanggal 29 APril - 8 
Md 1991 di Harare-Zimbabwe, dihadir i olch scorang anggo 
ta DPR RI, Ny. H.S.K. Susilastuti Sutopo Isnorno. 

Dari laporan yang m.isuk dapat disirnpulkan : 
a. Partisipasi Dclcgasi DPR RI dalam kcdua forum konpcr 

cn.si tersehut tclah bcrhusil mcnunjukkan perhatian serta 
kcperdulian Parlcrncn Indonesia tcrhadap pcrmasa lahan 
pcmukirnan dan pcmbangunan dalam rangka mcncapai 
pc lcstarian lingkung:in du n ia mcl alu i upaya pcrhaikan 
lingkungan pcrnukirnan ; 

b. Indonesia pcrlu mcngkaji rcso lusi sidang kc-13 Ui\iCHS 
tcru-tama yang mcny.mg kut kctcr ika tan Pemcr in tah 
lndon csia schingga lLlpat di.rdnkun lindak lanjut yang 
dipcr lu kart haik sccara nasion a 1 maupu n in tcrnasional. 

51. Dclcgasi DPR RI kc Thailand dalarn rangka kunjurigan AIPO 
pada tangga\ 8 - 13 Juli 1991 dipirnpin olch Ketua DPR RI, 
M. Kharis SuhuJ. 
Narna-nurna Dclcgusi sclcngkapnya : 

1) .\1. Kharis Suhud 
2) A. Hartono 
3) Sofynn \Tom, l3A 

Dari lapor.in yang m.isuk dapat disimpulkan : 
a. Kunjungnn tclah dipcrgunak.m untuk mcngadukan tukar 

pikiran mengcn ;1 i h.il-hal yang bcrkaitan dcngan pcrsinp 
an Sid:rng Um urn AlPO X1l Lli Bangkok - Thailand, 
yaitu : 

Makalah pcnting y;ing pcrlu dibuhas dalarn Sidang 
Umum A1PO XII 
Proscdur pclaks.maan Sidang Umurn AIPO XII. 
Merren tu ka 11 para pen inj au. 
Pcrxiapnn uialng Al PO - PE kc-x. 

h. Dari pcrtcmu an/tu kur pikiran dixcpa k a ti agar da lam 
Sid.mg Umum AIPO XII ha nya akan dibahas b cbcrapn 
h1pik namun lcb ih mcn dalam , yang uiraxak an cu k up 
pcnting, mcndcsak d.m rncnjadi kcpentingan bersarna. 

c. Tcntang pcn inj au tc lah d iscp akati untu k mengundang 
Parlcmcn Uni Sovyet Jan RRC dan Status Brunei Darus 
salam ditcntuknn scbag:ii pcninjau khusus. 
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52. Delegasi DPR RI sebagai penasehat Delegasi R.I ke Sidang 
Menteri-menteri Luar Negeri Asean {AMM) ke-24 dan 
Konperensi bersarna para mitra wicara (OMC), pada tanggal 
12 - 24 Juli 1991 di Kuala Lumpur - Malaysia, yang terdiri 
dari dua Anggota, yaitu Marzuki Darusman, SH dan A. 
Hartono. 
Dari laporan yang masuk dapat disimpulkan : 
Hasil-hasil penting selama Sidang AMM dan OMC ke-24 
antara lain : 
a. Menyetujui peningkatan status mitra wicara Republik 

Korea menjadi sama dengan negara-negara mitra wicara 
lainnya ; 

b. Menyambut baik perubahan-perubahan secara damai 
yang tclah terjadi di Eropa Timur ; 

c. Dalam menghadapi era yang semakin dinamis sangat 
diharapkan keikutscrtaan negara-negara Non ASEAN di 
Asia Tenggara bersama-sama negara di Asia Timur dan 
Asia Pasifik untuk megadakan konsultasi yang konstruk 
tif dan berlanjut ; 

d. Menyambut baik hasil pertemuan SNC baik di Jakarta, 
Pataya, maupun Beijing pada bulan Juni dan Juli 1991 
dan mengharapkan agar perbedaan-perbedaan yang 
masih ada dapat diselesaikan pada pertemuan-pertcmuan 
SNC maupun Konperensi Paris tentang Kamboja ; 

e. Sangat mengharapkan per an aktif Vietnam untuk 
mencegah terus mcngalirnya pengungsi Vietnam dan 
mengharapkan peran PBB untuk pcnyelesaiannya ; 

f. Negara-negara ASEAN tidak ingin didikte oleh negara 
negara Baral mengcnai pelaksanaan demokrasi, hak-hak 
asasi manusia dan lingkungan hidup untuk dikaitkan 
dengan perdagangan, investasi maupun bantuan luar 
negeri kepada negara-negara ASEAN. 

53. Delegasi DPR RI ke ASEAN Parliamentarian Conference 
"APC" on Emerging Issues on Quality of life pada tanggal 20 
Juli 1991 di Phuket - Thailand, yang dihadiri oleh DR. Taheri 
Noor, MA. 
Dari laporan yang masuk dapat disimpulkan : 
a. Masalah-masalah yang dibahas dalam sidang adalah 

masalah AIDS, narkotika dan kesehatan, sumber daya 
manusia dan pernbangunan serta masalah lingkungan 
hidup dan kesehatan perkotaan. 
Thailand selakuk tuan rumah telah berhasil memilih 
topik permasalahan yang aktual sesuai dengan perkem- 
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bangan dunia dari masalah politik dan kcamanan menu ju 
masalah kcsejahtcraan rakyat tcrutarna scjak pcrcdaan 
ketcgangan antara "super power" tcrcapai. 

b. Thailand bcrrnaksud mcngangkat kcberhasilannya dnlam 
masalah AIDS pada Sidang AIPO di Bangkok bu lan 
Nopcrnhcr 1991 untuk mcncapai cita-citauy a mcnjudi 
kan Bangkok sebagai Pusat Pcnanggulangan AIDS di 
Asia Tcriggaru". Usu l terscbut kiranya dapat d ipur tim 
hangkan oleh Dclcgasi DPR RI untuk menJukung cita 
cita tcrscbut. 

c. Dalam mengatasi masalah perkotaan di Bangkok, dapat 
diambil rnanfaat n ya untuk kotu-kot a metropolitan di 
Asia Teng:gara termasuk Jakarta. 

54. Dclegasi DPR RI kc Pertcmuan Pcrnhcntukan Liga Parlcmcn 
Ncgara-ncgara Pasifi k pada tanggal 26 Ag usrus 1991 di 
Singapura, yang d ihadiri ol ch dua Anggota DPR RI, y.ritu 
R.Ng:. Barnhang Socpangut dart DR. Thaheri Noor, MA. 
Dari laporan yang rnasuk dapat disimpulkan : 
a. Si<lang yang uipimpin olch Yasuhirn Nakasone te lah 

bcrhasil secar a musyawarah untuk rnufakat, mcrnbcntuk 
Forum Anggota-anggota Parl crn cn Asia Pasifik (Asia 
Pacific Parliamentarians Forurn/APPF), guna mcnangani 
masalah-masa-Iah pcndidikan, kebudayaan dun ckonorni. 
In agur asin ya pada hul an Duscrnbcr 1991 dcngan tuan 
rumah Australia, dan pcrsiapannya dilakukan old Steer 
ing Committee juga discr ahi tugas mcnyusun AD/ART 
kcanggotaan ; 

b. Kcikutscrtaan Delcgasi RI. b a ik dalarn forum formal 
maupun dalam forum lobby, wa l a u pu n t i d a k a k a n 
menyatakan diri schagai anggota, tcrnyata rnasih cu kup 
represcntatif bahkan Jalam bcbcr apa ha] tclah mernbcr i 
kan bahasan serta saran pcndapat yang cukup konstruk 
til', schingga sidang dapat hcr-jalan lancar dalarn suasana 
pcnuh saling pengcr tian dan siding harga-rncnghargai. 
Khususnya dua dclcg asi Iainnya , yaitu Singapura dan 
Philipina, tarnpaknya sangat mcngharapkan agar Delega 
si R.I. mau bcrpcr an "on behalf of ASEAN" atau paling 
tidak rnau berpcran schagai "volunteer of ASEAN" ; 

c. Pcr lu pcrtimhangan dart kcputusan dari Pimpinan DPR 
RI khususnya tcrhadap bu t ir 12, 13, d an 14 naskah 
konscnsus dari hasil Steering Committee untuk mcngha 
dapi kemungkinan diundangnya Indonesia pada sidang 
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pengukuhan The Asia Pasifik Parliamenterians Forum di 
Canberra, Australia pada bulan Desember 1991. 

55. Delegasi DPR RI sebagai Penasehat Delegasi R.I. ke KTM 
Non Blok ke-10 tanggal 4 - 7 September 1991 di Accra - 
Ghana dihadiri oleh Anggota A. Hartono, wakil ketua 
Komisi I DPR RI. 
Dari laporan yang masuk dapat disimpulkan : 
a. Secara umum sidang berjalan lancar dan telah berhasil 

menghasilkan suatu dokumen laporan konperensi yang 
diterima secara aklamasi, setelah dapat diatasinya berba 
gai perbedaan pandangan dengan menonjolkan semangat 
saling akomodasi; 

b. Mengenai masalah konflik regional khususnya Kamboja 
telah dapat diselesaikan melalui konsultasi-konsultasi 
antara pihak Indonesia (ASEAN) bersama negara-negara 
Indo Cina dengan menerima suatu paragraf kompromi 
yang disebut usaha-usaha selain Indonesia, ASEAN dan 
Anggota-anggota Tetap Dewan Kearnanan PBB juga 
disebut negara-negara lain di wilayah Asia Tenggara. 
Teks asli yang disiapkan oleh tuan rumah antara lain 
menyebutkan l)paya Indonesia dalam mencari penyeles 
aian yang tidak diterima oleh Vietnam dan Laos; 

c. Indonesia secara aklamasi telah diterima sebagai tuan 
rumah dan tempat penyelenggaraan KTT Gerakan Non 
Blok ke-10 tersebut dapat meletakkan dasar-dasar baru 
bagi gerakan non blok sesuai dengan prinsip-prinsip dan 
tujuan-tujuan gerakan non blok dalam berperan aktif 
rnenentukan suatu tata hubungan internasional yang 
baru. Indonesia sebagai salah satu negara pencetus dan 
pendiri gerakan non blok dan tempat lahirnya Dasa Sila 
Bandung diharapkan dapat memainkan peranannya kern 
bali seperti yang telah dilakukannya di Konperensi Asia 
Afrika di Bandung tahun 1955 dan KTT pertarna di 
Beograt tahun 1961. 

56. Delegasi DPR RI ke Konperensi IPU ke-86 pada tanggal 7 - 
12 Oktober 1991 di Santiago, Chili yang dihadiri oleh enam 
Anggota dan dua Sekretaris, dipimpin oleh Susatyo Mardhi. 
Nama-nama Delegasi selengkapnya : 

1) Susatyo Mardhi 
2) Marzuki Darusman, SH 
3) Ny. Tali Sumiyati Darsoyo 
4) Djoko Sudyatmiko 
5) H. Suhadi Hardjosutarno 
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6) Socwamo 
7) Paulus Wcto 
8) Drs. Riado Simanjuntak 

Dari laporan yang masuk dapat disimpulkan : 
a. Dclcg asi te lah hcrhasil mcnccgah rnasuknya masalah 

Timor-timur dalarn rcsolusi f PU ; 
b. Bcbcrapa paragraf rancangan rcsolusi Indonesia ba ik 

dalam Korn is i Dc k o lo n isa si maupun Komisi Sosial 
Ekonomi tclah ditcrima/ditampung dalam resolusi I PU ; 

c. Anggota Dclcgasi Indonesia, Marzuk i Darusman, SH 
tel ah tcrpilih mcnjadi Anggota Executive Committee 
IPU <lan Ny. Tati Sum iyati Darsoyo tcrp il ih rn enja di 
Oditur IPU. 

57. Delegasi Muh ibah DPR RI kc Rcpublik Rakyat China pada 
tanggal 9 - 16 Oktoher 1991, tcrdiri dari 6 Anggota dan 
scorang Sc kr ctar is, yang d ip irnp in olch Kctua DPR RI, 
M.Kharis Suhud. 
Nama-narna anggota sclcngkapnya : 

l) M. Kharis Suhud 
2) H. Bambang Sutisna. SH 
3) Drs. H. Demar Saiu Djojosapoctro 
4) H. Socndoro Syarnsocri 
5) H. Thaheransyah Karim 
6) Taufiq Kicmas 
7) Ors. Suharto - Sckrctaris 

Dari laporan yang rnasuk dapat disimpulkan : 
a. Dclcgasi tclah bcrhas il mcnja\ankan misinya dcngan 

baik, terhukti dari sambutan dan pencrimaan para peja 
hat Pemcrintah RRC yang baik dan bcrsahabat. 

b. Kunjungan dclegasi din ilai cukup pcnting sctclah Pr esi 
dcn RJ bcrkunjurig kc Beijing pada hulan Nopcmbcr 
1990 dalam rangka pcningkatan hubungan kcdua ncgara. 
Scjak <lihukanya hubungan u ipi omatik kcdua ncgar a, 
huhungan di bcrbagai hidang maju pesat tcrutarna di 
hidang ekonorni dan pcrdagangan. 

c. Hal-ha! yang perlu ditindak\anjuti antara fain : 
1) Huhungan dan kcrja sama yang siding mcnguntung 

kan antara Indonesia clan RRC di hidang ekonom i 
dan pcrdagangun lcbih <litingkatkan lagi. 

2) Untuk kcperluan tcrsebut pcrlu adanya rnisi khusus 
untuk mcnjajagi sccara mcndalam kcinginan terse 
hut. 
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3) DPR RI segera membentuk group kerja sama bila 
teral dengan Parlemen RRC. 

58. Delegasi DPR RI sebagai Penasehat Khusus Delegasi R.I. ke 
Sidang Majelis Umum PBB ke-46 pada tanggaJ 24 Septem 
ber s.d. 9 Oktober dan 21 Oktober s.d. 2 Nopember 1991 di 
New York, Arnerika Serikat. 
Nama-nama delegasi selengkapnya: 

1) B.P. Messakh, SE 
2) Roesdi Roesli 
3) Drs. Theo L. Sambuaga 

Dari laporan yang masuk dapat disimpulkan : 
a. Sidang Majelis Umum PBB ke-46 telah berlangsung 

mulai tanggal 17 September 1991 dengan membahas 
146 mata agenda. Perdebatan umum telah berlangsung 
mulai tanggal 23 September s.d. 10 Oktober 1991, yang 
setiap Ketua Delegasi Negara Anggota telah menyam 
paikan statement/ pidatonya yang berkisar tentang perlu 
cutan senjata, tata dunia baru, lingkungan hidup, Timur 
Tengah, hak-hak asasi manusia, pembangunan ekonomi, 
Kamboja, perkembangan PBB, krisis-krisis regional, 
apartheid, konflik Yugoslavia, Gerakan Non Blok, dan 
beberapa ha] lain. 

b. Dengan berakhimya perang dingin, dunia memasuki tata 
dunia baru, yaitu tata dunia yang lebih baik, aman dan 
damai sejahtera dan adil, Indonesia perlu menggalang 
dan memupuk solidaritas dan kesatuan sikap serta kerja 
sama antara negara-negara berkernbang guna mening 
katkan kernandirian. 

c. Masalah Timor Timur tetap belum tetap belum dapat 
dikeluarkan dari mata agenda Sidang Majelis Umum 
PBB ke-46, hanya ditunda pembahasannya hingga 
Sidang Majelis Umum PBB ke-47 yang akan datang. 

d. SNC yang diketuai oleb Pangeran Sihanouk telah dite 
rima untuk menduduki kursi Kamboja di PBB dan 
dengan usaha PBB dalam Konperensi Paris telah ditan 
datangani Persetujuan Penyelesaian Politik Menyeluruh 
Konflik Kamboja di Paris pada bulan Oktober 1991. 

e. Masalah lingkungan hidup merupakan tanggung jawab 
bersama diperlukan kerja sama internasional untuk 
menanggulanginya, Dibarapkan konperensi PBB tentang 
Lingkungan Hidup dan Pembangunan (UNCED) pada 
bulan Juni 1992 di Brazil untuk merumuskan program 
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aks i b crsarna yang nyata untuk mcngatasi masalah 
lingkungan hidup dan pcncapaian pernbangunan. 

I, Pelaksanaan prinsip-prinsip hak-hak asasi manusia dan 
perlindungannya tclah mcningkat, walaupun masih ada 
ncgara-ncgara tcrtcntu mcnggunakannya untuk tujuan 
politik, dipandang per lu untuk mcngakui adanya pcrbc 
daan s istcm politik, sos ial, dan ckonomi an tar ncgara 
ncgara di Junia. 

59. Dclcgasi DPR RI mcndampingi Mcnpan ke Jerman dalarn 
rangka mendapatkan in lorrnasi dan mclihat perhandingan 
sistern pembangunan sorta masalah descntralisasi yang direr 
apkan di Jerman, pada tanggal 3 - 12 Oktoher 1991. 
Nama-narna delcgasi sclcngkapnya : 

1) R.K. Scm~iring Meliala • RI 
2) H.A. Bakn Sr ihardono V 

Dari laporan yang masuk dapat disimpulkan : 
a. Pclaksanaan otonorni dacrah di jcrman dapat terlaksana 

dcngan haik karcna sistcm politik yang mcndukung 
pcrimbangan kcuangan antara pusat dan dacrah dan 
Iungsi pclaksan aan bottom up dan lop down dilaksana 
k.m sccara konsckwcn dan konsisten. 

b. Unifikasi Jerman tclah rncncmpatkan Jerman mcn dapat 
kedudukan yang istimcwa di mata dunia. Dalarn waktu 
salu tahun hcrbag ai pcrsoulan tclah dapat dialasi sccara 
tuntas. Scmua hal yang dilaksanakan di jerrnan bcrjalan 
baik karena diatautinya aturan main sccar a konsistcn. 

c. Mclihat dari debt kchcrhasilan pembangunan di Jerman 
tiada lain karcna Pcmcrintah dan masyarakatnya melak 
sanakan kcputusan-kcputusan sccara konsistcn, tcrutarna 
scmangat kcsungguhan para pcnyclcnggaranya. 

60. Dclcgasi Muhihah DPR RI kc Kcrajaan Maroko dan Repu 
hlik Tunisia pada tanggal 26 Oktohcr s.d. 5 Nopcmber 1991, 
tcr diri dar i 6 Anggota dan scorang Sckrctaris yang dipimpin 
oleh \Vakil Kctua DPR RI, DR. H.J. Nam, SH 
Narna-nama dclcgasi sclcngkapnya : 

1) DR. HJ. Naro, SH 
2) Ny. H. Rukiah Salkon Wigcna 
3) Ny. R.H.A. Tutty Zahra Hamid, SH 
4) Drs. H. Basirun Nugroho 
5) H. Mudji Bu diman 
6) lr. H. Anwar Datuk 
7) Ors. Kasman - Sckrctaris Dclcgasi 

Dari laporan yang masuk dapat disimpulkan : 
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a. Misi muhibah yang dilaksanakan Delegasi DPR RI ke 
Maroko dan Tunisia dalam rangka memenuhi undangan 
balk dan penuh saling pengertian dan rasa persaudaraan 
yang cukup tinggi, 

b. Kunjungan Delegasi DPR RI tersebut mempunyai arti 
penting bagi pengembangan dan peningkatan hubungan 
kerja sarna antara Indonesia dengan Maroko dan Tunisia 
baik antar kedua badan legislatif maupun eksekutif. 

c. Untuk peningkatan hubungan kedua negara, Parlemen 
Maroko mengusulkan dibentuknya Group Kerja Sama 
Bilateral antara DPR RI dengan Parlemen Maroko. 

61. Delegasi DPR RI ke Sidang Panitia Kerja dan Sidang Umum 
AIPO XII di Bangkok-Thailand pada tanggal 18-23 Nopem 
ber 1991 terdiri dari 16 Anggota dan 2 Sekretaris, yang 
dipimpin oleh Ketua DPR RI, M. Kharis Suhud. 
Nama-nama delegasi selengkapnya : 

1) M. Kharis Suhud 
2) Saiful Sulun 
3) Susatyo Mardhi 
4) Marzuki Darusman, SH 
5) Ny. Endang Kususma Inten Soeweno 
6) Ny. Susantini Sukono, SE 
7) R. Ng. Bambang Supangat 
8) Dra. Ny. Emilia Lun Hadaitullah 
9) DR. Joanes Riberu 

10) Umhu Haramburu Kapita 
11) Soeardi 
12) DR. Taheri Noor, MA 
13) Achmad Roestandi, SH 
14) Ny. H. Aisyah Aminy, SH 
15) Drs. TGK. Djamaluddin Wally 
16) Tengku Dachman Muzir 
17) Sjofjan Noor, BA - Sekretaris 
18) Hasan amsar, BA ~ Sekretaris 

Dari laporan yang masuk dapat disimpulkan : 
a. Sidang telah berjalan dengan lancar berlandaskan se 

mangat kebersarnaan dan saling pengertian diantara 
sesarna Anggota AIPO, sehingga telah membuahhkan 
basil positif yang dituangkan dalam berbagai Resolusi 
AIPO. 

b. Sidang Umum AIPO XII dapat dikatakan mempunyai 
arti yang penting bagi DPR RI karena : 
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i 

1) Prcsidcn AIPO dijabat oleh Ketua DPR RI untuk 
masa jabatan satu tahun ke depan, 

2) Sidang Umurn AlPO XIII tahun I 992akan dilang 
sungkan di Indonesia, mulai me laksanakan tugas 
dan fungsinya sccara penuh. 

c. Dalam mcnyongsong Sidang Umum AIPO XIII tahun 
1992 yang akan diadakan di Indonesia pcrlu dilakukan 
bcrbagai pcrsiapan sccara mantap demi kchcrh as ilan 
yang diinginkan. 

62. Delcgasi DPR RI sehagai Penaschat Khusus Dclcgasi R.I. ke 
KTT OKI ke-6 pada tanggai 6 - 12 Dcscmhcr 1991 di Dak 
kar, Senegal. 
Narna-narna delegasi selengkapnya : 

1) H. Djamaluddin Tarnbunan, SH 
2) Soctcdjo 
3) H. Ismail Hasan Metarcurn, SH 
4) Fatimah Achrnad, SH 

Dari laporan yang masuk dapat disimpulkan : 
a. KTT OKI kc-o yang herlangsung dalarn suasana her~ 

akhirnya Pcrang Dingin dan Krisis Teluk serta Iahirnya 
tata internasional baru, tclah hcrjalan dengan lancar dan 
mcnghasilkan rcsolusi-resolusi kcputusan-kcputusan dan 
Dcklarasi Dakar scrta Komunike Akhir KTf. 

b. KIT OKI kc-o tclah mcngamhil tcrna dasar "Unity and 
Con-cord" yang herarti "pcr sat u a n dan kcscr as ian " 
dalam rangka menghapus rasa permusuhan dan mcngga 
lang kerja sama antar Anggota OKI. 
Adapun asas pembentukan OKI yakni pcrnhchasan Kora 
Su ci Al-Quds Al-Sharif tctap dipcrtahankan dan diang 
kat scbagai tcma pokok kedua. 

c. Kehadiran Presidcn Suharto dalam KTf OKI kc-6 tclah 
rncndapat samhutan positif dari scgcnap Anggota OKI 
khususnya dari tuan rumah Senegal yang tclah mernbcri 
kan pcnghargaan atas kcdatangan bcliau dalarn KTT 
tcrscbut. 

d. Dc leg as i telah ikut hcrpcran aktif da l a m mcmhantu 
pcran dan partisipasi Dclcgasi R.I. pada KTT OKI dalarn 
mcmpcrjuangkan kcpcntingan-kcpenting an Indonesia 
scrta dalarn mcmhcrikan sumbangan-sumbangan pikiran 
lain bagi upaya pcningkatan kcrja sama OKI. 

e. Atas perrnintaan Indonesia kepada Sckjcn OK[, ma ka 
"Deklarasi Aceh" sehagai has ii Kongrcs Intcrnasional 
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tentang Islam dan kebijaksanaan kependudukan telah 
diterima sebagai dokumen resmi KIT OKI ke-e. 

63. Delegasi DPR RI ke Asia Pasific Parliamentarians Forum 
(APPF) pada tanggal 10 - 11 Desember 1991 di Canberra - 
Australia, dihadiri oleh DR. Taheri Noor, M.A. 
Dari laporan yang masuk dapat disimpulkan : 
a. Sidang ini bersifat informal dan merupakan Ianjutan dari 

Preparatory Meeting di Singapura pada tanggal 26 - 27 
Agustus 15?91. Pertemuan tidak sesuai dengan Memo 
randum of Understanding (MOU} yang dibuat di Singa 
pura yang menyebutkan bahwa pertemuan di Canbera ini 
merupakan inaugural ceremony APPF. 

b. Diskusi-diskusi telah berjalan lancar akante tapi seba 
gian besar berisi ulangan dari diskusi pada pertemuan di 
Singapura. 

c. Indonesia belum dapat memastikan diri sebagai anggota 
penuh APPF sehingga tidak dapat memenuhi permintaan 
Ketua Sidang untuk menjadi Anggota Steering Commit 
tee mewakili ASEAN. 

64. Delegasi Muhibah DPR RI ke Reopublik Islam Pakistan pada 
tanggal 16 - 23 Desernber 1991 yang dipimpin oleh Wakil 
Ketua DPR RI, R. Soekardi. ' . 
Nama-nama anggota delegasi selengkapnya : 

1) R. Soekardi 
2) H. Esmail M. Mahmud 
3) Drs. H. Yan Mokoginta 
4) Eddy Soedarmadi 
5) H. Matori Abdul Djalii 
6) R. Djaja Winatakusumah 
7) Drs, Suwardjo - Sekretaris Delegasi 

Dari Iaporan yang masuk dapat disimpulkan: 
a. Kunjungan Muhibah yang dibawakan oleh Delegasi 

DPR RI adalah merupakan suatu misi penting dalam 
rangka tu rut menciptakan kerja sarna dan saling penger 
tian, baik secara bilateral maupun untuk kepentingan 
regional dan internasional dalam rangka rnenciptakan 
perdarnaian dunia yang abadi dan sejahtera. 

b, Hubungan yang sudah lama terjalin dengan baik antara 
Indonesia dan Pakistan perlu dipelihara dan dipupuk 
secara terus menerus dan berkesinambungan dengan 
prinsip saling bermanfaat satu sama lain dengan pelbagai 
kegiatan sebagai realisasinya, baik di bidang politik, 
ekonomi, perdagangan, budaya, dan Jain-lain. 
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c. Bcr dasar kan data dan fakta yang ada, jelas terl ihat 
.bahwa pasar Pakistan pada urnurnnya mcrnpunyai pros 
pe k yang cu ku p ba ik untuk rn cn yerap lchih hanyak 
kornoditi. 
O\ch karcna itu pcrlu kir anya diada kan pen ingkatan 
pcrintisan di bidang ekonorni dan pcr dagangan, hal ini 
Jianggap pcnting guna mcnghindarkan kctcrgantungan 
kcpada n e g a r a t crt cn tu scp cr t i Jcpang, Er op a , d a n 
Arncrika. 

d. Untuk dapat mcngcmbangkan dan mcningkatkan pcrda 
gangan bilateral antara kcdua negara yang bcrsahabat ini 
k iran y a tidak dnpat dic la kkun lagi untuk mcngamhil 
langkah-langkah schag:ai bcrikut : 
l ) Mcngadakan promosi dagang sccara teratur , yang 

sebaiknya dilnkuk.in olch Kumar Dagang dan Indus 
tri (KADIN) d.m juga dapat dilakukan olch Indonc 
sia Trade Promotion Ccntrci!TPC Dubai. 

2) Mcningkatkan frckwcnsi kunjungan antara pcngu 
saha grup pcngusaha dari kcdua ncgara 

3) Perlu dipertimbangkan untuk dibukanya jalur trans 
port a s i Jangsung, hnik udara ma upun laut an Lara 
kcdua ncgara. 

65. Dclcg asi DPR RJ scbagai Pcnusch at Dclcgasi RI kc Sidang 
Kornisi Hak-hak As.rxi Manusia pada tanggal 18 Pchruari s.d. 
6 Maret 1992 Ji Jcncwa - Swiss.yaitu : 

1) Drs. Theo L. Samhuaga 
2) Clementine) dos Reis Amaral 

Dari laporan yang rnusuk dapat disirnpulkan : 
a. Didalarn Sidang KHAM kali ini Delcgasi Portugal Lelah 

mcmanfaatkan Insi den Dili untuk mco ingkatkan karn 
panyenva mcn diskrcditkan Indonesia dalam isu pclang 
garan HAM serta usaha mcngh idu pkan k cmba li isuc 
"Self Determination" tcntang Timor Timur. 
Bebcrapa NGO lnternasional yang mcmang sccara tradi 
sional bcrgandcng.m tangan Jcngan Portugal dida larn 
usaha mcndiskrcdiikan Indonesia, juga mcrnanfaatkan 
Isuc In sidcn Dj lli 12 Nopcrnbcr 1991 di Dilli did alam 
meningkatkan tuduhan-tuduhan tcrhadap Indonesia scrta 
mcncoba juga mcngangkat isuc Acch. 

h. Kernauan politik, Iangkah-Iangkah dan tindakan yang 
tcpat dan cepat o lch Pcrncr intah Rcpuhlik Indonesia 
didalam mcnangani lnsidcn 12 Nopembcr 1991 di Dilli, 
sorta lobby intcnsif Dclcgasi RI dalarn Sidang KHAM 
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telah berhasil mencegah terseretnya opini sidang ke arah 
yang dikehendaki o]eb Prtugal dan telah mendapatkan 
penilaian yang sehat obyektif dari sebagian besar nega 
ra-negara peserta/peninjau Sidang KHAM serta berhasil 
menggagalkan upaya Portugal yang dikehendaki adanya 
resolusi untuk mendiskreditkan Indonesia. 

c. Sehubungan dengan itu kita perlu men ingkatkan 
"Counter Campaign" untuk membuktikan ketidakbenar 
an tuduhan-tuduhan seperti itu. Disamping itu didalam 
negeri perlu ditingkatkan kewaspadaan dan dihindarkan 
perilaku dan tindakan pejabat dan masyarakat yang 
dapat memberi peluang atau menjadikan sumber tuduhan 
yang dapat dimanfaatkan untuk mendiskreditkan Indo 
nesia. 

d. Upaya penerangan di luar negeri perlu terus ditingkatkan 
untuk menjelaskan bahwa Pemerintab Indonesia bukan 
saja menghormati, tetapi sekaligus melaksa nakan prin 
s ip-pr ins i p HAM dalam keseluruhan proses h idup 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, karena prinsip 
prinsip HAM merupakan bagian dari nilai-nilai Pancasi 
la serta termuat secara jelas dalam kontitusi UUD 1945. 

66. Delegasi DPR RI ke Global Parliamentarians Conference on 
Human Settlements and Development (Habitat) pada tanggal 
14 s.d, 20 Maret 1992 di Vancouver Canada, 
Nama-nama Anggota Delegasi DPR RI adalah : 

1) DR. H.J. Naro, SH 
2) Ny. HSK Susilastuti Sutopo lsnomo 
3) Ora. Ny. Oelfah AS. Harmanto 
4) Kemas Badaruddin 

Dari Iaporan yang masuk dapat disimpulkan : 
a. Sidang tel ah menghasilkan Deklarasi Vancouver 

mengenai Global Strategy for Sustainable Urbanization. 
b. Pada umumnya Konperensi dapat dinyatakan berhasil 

dengan mencapai target, yaitu menyusun organisasi 
Global Parliamentarians on Habitat (Human Settlements 
and Sustainable Development) termasuk anggaran dasar 
dan Anggota pengurusnya Deklarasi Vancouver 1992 
menyatukan pendapat dan langkah selanjutnya para 
Anggota Parlemen negara berkembang dan maju dalam 
masalah pemukiman dan pembangunan yang berkelan 
jutan, 
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c. Partisipasi dari Dclegasi Indonesia yang cukup aktif, 
mendapat pcnilaian yang posistif diantara sesarna rckan 
anggota parlemcn khususnya dar i negara bcrkemhang 
yang mcngharapkan tetap adanya contoh/inforrnasi dari 
Indonesia lcntang masalah pcnanganan pemukiman, 
yang akan dapat disebarluaskan m el alui Net Working 
yang sudah ada. 

67. Delegasi Muhibah DPR RI kc Spanyol pada tanggal 23 s.d. 
28 Maret 1992 yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, 
Saif ul Sulun. 
Narna-nama Anggota Delegasi selcngkapnya adalah : 

1) Saif ul Sulun 
2) H. Djamaluddin Tamhunan, SH 
3) Dra. Ny. Inne Erna A. Soekaryo 
4) Soebijono, SH 
5) Drs. Husni Thamrin 
6) Nicolaas He, MTH 
7) Dra. Ny. Sri Surnarjati H - Sekrctaris Delegasi. 

Dari laporan yang masuk dapat disirnpulkan : 
a. Di hidang politik, Pemerintah Spanyol meriunjukkan 

sikap positif khususnya dalam masalah Timar Timur. 
Sehuhungan dengan Pcristiwa Dilli 12 Nopembcr 1991, 
Pernerintah Spanyol sangat mcnghargai langkah-langkah 
yang telah diamhil oleh Pemcrintah Indonesia. 

b. Di bidang ekonomi, telah tcrjalin hubungan yang saling 
menguntungkan hagi kcdua pihak. Di bidang perda 
gangan tcrdapat trend yang meningkat setiap tabunnya. 
Hubungan perdagangan antara Indonesia dan Spanyol 
didasarkan atas "Agree Minutes" yang ditandangani di 
Jakarta pada langgal 13 Pcbruar i 1968. Scjak mcnjadi 
anggota IGG I lahun 1986, Spanyol tel ah memherikan 
pledge bantuan kepada RT± US$ 95 juta, Spanyol juga 
ikut mernbantu proyek-proyek pcmhangunan di Indone 
sia. 

c. Di bidang sosial hudaya, antara RI dan Spanyol tclah 
ditandalangani Perjanjian Kcrja Sama Pariwisata pada 
saat kunjungan PM. Felipe Gonzales kc Jakarta pada 
tanggal 24 Mei 1988. 
Dcngan ditandatanganinya antara lain pcrlunya scger a 
dipikirkan adanya jalur pencrbangan langsung Madrid - 
Jakarta antara lain dcngan kcrja sarna dcngan IBERIA 
Garuda. 
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d, Di bidang pertahanan keamaaan, para pejabat dari kedua 
angkatan bersenjata mengadakaa kunjungan untuk 
memantapkan bubungan kerja. 

68. Delegasi DPR RI ke Konperensi IPU ke-S? pada tanggal 6 
s.d. 11 April 1992 di Younde-Cameroon dipimpin oleh Ketua 
BKSAP DPR RI, Susatyo Mardhi. 
Adapun nama-nama delegasi selengkapnya adalah : 
1) Susatyo Mardhi 
2) Marzuki Darusman, SH 
3) Ny. Tali Sumiyati Darsoyo 
4) Djoko Sudyatmiko 
5) Clementine dos Reis Amaral 
6) G.W. Sudhiksa 
1) Paulus Weto - Sekretaris Delegasi 
8) Tatang Sutharsa, SH - Sekretaris Delegasi, 
Dari laporan yang masuk dapat disimputkan : 
a. Konperensi telah menghasilkan antara lain resolusi 

tentang fungsionalisasi demokrasi dan perbedaan ethnik, 
deklarasi tentang lingkungan hidup dan pembangunan 
serta mengeluarkan surat himbauan kepada Presiden AS 
untuk hadir dalam K1T Bumi di Rio de Janeiro. 

b. Dalam proses perumusan resolusi mengenai masalah 
lingkungan, demokrasi dan keanekaragaman ethnik, ser 
ta resolusi mengenai masalah lingkungan hidup; delegasi 
Indonesia terpilih menjadi anggota panitia perumus 
sehingga dapat berperan aktif memasukkan ide-ide untuk 
ditampung dan diterima dalamresolusi IPU. 

c, Delegasi Indonesia telah berbasil melakukan upaya 
untuk mencegah pihak Portugal dan Angola menying 
gung masalah Timor Timur dalam resolusi akhir IPU. 
Upaya tersebut dilakukan dengan mengadakan lobby 
intensif baik dalam perternuan informal kelornpok Asia 
Pasifik, Kelompok Non Blok maupun melalui pendekat 
an langsung terhadap delegasi-delegasi lain, serta dengan 
berusaha untuk duduk dalam keanggotaan perumus. 

d. Dalam Sidang Executive Committee, Indonesia telah 
berperan aktif dalam mengusulkan agar Komisi Dekolo 
nisasi IPU dihapuskan mengingat proses dekolonisasi 
telah selesai sehingga tidak relevan lag! dihicarakan 
dalam forum IPU, sebaliknya IPU memberikan perhatian 
terhadap penegakan hak-hak asasi manusia yang univer 
sal sebagi Iaktor esensial bagi demokrasi dan pem 
bangunan. 
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e. Pada Sidang Anggota Parlemen Wanita IPU, anggota 
delegasi DPR RI, Ny. Tati Sumiyati Darsoyo terpilih 
kembali seb agai anggota Koordinator Wanita IPU, 
mewakili Asia Pasifik bcrsama Australia. 

69. Delegasi Muhibah DPR RI ke Republik Federasi Jerman 
pada tanggal 26 April s.d. 2 Mei 1992, dipimpin olch \Vakil 
Ketua DPR RI, R. Soekardi. 
Nama-nama anggota delegasi selengkapnya adalah : 

1) R. Soekardi 
2) Ny. H. Suryati Atastinah Lcgowo 
3) Ir. Lukas Nanlohy 
4) Siswadi 
5) H. Thaheransyah Karim 
6) Nana Dumana Wiradipulra 
7) Drs. S.F. Rehalta - Sekretaris Delegasi / 

Dari laporan yang masuk dapat disimpulkan : 
a. Pcncrirnaan alas kunjungan Delegasi DPR RI sangat 

baik dan sarnbutan pihak Republik Federasi Jerman 
mcnggambarkan penghargaan yang tinggi tcrhadap 
Indonesia. 

b. Peristiwa Dilli/Timor Timur tanggal 12 Nopernbcr 1991 
mendapat perhatian khusus, baik dari bcberapa Anggota 
Bundestag, Lantag, Pers, NGOS, maupun berbagai 
tanggapan dan reaksi Republik Federasi Jerman, namun 
Pcmcrintah Republik Federasi Jerman tidak tergesa-gesa 
mengambil langkah yang merugikan Indonesia sebalik 
nya pihak Rcpublik Fedcrasi Jerman berusaha rncnda 
patkan informasi sccara langsung melalui KBRI di Bonn 
dan sang at menghargai Presiden Soeharto da l arn 
memhentuk KPN. 

c. Republik Federasi Jerman scbagai ncgara industri yang 
bcsar di Eropa selalu memberikan perhatiannya kepada 
Rcpublik Indonesia yang merupakan pasaran dari hasil 
industrinya, olch kar ena itu disarankan agar huhungan 
baik selama ini perlu tcrus ditingkatkan dan dipclihara 
scbaik-baiknya dengan menciptakan saling pengertian 
dan tukar menukar dclcgasi antar kcdua ncgara. 

d. Pasaran tembakau di Bremen masih cukup potensiil 
untuk dikernbangkan. Gcncarnya karnpanye anti mcro 
kok di selur uh dunia, mcnyebabkan harga tcmbakau 
yang berkualitas baik saja yang mempunyai pasaran 
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tinggi, Olea karena itu Indonesia perlu Iebih meningkat 
kan kualitas tembakaunya khususnya yang diekspor ke 
Jerman. 

70. Delegasi Muhibah DPR RI ke Republik Sosialis Vietnam 
pada tanggal 3 s.d, 9 Mei 1992 yang dipimpin oleh Ketua 
DPR at, M. Kharis Suhud, 
Nama-nama anggota delegasi selengkapnya adalah : 

1) M. Kharis Suhud 
2) Drs, Soeseno 
3) Ny. HSK Susilastuti Sutopo Isnomo 
4) Drs, Moeljono Martosoewarno 
5) H.M. Dja'far Siddiq 
6) Ny. Megawatt Taufiq Kiemas 
7) Ors. S. Adibrata - Sekretaris Delegasi, 

Dari laporan yang masuk dapat disimpulkan : 
a. Kunjungan Muhibah DPR RI mendapat sambutan yang 

hangar dan ramah dari pihak Vietnam baik di Pusat 
maupun di daerah-daerah, Media masa telah banyak 
mengadakan publikasi mengenai kunjungan tersebut. 

b. Dari pihak Vietnam nampak keinginan yang sungguh 
sunggub untuk berusaha meningkatkan hubungan antara 
kedua negara khususnya di bidang ekonomi dan bidang 
kehidupan lainnya, Pihak Vietnam melihat bahwa sudah 
waktunya hubungan yang baik di bidang politik perlu 
diimbangi dengan hubungan-hubungan di bidang Iainnya 
atas dasar sating menguntungkan dan secara nyata. 

c. Vietnam sangat berharap agar kunjungan pada tingkat 
Pemerintah dan legialatif dapat ditindaklanjuti oleh 
kunjungan-kunjungan dari berbagai pihak lainnya, 
khususnya oleh pihak swasta. 

d. Untuk menampung kepentingan warga negara RI yang 
berada di wi!ayah Vietnam Bagian Selatan didasarkan 
perlu segera dibentuk perwakilan RI di Ho Chi Minh 
City. Hal ini akan makin terasa lagi pada masa-masa 
mendatang yang diperkirakan makin banyak orang 
Indonesia yang melakukan kegiatan usaba di Vietnam 
Bagian Selatan. 
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A. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Sekretariat Jenderal DPR RI 
Kegiatan Sckretariat Jenderal DPR RI sangat erat kaitannya 

dcngan Sckretariat Jenderal MPR RI, mengingat bahwa Sekretaris 
Jenderal DPR RI juga mcr angkap sebagai Sekretaris Jen deral 
MPR RI. 

Sejak dilantiknya para Anggota MPR/DPR RI hasil Pcmilu 
1987, pada tanggal 1Oktober1987, maka Sekretaris Jendcral 
DPR RI mclaksanakan tugas-tugasnya scsuai dengan Peraturan 
Tata Tertib DPR RI nomor 10/DPR RI/1ll/82-83, yaitu melaksa 
n akan fungsi pelayanan kepada Dewan, baik teknis maupun 
administratif. 

Dalam rnelaksanakan tugasnya Sckretaris Jenderal DPR RI 
dibantu olch seorang Wakil Sekrctaris Jcnderal. 

Sesuai dcngan Peraturan Tata Tcrtib DPR RI Pasal 162, tugas 
Sckretariat Jenderal adalah : 
a. Melayani seg ala kcbutuhan DPR RI, agar DPR RI dapat 

melaksanakan wcwenang dan tugasnya dcngan sebaik 
baiknya. 

b. Melaksanakan kcbijaksanaan kcrumahtanggaan DPR RI yang 
telah ditcntukan oleh Pimpinan DPR RI, termasuk kcsejahte 
raan Anggota DPR RI dan Pcgawai Sekrctariat Jendcral DPR 
RI. 

c. Mcmbantu Pimpinan DPR RI dalam menyiapkan Penyusu 
nan Rancangan Anggaran Bclanja DPR RI, dengan kctentuan 
bahwa : 
1) Hasil pcnyusunan Rancangan Anggaran Belanja DPR RI 

terscbut, scbelurn disarnpaikan kepada Pirnpinan DPR RI 
terlcbih dahulu disarnpaikan kcpada BURT untuk diada 
kan pcnelitian dan pcnyernpurnaan, scbagaimana dimak 
sud dalarn Pasal 64 ayat (1) huruf c angka 1; 

2) Dalam proses pcnyelesaian Rancangan Anggaran Bolan 
ja DPR selanjutnya, Sekrctariat Jendcral DPR RI bersa 
ma-sarna dengan BURT mcmusyawarahkan penctapan 
Rancangan Anggarnn Pcndapatan dan Bclanja Negara 
DPR tersebut dengan Pernerintah scbagaimana dimaksud 
dalam Pasal 64 ayat ( l) huruf c angka 1; 

3) Da!am pcmerincian anggaran belanja DPR Rl, Sekretari 
at Jenderal DPR RI bcrsama-sarna dengan BURT, 

BABX 

SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI 
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B. Organisasi dan Tuta Kerja 
Pada saat Keanggotaan DPR-RI hasil Pemilihan Umum 1987 

yang peresmiannya pada tanggal 1 Oktober 1987, Sekretariat 
Jenderal DPR-RI yang berkedudukan sebagai Kesekretariatan 
Lembaga Tinggi Negara, Struktur Organisasinya masih tetap 
sesuai dengan Keputusan Presiden No. 35 Tahun 1985 dan 
Keputusan No. 79/SEKJEN/1985 tanggal 23 April 1985 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR-RI, dan 
hingga saat ini belum mengalami perubahan. 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal 
DPR-RI sebagaimana ditetapkan dalam Keppres No. 35/M!fahun · 
1990 dan Skep Sekjen DPR-RI No. 79/SEKJEN/1985, adalah 
sebagai berikut : 
a. Sekretaris Jenderal dalam menjalankan tugas-tugasnya diban- 

tu oleh Wakil Sekretaris Jenderal membawahkan : 
Biro Persidangan 
Biro Kesekretariatan Pimpinan 
Biro Administrasi 
Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum 
Biro Keuangan 
Biro Urusan Dalam 
Biro Pemeliharaan dan Peralatan Gedung 
Biro Pengawasan dan Pembinaan Intern 

b. Biro-biro membawahkan Bagian-Bagian dengan jumlah 
seluruhnya 55 Bagian 

c. Bagian membawahkan Sub Bagian dengan jumlah seluruh 
nya 127 Sub Bagian. 

merumuskan, perincian anggaran belanja tersebut, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c 
angka 2; 

d. Memberikan penjelasan dan data yang diperlukan oleh 
BURT; 

e. Melaporkan secara tertulis pelaksanaan tugasnya selama 
Masa Persidangan yang memberikan tembusan kepada 
Badan Musyawarah dan BURT. 
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Setiap ranggal 17 Agustus, Upacara bendera dilingkungan Sekretaris Jenderal 
DPRJMPR-RI Terlihat Sekjen DPR!MPR-RI sedang memberik an sambutan. 
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2. Mutasi dan Promosi 
Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Dewan 

dan dalam rangka mendayagunakan aparatur agar dapat 
berda yaguna dan berhasilguna, maka telah beberapa kali dia 
dakan mutasi baik bagi para Pejabat Pimpinan Unit maupun 
para pegawainya, 

c. Personalia Sekretariat J enderal DPR RI 
1. Fonnasi Pegawai 

Jumlab/formasi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI 
dari Tahun Anggaran 1987/1988 sampai dengan 1992/1993 
mengalami peningkatan secara terus menerus yaitu dari 
jumlah pegawai 997 orang pada tahun 1987 menjadi 1161 
orang pada tahun 1992. Hal tersebut disebabkan karena 
adanya peningkatan pelayanan Sekretariat Jenderal DPR RI 
kepa da DPR RI yang mengakibatkan perlunya penambahan 
jumlah pegawai sebagaimana dapat terlihat pada daftar 
sebagai berikut : 

No. Pangkar Go! 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
1. Pembina Ut.ama IV/e l 1 1 1 
2. Pembina Ut.ama Madya IV/d 1 3 7 7 
3. Pembina Utama Muda IV/c 11 11 16 18 19 
4. Pembina Tk.I IV/b 16 16 14 15 16 
5. Pembina IV/a 19 20 23 16 18 
6. Penata Tingkat I ll[/d 19 14 12 21 36 
7. Pena ta Il[/c 22 46 92 97 74 
8. Peaata Mud.a Th.I 111/b 79 63 26 12 27 
9. Peaata Mud.a HI/a 38 59 81 109 114 

10. Peagatur 'llt.J 11/d 48 56 48 35 74 
11. Peogatur II/c 62 95 173 236 217 
12. Pengatur Muda Tk.l 11/b 260 237 184 133 124 
13. Pengatur Mud.a 11/a 229 251 212 213 246 
14. Juru Tingkat I l/d 10 15 18 18 15 
15. Juru I/c 22 17 101 104 113 
16. Juru Muda Tk.l l/b 124 162 74 61 28 
17. JuruMuda I/a 37 37 35 35 32 

Jumlah Seluruhnya 997 1100 1113 1131 1161 



Mutasi tersebut dilaku kan , disamping karena ada be 
berapa pegawai yang menjalani masa pensiunnya, maupun 
untuk rnenjaga agar setiap Pcjabat Pimpinan Unit maupun 
parn pcgawai tidak mcngalami kcjcnuhan dalarn menjalani 
pekerjaannya, yang rncngakibatkan kurang dapat meningkat 
kan p cl a y a n a n n ya tcrh ad ap Dewan sepcrti yang di cita 
citakan. 
Mutasi dan promosi tcr hadap para Pcjabat Pimpinan Unit 
Kerja antara lain : 
a. Bcr dasar kan Keputusan Sckr etar is Jcn dcr al DPR-Rl 

Nornor 320/SEKJENiKP/1987 tanggal 10 Oktobcr 1987 
tclah dialih tugaskan : 
1) 13 orang Pcjabat Esclnn u [a; 
2) 36 orang Pejabat Eselon IVa; 
masing-masing tcr h iturig m u la i tanggal 10 Oktober 
1987. 

b. Bcrdasarkan Kcputu san Sckrctaris Jcn dcr al DPR-RI 
Nornor 321/SEKJEN/KP/1987 tanggal 10 Oktohcr 1987, 
jUga tclah ditunjuk Pcjabnt-pejahat Bendaharawan Rutin, 
Bcndah aruwun Gaj i Anggota, Bcn dah ar awan Gaji 
Pcgawai dan Ben dah ar awan Pcrj al a nan Dinas, yang 
berlaku pula tcrhitung mulai tanggal HJ Oktober 1987. 

c. Bcr dasar k a n Keputusan Sekret ar is Jcn dcr al DPR-RI 
Nornor 45/SEKJEN/KP/1987 tanggal 7 April 1988: 
1) 2 (dua) orang Pejabat Esclon Ila dialih tugaskan; 
2.) 1 (satu) orang Pcjahat Esclon Illa Jan l (satu) orang 

Pcjab a t Exelon TVa dibcrhcntik.an Jengan hormat 
karcna telah rncncapai batas usia pcns iun; 

3) 3 (tiga) orang Pcjahat Esclon IVa dipr orn os i kan 
mcnjadi Pcjahat Esclon Illa; dan 

4) 3 (tig«) orang Pcjabat Eselon !Va dialihtugaskan. 
d. Bcrdasar krm Keputusan Sckretaris Jenderal DPR-RI 

Nornor 403/SEKJEN/KP/1988 tanggal JO Nopernbcr 
1988. 
1) Tclah c!iangkat scorung Pejab at Esclon Illa u ntuk 

menuuduki Jab.nan Esclon Ila, karma Pejabat lama 
tclah mcncapni batas usia pensiun. 

2) Tclah dimutasikan 4 (empat) orang Pejabat Eselon 
Illa, Jan 

3) Diangkat 2 (dua) orang Pcjabat Esclon IVa untuk 
rncnduduki Jabatan Esclon llla. 
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Soelaksono, SH . .sedang mengucaplcan sMmpah/janjinya dalam acara pelontilcan 
sebagai Selaelaris J enderal DPR/MPR-Rl. 

Ketua DPR-Rl M.KluJris Suhud; ketiJca melaniik Soelaksono, SH. sebagai Sekretaris 
Jenderal DPR/MPR-RJ menggantikan H. Wong Su wandi; SH 



e. Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 20/M Tahun 
1989 tanggal 16 Januari 1989 tclah dilantik pada tanggal 
1 Maret 1989 okh Pimpinan DPR-RI Laksamana TNI 
(Purn) Soe laksono, S.H. scbagai Sckrctaris Jcnderal 
DPR/MPR RI yang b ar u menggantikan H. Wang 
Suwandi, S.H. yang telah habis masa tugasnya, dikare 
nakan telah mcncapai batas usia pensiun. 

L Bcrdasarkan Kcputusan Prcsiden No. 80/M Tahun 1990 
tanggal to April 1990, tclah diangkat Benny Wardhanlo, 
S.H. sebag ai Wakil Se kr etar is Jcndcral DPR RI yang 
baru mcnggantikan Drs. Gondosutojo. 

g. Sclanjutnya dalarn rangka lcb ih mcningkatkan mutu 
pclayanan kcpada DPR RI, maka kcb ijaksanaan mutasi 
dan prornosi pcgawai terns dilanjutkan haik untuk jaha 
tan struktural maupun non struktural yaitu : 
1) Dcngan Keputusan Sckjen Nornor 121/SEKJEN/ 

1990, tanggal 25 April 1990, tclah ditctapkan mutasi 
dan promosi para Pejaba: Pimpinan Esclon II dan 
IIr. Dcngan mutasi dan promosi terscbut, maka para 
Pejabat Pimpinan Ese lon II adalah Kcpa la- kepa!a 
Biro schagai hcrikut: 

Biro Pcrsidarigan : Ors. S.F. Rehatta 
Biro Kcsekrctariatan 
Pirnpinan : Dra.Ny, Sri Sumarjati 
Biro Adrninistrasi : Ors. Edo \Vasdi 
Biro Hubungan Masya- 
rakat dan Hukum : Drs.Dudung Karnaludin 
Biro Kcuangan : Ors. Suharto 
Biro Urusan Dalam : Lctkol(M;:ir) Arifin PS. 
Biro Pcmeliharaan dan 
Pcralatan Gcdung : Ruslan Salumun , BA 
Biro Pcngawasan dan 
Pcrnbin.ran Intern : Socbijono, SH 

Pejahat Pirnpin an Esclon III yang dirnutasi kan 
adalah 30 ornng. 

2) Dengan Kcputusan Sckjcn Nomor 384/SEKJEN/ 
KP/ 1990, tanggal 27 Juli 1990, t cl ah d i ad a kan 
mutasi para Pcjabat Eselon IV sebanyak 73 orang. 

3) Dcngan Kcputusan Sekjcn Nomor 428/SEKJEN/ 
KP./1990, tanggal 8 Dcsembcr 1990 tclah dirnutasi 
kan 1 orang Pejahal Esclon 111. 
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Sekretaris Lenderal DPR/MPR·Rf, Soelaksono, SH. sedang menanda tangani acara 
serak terima WakilKetua Sekretaris Ienderal DPR-Rl 

r 

4) Dengan Keputusan Sekjen Nomor 429/SEKJEN/ 
KP/1990, tanggal 8 Desember 1990, juga mutasi 
bagi 6 Pejabat Eselon IV. 

5) Selanjutnya dengan Keputusan Sekjen Nomor 
172/SEKJEN/KP/1991, tanggal 20 Agustus 1991, 
telah diadakan mutasi 100 orang pegawai dari selu 
ruh biro. 
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Acara pengambtlan sumpah/janji Wakil Sekret aris Jenderal DPR·Rl dan beberapa 
pejabat Eselon If Sekretlmat Jenderal DPR-Rl 

Penandatanganan bertta acara pclanukun oid1 Wa.i:rl s,,krerans Lenderal Dl'R-RI, 
Benny Wardlwn!o, SH menggarutkun perabu: lama Drs. Gendosutoio. 
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3, Pendidikan dan Latihan 
Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkedudukan sebagai 

Aparatur Pemerintah mempunyai tugas pokok memberi 
pelayanan teknis dan administratif terhadap Dewan. Setiap 
periode DPR mempunyai gairah dan volume pekerjaan yang 
berbeda dan berkembang dinamis. Hal ini perlu didukung 
oleh Aparat yang dapat mernenuhi harapan dan tuntutan 
pekerjaannya, sehingga perlu dibina dan ditingkatkan melalui 
program pendidikan dan latihan yang pelaksa naannya secara 
rutin dan terus menerus Untuk maksud tersebut di atas dan 
sejalan dengan maksud Undang-undang Nornor 8 tahun 1974 
pasal 4, maka Sekretariat Jenderal DPR RI telah merencana 
kan beberapa program pendidikan dan latihan yang pelaksa 
naannya baik dilakukan oleh Bagian Pendidikan dan Latihan, 
maupun mela}ui Proyek Peningkatan/Pendidikan Pegawai 
Negeri Sekretariat Jenderal DPR RI. 

Pengembangan dan pembinaan pegawai adalah merupa 
kan suatu kebijaksanaan Sekretariat Jenderal DPR RI dalarn 
rangka usaba memelihara dan meningkatkan kemampuan, 

Terllhat dalam gambar Para pejabat Sekretariat Ienderal DPR-RI dalam acara 
pelantikan Wakil Sekretaris Lenderal DPR-Rl dan pengangkatanlmutasi pejabat 
Eselo" 11. 



kctrampilan, sikap, sorta scmangat pcngahdian para pegawai 
dalam mclaksanakan tugas pckcrjaannya sccara efisien dan 
cfektif. 

Upaya pcngcmbangan dun pcrnbinaan pcgawai ierscbut 
seja lan dcng:an program Pcmer intah dib idang pcnycrnpur 
naan Aparatur Negara menuju tcrwujudnya Pcmeriutah yang 
bcrsih dan hcrwihawa. Salah satu upaya dalam pengern 
hangan Jan pcmhinaan pcg awai adalah mclalui pcluksariaan 
pcndidikan Jan latihan. 

Mcngingat pcndidikan Lian latihan sangat bcsar peranan 
nya dalarn mcnunjang kcberhasilan pcnyclesaian suatu pekcr 
jaan, maku kcgiatan pcndidikan dan latihan perlu dilakukan 
sccara bcrcncana dan tcrus mcnerus sesuai Jcngan kchutuhan 
pclaks.maan pckcrjaan Jan kcmarnpuan ang:garan. 
Okh karcna itulah seti:ip tahun ditcrapk.in program-program 
pcrididikan da n l.u ihun pcg.iwai untuk dila ksa nakan guna 
mcmcnuhi kebutuhan Sckrctariut Icndcr al DPR Rl dalam 
mclaksanakan lugas pokoknya sebagni unsur staf yang mcrn 
hcrikan hantuan di hidang. pclavanan tchnis Jan administratif 
kcpada Dewan. 

Bcnlasarkan tugas pokok dan Iungsi Sckretariat Jcndcral 
DPR RI p.ula prinsipnya Jchih menckankan k cpada b idang 
pcluks.maan tugas Substantif, yaitu : 
a. Bid.mg Tcknis Administratif, yaitu jcnis-jcnis pcrididik 

an Lian lat ih an Ji biJang: Adm in istr asi Kcuangan, 
Pengawasan Keuangan d an Bur a n g , Adm i n is t r a s i 
Kepcgawai.m, Bcndaharuwan, Anul isis Jabatan. 

h. Bidang Tckni-, fungsional, yaitu jcnis-jrnis pendidikan 
da n latihan yang mcncakup kctrarnpilan Ji b idang : 
Pcrpusta kaan, Stcnngrafi, Kcarsipun, Karntih, Kornputcr , 
Pcnu lisan Bcrita, Tcknis Pcr.mcang Pcrundangun , Ahli 
Pcrundang-und.mgan, Mcdis Jan Parnmcdis, Bimhingan 
Tcknis SJDI, l lu kurn Jan Pcrundang-un dangan, Bahasa 
Asing (Inggris, Jerman dun Perancis) dan Pcrawat an 
Insialasi. 

c. Bidang Pcnjcnjangan, yaitu jcnis-jcnis pcndidikan dan 
l a t ih a n yang d i t c k a n k an t cr h a d a p k c m a rn pu an dan 
kctrampilan managerial bagi para pcgawai yang mcndu 
du k i j ab at a n s tr u k tur a l s c p e r t i Lat ih a n Pr aj ab at a n , 
SEPALA, SEPADYA, Jan SESPA. 
Scja la n den g:rn kch ija ks an a a n i tu Sc krctar iat Jenderal 

DPR-RI scjak awal PEUTA IV tclah mcnyclcng garakan 
hcrbag:ii jcnis pcndidikan Jan latihan pcgawai didalarn 
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negeri yang penyelenggaraannya dibiayai anggaran pemban 
gunan, maupun diluar negeri yang pembiayaannya didukung 
oleh negara/lembaga (Colombo Plan, Asia Foundation, India, 
Amerika Serikat, Belanda). 

Namun secara kualitas belum memenuhi harapan apabila 
dihadapkan pada pelaksanaan tugas pokok Dewan yang 
setiap periode semakin meningkat dan kompleks baik vo] 
umenya maupun kualitas jenis pekerjaannya. 

D. Kerja Sama Dengan Instansl Dalam dan Luar Negerl 
Dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan kepada DPR 

RI dan meningkatkan tugas dan fungsi DPR RI, maka telah dilak 
sanakan berbagai kerja sama antara DPR RI dengan beberpa 
instansi baik dari dalam negeri maupun luar negeri dalam bidang 
pengembangan menejemen sistem informasi, Lokakarya-loka 
karya, peralatan kantor, pendidikan dan latihan baik didalam 
maupun di luar negeri yaitu sebagai berikut : 
1. Kerja sama dengan The Asia Foundation 

yaitu berupa bantuan dana di bidang komputerisasi, kursus 
kursus bahasa Inggris, Pendidikan dan Latihan di Amerika 
Serikat bagi pegawai-pegawai Setjen DPR-RI dan penerbitan 
bulletin DPR-RI. 

2. Kerja sama dengan Unlversltas Indonesia 
yang juga merupakan bagian dari kerja sama dengan The 
Asia Foundation, meliputi kegiatan kerjasama di bidang : 
penelitian dan pelayanan informasi kepada DPR RI, pendi 
dikan dan Jatihan kepada calon-calon peneliti Setjen DPR RI 
dalam bidang penelitian, penelurusan informasi dan kom 
puter, pembimbingan kepada calon peneliti, lokakarya 
lokakarya, penulisan abstrak dan issue brief dan pern 
bangunan pangkalan data. 

3. Kerja sama dengan Konrad Adenauer Stiftung 
Kerja sama yang dilakukan antara DPR RI dengan Konrad 
Adenauer Stiftung adalah di bidang pendidikan dan latihan 
pegawai yang meliputi : pendidikan komputer, kursus bahasa 
Inggris dan Jerman, pengiriman Anggota dan pegawai ke luar 
negeri, bantuan peralatan kerja yaitu mesin tik IBM, Faksimi 
li, Directory Board, Foto Display, Papan Kehadiran Pimpi 
nan, Buku-buku untuk perpustakaan, 

4. Kerjasama dengan Kedutaan Perancis 
dalam bidang penyelenggaraan kursus Bahasa Perancis untuk 
pegawai dan Anggota DPR RI. 
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Sekretarls J enderal l)J'R-RI k ctik« menghadiri Sidang ihsociotion Se,·nclurv (,'01oui 

(ASGP) di Pyongyang bulan April 11)9 I 

E. Kegiatau dengun Association Secretary General of Parlia 
ment (ASCP) 

Berdasarkan Pasal 163 Peraturan Tata Tcrtih DPR RI terse 
hut, dengan persctujuan rupat Par ipurna, Sckreturis Jcndcrul dapat 
mcnjadi Anggota Organisasi lntcrnusionnl yang mcnghimpun 
para Sekrctar is Jcridcral Parlcrncn. 

Senubungan dengun itu maka Sckrctar is Jcndcral DPR RI 
t elah mcnjudi Anggl1ta Axso c iar i on Secretary General (ASG P) 
yang bcrkantor pusat di Swiss dnn mcngikuti Si dang ASG P yang 
sctiap tahun diselcnggarakan bcrsnm aan dcng.m dil.ingsungkan 
nya Sidang Inter Parliamentary Union (lPO), yaitu: 
1) Sida rig ASG P kc- 7lJ di G uatcm al a, puda bulan April 19K8. 
2) Sidang ASGP kc-80 di Sofia, pada bulan September 1988. 
3) Sidang ASGP k<.:-81 di Butbpcst, pada bulan April l98lJ. 
4) Sidang ASGP ke-82 di London, pada bulan September 1989. 
5) Sidang ASGP ke-83 di Cicosia. pada bulan April 1990. 
6) SiJang ASGP ke-84 di Uruguay, p.ida hulan Oktohcr l lJ90. 
7) Sidang ASGP ke-85 di Pyongyang, pad.i bulan April 19lJ1. 
8) Sidang ASGP ke-~6 di Santiago, p;1d:1 bulan Oktobcr llJ91. 
9) Sidang: ASGP kc-S? di Youndc (Cameroon), April I lJYI. 
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3. Misi Keirja Sama Perpustakaan DPR RI dengan Organl 
sasl Lain, yaitu : 
a. Dengan Perpustakaan Nasional, yang meliputi Inter 

Library Loan, Seminar dan Lokakarya, 
b. Dengan Universitas Indonesia, yaitu meliputi penyiapan 

tenaga peneliti dan pernbentukan Pusat Pangkalan Data. 

Kelas Jen is Jumlah 
000/098 Karya Umum 479 eks. 
100/190 Filasafat 1.280 eks. 
200/270 Agama 1.516 eks 
300 Ilmu Sosial 13.256 eks 
400/490 Ilmu Pengt. Bahasa 248 eks 
500/590 Ilmu Peng. Pasti Alam 676 eks 
600/690 Ilmu Peng. Praktis 2.172 eks 
7oon9o Kescnian dan Olah Raga 230 eks 
800/890 Kesusasteraan 638 eks 
900/990 Sejarah 5.170 eks 
Referensi Ensi/Lernbaran Negara/ 

Kam us/Peta 7.406 eks 
World Bank 421 eks 

F. Unit Perpustakaan 
1. Jumlah buku keseluruhan sejak tahun 1987 hingga tahun 

1992 adalah sebanyak 40.066 eksemplar. Seluruh buku 
dirawat dengan penjilidan dan fumigasi. 

2. Jumlah buku masing-masing sesuai dcngan kelompoknya : 

Selain tugas-tugas rutin sesuai dengan Peraturan Tata Tertib 
DPR RI, juga mendampingi Pimpinan DPR RI menerima tamu 
tamu dari dalam maupun luar negeri, Disamping itu Sekjen selaku 
Pimpinan DPR RI juga menerima tamu-tamu dari luar negeri 
antara lain para Dubes dari negara-negara sahabat maupun para 
pejabat dari kedubes asing yang ada di Jakarta. 

Pad a tanggal 19 Agustus 1990, Sekj en didampingi oleh 
pejabat di lingkungan Setjen MPR/DPR rnenerima kunjungan 11 
orang staf Kongres AS dbp. Senator Mr. Roberts L. Reding. 

Pada tanggal 19 Agustus 1991 Sekjen didampingi pada 
pejabat di lingkungan Setjen MPR/DPR menerima kunjungan 9 
orang Staf Kongres AS dipimpin oleh Mr. David G. Bartel. 
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c. Dcngan Dcparternen-departcmen Pemcrintah, mcliputi 
pcngiriman dan pertukaran bahan-bahan pustaka, pu 
blikasi Pcmcrintah, peraturan pcrundang-undangan. 

<l. Dcngan The Asia Foundation, m cl ip ut i pcnyediaan 
bahan-bahan pustaka, biaya studi pcrbandingan rncnge 
nai kcpustakaan kc luar ncgcri, kursus bahasa Inggris. 

c. Dcngan Konraad Adenaucur Stiftung, mcliputi pcngi- 
riman hahan-bahan pustaka 

f. Dcngan Library of Congress, mcliputi exchange. 
g. Dcngan PBB, sebagai deposit Library. 
h. Dcngan World Bank, scbagai Deposit Library. 
1. Dcngan Kcdutaan-kcdutaan Bcsar negara-ncgara lain di 

Indonesia, mcliputi pcrtukaran clan pcngiriman hahan 
hahan pustaka. 

J· Dcngan British Council, rnclipu ti pclayanan informasi 
dan hahan-bahan pustaka. 

4. Pertemuan-pe rtemuan yang diselenggarak:rn yang her 
hubungan dengun perpustukaan 
a. Mcng hadiri Seminar Ji Perpustakaan Nasional Jan di 

Univcrvitas-univcrsitas mcngcnai kornputcr, penclitian 
dan lain-lain. 

h. Mcrighadir i seminar y:rng Llisclcnggarnkan olch Japan 
Foundation Ji Pcrpuxtukann Nasional, Jakarta. 

c. Pertcmuan dcng.m Japan Foundation di Perpustakaan 
DPR RI. 

d. Pcrtcmuan dcngan mnhasiswa da ri Ujung Pandang Jan 
Univcrsitas Indonesia dalarn rangka Kuliah Kerja Nyata. 

e. Kunjungan Mr.Lin cmnrin dar i World Bank,Konra<l 
Adenauer Stiftung, dan The Asia Foundation kc Perpus 
t.ikaan DPR RI. 

I. Mcnghadiri Con s.il VIII (Congress of Suuteast Asian 
Libr arian ) tahun 1990 yang diselcngg;trakan Pcrpusta 
kaan Nasional. 

g. Mcnghadiri Kon Icrcnsi Associati on Parlcmentary Li 
brary Asia Pasi lic di Korea pa du tahun 199() Jan di 
Pakistan pada tahun 1992. 

h. MenghaJiri World Net dialog pr ogr am di Ke du t aan 
Bexar Amcrika. 

1. Mcn g a dak an kunju n gun kc Lihrary of Congress Ji 
Arncrika. 
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2. · Jumlsh anggaran pembelian obat ~ obatan dan honor 
doktei" Unit Yankes DPR RI: 
Anggaran tahun 1987 Rp, 100.000.000 
Anggaran tahun 1988/1989 Rp. 105.000.000 
Anggaran tahun 1989/1990 Rp. 109.000.000 
Anggaran tahun 1990/1991 Rp. 114.000.000 

G. Unit Pelayanan Kesehatan DPR RI 
1. Jumlab Pengunjung Unit Pelayanan Kesehatan DPR RI 

sejak tahun 1987 s.d, 1992 adalah : 

Bulan 1987 1988 1989 1990 1991 1992 

Januari 3.128 3.602 2.687 2.931 3.450 
Pebruari 2.534 2.342 2.695 2.343 3.025 
Maret 2.786 2.788 2.364 2.279 2.987 
April 2.886 2.336 2.375 2.334 2.889 
Mei 2.379 3.958 3.802 3.307 2.985 
Juni 2.868 3.425 2.436 2.436 
Juli 2.813 2.948 2.564 2.564 
Agustus 3.031 3.398 3.213 3.423 
September 3.062 2.637 2.755 2927 
Oktober 3.270 3.270 3.357 3.922 2.888 
November 3.402 3.053 3.291 2.959 3.007 
Desember 2.298 3.053 2.523 2.081 2.826 

Jumlah 8.977 35.968 37.170 32.849 33.335 15 . .336 

s. J111mJah Penguajung Perpustakaan DPR RI sejak tahun 
1987 s.d, 1991 

Tahun Pernin jam Mahasiswa/Peneliti Pengunjung R. Baca 

1987 64orang 3 orang 
1988 69 orang 9 orang 174 orang 
1989 77 orang 3 orang 175 orang 
1990 55 orang 3 orang 197 orang 
1991 64 orang 10 orang 194 orang 
1992 46 orang 8 orang 91 orang 
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1. Pemberian Uang Pelayanan Sidang 
Kepada seluruh pcgawai Sekrctariat Jcnderal DPR RI, diher 
ikan uang Pclayanan Sidang mclalui Anggaran Rutin Sekre 
tariat Jcn-deral DPR Rf M.A. 5250 Sub M.A. 83100, yang 
sejak Tahun Anggaran 1989/1990 telah diupayakan kcnaikan 
jumlahnya, yaitu: 
a. Tahun Anggaran 1989/1990 : 

Pcgawai Golongan I sebesar Rp 6.000,-;bulan; 
Pegawai Golongan II scbcsar Rp 7.000,-/bulan; 
Pcgawai Golongan IIJ scbesar Rp 8.000,--;bulan; 

yaitu : 

H. Upuya-upuya DPR RI Dulam Meningkatkan Kesejahteraan 
Pegawai 

Untuk meningkatbn kegialan Jan scmangat kcrja pegawai 
rnaka Setjen DPR RI juga meningkatkan kesejahteraan pcgawai 

Anggaran tahun 1991/1992 Rp. 135.000.000 
Anggaran Proyck 1991 /1992 Rp. 50.000.000 
(Khusus Obar) 

3. Jumlah doktcr di Unit Yankcs DPR RI 12 Orang 
Jumlah Paramedis 19 Orang 
Jumlah Pegawai Unit Yankes 43 Orang 

4. Pendidikan yang diadakan untuk meningkatkan pela 
yunan sebugai her ikut : 
a) Hypcrkes hagi Medis dan Paramedis 
b) Pendidikan tcntang Radiasi dan Medis 
c) Pendidikan pelatihan penyakit jantung bagi Paramedis 
d) Pcndidikan Refraksi bagi Pararnedis 
e) Seminar-seminar dan sirnposium simposium hagi Medis 

dan Paramedis, 
5. Penyakit yang paling ban yak ditangani : Radang jalanny a 

pcrnafasan 
6. Se lain melayani pengobatan scrta pcrawalan jalan bagi 

Anggota DPR RI bescrta keluarganya juga telah rncrnbcrikan 
pcnyuluhan dcngan diadakannva : 
- Bchcrapa kali simpoxiurn; 
- Diadakan vaksinasi Hepatitis B bagi Anggota dan keluar- 

gan ya. 
7. Sclain melayani pcngohalan dan perawatan jalan bagi karya 

wan Sckretar iat Jcndcral DPR RI heserta kcluar ganya juga 
te l a h d i ada k an vaksinasi Hepatitis B bag i Kcpa l a Biro, 
Kepala Bagian dan Kepala Suh Bagian beserta istri/suarni, 
juga hagi karyawan Gol. Ill yang tidak menjabat. 
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Pegawai Golongan IV sebesar Rp 8.000,-/bulan. 
b. Tahun Anggaran 1990/1991 : 

Pegawai Go]ongan I sebesar Rp 15.000,-/bulan; 
Pegawai Golongan II sebesar Rp 17 500,-/bulan; 
Pegawai Golongan III sebesar Rp 20.000,-/bu]an; 
Pegawai Golongan IV sebesar Rp 25.000,-/bulan. 

c. Tahun Anggaran 1991/1992: 
Pegawai Golongan I sebesar Rp 20.000,-/bulan; 
Pegawai GoJongan II sebesar Rp 22.500,-/bu]an; 
Pegawai Golongan III sebesar Rp 25.000,-/bulan; 
Pegawai Golongan IV sebesar Rp 27.500,-/bulan. 

d. Tabun Anggaran 1992/1993: 
Pegawai Golongan I sebesar Rp 25.000,-/bu]an; 
Pegawai Golongan II sebesar Rp 27.500,-/bulan; 
Pegawai Golongan III sebesar Rp 30.000,-/bulan; 
Pegawai Golongan IV sebesar Rp 30.000,-/bulan. 

2. Pemberlaa Pakalan Kerja dan Makan Siang 
Melalui anggaran Proyek Prasarana Fisisk DPR RI Tahun 
Anggaran 1991/1992 telab dapat diupayakan bagi seluruh 
pegawai diberikan pakaian dinas masing-masing pegawai 2 
(dua) stet, anggaran untuk pakaian kerja 'tersebut dalam 
Daftar Isian Proyek (DIP) termasuk dalam pengadaan Pera 
Iatan Kerja (pakaian). 
Disamping itu bagi seluruh pegawai juga diberikan makan 
siang 4 (empat) kali dalam satu rninggu, yaitu pada setiap 
hari Senin sampai dengan Kamis. Dalam satu tahun anggaran 
diberikan makan selama 8 (de la pan) bulan. 
Pemberian pakaian dan makan siang bagi para pegawai 
tersebut akan diupayakan untuk tetap diberikan pada tahun 
tabun anggaran berikutnya. 

3. Penyediaan Fasilitas Perumahan 
Bagi pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI yang belum 
memperoleh fasilitas perumaban dari Sekretariat Jenderal 
DPR RI telah diupayakan penyediaan perumahan melalui 
KPR BTN yang pelaksanaannya melalui kerja sama antara 
Koperasi Sekretariat Jenderal DPR RI dengan PT Binong 
Permai. 
Naskab kerja sama antara Koperasi Sekretariat Jenderal DPR 
RI dengan PT Binong Permai dilaksanakan pada tanggal 4 
Januari 1991, sedangkan peresmian penempatan perumahan 
yang berlokasi di Kompleks Binong Permai - CUrug, Tange 
rang, dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 1991. 
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Untuk kcpcrluan pembayaran uang muka pemilikan rumah 
melalui KPR BTN dan pernbayaran uang muka bagi perni 
likan rumah dinas Sckrctariat Jcn dcr al DPR RI yang telah 
disctujui mcnjadi Rumah Dinas Golongan III (yang dapat 
dicicil), sctiap pcgawai dihcri kan bantuan masing-masing 
scbcsar Rp.250.000,- (dua r.rtus lima puluh rihu rupiah) yang 
pclaksanaannya dilakukan olch KORPRI Sctjcn DPR RI. 

4. Fasilitas Kendaruan Antar Jcmput Bagi Pegawai 
Fasi litas antar jernpu t dibcrikan hagi pegawai Sckrctariat 
Jcnderal DPR RI haik yang bertempat tinggal di Kornplcks 
Pcrumahan Sckrctariat Je n der a l DPR RI juga bagi para 
pcgawai yang bcrternpat tinggal di luar kornplcks perurnahan 
Sckrctariat Jcndcr al DPR RI, tcrmasuk yang bertcmpat ting 
gal di Binong Pcrmai Tangcrang. 

5. Pcngumpulan Dana dan Pcnggunaannya untuk Peguwui 
Sekretariat Jenderal DPR RI 
Bcrdasar kan Surat Kcputusan Sckrctaris Jcnderal DPR RI 
Nomor 159/SL:kjcn/KP!19l)l tcntang Pcngumpulan Dana dan 
Pcnggunaannya untuk Pcgawai Sckrctar iat Jcndcral DPR RI, 
sctiap Pegawai Ncgcri, pcgawai yang dipcrbantukan dan 
pegawai yang dipe kcrjakan di Sckretariat Jerrderal DPR RI 
sctiap hu lan wuj ib mcmhcrikan uang u ntu k du n a sosi al , 
masing-masing : 

Golongan I Rp. 300,- 
Golongan Il Rp. 400,- 
Golongan Ill Rp. 750,- 
Golongan IV Rp.1.000,- 

Pcngumpulan dana rerscbut dilaksanakan rne la lui pcmo 
tongau gaji sctiap bul.rn yang diatur oleh Pcngurus KORPRI. 
Dari hasil pcngumpulan dana terxebut, digunakan untuk 
rnemberikan hantuan bagi : 
a. Pegawai dan kcluarga pegawai yang mcn inggal Junia 

scbesar: 
1) Rp. 400.000,- untuk Pcg.iwai 
2) Rp. 250.000,- untuk istcri/suami pcgawai 
3) Rp. 150.000,- untuk anak pcgawai 

b. Pcgawai yang s a k i t Jan mcrn cr l u k an r awat inap di 
rumah sakit yang ditunjuk untuk Pegawai Ncgcri, paling 
sedikit 3 (tiga) hari, dihcrikan sebcsar Rp. 150.000,- 

c. Pegawai yang m e l a n g s u n g kan p crn ika h an p ertama, 
sebesar Rp. 50.000,- 

d. Pcgawai/isteri pcgawai yang mclahirkan anak sampai 
anak kc-2, sebesar Rp. 50.000,- 
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e. Pegawai yang berhenti dan menerima hak pensiun, 
sebesar Rp. 100.000,- 

f. Pensiunan pegawai yang meninggal dunia, diberikan 
sebesar: 
1) Rp. 150.000,-, apab ila telah memberikan uang 

bulanan selama lebih dari enam kali. 
2) Rp. 75.000,-, apabila telah memberikan uang bulan 

an kurang dari enam kali. 
I. Peralatan Kanto!" 

Dalarn rangka menunjang tugas-tugas Sekretariat Jenderal 
DPR RI agar lebih berdayaguna dan berhasilguna, maka telah 
dilaksanakan juga peningkatan kuantitas dan kualitas pera]atan 
kantor, penggunaan mesin-mesin kantor seperti antara lain 
komputer dan mesin-mesin kantor otomatis lainnya. 
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A. Pendirian Museum DPR/\1PR RI 
Scjarah berdirinya Lcmbaga Pcrwakilun Rakyat di ncgar a Repu 

blik Indonesia tcrcinta ini dirnului scjak juruan pcnjujahun yang dike 
nal dcngan narna Volksraad. Sejak Proklamasi Kcrnerdek.mn tanggal 
17 Agustus 1945 yang mcr upuk.m awal bcr dirin yu Negara Rcpuhl ik 
I ndo ncsia , la h irl ah Lem hag a Pcr wa k i l u n Rakyat sc hag a i cm brio 
DPR/MPR Rl bcrdasarkan UUD 1945, yang d in nmak a n Kornitc 
Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Pcr kcmbangnn Lcmbaga Perwa 
kilan Rakyat scjuk awal bcr dirinya ncuara kita sarnpai saat ini , perlu 
dikctahui dan dipelajari olch rak yat clan khususnya gcncrasi muda. 

Olch kar cnu itu pendir ian museum scbagai tcmput pcnyimpanan 
bcnda-bcnda bcrscj ar.ib y ;mg herb itan c.kngan scj a rah tcrbcn tu kn ya 
scrta pcr kcmb angan lemb:ig;1 DPR/MPR RI m crupu kn n hal yang 
sangat mcndcsak. Pcr istiwa-puri stiwn pen ling yang tcrjadi Jan bagui 
mana scrtr. si;1p:i yang tclah bcrpcran J;1Lim gcr;ik Lingk;1h DPR/.\1PR 
ruasa la l u , k i n i dan yang a k.m datang, perlu Jic1l:11 d..n diubudikan 
dalam lcmp:1t y:1ng m udah d i l ih.rt d.rn dih·n:rng o lch )!L~ncr:isi y:1ng 
ak.rn d:1l:1n_1 . .'. 

LAIN· LAIN 

BAB XI 



1169 

Untuk itulah maka berdasarkan Kepurusan Pimpinan MPR 
Nomor 1 Tahun 1990 tanggal 13 Nopember 1990 dibentuk Panitia 
Kerja Pendirian Museum DPR/MPR RI. Adapun susunan panitia 
tersebut adalah sebagai berikut : 

Ketua : DR. H.J. Naro, SH 
Sekretaris : Soelaksono, SH 
Anggota : - Krissantono 

- Ors. Bambang W. Soeharto 
- J.H. Salu 

· - Drs. Widodo 
- Ny. H.A. Safinah Oedin, BA 
- H. Liena Latif, SH 
- A. Tyas Satijono Soenarto 
- Ir. Tarto Sudiro 
- H. Achmadi } 

Dalam melaksanakan tugasnya panitia dibantu oleh : 
1. Ahli Sejarah dan Museum dari Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI. 
2. Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan. 
3. Ahli Sejarah dan Museum dari Universitas Indonesia. 
4. Yayasan Seni Rupa Indonesia. 
5. Ikatan Konsultan Indonesia. 
6. Himpunan Interior Designer Indonesia. 
7. Pelaksana Teknis PT. Grafik Grapes Indonesia. 

Selanjutnya untuk rnewujudkan berdirinya Museum DPR/MPR 
RI telah dilakukan berbagai upaya, antara lain : 
1. Tahap I merupakan Museum Rintisan Awal yang diresmikan oleh 

Ketua DPR/MPR RI,. M. Kharis Suhud, pada tanggal 16 Agustus 
1991 bertempat di satu sisi Gedung Pustakaloka DPR RI. 

2. Tahap II merupakan penyempurnaan Museum Tahap I, akan 
mengarnbil tempat di seluruh lantai Gcdung Pustakaloka, dan 
direncanakan selesai pada pcrtengahan bulan September 1992. 

3. Tahap III rnerupakan Museum Tetap yang akan dibangun tersen 
diri di lingkungan Kompleks Gedung DPR/MPR RI. 
Selain itu untuk mernpersiapkan segala sesuatunya, panitia kerja 

telah mengadakan studi perbandingan ke berbagai Museum baik di 
dalam maupun di luar negeri. Studi perbandingan ke dalam negeri 
antara lain telah dilakukan kunjungan ke kota Solo (Surakarta) dan 
Yogyakarta sedangkan ke luar negeri telah dilakukan kunjungan ke 
negara-negara Inggris, Belanda, Jerman, dan Meksiko. 
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C. Paguyuhan Istcri-istcri Anggotu 1\-fPR/DPR RI 
Tcrdorong oleh rasa ingin mcrnhuat wadah bagi kegiatan Ibu-ibu 

Istcri Anggota MPR/DPR Rl Pcriode 1987-1992, Ibu Kharis Suhud 
bcscrta lstcri Pirnpinan DPR RI lainnya scpakat untuk mengadakan 
pcrtcrnuan secar a pcr iodik 2 bulan sckali bagi Istcr i-istcri Pimpinan 
dan Isteri-iskri Ketua-kctua Frnksi-frnksi. 

Pada tang.gal 19 Juli 1989 atas pctunjuk dan rcstu Bapak Kharis 
Suhud, discpakati untuk mcrnberi nama "Paguyuban Isteri Anggota 
MPR/DPR RI", scbagai wadah kekcluargaan untuk lcbih meningkat 
kan rasa pcrsaudar aan , pcrsatuan dan kcsatu an diantara Istcri para 
Anggota Dewan yang bcrasal dari bcrbag a i Fraksi dan bcrbagai 
daerah. 

B. Simposlum-slmposium yan~ pernah diadakan di DPR RI 
pada periode 1987~1992 
Dalarn rangka membantu pn >)-'.ram kcsehatan hagi para Anggota 

DPR RI dan keluarganya, telah diadakan berbagai simposium yaitu : 
1. Simposi urn tentang "Jiwa dan Raga yang Sehat Mcningkatkan 

Produktivitas Kerja" pada tanggal 6 Nopcmbcr 1989 diperuntuk 
kan bagi scluruh Anggota DPR RI, dcngan penceramah : 
a. Dr. Dadang Hawari 
b. Dr. Sondang 
c. Dr. Hario Tilarso, 
yang disponsori oleh PT. Ciba Geigy Industrie. 

2. Sim posiu m tcntang "Hepatitis B" pada tangga l 14 0 ktober 1990 
diperuntukan bagi scluruh Anggota DPR RI, dcngan pcnceramah 
para pakar dari Fakultas Kedoktcran Universitas Indonesia, di 
sponsori olch PT Pharos/SKP Indonesia. 

3. Simposiurn tcntang "Hypertcnsi" pada tanggal 5 Nopcmhcr 1990 
dipcruntukkan bagi scluruh Anggota DPR RI, dengan pcncera 
mah Prof.Dr.R.P. Sidabutar, yang disponsori o lch PT. Pfizer 
Indonesia. 

4. Simposium tentang "Bcrhagai Gangguan Kcsehatan Wanita pada 
Usia Pcrtcngahan " pada tanggal 18 Mei 1991 diperuntukkan bagi 
ibu-ibu Anggota DPR dan M PR serta isteri-isteri Anggota DPR 
dan MPR yang Jakarta bcrdom isj li di Jakarta, dcngan penccra 
mah: 
a. Prof. R. Suprapti Samii 
b. Dr. Siti Dhyarni Wisnuwardhani 
c. Dr. lchramsjah A. Rachrnan 
d. Dr. Nack L Toh[ng., dcrigan sponsor PT Pfizer Indonesia. 
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Pimpinan Paguyuban Isteri-isteri Anggota DPR!MPR-Rl yang diketahui oleh lbu 
M. Kharis Suhud sedang diterima oleh Pimpinan DPR/MPR-Ri. 

Pada awalnya, dana diperoleh dari sumbangan Ibu-ibu Pimpinan 
MPR/DPR RI, namun kemudian me1alui kesempatan dan saran Bapak 
Pimpinan Dewan, dana diperoleh dari iuran anggota. 
Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain : 

Mengadakan pertemuan perkenalan seluruh anggota; 
Mengadakan ceramah etiket oleh lbu Umar Wirahadikusumah; 
Mengadakan cerarnah Keprotokolan Negara dan Tata Cara 
Makan Internasional; 
Mengadakan kunjungan sosial ke Panti Wreda STW Budi 
Dharma dalam rangka HUT MPRJDPR RI ke-45, dengan menye 
rahkan sumbangan ala kadarnya; 
Mengadakan ceramah Kesehatan Kulit dan Tata Rias Wajah ; 
Mengadakan kunjungan sosial ke SDN 03 Pluit di daerah pemu 
kiman nelayan dengan menyerahkan sumbangan dan pengobatan 
cuma-cuma; 
Mengunadang para Isteri Duta Besar negara-negara sahabat pada 
acara "coffee morning" serta meninjau gedung MPR(DPR. 
Wadah ini dirasakan sangat bermanfaat untuk rneningkatkan rasa 

kebersamaan walaupun masing-rnasing berasal dari golongan dan 
partai yang berbeda. 



1172 

-~ 

~ ~ 

lsteri-isteri Anggo/a /)PR!1Hl'R-lU d.d.nn kcgimun ccr amu], tat a buxu na 
sekaligus mcnyaksikan penigu<m bu\1H1u. 
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D. Kegiatan Kesenian 
Kegiatan kesenian di Sekretariat Jenderal DPR RI antara lain 

adalah dengan dibentuknya grup-grup kesenian musik Keroncong, 
Band, Dangdut, Kolintang, dan Game1an. 

Group Musik Kolintang adalah group musik yang dikelola oleh 
Dharma Wanita Lemsettina Sub Unit DPRIMPR RI. Grup ini didiri 
kan pada tahun 1978 yang diprakarsai oleh Ny. T. Wang Suwandi 
(Ketua Dharma Wanita Setjen DPR/MPR RI Periode 1978-1989) dan 
sejak tahun 1989 diketuai oleh Ny. Soelaksono (Ketua Dharma 
Wanita Lernsettina Sub Unit DPR/MPR RI periode berikutnya), 
Group Musik Kolintang yang dimainkan oleh Anggota Dharma 
Wanita Setjen DPRIMPR RI dan Karyawati Setjen DPR RI ini telah 
memeriahkan berbagai acara yang dilaksanakan baik oleh DPR RI, 
Dharma Wanita Lemsetrina Unit Setje n DPR/MPR RI, Setjen 
DPR/MPR RI maupun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh 
Paguyuban Isteri-isteri Anggota DPR/MPR RI. 

Group Orkes Keroncong "Parlementaria" yang didirikan pada 
tahun 1987 dan diketuai oleh Soebijono, SH dan Muali adalah meru 
pakan kelanjutan dari Orkes Keroncong "Idaman Hati" yang dibentuk 

Ibu M. Kharis Suhud keuk« sedang menyerahkan bantuan kepada murid SD berpres- · 
tasi di SD Pluit M uara Angke. 
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pada Periode DPR GR tahun 1964 yang dipimpin olch Bullard van 
Tuy] (almarhurn) dan Muali. Orkes Keroncong ini berupaya mcngcm 
bangkan dan mernbina para musisi dan penyayi keroncong di Sckre 
tariat Jendcral DPR RI. 

Kcgiatan Orkes Keroncong ini disamping mcmeriahkan acara 
acara yang diselenggarakan olcb Setjen DPR/MPR RI, juga telah 
mcngikuti lornba ker oncong yang disclenggarakan olch RRI dan 
TVRI, disamping juga mcngadakan lornba keroncong tingkat Sekre 
tariat Jenderal DPR RI. 

Scbagairnana group rnusik yang lain, Group Musik Band "Parle 
mentaria" yang didirikan pada tahun 1987 dan Group Musik Dangdut 
yang didirikan pada tahun 1989, dikelola clch Karyawan/karyawati 
Sekretariat Jenderal DPR RI juga berkcgiatan untuk mcmcriahkan 
berbagai acara yang dilaksanakan oleh Sctjen DPR RI. 

Group kcsenian yang lain adalah Group Kescnian Jawa "Duta 
Budaya", yaitu group kcsenian karawitan yang didirikan pada tahun 
1991, yaitu sctclah adanya peminjaman scpcrangkat musik gamelan 
Jawa Pclog-Slcndro dari H.Suhadi Hardjosutarno, Anggota DPR RI 
dari Fra ksi Kar ya Pcmbangunan kcpada Sckrctariat Jcndera\ DPR/ 
MPR RI yang d ir cn can akan pinjam pa k a i tcrsebut akan herakhir 
sarnpai dcngan bulan September 1992. Deng an adanya gemelan 
terscbut maka bertamhah lcngkaplah alat-alat kcsenian yang ada di 
DPR Rl. Sctelah adanya Garnclan Pclog-Slendro di Gcdung DPR RI 
ternyata perninat kescnian Jawa cukup bariyak, schingga kcmudian 
dibcntuklah suatu kelompok pc nabuh gamelan Jawa yang disebut 
"Niyaga." Kelompok pcnggemar dan perninat kescnian Jawa di DPR 
RI pada umumnya terdiri atas para karyawan/karyawati Sckretariat 
Jenderal DPR Rl yang m cmb entuk pcrkurnpulan bernama "Dula 
Budaya" yang dikctuai olch Ora. Ny. Sri Sumaryati Haryanto. Kcgia 
tan pcrkurnpulan Duta Budaya tcrscbut antara lain m engadakan lati 
han men ab uh gamclan/gending Jawa sc car a her ka la Jan latihan 
menyanyi bagi calon-calon pesindcn/waranggana dan wir aswara. 
Adapun jumlah anggota perkurnpulan tersebut kurang lebih 50 orang. 
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- D a r i : Partai Persatuan Pembangunan 
- Domisili : Bandung, Jawa Baral. 

Atas dasar itulah, maka Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat 
basil Pemilihan Umum Tahun 1987 ini untuk sementara dipimpin oleh 
K.K. Ahmad Mursyidi H.M. sebagai Anggota tertua dengan dibantu 
oleh H.M. Hussein Naro sebagai Anggota termuda. 

1 

Berdasarkan Pasal 9 ayat (3) U.U. No. 16 Tahun 1969 yang telah 
diubah berturut-turut dengan U.U. No. 5 Tabun 1975 dan U.U. No. 2 
Tahun 1985, dan sesuai pula dengan Pasal 45 ayat (1) Keputusan 
DPR-RI No.10/DPR-RI/III/82-83 tentang Peraturan Tata Tertib DPR 
RI, maka selama Pimpinan DPR belum ditetapkan, musyawarah 
musyawarab untuk sementara dipimpin oleh anggota yang tertua 
dengan dibantu oleh Anggota yang termuda usianya, 

Dari basil penelitian Lembaga Pemilihan Umum, ternyata : 
1. Anggota DPR-RI yang tertua usianya adalah : 

- N a m a K.H. Ahmad Mursyidi H.M. 
- A g a m a Islam 
- U m u r 75 tahun 
- D a r i Partai Persatuan Pembangunan 
- Domisili : DKI Jakarta. 

2. Anggota DPR-RI yang termuda usianya adalah 
- N a m a : H.M. Hussein Naro 
- A g a m a : Islam 
- U m u r : 25 tahun 

PENGUMUMAN LEMBAGA PEMILU{AN UMUM 
TENTANGANGGOTADPRYANGTERTUA 

DAN TERMUDA USIANVA 
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2. Umur paling tua : 
a. H.R. MOHAMAD MANGUNDIPRODJO umur 82 tahun 

tanggal lahir 5 Januari 1905 (Lampung). 
b. K.H. ASEP SAEFUDDIN umur 76 tahun, tanggal lah ir 

tahun 191 I (Jawa - Barat). 

1. Umur paling muda : 
a. Drs. WAHYONO umur 31 tahun tanggal lahir 3 Januari 

1956. (IA-TENG) 
b. dr. H. NURDIN A. MAPPEWAU umur 38 tahun tanggal 

lahir 5 Nopernbcr 1948 (Sulawesi - Sclatan). 

CALON ANGGOTA MPR UTUSAN DAERAH 
DATA UMUR PALlNG MUDA DAN PALING TUA 
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Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang 

Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Daerah (Lemharan Ne 
gara Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lemharan 
Negara Nomor 2915) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 
(Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 39, Tamba 
han Lernbaran Negara Nomor 3064) dan Undang 
undang Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara 
Tahun 1985 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3282); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1985 (Lem 
bar an Negara Tahun 1985 Nomor 51, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3302) tentang Pelaksa 
naan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 ten 
tang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawa 
ra tan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Ne 
gara Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Menimbang : bahwa dengan telah diselenggarakannya Pemilihan 
Umum tahun 1987, dipandang perlu untuk meresmikan 
dengan Keputusan Presiden mereka yang terpilih dan 
yang diangkat sebagai Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat untuk masa keanggotaan tahun 1987 - 1992; 

7 

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 221 /M TAHUN 1987 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. 

PRES ID EN 
REPUBLIK INDONESIA 



Mer esrnika n rn cr e ka yang n arn anya tercantum 
da larn Larnpiran I Keputusan Presidcn ini sebagai 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk m asa 
keanggotaan tahun 1987-1992. 
Mercsmikan pengangkatan mcreka yang naman ya 
tcrcantum dalam Lampiran II Kcputusan Prcsidcn 
ini sebagai An ggota Dewan Pcrwakilan Rakyat 
mewakili golongan karya ABRI untuk masa keang 
gotaan tahun 1987-1992. 
Dcngan pcresrnian para Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat yang n amanya tcrcan turn dalam Lampiran I 
dan Lampiran II Kcputusan Prcsiden ini ditctapkan 
pu la pcr esmian mcrcka scbagai Anggota Majctis 
Perrnusyawaratan Rakyat. 
Pcngambilan surnpah I janji keanggotaan dalam 
Dewan Perwakilan Rakyat/Majclis Pcrrnusyawara 
tan Rakyat dilakukan olch Ketua Mahkarnah Agung 
dalam Rapat p.u ipurna Dewan Pcrwakilan Rakyat/ 
M::ijclis Pcrrnusyawaratan Rakyat. 
Keputusan Prcsidcn ini mulai hcrlaku pada tanggal 
l Oktoher 1977 jam 00.00 WIB, dcngan ketentuan 
apahila kcmudian hari ter dapat kckcliruan ak an 
diadakan pcmbetulan sepcrlunya 

MEMCTUSKAN 

Negara nomor 2915) sebagaimana lelah diubah 
dengan Undang-undang Nomor 5 Tah u n 1975 
(Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 39, Tamha 
han Lembaran Negara Nomor 3064) dan Un dang 
undang Nomor 2 Tahun 1985 (Lernbaran Negara 
Tahun 1985 Nomor 2, Tarnbahan Lcrnbaran Negara 
Nomor 3282); 

4. Keputusan Prcsiden RI Norn o r 56 Tahun 1986 
tcntang Tatacara Pcngajuan Calon Anggota Tarnba 
han Maj e l i s Pcrmusyawaratan Rakyat Utusan 
Golongan Kar ya Angkatan Bersenjata Repuhlik 
Indonesia dan Utusan Golongan-Golongan scrta 
Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari 
Golongan Kar ya Angkatan Berscnjata Repuhl ik 
Indonesia; 
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KELI MA 

KEEMPAT 

KET I GA 

KEDUA 

Menetapkan : 
PERTAMA : 
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SOEHARTO Suwamo Hadiwidodo, S.H. 

ttd. 

Ditetapkan di Jakarta, 
pada tgl. 14 September 1987 
Presiden Republik Indonesia, 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Sekretariat Kabinet RI 
Kepala Biro Personil, 

Keputusan Presiden ini disampaikan 
kepada yang bersangkutan untuk di 
pergunakan sebagaimana mestinya. 

PETIKAN 

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan 
kepada: 

1. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat/ 
Dewan Perwakilan Rakyat ; 

2. Ketua Dewan Pertimbangan Agung ; 
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ; 
4. Ketua Mahkamah Agung ; 
5. Para Menteri Kabinet Pembangunan IV; 
6. Panglima Angkatan Bersenjata RI ; 
7. Dewan-Dewan Pimpinan Pusat Organisa 

si Peserta Pernilihan Umum. 
8. Lembaga Pemilihan Umum. 



1 H. Ismail llasan Metarcurn, S.11. Partai Pcrsatuan Pcmbangunan Daeran lstirncwa Acch 
2 Tgk. Haji Ghazali Arnna Partai Persatuan Pcmbangunan Dacrah Istirnewa Aceh 
3 Ors. Tgk. Djamaluddin Waly Partai l'ersatuan Pembangunan Daerah lstimewa Aceh 
4 Mudji Budiman Partai Pcrsatuan Pcmbangunan Daerah lstirnewa Aceh 
5 Ismed Batara Siregar, S.H. Partai Persatuan Pcmbangunan Sumatcra Utara 
6 Drs. H. Harun Amin Partai Persatuan Pembangonan Sumatcra Utara 
7 Drs.H.M.S. Soritua Siregar.Sh Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Utara 
8 Drs, H. Darussamin A.S. Partai Persatuan Pembangunan Surnatera Utara 

KETERAN(IAN DAFR/\Il l'Ei\11Lll1AN rv1FWAKll .I OR(IANIS/\SI NAMA NOMOR 
URLJT 

DAFIAI{ N/\M/\ !'/\RA /\NGCO"IA Dl'I{ YANG TFRl'Il.111 

PRESIDFN 
RFPIJBI .IK IN DONES!/\ 

Larnpiran I 
Kcputusan Presiden RI 
Nnmor 221/M T<:1hun 1987 
Tanggal 14 September 1987. 
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9 Ny. H. Aisyah Aminy, S.H. Partai Persatuan Pembangunan Surnatera Barat 
10 Ny. Djailinar Oetomo, B.A. Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Barat 
11 H.Muhammad Buang, S.H. Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Barat 
12 Muhammad Yusuf Husin,SH Partai Persatuan Pembangunan Riau 
13 Kemas BadarUddin Partai Persatuan Pembangunan Jambi 
14 H. Muhar Madjid Partai Persatuan Pernbangunan Sumatera Selatan 
15 Drs. Suandi Harnbali Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Selatan 
16 Thaheransyah Karim Partai Persatuan Pembangunan Bengkulu 
17 Dr. H. Jailani Naro, S.H. Partai Persatuan Pembangunan Lampung 
18 K.H. Ahmad Mursyidi H.M. Partai Persatuan Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta 
19 Ny. H.Safinah Udin, B.A. Partai Persatuan Pcmbangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta 
20 Drs. H.Mardinsyah Partai Persatuan Pembangunan Daerah Khusus Ibukora Jakarta 
21 H. lmron Rosyadi, S.H. Partai Persatuan Pembangunan Jawa Baral 
22 H.M. Yusuf Anwar Ghofar Partai Persatuan Pembangunan Jawa Baral 
23 H.M. Hussein Naro Partai Persatuan Pembangunan Jawa Barat 
24 H. Dikdik Iskandar, SH. Partai Persatuan Pembangunan Jawa Baral 
25 Syaiful Anwar Husein Partai Persatuan Pembangunan Jawa Baral 
26 Nurhasan Ibnuhadjar Partai Persatuan Pernbangunan Jawa Baral 
27 Drs, H. Zarkasih Nur Partai Persatuan Pembangunan Jawa Baral 
28 H. Imam Sofyan Partai Persatuan Pembangunan Jawa Baral 
29 Drs. Moh. Husnie Thamrin Partai Persatuan Pembangunan Jawa Tengah 
30 H. Mohammad Musyafak Partai Persatuan Pembangunan Jawa Tengah 

-i 
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31 Drs. Yusuf Syakir Partai Pcrsatuan Pernbangunan Jawa Tengah 
32 IL Imam Churmcn Partai Persatuan Pembangunan Jawa Tengan 
33 Dra. Ny.H. Syarifah M uhtarorn Pariai Persatuan Pcmbangunan Jawa Tengan 
34 H. Fachrurazy AH. l'artai Pcrsatuan Pcmbangunan Jawa Tengilh 
35 Sukardi Effendi, SJI. Partai Persatuan Pernbangunan Jawa Tengah 
36 R.M.O. Mahdi Tjokroaminoto Partai Persatuan Pernbangunan Jawa Tengan 
37 H. Matori Abdul Djalil Partai Persa tuan Pernbangunan Jawa Tengan 
38 Ora. I I. lJmroh Mahfudzoh Partai Persatuan Pcrnbangunan Jawa Tengan 
39 KH. Syamsuri Badawy Partai Persatuan l'cmbangunan Dacrah lsti mew a Yogyakarta 
40 R.K.H. Amin lmron Parrai Pcrsatuan Pembangunan Jawa Timur 
41 Drs. II. Ali Sofwan Partai Perxatuan Pcmbangunan Jawa Timur 
42 H. Moecharnmad Haidhowi Partai Persatuan Pernbangunan Jawa Timur 
43 H. Koensholehoedin Partai Pcrsatuan Pembangunan .lawa Timur 
44 Abubakar, S.H. Parta i Persatuan Pcrnbangunan Jawa Timur 
45 11.M. Anshary Sjarns Partai Perxatuan Pcrnbangunan Jawa Timur 
46 K.H. Harnzah Ahmad Partai Persatuan Pembangunan Jawa Timur 
47 H. Sa 'ad Syarnlan, BA. Partai Pcrsatuan Pembarigunan Jawa Timur 
48 Ny. H. Machfudhoh AJy Ubaid Partai Persatuan Pembangunan Jawa Timur 
49 I I. Umar Buang Partai Persatuan Pcmbangunan Jawa Timur 
50 Ors. Muh. Mansur Partai Persatuan Pernbangunan Jawa Timur 
51 H. Moch. Hartono Partai Persatuan Pernbangunan Jawa Timur 
52 II. llarnzah Haz, B, Sc. Partai Persatuan Pcrnbangunan Jawa Timur 
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53 Ru.snain,Yahya Partai Persatuan Pembangunan Kalirnantan Baral 
54 Ors.AA.Malik Partal Persatuan Pembangunan Kalirnantan Tengah 
55 H. Muhammad Mukeri Gawith, M.A. Partai Persatuan Pembangunan Kalimantan Selatan 
56 H. Muhammad Dja 'far Sidiq Partai Persatuan Pembangunan Kalimantan Timur 
57 H. Andi Cella Nurdin Partai Persatuan Pembangonan Sulawesi Tengah 
58 Drs. Tajuddin Ibrahim Partai Persatuan Pembangunan Sulawesi Selatan 
59 Drs. Haji Bunyamin Mattalitti Partai Persatuan Pembangunan Sulawesi Selatan 
60 H. Ali Tamin, S.H. Partai Persatuan Pembangunan Nusa Tenggara Baral' 
61 H. Abdullah Chalil Partai Persatuan Pembangunan Maluku 
62 dr. H. Yuliddin Away, D.T.P.H. Golongan Karya Daerah Istimewa Aceh 
63 Ir. H. Abdullah Puteh, B.R.E. Golongan Karya Daerah lstimewa Aceh 
64 H. Moehammadiyah Haji, S.H. Golongan Karya Daerah Istimewa Aceh 
65 Drs. H.M. Diah Ibrahim Golongan Karya Daerah Istirnewa Aceh 
66 Drs. H. Loekman Golongan Karya Daerah Istimewa Aceh 
67 Drs. Jacob S. Tobing, M.P.A. Golongan Karya Sumatera Utara 
68 H. Djamaluddin Tambunan, S.H. Golongan Karya Sumatera Utara 
69 Drs, H. Bomer Pasaribu, S.H. Golongan Karya Sumatera Utara 
70 M.S. Situmorang, S.H. Golongan Karya Sumatera Utara 
71 Drs. Faoziduhu Marefa, S.H. Golongan Karya Sumatera Utara 
72 T.A. Lingga Golongan Karya Sumatera Utara 
73 Ir. Abdurrachman Rangkuti Goiongan Karya Sumatera Utara 
74 Drs. Osman Simanjuntak Golongan Karya Sumatera Utara 
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75 Drs. Mulatua Pardede (1olongan Karya Surnatera Utara 
76 Drs. H. Slamct Riyanto Golongan Karya Surnatera Utara 
77 Ir. Erie Soekardja Golongan Karya Surnatcra Uiara 
78 Drs. Palar Batuoara Golongan Karya Surnatera Utara 
79 Azmy Perkasa Alam alhaj Golongan Karya Sumatera Utara 
80 Ora. Herawaty T1rigan Golongan Karya Surnatera Utara 
81 Dwie Riaweny S. Nasution, H.A. Golongan Karya Sumatcra Barat 
82 Zulharman Said c;olongan Karya Surnatera Bara! 
83 Aulia Aman Rachrnan, S.11. Golongan Karva Surnatera Barat 
84 H. Djohari Kahar, S.11. Datuk Bagindo Golongan Karya Sumatcra Baral 
85 Novyan Kaman, S.11. Golongan Karva Surnarcra Bara t 

86 Darnsiwar, SJI., Datuk Bagindo Sarnpong Golongan Karva Surnatera Baral 
87 Ors. Akmal Sinin Golongan Karva Surnatera Baral 
88 H. Jamaris Yocnoes Golongan Karya Surnatcra Baral 
89 II. Ahmad H.M.S., S.11. Golongan Karva Surnatcra Barat 
90 Ir, Irma Alarnsyah, M.Sc. Golongan Karya Surnatera Barat 
91 S. Woerynno Widjnyodipulro Golongan Karya Sumatera Baral 
92 H. Ismael Hassan, S.11. Golongan Katya Sumatera Baral 
93 H. Masnoer Golongan Karya Riau 
94 R. Soetjipto, S.H. Golongan Karya Riau 
95 Goenarso, S.F. Golongan Karya Riau 
96 Drs. II. Ismail Suko Golongan Karya Riau 
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97 Ny. HJ_ Rosma Jupin Saragih, B.A. Golongan Karya Riau 
98 Ors_ Zamharir, AR. Golongan Karya Riau 
99 Ir. Usman Hasan Golongan K.arya Jambi 

100 Nawawi Jutri, 8.A. Golongan K.arya Jam bi 
101 Supomo Golongan Karya Jambi 
102 A. Azies Pulungan Golongan K.arya Jam bi 
103 Z. Ansori Ahmad, S.H. Golongan Karya Jambi 
104 Moh. Hatta Mustafa, S.H. Golongan Karya Sumatera Selatan 
105 H. CH. Muhammad Muas Golongan Karya Surnatera Selatan 
106 Ny. R.H.A. Tuti Zahra Hamid, S.H. Golongan Karya 

J 
Sumatera Selatan 

107 H. Amir Yudowinamo Golongan Karya Sumatera Selatan 
108 Ny. W.M. Sudjoko Goiongan Karya Sumatera Selatan 
109 H. Ahmad Natar Golongan K.arya. Sumatera Selatan 
110 Ir. H. Indra Bambang Utoyo, S.E. Golongan Karya Sumatera Selatan 
111 Harry Soewondo, S.H. Golongan Karya Sumatera Selatan 

< 
112 H. Mohd. Taslim Ibrahim Golongan Karya ~ Sumatera Selatan 
113 Drs. H. Muhammad Mumi Golongan Karya Bengkulu 
114 dr. H. Abu Hanifah Racaman Golongan Karya Bengkulu 
115 Zainul Asikin Golongan Karya I Bengkulu 
116 Albert Haslbuan, S.H. Golongan Karya Larnpung 
117 Drs. H. Muchsin Ridjan Golongan Karya \ Lampung 
118 H.R.A. Rivai Golongan Karya Lampung 

....... 
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119 Hardoyo (lolongan Karya Lampung 
120 A.H. Sazili M. Golongan Karya Lampung 
121 Ir. Zulkifli Indrakcsurna Golongan Karya l arnpung 
122 dr. M.P. Pasaribu (iolongan Karva Lampung 
123 Ora. Ny. Choiriyah Moestafa Golongan Karya Larnpung 
124 II.A. Yahya Murad, S.H. Golongan Karya Lampung 
125 Sarwo Edhie Wilxlwo (iolongan Karya Daerah Khusus Ibu Kola Jakarta 
126 Ny Anindiyati Sulasikin Murprarorno Golongan Karva Daerah Khusus Ibu Kuta Jakarta 
127 Effendi J usuf', S.H. Golongan Karya Dacrah Khusus Ibu Kola Jakarta 
128 K.H.A. Svarifuddin Sapari Golongan Karva Daerah Khusus !bu Kola Jakarta 
129 Soeseno Golongan Karya Daerah Khusus Ibu Kora Jakarta 
130 Agung laksono (iolongan Karya Dacrah Khusus lbu Kora Jakarta 
131 Ors. Ferdinand Marularn Tua 

Rajagukguk Golongan Karya Daerah Khusus !bu Kota Jakarta 
132 Sukotriwamo, SJ!. Golongan Karya Dacrah Khusus !bu Kata Jakarta 
133 Ir. Sarwono Kusumaatrnadja Golongan Karya Jawa Barat 
134 Ir. Rachmat Witoelar Golongan Karya Jawa Baral 
135 Tatto Sugiarta Pradjamanggala, S.11. Golongan Karya Jawa Baral 
136 K.H. Sakti Qudratullah Golongan Karya Jawa Harat 
137 H. Basyuni Suriamiharja Golongan Karya Jawa Barat 
138 Ny. Ir. Tati Sunarti Soemiarno Golongan Karya Jawa Baral 
139 Sri Rejeki Lasmidar, S.H. Golongan Karya Jawa Baral 
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140 Drs. Nugraha Besoes Golongan Karya Jawa Barat 
141 H. Abdul Firman Golongan Karya Jawa Barat 
142 Ny. Dra. lone Ema Adriana Soekaryo Golongan Karya Jawa Barat 
143 Marzuk.i Darusman, S.H. Golongan Karya Jawa Barat 
144 H. Adjat Soedradjat Golongan Karya Jawa Barat 
145 H. Sulaiman Tjakrawiguna, S.H. Golongan Karya Jawa Barat 
146 Ny. Siti Chatimah Sukahar Golongan Karya Jawa Baral 
147 H. Oyon Tahyan Golongan Karya Jawa Baral 
148 Ny. H. Rukiah Saikon Wigena Golongan Karya Jawa Barat 
149 D~. H- Hasanudin Golongan Karya I Jawa Barat 
150 Ny. Sri Redjeki Indro Soebagio Golongan Karya I Jawa Barat 
151 H. Rauf Effendi Golongan Karya \ Jawa Barar 
152 Awan Karmawan Burhan, S.H. Golongan Karya ' Jawa Barat 
153 Taufik Hidayat, S.H. Golongan Karya I Jawa Barat 
154 Drs. Yan Mokoginta Golongan Karya ' Jawa Baral .. 
155 Wamo Hardjo, S.E. Golongan Karya ... Jawa Barat 

H. Bambang Sutisna, S.H. 
; 

Jawa Barat 156 Golongan Karya 
157 Mohamad Soelardi Hadisapoetro Golongan Karya Jawa Barat 
158 Soetrisno Golongan Karya J Jawa Baral 
159 Gustaaf Hendrik Mantik Golongan Karya ( Jawa Barat 
160 Kadarusman Kadi Golongan Karya I Jawa Bar<1t l 

161 H. Aboeng Koesman Somawidjaja Golongan Karya Jawa Baral 
~ 
w 
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162 Ors. J\minu\\ah Adiwiiaga ( Andung) (lolong<111 Karva Jawa Barnt 
163 Ernfang Djunacdi Golongan Karva Iawa Barnt 
164 Ny. Dra. R.H. Sarikinkin Achrnad 

Dimyati (lolong;111 Karya Jawa Baral 
165 Drs. H. Maska Ridwan Golongan Karya Jawa Barnt 
166 Ny. Dra. Popong Otje Djundjunan Golongan Karya Jawa Barat 
167 Ratna S. Socwita Atmadja R. C1olong<1ll Karya Jawa Bara I 

168 Ny. H. Gunarivah K. Mochdie (;oJong;rn Karyn Jawa Bara: 
169 Nanang Sudjana, S.11. Golongan Kary» Jawa Barat 
170 Ors. Bamh~ng WahyuGi (lolongan Karva Jawa Barnt 
171 IJ.M. Ni'nwt Rahmatullah, Be HK ()\\longan Karva Jawa Barat 
172 Ors. Ardi Partadi nata Colu11g:111 Karva I Jaw» Bual 
173 Eddy Sur.lihardJo (inlongan Karya I Jawa Harat 
174 II. Irawan Hratakusurnah, S.11. ()olong:1n K;irya \ Jawa Barnt 
175 II. Mubien Arshudin (johmgan Karya ' Jaw;; Barnt 
176 Tjetje Hidayat Padmadinaia Golongan Karva Jawa Baral 

I 
177 Agus Sudono Golongan Karya ' Jawa Tengan 

c 178 Drs. Moerdopo (lolongan Knrya < Jawa Tcngah 
179 Ny. Anita Suci Pitoyo 

Mangkocsoebroto Golougan Karya Jawa Tcngah 
180 Drs. Soeratno Il.S. Golongan Karyn I Jawa 'Iengah 
181 Krissantono (}oh.mgan K;.irya Jawa Tengan 
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182 Warsilo Pospoyo, S.H. Golongan Karya Jawa Tengah 
183 Drs. H. Oemar Said Djojosapoetro Golongan Karya Jawa Tengah 
184 Drs. Harun Rasyidi GoJongan Karya Jawa Tengah 
185 Ny. Dra. Soediartini Soemamo Golongan Karya Jawa Tengah 
186 Drs. Musa Dimyati Golongan Karya Jawa Tengah 
187 Soeparno Hendro Werdoyo Golongan Karya Jawa Tengah 
188 Drs. Mozes Adi Soerjo Soenaryo Golongan Karya Jawa Tengah 
189 Ors. H. Iman Sudarwo Padmosugondo Golongan Karya Jawa Tengah 
190 S. Suhardi, S.H. Golongan Karya Jawa Tengah 
191 Ny. Sri Soenarti Soernario Golongan K.arya t Jawa Tengah 
192 Drs. H. Abusseri Golongan Karya Jawa Tcngah 
193 Soegiyono Golongan Karya \ Jawa Tengah 
194 Drs. Wuryanto Golongan. Karya \ Jawa Tengah 
195 Soeharto Golongan Karya 

~ 
Jawa Tengah 

196 Sumoharmoyo Golongan Karya 
' 

JawaTengah 
197 H. Asfoeri Poerwosasmito Golongan Karya ~ Jawa Tengah 

; iss: Abdul Latief, S.H. Golongan Karya I fawa Tengah 
199 H. Suhadi Hardjosutarno Golongan Karya Jawa Tengah 
200 K.H. Djohan Muhari Golongan Karya I Jawa Tengah 
201 Ir. Soeradji Golongan Karya Jawa Tengah 
202. Drs. Shriyanto Golongan Karya ~ Jawa Tengah 
203 Ny. Caya Supangat Golongan Karya Jawa Tengah 

..... 
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204 Ny. Ir. Nikentari Musdiono Golongan Karya Jawa Tengah 
205 Djoko Mursito Hurnardani Golongan Karya Jawa Tcngah 
206 K.H. Zuhri Al Amin Gnlongan Karya Jawa Tengah 
207 Martin Haronangan Hutabarat, S.H. Golongan Karva Jawa Tengah 
208 Ir. Danny Soedarsono Golongan Karya Jawa Tcngah 
2()9 J. Moelyono Golongan Karya Jawa Tengah 
210 Tjahjo Kurnolo, S.11. Golongan Karya Jawa Tengah 
211 Maskan Sadjarwo Golongan Karya Jawa Tcngah 
212 Ny. Sulasih Irnron Arxvad Golongan Karya Jawa Tcngah 
213 Drs. Soeharjono Golongan Karya Jawa Tengah 
214 Ors. Al. Soelistya Golongan Karya Jawa Tengah 
215 Sayid Ahas Golongan Karva I Jawa Tengah 
216 l) rs. Soeha rdi Golonga!1 Karya I Jawa Tcngah 
217 Ki Soeratman Golongan Karya I 

Daera h lstirnewa Yogyakarta 

218 K.G.P.H.H. Mangkuburni, S.ll. GoJongan Karya 
, Daerah lstimewa Yogyakarta 

219 Drs. Socwardi Poespojo Golongan Karya Daerah lstimewa Yogyakarta 
220 Ir. K. P.H. Probokusurno Goiongan Karya Daerah lstirnewa Yogyakarta 
221 R. Tubagus I Iarnzah Golongan Karya e Daerah lsti mewa Yogyakarta 

222 R. Soekardi Golongan Karya Jawa Timur 
223 R.H. Sugandhi Kartosubroto Golongan Karya Jawa Timur 
224 K.H. Mochammad Tarmocdji Golongan Karya i Jawa Timur 
225 Mohamad Kharis Suhud Golongan Karya Jawa Timur 
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226 Ir. Akbar Tanjung Golongan Karya Jawa Timur 
227 Ny. Tati Sumiyati Darsoyo Golongan Karya Jawa Timur 
228 Drs. Soekarno Darmosoekarto, M .P.A. Golongan Karya Jawa Timur 
229 R. Kartidjo Golongan Karya Jawa Timur 
230 Drs. Soejoed Bin Wahjoe Golongan Karya Jawa Timur 
231 Sumardjo Partosudirdjo Golongan Karya Jawa Timur 
232 H.R.S. Subyakto Golongan Karya Jawa Timur 
233 Ny. Endang Kusuma lnten Soeweno Golongan Karya Jawa Timur 
234 Ny. Susantini Sukono, S.E. Golongan Karya Jawa Timur 
235 Ir. Ahmad Moestahid Asrari Golongan Karya Jawa Timur 
236 Doedoeng Abdul Karim Golongan Karya Jawa Timur 
237 Drs. Ee. Soekotjo Said Golongan Karya Jawa Timur 
238 Ibnu Saleh Golongan Karya Jawa Timur 
239 Drs, Theo L. Sambuaga Golongan Karya Jawa Timur 
240 Ny. H. Didik Hadidjah Hasan Golongan Karya Jawa Timur 
241 Ny. H. Suryati Atastinah Legowo Golongan Karya Jawa Timur 
242 Dr. !r. G.M. Tampubolon Golongan Karya Jawa Timur 
243 Ny. Hartini Soesilo W. Golongan Karya Jawa Timur 
244 Ny. Hartini Mochtar Karsan, S.H. Go\ongan Karya Jawa Timur 
245 Hayono Ismsn Golongan Karya Jawa Timur 
246 Drs, Soeryadi Golongan Karya Jawa Timur 
247 Drs, Soedannanto Golongan Karya Jawa Timur 
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248 Anton Prijatno, SJ!. Golongan Karya Jawa Timur 
249 Trihardjo, S.H. Golongan Karya Jawa Timur 
250 Toto Moedjiharto, A.A. Golongan Karya Jawa Timur 
251 Jr. Soewardjo Adi Koesoemo, B.Sc. Golongan Karya Jawa Timur 
252 Ny. Tony Sumardjo Golongan Karya Jawa Timur 
253 Ny. Dra, Toeminatoen Mochni. Golongan Karva Jawa Timur 
254 Bagoes Sasmito Golongan Karya Jawa Timur 
255 H. Esmail Mochamad Mahmud Ciolongan Karya Jawa Timur 
256 Drs. II. rachrnat Soebagio Golongan Karya Jawa Timur 
257 Drs. Moch. Supadjar Golongan Karya Jawa Timur 
258 Moeljadi Djajanegara, Sil. (1olongM1 Katya Jawa Timur 
259 Soesanto Bangocnnagoro, S.11 Golongan Karya Jawa Timur 
260 R.P.11. Achmad Dawaki, HA Golongan Karya Jawa Timur 
261 Ny. 11.Siti Koeslatini Soesilastoeti 

Sutopo lsnomo Golongan Karya Jawa Ti rnur 
262 Ny. H. Naniek Amir Murtono Golongan Karva Jawa Timur 
263 Ny. Mien Sugandhi (R.A. Siti Arninah) Golongan Karya Jawa Timur 
264 Drs. Soedarmadji Golongan Karya Jawa Timur 
265 Ny. H. Sri Achaeti Soedarrnan (Oni) Golongan Karya Jawa Timur 
266 Imam Santoso, B.A. Golongan Karya Jawa Timur 
267 Ors. Soetrisno R. Golongan Karya Jawa Timur 
268 Ors. Aloysius Aloy Golongan Karya Kalimantan Barat 



269 Djoko Sudyatmiko Golongan Karva Kalimantan Barat 
270 Drs. Syarif Said Alkadrie Golongan Karya Kalimantan Baral 
271 R. Ng. Barn bang socpangat (lolongan Karya Kalimantan Harat 
272 Ir. l:ludi Hariyaruo Golongan Karya Kalirnantan Barnt 
273 Ir. Rcinout Sylva nus (iolongan Knrya Kalimantan Tcngah 
27-l I larsono Golongan Karya Kalimantan Tcngah 
275 II. Darland A.M. Atjch Golongan Karva Kalimantan Teng;1h 
276 Alxlullah zainie, S.11. Golongan Karya Kalirnantan Tcngah 
277 Drs II. Sofyan chairul (iolongan Karyn Kalimanlan Tcngah 
278 Arsenius Elias Manihuruk Golongan Karya Kalimanlan Sclatan 
279 Haji Anang Adcnansi (iolongan Karva Kalimantan Sclatan 
280 Drs. 11.M. llocsni Thamrin Asxaat, S.11. Golongan Karva Kalirnaman Sclatan 
281 Ilaji Muhammad Ali Sri lndcradj.ija Golongan Knrva Kalirnantan Selman 
282 IL Subardjo Surosorojo (lolnngan Karya Kalirnantan Sclat;in 
283 II. Syarnsul Mu'arif, B.A. (1olnngan Karya Kalirnantan Sclatan 
28-l Ors. II. Asful Anwar Golongan Karya Kalirnantan Sclatan 
285 II. Darwis Abdullah Golongan Karya Kalirnantan Timur 
286 Ny. Ora. Emelia Lun lladaitullah Golongan Karya Kalirnantan Timur 
287 Drs.Awang Farock ishak Golongan Karya Kalirnantan Timur 
288 II. Achrnad Tohir Golongan Karya Kalimirntan Timur 
289 Prof.Dr.Joo Harold Alex Mandang Golongan Karya Sulawesi Utara 
290 J.G. Wowor, S.11. Golongan Karya Sulawesi Utara 

...... 
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291 Ors. Adolf Jouke Sondakh Golongan Karya Sulawesi Utara 
292 Ors. Iii. Parindo Rusli Mokoginta Golongan Karya Sulawesi Utara 
293 Dr.dr.Jngriany Gandha Golongan Karya Sulawesi Utarn 
294 dr. II. Zainal Umar Sidiki Golongan Karya Sulawesi Tengan 
295 Drs. Abdul Aziz I .arekeng Golongan Karya Sulawesi Tcngah 
296 Ny. Dra. H. Syarnsiar Lasahido Golongan Karyn Sulawesi Tengah 
297 H. Salim Ode Golongrn Karya Sulawesi Tenggara 
298 H.jakub Silondae Golongan Karya Sulawesi 'lcn~gara 
299 Mohamad Rusdy Thahir, S.11. Golongan Karva Sulawesi Tenggara 
300 Laode Mohammad Saleh, S.ll. Golongan Karya Sulawesi "lcnggara 
301 Ors. Gatot Soewagio Golongan Karya Sulawesi Selatan 
302 Andi Mochtar, S.ll. Golongan Karva Sulawesi Selatan 
303 Drs. Rivai Siata Golongan Karya Sulawesi Sclatan 
304 Abdul Madjid Ewa, S.11. Golongan Karya Sulawesi Selatan 
305 Ir. H. Zainuddin Daeng maupa Golongan Karya Sulawesi Selatan 
306 Ir. Soenarvo Haddade Golongan Karya Sulawesi Selatan 
307 Dr. Arnold Bararnuli, S.H. Golongan Karya Sulawesi Selaran 
308 Drs. H. Hasanuddin Golongan Karya Sulawesi Selatan 
309 Ir. Tadjuddin Nocr Said Golongan Karya Sulawesi Selatan 
310 Ny. R.A. Madahera Hcrtasning Golongan Karya Sulawesi Sclatan 
311 dr. H.Tadjuddin Chalid, M.P.H. Golongan Karya Sulawesi Selatan 
312 Mohammad Said Bella, S.H. Golongan Karya Sulawesi Selatan 



313 Drs. Sabar Koernbino Golongan Karya Sulawesi Selatan 
314 Obos Syabandi Purwana Golongan Karya Sulawesi Selatan 

e 315 Bachtiar Golongan Karya Sulawesi Selatan 
316 Drs. H. Muhammad Daud Nompo Golongan Karya Sulawesi Selatan 
317 H. Muhammad Arsyad 8- Golongan Karya Sulawesi Selatan 
318 dr, H. Aisyah Radjeng 

Pananrang, S.K.M. Golongan Karya Sulawesi Sela tan 
319 Moh. Roem, S.H. Golongan Karya Sulawesi Selatan 
320 Ny. Dra. Oelfah A.S. Harmanto Golongan Karya Sulawesi Selatan 
321 H. Mubha Kahar Muang, S.E. Golongan Karya Sulawesi Selatan 
322 Anak Agung Oka Mahendra, S.H. Golongan Karya Bali 
323 Drs. Ida Bagus Oka Puniaatmadja Golongan Karya Bali 
324 Ors. l Wayan Dhana Golongan Karya Bali 
325 I Gusti Ngurah Alit Yudha Golongan Karya Bali 
326 I Dewa Putu Supartha Nida, S.H. Golongan Karya Bali 
327 Ir. Ida Bagus Pulera Golongan Karya Bali 
328 Drs. Dewa Putu Tengah Golongan Karya Bali 
329 Drs. M. Bushairi Najmuddin Golongan Karya Nusa Tenggara Baral 
330 Drs. Abdul Munir Golongan Karya Nusa Tenggara Barat 
331 Susatyo Mardhl Golongan Karya Nusa Tenggara Baral 
332 H. Ibrahim Salam Golongan Karya Nusa Tenggara Baral 
333 dr. Bawadiman Golongan K.arya Nusa Tenggara Barat 
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334 Drs. H.M.L. Patrewijaya Golongan Karya Nusa Tenggara Barat 
335 Drs. Imam Soedarwo Golongan Karya Nusa Tenggara Timur 
336 Benyamin Paulus Messakh, S.E. Golongan Karya Nusa Tcnggara Timur 
337 Ny. Nanny Dading Kalbuadi Golongan Karya Nusa Tenggara Timur 
338 Aloysius Wiratno l'uspoatmodjo, S.11. Golongan Karya Nusa Tenggara Timur 
339 Marcelli nus Adang Da Gomez Golungan Karya Nusa Tenggara.Tirnur 
340 Umbu hararnburu kapita Golongan Karya Nusa Tcng,gara Timur 
341 Savrinus Suardi Golongan Karya Nusa Tenggara Timur 
342 Dr. Joanes Riberu Golongan Karya Nusa Tenggara Timur 
343 Ir. Umbu Mehang Kunda Golongan Karyn Nusa Tcnggara Timur 
344 Drs. Fransiskus Skera Golongan Karya Nusa Tcnggara Timur 
345 Drs. H. Mansjoer Sjah Arkiang Golongan Karya Nusa Tenggara Timur 
346 Drs. Freddy laturnahina Golongan Karyn Maluku 
347 Ir. Lukas Nanlohy Gnlongan Karya Maluku 
348 Drs. Johny Alwi ban yo Golongan Karya Maluku 
349 Ny. Enny Achyani Busyiri Golongan Karya lrian Jaya 
350 Muhammad Zainuddin Wasaraka Golorigan Karya Irian Jaya 
351 Drs. Ds. Isaac Saujay Golongan Karya Irian Jaya 
352 Ir. Hanoch Eliezer Mackbon Golongan Karya Irian Jaya 
353 Herman Mote, S.B. Golongan Karya Irian 1aya 
354 Trisno Djumar Golongan Karya Irian Jaya 
355 Ir. S.M. Tampubolon Golongan Karya Irian Jaya 
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356 Willem Maloali Golongan Karya lrian Jaya 
357 Clementine Dos Reis Amaral Golongan Karya TimorTimur 
358 Ny. Petronella Maria Inacio Golongan Karya Timer Timur 
359 Salvador Januario Ximenes Soares Golongan Karya TimorTimur 
360 Ny. Sis Hendarwati Hadiwitarto Golongan Karya TimorTimur 
361 Haji Teuk:u Thaib Ali Partai Demok:rasi Indonesia Daerah lstimewa Aceh 
~62 Fatimah Achmad, S.H. Partai Demokrasi Indonesia Sumatera Utara 
363 Ir. H. Anwar Datuk Partai Demokrasi Indonesia Sumatera Utara 
364 Hironimus Soripada Sihombing Partai Demokrasi Indonesia Sumatera Utara 
365 H. Kemas Fachruddin Partai Demokrasi Indonesia Sumatera Selatan 
366 M. Tauftq Kiemas Partai Demokrasi Indonesia Sumatera Selatan 
367 Drs, Soerjadi Partai Demokrasi Indonesia Daerah Khusus lbokota Jakarta 
368 H. Ipik Asmasoebrata Partai Demokrasi Indonesia Daerah Khusus Ibukota Jakarta 
369 B.N. Marbun, S.H. Partai Demokrasi Indonesia Daerah Khusus Ibukota Jakarta 
370 Marcel Beding Partai Demokrasi Indonesia Daerah Khusus Ibukota Jakarta 
371 Dudy Singadilaga, S.H., M.P.A. Partai Demokrasi Indonesia Jawa Baral 
372 Superman Adiwidjaja, S.H. Partai Demokrasi Indonesia Jawa Baral 
373 Drs. Jusuf Merukh Partai Demokrasi Indonesia Jawa Baral 
374 Drs. H. Ukun Suryaman Partai Demokrasi Indonesia Jawa Baral 
375 Ny. Clara Sitompul Tambunan Partai Demokrasi Indonesia Jawa Barat 
376 Abdul Djafar Partai Demokrasi Indonesia Jawa Barar 
377 H. Edi Djunaedi, S.H. Partai Demokrasi Indonesia Jawa Barat 

...., 
w 
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378 Ors. Yahya Nasution Partai Dernokrasi Indonesia Jawa Barat 
379 Nana Dumana Wiradiputra Partai Dernokrasi Indonesia Jawa Barnt 
380 Sardjito Dharsoeki Partai Dcrnokrasi Indonesia Jawa Tcngah 
381 Megawati Taufiq Kiernas Partai Dernokrasi Indonesia Jawa Tengah 
382 Djupri S.H. Partai Demokrasi Indonesia Jawa Tengah 
383 Achrnad Subagyo Partai Dernokrasi Indonesia Jawa Tengah 
384 Ir. H. Andjar Siswojo Partai Dernokrasi Indonesia Jawa Tcngah 
385 A. Tyas Satijono Socnano Partai Dcrnokrasi Indonesia Jawa Tcngah 
386 Aberson Marie Sihalohn Partai Dernokrasi Indonesia Jawa Tengah 
387 Drs. Subagyo Partai Demokrasi Indonesia Jawa Tcngah 
388 H. Soetardjo Soerjogoeritno, B.Sc. Partai Dcrnokrasi Indonesia Daerah lstimewa Yogyakarta 
389 Ors. H. Marsoesi Partai Dernokrasi Indonesia Jawa Timur 
390 Dimmy Haryanto Partai Dernokrasi Indonesia Jawa Timur 
391 Budi Hardjono, S.11. Partai Dernokrasi Indonesia Jawa Timur 
392 Drs, Markus Wauran Partai Dernokrasi Indonesia Jawa Timur 
393 Noer Hoesein Partai Dernokrasi Indonesia Jawa Timur 
394 F.C. Palaunsoeka Partai Dernokrasi Indonesia Kalirnantan Baral 
395 Royani Haminullah Partai Dernokrasi Indonesia Kalirnantan Selatan 
396 Lentjang, 8.A. Partai Demokrasi Indonesia Kalirnantan Timur 
397 Alexander Wenas Partai Demokrasi Indonesia Sulawesi Utara 
398 I. Gusti Ngurah Yudha Partai Demokrasi Indonesia Bali 

/"-J 
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SOEllARTO 

ltd. 

PRESIDEN REPUBUK INDONESIA, 

Nusa Tenggara Timur 
Irian Jaya 
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Partai Demokrasi Indonesia 
Partai Demokrasi Indonesia 

3 

Suwarno Hadiwidodo, S.H. 

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT KABINET RI. 

Kepala Biro Personil, 

Kanis Pari 
Frits Willem Karubaba 
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(!olongM1 Karya ABRI 
Golongan Karya ABRI 
Golongan Karya AHR] 
Golongan Karya ABRI 
Golong:m Karya ADRI 
Golongan Karya ABRI 
Golongan Karya AHR! 

Kolonel Pol. Orn. Rockrnini Koesocmo Astocti 
Brigadir Jenderal TNI M. Socgeng Widjaja 
Mayor Jenderal Pol. Drs. Rahardjo 
Laksamana Pertama TNI Soelaksono, S.ll. 
Mayor Jenderal Pol. Drs. Affandi 
Laksamana Pertarna TN! Sundoro Syamsuri 
Brigadir Jenderal TNI Suryo Mardji yo 
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Lampiran II 
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Tanggal 14 September 1987. 

DAFL\R NAJ\·1A l'ARA AN(ICiOTA Dl'R '{ANG TERPILlll 

PRESIDEN 
RFl'lJBl.IK INDONESIA 

~,M_,,!'~°'\'I\ 
1' sr-«: --~~ 

•'-~*!- ~...,~ ~ ,, ,,,- ""h1, 
~ "~ '\~7 
t,; '·J~ •n· h'·• 1,.\-d~ A.-,; 

<H~ ,)Ary "'-';;..~;-(i~/ --..tt:t;o...., 

N 
O'\ 



4 

9 Kolonel Pnb. Josowinarno Golongan Karya ABRI 
10 Brigadir Jenderal TNI Soerjo Handjono Golongan Karya ABRI 
11 Kolonel Sus. Soebagjo, S.H. Golongan Karya ABRI 
12 Kolonel Kav. K. Ali Mursalam Golongan Karya ABRI 
13 Marsekal Pertama TNI Surastadi Golongan Karya ABRI 
14 Kolonel Kav, Achmad Saad harjono Golongan Karya ABRI 
15 Laksamana Pertama TNI Moeharsono Kartodirdjo Golongan Karya ABRI 
16 Kolonel Inf. Djunaryo Munif Golongan Karya ABRI 
17 Kolonel Pol. Ors. Ignatius Soeprapto Golongan Karya ABRI 
18 Kolonel Art. Andi Muhammad Tharnrin Golongan Karya ABRI 
19 Kolonel Czi. A. Bakri Srihardono Golongan Karya ABRI 
20 Kolonel Inf. Burhan Arifin Golongan Karya ABRI 
21 Brigadir Jenderal TNI Drs. Ibrahim Saleh Golongan Karya ABRI 
22 Brigadir Jenderal TNI lstianto Suwargono Golongan Karya ABRI 
23 Kolonel CKM dr. R. Suhadi Golongan Karya ABRI 
24 Brigadir Jenderal TNI Waltom Silitonga Golongan Karya ABRI 
25 Kolonel Kav. Henri Johannes Sanggor Golongan Karya ABRI 
26 Mayor Jenderal TNI Saiful Sulun Golongan Karya ABRI 
27 Mayor Jenderal TN] Syamsudin Golongan Karya ABRI 
28 Mayor Jenderal 1Nl Soeripto Golongan Karya ABRJ 
29 Mayor Jenderal 1NI Siswadi Golongan Karya ABRI 
30 Mayor Jenderal TNI Raja Kami Sembiring Meli ala Golongan Karya ABRI 

N 
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31 Mayor Jenderal TNI Soctedjo Golongan Karya AHR! 
32 Laksamana Muda TNI Jan llenderik Salu Ciolongan Karya Al3RI 
33 Marsekal Muda TNI Joni I Ierlaut Sumarjono Golongan Karya ABRI 
34 Marsekal Muda TNI M. Dir an Golongan Karya ABRI 
35 Marsckal Pertarna TN! Mulyanto Anwar Goloogan Karya ABRI 
36 Marsekal Pertama TNI Socmarno Golongan Karya ABRI 
37 Mayor Jenderal Pol. Drs. Jansen Ibrahim Silacn Golongan Karya Af~RI 
38 Mayor Jenderal Pol. Ors. kafandi (1olooga n Kary a ABRI 
39 Brigadir Jenderal TNI R. P. Sncbagio Golongan Karya ABRI 
40 Brigaoir Jenderal NI Sahutung Sastro llarnidjojo Golongan Karya Af3KI 
41 Brigadir Jcndera! TN! Poniman Martosuwondo Golongan Karya ABRI 
42 Rriga<lir Jenderal TN! Sri Suharto Wiryodihanljo Golo11ga11 Karva ABRI 
43 Laksarnana Pertama TM Madjeh Sudradjat Golongan Karya /\BIU 
44 Brigadir Jcndcral TNI (MAR) Zainal H.a~yau Golongan Karya ABRI 
45 Brigadir Jcndcral TNI (MAR) M.A. Tambunan (lnloogan Karya ARRI 
46 Brigadir Jenderal Drs, Dasirun Nugroho Golongan Karya AHR! 
47 Brigadir Jenderal Pol. Ors. Soedjadi, S.11. Golongan Karya ABRI 
48 Brigadir Jcnderal Pol. Drs. Pradono Dirdjopranoto Golongan Karya ABRI 
49 Brigadir Jenderal Pol. Sockardi Golongan Karya ABRI 
50 Kolonel Inf. Drs. 11.B. Sudjadi G.R. Go!ongan Karya ABRI 
51 Kolonel Inf. Eddy Soedarmadi Golongan Karya ABRI 
52 Koloncl err. R.M. Purba Golongan Karya ABRI 
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53 Kolonel Art. Roebijanto Golongan Karya ABRI 
54 Kolonel Cpl. Ali Rasjidi Golongan Karya ABRI 
55 Kolonel Czi. Soeardi Golongan Karya ABRI 
56 Kolonel Cpl. Drs. Afif Ma 'roef Golongan Karya ABRI 
57 Kolonel Cpl. Moeljono Marto Suwamo Golongan Karya ABRI 
58 Kolonel CfP. Hasan Sarpriyatno Golongan Karya ABRI· 
59 Kolonel Czi. Ahmad Mahmud Golongan Karya ABRI 
60 Kolonel Czi. Mahmudi Hadisaroso Golongan Karya ABRI 
61 Kolonel Czi. F. Sukorahardjo Golongan Karya ABRI 
62 Kolonel Czi. Masna Sastraputra Golongan Karya ABRI 
63 Kolonel Inf. R. Adi Sanyoto Golongan Karya ABRl 
64 Kolonel Czi. Moh. Agan Sudargo Golongan Karya ABRI 
65 Kolonel Czi. Abdur Rauf lubis Golongan Karya ABRI 
66 Kolonel Art. H.E. Kusnaedi Golongan Karya ABRI 
67 Laksamana Pertama TNI A. Hartono Golongan Karya ABRI 
68 Kolonel Laut (Kii) Ir. Adi Sumardiman, S.H. Golongan Karya ABRI 
69 Kolonel Mar. Soeparman Golongan Karya ABRI 
70 Kolonel Laut (KH) Drs. Sutaryo Golongan Karya ABRI 
71 Kolonel Laut (A) Nur Siswadi Pusposendjojo Golongan Karya ABRI 
72 Kolonel Laut (P) Joepito Golongan Karya ABRI 
73 Kolonel Laut (P) Sjafri Said Golongan Karya ABRI 
74 Kolonel Pnb. Basas Suyono Golongan Karya ABRI 
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75 Kolonel Nav. Alfred llutagaol Golongan Karya AHR! 
76 Koloncl Pnb. Om bun Sirnatupang Golongan Karya /\BR! 
77 Kolonel Kai. Gcorgius Harranto Socnarvo (>olongan Karya ABRI 
78 Kolonel Pol. (!'urn) Drs. Soek irnan Sastradipraja, M.P.A Golongan Karya ABR! 
79 Mayjcn Pol. Drs. Soebagjo Golongan Karya ABRI 
80 Kolonel Pol. (Purn) Ors. 11. Sadikun Sugihwaras Golongan K;i rya ABRI 
81 Kolonel Pol. Drs. Isrnuthiar Noerdin Golongan Karva AHR! 
82 Koloncl Kav. R. Budiwiyarno Golongan Karya ABRI 
83 Kolonel C:1 i. Sockirrna Golong<1r1 Karva AflRI 
84 Kolonel Kav, Suwitn Surnodarmod]o Golongan Karva AHRI 
85 Kolonel Pnb. M. Isnaen Mahmud Golonga n Karya ABIU 
86 Koloncl laut (P) Zainuddin Golongan Karya ABRI 
87 Kolonel Nav. Willy Kairupan Gulongan Karya ABRI 
88 Kolonel Pnb. M. 'Iaufik Golongan Karya ABRI 
89 Kolonel Pnb. Dcdy Suwardi Golongan Karya l\BRI 
90 Koloncl Cpl. N.M. Budi Waluyo Golongan Karya ABRI 
91 Kolonel CIIR. Riwi Hardanta Golongan Karya ARRI 
92 Brigadir Jenderal TNI. D.1'. Soenardi, S.11. Golongan Karya ABRI 
93 Kolonel Kes. dr. Juzirnan Nuzahar Golongan Karya ABRI 
94 Koloncl Inf. Martin Balalembang Golongan Karya ABRI 
95 Kolonel Opl. Drs. E. Syarifuddin Golongan Karya ABR! 
96 Brigadir Jenderal TNL Poedjo Binloro Golongan Karya ABRI 



SOEHARTO Suwarno Hadiwidodo, S.H. 

ltd. 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT KABINET RI 

Kepala Biro Personil, 

Golongan Karya ABRI 
Golongan Karya ABRI 
Golongan Karya ABRI 
Golongan Karya ABRI 

Kolonel Laut (1). Machfoed 
Kolonel Pol. Ors. Soetikno 
Kolonel Pol. Ors. Robinson Gurnirrg 
Mayor Jenderal (Purn). Drs. Made Sudiartha 
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Mcngingat: 1. 
2. 

Mcnirnbang : a. bahwa bcrhubung dcngan alih tugas dan mcninggal 
dunia hcbcrapa Anggota Dewan Pcrwakilan Rakyat 
da n Anggota M aj cl is Perm usyawaratan Rakyat 
untuk masa kcanggotaan tahun 1987-1992, dipan 
dang pcrlu mcrcsrnikan pernbcrhcntian mereka yang 
namanya tcrcantum dalam diktum PERTAMA 
Kcputusan ini serta scl.injutn ya rn cr csrn ikan para 
pcnggantin ya; 

h. hahwa m cr e ka yang namanya tcrcantum dalam 
diktum KEDCA Kcputusan ini, dianggap mcmcnuhi 
syarat-syarat da n kctcntuan yang bcr laku untuk 
d ircsrn i kan masing -musing scbagai Anggota Dewan 
Pcrwakilan Rakyal/Majclis Pcrrnusyawaratan Rak 
yat dan Anggota Majcli s Pcrmusyawar atan Rakyat 
untuk masa kcanggotaan tahun 1987 - 1992; 
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 
Undang-undang Nom or 16 Tah un 1969 tcntang 
Susunan dan Kcdudukan Majelis Pcrmusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Jan Dewan Per 
wakilan Rakyat Daer ah (Lernbaran Negara Tahun 
1969, dan Noruor 59, Tamhahan Lcmbaran Negara 
Nomor 2915) scb aguiman a te lah diuhah dcngan 
Undang-undang Nornor 5 Tahun 1975 (Lemharan 
Negara Tahun 1975 Nornor 39, Tarnhahan Lernba 
ran Negara Nomor 3064) dan Undang-undang 
Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara Ta h un 
J 985 Nomor 2, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 
3282); 

PRESIDE'.\ REPUBUK INDONESIA 

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDOl'\ESIA 
Notv10 R 17/M TAHUN 1988 

Pllr.SlDEN 
REl'UBI .I K INDONES[A 
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Menetapkan : 
PERTAMA: Meresmikan pemberhentian dengan hormat: 

1. Ny.A.Sulasikin - sebagai Anggota Dewan Per- 
Murpratomo wakilan Rakyat/Majelis Per 

musyawaratan Rakyat mewa 
kili Golongan Karya dari Da 
erab Khusus lbukota Jakarta; 

2. Sdr.Drs.Muharnmad - sebagai Anggota Dewan 
Daud Nompo Perwakilan Rakyat I Majelis 

Permusyawaratan Rakyat me 
wakili Golongan Karya dari 
Daerah Sulawesi Selatan; 

3. Ny.Lasiyah - sebagai Anggota Dewan Per- 
Sotanto, S.H. wakilan Rakyat mewakili Go 

longan Karya dar i Daer ah 
Kalimantan Tengah; 

MEMUTUSKAN 

3. Peraturan Pemer intah Nomor 36 Tahun 1985 
(Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 51, Tarnba 
han Lembaran Negara Nomor 3302) tentang Pelak 
sanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 
tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permu 
syawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Tahon 1969 Nomor 59, Tambahan Lemba 
ran Negara Nomor 2915) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-undang Nomor 5. Tahun 1975 
(Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 39, Tamba 
ban Lembaran Negara Nomor 3064) dan Undang 
undang Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara 
Tahun 1985 Nornor 2, Tarnbahan Lembaran Negara 
Nornor 3282); 

4. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1988 tentang 
Tata Cara Penggantian Anggota Badan Permusya 
waratan Rakyat/Perwakilan Rakyat yang berhenti 
Antar Waktu; 

5. Keputusan Presiden Nornor 221/M Tahun 1987; 
6. Keputusan Presiden Nomor 222/M Tahun 1987; 
Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor KA.01/ 
014/DPR-RI/1988 tanggal 5 Januari 1988 dan surat 
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor MJ.020/ 
1/88 tanggal 7 Januari 1988; 

Mengingat : 
pula 



5. Ny. A. Sulasikin 
Murpratomo 

4. Sdr.H.Burhanuddin 
Napitupulu. 

3. Ny.Hastuti Pulera 
Uthara 

2. Sdr. H. Andi 
Matta la ta ,SH., M. H. 

- sebagai Anggota Dewan Per 
wakilan Rakyat/Majelis Per 
musyawaratan Rakyat mewa 
kili Golongan Karya dari Da 
erah Khusus Ibukota Jakarta; 

- sebagai Anggota Dewan Per 
waki Ian Rakyat/Majclis Per 
musyawaratan Rakyat mewa 
k i Ii Golongan Kary a dari 
Dacrah Sulawesi Selatan; 

- sebagai Anggota Majelis Per 
musyawaratan Rakyat rnewa 
ki Ii Golongan Karya dari 
Daerah Kalimantan Tengah; 

-sebagai Anggota Majelis Per 
musyawaratan Rakyat mewa 
ki Ii Golongan Karya dari 
Dacrah Sumatera Utara; 

- sebagai Anggota Majelis Per 
musyawaratan Rakyat mewa 
kili Golongan Karya dari Da 
erah Khusus Ibukota Jakarta; 

: Meresmikan : 
1. Sdr. Erwan 

Sukardja, SH. 

4. Sdr.David - scbagai Anggota Majelis Per- 
Napitupulu musyawaratan Rakyat rnewa 

kil i Golongan Kar y a dari 
Daerah Sumatera Utara; 

5. Sdr.Erwan - scbagai Anggota Majelis Per- 
Sukardja, S.H. musyawaratan Rakyat mewa 

kili Golongan Karya dari Da 
erah Khusus Ibukota Jakarta; 

6. Sdr. H. Andi - sebagai Anggota Majelis Per- 
Mattalata, SH., M.H. musyawaratan Rakyat mewa 

ki l i Golongan Karya dari 
Daerah Sulawesi Selatan; 

7. Sdr.Kolonel Inf. - sebagai Anggota Majelis Per- 
Aryono musyawaratan Rakyat mewa 

ki l i Utusan Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta. 

untuk m asa kcanggotaan tah un 1987 - 1992, disertai 
ucapan tcrima kasih alas jasa-jasanya selama menjalan 
kan tugasnya tcrscbut. 

34 

KEDUA 
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SOEHARTO Suwamo Hadiwidodo, S.H. 

ttd. 

Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal 27 Januari 1988 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT KABINET RI 

Kepala Biro Personil, 

KEEMPAT: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan, dengan ketentuan apab ila kemudian hari 
terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlu 
nya. 
SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada: 

1. Ketua Maje1is Permusyawaratan Rakyat/ 
Dewan Perwakilan Rakyat; 

2. Ketua Dewan Pertirnbangan Agung; 
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 
4. Ketua Mahkamah Agung; 
5. Para Menteri Kabinet Pembangunan IV; 
6. Panglirna Angkatan Bersenjata RI; 
7. Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya; 
8. Lernbaga Pemilihan Umum, 

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada 
yang bersangkutan untuk dipergunakan se 
bagaimana mestinya. 

KETIGA : Peresmian mereka sebagai Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat dam Majelis Perrnusyawaratan Rakyat berlaku 
sejak saat pengambilan sumpah/janji mereka oleh Ketua 
Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan 
Rakyat atau pimpinan lainnya. 

untuk masa keanggotaan 

7. Sdr.Letnan Jenderal 
TNI (Purn) Wiyogo 
Atmodarminto 

- sebagai Anggota Malelis Per 
musyawaratan Rakyat mewa 
kj l i Go]ongan Karya dari 
Daerah Sulawesi Selatan; 

- sebagai Anggota Majelis Per 
musyawaratan Rakyat mewa 
kili Utusan Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta. 

tahun 1987 - 1992. 

6. Sdr.HAchmad 
Lamo 



36 

Menimbang : a. bahwa bcrhubung dcngan alih tugas dan mcninggal 
dunia beberapa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
dan Anggota Maje lis Permusyawaratan Rakyat 
untuk masa kcanggotaan tahun 1987-1992, dipan 
dang pcrlu meresmikan pemberhentian mercka yang 
namanya tcrcantum dalam diktum PERTAMA 
Keputusan Presiden ini dari jabatannya masing 
masing serta selanjutnya mercsmikan para penggan 
tinya; 

b. bahwa mere ka yang narnanya tercantum dalam 
diktum KEDUA Keputusan ini, dianggap mernenuhi 
syarat-syarat dan kctentuan yang bcr laku untu k 
dircsmikan masing-masing sebagai Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat/Majelis Perrnusyawaratan Rak 
yat dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat 
untuk masa keanggotaan tahun 1987 - 1992; 

Mengingat l. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 
2. Undang-undang Nomor 16 Tah un 1969 tentang 

Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Per 
waki lan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 
1969, dan Nornor 59, Tarnbahan Lembaran Negara 
Nomor 2915) sehagaimana te lah diubah dengan 
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lcmbaran 
Negara Tahun 1975 Nomor 39, Tarnbahan Lcmba 
ran Negara Nomor 3064) da n Undang-undang 
Nomor 2 Tahun 1985 (Lcrnbar an Negara Tahun 
1985 Nornor 2, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 
3282); 

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 179/M TAHUN 1988 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

PRES IDEN 
REPUBLIK INDONESIA 
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Kusumaatmadja 
Sdr. Ir. Sarwono 3. 

Sdr, Drs.Postdam 
Hutasoit, 

2. 

Menetapkan: 
PERTAMA : Meresmikan pemberhentian dengan horrnat: 

1. Sdr.H.Mohammad - sebagai anggota Majelis Per- 
Hatta, BBA. musyawaratan Rakyat mewa 

ki li Go)ongan Kar y a dari 
Daerah Jawa Barat; 

- sebagai Anggota Majelis Per 
musyawaratan Rakyat mewa 
kil i Golongan Kar ya dari 
Daerah Jawa Timur; 

-sebagai Anggota Dewan Per 
wakilan Rakyat/Majelis Per 
musyawaratan Rakyat mewa 
ki! i Gol ongan Karya dari 
Daerah Jawa Barat; 

Surat Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 
MJ.020/9/88 tanggal 9 April 1988 dan Surat-Surat 
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor KA.01/1666/ 
DPR-RI/1988 tanggal 23 Mei 1988 dan Nomor KA.01/ 
1254/DPR-RI/1988 tanggal 5 April 1988; 

MEMUTUSKAN 

Mengingat : 
pula 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1985 (Lem 
baran Negara Tahun 1985 Nomor 51, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3302) tentang Pelaksa 
naan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 ten 
tang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawa 
ratan Rakyat.Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Ta 
hun 1969 Nomor 59, Tarnbahan Lembaran Negara 
Nomor 2915) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lembaran 
Negara Tahun 1975 Nomor 39, Tambahan Lemba 
ran Negara Nomor 3064) dan Undang-undang 
Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 
1985 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3282); 

4. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1988 tentang 
Tata Cara Penggantian Anggota Badan Permusya 
waratan Rakyat/Perwakilan Rakyat yang berhenti 
Antar Waktu; 



- schagai Anggota Majclis Per 
musyawaratan Rakyat mewa 
ki Ii Golongan Ka r y a dari 
Daerah Jawa Barat; 

- scbagai Anggota Majelis Per 
rnusyawaratan Rakyat mcwa 
k i l i Go l o n g a n Ka r y a dari 
Daerah Jawa Timur; 

- sebagai Anggota Dewan Per 
wakilan Rakyat/Majelis Per 
musyawaratan Rakyat mcwa 
kil i golongan kar y a dari 
Dacrah Jawa Barnt; 

- scbagai Anggota Dewan Per 
wakilan Rakyat/Majelis Per 
musyawaratan Rakyat rnewa 
ki l i Golongan Kar y a dari 
Daerah Jawa Timur; 

4. Sdr.Drs. Postdam 
Hutasoit. 

3. Sdr.H.Mohammad 
Hatta, BSA. 

2. Sdr. Ir. Akbar 
Tandjung 

: Mcrcsmikan : 
1. Sdr. Ir. Sarwono 

Kusumaatmadja. 

6. Sdr.Kanis Pari 

Wibowo 
5. Sdr.Sarwo Edhie 

Tandjung 
4. Sdr. Ir. Akbar - scbagai Anggota Dewan Per 

wakilan Rakyat/Majelis Per 
musyawaratan Rakyat mewa 
k i Ii Golongan Karya dari 
Daerah Jawa Timur; 

- sehagai Anggota Dewan Per 
wakilan Rakyat/Majelis Per 
musyawaratan Rakyat mewa 
k i Ii Golongan Karya d a r i 
Da cr ah Kh u sus Ib u Kot a 
Jakarta; 

- sebagai Anggota Dewan Per- 
wakilan Rakyat/Majclis Per 
musyawaratan Rakyat mcwa 
kili Partai Dernokrasi Indone 
sia dari Dacrah Nusa Tengga 
ra Timur; 

untuk m asa kcanggotaan t ahun 1987-1992, discrtai 
ucapan terima kasih atas jasa-jasanya sclama mcnjalan 
kan tugasn ya tcrschut. 
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SOEHARTO Suwamo Hadiwidodo,S.H. 

ttd, 

Dnetapkan di Jakarta. 
Pada tanggal 4 Juli 1988 

PRESIDEN REPUBUK INDONESIA, 

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT KABINEf RI 

Kepala Biro Personil, 

KETIGA : Peresmian mereka sebagai Anggota Majelis Permusya 
ratan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
berlaku sejak saat pengambilan sumpah/janji yang 
bersangkutan oleh Ketua Maje lis Permusyawaratan 
Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat ataupimpinan lain· 
nya, 

KEEMPAT: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari 
terdapat kekeliruan akan diadakan pernbetulan seperlu 
nya. 
SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada: 

1. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat/ 
Dewan Perwakilan Rakyat; 

2. Ketua Dewan Pertimbangan Agung; 
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 
4. Ketua Mahkamah Agung; 
5. Para Menteri Kabinet Pembangunan V; 
6. Lernbaga Pemilihan Umum, 

PETIKAN Keputusan Presiden ini disarnpaikan kepada 
yang bersangkutan untuk dipergunakan se 
bagaimana mestinya, 

Sdr.Nikolaas 
HE,M. TH. 

6. 

-sebagai Anggota Dewan Per 
wakilan Rakyat/Majelis Per 
musyawaratan Rakyat mewa 
ki li Golongan Karya dari 
Daer ah Khusus Ibu Kota 
Jakarta; 

- sebagai anggota Dewan Per 
wakilan Rakyat/Majelis Per 
musyawaratan Rakyat mewa 
kili Partai Demokrasi Indone 
sia dari Daerah Nusa Tengga 
ra Timur; 

untuk masa keanggotaan tahun 1987-1992. 

Sdr.Drs.Didiet Har 
yadi Priyohutomo 

5. 
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Mcnirnbang : a. bahwa dalarn rangka pcnggantian beberapa Anggo 
ta Majclis Perrnusyawarutan Rakyat dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Perrnusyawara 
tan Rakyat untuk masa keanggotaan tahun 1987- 
1992, dipandang pcrlu mercsmikan pemberhcntian 
mcrcka yang namanya ter can turn da lam di kturn 
PERTAMA Keputusan Prcsidcn, ini serta selanjut 
nya mcresmikan para penggantinya; 

b. hahwa mcr c ka yang namanya tcrcantum dalam 
dikturn KEDUA Kcputusan ini, dianggap memcnuhi 
syarat-s yar a t dan k etcntuan yang b er laku untuk 
diresrnikan masing-masing scbagai Anggota Dewan 
Pcrwakilan Rakyat/Majclis Pcrrnusyawaratan Rak 
yat dan Anggota Majelis Pcrmusyawaratan Rakyat 
untu k masa kcanggotaan tahun 1987 - 1992; 

Mcngingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 
2. Un da n g-u n dan g Nomor 16 Tah un 1969 tcntang 

Susunan dan Kcdudu kan Majclis Pcrrnusyawaratan 
Rakyat, Dewan Pcrwakilan Rakyat, dan Dewan Per 
wakilan Rakyat Dacrah (Lcmharan Negara Tahun 
1969, dan Nornor 59, Tarnbahan Lcrnbaran Negara 
Nomor 2915) sebaga irnana tclah diubah dcngan 
Undarig-undang Nornor 5 Tahun 1975 (Lernbaran 
'.'\cgara Tahun 1975 Nornor 39, Tambahan Lernba 
ran Negara Norn o r 3064) dan Undang-undang 
Nornor 2 Tah un 1985 (Lernbaran Negara Tahun 
1985 Nomor 2, Tarnbahnn Lembaran Negara Nomor 
3 ')87)· - "-' ...- ' 

PRESlDEN REPUBLlK INDONESIA 

KEPUTUSAN PRESlDEN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 238/M TAHL:N 1988 

PRES ID EN 
REl'UBLIK lNDOl\'ESIA 
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Menetapkan : 
PERTAMA: Meresmikan pernberhentian dengan hormat : 

l. Sdr. Kolonel Art. - sebagai Anggota Majelis Per 
Soenarso musyawaratan Rakyat mewa 

k i l i Utusan Daer ah dari 
Daerah Kalimantan Selatan; 

2. Sdr, Mayor Jenderal - sebagai Anggota Majelis Per 
TNI Feisal Tanjung musyawaratan Rakyat mewa 

kili golongan karya ABRI 
3. Sdr. Mayor Jenderal - sebagai Anggota Majelis Per- 

TNI Soegito, musyawaratan Rakyat mewa 
kili golongan karya ABRI 

4. Sdr.Laksamana - sebagai Anggota Majelis Per- 
Muda TNI Iman musyawaratan Rakyat mewa- 
Taufiq kili golongan karya ABRI 

5. Sdr, Brigadir Jende- - sebagai Anggota Majelis Per- 
m! TNI Pieter musyawaratan Rakyat mewa- 
Damanik kili golongan karya ABRI 

MEMUTUSKAN 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1985 (Lem 
baran Negara Tahun 1985 Nomor 51, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3302) tentang Pelaksa 
naan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 ten 
tang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawa 
ratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat.dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Ta 
bun 1969 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 2915) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lembaran 
Negara Tahun 1975 Nomor 39, Tambahan Lemba 
ran Negara Nomor 3064) dan Undang-undang 
Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 
1985 Nomor 2, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 
3282); 

4. Keputusan Presiden Nornor 2 Tahun 1988 tentang 
Tata Cara Penggantian Anggota Badan Perrnusya 
waratan Rakyat/Perwakilan Rakyat yang berhenti 
Ancar Waklu; 

Surat Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 
Mj.020/102/88 tanggal 23 Juli 1988 dan Surat Ketua 
Dewan Perwakilan Rakyat Nomor KA.01/1687/DPR 
Rl/1988 tanggal 9 Juni 1988; 

Mengingat : 
pula 
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KEEMPAT: Kcputusan Presiden ini mulai ber laku pada tanggal 
ditetapkan, <lcngan ket entuan apab ila kcmudian hari 
tcrdapat kekcliruan akan diadakan pcrnhetulan sepcrlu 
nya. 

Pcresmian mereka scbagai Anggota Majelis Pcrrnusya 
waratan Rakyat dan Anggota Dewan Per . .vakilan Rakyat 
bcr laku scjak saat pcng arnbi lan sumpah/janji mcrcka 
olch Ketua Majel is Pcrmusyawaratan Rakyat/Dewan 
Perwakilan Rakyat atau anggota Pimpinan lainnya. 

- scbagai Anggota Majelis Per 
musyawaratan Rakyat mewa 
k i l i Ut u s an Dacrah da r i 

KETIGA 

H. Azhim Zahif 

putro, M.Sc. 
Sdr.Kolonel Inf. 6. 

Nurhadi Purwosa- 

Wagiman 
Sdr.Koloncl Inf. 5. 

Sdr.Laksamana 
Muda TNI H. 1. 

4. 

Mcresmikan : 
1. Sdr.Kolonel Inf. 

Lutfic Banser 

KEDUA 

Dacrah Kalirnantan Selatan; 
2. Sdr.Ma yor Jendcral - sebagai Anggota Majelis Per- 

TNI Z.A. Haulani musyawaratan Rakyat mewa 
kili go!ongan karya ABRI 

3. Sdr.Mayor Jcnderal -scbagai Anggota Majelis Per 
Tf\'I Rusmadi Sidik rnusyawaratan Rakyat mewa 

kili golongan karya ABRI 
- scbagai Anggota Majclis Per 

musyawaratan Rakyat rnewa 
kili golongan karya ABRI 

- sebagai Anggota Maje] is Peer 
musyawaratan Rakyat mewa 
kili golongan karya ABRI 

- scbagai Anggota Dewan Per 
waki Ian Rak ya t/Maj clis Per 
musyawaratan Rakyat mcwa 
kili golongan karya ABRI. 

untuk masa keanggotaan tahun 1987 - 1992. 

6. Sdr. Brigadir Jende- - sebagai Anggota Dewan Per- 
ra) TNI Ibrahim wakilan Rakyat/Majelis Per- 
Saleh musyawaratan Rakyat mewa- 

kili golongan karya ABRJ. 
untuk masa kcanggotaan tahun 1987-1992, disertai ucap 
an terima kasih atas jasa-jasanya selarna mcnjalankan 
tugasnya tersebut. 
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Suwamo Hadiwidodo, S.H. 
SOEHARTO 

ttd. 

Ditetapkan di Jakarta 
Pada Tgl. 30 Agustus 1988 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT KABINET RI 
Kepala Biro Personil, 

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada 
yang bersangkutan untuk dipergunakan seba 
gaimana mestinya. 

SAUNAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada: 
1. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat/ 

Dewan Perwakilan Rakyat; 
2. Ketua Dewan Pertimbangan Agung; 
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 
4. Ketua Mahkamah Agung; 
S. Para Menteri Kabinet Pembangunan V; 
6. Panglima Angkatan Bersenjata RI; 
7. Lembaga Pemilihan Umum, 
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a. bahwa dalarn rangka pcnggantian bcbcrapa Anggota 
Majclis Pcrmus yawar atan Rakyat dan Anggota 
Dewan Pcrwakilan Rakyat/Majelis Pcrrnusyawara 
tan Rakyat untuk masa kcanggotaan tah un 1987- 
1992, dipandang pcrlu rncrcsmikan pernberhentian 
m erc ka yang n aman ya ter cantum da lam diktum 
PERTAMA Kcputusan Presiden ini, serta sclanjut 
nya meresmikan para pcnggantinya; 

h. b ah wa m ercka yang n a ma n ya tercanturn da lam 
diktum KEDUA Kcputusan ini, dianggap mcmenuhi 
syarat-syaral da n kctcntuan yang bcrlaku u n tu k 
dir csrni kan scbagai Anggota Dewan Pcrwa kilan 
Ra k yat/Maj cl is Pcrmusyawaratan Rakyat dan 
Anggota Majcl is Pcrrnusyawaratan Rakyat untuk 
masa kcanggotaan tah un 1987 - 1992; 
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 
Undang-unJang Nomor 16 Tah un 1969 tcntang 
Susunan dan Kedudukan Majelis Pcrrnusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwaki lan Rakyat, dan Dewan 
Pcrwa k il a n Rakyat Daer ah (Lem bar an Negara 
Tahun 1969, dan Nomor 59, Tarnbahan Lcmbaran 
Negara Nornor 2915) scbag a imana tel ah diub ah 
dcn gan Un d.mg-unuan g Nomor 5 Ta h u n 1975 
(Lcrnbaran Negara Tahun 1975 Nornor 39, Tarnha 
han Lcrnbaran Negara Nornor 3064) dan Undang 
undang Nornor 2 Tahun 1985 (Lernb aran Negara 
Tahun 1985 Nomor 2, Tambahan Lcmharan Negara 
Nomor 3282); 

PRESIDEN REPUBLIK I:\DONESIA 
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Mcngingat : 1. 
2. 

Menimbang : 

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK lNDONESIA 
NOMOR 322/M TAHlJN 1988 

PRESJl)EN 
REPliHLIK INDONESIA 
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2. Sdr. Ors. Popo 
Sonandar Haroen 

3. Sdr. Jacob Nawa 
Wau 

4. Sdr.R. Loehoeng 
Prijokoesoemo 

Menetapkan : 
PERTAMA : Meresmikan pemberhentian dengan bormat : 

1. Sdr.Parullon Silalahi -sebagai Anggota Majelis Per 
musyawaratan Rakyat mewa 
kili Partai Demokrasi Indone 
sia dari Daerah Kalimantan 
Ba rat; 

- sebagai Anggota Majelis Per 
musyawaratan Rakyat mewa 
kili Partai Demokrasi Indone 
sia dari Daerah Jawa Barat; 

- sebagai Anggota Majelis Per 
musyawaratan Rakyat mewa 
kili Partai Demokrasi Indone 
sia dari Daerah Jawa Barat; 

- sebagai Anggota Majelis Per 
musyawaratan Rakyat mewa 
kili Partai Demokrasi Indone- 

-r- '; 

sia dari Daerah Jawa Timur; 

Mengingat : 
pula 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1985 
(Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 51, Tamba 
han Lembaran Negara Nomor 3302) tentang Pelak 
sanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 
tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permu 
syawarntan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 1969 Nornor 59, Tambahan Lemba 
ran Negara Nomor 2915) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 
(Lernbaran Negara Tahun 1975 Nomor 39, Tamba 
han Lembaran Negara Nomor 3064) dan Undang 
undang Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara 
Tahun 1985 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3282); 

4. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1988 tentang 
Tata Cara Penggantian Anggota Badan Permusya 
waratan Rakyat/Perwakilan Rakyat yang berhenti 
Antar Waktu; 

Surat Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 
MU .020/145/88 tanggal 26 Agustus 1988 dan Surat 
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor K.A.03/2616/ 
DPR-Rl/1988 tanggal 15 Agustus 1983; 

MEMUTUSKAN: 



12. Sdr.Abdul Djafar 

nesia dari Daerah Jawa Barat; 
11. Sdr.H.Edi Djunacdi, - scbagai Anggota Dewan Per- 

SH. wakilan Ra kyat/Majelis Per 
musyawaratan Rakyat mewa 
kili Partai Dcmokrasi Indone 
sia dari Dacrah Jawa Barat; 

- schagai Anggota Dewan Per- 
wa kila n Rak yat/Majclis Per 
m us yawaratan Rakyat rncwa 
kili Partai Dernokarasi In do 
ncsia dari Dacrah Jawa Barat; 

10. Sdr.Suparman 
Adiwidjajn, S.H. 

9. Sdr. Drs. Jusuf 
Merukh 

8. Sdr. Dudy 
Singadilaga, SH. 
M.P.A 

7. Sdr.H.Koma 
Fachruddin 

6. Sdr.Haji Tcuku 
Thaib Ali 

5. Sdr.F.C.Palaunsuka - scbagai Anggota Dewan Per 
wakilan Rakyat/Majelis Per 
rnusyawaratan Rakyat rnewa 
kili Partai Dernokrasi Indone 
sia dari Daerah Kalimantan 
Ba rat; 

- sehagai Anggota Dewan Per- 
wakilan Rakyat/Majelis Per 
musyawaratan Rakyat mewa 
kili Partai Dernokrasi Indone 
sia dari Daerah l s t irn ew a 
Aceh; 

- scbagai Anggota Dewan Per 
wakilan Rakyat/Majelis Per 
rnusyawaratan Rakyat mewa 
kili Partai Dcmokrasi Indone 
sia d a r i Daerah Su m a tcr a 
Sela tan; 

- scbagai Anggota Dewan Per 
wakilan Rakyat/Majelis Per 
musyawaratan Rakyat mewa 
kili Partai Dcmokrasi Indone 
sia dari Daerah Jawa Baral; 

- scbagai Anggota Dewan Per 
waki lan Rakyat/Majclis Per 
musyawaratan Rakyat mewa 
kili Partai Dcrnokrasi Indone 
sia dari Dacrah J awa Ba rat; 

- sebagai Anggota Dewan Per 
wakilan Rakyat/Majclis Pcr 
musyawaratan Rakyat mcwa 
kili Partai Dcrnokarasi Indo- 
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Ba rat; 

5. Sdr. Parulian 
Silalahi 

4. 

3. 

Sdr. Drs. B.J.M. 
Melawau Bc.Hk. 

- sebagai Anggota Majelis Per 
musyawaratan Rakyat mewa 
kili Partai Demokrasi Indone 
sia dari Daerah Jawa Barat; 

- sebagai Anggota Majelis Per 
musyawaratan Rakyat mewa 
kili Partai Demokrasi Indone 
sia dari Daerah Maluku; 

Sdr.Drs.Supardan, - sebagai Anggota Majelis Per 
M.A. musyawaratan Rakyat mewa 

'kili Partai Demokrasi Indone- 
sia dari Daerah Jawa Tengah; 

Sdr.Djawawi,H.Y.A. -sebagai Anggota Majelis Per 
musyawaratan Rakyat mewa 
kili Partai Demokrasi Indone 
sia dari Daerah Jawa Timur; 

- sebagai Anggota Dewan Per 
wakilan Rakyat/Majelis Per 
musyawaratan Rakyat mewa 
ki1i Partai Demokrasi Indone 
sia dari Daerah Kalimantan 

2. 

13. Sdr, Achmad 
Soebayo 

- sebagai Anggota Dewan Per 
wakilan Rakyat/Majelis Per 
musyawaratan Rakyat mewa 
kili Partai Demokrasi Indone 
sia dari Daerah Jawa Tengah; 

14. Sdr.Drs.H.Marsoesi - sebagai Anggota Dewan Per 
wakilan Rakat/Majelis Per 
musyawaratan Rakyat mewa 
kili Partai Demokrasi Indone 
sia dari Daerah Jawa Timur; 

15. Sdr.Noer Hoesein - sebagai Anggota Dewan Per 
wakilan Rakyat/Majelis Per 
musyawaratan Rakyat mewa 
kili Partai Demokrasi Indone 
sia dari Daerah Jawa Timur; 

untuk masa keanggotaan tahun 1987-1992, disertai 
ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalan 
kan tugasnya tersebut. 
Meresmikan : 
1. Sdr.Nana Mulyana 

Sukanta 

KEDUA 



Wirjaatrnudja 
13. Sdr. Soewardi 

sia dari Daerah Jawa Barat; 
12. Sdr.Tcngku Dahman - sebagai Anggota Dewan Per- 

Muzir, S.H. wakilan Rakyat/Majelis Per 
musyawaratan Rakyat mewa 
kili Partai Dernokrasi Indone 
sia dari Dacrah Jawa Barnt; 

- sebagai Anggota Dewan Per 
wakilan Rakyat/Majelis Per 
musyawaratan Rakyat mewa 
kili Partai Dcmokrasi Indone 
sia dari Daerah Jawa Tengah; 

- scbagai Anggota Dewan Per 
wakilan Rakyat/Majelis Per 
musyawaratan Rakyat mewa 
kili Partai Dernokrasi Indone 
sia dari Daerah Istimewa 
Aceh; 

- sebagai Anggota Dewan Per 
wakilan Rakyat/Majclis Per 
musyawaratan Rakyat mcwa 
kili Partai Dernokrasi Indone 
sia dari Dacrah Sumatera 
Sela tan; 

- scbagai Anggota Dewan Pcr 
wakilan Rakyat/Majclis Per 
musyawaratan Rakyat mcwa 
kili Partai Dcmokrasi Indone- 

Mulyahadipurwaka 
11. Sdr. F. KR. 

10. Sdr.R. Djaja 
Winatakusumah 

8. Sdr. Drs. Popo 
Sonadar Harocn 

7. Sdr.dr.Syafci Ali 
Gumay 

6. Sdr. Teuku 
Muhammad Yusuf 
Ali. 

sia dari Daerah Jawa Baral; 
9. Sdr.Edwin Henawan -scbagai Anggota Dewan Per- 

Soekowati wakilan Rakyat/Majelis Per 
musyawaratan Rakyat rnewa 
kili Partai Demokrasi Indone 
sia dari Daerah J awa Ba rat; 

- scbagai Anggota Dewan Per 
wakilan Rakyat/Majelis Per 
musyawaratan Rakyat mewa 
kili Partai Dcmokrasi Indone 
sia dari Dacrah J awa Baral; 

- sebagai Anggota Dewan Per 
waki Ian Rakyat/Majclis Per 
musyawaratan Rakyat mewa 
kili Partai Dcmokrasi Indonc- 
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Suwamo Hadiwidodo, S.H. 
SOEHARTO 

ttd. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tangal 29November1988 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT KABINET RI 

Kepala Biro Personil, 

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada 
yang bersangkutan untuk dipergunakan seba 
gaimana mestinya. 

sia dari Daerah Jawa Timur; 
untuk masa keanggotaan tahun 1987 - 1992. 

KETIGA : Peresmian mereka sebagai Anggota Majelis Perrnusya 
waratan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat berlaku sejak 
saat pengambilan sumpah/janj i mereka oleh Ketua 
Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan 
Rakyat atau Anggota Pimpinan lainnya. 

KEEMPAT: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal di 
tetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terda 
pat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya. 
SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada: 

1. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat/ 
Dewan Perwakilan Rakyat; 

2. Ketua Dewan Pertimbangan Agung; 
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 
4. Ketua Mahkamab Agung; 
5. Para Menteri Kabinet Pembangunan V; 
6. Dewan Pimpinan Pusat Partai demokrasi 

Indonesia; 
7. Lembaga Pemilihan Umum. 

14. Sdr, Adipranoto - sebagai Anggota Dewan Per- 
wakilan Rakyat/Majelis Per 
musyawaratan Rakyat mewa 
kHi Partai Demokrasi Indone 
sia dari Daerah Jawa Timur; 

15. Sdr.Djenny Suharso, -sebagai Anggota Dewan Per- 
SH. wakilan Rakyat/Majelis Per 

musyawaratan Rakyat mewa 
kili Partai Demokrasi Indone- 



.., .... 

a. hahwa dalma rangka pcnggantian bchcrapa Anggota 
Maj cl is Perm us ya war a tan Rakyat <la n Anggota 
Dewan Pcrwakilan Rakyat/Majelis Pcrmusyawara 
tan Rakyat untuk m asa kcanggotaan tahun 1987- 
1992, dipandang pcrlu mcrcsmikan pernbcrhentian 
mcr e ka yang narnanya tcr canturn dalarn d i kt urn 
PERTAMA Kcputusan Presidcn ini, serta selanjut 
nya mercsmikan para pcnggantinya; 

b. bahwa mcr e k a yang namanya tcrcantum dalam 
diktum KEDUA Kcputusan ini, dianggap mcmenuhi 
syarat-syarat dan k etcntuan yang hcrlaku untuk 
dircsmikan scb ag a i Anggota Dewan Pcrwakilan 
Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat dan 
Anggota Maj cl is Perrnusyawaratan Rakyat untuk 
masa keanggotaan tahun 1987 - 1992; 
Pasal 4 ayat (I) Undang-Undang Dasar 1945; 
Undang-undang Nom or 16 Tahun 1969 tentang 
Susunan dan Kcdudukan Majclis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Pcrwakilan Rakyat, dan Dewan 
Pcrwaki Ian Rakyat Daer ah (Lcmba r an Negara 
Tahun 1969, dan Nomor 59, Tarnbahan Lcmbaran 
Negara Nomor 2915) sebagnimana tclah diuhah 
dengan Undang-undang Norn or 5 Ta h un 1975 
(Lcmbaran Negara Tahun 1975 Nomor 39, Tamba 
han Lembaran Negara Nomor 3064) dan Undang 
undang No rn or 2 Tahun 1985 (Lcmharan Negara 
Tahun 1985 Nornor 2, Tambahan Lcmharan Negara 
Nomor 3282); 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
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Mcngingat : 1. 

Mcnimbang: 

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 344/M TAHUN 1988 

l'l~ES!DEN 
REPl!fiLIK JNDONESIA 
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Menetapkan : 
PERTAMA : Meresmikan pemberhentian dengan hormat : 

1. Sdr.Gustaaf Hendrik - sebagai Anggota Dewan Per- 
Mantik wakilan Rakyat/Majelis Per 

musyawaratan Rakyat mewa 
kif i Golongan Kar y a dari 
Daerah Jawa Barat; 

2. Sdr.R.H. Soegandhi - sebagai Anggota Dewan Per- 
Kartosubroto wakilan Rakyat/Majelis Per 

musyawaratan Rakyat mewa 
kili Golongan Kar ya dari 
Daerah Jawa Timur; 

3. Sdr.Arsenius Elias - sebagai Anggota Dewan Per- 
Manihutuk wakilan Rakyat/majelis Per 

musyawaratan Rakyat mewa 
ki li Golongan Karya dar i 
Daerah Kalimantaa Selatan; 

MEMUTIJSKAN : 

Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor KA.01/ 
0286/DPRD-RI/1988 tanggal 24 September 1988 dan 
Ketua Majelis Perrnusyawaratan Rakyat Nomor MU. 
020/147/88 tanggal 4 Oktober 1988; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1985 
(Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 51, Tamba 
ban Lembaran Negara Nomor 3302) tentang Pelak 
sanaan Undang-undang Nornor 16 Tahun 1969 
tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permu 
syawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lemba 
ran Negara Nomor 2915) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 
(Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 39, Tarnba 
ban Lembaran Negara Nomor 3064) dan Undang 
undang Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara 
Tahun 1985 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3282); 

4. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1988 tentang 
Tata Cara Penggantian Anggota Badan Permusya 
waratan Rakyat/Perwakilan Rakyat yang berhenti 
Antar Waktu; 

Mengingat : 
pula 



Sdr. Tony Agus 
Ardic 

2. 

untuk masa kcanggotaan tahun 1987-1992, discrtai 
ucapan terirna kasih atas jasa-jasanya selarna menjalan 
kan tugasnya terscbut. 
Mcrcsmikan : 
1. Sdr , Drs.H.M.Irsyad - schagai Anggota Dewan Per- 

Sudiro wakilan Rakyat/Majelis Per 
musyawaratan Rakyat mewa 
k i l i Golongan Kar y a d a r i 
Dacrah Jawa Barnt; 

- sebagai Anggota Dewan Per 
wakilan Rakyat/Majelis Per 
musyawaratan Rakyat mewa 
k i Ii Golongan Kary a d a r i 
Dacrah Jawa Timur; 

5. Sdr.Drs.H.M.lrsyad 
Sudiro 

6. Sdr. Tony Agus 
Ardie 

7. Sdr. dr.Ida Yusi 
Dahlan 

8. Sdr.Ir, Anthon 
Pongrekun 

9. Sdr.Izaac Hindorn 

4. Sdr.Drs.Rivai Siata - sebagai Anggota Dewan Per 
wakilan Rakyat/Majelis Per 
rnusyawaratan Rakyat mewa 
k i l i Golongan Kar ya d a r i 
Daerah Sulawesi Sclatan; 

- schagai Anggota Majelis Per 
musyawaratan Rakyat mewa 
k i l i Golongan Kar ya dari 
Daerah Jawa Barat; 

- schagai Anggota Majclis Per 
rnusyawaratan Rakyat mewa 
k i l i Golonga n Kar ya da r i 
Daerah Jawa Timur; 

- sebagai Anggota Majelis Per 
musyawaratan Rakyat mewa 
k i l i Go l o n g an Kar y a dari 
Daerah Kalimantan Selatan; 

- sebagai Anggota Majclis Per 
musyawaratan Rakyat mewa 
k i Ii Golongan Kar y a dari 
Daerah Sulawesi Selatan; 

- sebagai Anggota Majclis Per 
musyawaratan Rakyat mewa 
k i l i Ut u s an Dae rah dari 
Dacrah Irian Jaya; 

10. Sdr.Kolonel Pol.Ors. -sebagai anggota Majclis Pcr- 
R. Bocntaran musyawaratan Rakyat mcwa 

k i l i Utusan Da e r a h d a r i 
Dacrah Irian ja ya; 
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KE DUA 
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Peresmian mereka sebagai Anggota Majelis Perrnusya 
waratan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat berlaku sejak 
saat pengarnhilan sumpah/janji mereka oleh Ketua 
Majells Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan 
Rakyat atau Anggota Pimpinan lainnya. 

untuk masa keanggotaan tahun 1987 - 1992. 

3. Sdr. dr.Ida Yusi - sebagai Anggota Dewan Per- 
Dahlan wakiJan Rakyat/majelis Per 

musyawaratan Rakyat mewa 
kili GoJongan Karya dari 
Daerah Kalimantan Selatan; 

4. Sdr. Ir. Anthon - sebagai Anggota Dewan Per- 
Pongrekun wakilan Rakyat/Majelis Per 

musyaratan Rakyat mewa 
ki li Golongan Karya dari 
Daerah Sulawesi Selatan; 

5. Sdr.Gustaaf Hendrik - sebagai Anggota Majelis Per- 
Mantik musyawaratan Rakyat mewa 

ki Ii Golongan Karya dari 
Daerah Jawa Barat; 

6. Sdr. R.H. Soegandhi -sebagai Anggota Majelis Per- 
Kartosubroto musyawaratan Rakyat mewa 

ki Ii Golongan Karya dari 
Daerah jawa Timur; 

7. Sdr. Arsenius Elias - sebagai Anggota Majelis Per- 
Manihuruk musyawaratan Rakyat mewa 

kHi go longan Karya dari 
Daerah Kalimantan Selatan; 

8. Sdr.Drs.Rivai Sia ta - sebagai Anggota Majelis Per 
musyawaratan Rakyat mewa 
k i Ii Golongan Kar ya dar i 
Daerah Sulawesi Selatan; 

9. Sdr. Barnabas - sebagai Anggota Majelis Per- 
Suebu, SH. rnusyawaratan Rakyat mewa 

ki li Utusan Daerah dari 
Daerah Irian jaya; 

10. Sdr.Kolonel Pol.Drs, -sebagai Anggota Majelis Per- 
Suyono Purdatono musyawaratan Rakyat mewa 

kili Utusan Dae rah dar i 
Daerah Irian J a ya, 

KETIGA 
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Suwarno Hadiwidodo, S.H. 

SOEHARTO 

ttd. 

Salinan sesua dengan aslinya 
SEKRETARIAT KASI NET RI 

Kepala Biro Personil. 

Ditetapkan di Jakarta 
Pada tgJ. 8 Desember 1988 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

PETIKAN Keputusan Pr esidcn ini disampaikan kcpada 
yang bcrsangkutan untuk dipergunakan scha 
gaimana mcstinya. 

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kcpada: 
l. Ketua Majclis Permusyawaratan Rakyat I 

Dewan Perwakilan Rakyat; 
2. Kctua Dewan Pcrtirnbangan Agung; 
3. Ketua Badan Perneriksa Keuangan ; 
4. Kctua Mahkamah Agung; 
5. Para Mcntcri Kabinct Pernbangunan V; 
6. Lernbaga Pcmilihan Umum. 

KEEMPAT: Keputusan Prcsidcn ini mulai bcrlaku pada tanggal di 
tetapkan, dengan ketentuan apabila kernudian hari tcrda 
pat kekeliruan akan diadakan pernbctulan seperlunya. 
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Mengingat : 1. 
2. 

Menimbang : a. bahwa dalarn rangka penggantian beberapa Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawara 
tan Rakyat dan Anggota Maje1is Permusyawaratan 
Rakyat untuk masa keanggotaan rahun 1987-1992, 
dipandang perlu meresmikan pemberhentian me 
reka yang narnanya tercantum dalam diktum 
PERTAMA Keputusan Presiden ini dari keanggo 
taannya masing-masing, serta selanjutnya meresmi- 
kan penggantinya; - 

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam 
diktum KEDUA Keputusan Presiden ini, dianggap 
memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku 
untuk diresmikan masing-masing sebagai ANggota 
Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawara 
tan Rakyat untuk masa keanggotaaan tahun 1987- 
1992; 
Pasal 4 ayat (1) Undnag-undang Dasar 1945; 
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang 
Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Per 
wakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 
1969 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Nornor 5 Tahun 2915) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 
(Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 39, Tamba 
han Lembaran Negara Nornor 3064) dan Undang 
undang Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara 
Tahun 1985 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3282); 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
NO MOR 18/M TA.HUN 1989 

PRES ID EN 
REPUBLIK INDONESIA 
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Menetapkan : 
PERTAMA: Mercsmikan pernbcrhcntian dcngan hormat : 

1. Sdr.Brigadir Jcndc- -scbagai Anggota Dewan Per 
ra! Pol. Drs.Socdjadi, wakilan Rakyat/Majclis Per- 
SH. musyawaratan Rakyat mewa 

kili Golongan karya ABRI; 
2. Sdr.Drs.H.Ahusacri - scbagai Anggota Dewan Per 

wakilan Rakyat/Majclis Pcr 
rnusyawaratan Rakyat mcwa 
k i l i Golongan Ka r y a d a r i 
Daerah Jawa Tengan; 

3. Sdr.Kolonel Inf. - sehagai Anggota Majclis Per- 
Jasman Ismail musyawaratan Rakyat mcwa 

kili Ut u s a n Da er a h d a r i 
Daerah Sulawasi Tcngah; 

MEMUTUSKAN : 

Surat Kctua Dcv.1an Pcrwakilan Rakyat Nornor KA.01/ 
3765/DPR-Rl/1988 tanggal 3 Nopembcr 1988 Jan surat 
Ketua Majclis Pcrmusyawaratan Rakyat Nornor MU. 
020/142/888 tanggal 8 Nopcrnbcr 1988. 

Mcngingat: 
pula 

3. Pcraturan Pcmerintah Nomor 36 Tahun 1985 
(Lernbaran Negara Tahun l 985 Nomor 51, Tamb 
han Lernbaran Negara Nomor 3302) tcntang Pelak 
san aan Undang-undang NOmor 16 Tahun 1969 
tcntang Susunan dan Kedudukan Majelis Pcrmu 
syawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan 
Dewan Pcrwakilan Rakyat Daer ah (Lcmbaran 
Negara Tahun 11969 Nornor 59, Tarnhahan Lernba 
ran Negara Nomor 2915) scbagaimna telah diubah 
dcngan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 
(Lcrnbaran Negara Tahun 1975 Nomor 39, Tamba 
han Lembaran Negara Nomor 3064) dan Undnag 
undang Nomor 2 Tahun 1985 (Lcmharan Negara 
Tahun 1985 Nomor 2, Tarnbahan Lcmbaran Negra 
Nomor 3282); 

4. Keputusan Prcsidcn Nornor 2 Tahun 1988 tentang 
Tata Cara Pcnggantian Anggota Badan Pcrrnusya 
waratan Rakyat/Pcrwakilan Rakyat yang hcrhcnti 
Antar Waktu; 
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KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dite 
tapkan, dengan ketentuan apabila kernudian hari terdapat 
kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya, 

~ 
I 

KETIGA : Peresmian mereka sebagai Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat /Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Anggota 
Maje.lis Permusyawaratan Rakyat berlaku sejak saat 
pengambilan surnpah/janji mereka o1eh Ketua Dewan 
Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat 
atau Anggota Pimpinan lainnya, 

untuk rnasa keanggotaan tahun 1987-1992. 

-sebagai Anggota Dewan Per 
wakilan Rakyat/Majelis Per 
musyawaratan Rakyat mewa 
kili golongan karya ABRI; 

- sebagai Anggota Dewan Per 
wakilan Rakyat/Majelis Per 
musyawaratan Rakyat mewa 
k i l i golongan Kar y a dar i 
Daerah Jawa Tengah; 

- sebagai Anggota Majelis Per 
musyawaratan Rakyat rnewa 
ki l i Utusan Daer ah dari 
Daerah Sulawesi Tengah; 

- sebagai Anggota MajeJis Per 
musyawaratan Rakyat mewa 
ki li Golongan Kar ya dar i 
Daerah Jawa Tengah, 

4. Sdr.Drs.Soejatta 

3. Sdr. Kol on el lnf. 
Karsono 

: Meresmikan : 
1. Sdr.Brigadir Jende 

ral Drs. Saur 
Hamonongan 
Simatupang 

2. Sdr. H. Urnar 
Mansyur 
Sediyopranoto 

KEDUA 

untuk masa keanggotaan tabun 1987-1992, disertai 
ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalan 
kan tugasnya tersebut, 

- sebagai Anggota Majelis Per 
musyawaratan Rakyat mewa 
kiH Golongan Karya dari 
Daerah Jawa Tengah, 

4. Sdr, H. Umar 
Mansyur 
Sediyopranoto 
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.. 
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Suwarno Hadiwidodo, SH. 

SOEHARTO 

ttd. Salinan scsuai dengan aslinya 
SEKRETARlAT KABJNET Rl 

Kepala Biro Personil, 

Ditetapkan di Jakrta 
pada tanggal, 12 Januari 1989 
PRESJDEN REPUBLIK INDONESIA 

PETIKAN Keputusan Prcsiden ini disampaikan kepada 
yang bcrsangkutan untuk dipergunakan seba 
gaimana mcstinya. 

SAUNAN Keputusan Presidcn ini disarnpaikan kepada: 
1. Kctua Majelis Perrnusyawaratan Rakyat/ 

Dewan Perwakilan Rakyat; 
2. Kctua Dewan Pertimbangan Agung; 
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 
4. Ketua Mahkamah Agung; 
5. Para Mcntcri Kabinct Pernbangunan V; 
6. Panglima Angkatan Bcrscnjata RI; 
7. Lcmbaga Pcmilihan Umurn. 
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bahwa dalam rangka penggantian antar waktu 
beberapa Anggota Dewan Perwakilan Rakya/Maje 
lis Perrnusyawaratan Rakyat dan Anggota Majelis 
Permusyawaratan Rakyat untuk mass keanggotaan 
tahun 1987-1992, dipandang perlu meresmikan 
pernberhentian mereka yang namanya tercanturn 
dalam diktum PERTAMA Keputusan ini serta selan 
jutnya meresrnikan para penggantinya; 

b. babwa mereka yang namanya tercantum dalam dik 
tum KEDUA Keputusan ini, dianggap memenuhi 
syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku untuk 
diresmikan sebagai Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat dan 
Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk 
masa keanggotaan tahun 1987 - 1992; 
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang 
Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daer ah (Lembaran Negara 
Tahun 1969, dan Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 2915) sebagaimana telah diubah 
dengan .Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 
(Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 39, Tamba 
han Lembaran Negara Nomor 3064) dan Undang 
undang Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara 
Tahun 1985 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3282); 

PRESIDEN REPUBUK INDONESIA 

Mengingat : 1. 
2. 

Menimbang : a. 

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 51/M TAHVN 1988 

l'RESIDEN 
REPUBUK INDONESIA 
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Urnar Mocharnad 
Said 

Sdr. Kol on el Inf. 4. 

Soehcrrnan 
Sdr. H. Gatot 3. 

Menetapkan: 
PERTAMA: Mcresmikan pemberhcntian dcngan hormat 

1. Sdr. Brigadir Jcnde- -sehagai Anggota Dewan Per 
ra! TNI M. Soegcng wakilan Rakyat/Majclis Pcr 
Widjaja musyawaratan Rakyat mcwa 

kili golongan karya ABRI; 
2. Sdr. Kolonel CKM -scbagai Anggota Dewan Pcr- 

dr. R. Suhadi wakilan Rakyat/Majelis Per 
musyawaratan Rakyat mcwa 
kili gclongan karya ABRI; 

- schagai Anggota Majclis Per 
musyawaratan Rakyat mewa 
kil i Ut u s a n Daerah d a r i 
Dacrah Nusa Tenggara Baral; 

- sebagai Anggota Majelis Pcr 
rnusyawaratan Rakyat mewa 
k i Ii Utu san Daerah Dari 
Dacrah Nusa Tcnggara Baral; 

MEMUTUSKAN : 
I 

Mengingat: Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nornor KA.01/ 
pula 033/DPR-RI/1989 langgal 5 Januari 1989; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1985 (Lem 
baran Negara Tahun 1985 Nomor 51, Tarnbahan 
Lernbaran Negara Nomor 3302) tcntang Pelaksa 
naan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 ten 
tang Susunan dan Kedudukan Majclis Perrnusyawa 
ratan Rakyat, Dewan Perwaki\an Rakyat, dan De 
wan Perwakilan Rakyat Daerah (Lernbaran Negara 
Tahun 1969 Norn or 5 9, Tambahan Lernb aran 
Negara Nornor 2915) schagairnana telah diubah 
dengan Undang-undang Norn or 5 Tah un 1975 
(Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 39, Tamba 
han Lembaran Negara Nomor 3064) dan Un dang 
undang Nornor 2 Tahun 1985 (Lcmbaran Negara 
Tahun 1985 Nomor 2, Tarnbahan Lcrnbaran Negara 
Nornor 3282); 

4. Keputusan Prcsidcn Nemer 2 Tahun 1988 tcntang 
Tata Cara Pcnggantian Anggota Badan Pcrrnusya 
waratan Rak yat/Perwakilan Rakyat yang hcrhenti 
An tar Waktu; 
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KEEMPAT: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal di 
tetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terda 
pat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya, 

KETIGA : Peresmian mereka sebagai Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Anggota 
Majelis Permusyawaratan Rakyat berlaku sejak saat 
pengambilan sumpah/janji mereka oleh Ketua Dewan 
Perwakilan Rakyat/Majelis · Permusyawaratan Rakyat 
atau Anggotya Pimpinan lainnya. 

untuk masa keanggotaan tahun 1987 - 1992. 

KEDUA Meresmikan : 
1. Sdr.Mayor Jenderal -sebagai Anggota Dewan Per 

Su tab an wakilan Rakyat/ Majelis Per- 
Mangunsentono musyawaratan Rakyat mewa- 

kill golongan karya ABRI; 
2. Sdr. Kolonel Inf. - sebagai Anggota Dewan Per- 

Udju S. Dinata wakilan Rakyat/ Majelis Per- 
musyawaratan Rakyat mewa- 
kili golongan karya ABRI; 

3. Sdr. Brigadir Jende- -sebagai Anggota Majelis Per- 
ral TNI Warsito musyawaratan Rakyat mewa- 

kili Utu san Daerah dari 
Daerah Nusa Tenggara Barat; 

4. Sdr. Kol on el Art. - sebagai Anggota Majelis Per- 
Sarnsoedin musyawaratan Rakyat mewa- 

kili Utusan Daer ah dar i 
Daerah Nusa Tenggara Baral; 

5. Sdr.Kolonel Inf. - sebagai Anggota Majelis Per- 
T. M .F. Tampuholon musyawaratan Rakyat mewa- 

kili Utusan Daerah dari 
Daerah Sulawesi Utara; 

untuk rnasa keanggotaan tahun 1987-1992, disertai 
ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalan 
kan tugasnya tersebut. 

- sebagai Anggota Majelis Per 
Permusyawaratan Rakyat mewaki 

Ji Utusan Daerah dari Daerah 
Sulawesi Utara; 

Sdr.Kolonel Inf. 
C.P. Masengi 

5. 
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Suwarno Hadiwidodo, S.H. 
SOEHARTO 

ltd. 

R- R1 
Diictapkan di Jakarta ~ 
Pada tgl. 11 Frhruari 1989 
PRESIDEN REPL:BLIK INDONESIA, Disalin scsuai dcngan aslinya 

SEKRETARIAT KABINET Rl 
Kcpala Biro Pcrsouil, 

PETIKAN Keputusan Prcsidcn ini disarnpaikan kepada 
yang bersangkutan untuk dipcrgunakan scba 
gaimana mestinya. 

SALINAN Keputusan Presiden ini disarnpaikan kcpada : 
1. Kctua Maje I is Pcrmusyawaratan Rakyat I 

Dewan Perwakilan Rakyat; 
2. Kctua Dewan Pcrtimhangan Agung; 
3. Kctua Badan Pcmeriksa Kcuangan; 
4. Ketua Mahkamah Agung; 
5. Para Mcntcri Kabinet Pembangunan V; 
6. Panglima Angkatan Berscnjata RI; 
7. Lcmbaga Pernilihan Umum. 
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bahwa dalam rangka Penggantian beberapa Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Perrnusyawara 
tan Rakyat dan Anggota Majelis Perrnusyawaratan 
Rakyat untuk masa keanggotaan tahun 1987-1992, 
dipandang perlu meresmikan pemberhentian mereka 
yang namanya tercantum dalarn diktum PERTAMA 
Keputusan Presiden ini, serta selanjutnya meresmi 
kan para penggantinya; 

b. bahwa rnereka yang namanya tercantum dalam dik 
tum KEDUA Keputusan ini, dianggap mernenuhi 
syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku untuk 
diresmikan masing-masing sebagai Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat/Majelis Perrnusyawaratan Rak 
yat dan Anggota Majelis Perrnusyawaratan Rakyat 
untuk masa keanggotaan tahun 1987 - 1992; 
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 
Undang-undang Nemer 16 Tahun 1969 tentang 
Susunan dan Kedudukan Majelis Perrnusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Per 
wakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 
1969, dan Nomor 59, Tarnbahan Lembaran Negara 
Nomor 2915) sebagairnana telah diubah dengan 
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lernbaran 
Negara Tahun 1975 Nomor 39, Tarnbahan Lemba 
ran Negara Nomor 3064) dan Undang-undang No 
mor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3282); 

PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA 

Mengingat : 1. 
2. 

Menimbang : a. 

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
NO MOR 105/M TAHUN 1988 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 
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Menctapkan: 
PERTAMA: Meresmikan pernbcrhcntian dcngan horrnat : 

1. Sdr. Koloncl Kes.dr. - schagai Anggota Dewan Per- 
Juzirnan Muzohar wakilan Rakyat/Majclis Per 

rnusyawaratan Rakyat mewa 
kiii golongan karya ABRI; 

2. Sdr. HiSaln.m - scbagai Anggota Majclis Per- 
Sagiman musyawaratan Rakyat mewa 

k i 1 i Ut u s a n Dacrah d a r i 
Daerah Surnatcra Selatan; 

3. Sdr.H.Harun Suhar - schagai Anggota Majclis Per 
musyawaratan Rakyat mewa 
ki l i Utusan Daerah d ar i 
Dacrah Sumatcra Sclatan; 

4. Sdr. Koloncl Inf. - scbagai Anggota Majclis Per- 
A.M. Sihomhing musyawaratan Rakyat 

mcwak ili Utusan Daerah dari 
Daerah Surnatcra Sclatan, 

MEMUTUSKA:\ : 

Mcngingat: Surat Kctua Dewan Pcrwakilan Rakyat Nomor KA.01/ 
pula 699:'DPR-Rl/1989 tanggnl 15 Pehruar i 1989; 

3. Peraturan Pemcrintah Nomor 36 Tahun 1985 (Lem 
baran Negara Tahun 1985 Nomor 51, Tambahan 
Lcrnbaran Negara Nomor 3302) tentang Pclaksa 
naan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 ten 
tang Susunan dan Kcdudukan Majelis Pcrmusyawa 
ratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan De 
wan Pcrwakilan Rakyat Daerah (Lernbaran Negara 
Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 2915) sebagaim ana telah diubah 
de ng an Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 
(Lemharan Negara Tahun 1975 Nornor 39, Tamba 
han Lernbaran Negara Nomor 3064) dan Undang 
undang No mor 2 Tahun 1985 (Lernbaran Negara 
Tahun 1985 Nornor 2, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3282); 

4. Kcputusan Prcsidcn Nornor 2 Tahun 1988 tcntang 
Tata Cara pcnggantian Anggota Badan Pcrrnusya 
waratan Rakyat/Pcrwak iian Rakyat yang hcrhenti 
Antar Waktu; 
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SAUNAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada : 
1. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat I 

Dewan Perwakilan Rakyat; 
2. Ketua Dewan Pertimbangan Agung; 
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 
4. Ketua Mahkamah Agung; 
5. Para Menteri Kabinet Pembangunan V; 

KEEMPAT: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal di 
tetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terda 
pat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya. 

Peresmian mereka sebagai Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat dan anggota 
Majelis Permusyawaratan Rakyat berlaku sejak saat 
pengambilan sumpah/janji mereka oleh Ketua Majelis 
Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat 
atau Anggota Pimpinan lainnya, 

untuk masa keanggotaan tahun 1987 - 1992. 

Meresmikan : 
1. Sdr.Marsekal Per- -sebagai Anggota Dewan Per 

tama TNI Liliek wakilan Rakyat/Majelis Per- 
Poerwanto musyawaratan Rakyat rnewa 

kili golongan karya ABRI; 
2. Sdr, Brigadir Jende- -sebagai Anggota Majelis Per- 

ral TN! H.Ramli musyawaratan Rakyat mewa- 
Hasan Basri ki l'i Utusan Daerah dari 

Daerah Sumatera Selatan; 
3. Sdr.H.Zainal Abidin - sebagai Anggota Majelis Per- 

Ning musyawaratan Rakyat mewa 
ki li Utusan Daerah dari 
Daerah Sumatera Selatan; 

4. Sdr. Kolonel Inf. - sebagai Anggota Majelis Per- 
Namuri Anoem S. musyawaratan Rakyat mewa 

k i li utusan Daerah dari 
Daerah Sumatera Selatan, 

untuk masa keanggotaan tahun 1987 - 1992, disertai 
ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalan 
kan tugasnya tersebut. 

KETIGA 

KEDUA 
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Suwarno Hadiwidodo, S.H. 

SOEHARTO 

ltd. Disalin scsuai deugan aslinya 
SEKRETARIAT KABINET RI 

Kcpala Biro Personil, 

Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal 13 April 1989 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

PETIKAN Keputusan Prcsidcn ini disarnpaikan kepada 
yang bersangkutan untuk dipergunakan seba 
gaimana rnestinya. 

6. Panglima Angkatan Berscnjata RI; 
7. Lernbaga Pemilihan Umum. 
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bahwa dalam rangka penggantian beberapa Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawara 
tan Rakyat dan Anggota Majelis Permusyawaratan 
Rakyat untuk masa keanggotaan tahun 1987-1992, 
dipandang perlu meresmikan pemberhentian mereka 
yang namanya tercantum dalam diktum PERTAMA 
Keputusan Presiden ini, serta selanjutnya meresmi 
kan para penggantinya; 

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam dik 
tum KEDUA Keputusan ini, dianggap memenuhi 
syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku untuk 
diresmikan masing-masing sebagai Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rak 
yat dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat 
untuk masa keanggotaan tahun 1987 - 1992; 
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang 
Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Per 
wakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 
1969, dan Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 2915) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lembaran 
Negara Tahun 1975 Nomor 39, Tarnbahan Lemba 
ran Negara Nomor 3064) dan Undang-undang 
Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 
1985 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

·3282); 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

Mengingat : 1. 
2. 

Menimbang :a. 

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBUK INDONESIA 
NOMOR 171/M TAHUN 1989 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 
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Menetapkan: 
PERTAMA: Mcrcsmikan pcrnbcrhcntian dcngan hormat : 

1. Sdr. Mayor Jcndcral - seh:1gai Anggota Dewan Per- 
TNI Socripto waki lan Rakyat/Majelis Pcr 

musyawaratan Rakyat rncwa 
kili golongan karya ABRI; 

2. Sdr. Laksarnana - scbagai Anggota Dewan Per- 
Pcrtarna TNI wakilan Rakyat/Majclis Per- 
Soclaksono, SH. musyawaratun Rakyat mcwa 

kili golongan karya ABRI; 
3. Sdr Koloncl Laut - sehagai Anggota Dewan Per- 

(KH) Ir. Adi wakilan Rakyat/r...fajelis Per- 
Sumardiman, SH. musyawaratan Rakyat rncwa 

kili golongan karya ABRI; 
4. Sdr. Kolonel Inf. - sehagai Anggota Majelis Per- 

Sugcng Zainal m u s yawar a tan Rakyat me 
waki li Utusan Daer ah dari 
Dacrah Bengkulu; 

MEMUTUSKAN: 

Mcngingat : Surat Ketua Dewan Pcrwakilan Rakyat Nomor KA.01/ 
pula 1019/DPR-Rl/1989 tanggal 4 Maret 1989; 

3. Peraturan Pcmerintah Nomor 36 Tahun 1985 (Lem 
baran Negara Tahun 1985 Nornor 51, Tarnhahan 
Lembaran Negara Nomor 3302) tentang Pelaksa 
naan Undang-undang Nornor 16 Tahun 1969 tcn 
tang Susunan clan Kedudukan Majclis Pcrrnusyawa 
ratan Rakyat, Dewan Pcrwakilan Rakyat, clan De 
wan Pcrwakilan Rakyat Dacrah (Lcmharan Negara 
Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lemharan 
Negara Nornor 2915) seb agaimana tel ah diub ah 
dcngan Undang-undang Nomor 5 Ta h u n 1975 
(Lcmharan Negara Tahun 1975 Nornor 39, Tamha 
han Lcmbaran Negara Nornor 3064) dan Undang 
undang Nornor 2 Tahun 1985 (Lcmharan Negara 
Tahun 1985 Nornor 2, Tamhahan Lcmbaran Negara 
Nornor 3282); 

4. Kcputusan Pr csidcn Nornor 2 Tahun 1988 tcntang 
Tata Cara penggantian Anggnta Badan Pcrrnusya 
waratan Rak ynt/Pcrwak ilan Rakyat yang hcrhenti 
Antar Waktu; 
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KEDUA : Meresmikan : 
1. Sdr. Brigadir Jende- -sebagai Anggota Dewan Per- 

ra] TNI Oeng wakilan Rakyat/ Majelis Per- 
Rumadji, SH. musyawaratan Rakyat rnewa 

kili golongan karya ABRI; 
2. Sdr. Mayor Jenderal -sebagai Anggota Dewan Per 

TNI (Mar) Muntaram wakilan Rakyat/Majelis Per 
musyawaratan Rakyat mewa 
kili golongan karya ABRI; 

3. Sdr, Kolonel Caj. - sebagai Anggota Dewan Per- 
Achmad Roestandi, wakilan Rakyat/Majelis Per 
SH. musyawaratan Rakyat mewa 

kili golongan karya ABRI; 
4. Sdr.Kolonel Inf.Drs, - sebagai Anggota Majelis Per- 

Sabar Pakpahan musyawaratan Rakyat me 
wakili Utusan Daer ah dari 
Daerah Bengkulu; 

5. Sdr.Drs.Soeparrnanto-sebagai Anggota Majelis Per 
musyawaratan Rakyat mewa 
ki l i Utusan Daer ah dari 
Daerah Kalirnantan Tengah; 

untuk masa keanggotaan tahun 1987 - 1992, disertai 
ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalan 
kan tugasnya tersebut, 

- sebagai Anggota Majelis Per 
mu s yaw ara tan Rakyat me 
waki li Utusan Daerah dari 
Daerah Kalimantan Tengah; 

- sebagai Anggota Majelis Per 
ntusyawaratan Rakyat me 
wakili Utusan Daer ah dari 
Daerah Bali; 

-sebagai Anggota Majelis Per 
musyawaratan Rakyat me 
wakili Utusan Daerah dari 
Daerah KaJimantan Timur; 

- sebagai Anggota Majelis Per 
musyawaratan Rakyat mewa 
ki Ii Utusan Daer ah dari 
Daerah Kalimantan Timur, 

Sdr. Kolonel Art. 
Harsono 

8. 

Sdr. H. Soewandi 7. 

Sdr.Prof.Dr.lda 
Bagus Mantra 

6. 

Sdr. Gatot Achmad 
Sapari Amrih, S.H. 

5. 
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Suwaruo Hadiwidodo, S.H. 

ltd. 
SOEHARTO 

Diictapkan di Jakarta 
Pada tanggal 20 J uni 1989 
PRES!DEN REPUBLIK INDONESIA, 

Disalin scsuai dcngan asl inya 
SEKRETARIAT KA.BINET RI 

Kcpala Biro Personil, 

PETIKAN Keputusun Prcsidcn ini disarnpaikan kepada 
yang bcrsangkutan untuk dipcrgunakan seba 
gaiman» mcstinya. 

Budi Sujana 
Sdr. Kol on cl Inf. 8. 

Ardans, SH. 
Sdr. H.Muhammad 7. 

Sdr. Prof.Dr.Ida 
Bagus Oka 

6. - scbagai Anggota Majelis Per 
musyawaratan Rakyat mewa 
k i l i u tu s an Daerah dari 
Daerah Bali~ 

- sebagai Anggota Majelis Per 
musyawaratan Rakyat mcwa 
k i l i Utusan Daerah dari 
Daerah kalirnantan Timur; 

- scbagai Anggota Majelis Per 
musyawaratan Rakyat mcwa 
ki l i Ut us a n Daerah d ar i 
Daerah Kalimantan Timur, 

untuk masa keanggotaan tahun 1987 - 1992. 
KETIGA Pcrcsmian mercka schagai Anggota Dewan Pcrwakilan 

Rakyat/Majclis Pcrmusyawaratan Rakyat dan anggota 
Maje l is Pcrmusyawaratan Rakyat hcrlaku scjak saat 
pengambilan surnpah/ianji mercka olch Ketua Majclis 
Permusyawarutan Rakyat/Dewan Pcrwakilan Rakyat 
atau Anggota Pimpinan lainnya. 

KEEMPAT: Keputusan Pr esidcn ini mulai bcrlaku pada tanggal di 
tctapkan, dcngan kctentuan apabila kcmudian hari terda 
pat kckcliruan akan diadakan pcmbetulan scpcrlunya. 

SALINAN Keputusan Presidcn ini disarnpaikan kepada : 
1. Kctua Majelis Pcrmusyawaratan Rakyat I 

Dewan Perwakilan Rakyat; 
2. Kctua Dewan Pcrtimbangan Agung; 
3. Kctua badan Pcmeriksa Kcuangan ; 
4. Kctua Mahkamah Agung; 
5. Pam Mcntcri Kabinct Pcmhangunan V; 
6. Panglima Angkatan Bersenjata RI; 
7. Lcrnbaga Pcrnilihan Umum. 
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bahwa dalam rangak penggantian antar waktu 
beberapa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Maje 
lis Permusyawaratan Rakyat dan Anggota Majelis 
Permusyawaratan Rakyat untuk masa keanggotaan 
tahun 1987-1992, dipandang perlu meresrnikan 
pemberhentian mereka yang namanya tercantum 
dalam diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini, 
serta selanjutnya meresmikan para penggantinya; 

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalarn 
diktum KEDUA Keputusan ini, dianggap memenuhi 
syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku untuk 
diresmikan masing-masing sebagai Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rak 
yat dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat 
untuk masa keanggotaan tahun 1987 - 1992; 
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang 
Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Per 
wakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 
1969, dan Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 2915) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lembaran 
Negara Tahun 1975 Nornor 39, Tambahan Lemba 
ran Negara Nomor 3064) dan Undang-undang 
Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 
1985 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3282); 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

Mengingat : 1. 
2. 

Menimbang : a. 

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 285/M TAHUN 1989 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 
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2. Sdr. Koloncl InL 
Ahmad Gurnhira 

- scbagai Anggot.a Dewan Per 
waki lan Rakyat/ Majelis Per 
musyawaratan Rakyat rnewa 
ki l i Golongan k ar ya dari 
Daerah Sulawesi Selatan; 

- schagai Anggota Maj el is Per 
musyawaratan Rakyat mewa 
ki l i Utusan Da cr a h dari 
Daerah Lampung; 

3. Sdr.Kolonel lnf. - schagai Anggota Majclis Per- 
Aspar Aswin musyawaratan Rakyat rncwa 

k i li Utusan Daerah d a r i 
Daerah Kalimantan Barnt; 

4. Sdr. Jonathan - sebagai Anggota Majclis Per- 
Bhisma Manoppo musyawarutan Rakyat mcwa 

kili Utusan Dacrah dari Da 
crab Khusus Ibukota Jakarta. 

rnasmg : 
l . Sdr.Muharnmad 

Said Betta, SH. 

Menetapkan : 
PERTAMA: Meresmikan pcmbcrhentian dcngan horrnat masing- 

rv1 Ef\..'1UTUSKAN : 

3. Pcraturan Pcmerintah Nomor 36 Tahun 1985 (Lem 
baran Negara Tah un 1985 Nomor 51, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3302) tcntang Pelaksa 
naan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 ten 
tang Susunan dan Kcdudukan Majclis Perrnusyawa 
ratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan De 
wan Perwakilan Rakyat Daerah (Lemharan Negara 
Ta hu n 1969 Nomor 59, Tamb a h a n Lcmbaran 
Negara Nomor 2915) scbagairnana tclah diubah 
dcngan U ndang-undang N omor 5 Tahun 1975 
(Lcmbaran Negara Tahun 1975 Nornor 39, Tamba 
han Lernbar an Negara Nornor 3064) dan Undang 
undang Nornor 2 Tahun 1985 (Lcmbaran Negara 
Tahun 1985 Nornor 2, Tarnb ahan Lcmharan Negara 
Nornor 32X2); 

4. Keputusan Prcsidcn Nornor 2 Tahun 1988 tcntang 
Tata Cara pcnggantiun Anggota Badan Pcrrnusya 
waratan Ra k yat/Perwak ilan Rakyat yang bcrhcnti 
An tar Wakru: 

Mengingat : Surat Kctua Dewan Pcrwakilan Rakyat Nornor KA.01/ 
pula 2987/DPR-Rl/l 989 tanggal 19 Agustus 1989; 
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SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada : 
1. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat/ 

Dewan Perwakilan Rakyat; 
2. Ketua Dewan Pertimbangan Agung; 
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 
4. Ketua Mahkamah Agung; 

KEEMPAT: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal di 
tetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ter 
dapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya. 

Peresmian yang bersangkutan sebagai Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat dan Majelis Perrnusyawaratan Rak 
yat berlaku sejak saat pengambilan sumpah/janji oleh 
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawa 
ratan Rakyat atau Anggota Pimpinan lainnya. 

KETIGA 

untuk masa keanggotaan tahun 1987 - 1992. 

KEDUA : Meresmikan : 
1. Sdr. Prof.Dr.Ir. - sebagai Anggota Dewan Per- 

Fachruddin wakilan Rakyat/ Majelis Per 
musyawaratan Rakyat mewa 
kil i Golongan Karya dari 
Daerah Sulawesi Selatan; 

2. Sdr.Kolonel Inf.Drs. - sebagai Anggota Majelis Per- 
Hendro Priyono musyawaratan Rakyat mewa 

ki l i Utusan Daer ah dari 
Daerah Lampung; 

3. Sdr, Kolonel Art. - sebagai Anggota Majelis Per- 
Soekisno musyawaratan Rakyat mewa 

kili Utusan Daerah dari 
Daerah Kalimantan Barat; 

4. Sdr.Sam Sabarudin - sebagai Anggota Majelis Per- 
Raymon musyawaratan Rakyat mews 

kili Utusan Daerah dari Da 
erah Khusus Ibukota Jakarta 

untuk masa keanggotaan tahun 1987-1992, disertai 
ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalan 
kan tugasnya tersebut, 
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Suwarno Hadiwidodo,S.H. 

SOEHARTO 

ud. 

Ditetapkan di Jakarta 
Pada tg\. 16 Nopcmber 1989 
PRES!DEN REPUBLIK INDONESIA, Disalin scsua i dengan as] inya 

SEKRETARJAT KABINET RI 
Kcpala Biro Pcrsonil, 

PETIKAN Keputusan Presiden ini disarnpaikan kepada 
yang hersangkutan untuk dipcrgunakan seba 
gaimana mcstinya, 

5. Para Mcnteri Kabinet Pcmbangunan V; 
6. Panglima Angkatan Bersenjata RI; 
7. Lembaga Pemilihan Umum. 
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bahwa dalam rangka penggantian beberapa Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawara 
tan Rakyat dan Anggota Majelis Permusyawaratan 
Rakyat untuk masa keanggotaan tahun 1987-1992, 
dipandang perlu meresmikan pemberhentian mereka 
yang namanya tercantum dalam diktum PERTAMA 
Keputusan Presiden ini, serta selanjutnya meresmi 
kan para penggantinya; 

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam 
diktum KEDUA Keputusan ini, dianggap memenuhi 
syarat-syarat (Ian ketentuan yang berlaku untuk 
diresmikan masing-masing sebagai Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rak 
yat dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat 
untuk masa keanggotaan tahun 1987 - 1992; 
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang 
Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Per 
wakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 
1969, dan Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Nornor 2915) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lembaran 
Negara Tahun 1975 Nomor 39, Tambahan Lemba 
ran Negara Nomor 3064) dan Undang-undang 
Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 
1985 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3282); 

PRESIDEN REPUBUK INDONESIA 

"Mengingat : 1. 
2. 

Menimbang : a. 

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBUK INDONESIA 
NOMOR 305/M TAHUN 1989 

PRESIDEN 
REPUBLIK lNDONESlA 
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Menetapkan : 
PERTAMA: Mcrcsmikan pcmbcrhcntian dcngan hormat : 

1. Sdr. Koloncl CHB. ~ sebagai Anggota Dewan Per- 
Riwi Hardanto wakilan Rakyat/Majelis Per 

musyawaratan Rakyat dar i 
golongan karya ABRI; 

2. Sdr.H.Ismed Batara - scbagai Anggota Dewan Per- 
Siregar wakilan Rakyat /Majclis Per 

musyawaratan Rakyat dari 
Partai Persatuan Pembangu 
nan, daerah pernilihan Suma 
tera Utara; 

3. Sdr.Sukotriwarno, - scbagai Anggota Dewan Per- 
SH. wakilan Rakyat/Majelis Per 

musyawaratan Rakyat dari 
Golongan Karya daerah pemi 
lihan DK.1 Jakarta; 

MEMUTUSKAN: 

:Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor KA.01/ 
3797/DPR-RI/1988 tanggal 9 Oktohcr 1989,Nomor KA. 
01/3951/DPR-RI/1988 tanggal 19 Oktoher 1988 dan 
Nornor KA.01/404.>l!DPR-Rt/l 989 tanggal 31 Oktoher 
1989; 

Mengingat 
pula 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1985 (Lem 
baran Negara Tahun 1985 Nomor 51, Tarnhahan 
Lembaran Negara Nornor 3302) tcntang Pelaksa 
naan Undang-un dang Nornor 16 Tahun 1969 ten 
tang Susunan dan Kcdudukan Majelis Permusyawa 
ratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan De 
wan Pcrwakilan Rakyat Daerah (Lcrnbaran Negara 
Ta h u n 1969 Nomor 59, Tambahan Le mb ar a n 
Negara Nomor 2915) sehagaimana tclah diubah 
de ng an Undang-undang Nom or 5 Ta h u n 1975 
(Lernbaran Negara Tahun 1975 Nomor 39, Tamba 
han Lernbaran Negara Nomor 3064) dan Undang 
undang Nomor 2 Tahun 1985 (Lcrnharan Negara 
Tahun J 985 Nornor 2, Tarnbahan Lcrnbaran Negara 
Nomor 3282); 

4. Keputusan Presiden Nornor 2 Tahun 1988 tentang 
Tata Cara penggantian Anggota Sadan Permusya 
waratan Rakyat.Perwakilan Rakyat yang bcrhenti 
Antar Waktu; 
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Sdr.Dra. H. 4. 

Sdr.Widjanarko 
Puspoyo, MA. 

3. 

Sdr.M. Yanis 
Zahiruddin 

2. 

Meresmikan : 
1. Sdr. Kolonel CKM. -sebagai anggota Dewan Per 

dr.Taheri Noor,M.A. wakilan Rakyat/Majelis Per- 
musyawaratan Rakyat dari 
golongan karya ABRI; 

- sebagai Anggota Dewan Per 
wakilan Rakyat/ Majelis Per 
musyawaratan Rakyat dari 
Partai Persatuan Pembangu 
nan, daerah pernilihan Suma 
tera Utara; 

- sebagai Anggota Dewan Per 
wakilan Rakyat/ Majelis Per 
musyawaratan Rakyat dari 
Golongan Karya, daerah pe 
milihan DKI Jakarta. 

- sebagai Anggota Majelis Per 
Sjamsinoer Adnoes musyawaratan Rakyat dari 

Partai Persatuan Pembangun 
an, daerah pemilihan Suma 
tera Utara; 

Sdr. Wahono 6. 

Sdr. M.Yanis 
Zahiruddin 

4. - sebagai Anggota Majelis Per 
rnusyawaratan Rakyat dari 
Partai Persatuan Pernbangu 
nan, daerah pemilihan Suma 
tera Utara; 

5. Sdr.Abdul Rachman - sebagai Anggota Majelis Per- 
Hasan musyawaratan Rakyat dari 

Partai Persatuan Pembangu 
nan, daerab pemilihan Sulaw 
esi Selatan; 

- sebagai Anggota Majelis Per 
musyawaratan Rakyat dari 
Utusan Daerah, daerah perni 
Iihan Jawa Timur; 

7. Sdr.Blegoh Soemarto-sebagai Anggota Majelis Per 
musyawaratan Rakyat dari 
utusan Daerah, daerah pemi 
lihan Jawa Timur, 

untuk masa keanggotaan tahun 1987 - 1992, disertai 
ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalan 
kan tugasnya tersebut. 

KEDUA 
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Suwamo Hadiwidodo, S.H. 

ltd. 
SOEHARTO 

Ditctapkan di jakarta 
Pada tgl. 28 Desember 1989 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Salinan sesuai dcngan aslinya 
SEKRETARIAT KABINET RI 

Kcpala Biro Personil, 

5. Sdr.H.Muhammad - sebagai Anggota Majclis Per- 
Syafie Nongke musyawaratan Rakyat dari 

Partai Pcrsatuan Pembangun 
an, daerah pemilihan Sula 
wesi Selatan; 

6. Sdr.Soelarso -1;ebagai Anggota Majclis Per- 
m usyawar a tan Rakyat dari 
Utusan Daerah, daerah pemi 
lihan Jawa Timur; 

7. Sdr. Wahono - scbagai Anggota Majelis Per- 
m u syawaratan Rakyat dari 
Utusan Dacrah, daerah pemi 
lihan Jawa Timur; 

untuk masa keanggotaan tahun 1987 - 1992. 
KETIGA Percsmian mcrcka sebagai Anggota Majclis Permusya 

waratan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
berlaku sejak saat pengamhilan sumpah/janji mercka 
olch Ketua Maj el is Permusyawaratan Rakyat/Dewan 
Pcrwakilan Rakyat atau anggota Pimpinan lainnya. 

KEEMPAT : Keputusan Presidcn ini mulai berlaku pada tanggal di 
tetapkan, dengan keteruuan apabila kernudian hari terda 
pat kekcliruan akan diadakan pcmbetulan seperlunya. 
SALINAN Keputusan Prcsiden ini disampaikan kepada: 

1. Kctua Majclis Perrnusyawaratan Rakyat/ 
Dewan Pcrwakilan Rakyat; 

2. Ketua Dewan Pcrtimhangan Agung; 
3. Ketua Badan Pcmeriksa Keuangan; 
4. Kctua Mahkarnah Agung; 
5. Para Menteri Kahinet Pembangunan V; 
6. Panglima Angkatan Bcrscnjata RI; 
7. Lcmhaga Pcrnilihan Umum. 

PETIKAN Keputusan Presiden ini disarnpaikan kepada 
yang bersangkutan untuk dipcrgunakan seba 
gaimana mestinya. 
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bahwa dalarn rangka penggantian antar waktu 
beberapa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan 
Anggota Majelis Perrnusyawaratan Rakyat untuk 
masa keanggotaan tahun 1987-1992, dipandang 
perlu meresmikan pemberhentian mereka yang 
namanya tercanturn dalam diktum PERTAMA 
Keputusan Presiden ini masing-masing sebagai 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota 
Majelis Permusyawaratan rakyat dan selanjutnya 
meresmikan penggantinya; 

b. bahwa mereka yang namanya tercantum da]am 
diktum KEDUA Keputusan ini, dianggap memenuhi 
syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku untuk 
diresmikan masing-masing sebagai Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rak 
yat dan Anggota Majelis Perrnusyawaratan Rakyat 
untukmasa keanggotaan tahun 1987 - 1992; 
PasaJ 4 ayat (l) Undang-Undang Dasar 1945; 
Undang-undang Nomor 16 Tabun 1969 tentang 
Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Per 
wakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 
1969, dan Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 2915) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lembaran 
Negara Tahun 1975 Nomor 39, Tambahan Lemba 
ran Negara Nomor 3064) dan Undang-undang 
Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 
1985 Nornor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3282); 

Mengingat : 1. 
2. 

Menimbang : a. 

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
NO MOR 35/M TAHUN 1990 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 



4. 

3. 

Socbagio 
Sdr. Koloncl Art. 

- scbagni Anggota Dewan Per 
wakilan Rakyat/Majc lis Per 
musyawaratan Rakyat dari 
Golongan Ka r y a , d acr ah 
pcmilihan Jawa Baral; 

- scbagai Anggota Majclis Per 
m us yaw ar a tan Rakyat d ar i 
Utusan Daerah, daerah perni- 
lihan Iambi; 

Sdr. Mayor Jendcral - scbagai Anggota Majclis Per- 
TNI H.Raja Ina! musyawaratan Rakyat dari 
Siregar dari golongan karya ABRI; 
Sdr. Mayor Jcndcral - schagai Anggota Majelis Per 
TNl Mocchtar musy awaratan Rakyat dari 

golongan karya ABRI; 

2. 

masing: 
I. Sdr. Sutrisno 

BO 

Mcnctapkan: 
PERTAMA: Mcrcsmikan pcmhcrhcntinn dcngan hormat rnasing- 

Surat Ketua Dewan Pcrwakilan Rakyat Nornor KA.01/ 
4436/DPR-R I/ 1989 tanggal 27 Nopernbcr 1989 dan 
Surat Ketua Majclis Perrnusyawaratan Rakyat Nornor 
MU.020/60/89 tang.gal 5 Dcscrnbcr 1989; 

MEMUTUSKAN : 

3. Peraturan Pemcrintah Nomor 36 Tahun 1985 (Lem 
bar an Negara Tahun l 985 Nornor 51, Tamhahan 
Lernbaran Negara Nomor 3302) tentang Pelaksa 
naan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 ten 
tang Susunan dan Kedudukan Majclis Pcrrnusyawa 
ratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan De 
wan Pcrwakilan Rakyat Daerah (Lernbaran Negara 
Tahun 1969 Nornor 59, Tarnbahan Lcrnbaran Nega 
ra Nornor 2915) scbagairnana telah diubah dcngan 
Undang-undang Nornor 5 Tahun 1975 (Lcmharan 
Negara Tahun 1975 Nomor 39, Tarnhahan Lomba 
ran Negara No m or 3064) dan Undang-undang 
Norn or 2 Tah u n 19S5 (Lcmharan Ncg ar a Ta hun 
1985 Nomor 2, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 
3282); 

4. Kcputusan Pr csidcn Nomor 2 Tahun 1988 rcntang 
Tata Cara Pcnggantian Anggota Budan Perrnusya 
waratan Ra kvat/Pcrwak i lan Rakyat yang hcrhcnti 
Antar Waktu: 

Mcngingat: 
pula 
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KEDUA : Meresmikan : 
I, Sdr, Moh. Sapingi -sebagai Anggota Dewan Per 

wakilan Rakyat/ Majelis Per 
musyawaratan Rakyat dari 
Golongan Karya, daerah pe 
rnilihan Jawa Barat; 

2. Sdr. Kolonel Art. - sebagai Anggota Majelis Per- 
Paul Toding .musyawaratan Rakyat dari 

Utusan Daerah, daerah pemi 
lihan Jambi; 

3. Sdr. Mayor Jenderal - sebagai Anggota Majelis Per- 
TNI Arie Sudewo tnusyawaratan Rakyat dari 

golongan karya ABRI; 
4. Sdr. Mayor Jenderal - sebagai Anggota Majelis Per- 

TNI Sintong musyawaratan Rakyat dari 
Panjaitan golongan karya ABRI; 

5. Sdr. Mayor Jenderal - sebagai Anggota Majelis Per- 
TNI Abinowo musyawaratan Rakyat dari 

golongan karya ABRI; 
6. Sdr. Mayor Jenderal ~ sebagai Anggota Majelis Per- 

TNI Soewardi musyawaratan Rakyat dari 
golongan karya ABRI; 

7. Sdr. Laksamana Mu- -sebagai Anggota Majelis Per- 
da Soemitro rnusyawaratan Rakyat dari 

golongan karya ABRI; 

untuk masa keanggotaan tahun 1987 - 19892. 

untuk masa keanggotaan tahun 1987 - 1992, disertai 
ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalan 
kan tugasnya tersebut. 

5. Sdr, Mayor Jenderal - sebagai Anggota Majelis Per- 
TNI Setiyana musyawaratan Rakyat dari 

golongan karya ABRI; 
6. Sdr. Mayor Jenderal - sebagai Anggota Majelis Per- 

TNI Soenardi musyawaratan Rakyat dari 
golongan karya ABRI; 

7. Sdr. Laksamana TNI -sebagai Anggota Majelis Per 
R. Kasenda musyawaratan Rakyat dari 

golongan karya ABRI; 
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Suwarno Hadiwidodo,S.H. 

SOEHARTO 

ltd. 
Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT KABINET RI 
Kepala Biro Pcrsonil, 

Ditetapkan di Jakarta 
P~d;i tgl. 13 Fcbruari 1990 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

PETIKAN Kcputusan Prcsiden ini disampaikan kepada 
yang bcrsangkutan untuk dipergunakan seba 
g.aimana mcstinya. 

SALINAN Keputusan Prcsiden ini disampaikan kepada: 
l. Ketua Majclis Permusyawaratan Rakyat/ 

Dewan Perwakilan Rakyat; 
2. Ketua Dewan Pertimbangan Agung; 
3. Ketua Badan Pcmeriksa Kcuangan; / 
4. Kctua Mahkamah Agung; 
5. Para Mcntcri Kabinct Pembangunan V; 
6. Panglima Angkatan Berscnjata RI; 
7. Lcrnbaga Pcmilihan Umum. 

KEEMPAT: Kcputusan Prcsidcn ini mulai bcrlaku pada tanggal di 
tetapkan, dcngan kctcntuan apabila kernudian hari tcrda 
pat kckcliruan akan diadakan pcmbctulan scpcrlunya. 

Peresmian mereka sebagai Anggota Majelis Pcrmusya 
waratan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
bcrlaku scjak saat pcngambilan sumpah/janji mereka 
olch Kctua Majclis Pcrmusyawaratan Rakyat/Dewan 
Perwakilan Rakyat atau Anggota Pimpinan lainnya. 

KETIGA 
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Menimbang : a. bahwa dalam rangka penggantian beberapa Anggota 
Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Perrnusyawara 
tan Rakyat untuk masa keanggotaan tahun 1987- 
1992, dipandang perlu meresmikan pemberhentian 
mereka yang namanya tercantum dalam diktum 
PERTAMA Keputusan Presiden ini, serta selanjut 
nya meresmikan para penggantinya; 

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam 
dikturn KEDUA Keputusan ini, dianggap rnemenuhi 
syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku untuk 
diresmikan sebagai Anggota Majelis Permusyawara 
tan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/ 
Majelis Permusyawaratan Rakyat dan untuk masa 
keanggotaan tahun 1987 - 1992; 

Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang 

Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Per 
wakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 
1969, dan Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 2915) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lembaran 
Negara Tahun 1975 Nomor 39, Tambahan Lemba 
ran Negara Nomor 3064) dan Undang-undang 
'Nemer 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun .. 
1985 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3282); 

PRESIDEN REPUBUK INDONESIA 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

SALIN AN 
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 287/M TAHUN 1990 
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Daerah Riau; 

Monandar 
4. Sdr. H. Iman 

Menctapkan: 
PERTAMA: Mercsmikan pcmberhcntian dcngan honnat: 

1. Sdr. Kolonel Inf. - sebagai Anggota Maj el is Per- 
Soewardi musyawaratan Rakyat rnewa 

k i l i Ut u s a n Du e r a h d a r i 
Dacrah Kalimantan Tengah; 

2. Sdr. Brigadir J cndc- - scbagai Anggota Maj cl is Per- 
ra! TNT Herman musyawaratan Rakyat mewa- 
Musakabe kili Utusan Da er a h d a r i 

Daerah Bali; 
3. Sdr. Koloncl Inf. - scbagai Anggota Majclis Per- 

Karsono musyawaratan Rakyat me 
wakili Utusan Daer ah d ar i 
Dacrah Sulawesi Tcngah; 

- sebagai Anggota Majelis Per 
musyawar atan Rakyat me 
wakili Utu sa n Daerah dari 

MEMUTVSKAN : 

Mcngingat: Surat Ketua Dewan Pcrwakilan Rakyat Nomor KA.01/ 
pula 2946/DPR-RI/199() tanggal 27 Juli 1990. 

3. Peraturan Pernerintah Nomor 36 Tahun 1985 (Lem 
har an Negara Tahun 1985 Nomor 51, Tarnbahan 
Lembaran Negara Nomor 3302) tentang Pelaksa 
naan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 ten 
tang Susunan dan Kedudukan Majelis Perrnusyawa 
ratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan De 
wan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Ta hun 1969 Nomor 59, Tamb a han Le mb ar an 
Negara Nomor 2915) sebagaiman a tclah diubah 
dengan Undang-undang Nomor 5 Ta h u n 1975 
(Lernbaran Negara Tahun 1975 Nornor 39, Tarnba 
han Lernbaran Negara Nomor 3064) dan Undang 
undang Nornor 2 Tahun 1985 (Lcrnbar an Negara 
Tahun 1985 Nornor 2, Tarnbahan Lernbaran Negara 
Nomor 3282); 

4. Keputusan Pr esidcn Nomor 2 Tahun 1988 tcntang 
Tata Cara Penggantian Anggota Badan Permusya 
waratan Ra kyat/Pcrwakilan Rakyat yang bcrhcnti 
Antar Waktu; 
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untuk masa keanggotaan tahun 1987 - 1992. 

KEDUA Meresmikan : 
1. Sdr. Kolonel Inf. - sebagai Anggota Majelis Per- 

Hobertus Johannes musyawaratan Rakyat mewa- 
Andries kili utusan Daer ah dari 

Daerah Kalimantan Tengah; 
2~ Sdr. Kolonel Inf. - sebagai Anggota Majelis Per- 

Muehl is Anwar musyawaratan Rakyat me- 
wakili Utusan Daer ah dari 
Daerah Bali; 

3. Sdr. Kolonel Czi. - sebagai Anggota Majelis Per- 
Samikoen musyawaratan Rakyat me- 

wakili Utusan Daerab dari 
Daerah Sulawesi Tengah; 

4. Sdr. Soeripto - sebagai Anggota Majelis Per- 
musyawaratan Rakyat me- 
waki1i Utusan Daerab dari 
Daerah Riau; 

5. Sdr. Kolonel Inf. R. - sebagai Anggota Majelis Per- 
Karyono musyawaratan Rakyat me- 

wakili Utusan Daerah dari 
Daerah Riau; 

6. Sdr.Kolonel Kai. - sebagai Anggota Dewan Per- 
Ors. Soemiarno wakilan Rakyat/Majelis Per- 

musyawaratan Rakyat mewa- 
kili golongan karya ABRI; 

untuk masa keanggotaan tahun 1987 - 1992, disertai 
ucapan terirna kasih atas jasa-jasanya selama menjalan 
kan tugasnya tersebut. 

5. Sdr. Kolonel Inf. - sebagai Anggota Majelis Per- 
Odang Suhyana musyawaratan Rakyat me 

wakil i Utusan Daerah dari 
Daerah Riau; 

6. Sdr. Marsekal Perta- - sebagai Anggota Dewan Per ma TNI Josowinarno wakilan Rakyat/Majelis Per 
musyawaratan Rakyat mewa 
kili golongan karya ABRI, 
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Suwarno Ha<liwidodo,S.H. 
SOEHARTO 

ltd. 
Salinan sesuai dcngan as] inya 

SEKRETARIAT KABINET RI 
Kcpala Biro Personil, 

Ditetapkan di jakarta 
Padn tgl. 27 Nopembcr 1 ()l)(} 
PRESlDEN REPUBLIK lt>.'DONESIA, 

PETIKAN Keputusan Prcsiden ini disarnpaikan kcpada 
yang hcrsangkutan untuk dipergunakan seba 
gaimana mcstinya. 

KEEMPAT: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal di 
tctapkan, dcngan ketcntuan apabila kernudian hari tcrda 
pat kekeliruan akan diadakan pembetulan sepcrlunya. 
SALINAN Kcputusan Prcsidcn ini disarnpaikan kepada: 

1. Ketua Majelis Perrnusyawaratan Rakyat/ 
Dewan Perwakilan Rakyat: 

2. Ketua Dewan Pcrlimbangan Agung; 
3. Kctua Badan Pcmcriksa Kcuangan; 
4. Ketua Mahkarnah Agung; 
5. Para Mcntcri Kahinct Pcmhangunan Y; 
6. Panglima Angkatan Bcrscnjata RI; 
7. Lemhaga Pcmilihan Umurn. 

KETIGA : Pcresmian mcrcka scbagai Anggota Majelis Permusya 
waratan Rakyat dan Anggota Dewan Pcrwakilan Rakyat 
berl aku sejak saat pengambilan surnpah/janji mercka 
oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan 
Perwakilan Rakyat atau anggota Pimpinan lainnya. 
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bahwa berhubung telah meninggal dunia dan alih 
tugas beberapa Anggota Dewan Perwakilan 
Rak.yat/Majelis Permusyawaratan Rakyat dan 
Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk 
masa keanggotaan tahun 1987:-1992, dipandang 
perlu meresmikan pemberhentian mereka yang 
namanya tercantum dalam diktum PERTAMA 
Keputusan Presiden ini serta selanjutnya rneresmi 
kan para penggantinya; 

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam 
diktum KEDUA Keputusan ini, dianggap rnemenuhi 
syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku untuk 
diresmikan sebagai Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat/Majel is Permusyawaratan Rakyat dan 
Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk 
masa keanggotaan tahun 1987 - 1992; 
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang 
Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Per 
wakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 
1969, dan Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 2915) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lembaran 
Negara Tahun 1975 Nomor 39, Tambahan Lemba 
ran Negara Nomor 3064) dan Undang-undang 
Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 
1985 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3282); 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

Mengingat : 1. 
2. 

Menimbang : a. 

PRESIDEN 
REPUBLIK JNDONESIA 

SALIN AN 
KEPUTIJSAN PRESIDEN REPUBUK INDONESIA 

NOMOR 317/MTAHUN 1990 
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2. Ny. Siti Chatirnah 
Sukahar 

Mcnetapkan: 
PERTAMA: Mcrcsmikan pcmbcrhentian dengan hormal 

1. Sdr.Dr.Abu Hanifah - schagai Anggota Dewan Per- 
Racaman wakilan Rakyat/ Majelis Per 

rnusyawaratan Rakyat mewa 
kil i Golongan Kar y a d ar i 
Duerah Bcngkulu; 

- schagai Anggota Dewan Per- 
wa ki lan Rakyat/ Majelis Per 
musyawaratan Rakyat mewa 
ki l i Golongan Ka r y a dari 
Dacrah Jawa Baral; 

~1E~1UTUSKAN: 

: Surat-surat Ketua Dewan Pcrwakilan Rakyat Nomor 
KA.01/4068/DPR-RI/l 990 tanggal 10 Oktobcr 1990 
dan Norn or KA. 01/4278/DPR-RT/l 990 tanggal 29 
0 ktobcr 1990. 

Mcngingat 
pula 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1985 (Lem 
bar an Negara Tahun 1985 Nomor 51, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3302) tcntang Pelaksa 
naan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 ten 
tang Susunan dan Kedudukan Majelis Pcrmusyawa 
ratan Rakyat, Dewan Pcrwa kilan Rakyat, dan De 
wan Perwakilan Rakyat Daerah (Lernbaran Negara 
Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lemb ar an 
Negara Nomor 2915) scbagaimana tclah diubah 
dcngan Undang-undang N omor 5 Tahun 1975 
(Lernbaran Negara Tahun 1975 Nomor 39, Tarnba 
han Lcmharan Negara Nomor 3064) dan Undang 
undang Nomor 2 Tahun 1985 (Lcmbaran Negara 
Tahun 1985 Nomor 2, Tamhahan Lcmbaran Negara 
Nomor 3282); 

4. Keputusa n Prcsidcn ~ omor 2 Tah un 1988 ten tang 
Tata Cara Penggantian Anggota Badan Permusya 
waratan Rakyat/Perwak ilan Rakyat yang berhcnti 
Antar Waktu; 

5. Kcputusan Prcsiden Nomor 221/M Tahun 1987; 
6. Keputusan Presidcn Nornor 222/M Tahun 1987; 
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Sdr. Brigadir Jende 
ral TN! Sri Suharto 
Wiryodihardjo 

8. 

Umar Sidiki 
Sdr.Dr.H.Zainal 7. 

Ny. Sri Soenarli 
Soemario 

5. 

3. Sdr.H.Rauh Effendi - sebagai Anggota Dewan Per 
wakilan Rakyat/ Majelis Per 
musyawaratan Rakyat mewa 
ki Ii Go)ongan Karya dar i 
Daerah Jawa Barat; 

4. Sdr.Drs. Moerdopo - sebagai Anggota Dewan Per 
wakilan Rakyat/ Majelis Per 
musy awaratan Rakyat me 
wakili Golongan Karya dari 
Daerab Jawa Tengah; 

- sebagai Anggota Dewan Per 
wakilan Rakyat/ Majelis Per 
musyawaratan Rakyat me 
wakili Golongan Karya dari 
Daerah Jawa Tengan; 

6. Sdr.K.H.Mohammad -sebagai Anggota Dewan Per- 
Tarmoedji wakilan Rakyat/ Majelis Per 

musyawaratan Rakyat me 
wakili Golongan Karya dari 
Daerah Jawa Timur; 

- sebagai Anggota Dewan Per 
wakilan Rakyat/ Majelis Per 
musyawaratan Rakyat mewa 
ki li Golongan Kar y a dari 
Daerah Sulawesi Tengah; 

-sebagai Anggota Dewan Per 
wakilan Rakyat/Majelis Per 
musyawaratan Rakyat mewa 
kili golongan karya ABRI; 

9. Sdr. Mayor Jenderal -sebagai Anggota Dewan Per 
Polisi Drs, Rahardjo wakilan Rakyat/ Majelis Per 

musyawaratan Rakyat mewa 
kili golongan karya ABRI; . 

10. Sdr. Mayor Jenderal -sebagai Anggota Dewan Per 
Polisi Drs, Affandi. wakilan Rakyat/ Majelis Per 

musyawaratan Rakyat mewa 
kili golongan karya ABRI; 

11. Sdr. Marsekal Per- - sebagai Anggota Dewan Per 
tama TNI Surastadi wakilan Rakyat/ Majelis Per 

musyawaratan Rakyat mewa 
kili golongan karya ABRI; 
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Anwar 
ma TNI Mulyanto 

Djunaryo Munif 
19. Sdr. Kolonel Inf. 

Tharnr in 
Andi Muhammad 

18. Sdr. Koloncl Art. 

Nocrdin 
Drs.Ismuthiar 

Dirdjopranoto 

Muda TNI Jan 
Hendrik Salu 

12. Sdr. Laksamana - scbagai Anggota Dewan Per 
wakilan Rakyat/Majelis Per 
musyawaratan Rakyat mewa 
kili golongan karya ABRI; 

13. Sdr Kolonel Inf. - schagai Anggota Dewan Per- 
Drs.H.B.Sudjadi G.R. wakilan Rakyat/ Majelis Per 

musyawaratan Rakyat mewa 
kili golongan karya ABRI; 

14. Sdr. Koloncl Polisi - sebagai Anggota Dewan Per 
(Purn) Drs.Sockiman wakilan Rakyat/majclis Per 
Sastradipraja, MPA. musyawaratan Rakyat mewa 

kili golongan karya ABRI; 
15. Sdr. Kolonel Polisi - sebagai Anggota Dewan Per 

(pum) Drs.H.Sadikun wakilan Rakyat/Majclis Per 
Sugihwaras. syawaratan Rakyat mcwakili 

golongan karya ABRI; 
16. Sdr. Brigjen Polisi - sebagai Anggota Dewan Per- 

Drs. Pradono wakilan Rakyat/Majelis Per- 
musyawaratan Rakyat mewa 
kili golongan karya ABRI; 

17. Sdr. Koloncl Polisi - sehagai Anggota Dewan Per 
wakilan Rakyat/Majelis Per 
musyawaratan Rakyat mewa 
kili golongan karya ABRI; 

- sebagai A11ggoL1 Dewan Per 
wakilan Rakyat/ ~fajclis Pcr 
musyawaratan Rakyat mcwa 
kili golongan karya ABRI; 

- scbagai Anggot.a Dewan Per 
wa ki lan Rakyat/ Majclis Per 
musyawaratan Rakyat mcwa- 
kili golongan karya ABRI; 

20. Sdr.Marsckal Perla- - sehagai Anggota Dewan Per 
wakilan Rakyat/ Majclis Per 
musyawaratan Rakyat rncwa 
kili golongan karya ABRI; 

21. Sdr. Kolonel CZI - schagai Anggota Dewan Per- 
Abdur Rauh Luhis wakilan Rakyat/ Majclis Per 

musyawaratan Rakyat mewa 
kili golongan karya ABRI; 
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22. Sdr. Ko1onel CZI - sebagai Anggota Dewan Per- 
Ahmad Mahmud wakilan Rakyat/ Majelis Per- 

musyawaratan Rakyat mewa- 
kili golongan karya ABRI; 

23. Sdr.Brigadir Jende- - sebagai Anggota Dewan Per- 
ral TNI Poniman wakilan Rakyat/ Majelis Per- 
Martosuwondo musyawaratan Rakyat mewa- 

kili golongan karya ABRI; 
24. Sdr. Brigadir Jende- -sebagai Anggota Dewan Per- 

ral TNI Soerjo wakilan Rakyat/ Majelis Per- 
Handjono musyawaratan Rakyat mewa- 

kili golongan karya ABRI; 
25. Sdr. Kolonel Polisi - sebagai Anggota Dewan Per- 

Drs.Robinson wakilan Rakyat/ Majelis Per- 
musyawaratan Rakyat mewa- 
kili golongan karya ABRI; 

26. Sdr. Kolonel PNB -sebagai Anggota Dewan Per- 
M.Taufik Syarbaini wakilan Rakyat/ Majelis Per- 

musyawaratan Rakyat mewa- 
kili golongan karya ABRI; 

27. Sdr. Kolonel CZI - sebagai Anggota Dewan Per- 
Masna Sastraputra wakilan Rakyat/ Majelis Per- 

musyawaratan Rakyat mewa- 
kili golongan karya ABRI; 

28. Sdr, Kolonel Kav. - sebagai Anggota Dewan Per- 
R. Budiwiyarno. wakilan Rakyat/ Majelis Per- 

rnusyawaratan Rakyat mewa- 
kili golongan karya ABRI; 

29. Sdr, Kolonel Inf. - sebagai Anggota Dewan Per- 
Marthin Balalembang wakilan Rakyat/ Majelis Per- 

musyawaratan Rakyat mewa- 
kili golongan karya ABRI; 

30. Sdr.Kolonel Laut - sebagai Anggota Dewan Per- 
(T) Zainuddin wakilan Rakyat/ Majelis Per- 

musyawaratan Rakyat mewa- 
kili golongan karya ABRI; 

31. Sdr. Kolonel CIP - sebagai Anggota Dewan Per- 
Hasan Sapriyatno wakilan Rakyat/ Majelis Per- 

;, musyawaratan Rakyat mewa- 
kili golongan karya ABRI; 



Dacrah Surnatera Utara; 
untuk masa kcanggotaan tahun 1987 - 1992, diserta i 
ucapan tcrima kasih atas jasa-jasanya selamn mcnjalan 
kan tugasnya tcrsebut. 

Nasution 
41. Sdr. Kaharuddin 

32. Sdr. Koloncl CZI - sebagai Anggota Dewan Per- 
Soekiman wakilan Rakyat/ Majelis Per 

musyawaratan Rakyat mewa 
kili golongan karya ABRI; 

33. Sdr. Koloncl MAR - sebagai Anggota Dewan Per- 
Soeparman wakilan Rakyat/ Majclis Per 

musyawaratan Rakyat mewa 
kili golongan karya ABRI; 

34. Sdr. Kolonel PNB -scbagai Anggota Dewan Per- 
Dedy Suwardi wakilan Rakyat/ Majclis Per 

musyawaratan Rakyat mewa 
kili golongan karya ABRJ; 

35. Sdr. Brigadir Jendc- -sehagai Anggota Dewan Per 
ra! TNI MAR Zainal wakilan Rakyat/ Majelis Per 
Rasyad rnusyawaratan Rakyat mcwa 

kili golongan karya ABRI; 
36. Sdr. Koloncl Laut - sebagui Anggota Dewan Per- 

(T) Machfoed wakilan Rakyat/ Majelis Per 
musyawaratan Rakyat mcwa 
kili golongan karya ABRI; 

37. Sdr. Kolonel Nav. - scbugai Anggota Dewan Per- 
Alfred Hutagaol. wakilan Rakyat/ Majclis Per 

musyawaratan Rakyat mcwa 
kili golongan karya ABRI; 

38. Sdr. l-l.Mesir - schagai Anggota Majelis Per- 
Suryadi, SH. mu syawar atan Rakyat me 

wakili Utusa n Dacrah dar i 
Daerah i':usa Tenggara Barnt; 

39. Sdr.Socprapto, B.A. - sebagai Anggota Majelis Per 
musyawaratan Rakyat mewa 
k i Ii Ut u s a n Dacrah d a r i 
Dacrah Bcngkulu; 

40. Sdr. Brigadir Jcnde- -scbagai Anggota Majclis Per- 
ral TNI Wiyoto musyawaratan Rakyat mewa- 

ki Ii Ut u s a n Dacrah d a r i 
Daerah Kalimantan Sclatan; 

- schagai Anggota Majclis Per 
.. rnusyawatntan Rakyat mewa 
kil i Utusan Dacrah dar i 
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KEDUA : Meresmikan : 
1. Sdr. Marzuki - sebagai Anggota Dewan Per- 

Acbmad, SH. wakilan Rakyat/ Majelis Per 
musyawaratan Rakyat mewa 
ki!i Golongan Karya dar i 
Daerah Bengkulu; 

2. Sdr. H. Agus Tagor - sebagai Anggota Dewan Per 
wakilan Rakyat/ Majelis Per 
musyawaratan Rakyat mewa 
kil i Golongan Karya dari 
Daerah Jawa Barat; 

3. Ny. Martini Soemali - sebagai Anggota Dewan Per 
wakilan Rakyat/ Majelis Per 
musyawaratan Rakyat mewa 
kili Golongan Karya dari 
Daerah Jawa Barat; 

4. Ny. Dra, Soekati - sebagai Anggota Dewan Per- 
Marwoto wakilan Rakyat/ MajeJis Per 

musyawaratan Rakyat mewa 
kili Go]ongan Karya dari 
Daerah Jawa Tengah; 

S. Ir. Harris Ali Moerfi - sebagai Anggota Dewan Per 
wakilan Rakyat/ Majelis Per 
musyawaratan Rakyat mewa 
kil i Golongan Karya dari 
Daerah Jawa Tengah; 

6. Sdr. Ir.Suyoto - sebagai Anggota Dewan Per- 
Harjosutowo wakHan Rakyat/ MajeJis Per 

musyawaratan Rakyat mewa 
kil i Golongan Karya dari 
Daerah Jawa Timur; 

7. Sdr. Drs. Zainuddin - sebagai Anggota Dewan Per- 
Abdul'rauf wakilan Rakyat/ Majelis Per 

musyawaratan Rakyat mewa- . 
kil i Go]ongan Kary a dari 
Daerah Sulawesi Tengah; 

8. Sdr, Brigadir Jende- -sebagai Anggota Dewan Per 
ra] TNI G.W. Sudhisa wakilan Rakyat/ Majelis Per 

musyawaratan Rakyat mewa 
kili golongan karya ABRI; 
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16. Sdr. Koloncl Palisi 
Ors.HJ. Hutagaol 
Sth 

Ren ya an 

Dra. Siti Soendari 

Soewarno 
12. Sdr. Koloncl Art. 

Roesli 

11. Sdr.Laksarnana 
Muda TNI Rocsdi 

Ismail 

9. Sdr. Kolonel Polisi - sebagai Anggota Dewan Per- 
Drs. H.Moh. Yusuf wakilan Rakyat/ Majelis Per 

musyawaratan Rakyat mewa 
kili golongan karya ABRI; 

10. Sdr. Marsekal Perta- - scbagai Anggota Dewan Per- 
ra! TNI Mudjono wakilan Rakyat/ Majelis Per- 

musyawaratan Rakyat rncwa 
kili golongan karya ABRI; 

- schagai Anggota Dewan Per 
wakilan Rakyat/ Majclis Per 
musyawaratan Rakyat mewa 
kili golongan karya ABRI; 

- sebagai Anggota Dewan Per 
waki Ian Rakyat/ Majclis Per 
musyawaratan Rakyat rnewa- 
kili golongan karya ABRl~ 

13. Sdr. Kolonel Polisi - sebagai Anggota Dewan Per 
wakilan Rakyat/ Majclis Per 
musyawaratan Rakyat mcwa- 
kili golongan karya ABRI; 

14. Sdr. Koloncl Polisi - schagai Anggota Dewan Per- 
Dra. Paula Bataona wakilan Rakyat/ Majclis Pcr 

musyawaratan Rakyat mcwa 
kili golongan karya ABRI; 

15. Sdr. Koloncl Polisi - schagai Anggot.a Dewan Per 
Dra. Djumyatni GS. wakilan Rakyat/ Majclis Per- 

musyawaratun Rakyat mcwa 
kili golongan karya ABRI; 

-scbagai Anggola Dewan Per 
wakilan Rakyat/ Majelis Per 
musyawaratan Rakyat mewa- 
kili golongan karya ABRI; 

17. Sdr. Brigadir Jcndc- -scbagai Anggota Dewan Per 
ra! TNI PIIM Siahaan wakilan Rakyat/ Majclis Per 

musyawaratan Rakyat mcwa 
kili golongan karya ABRI; 

18. Sdr. Brigadir Jende- -sehagai Anggota Dewan Per 
ral TNI Alief Mcilana wakilan Rakyat/ Majelis Per 

rnusyawaratan Rakyat mcwa 
kili golongan karya ABRJ; 
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Ors. R. Harsono 

Kamaruddin 

Ir. Socdjalmo 

24. Sdr. Kolonel Palisi 
Ors.Mohammad 
Zahri Amin 

Hadi Sutrisno 
20. Sdr. Kolonel Inf. 

19. Sdr. Marsekal Perta- - sebagai Anggota Dewan Per- 
ma TNI OJoan wakilan Rakyat/ Majelis Per- 
Silalahi musyawaratan Rakyat mewa 

kili golongan karya ABRI; 
- sebagai Anggota Dewan Per 

wakilan Rakyat/ Majelis Per 
musyawaratan Rakyat mewa 
kili golongan karya ABRI; 

21. Sdr, Kolonel Inf. - sebagai Anggota Dewan Per- 
Maniur pasaribu,S.H. wakilan Rakyat/ Majelis Per 

musyawaratan Rakyat mewa 
kili golongan karya ABRI; 

22. Sdr. Brigadir Jende- -sebagai Anggota Dewan per 
ral TNI Dr.P.Pasaribu wakilan Rakyat/ Majelis Per 

musyawaratan Rakyat mewa 
kili golongan karya ABRI; 

23. Sdr. Brigadir Jende- -sebagai Anggota Dewan Per- 
ral TNI Noerasril wakilan Rakyat/ Majelis Per- 
Noerdin musyawaratan Rakyat mewa 

kili golongan karya ABRI; 
- sebagai Anggota Dewan Per 

wakilan Rakyat/ Majelis Per 
musyawaratan Rakyat mewa 
kili golongan karya ABRI; 

25. Sdr, Marsekal Perla- - sebagai Anggota Dewan Per- 
ma TNI Oediyanto wakilan Rakyat/ Majelis Per- 
Hadisoedarmo musyawaratan Rakyat mewa 

kili golongan karya ABRI; 
26. Sdr, Kolonel CPL - sebagai Anggota Dewan Per 

wakilan Rakyat/ Majelis Per 
rnusyawaratan Rakyat mewa 
kili golongan karya ABRI; 

27. Sdr. Kolonel CZI -sebagai Anggota Dewan Per- 
wakilan Rakyat/ Majelis Per 
musyawaratan Rakyat mewa 
kili golongan karya ABRI; 

28. Sdr. Kolonel CZI - sebagai Anggota Dewan Per- 
wakilan Rakyat/ Majelis Per 
musyawaratan Rakyat mewa 
kili golongan karya ABRI; 



Dacrah Nusa Tenggara Barat; 
38. Sdr.DrsJl.A.Razic -schagai Anggota Majelis Per- 

Jachya musyawaratan Rakyat mewa 
ki Ii Ut u s a n Da cr a h dari 
Daerah Bcngkulu; 

37. Sdr. H.M. Tohir 

Nazirwan , S.H. 

35. Sdr. Laksamana 
Muda TN l Anwar 
AffanJi 

Mocrdono 

Nawir 

29. Sdr.Laksamana Per- -sebagai Anggota Dewan Per 
tama TNI Aminudin wakilan Rakyat/ Majelis Per 

musyawaratan Rakyat mewa 
kili golongan karya ABRI; 

30. Sdr. Brigadir Jende- -schagai Anggota Dewan Per 
ral Tl\"I H.A.Bcrnardi wakilan Rakyat/ Majclis Per 

musyawaratan Rakyat mewa 
kili golongan karya ABRT; 

31. Ny. Kolonel CKH - sebagai Anggota Dewan Per- 
Sumartini D., S.H. wakilan Rakyat/ Majelis Per 

musyawaratan Rakyat mewa 
kili golongan karya ABRI; 

32. Sdr.Laksamana Per- -sebagai Anggota Dewan Per- 
tarna TN[ Ginanjar wakilan Rakyat/ Majclis Per 

musyawaratan Rakyat mcwa 
kili golongan karya ABRI; 

33. Sdr. Koloncl PNB -sebagai Anggota Dewan Per- 
wakilan Rakyat/ Majelis Per 
musyawaratan Rakyat mcwa- 
kili golongan karya ABRI; 

34. Sdr.Koloucl Laut(T) - scbagai Anggota Dewan Per- 
Sachlato Lase wakilan Rakyat/ Majclis Per- 

musyawaratan Rakyat mcwa 
kili golongan karya ABRI; 

- scbagai AnggoLJ1 Dewan Per 
wakilan Rakyat/Majelis Per 
rnusyawaratan Rakyat rncwa 
kili golongan karya ABRI; 

36. Sdr Koloncl SUS - sebagai Anggota Dewan Per- 
wakilan Rakyat/ Majelis Per 
musyawaratan Rakyat mewa 
kili golongan karya ABRI; 

- sebagai Anggota Majelis Per 
musyawaratan Rakyat mewa- 
k i l i Utusan Dacrah dari 
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Suwamo Hadiwidodo,S.H. 
SOEHARTO 

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT KABINET RI ttd. 

Kepala Biro Persouil, 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 26 Desember 1990 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada 
yang bersangkutan untuk dipergunakan seba 
gaimana mestinya, 

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada: 
1. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat/ 

Dewan Perwakilan Rakyat; 
2. Ketua Dewan Pertimbangan Agung; 
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 
4. Ketua Mahkamah Agung; 
5. Para Menteri Kabinet Pembangunan IV; 
6. Panglima Angkatan Bersenjata RI; 
7. Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya; 
8. Lembaga Pemilihan Umum. 

KEEMPAT: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal di 
tetapkan, dengan ketentuan apabila kernudian hari terda 
pat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya. 

untuk masa keanggotaan tahun 1987 - 1992. 
KETIGA : Peresmian mereka sebagai Anggota Majelis Permusya 

waratan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
berlaku sejak saat pengambilan sumpah/janji mereka 
oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan 
Perwakilan Rakyat atau anggota Pimpinan lainnya, 

40. Sdr.Mayor Jende 
ral TNI H.Raja Inal 
Siregar 

- sebagai Anggota Majelis Per 
musyawaratan Rakyat mewa- - 
ki l i Utusan Daerah dar i 
Daerah Kalimantan Selatan; 

- sebagai Anggota Majelis Per 
musyawaratan Rakyat mewa 
.kil i Utusan Daerah dari 
Daerah Sumatera Utara, 

39. Sdr. Kolonel Inf. 
_ Makmun Rasyid 
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Menimbang : a. bahwa dalarn rangka pcnggantian bebcrapa Anggota 
Majclis Pcrmusyawarntan Rakyat dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat/Majclis Pcrrnusyawara 
tan Rakyat untuk masa kcanggotaan tahun 1987- 
1992, dipandang pcrlu mercsmikan pcmbcrhentian 
mcrcka yang namanya tcr ca ntu m da larn di ktu m 
PERTAMA Kcputusan Presidcn ini, serta sclanjut 
nya meresmikan para pcnggantinya; 

b. hah wa mcre ka yang n arna n ya tcrcantum da lam 
dikturn KEDVA Kcputusan ini, dianggap mcmenuhi 
syarat-syaral dan kctcntuan yang ber l aku u ntu k 
dircsmikan scbagai Anggota Majclis Pcrrnusyawara 
tan Rakyat dan Anggota Dewan Pcrwakilan Rakyat/ 
Majclis Pcrrnus yawararan Rakyat Lian untuk masa 
kcanggotaan tah un 1987 - 1992; 

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Un<lang-Undang Dasar 1945; 
2. Undang-undang Norn o r 16 Tah u n 1969 tentang 

Susunan dan Kedudukan Majclis Pcrrnusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Per 
wa kilan Rakyat Daer ah (Lcmbaran Negara Tah un 
1969, dan Nomor 59, Tarnbahan Lcmbaran Negara 
Norn or 29 l 5) schagaimana tel ah di ub ah dcngan 
Undang-undang Nornor 5 Tahun 1975 (Lcrnbaran 
Negara Tahun 1975 Nornor 39, Tarnbah an Lcrnba 
ran Negara Nomor 3064) dan Undang-undang 
Nomor 2 Tahun 1985 (Lcrnbar an Negara Tahun 
1985 Nornor 2, Tambahan Lcmbaran Negara Nomor 
3282); 

PRESlDEN REPUBLIK INDONESIA 

PRES ID EN 
REPlJBl.!K INDONESlA 

SALIN AN 
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NO.MOR 189/M TAHUN 1991 
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Menetapkan: 
PERTAMA: Meresmikan pernberhentian dengan hormat : 

1. Sdr, Brigadir Jende- -sebagai Anggota Maje1is Per 
ra! TNI (Purn) dr. musyawaratan Rakyat mewa 
Aloysius Benedictus kili Utusan Daerah dari Da- 
Mboi, MPH erah Nusa Tenggara Timur; 

2. Sdr, dr, Hendrikus - sebagai Anggota Majelis Per- 
Fernandez. musyawaratan Rakyat mewa 

kili Utusan Daerah dari Da 
erah Nusa Tenggara Timur; 

3. Sdr. Kolonel (Purn) - sebagai Anggota Majelis Per- 
Mustafa Sahid musyawaratan Rakyat mewa 

kili Utusan Daerah dari Da 
erah Nusa Tenggara Timur; 

4. Sdr. Kolonel Polisi - sebagai Anggota Dewan Per- 
Drs. Ismail wakilan Rakyat/ Majelis Per 

musyawaratan Rakyat mewa 
kili golongan karya ABRI; 

MEMUTUSKAN: 

Mengingat : Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor KA.01/ 
pula 2285/DPR-RI/1991 tanggal 6 Juni 1991. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1985 (Lem 
baran Negara Tahun 1985 Nomor 51, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3302) tentang Pelaksa 
naan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 ten 
tang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawa 
ratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan De 
wan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 1969 Nomor 59, Tarnbahan Lernbaran 
Negara Nomor 2915) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 
(Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 39, Tamba 
han Lembaran Negara Nomor 3064) dan Undang 
undang Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara 
Tahun 1985 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3282); 

4. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1988 tentang 
Tata Cara Penggantian Anggota Badan Permusya 
waratan Rakyat/Perwakilan Rakyat yang berhenti 
Antar Waktu; 



- scbagai Anggota Majelis Per 
musyawaratan Rakyat mewa 
ki Ii Utusan Daerah dari Da 
crah Nusa Tcnggara Timur; 

2. Sdr. Brigadir Jendc- -scbagai Anggota Majelis Per 
ra! TNI (Purn) dr. musyawaratan Rakyat mewa 
Aloysius Benedictus kili Utusan Daerah dari Da- 
Mboi, MPH erah Nusa Tenggara Timur; 

3. Sdr. Koloncl Czi - schagai Anggota Majelis Per- 
Adrianus Sooai musyawaratan Rakyat rncwa 

kili Utusan Daerah dari Da 
crah Nusa Tenggara Timur; 

4. Sdr, Kolonel Polisi - sebagai Anggota Dewan Per- 
Drs. Jv1. Ali Talha. wakilan Rakyat/ Majclis Per 

musyawaratan Rakyat mewa 
kili golongan karya ABRI; 

5. Sdr.lr.H.T.Suriansjah- scbagai Anggota Dewan Per 
wakilan Rakyat/ Majclis Per 
rnusyawaratan Rakyat mewa 
k i Ii Golongan Karya dari 
Daerah Istimcwa Aceh; 

6. Ny. Rabimar Juzar - scbagai Anggota Dewan Per- 
Bur wakilan Rakyat/ Majelis Per 

musyawaratan Rakyat mewa 
ki Ii Golongan Karya dari 
Daerah Surnatera Barat; 

untu k mas a kcanggotaan tahun 1987 - 1992. 

Meresrnikan : 
l. Sdr.dr.Hcndri kus 

Fernandez 

7 

untuk masa kcanggotaan tahun 1987 - 1992, discrtai 
ucapan terima kasih atas jasa-jasanya sclarna menjalan 
kan tugasnya tcrschut. 

Sdr. H. Ahmad 
HMS, S.H. 

6. 

- sebagai Anggota Dewan Per 
wakilan Rakyat/ Majelis Per 
m u syawaratan Rakyat me 
wakili Golongan Karya dari 
Daerah Istimcwa Aceh; 

- scbagai Anggota Dewan Pcr 
waki Ian Rakyat/ Majelis Per 
musyawar atan Rakyat me 
wakili Golongan Karya dari 
Dacrah Sumatcra Barnt, 

Sdr.Drs.H.M.Diah 
Ibrahim 

5. 
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Suwamo Hadiwidodo,S.H. 

SOEHARTO 

Salman sesuai deugan aslinya 
SEKRETARIAT KABINET RI ttd. 

Kepala Biro Personil, 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 2 Agustus 1991 
PRESIDEN REPUBUK INDONESIA, 

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada 
yang bersangkutan untuk dipergunakan seba 
gaimana mestinya. 

SAUNAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada: 
1. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat/ 

Dewan Perwakilan Rakyat; 
2. Ketua Dewan Pertimbangan Agung; 
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 
4. Ketua Mahkamah Agung; 
5. Para Menteri Kabinet Pembangunan V; 
6. Lembaga Pemilihan Umum. 

KETIGA : Peresmian mereka sebagai Anggota Majeiis Permusya 
waratan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
berlaku sejak saat pengambilan sumpah/janji mereka 
oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan 
Perwakilan Rakyat atau anggota Pimpinan lainnya . 

.KEEMPAT: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal di 
tetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terda 
pat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya. 



bahwa dalarn rangka pcnggantian beberapa Anggota 
Dewan Pcrwakilan Rak yat/Maj elis Pcrrnusyawara 
tan Rakyat dan Anggota Majclis Perrnusyawar atan 
Rakyat untuk masa keanggotaan tahun 1987-1992, 
dipandang pcrlu rncrcsmikan pcrnberhcntian mereka 
yang namanya tcrcanturn dalam dikturn PERTAMA 
Kcputusan Pr csidcn ini sorta selanjutnya rncresrni 
kan para pcnggantinya: 

b, b ahwa m ere ka yang naman ya tcrcanturn da larn 
diktum KEDUA Keputusan ini, dianggap merncnuhi 
syar a t-syarat dan kctcntuan y;rng herlaku untu k 
dir csm i kan scbagai Anggota Dewan Pcrwakilan 
Ra k y at/Maj cl is Pcrmusyawaratan Rakyat dan 
Anggota Maj cl is Pcrmusyawaratan Rakyat untuk 
rnasa kcanggotaan tahun 1987 - 1992; 
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tcntang 
Susunan dan Kcdudukan Majclis Pcrrnusyawarutan 
Rakyat, Dewan Perwa k ilan Rakyat, dan Dewan 
Pcr wa k i la n Rakyat Daerah (Lcrnbaran Negara 
Tahun 1969, dan Nomor 59, Tambahan Lernbaran 
Negara Nornor 2915) schagaimana telah diubah 
dcngan Undang-undang Norn or 5 Tahun 1975 
(Lcmbaran Negara Tahun 1975 Nornor 39, Tarnba 
han Lernbaran Negara Nomor 3064) dan Undang 
undang Nomor 2 Tahun 1985 (Lcmharan Negara 
T<.1hun 1985 Nomor 2, Tambahan Lcmharan Negara 
Nomor 3282); 

PRESIDEN REPL'BLIK INDONESIA 
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Mcngingat : 1. 
2. 

Mcnimbang : a. 
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Sdr. Kolonel Inf. 
T.M.F.Tampubolon 

3. 
ngan; 

- sebagai Anggota Majelis Per 
musyawaratan Rakyat mewa 
kil i Utusan Daerah dari 
Daerah Sulawesi Utara; 

- sebagai Anggota Majelis Per 
musyawaratan Rakyat me 
waki l i Utusan Daer ah dari 
Daerah Sulawesi Tengah; 

Sdr. Drs. Zainuddin 
Abdul Rauf. 

4. 

Menetapkan: 
PERTAMA: Meresmikan pemberhentian dengan hormat 

1. Sdr. Lentjang,B.A. -sebagai Anggota Dewan Per 
wakilan Rakyat/Majelis Per 
musyawaratan Rakyat mewa 
kili Partai Demokrasi Indone 
sia dari Daerah Kalimantan 
Timur; 

2. Sdr.H'Abdul Qadir - sebagai Anggota Majelis Per- 
Basalamah musyawaratan Rakyat mewa 

kili Utusan Golongan-golo- 

MEMUTUSKAN: 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1985 
(Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 51, Tamba 
ban Lembaran Negara Nomor 3302) tentang Pelak 
sanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 
tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permu 
syawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lemba 
ran Negara Nomor 2915) sebagaimana telah diubab 
dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 
(Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 39, Tamba 
han Lembaran Negara Nomor 3064) dan Undang 
undang Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara 
Tahun 1985 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3282); 

4. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1988 tentang 
Tata Cara Penggantian Anggota Badan Permusya 
waratan Rakyat/Perwakilan Rakyat yang berhenti 
Antar Waktu; 

Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor KA.01/ 
4034/DPR-Rl/1991 tanggal 18 September 1991. 

Mengingat : 
pula 



untuk masa keanggotaan tahun 1987 - l 992. 

Meresmikan : 
1. Sdr.H.M;msyursyah - scbagai Anggota Dewan Per 

wakilan Rakyat/ Majclis Pcr 
musyawaratan Rakyat mewa 
kili Partai Dcmokrasi Indone 
sia dari Dacrah ka lirn an tan 
Timur; 

2. Sdr. Prof.Dr. H. - schagai Anggota Majelis Per- 
Mocslim Tahcr, S.H. musyawaratan Rakyat me 

w a k i li Ut us a n Golongan 
golongan; 

3. Sdr. Koloncl Jnr. - scbagai Anggota Majelis Per- 
Tcdy Yusuf musyawaratan Rakyat m c 

wa ki l i Utusan Dae rah dari 
Dacrah Sulawesi Utara; 

4. Sdr. Ors. - sebagai Anggota Majelis Per- 
Abdurachman Hi.musyawaratan Rakyat me- 
Mallu. wa k i l i Utusa n Daerah d ar i 

Dacrah Sulawesi Tcngah; 
5. Sdr. Koloncl Inf. - scbagai Anggor;1 Maj el is Per- 

Farid Zainuddin, musyawaratan Rakyat me 
wakili Utusa n Daer ah dari 
Dacrah Nusa Tenggara Baral. 

6. Sdr. Koloncl Inf. - scbagai Anggota Maj el is Per-. 
Suwarno Adiwijoyo musyawaratan Rakyat me 

waki Ii Utusan Daer ah dari 
Dacrah Sumatcra Baral, 

untuk masa kcanggotaan tahun 1987 - 1992, disertai 
ucapan tcrima kasih atas jasa-jasanya sclama mcnjalan 
kan tugasnya tcrschut. 

6. Sdr. Koloncl Inf. 
Musa 

- scbagai Anggota Majclis Per 
m usyawaratan Rakyat me 
wakili Utusan Daer ah dari 
Dacrah Nusa Tenggara Barat; 

- schagai Anggota Majelis Per 
musyawaratan Rakyat me 
wakili Utusan Dncr an dari 
Dacrah Sumatcra Barnt; 

5. Sdr. Kolonel Art. 
Samsocdin 
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Suwamo Hadiwidodo,S.H. 

SOEHARTO 

ttd. 
Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT KABINET RI 

Kepala Biro Personil, 

Ditetapkan di Jakarta. 
pada tanggal 21 Desember 1991 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada 
yang bersangkutan untuk dipergunakan seba 
gaimana mestinya. 

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada: 
1. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat/ 

Dewan Perwakilan Rakyat; 
2. Ketua Dewan Pertimbangan Agung; 
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 
4. Ketua Mahkamah Agung; 
S. Para Menteri Kabinet Pembangunan V; 
6. Panglima Angkatan Bersenjata RI; 
7. Lembaga Pemilihan Umum, 

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal di 
tetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terda 
pat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya. 

KETIGA : Peresmian mereka sebagai Anggota Majelis Permusya 
waratan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
berlaku sejak saat pengambilan sumpah/janji mereka 
oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan 
Perwakilan Rakyat atau anggota Pimpinan lainnya. 



bahwa dalarn rangka pcnggantian heberapa Anggota. 
Dewan Perwaki!an Rakyat/Majclis Pcrrnusyawara 
tan Rakyat Jan Anggota Majclis Pcrmusyawaratan 
Rakyat untuk masa kcanggotaan tahun 1987-1992, 
Jipandang pcrlu mcrcsmikan pcmberhentian mereka 
yang namanya tcrcantum dalam diktum PERTAMA 
Keputusan Prcsidcn ini , scrta sclanjutnya mercsmi 
kan para pcnggantinya; 

h. bahwa m crc ka yang namanya tcrcantum dalam 
diktum KEDUA Keputusan in i, dianggap mernenuhi 
s yar at-syaru t d an k ctcn tu a n yang hcrlaku u ntu k 
di rcsrnik.m schagai Anggota Dewan Pcr wa ki lan 
Rak yat/Majc l is Pcrrnus yawar ata n Rakyat dan 
Angg:ota Maj cl is Permusyawaratan Rakyat untuk 
masa kcanggotaan tuhun 1987 - 1992; 
Pasal -l ayat (1) Uridang-Undang Dasar 1945; 
Undang-unJang Noruor 16 Tah un 1969 tcntang 
Susunan d.m Kcdudukan Majclis Pcrrnusyawaratan 
Rakyat, Dewan Pcrwakilan Rakyat, dan Dewan 
Pcrw a k i la n Rakyat Dacrah (Lcmbaran Negara 
Tahun 1Wi9, d.m Nomor 59, Tarnbnhan Lcmharan 
Negara No m o r 2lJ15) s cbag a im.m a tclah diubah 
d e n g a n Urulu n g-u n d n n g Norn or 5 Tahun 1975 
(Lcrnburun Negara Tahun 1975 Nomor 39, Tarnha 
ban Lcmbarun Negara Nomor 3064) Jan Undang 
undang No mor 2 Tahun 1985 (Lernbaran Negara 
Tahun 191'\5 :-...·omor 2, Tumbabun Lcmbarnn Negara 
Nornor 3282); 

PRESIDEN REPUBUK INDONESIA 
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Menetapkan : 
PERTAMA : Meresmikan pemberhentian dengan horrnat : 

1. Sdr.Marsekal Perla- - sebagai Anggota Dewan Per- 
ma TNI (Purn) wakilan Rakyat/ Majelis Per- 
Sumarno musyawaratan Rakyat mewa 

kili golongan karya ABRI; 
2. Sdr. K.H.A. - sebagai Anggota Dewan Per- 

Syarifuddin Sapari wakilan Rakyat/ Majelis Per 
musyawaratan Rakyat mewa 
kili Golongan Karya dari Da 
erah Khusus Ibukota Jakarta; 

3. Sdr. Sumoharmoyo - sebagai Anggota Dewan Per 
wakilan Rakyat/ Majelis Per 
musyawaratan Rakyat mewa 
kil i Golongan Kary a dari 
Daerah Jawa Tengah; 

MEMUTUSKA.N : 

: Surat-surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan Ketua 
Majclis Pcrrnusyawaratan Rakyat Nomor KA.01/5001/ 
DPR-RI/1991 tanggal 13 Nopernbcr 1991 dan Nomor 
MJ.020/21/91 tanggal 19 Descrnber 1991. 

3. Peraturan Pernerintah Nomor 36 Tahun 1985 (Lem 
baran Negara Tahun 1985 Nomor 51, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3302) tentang Pelaksa 
naan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 ten 
tang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawa 
ratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan De 
wan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lembaran Nega 
ra Nomor 2915) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lembaran 
Negara Tahun 1975 Nomor 39, Tambahan Lemba 
ran Negara Nomor 3064) dan Undang-undang 
Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 
1985 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3282); 

4. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1988 tentang 
Tata Cara Penggantian Anggota Badan Perrnusya 
waratan Rakyat/Perwakilan Rakyat yang berhenti 
Antar Waktu. 

Mengingat 
pula 



Sdr.Bohby 
Suhardiman 
(Satriyo 
Hardiwibowo) 

3. 

Sdr. Drs. \.1ohd. 
Kaharud<l in 

2. 

-scbagai Anggota Dewan Per 
waki Jan Rakyat/ Majclis Per 
musyawaratan Rakyat mcwa 
kili golongan karya ABRI; 

- scbagai Angg.01<1 Dewan Per- 
- wakilan Rakyat/ Majclis Per- 

musyawaratan Rakyat mcwa 
kili Golongan Karya dari Da 
erah Khusus Ihukota Jakarta; 

- scbagai Anggota Dewan Per 
wakilan Rakyat1Majelis Pcr 
rnusyawaratan Rakyat mcwa 
k i Ii Golongan Ka r ya dari 
Daerah Jawa Tcngah; 

TNI Dadi Sukardi 

Budi Sujana 
Sdr. Kolonc! Inf. 8. 

Saifouridzall 
Sdr. K.H. Hasan 5. 

4_ Sdr.Drs.Socharjono - scbagai Anggota Dewan Per 
wakilan Rakyat/ Majelis Per 
rnusyawaratan Rakyat mcwa 
ki l i Golongan Karya d ar i 
Dacrah Jawa Tengah; 

- sebagai Anggota Dewan Per 
wakilan Rakyat/ Majelis Per 
musyawaralan Rakyat rncwa 
ki l i Golongan Karya d ar i 
Dacrah Jawa Timur; 

6. Sdr. R.H. Sugandhi - scbagai Anggota Dewan Per- 
Kartosubroto wakilan Rakyat/ Majclis Per 

musyawaratan Rakyat rnewa 
k i l i Golongan Kar y a d ar i 
Dacrah Jawa Timur; 

7. Sdr.H.Syachrumsyah - sebagai Anggota Dewan Per- 
Idris waki Ian Rakyat/ Maj dis Per 

m us yawaratan Rakyat mewa 
k i l i Golongan Karya d a r i 
Dacrah Kalimantan Timur; 

- scbagai Anggota Dewan Per 
wakilan Rakyat/ Majclis Pcr 
musyawaratan Rakyat mewa 
k i l i Golongan Ka r y a d a r i 
Dacrah Kalimantan Timur, 

untuk m asa kcangg otaan tahu n 1987 - 1992, discrta i 
ucapan terima kasih atas jasa-jasan ya selama mcnjalan 
kan tugasnya tersehut. 

: Meresmikan : 
1. Sdr.Masekal Muda 
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SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada: 
1. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat/ 

Dewan Perwakilan Rakyat; 
2. Ketua Dewan Pertimbangan Agung; 

KEEMPAT: Keputusan Presiden ini rnulai berlaku pada tanggal di 
tetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terda 
pat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya, 

Peresmian mereka sebagai Anggota Majelis Permusya 
waratan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
berlaku sejak saat pengambilan sumpah/janji mereka 
oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan 
Perwakilan Rakyat atau anggota Pimpinan lainnya. 

KETIGA 

4. Sdr. Ir. Daryatmo - sebagai Anggota Dewan Per- 
Mardiyanto wakHan Rakyat/ Majelis Per- 

musyawaratan Rakyat mewa- 
kili Golongan Karya dari 
Daerah Jawa Tengan; 

5. Sdr. Shirato Syafei, - sebagai Anggota Dewan Per- 
Sth. wakilan Rakyat/ Majelis Per- 

musyawaratan Rakyat mewa- 
kili Golongan Karya dar i 
Daerah Sulawesi Selatan; 

6. Sdr.Dra.Iris Indira - sebagai Anggota Majelis Per- 
Murdi musyawaratan Rakyat me- 

wakili Golongan Karya dari 
Daerah jawa Timur; 

7. Sdr.Ir.Effendi - sebagai Anggota Majelis Per- 
Salam H. musyawaratan Rakyat me- 

wakili GoJongan Karya dari 
Daerah Jawa Timur; 

8. Sdr. H.M. Djunaid - sebagai Anggota Majelis Per- 
Sanusie musyawaratan Rakyat me- 

wakili Utusan Daer ah dari 

2 Daerah Kalimantan Timur; 
9. Sdr. Kolonel Inf. - sebagai Anggota Majelis Per- 

Raden Adang musyawaratan Rakyat mewa- 
Ruchiatna kili Utusan Dae rah dari 
Puradiredja Daerah Kalimantan Timur, 

untuk masa keanggotaan tahun 1987 - 1992. 
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Suwarno HadiwiJodo,S.H. 

SOEHARTO 

ltd. 
Salman scsuai tkngan aslinya 

SEKRETARIAT KABINET RI 
Kcpala Biro Pcrsouil, 

Ditctapkan di Jakarta 
pada tangal 7 Maret 1992 
PRESIDEN REPUBUK INDONESfA, 

PETlKAN Keputusan Prcsiden ini disarnpaikan kepada 
yang bcrsangkutan untuk dipcrgunakan scha 
gaimana mcstinya. 

3. Ketua Badan Perncriksa Keuangan; 
4. Ketua Mahkamah Agung; 
5. Para Menter: Kabinet Pernbangunan V; 
6. Lcrnbaga Pemilihan Umuru. 
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bahwa dalam rangka pengantian beberapa Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawara 
tan Rakyat dan Anggota MajeJis Permusyawaratan 
Rakyat untuk masa keanggotaan tahun 1987-1992, 
dipandang perlu meresrnikan pemberhentian rnereka 
yang namanya tercantum dalam diktum PERTAMA 
Keputusan Presiden ini, serta selanjutnya meresmi 
kan para penggantinya; 

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam 
diktum KEDUA Keputusan Presiden ini, dianggap 
memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku 
untuk diresmikan sebagai Anggota Dewan Perwaki 
lan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat dan 
Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk 
masa keanggotaan tahun 1987 - 1992; 
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang 
Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 1969, dan Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Nornor 2915) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 
(Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 39, Tamba 
han Lembaran Negara Nomor 3064) dan Undang 
undang Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara 
Tahun 1985 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3282); 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

Mengingat : l. 
2. 

Menimbang : a. 

PRES1DEN 
REPUBUK 1NDONESIA 

SALIN AN 
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 70/M TAHUN 1992 
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sia Jari Dacrah Irian Jaya; 
3. Sdr.Brigudir Jcndc- - sehagai Anggota Dewan Per 

ra! T;\I (Purn) Ign. wakilan Rakyal/Mcijelis Pcr- 
Istianto Suwargono musyawaratan Rakyat mcwa 

kili golongan karya ABRI; 
4. Sdr.Laksamana Per- -schagai Anggota Dewan Per 

tama TN! Sjafri SaiJ wakilan Rakyat/ Majelis Per 
musyawaratan Rakyat mewa 
kili golongan karya ABRT; 

Karub.tba 
2. Sdr.Frils Willem 

Mcnetapkan: 
PERTAMA: Mcresmikan pernberhcntinn dcngan hormat 

l. Sdr.Drs.Dcwa Putu - sehagai Anggota Dewan Per- 
Tcngah wakilan Rakyat/ Majelis Pcr 

musyawaratan Rakyat m c 
wakili Golongan Karya <lari 
Dacrah Bali; 

- scbagai Anggota Dewan Per 
wakilan Rakyat/ Maje/is Per 
musyawaratan Rakyat mewa 
kili Partai Dcmokrasi Indonc- 

\1 E~WTCSKAN : 

3. Peraturan Pemer intah Nomor 36 Tahun 1985 (Lem 
bar an Negara Tahun 1985 Nomor 51, Tarnbahan 
Lcmbaran Negara Nomor 3302) tcntang Pclaksa 
naan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 ten 
tang Susunan dan Kcdudukan Majclis Pcrmusyawa 
ratan Rakyat, Dewan Pcrwakilan Rakyat, dan 
Dewan Perwak ilan Rakyat Dae rah (Lcmbaran 
Negara Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lcmba 
ran Negara Nornor 2915) schagaimana tclah diubah 
dcngan UnJang-undang Nomor 5 Tahun 1975 
(Lcrnbaran Negara Tahun 1975 Nomor 39, Tamha 
han Lernbaran Negara Nornor 3064) dan Undang 
undang Nornor 2 Tahun 1985 (Lcmbaran Negara 
Tahun 1985 Nornor 2, Tambahan Lernbaran Negara 
Nornor 3282); 

4. Kcputusan Presidcn Nomor 2 Tahun 1988 tcntang 
Tata Cara Pc ngga nti.m Anggota Badan Pcrrnusya 
waratan Rakyat/Pcrwakilan Rakyat yang b erhenti 
Antar \Vaktu. 

Mcngingat : Surat Ketua Dewan Pcrwakilan Rakyat Nornor KA.01/ 
pula 770:'DPR-Rl/1992 tanggal 10 Pcbruari 1992. 
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5. Sdr.Mayor Jenderal - sebagai Anggota Dewan Per- 
TNI (Pum) wakilan Rakyat/Majelis Per- 
Waltom Silitonga musyawaratan Rakyat mewa- 

kili golongan karya ABRI; 
6. Sdr.Brigadir Jende- - sebagai Anggota Dewan Per- 

ral TNI (Purn) wakilan Rakyat/ Majelis Per- 
Noerasril Noerdin musyawaratan Rakyat mewa- 

kili golongan karya ABRI; 
7. Sdr.Marsekal Perta- - sebagai Anggota Dewan Per- 

ma TNI (Purn) wakilan Rakyat/ Majelis Per- 
Mudjono musyawaratan Rakyat mewa- 

kili golongan karya ABRI; 
8. Sdr.Kolonel Pnb - sebagai Anggota Dewan Per- 

(Purn) M.lsnain wakilan Rakyat/Majelis Per- 
Mahmud musyawaratan Rakyat mewa- 

kili golongan karya ABRI; 
9. Sdr.Brigadir Jende- - sebagai Anggota Dewan Per- 

ral TNI (Purn) D.P. wakilan Rakyat/ Majelis Per- 
Soenardi, SH. musyawaratan Rakyat rnewa- 

kili golongan karya ABRI; 
10. Sdr. Brigadir Jende- -sebagai Anggota Dewan Per- 

rat TNI(Purn) Burhan wakilan Rakyat/Majelis Per- 
Ari fin musyawaratan Rakyat mewa- 

kili golongan karya ABRI; 
11. Sdr. Brigadir Jende- -sebagai Anggota Dewan Per- 

ral Pol. (Purn) wakilan Rakyat/Majelis Per- 
Soekardi musyawaratan Rakyat rnewa- 

kili golongan karya ABRI; 
12. Sdr.Laksamana Per- -sebagai Anggota Dewan Per- 

tama TNI (Purn) wakilan Rakyat/Majelis Per- 
Sundoro Syamsuri musyawaratan Rakyat mewa- 

kili golongan karya ABRI; 
13. Sdr.Mayor Jenderal - sebagai Anggota Dewan Per- 

Pol. (Pum) Ors. wakilan Rakyat/Majelis Per- 
Subagio musyawaratan Rakyat mewa- 

kili golongan karya ABRI; 
14. Sdr.Brigadir Jenderal-sebagai Anggota Dewan Per- 

TNI (Purn) Drs.Ign. wakilan Rakyat/Majelis Per- 
Suprapto musyawaratan Rakyat rnewa- 

kili golongan karya ABRI; 



24. Sdr. Koloncl Pol. 
( Purn) Drs. H .T. 
Hutagaol. 

19. Sdr.Koloncl Cpl. 
(Purn) Ali Rasjidi 

17. Sdr. Bri gad ir Jen de 
ral TNI (Purn) R.P. 
Soebagio 

TNI (Purn) Poedjo wakilan Rakyat/Majelis Per- 
Bintaro musyawaratan Rakyat mcwa 

kiJi golongan karya ABRI; 
16. Sdr.Marsekal Muda - scbagai Anggota Dewan Per 

TNJ (Purn) M.Diran wakilan Rakyat/ Majclis Per 
musyawaratan Rakyat mewa 
kili golongan karya ABRI; 

- scbagai Anggota Dewan Per 
wakilan Rakyat/Majclis Per 
musyawaratan Rakyat mcwa 
kili golongan karya ABRI; 

18. Sdr.Brigadir Jcnderal-scbagai Anggota Dewan Per- 
TNI (Purn) R. Ali wakilan Rakyat,1Majclis Pcr- 
Mursalarn rnusyawaratan Rakyat mcwa 

kili golongan karya ABRI; 
- scbagai Anggota Dcngan Per 

wakilan Rakyat/ Majcfo Pcr 
musyawaratan Rakyat mewa 
kili golongan karya ABRI; 

20. Sdr.Laksamana Per- -scbagai Anggota Dewan Pcr- 
tarna TNI (Purn) wakilan Rakyat/Majelis Pcr- 
Moeharsono musyawaratan Rakyat mcwa- 
Kartodiredjo kili golongan karya ABRI; 

21. Sdr.Brigadir Jcndcral- scbagai Anggota Dewan Per- 
Pol (Purn) Basirun wakilan Rakyat/Majclis Pcr- 
Nugroho musyawaratan Rakyat mcwa 

kili golongan karya ABRI; 
22. Sdr. Ko/one! Art. - scbagai Anggota Dewan Per- 

(Pum) H.E. Kusnacdi wakilan Rakyat/ Majclis Per 
musyawaratan Rakyat rncwa 
kili golongan karya ABRI; 

23. Sdr.Mayor Jendcral - scbagai Anggota Dewan Per 
Pol.(Pum) Ors. Made wakilan Rakyat/ Majclis Per 
Sudiartha musyawaratan Rakyat mewa 

kili golongan karya ABRI; 
- scbagai Anggota Dewan Per 

wakilan Rakyat/Majclis Per 
muxvawar atan Rakyat mewa 
kili golongan karya ABRI; 

15. Sdr.Brigadir Jcnderal- scbagai Anggota Dewan Per- 
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Sdr.Mayor Jenderal 
TNI Arifin 

3. 

- sebagai Anggota Dewan Per 
wa kilan Rakyat/ Majelis Per 
musyawaratan Rakyat mewa 
ki l i Golongan Karya dari 
Daerah Bali; 

-sebagai Anggota Dewan Per 
wakilan Rakyat/Majelis Per 
musyawaratan Rakyat mewa 
kili Partai Demokrasi Indone 
sia dari Daerah Irian Jaya; 

- sebagai Anggota Dewan Per 
wakilan Rakyat/ Majelis Per 
musyawaratan Rakyat mewa 
kill golongan karya ABRI; 

2. Sdr. Gasper Johan 
Wanggai 

untuk masa keanggotaan tahun 1987 - 1992, disertai 
ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalan 
kan tugasnya tersebut. 
Meresmikan : 
1. Ny.Trisnawati 

Kama, SH. 

25. Sdr.Brigadir Jenderal-sebagai Anggota Dewan Per- 
(Pum) A. Bakri wakilan Rakyat/ Majelis Per- 
Srihardono musyawaratan Rakyat mewa 

kili golongan karya ABRI; 
26. Sdr.Marsekal Perta- - sebagai Anggota Dewan Per 

ma(Pum) Subagjo,SH wakilan Rakyat/ Majelis Per 
musyawaratan Rakyat mewa 
kili golongan karya ABRI; 

27. Sdr.Brigadir Jenderal-sebagai Anggota Dewan Per 
TNI (Purn) Achmad wakilan Rakyat/ Majelis Per- 
Saad Harjono musyawaratan Rakyat mewa 

kili golongan karya ABRI; 
28. Sdr.Mayor Jenderal -sebagai Anggota Dewan Per 

Pol.(Pum) Drs.Jansen wakilan Rakyat/Majelis Per 
Ibrahim Silaen musyawaratan Rakyat mewa 

kili golongan karya ABRI; 
29. Sdr.Brigadir Jenderal- sebagai Anggota Dewan Per- 

TNI (Purn) F. wakilan Rakyat/ Majelis Per- 
Sukohardjo musyawaratan Rakyat mewa 

kili golongan karya ABRI; 
30. Sdr. Kolonel Inf. - sebagai Anggota Majelis Per- 

Drs.Sabar Pakpahan musyawaratan Rakyat mewa 
kili Utusan Daerah dari 
Daerah Bengkulu; 

KEDUA 



13. SJr. Mayor Art 
Mustafa Sacky 
Akbar 

Zumarnis Zcin 
11. SJr. Koloncl Inf. 

Drs.Helmlzan ZA. 
MPKN 

10. Sdr. Kolnnel InL 

Djatmikanto 
Danumartono 

Sdr. Koloncl Cpl. 
Socjantu 

8. 

SJr. Ko lone! Inf. 7. 

tarna TNl Sugoto 
4. Sdr.Laksamana Per- -sebagai Anggota Dewan Per 

wakilan Rakyat/ Majclis Per 
musyawaratan Rakyat mewa- 
kili golongan karya ABRJ; 

5. Sdr.Brigadir Jcndcral-sebagai Anggota Dewan Per- 
TNI Jasman Ismail wakilan Rakyat/ Majclis Per 

musyawaratan Rakyat mcwa 
kili golongan karya ABRI; 

6. Sdr.Brigadir Jcndcral-scbagai Anggota Dewan Per- 
TNI ChairuJJin wakilan Rakyat/I\fajclis Pc.:r- 
Harahap musyawaratan Rakyat rncwa 

kili golongan karya ABRI; 
- schagai Anggota Dewan Per 

Drs.Aceng Sukarna wakilan Rakyat/ Majclis Per- 
musyawaratan Rakyat mewa 
kili golongan karya ABRI; 

- schaga i Anggota Dewan Per 
wa ki la n Ra kyat/Majelis Per 
musyawaratan Rakyat mcwa- 
kili golongan karya ABRI; 

9. SJr. Koloncl Kav - scbagai Anggota Dewan Per- 
wakilan Rakyat/Majclis Per 
musyawararan Rakyat mews 
kili golongan karya ABRI; 

- sebagai Anggota Dewan Per 
wakilan Rakyat/ Majclis Pcr 
musyawaratan Rakyat mcwa 
kili golongan karya ABRI; 

- scbagai Anggota Dewan Per 
wakilan Rakyat/ Majdis Pcr 
musyawarntan Rakyat mcwa- 
kili golongan karya ABRI; 

12. SJr.Lctnan Koloncl -sebagai Anggota Dewan Per 
Inf. Djoko Santoso wakilan Rakyat/ Majclis Pcr- 

musyawaratan Rakyat mcwa 
kili golongan karya ABRJ; 

- schagai Anggota Dewan Per 
wakilan Rakyat/ Majclis Pcr 
musyawaratan Rakyat mewa 
kili golongan karya ABRI; 
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14. Sdr, Kolonel Art. - sebagai Anggota Dewan Per- 
Ir. Sunardjo wakilan Rakyat/ Majelis Per- 

musyawaratan Rakyat mewa- 
kili golongan karya ABRI; 

15. Sclr. Kolonel Cin. - sebagai Anggota Dewan Per- 
Tjutju Gandanurhadi wakilan Rakyat/ Majelis Per- 

musyawaratan Rakyat mewa- 
kili golongan karya ABRI; 

16. Sdr, Mayor Czi. - sebagai Anggota Dewan Per- 
Drs, Moch. Kisa DS. wakilan Rakyat/ Majelis Per- 

musyawaratan Rakyat mewa- 
kili golongan karya ABRI; 

17. Sdr. Kolonel Laut - sebagai Anggota Dewan Per- 
M. Hatta Usman wakilan Rakyat/ Majelis Per- 

musyawaratan Rakyat mewa- 
kili golongan karya ABRI; 

18. Sdr.Laksamana Per- -sebagai Anggota Dewan Per- 
tama TNI Erom wakilan Rakyat/ Majelis Per- 
Wihanda musyawaratan Rakyat mewa- 

kili golongan karya ABRI; 
19. Sdr. Kolonel Laut - sebagai Anggota Dewan Per- 

(K) dr. Darmansyah wakilan Rakyat/ Majelis Per- 
musyawaratan Rakyat mewa- 
kili golongan karya ABRI; 

20. Sdr. Kolonel Mar. - sebagai Anggota Dewan Per- 
Drs. Moeljono wakilan Rakyat/ Majelis Per- 
Abdoerachman musyawaratan Rakyat mewa- 

kili golongan karya ABRI; 
21. Sdr. Letnan Kolonel - sebagai Anggota Dewan Per- 

Lek. Sukandar Arun. wakilan Rakyat/ Majelis Per- 
musyawaratan Rakyat mewa- 
kili golongan karya ABRI; 

22. Sdr. Kolonel Pnb, - sebagai Anggota Dewan Per- 
Murdhowo wakilan Rakyat/ Majelis Per- 

musyawaratan Rakyat mewa- 
kili golongan karya ABRI; 

23. Sdr. Kolonel Lek. - sebagai Anggota Dewan Per- 
Sri Hardjo wakilan Rakyat/ Majelis Per- 

musyawaratan Rakyat mewa- 
ki1i golongan karya ABRI; 
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KEEMPAT: Keputussn Prcsidcn ini mulai berlaku pada tanggal di 
tetapkan, dcngan kctcntuan apabila kcmudian hari tcrda 
pat kekeliruan akan diadakan pcmbctulan seperlunya. 

KETIGA : Peresrnian mcrcka scbagai Anggota Majelis Perrnusya- 
waratan Rakyat dan Anggota Dewan Pcrwakilan Rakyat 
hcrlaku sejak saat pcng ambilan surnpah/janji mereka 
oleh Kctua Maj cl is Pcrrnusyawar atan Rakyat/Dewan 
Pcrwakilan Rakyat atau anggota Pimpinan lainnya. 

untuk masa keanggotaan tahun 1987 - 1992. 

Daerah Bcngkulu; 

Kaolan Isgiharto 
30. Sdr. Koloncl Inf. 

Drs. Pumas 
Sarumpaet 

27. Sdr.Marsekal Perta 
ma TNI Djoko 
Sasctijo 

Sutrisno R. 

ma TNI Jusman 
Tahar 

Rachirn 

24. Sdr.Marsckal Perta- - sebagai Anggota Dewan Per- 
ma TNJ Abdul wakilan Rakyat/ Majelis Per 

musyawaratan Rakyat mewa 
kili golongan karya ABRI; 

25. Sdr.Marsekal Per- - sebagai Anggota Dewan Per 
wakilan Rakyat/ Majelis Per 
musyawaratan Rakyat mewa 
kili golongan karya ABRI; 

26. Sdr. Koloncl Tck. - sebagai Anggota Dewan Per- 
waki Ian Rakyat/ Majelis Per 
musyawaratan Rakyat mcwa 
kili golongan karya ABRI; 

- sebagai Anggota Dewan Per 
wakilan Rakyat/ Majclis Per 
musyawaratan Rakyat mewa 
kili golongan karya ABRI; 

28. Sdr. Koloncl Pol. - sebagai Anggota Dewan Per- 
Drs, Mashuri Sutedjo wakilan Rakyat/ Majclis Per 

musyawaratan Rakyat rnewa 
kili go!ongan karya ABRI; 

29. Sdr. Koloncl Pol. - sebagai Anggota Dewan Per 
wakilan Rakyat/ Majclis Per 
musyawaratan Rakyat mewa 
kili golongan karya ABRI; 

- sebagai Anggota Majelis Per 
mus yawaratan Rakyat rncwa 
ki l i Utusan Daerah dari 
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Suwamo Hadiwidodo,S.H. 

SOEHARTO 

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT KABINET RI ttd. 

Kepala Biro Personil, 

Ditetapkau di jakarta 
Pada tauggal 23 Maret 1992. 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada 
yang bersangkutan untuk dipergunakan seba 
gaimana mestinya. 

SALlNAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada: 
1. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat/ 

Dewan Perwakilan Rakyat; 
2. Ketua Dewan Pertimbangan Agung; 
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 
4. Ketua Mahkamah Agung; 
5. Para Menteri Kabinet Pembangunan V; 
6. Lembaga Pemilihan Umum. 
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Susunan 
Pasal 3 

(1) DPR, yang jumlah anggotanya scsuai dcngan ketentuan Undang 
Undang yang berlaku, tcrdiri atas anggota Golongan Politik dan 
Golongan Karya, yang mcngclompokkan diri dalarn Fraksi-fraksi. 

(2) DPR terdiri alas Fraksi-fr aksi, Pimpinan DPR, Badan Musya 
warah, Komisi-Kornisi, Badan Urusan Badan Rum ah Tangga, 
Badan Kcrja Sama Antar Parlernen, dan Panitia-Panitia Khusus. 

BAB II 
KEDUDUKAN, SUSUNAN, WEWENANG 

DAN TUGAS DPR 
Kedudukan 

Pasal 2 
DPR ialah Lernbaga Tinggi Negara sebagairnana dirna ksud dalam 
Kctetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. 
III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Huhungan Tata Kerja Lcmhaga 
Tertinggi Negara dcngan/atau Antar Lernbaga-lcmbaga Tinggi Nega 
ra, dan merupakan suatu wahana untuk melaksanakan Demokrasi 
Pancasila. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
(1) Dewan Pcrwakilan Rakyat yang dimaksud dalam Pcraturan Tata 
Tertib ini, yang sclanjutnya d iscbu t dengan singkatan DPR, ialah 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia scbagaimana ditentu 
kan dalam Undang-undang Dasar 1945. 
(2) DPR melaksanakan tugasnya bcrdasarkan Pancasila, Undang 

undang Dasar 1945, Ketctapan-Ketctapan Majelis Permusya 
waratan Rakyat Rcpublik Indonesia, dan peraturan perundang 
undangan lain yang berlaku, 

(3) Anggota DPR, yang selanjutnya disebut Anggola, ialah wakil 
rakyat yang telah mengangkat sumpah/janji sesuai dengan peratu 
ran pcrundang-undangan yang b erlaku dan dalam mclaksanakan 
tugasnya sungguh-sungguh mcmpcrhatikan kepentingan rakyat. 

(Lampiran Surat Keputusan Dewan Pcrwakilan Rakyat 
Republik Indonesia No. 10/DPR-Rl!IIl/83-83 

tanggal 26 Pcbruari 1983). 

PERATURAN TATA TERTIB 
DEWAN PERWAKIIAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 
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(1) Anggota berhenti antarwaktu karena: 
a. meninggal dunia; 
b. atas permintaan sendiri secara tertulis kepada Pimpinan DPR; 
c. tidak memenuhi Iagi persyaratan keanggotaan DPR seba 

gaimana dimaksud dalam Pasal 5; 
d. dinyatakan melanggar sumpah/janji sebagai Anggota; 

Pasal 7 

Anggota berhenti bersarna-sama sesuai dengan ketentuan Undang 
undang yang berlaku, 

Pasal 6 

BAB III 
KEANGGOTAAN DPR 

Pasal 5 
Anggota harus tetap memenuhi persyaratan keanggotaan DPR seba 
gaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

Wewenang dan Tugas 
Pasal 4 

(1) Wewenang dan Tugas DPR adalah : 
a. bersama-sama dengan Presiden mernbentuk Undang 

Undang; 
b. bersama-sama dengan Presiden menetapkan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara; 
c. melakukan pengawasan atas : 

1. pelaksanaan Undang-Undang; 
2. pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

serta pengelolaan keuangan Negara; 
3. kebijaksanaan Pemerintah, 
sesuai dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945 dan Kete 
tapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia; 

d. membahas untuk meratifikasi dan/atau memberikan persetu 
juan atas pernyataan perang, pembuatan perdamaian dan 
perjanjian dengan negara lain yang dilakukan oleh Presiden; 

f. melaksanakan hal-hal yang ditugaskan oleh Ketetapan- kete 
tapan Majelis Permusyawaratan Rakyat kepada DPR. 

(2) Untuk kepentingan pelaksanaan wewenang dan tugasnya, DPR 
dapat mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan Lembaga 
Tinggi Negara lainnya. 

(3) DPR mempunyai sebuah Sekretariat Jenderal sebagai unsur 
pelayanan, 
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Pas31 9 
(1) Selain ha k-hak DPR scbagaimana dimaksud dalam Pasa l 8, 

Anggota mcmpunyai : 
a. hak rncngajukan pertanyaan; 
b. hak protokol clan hak keuangan/administratif. 

(2) Anggota tidak dapat ditunlut di muka Pcngadilan karena pcrnya 
taanny a dalam rapat DPR, baik terbuka maupun tertutup, yang 
diajukan sccar a l isan atau tcrtulis, kecua li jika Anggota yang 
bersang kutan mengumumkan hal-hal yang dibicarakan dalarn 
r apat tertutup dcngan mempcrhatikan ketentuan scbagaimana 
dimaksud dalarn Pasal 98 ayat (3), atau hal-hal yang dimaksud 
oleh ketcntuan mcngenai pengumurnan rahasia Negara sebagai 
mana diatur dalarn pcraturan perundang-undangan yang bcrlaku. 

e. diganti oleh Organisasi/Golongan yang bersangkutan, setelah 
terlebih dahulu bcrmusyawarah dengan Pimpinan DPR; 

f. merangkap jabatan Presiden, Wakil Presiden, Mcnteri, Jaksa 
Agung, Ketua dan Hakim-Hakim Anggota Mahkamah 
Agung, Ketua dan Anggota Badan Pemcriksa Keu angan , 
Ketua dan Anggota Dewan Pcrtimbangan Agung, dan jabat 
an lain yang tidak mungkin dirang kap, yang diatur dalarn 
pcraturan perundang-undangan. 

(2) Anggota yang bcrhcnti antarwaktu scbagaimana dimaksu<l da- 
lam ayat (1) ternpatnya diisi oleh : 
a. calon dari Organisasi/Golongan yang bersangkutan; 
b. calon dari Pejabat, baik atas usu) Instansi I Organisasi yang 

bersangkutan maupun atas prakarsa Pejabat tersebut. 
(3) Pemberhentian dan pcngangkatan antarwaktu Anggota d ircs 

mikan dengan Keputusan Prcsidcn, 
BABIV 

HAK DPR DAN HAK A:'\GGOTA 
Pasal 8 

Untuk melaksanakan wewenang dan tugas scbagaimana dirnaksud 
dalam Pasal 4 ayal (1), DPR mcrnpun yai : 
a. hak meminta kcterangan kcpada Presiden; 
b. hak mengadakan penyclidikan; 
c. hak mcngadakan pcrubahan alas Rancangan Undang-Undang; 
d. hak mengajukan pcrnyataan pcndapat; 
e. hak mengajukan I mcnganjurkan seseorang jika ditentukan olch 

suatu peraturan pcrundang-undangan; 
f. hak mcngajukan Rancangan Undang-Undang Usu! Inisiatif. 
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Pasal 11 
(1) Dalam Rapat Paripurna berikutnya setelah usul permintaan kete 

rangan kepada Presiden diterima oleh Pimpinan DPR, Ketua 
Rapat memberitahukan kepada para Anggota tentang masuknya 
usul permintaan keterangan kepada Presiden, dan usul tersebut 
kemudian dibagikan kepada para Anggota dan, apabila Pimpinan 
DPR memandang perlu, dapat disampaikan kepada Presiden. 

{2) Dalam Rapat Badan Musyawarah yang diadakan untuk menen 
tukan waktu pembicaraan usu] permintaan keterangan kepada 
Presiden tersebut dalam Rapat Paripurna, kepada para Pengusul 
diberikan kesempatan untuk mernberikan penjelasan tentang usul 
tersebut. 

(3) Dalam Rapat Paripurna yang telah ditentukan para Pengusul 
memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan usul permin 
taan keterangan kepada Presiden tersebut. Keputusan apakah usu] 
tersebut disetujui atau ditolak untuk menjadi permintaan kete 
rangan kepada DPR kepada Presiden, ditetapkan dalam Rapat 
Paripurna tersebut atau dalam Rapat Paripurna yang lain. 

Meminta Keterangan kepada Presidea 
Pasal 10 

(1) Sekurang-kurangnya dua puluh orang Anggota dapat menga 
jukan usul kepada DPR untuk meminta keterangan kepada Presi 
den tentang suatu kebijaksanaan Pemerintah, 

(2) Usul sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun secara sing 
kat dan jelas, disampaikan dengan tertulis kepada Pimpinan DPR, 
dengan disertai daftar nama dan tanda tangan para Pengusul. 

(3) Tindakan Kepolisian terhadap Anggota harus sesuai dengan 
ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang tindakan 
kepolisian terhadap Anggota. 

(4) Yang dimaksud dengan tindakan kepolisian adalah: 
a. pemanggilan sehubungan dengan tindak pidana; 
b. meminta keterangan tentang tindak pidana; 
c. penangkapan; · 
d. penahanan; 
e. penggeledahan; 
f. penyitaan. 

(5) Dalam melaksanakan tindakan kepolisian barus diperhatikan 
kedudukan protokol Anggota sesuai dengan peraturan perundang 
undangan yang berlaku. 
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Pasal 14 
(1) Atas usu! sckurang-kurangnya dua puluh orang Anggota, yang 

tidak hanya dari satu Fruksi, DPR dapat mcnyatakan pendapatnya 
tcrh adap jawab.m Prcsidcn sebagairnuna dirnaksud dalarn Pasal 
13 ayat (3). 

(2) Untuk kcpcr luan scbaga iman a dirnn ksud dalam ayat (1) dapat 
diajukan usul pcrnyataan pendapat, yang diselesaikan menurut 
ketcniuan yang dirnaksuu dalurn Pasal 24 sarnpai dengan Pasal 
29. 

(3) Jika sarnpa i waktu pcnutupan Masa Sidang yang bersangkutan 
tcrnyata tidnk ada usu! pcrnyaraan pcndapat yang diaju kan scba 
gaimana dimaksud Jalam ayat (1),maka pernhicaraan mcngenai 

Pasal 13 
(1) Apabila usu! permintaan ketcrangan k epa da Presiden tcrsebut 

disctujui scbagai pcrrnintann kctcrangan DPR kcpada Presidcn, 
maka Pirnpinan DPR mcnyampaikannya k cpada Presidcn Jan 
mcngundang Prcsidcn untuk mcmbcrikan ketcrangan. 

(2) Tcrhadap kcicrangan Prcsidcn scbagaimana dimaksud dalarn ayat 
(1) dihcrikan kescrnpatan kep adn para Pcngusul dan Anggota 
lainnya untuk mengcmukakan pcndapatnya, 

(3) Alas pcndapat para Pcngusul dan/atau Anggota lainnya sebagai 
mana dimaksud Jalam ayat (2) Presidcn mcmberikan jawabannya. 

(4) Pcmbcrian kctcrarigan dun jawahan olch Prcsidcn sehagaimana 
d irn a k su d d a l a m ayat (2) d a n (3) d ap a t d iwa k i l k an kcpacla 
Mcntcri, 

Pasal 12 
(1) Sclarna usul pcrmintaan kctcrangan kepada Presiden bclum di 

putuskan mcnjadi permintaan kcterangan DPR kcpada Presidcn, 
para Pengusul b erh ak mengajukan perubahan atau menarik 
usulnya kernbali. 

(2) Pcrnher itahuan tenlang pcrubahan atau pcnar ikan kcmbali usu! 
tcrscbut harus ditaridatangani olch sernua Pcngusul dan disarnpai 
kan dcngan tcrtulis kcpada Pimpinan DPR, yang kernudian mem 
bagikannya kepada para Anggota. 

(3) Apabila jumlah pcnanda tangan usu] pcrmintaan kcterangan kcpa 
da Prcsiden yang hclum mcmasuki pcmb icaraan dalarn Rapat 
Paripurna schagaimana dirnaksud dalarn Pasal 11 ayat (3) ternya 
ta mcnjadi kurang dari dua puluh orang, maka harus diadakan 
penarnbahan pcnanda tangan schingga jumlahnya rncnjadi seku 
rang-kurangnya dua puluh orang. Apabila sarnpai dua kali Masa 
Persidangan jumlah pcnanda tangan yang dirnaksud tidak dapat 
d ipen uhi, nm ka usu 1 terscbut mcnjadi gugur. 
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Pasal 18 
(1) Dalarn Rapat Paripurna yang telah ditentukan para Pengusul 

memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan usul untuk 
mengadakan penyelidikan dan rancangan biayanya. 

(2) Rapat Paripurna memutuskan untuk rnenyetujui atau menolak 
usul tersebut. 

Pasal 19 
(1) Selama usul untuk mengadakan penyelidikan mengenai suatu hal 

belum disetujui oleh Rapat Paripurna, para Pengusul berhak 
mengajukan perubahan atau menarik usulnya kembali. 

(2) Pemberitahuan tentang perubahan atau penarikan kernbali usul 
tersebut harus ditandatangani oleh semua Pengusul dan disampai 
kan dengan tertulis kepada Pimpinan DPR, yang kemudian mem 
bagikannya kepada para Anggota dan menyampaikannya kepada 
Presiden. 

Pasal 17 
Dalam Rapat Badan Musyawarah yang diadakan untuk menentukan 
waktu pembicaraan usul untuk mengadakan penyelidikan tersebut 
dalam Rapat Paripurna, kepada para Pengusul diberikan kesempatan 
untuk memberikan penjelasan ten tang usul tersebut. 

Dalam Rapat Paripurna berikutnya setelah usu) untuk mengadakan 
penyelidikan diterima oleh Pimpinan DPR, Ketua Rapat memberita 
hukan kepada para Anggota tentang masuknya usu] untuk mengada 
kan penyelidikan, dan usu) tersebut beserta penjelasan dan rancangan 
biayanya kemudian kepada para Anggota dan disampaikan kepada 
Presiden. 

Pasal 16 
7 

Mengadakan Penyelldlkan 
Pasal 15 

(1) Sejumlah Anggota sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, 
yang tidak banya terdiri dari satu Fraksi, dapat mengajukan usul 
untuk mengadakan penyelidikan mengenai suatu hal. 

(2) Usul sebagaimana dirnaksud dalam ayat (1) dinyatakan dalarn 
suatu perumusan secara jelas tentang ha) yang akan diselidiki 
dengan disertai penjelasan dan rancangan biayanya. 

(3) Usul sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan dengan 
tertulis kepada Pimpinan DPR, dengan disertai daftar narna dan 
tanda tangan para Pengusul serta Fraksinya, 

permintaan keterangan kepada Presiden tersebut dinyatakan se 
lesai dalam Rapat Paripurna penutupan Masa Sidang yang ber 
sangkutan, 
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Mengadakun Per uhahan atax 
Runcungan Undang-Undang 

Pasal23 
(1) Anggota dapa: mcngajukan usu} pcruhahan alas Rancangan 

Undang-Undang yang berasal dari Pcrnerintah. 

Pasal 22 
(1) Setclah selesai dcngan pckcrjaannya, Panitia Khusus mcmbcrikan 

laporan tcrtulis kepada DPR. Laporan terscbut dibagikan kcpada 
para Anggota dan kemudinn dihicarakan dalam Rapat Paripurna 
untuk diarnb il keputusan akhir, kccuali apabila Rapat Paripurna 
itu mcncntukan lain. 

(2) Keputusan akhir alas laporan Panitia Khusus terscbut disampai 
kan kcpada Presidcn. 

Pasal 21 
(I) Panitia Khusus mcmbcri kan l apor an tcrtulis bcr kala sckur aug 

kurangnya sekali scbulan kcpada Pirnp inan DPR. Laporan itu 
dibagikan kepada para Anggota dan d isa rn pu i k an k c p a d a 
Presidcn. 

(2) Atas usul sckurang-kurangnya du a pu luh orang Anggota, yang 
tidak hanya teruiri dari satu Fraksi, laporan bcrkala scbag.umana 
dimaksud dalam ayat (1) dib icara kan dalarn Rapat Par ipur na , 
kccuali apabila Badan Muxyawarah rncncntukan lain. 

(1) Apabila Rapat Par ipurna mernutuskan menyetujui usul untuk 
mengadakan pcnyclidikan, DPR rncrnbcntuk Panitia Khusus yang 
beranggotakan sekurang-kurangnya scpuluh orang. 

(2) Keputusan DPR untuk rnengaJakan pen yclid ikan mcncntukan 
juga biaya Panitia Khusus. 

(3) Keputusan DPR scbagaimnnu dirnaksud dalarn ayat (1) dan (2) 
disarnpaikan kepada Prcsidcn, 

(4) Kctcntuan scbagnimana diatur dalum Bah XI bcrlaku hagi Panitia 
Khusus sebagairnana dimaksud dalarn ayat (1 ). 

Pasal 20 

(3) Apabila jumlah pcnandatangan usu! untuk rncngadakan penyeli 
dikan mengenai suatu ha] yang bclurn dibicarakan dalarn Rapat 
Paripurna, tcrnyata menjadi kurang dari jumlah sebagaimana 
dirnaksud dalarn Pasal 15 ayat (1), rnaka harus diadakan pen am 
bahan penandatangan sehingga jumlahnya mcncukupi. Apabila 
sampai dua kali Masa Pcrsidangan jumlah penandatangan yang 
dimaksud tidak dapat dipcnuh i, maka usu] tcrschul mcnjadi 
gugur. 
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Pasal 26 
(1) Pembahasan dan penyelesaian usul pernyataan pendapat dapat 

dilakukan dalam empat tingkat pembicaraan sebagaimana dimak 
sud Pasal 125 ayat (2). 

(2) Dalam Rapat Paripurna yang telah ditentukan, yang merupakan 
pembicaraan tingkat I, kepada para Pengusul diberikan kesempa 
tan untuk memberikan penjelasan dengan lisan atas usul pernya 
taan pendapat tersebut. 

(3) Dalam pembicaraan tingkat II, terhadap usul dan penjelasan para 
Pengusul, diberikan kesempatan kepada Anggota lainnya untuk 
memberikan pemandangannya, dan kepada Presiden untuk rne 
nyatakan pendapatnya. Para Pengusul dapat memberikan jawaban 
atas pemandangan para Anggota dan pendapat Presiden tersebut. 

( 4) Apabila Rapat Paripurna rnemandang perlu, maka dapat diberikan 
kesempatan satu kali lagi kepada Anggota untuk memberikan 
pemandangannya, kepada Presiden untuk menyatakan pendapat 
nya, dan kepada Pengusul untuk memberikan jawaban atas pe 
mandangan para Anggota dan pendapat Presiden tersebut. 

Mengajukan Pernyataan Pendapat 
Pasal 24 

(1) Sekurang-kurangnya dua puluh orang Anggota, yang tidak hanya 
terdiri dari satu Fraksi, dapat mengajukan usul pemyataan penda 
pat, baik yang berhubungan dengan soal yang sedang dibicarakan 
maupun mengenai seal lain. 

(2) Usul pemyataan pendapat tersebut serta penjelasannya disampai 
kan dengan tertulis kepada Pimpinan DPR, dengan disertai daftar 
nama dan tanda tangan para Pengusul serta Fraksinya. 

(3) Dalam Rapat Paripuma berikutnya setelah usul pernyataan pen 
dapat diterima oleh Pimpinan DPR, Ketua Rapat memberitahukan 
kepada para Anggota tentang masuknya usul pernyataan penda 
pat, dan usul tersebut kemudian dibagikan kepada para Anggota 
dan disampaikan kepada Presiden. 

Pasal25 
Dalam Rapat Badan Musyawarah yang diadakan untuk menentukan 
waktu pembicaraan usul pernyataan pendapat tersebut dalam Rapat 
Paripurna, kepada para Pengusul diberikan kesempatan untuk mem 
berikan penjelasan tentang usul tersebut. 

(2) Pokok-pokok usul perubahan dikemukakan dalam Pemandang 
an Umum para Anggota pada pembicaraan tingkat II. 

(3) Usul perubahan disarnpaikan oleh Anggota dalam pembicaraan 
tingkat III untuk dibahas dan diambil keputusan. 
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(1) Apabila DPR mcmutuskan hahwa Prcsidcn dianggap sungguh 
sungguh mclanggar Haluan Negara, maka DPR mcnyampaikan 
pcrn yataan pcndapal untu k mcngingatkan Pr cs idcn (memo 
randum). 

P~sal 30 
gugur. 

Pasal 29 
(1) Sc lama usu! pcrn yat.ran pcndap.it hclum disctuju i olch Rapa! 

Paripurna, para Pcngusul bcr h.rk mcngajukan pcruhahan atau 
mcnarik usulnya kcmbali. 

(2) Pcmbcr itahuan tcntang pcrubahan atau pcnarikan kcmhali usu! 
lcrscbut h arus ditand.uang.m i olch scrnua Pcngusul dan Jisampai 
k an dcngan tcrtulis kcpad a Pimpinan DPR, yang kern u d ian 
mcrnhagikannya kcpada para Anggota dan mcnyampaikannya 
kcpada Prcxiden. 

(3) Apabila jumlah pcnanda Langan usu l pernyataan pcridapnt yang 
bclum mcmasuki pemhicara.m tingkat I tcrnyata mcnjadi kurang 
dari dua pu luh orang, maka harus diadakan pcnambahan pcnanda 
tangan schingga jumlahnya mcnjadi sckurang-kurangnya dua 
puluh orang dan t ida k h an va tcr dir i Jari satu Fra kst. Apab ila 
sampai dua kali Masa Pcrxidangun jumlah pcnanda Langan yang 
dirna ksud t i dak dapat dip en uh i , maka usu! te rscbu t mcnjad i 

Pasal 28 
Sctclah pcmbicaraan tingkat Ill sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 
27 sclcsai, maka pcrnb icar aan Jiakhiri d cn gan tingkat IV, di mana 
DPR mcngambil kcpu tusan untuk rncnyctujui atau mcn ola k usu] 
pcrnyataan pendapat tcrscbut. 

Pasal 27 
(1) Apabila Rapat Par ipurna mcmandang perlu, pcmhicaraan lebih 

lanjut mcngcnai usul pcrnyatuan pcndaput terscbut dapat dilaku 
kan dalarn pcmbicaraan tingkal Ill. 

(2) Dalam pembicaraan tingkat III schagaimana dimaksud da[am 
ayat (1) dapat diadakan Rapat Kerja, Rapat Dcngar Pendapat, dan/ 
atau Rapat Den gar Pcndapat Urn um dcngan pih ak yang d ipan 
dang pcrlu, tcrmasuk Pcngusul. 

(5) Setelah pcmbicaraan sebagaimana dimaksud dalarn ayat (3) atau 
(4) sclesai, maka Rapat Paripurna mcncntukan tindak lanjut pc 
nyelesaiannya. 

(6) Dalam pcmhahasan dan pcnyclcsaian usu! pcrnyataan pcndapat, 
Presidcn dapat mcwakilkan kcpada Mcntcri. 



129 

Mengajukan Pertanyaan 
Pasal 34 

Setiap Anggota secara perseorangan atau bersama-sama dapat menga 
jukan pertanyaan. 

Pasal 35 
(1) Apabila pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diaju 

kan kepada Presiden, maka pertanyaan tersebut disusun dengan 
tertulis, singkat dan jelas serta disarnpaikan kepada Pim pi nan 
DPR. 

Mengajukan Rancangan Undang-Undang 
Usul' Inisiatif 

Pasal 33 
Pelaksanaan hak mengajukan Rancangan Undang-Undang Usu I lnisia 
tif dan penyelesaian selanjutnya diatur sesuai dengan ketentuan seba 
gaimana dimaksud dalam Bab XIII. 

Pasal 32 
Calon yang telah ditetapkan oleh DPR disarnpaikan dengan tertulis 
kepada Presiden, 

(2) Tata cara pengajuan usu I pernyataan pendapat sebagaimana di 
maksud dalam ayat (1), serta pembahasan dan penyelesaiannya 
mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 sampai 
dengan Pasal 29. 

(3) Pelaksanaan selanjutnya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, 

Mengajukan/Menganjurkan Seseoraag jika 
Dltentukan oleh Suatu Peraturaa 

Perundang-undangan 
Pasal 31 

(1) Apabila suatu peraturan perundang-undangan menentukan agar 
DPR mengajukan/menganjurkan calon untuk mengisi suatu 
jabatan, maka Rapat Paripurna menugaskan Badan Musyawarah 
untuk membicarakan dan kemudian memberikan pertimbangan 
nya. 

(2) Calon yang diajukan/dianjurkan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) sekurang-kurangnya berjumlah dua kali dari jabatan yang 
akan diisi, kecuali apabila peraturan perundang-undangan menen 
tukan lain. 

(3) Rapat Paripurna menetapkan calon dengan memperhatikan per 
timbangan Badan Musyawarah, 
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Susunan 
Pasal 39 

(1) DPR yang bcrdasar kan Undang-Undang yang bcrlaku terdiri atas 
unsur Golongan Politik dan Gnlongan Karya mcrnbentuk empat 
Fraksi, yaitu : 
a. Fraksi ABRI; 

IlAB V 
FRAKSI 

Kedudukan 
Pasal 38 

Fraksi ialah pcngclornpokan Anggota, yang tcrdiri atas kckuatan 
kckuatan sosial politik, dan mcnccrm inkan susunan golongan dalam 
masyarakat. 

Kedudukan Protokol dan 
Hak Keuangan/Administratif 

Pasal 37 
Kcdudukan Protokol dan ha k kcuangan/adrninistratif bagi Pimpinan 
DPR dan Anggota diatur scsudai dcngan kctcntuan peraturan pcrun 
dang-undangan yang bcrlaku, 

Pasal 36 
(1) Apabila jawaban alas pcrtanyaan sebagairnana dimaksud dalam 

Pasal 35 disampai k.m olch Prcsidcn dcngan tcrtu lis, maka tidak 
diadakan pernbicaraan dcngan lisan. 

(2) Penanya dapat mcminta supaya pertanyaann ya dijawab olch 
Presidcn dcngan lisan, 

(3) Dalam hal Pr csidcn mcnjawab dcngan lisan, maka dalam rapal 
yang ditcmukan untuk itu oleh Badan Musayawarah, Pcnanya 
dapal mcngcmukakan lagi dengan singkat pcnjelasan tcntang 
pcrtanyaannya agar Prcsiden dapat mernbcrikan keterangan yang 
lcbih jelas tentang soal yang tcrkandung dalam pcrtanyaan itu. 

(4) Pcmber ian jawaban olch Prcsidcn schagaimana dimaksud dalarn 
ayat (1) dan ayat (3) dapat diwakilkan kcpada Mcntcri. 

(2) Apabila dipandang perlu, Penan ya, Pimpinan Fraksinya dan/atau 
Pimpinan DPR dapat membcri/mcminta penjclasan tentang 
pcrtanyaan tersebut. 

(3) Pimpinan DPR mcncruskan pcrtanyaan itu kcpada Presiden 
dengan discrtai pcrmintaan agar mcmbcrikan jawaban dalam 
waktu yang sesingkat-singkatnya, dan kemudian mcmhagikan 
pcrtanyaan tcrscnut kcpada para Anggota. 

(4) Sebelum disampaikan kcpada Prcs ide n, pertanyaan itu bolch 
diumurnkan. 
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Tu gas 
Pasal 43 

(1) Tugas Pimpinan DPR adalah: 
a. menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja 

antara Ketua dan Wakil Ketua serta mengumumkannya 
kepada Rapat Paripurna; 

b. rnenentukan kebijaksanaan kerumahtanggaan dan Anggaran 
Belanja DPR berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarab 
dengan dibantu oleh Badan Urusan Rumah Tangga dan 
apabila dipandang perlu dapat pula mendengar pendapat · 
Sekretaris Jenderal DPR; 

c. menentukan kebijaksanaan kerja sama antar Parlernen berda 
sarkan hasi1 Rapat Badan Musyawarah; 

Susunan 
Pasal 42 

Pirnpinan DPR terdiri atas seorang Ketua dan empat orang Wakil 
Ketua. 

BAB VI 
PIMPINAN DPR 

Kedudukan 
Pasal 41 

(1) Pimpinan DPR ialah alat kelengkapan DPR dan merupakan satu 
kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif serta mencerminkan 
Fraksi-fraksi. 

(2) Masa jabatan Pimpinan DPR sama dengan masa keanggotaan 
DPR. 

Fraksi bertugas menentukan dan mengatur sepenuhnya segala 
sesuatu yang menyangkut urusan Fraksi masing-masing. 
Fraksi bertugas meningkatkan kemampuan, efektifitas dan efi 
siensi kerja para anggotanya dalam melaksanakan tugas, yang 
tercennin dalam setiap kegiatan DPR. 
Guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi, DPR menyediakan 
sarana dan anggran yang memadai menurut perimbangan jumlah 
anggota tiap-tiap Fraksi. 

(3) 

(1) 

(2) 

Tu gas 
Pasal 40 

b. Fraksi Karya Pemabangunan; 
c. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia; 
d, Fraksi Persatuan Pembangunan, disingkat Fraksi Persatuan. 

(2) Setiap Anggota harus menjadi anggota salah satu Fraksi. 
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Pasal 46 
( 1) Pirnpinan DPR dipilih dari dan olch para Anggola. 
(2) Calon Ketua dan Wakil Kctua diusu l kan o leh para Anggota 

dalam satu paket. 

Pimpinan Sem entura Musyawarah dan 
Cara Pernilihan Pimpinan DPR 

Pasal45 
(1) Selama Pimpinan DPR helum ditct apk an , musyawarah untuk 

scmentara dipimpin olch Anggota yang tcr tua usianya dcngan 
dibantu olch Anggota yang tcrmuda usianya, yang disebut Pimpi 
nan Sernentara Musyawarah. 

(2) Dalam ha! Anggota yang tcrtua dan/atau yang m uda usianya 
scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) herhalangnan, maka 
sebagai penggantinya adalah Anggota yang tertua dan/atau yang 
termuda usianya di antara yang hadir. 

Pasal 44 
(1) Kctua dan Wakil Ketua bcrtugas pcnuh di DPR. 
(2) Apabila Kctua herhalangan, maka kewajibannya dilaksanakan 

olch Wakil Ketua. 

d. memimpin rapat DPR scsuai dengan kctcntuan Peraturan 
Tata Tcrtih scrta mcnyirnpulkan persoalan yang dihicarakan 
dalarn rapat; 

e. melaksanakan kcputusan rapat DPR scpanjang rncnjadi 
kewaj ibannya; 

f. mcngadakan koordinasi tcrhadap pelaksanaan tugas Komisi 
scrta alat kelengkapan DPR yang lain; · 

g. mcngadakan konsultasi dcngan Presiden sctiap waktu dipcr 
lukan; 

h. mengadakan konsultasi dcngan Pimpinan Fraksi apahila 
dipandang perlu; 

i. mengawasi peluksanaan tugas dan kcwajihan yang dilakukan 
olch Sckretar iat Jenderal DPR, dengan dihantu oleh Badan 
Urusan Rumah Tangga; 

J· menghadiri rapat alat kelengkapan DPR yang lain apabi la 
dipandang perlu; 

k. mengadakan rapat Pimpinan DPR sekurang-kurangnya sekali 
sebulan dalam rangka rnclaksanakan tugasnya. 

(2) Dalarn melaksanakan tugas sehagaimana dirnaksud dal arn ayat 
(1) Pirnpinan DPR bertanggung jaw ah kepada DPR. 
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Setelah Pimpinan DPR dipilih dan diambil sumpah/janjinya, maka 
Pimpinan Sementara Musyawarah menyerahkan pimpinan kepada 
Pimpinan DPR tersebut. 

Pasal 49 
Apabila terjadi lowongan jabatan Ketua dan/atau Wakil Ketua, maka 
DPR secepatnya mengadakan pernilihan untuk mengisi lowongan 
tersebut berdasarkan pertimbangan yang diberikan oleh Badan 
Musyawarah dengan mengingat ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 41 ayat (1). 

Pasal 48 

Pasal 47 
(1) Sebelum memangku jabatannya, Ketua dan Wakil Ketua diambil 

sumpahnya menurut agamanya masing-masing atau janjinya 
oleh Ketua Mahkamah Agung dalam Rapat Paripurna. 

(2) Bunyi sumpah dan janj i sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
adalah seperti yang ditentukan dalam peraturan perundang 
undangan yang berlaku. 

(3) Setiap paket sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diusul 
kan oleh sekurang-kurangnya dua puluh orang Anggota, 

(4) Paket tersebut disampaikan kepada Pimpinan Sementara Musya 
warah dengan tertulis, dengan disertai daftar nama dan tanda 
tangan para Pengusul serta Fraksinya, 

(5) Kepada para Pengusul diberikan kesempatan untuk memberikan 
penjelasan atas usulnya melalui juru bicara masing-masing, 

(6) Pemilihan Pimpinan DPR diusahakan sejauh mungkin dengan 
musyawarab untuk mencapai mufakat, sehingga merupakan 
keputusan secara bulat. 

(7) Apabila setelah diadakan musyawarah tidak dapat dicapai mu 
fakat, sedangkan jumlah penanda tangan pada satu paker atau 
pada paket-paket yang sama isinya te1ah mencapai lebih dari 
separuh jumlah Anggota, maka Pimpinan Sementara Musyawarah 
menetapkan paket atau paket-paket yang sama isinya tersebut 
menjadi keputusan DPR, apabila didukung oleh tidak hanya satu 
Fraksi. 

(8) Apabila keputusan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (6) atau ayat (7) tidak tercapai, maka pemilihan dilakukan 
berdasarkan suara terbanyak sebagaimana diatur dalarn Bab XV. 
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Tu~as 
Pas~il SJ 

Tugas Badan Musyawnrah adaLib : 
a. mcnetapkan acara DPR untuk satu Tahun Sidang atau s.uu Masa 

Persidangan atau scb ag ian dari suatu Mas.i Sid.mg, dan mcnctap 
kan ancar-ancar waktu pcn yclcsa ian suatu niasalah, tcrrnasuk 
jangka waktu pcnyclcsaian Rancangnn Untlang-Undang, dcngan 
tidak mcngurangi hak Rapat Paripurna untuk mcnguhahnya; 

h. membcr ikan pcndap.u kcp.rda Pirnpin.m DPR dalam mcncntukan 
garis kcbijaksunaan yang mcnyang kut pclaksauaan wcwcnang 
dan tugas DPR; 

c. mcmhcrikan pendapat kcpada Pimpinan DPR dalarn mcnentukan 
kebijaksanaan kcrumahtanggaan dan Anggaran Bclanja DPR; 

d. rncmhcrikan pendapat kcpada Pimpinan DPR dalam mcncntukan 
kcbijaksanaan kcrja sama antar Parlcmcn; 

Pasal 52 
Pimpinan Badan Musvawnrah i.ilah Pimpinan DPR. 

Susunan 
Pasal 51 

(1) Susunan kcanggotaan Badan Musyawarah ditctapkan olch Rapat 
Paripurna b er dasarkan pcr imbangan jumlah anggota ti ap-tiap 
Fraksi. 

(2) Badan Musyawarab mcmpunyai .mgguta pengganti scbanyak 
hanyaknya scparuh dari jumlah :mggtila Badan Musyawarah. 

(3) Pada pcr m u la an masa kcangg otaun DPR, DPR m cn cta pk an 
kcanggotaan Badan Musyawaruh. 

(4) Anggota pengganti Bn d.m Musyawar ah mcng g anti kan ke 
dudukan anggota Balian Musyawar.ih dari Fraksinya yang bcrha 
langan. 

(5) Pcnggantian aniar wa ktu <mggota dun anggota pcngganti Badan 
Musyawarah dapat d ilaku k a n olc h Fra ksi n ya , apab i la anggota 
yang b crs an gkutan bcrha langan le Lip a tau ada pcrtirnhangan 
khusus dari Fr aksinya. 

(6) Badan Musyawarah dihantu olch sehuah Sckretariat. 

BAB VII 
BADAN J\HJSYAWARAH 

Kedudukan 
Pasal50 

Badan Musyawarah dibcntuk olch DPR dan merupakan alat kelcng 
kapan DPR yang bersifat tetap. 
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Pasal 57 
(1) Setiap Anggota, kecuali anggota Pimpinan DPR, harus menjadi 

anggota salah satu Komisi. 

Susunan 
Pasal 56 

Jumlah Komisi serta ruang lingkup tugas masing-masing ditetap 
kan oleh DPR. 
Komisi dibantu oleh sebuah Sekretariat. 

(1) 

(2) 

BAB VII 
KOMISI 

Kedudukan 
Pasal 55 

Komisi dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR 
yang bersifat tetap. 

Rapat dan Pengambltan Keputusan 
Pasal 54 

(1) Rapat Badan Musyawarah atau Pimpinan Badan Musyawarah 
dapat mengundang Pimpinan alat kelengkapan DPR yang lain 
dan/atau Anggota yang dipandang per Ju untuk menghadiri Rapat 
Badan Musyawarah; mereka yang diundang itu mempunyai hak 
bicara. 

(2) Apab ila dalam Masa Reses ada masalah yang menyangkut 
wewenang dan tugas DPR dianggap prinsipiil dan perlu segera 
diambil keputusan, maka Pimpinan DPR secepatnya memanggil 
Badan Musyawarah untuk mengadakan rapat, setelah mengada 
kan konsultasi dengan Pimpinan Fraksi-fraksi, 

(3) Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan ketentuan se 
bagairnana diatur dalam Bab XV; apabila keputusan diambil 
berdasarkan suatu terbanyak dan ketentuan sebagaimana dimak 
sud dalam Pasal 155 ayat (1) huruf b dan c tidak terpenuhi, maka 
menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
156 ayat (3) dan Pasal 157 ayat (3) dan ayat ( 4), Pimpinan Badan 
Musyawarah memberikan keputusan akhir. 

e. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengka 
pan DPR yang Jain untuk memberikan keterangan/penjelasan 
mengenai hat yang menyangkut pelaksanaan tugas masing 
masing alat kelengkapan tersebut; 

f. melaksanakan hal-hal yang oleh Rapat Paripurna diserahkan 
kepada Badan Musyawarah. 
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Pasal 58 
(1) Pimpinan Kornisi mcrupakan satu kcsatuan pirnpinan yang bcrsi 

fat kolcktif serta mcnccrminkan Fraksi-fraksi. 
(2) Pimpinan Korn isi t crd ir i atas Scorurig Kctua dan crnpat orang 

Wakil Ketua, yang dipilih dari dun olch anggota Komisi, sctelah 
penctapan susunan Jan kcanggotaan Kornisi scbagairnana dirnak 
sud dalam Pasal 57 ayat (2). dalarn Rapat Korn isi yang dipimpin 
olch Pimpinan DPR. 

(3) Pernbagian tugas antara anggot:t Pimpin an Korn isi diatur scndiri 
herdasar kan tugas Kornisi. 

(4) Apab ila dalam rapat Pimpin an Korn isi ada anggota Pimpinan 
yang berhalangan hadir, maka ia dapat digantikan oleh anggota 
Fraksinya dalam Kornisi yang bcrsangkutan. 

(5) Pcnggantian antarwaktu anggota Pimpinan Kornisi dilakukan 
dcngan mcmpcrhatikan kctcntuan scbag aimana dimaksud da]am 
ayat (1) dan ayat (2), apab ila anggota Pimpinan Kom isi yang 
bcrsangkutan bcrhal.uigan tetap. 

Tugas 
Pasal 59 

(1) Di bidang perundang-undangan, tugas Kom isi adalah: mcngada 
kan pcrnbnhasan, pcrs iapan, serta pcnycmpurnaan pcrurnusan 
Rancangan Undang-Undang yang termasuk dalam ruang lingkup 
tugasnya, scsuai dcngan kcrcntuan yang diatur dalarn Bab XIII. 

(2) Di bidang Angganrn, tugas Kornisi adalah : 
a. mcngadakan pcrnb icaraan pcndahu luan mengcnai pcnyusu 

nan Rancangan Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Negara 
yang termasuk dalarn ruang lingkup tugasnya, hcrsama-sama 
dcngan Perncrintah; 

b. mcngadakan pcmbahasan dan mengajukan usul pcnyem 
purnaan Rancangun Ang gar an Pcndapatan dan Be lanja 
Negara yang t c r m a su k d a lam r ua n g lingkup tug asn y a , 
bersama-sama dcngan Pemcrintah; 

(2) Pada pcrrnulaan masa kcanggotaan DPR dan pada setiap perrnu 
laan Tahun Sidang, kecuali pada pcrrnulaan Tahun Sidang tcrak 
hir dari masa keanggotaan DPR. DPR mcnctapkan susunan dan 
keanggotaan Komisi mcnurut pcr irnbangan jumlah anggota tiap 
tiap Fraksi. 

(3) Setiap Anggota dapat rnen gh ad ir i Rapat Komisi tcrtutup yang 
b ukan Kom i sin ya , dcngan tcrlcbih dahulu mcmb eritahukan 
kcpada Ketua Rapat. 

(4) Pcnggantian antar waktu anggota Kornisi dapat dilakukan olch 
Fr aksinya apahila anggota Korn ixi yang hcrsangkutan berha 
langan tctap. 
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c. mengadakan pembahasan atas laporan Keuangan Negara dan 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 
termasuk dalam ruang lingkup tugasnya; 

d. mernberikan bahan pernikiran kepada Komisi Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara tentang basil pembicaraan 
pendahuluan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hasil 
pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c. 

(3) Di bidang pengawasan, tugas Kornisi adalah : 
a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang 

Undang, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Nega 
ra, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam 
ruang lingkup tugasnya; 

b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Garis-Garis 
Besar Haluan Negara (GBHN) yang termasuk dalam ruang 
lingkup tugasnya; 

c. menampung suara rakyat, terrnasuk surat-surat masuk, 
mengenai hal yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya; 

( 4) Untuk rnelaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam ayat 
( 1 ), ayat (2), dan ayat (3), Komisi dapat : 
a. mengadakan Rapat Kerja dengan Presiden, yang dapat di 

wakili oleh Menteri; 
b. mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Pejabat Peme 

rintah yang mewakili Instansinya; 
c. mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum, baik atas per 

mintaan Komisi maupun atas permintaan pihak lain; 
d. mengadakan kunjungan kerja, termasuk rnelakukan studi 

perbandingan yang dipandang perlu, dalarn Masa Reses atau 
apabila dipandang perlu dalam Masa Sidang, yang hasilnya 
atas keputusan Badan Musyawarah dilaporkan kepada Rapat 
Paripurna untuk ditentukan tindak lanjutnya; 

e. mengikuti dengan seksama serta mengumpulkan bahan me 
ngenai peristiwa yang menyangkut kepentingan rakyat, yang 
terjadi baik di dalam maupun di luar negeri, yang termasuk 
dalam ruang lingkup tugasnya; 

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

g. mengadakan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat apabila 
dipandang perlu dengan Pejabat Pemerintah yang mewakili 
Instansinya, yang tidak termasuk dalam ruang lingkup tugas 
Komisi yang bersangkutan sebagairnana dimaksud dalam 
Pasal 56 ayat {1) alas persetujuan Pirnpinan DPR; 

h. mengadakan Rapat Gabungan Kornisi apahila ada masa]ah 
yang menyangkut lebih dari satu Komisi; 
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Pasal60 
Di samping tu gas scb ag a ima n a dimaksud dalam Pasa I 59, khusus 
Komisi Anggaran Pendaputan dan Bclanja Negara, yang selanjutnya 
disebut dcngan singkatan Kornisi APBN, bertugas pula : 
a. mcnampung basil pembicaraan pcndahuluan dari Komisi lainnya 

dcngan Perncr intah , untuk dijadi kan bahan da larn mcngadakan 
pernbicaraan pendahuluan dcugan Pern crin tnh, dalarn rangka 
pcnyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

b. mcyampaikan k epad a Rapat Par ipurn a pokok-pokok pikiran 
mengcnai Rancangan Undang-Undang tcntang Anggaran Penda 
patan dan Bclanja Negara scrta Nota Kcuangannya yang disarn 
paikan olch Presidcn kcpada DPR, schclum pcmandangan umum 
para Anggota; 

c. mcnarnpung dan membahas bcrsarna-sama dengan Pcrncrintah 
sernua bahan rnengcnai Rancangan Undang-Undang tcntang Ang 
garan Pendapatan dan Belanja Negara serta Nola Kcuangannya 
yang dipcroleh dari : 
1. pernandangan umum para Anggota dan jawaban Pcmcrintah; 
2. saran dan pcndapat Badan Musyawarnh; 
3. saran dan pendapat Korn isi-komisi; 
4. saran dan pendapat Fraksi-Iraksi; 

d. mengikuti pcrkcmbangan dan mcngawasi pelaksanaan k cb i 
jaksanaan pengelolaan Keuangan Negara pada kescluruhannya; 

e. mernbahas bersarna-suma dcngan Pcrncr intah mcngenai pcrkiraan 
Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Bclanja 
Negara yang scdang hcrjalan, sctclah rncmpcro lch gamharan 
tentang pelaksanaan Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Negara 
Tahun Anggaran yang scdang berjalan; 

f. membahas hcrsama-sama dcngan Pcmerintah mengcnai Ran 
cangan Undang-Undang tcntang Tamhahan dan Pcrubahan atas 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disampaikan oleh 
Presidcn kepada DPR; 

i, mcrnbentuk Panitia Kerja; 
J. melakukan tugas alas kcputusan Rapat Paripurna dan/atau 

Badan Musyawarah; 
k. mengusulkan kepa da Badan Musyawarah ha! yang dipan 

dang pcrlu untuk dimasukkan dalam acara DPR. 
(5) Kornisi mcnentukan tindak lanjut basil pclaksanaan tugas Komisi 

sebagaimana dirnaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat 
( 4), tcrutarna has ii Ra pal Kcrja dcngan Presiden. 

(6) Pada akhir masa kcangg otaan DPR, Kornisi mcrnbuat inven 
tarisasi masalah yang belurn tcrselcsaikan. 
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Pasal 63 
(1) Pirnpinan BURT merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersi 

fat kolektif serta mencerminkan Fraksi-fraksi. 
(2) Pimpinan BURT terdiri atas seorang Ketua dan empat orang 

Wakil Ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota BURT, setelah 
penetapan keanggotaan BURT sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 62 ayat ( 4), dalam Rapat BURT yang dipimpin oleh Pimpi 
nan DPR. 

(3) Pembagian tugas antara anggota Pimpinan BURT diatur sendiri 
berdasarkan tugas BURT. 

Susunan 
Pasal 62 

(1) Susunan keanggotaan BURT ditetapkan oleh Rapat Paripurna 
berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi. 

(2) BURT mernpunyai Anggota pengganti sebanyak-banyaknya 
separuh dari jumlah anggota BURT. 

(3) Anggota Pengganti BURT menggantikan kedudukan anggota 
BURT dari Fraksinya yang berhalangan. 

(4) Pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada setiap permu 
laan Tahun Sidang, kecuali pada permulaan Tahun Sidang terak 
hir dari masa keanggotaan DPR, DPR menetapkan keanggotaan . 
BURT. 

(5) Keanggotaan BURT tidak dapat dirangkap dengan keanggotaan 
Pimpinan Komisi dan Pimpinan Badan Kerja Sama Antar Parle 
men. 

(6) Penggantian antar waktu anggota dan anggota pengganti BURT 
dapat dilakukan oleh Fraksinya, apabila anggota BURT yang 
bersangk:utan berhalangan tetap. 

(7) BURT dibantu oleh sebuah Sekretariat. 

BABIX 
BADAN URUSAN RUMAH TANGGA 

Kedudukan 
Pasal 61 

Badan Urusan Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut dengan 
BURT, dibentuk oleh DPR dan merupakan a1at kelengkapan DPR 
yang bersifat tetap. 

g. membahas bersama-sama dengan Pemerintah mengenai Ranca 
ngan Undang-Undang ten tang Perhitungan Anggaran Negara; 

h. menampung dan mempelajari Hasil Pemeriksaan Tahunan Badan 
Pemeriksa Keuangan serta apabila dipandang perlu memperguna 
kannya sebagai bahan dalam rangka melaksanakan wewenang 
dan tugas DPR. 
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(1) Tugas BURT adalah : 
a. mcmhantu Pimpinan DPR dalarn mcncntukan Kebijaksa 

naan kcrurnahtanggaan DPR tcrmusuk kescjahtcraan Anggo 
ta dan pcgawai Sckrctariat Jcndcral DPR; 

h. rncmbantu Pirnpinan DPR dulam mclakukan pcngawasan tcr 
hadap pelaksanaan tugas dan kcwajiban yang dilakukan olch 
Sckrctariat DPR, baik alas pcnugasan o lch Pimpinan DPR 
dan/atau Badan Musyawarah rnaupun atas prakarsa scndiri; 

c. mcmbaritu Pimpinan DPR dalarn mcncntukan kcbijuksanaan 
Anggaran Belanja DPR dcngan : 
1. mcncliti Jan mcn ycmpurnakan Ran cangun Anggaran 

Bclanja DPR yang pcnyusunannya disiapkan oleh Sckre 
tarial Jcndcral DPR; 

2. bersama-sarna dcngun Sckrctariat Jcndcral DPR mcmu 
syawar ahkan pcnctupun Rancangan Anggarun Bclanja 
DPR dcngan Pcmerintah; 

3. hcr snrna-sarnn dcngan Sckrctariat Jcndcr.il DPR mcru 
muskan pcrincian Anggar;rn Bclanja DPR; 

4. mcngawasi pc laksanaan da n pcn gc loluan Anggaran 
Bclanja DPR; 

d. mclaksanakan hal-hal lain yang bcrhuhungan dcngan rnasa 
lah kcrumahtanggaan DPR yang ditugaskan olch Pirnpinnn 
DPR bcrdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah, termasuk 
rnclakukan studi pcrhandingan yang dipan d.mg pcrlu. 

(2) Dalam mclaksanakan tug.as scbagairuana dimaksud dalarn ayat 
(1), BURT bertanggung jawub kcpada Pimpinan DPR. 

(3) BURT dapat mcminta pcnjc lasan Jan data yang diper lukan 
kepada Sckrctariat Jcndcral DPR. 

(4) BURT mcmbcrikan laporun tcrtu lis sckurang-kurangnya sekali 
dalarn satu Tahu n Sidang kcpa da Pim pin an DPR Jan Bad an 
Musyawarah, Jan alas kcputus.m Ballan Musyawarah mcmhag i 
kannya kepada para Anggota. 

Tu gas 
Pasal 64 

(4) Apabila dalarn rapat Pimpinan BURT ada anggota yang berha 
langan hadir, maka ia dapat digantikan olch anggota Fraksinya 
dalam BURT. 

(5) Penggantian antar waktu anggota Pimpin an BURT dilakukan 
dengan mcmpcrhatikan kctcntuan schagaimana dirnaksud dalarn 
ayat (1) dan ayat (2), apahila anggota Pimpinan BURT yang 
bersangkutan berhalangan tetap. 
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Pasal 67 
(1) Pimpinan BKSAP merupakan satu kesatuan pimpinan yang ber 

sifat kolektif serta mencerminkan Fraksi-fraksi. 
(2) Pimpinan BKSAP terdiri atas seorang Ketua dan empat orang 

Wakil Ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota BKSAP, setelah 
penetapan keanggotaan BKSAP sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 66 ayat (2), dalam Rapat BKSAP yang dipimpin oleh 
Pimpinan DPR. 

(3) Pembagian tugas antara anggota Pimpinan BKSAP diatur sendiri 
berdasarkan tugas BKSAP. 

(4) apabila dalam rapat Pimpinan BKSAP ada anggota Pimpinan 
yang berhalangan hadir, maka ia dapat digantikan oleh anggota 
Fraksinya dalam BKSAP. 

(5) Penggantian antar waktu anggota Pimpinan BKSAP dilakukan 
dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) dan ayat (2), apabila anggota Pimpinan BKSAP yang 
bersangkutan berhalangan tetap. 

(6) Keanggotaan Pimpinan BKSAP tidak dapat dirangkap dengan 
keanggotaan Pimpinan Komisi. 

Susunan 
Pasal66 

(1) Susunan keanggotaan BKSAP ditetapkan oleh Rapat Paripurna 
berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi. 

(2) Pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada setiap permu 
laan Tahun Sidang, kecuali pada Permulaan Tahun Sidang terak 
hir darn rnasa keanggotaan DPR, DPR menetapkan keanggotaan 
BKSAP. 

(3) Penggantian antar waktu anggota BKSAP dapat dilakukan oleh 
Fraksinya apabila anggota BKSAP yang bersangkutan berhalan 
gan tetap. 

(4) BKSAP dibantu oleh sebuah Sekretariat, 

BAB X 
BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN 

Pasal 65 
Badan Kerja Sama Antar Parlemen, yang selanjutnya disebut dengan 
singkatan BKSAP, dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengka 
pan DPR yang bersifat tetap, 

(5) Pada akhir masa keanggotaan DJPR, BURT membuat inventa 
risasi masalah yang belum terselesaikan, 
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(1) Tugas BKSAP adalah : 
a. mcnggalang, rnembina, mcngolah, dan rncngembangkan hu 

bunga n persahabatan dan kerja sarna antara DPR dengan 
Parlcmen ncgara Iain, haik sccara bilateral maupun secara 
multilateral, terrnasuk organisasi internasional yang meng 
himpun Par lemcn-Par lcmcn dan/atau anggola-anggota Par 
lcmcn. 

b. mcmpcrsiapkan kchcrangkatan dclegasi DPR ke luar ncgeri. 
c. mernpcrsiapkan scgala sesuatu yang bcrhubungan dengan 

kunjungan dclcgasi Parlcmcn ncgara lain yang mcnjadi tamu 
DPR. 

d. mcnghimpun data da n inforrnasi mcngcnai scgala sesuatu 
yang berhubungan dcngan kerja sarna antar Parlcmcn. 

e. mengadakan cvaluasi dan mcngcmbangkan tindak lanjut dari 
hasil pclaksanaan tugas BKSAP, terutarna basil kunjungan 
dclcgasi DPR kc luar ncgcri. 

I. mcmb erikan saran dan usu! kcpada Pimp in an DPR tcntang 
masalah kcrja sama an tar Parlcrncn. 

(2) Untuk mclaksanakan tugus scbagaimana dimaksud dalam ayat 
(1), BKSAP dapat : 
a. mcugadakan konsultasi dcngan p ihak yang dip.mdang pcrlu 

mcngcnai hat yang tcrmasuk dalarn ruang lingkup tugasnya, 
dcngan tidak mcngurangi ketcntuan sebagnimana dirnaksud 
dalam Pasal 59; 

h. mcngadakan huhungan Jcngan Par lcmcn ncgara lain dan 
organisasi intcrnas ional sehagaimana dirnaksud dalam ayat 
(1) huruf a alas pcnugasan atau pcrsctujuan Pimpinan DPR; 

c. menga dakan huhungan dcngan organisasi in tcmusional di 
Juar organisasi intcrnasional scbagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) huruf a atas pcrsctujuan Rapal Paripurna berdasarkan 
pcrtimbangan Bada n .\1 usyawarah; 

d. menghadiri pcrtcmuan pcrsuhabatan mcngcnai hal yang tcr 
rn asuk dal arn ruang lingkup rugasnya atas penugasan atau 
pcrsctujuan Pimpinan DPR. 

(3) Dal am mc laksanakan tug.is sebagaimana dirnaksud dalarn ayat 
( 1) BKSAP bertanggung jawab kcpada DPR. 

(4) BKSAP mclapor kan hasil kunjungan dclcgasi DPR kcpada Rapat 
Par ipurna. 

(5) BKSAP mcmbcr ikan laporan tertulis kepada Badan Musyawarah 
sckurang-kurangnya sekal i dalam satu Tahun Sidang scrta mem 
bagikannya kcpada para Anggott. 

Tu gas 
Pasal 68 
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Pasal 73 
Pimpinan Panitia Kerja terdiri atas sekurang-kurangnya seorang Ketua 
yang dipilih dari dan oleh anggota Panitia Kerja setelah mendengar 
pendapat Fraksi-fraksi. 

Pasal 72 
Susunan keanggotaan Panitia Kerja ditetapkan oleh alat kelengkapan 
DPR yang mernbentuknya dengan sedapat mungkin didasarkan pada 
perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi. 

Pasal 71 
(1) Pimpinan Panitia Khusus merupakan satu kesatuan pimpinan 

yang bersifat kolektif serta mencerminkan Fraksi-fraksi. 
(2) Pimpinan Panitia Khusus terdiri atas seorang Ketua dan empat 

orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Panitia 
Khusus dalam Rapat Panila Khusus yang dipimpin oleh Pimpinan 
DPR. 

(3) Pernbagian .tugas antara anggota Pimpinan Panitia Khusus diatur 
sendiri berdasarkan tugas Panitia Khusus. 

(4) Apab ila dalam rapat Pimpinan Panitia Khusus ada anggota 
Pimpinan yang berhalangan hadir, maka ia dapat digantikan oleh 
anggota Fraksinya dalarn Panitia Khusus yang bersangkutan. 

(5) Penggantian an tar waktu anggota Pimpinan Panitia Khusus dilak 
ukan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) dan ayai (2). 

Susunan 
Pasal 70 

Susunan keanggotaan Panitia Khusus ditetapkan oleh Rapat Paripuma .. 
berdasarkan Panitia Khusus perimbangan jumlah anggota tiap-tiap 
fraksi. 

BAB XI 
PANITJA 

Kedudukan 
Pasal 69 

(1) DPR atau alat kelengkapan DPR, apabila memandang perlu da 
pat membentuk Panitia, yang bersifat sementara. 

(2) Panitia yang dibentuk oleh DPR disebut Panitia Khusus dan 
merupakan alat kelengkapan DPR, sedangkan Panitia yang diben 
tuk oleh alat kelengkapan DPR disebut Panitia Kerja, 

(6) Pada akhir masa keanggotaan DPR, BKSAP membuat inventa 
risasi masalah yang belum terselesaikan. 
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Pasal 76 
(1) Panitia Kcrja bertugas me la ksan akan tugas tertcntu Jan dalarn 

jangka waktu ter tentu yang ditctapkan olch alat kclengkapan DPR 
yang mcmbcntukn ya. 

(2) Tata car a k erja Panila Kcrja ditctupkan o lc h a lat kc len g kapan 
DPR yang mcrnbcntuknya. 

(3) Panitia Kerja bcrtanggung jaw.ib kcpada a lat kclcngkapan DPR 
yang mcmbcntuknya. 

(4) Panila Kerja dihubar kan olch alat kclcngkapan DPR yang mcm 
bcntuknya sctclah jang ka waktu pcnugasanny;i bcr akh ir atau 
karcna tugasnya din yatakan sclesai. 

(5) Tindak Ianjut hasil kcrja Pan it ia Kcrja ditctapk an o leh alat kc 
lengkapan DPR yang mcrnbcntukn ya. 

Tu gas 
Pasal 75 

(1) Panitia Khusus bcrtugas mclaksanukan tugas tcrtcntu dan dalarn 
jangka waktu tcrtcntu yang ditctapkan oleh Rapat Paripurna. 

(2) Panitia Khusus bcrtanggung jawab kcpada DPR. 
(3) Ketcntuan schagaimana dimaksud dalarn Pasal 59 ayat (4) berla 

ku pu la bagi Panitia Khusus scpanjang ketentuan dapat diher la 
kukan. 

(4) Rapat Paripurna dapat rncmperpanjang atau rncrnperpcndck jang 
ka waktu pcnugusan Panitia Khusus. 

(5) Panitia Khusus dibuhar kan olch DPR sctclah jangka waktu pe 
nugasannya hcrakhir atau karena tugasnya dinyatakan sclesai. 

(6) Rapat Par ipurn a rucuctapkaa tiud ak lanjut hasil kerja Panila 
Khusus, 

Pasal 74 
(1) Dalam kcanggotaan Pan itia dapat ditetap kan adanya anggota 

pcngganti. 
(2) Anggota pcngganli scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) meng 

gantikan kedudukan anggota Panitia dari Fraksinya yang bcrha 
langan. 

(3) Penggantian antar waktu anggota dan pcngganti Panila dapat 
dilakukan oleh Fraksin ya apabila anggota Panitia yang bersang 
kutan berhalangan tctap atau ada pcrtimhangan khusus dari Frak 
smya. 

(4) Panitia dibantu olch scbuah Sckrctariat. 
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(3) 

(2) 

Pasal 79 
Pada hari permulaan Tahun Sidang acara pokok adalah Pidato 
Kenegaraan Presiden dalam Rapat Paripurna. Apabila Presiden 
berhalangan, maka Pidato Kenegaraan disampaikan oleh Wakil 
Presiden. 
Dalam Rapat Paripurna pertama dari suatu Masa Sidang, Pimpi 
nan DPR menyampaikan Pidato pernbukaan yang terutama 
menguraikan rencana kegiatan DPR dalam Masa Sidang yang 
bersangkutan, 
Dalam Rapat Paripurna terakhir dari suatu Masa Sidang, Pimpi 
nan DPR menyampaikan pidato penutupan yang terutarna mengu 
raikan basil kegiatan dalarn masa reses sebelurnnya, basil kegia 
tan selama Masa Sidang yang bersangkutan, dan rencana kegiatan 
dalam Masa Reses berikutnya. 

(1) 

(2) 

(1) 

(2) 
(3) 
(4) 

(5) 

Tahun Sidang DPR dimulai pada tanggal 16 Agustus dan diakhiri 
pada tanggal 15 Agustus tahun berikutnya. Apabila tanggal 16 
Agustus jatuh pada hari libur, maka pembukaan Tahun Sidang 
dilakukan pada hari kerja sebelumnya. 
Tahun Sidang dibagi dalam empat Masa Persidangan. 
Masa persidangan meliputi Masa Sidang dan Masa Reses, 
Masa Sidang ialah masa kegiatan DPR yang dilakukan terutama 
di dalarn Gedung DPR. 
Masa Reses ialah masa kegiatan DPR di luar Masa Sidang, yang 
dilakukan oleh pada Anggota secara perseorangan atau berke 
lompok, terutama di luar Gedung DPR untuk melaksanakan 
Kunjungan Kerja. 

Pasal 78 
Masa Persidangan berikut acara dan jadwalnya ditetapkan oleh 
Badan Musyawarah, dengan memperhatikan agar pembahasan 
Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara serta Nota Keuangannya dan Rancangan Undang 
Undang ten tang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Penda 
patan dan Belanja Negara, dapat selesai tepat pada waktunya. 
Apabila Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat untuk 
menetapkan acara dan jadwal sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1), maka Pirnpinan DPR dapat menetapkan acara dan jadwai 
tersebut dengan memperhatikan pendapat Pimpinan Fraksi-fraksi. 

(1) 

BAB XII 
PERSIDANGAN DAN RAPAT DPR 

Ketentuan Umum 
Pasal 77 
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Jcnis Rapat DPR adnl.ih : 
a. Rapat Paripurna; 
b. Rapat Paripurna Luar Biasa: 
c. Rapat Fraksi; 
d. Rapat Pirnpinan DPR; 
e. Rapat Badan Musyawar.th; 
r. Rapat Kornisi; 
g. Rapat Gahungan Kom isi; 
b. Rapat BlJRT; 
1. Rapat BKSAP; 
J. Rapat Panitia Khusus; 
k. Rapat Panilia Kcrja; 
I. Rap at Kcrj a; 
m. Rapat Dcngar Pcndapat; 
n. Rapat Dengar Pcndupat Urnum. 

.Ienis Raput 
Pasal 81 

(1) Waktu rapat DPR adalah : 
a. Pagi : har i Sen in s.impa i dcngan h ar i Kam is dar i puku l 

09.00 sarnpai puku l 14.00; h ar i Jurnat, dar i pukul 
08.30 snmpai pu kul 11.00; hari Sabtu, dari pu ku l 
09.00 sampai pukul 13.00; 

b. malam : har i Sen in sampa i dcngan h ar i Jurnat, dar i pukul 
19.30 sarnpai pukul 23.30. 

(2) Pcnyirnpangnn dari wn ktu rapat schagaimana dirnak sud dalam 
ayat (1) uit...:ntukan olch Tapat yang bcrsangkutan. 

(3) Scmua jcnis rapat DPR dilnkuk.m di Gcdung DPR. 
(4) Pcnyimpnngun dari tcm pat r apat scbagnimana dirnn ksud dalarn 

ayat (3) hanya daput dila kuk.m alas pcrsctuju.in Pimpinan DPR . 

Pasal80 

(4) Dalam Rapat Paripurna penutupan Masa Sidang tcra kh ir dari 
suatu Tahun Sidang, Pimpin.in DPR menutup Masa Sidang dan 
Tahun Sidang dcngan pidato pcnutupan yang tcrutama rncngurai 
kan hasil kcgiatan DPR sclarna Tahun SiJang yang bersangkutan. 

(5) Dalarn Rapat Paripurna pcnutupan Masa Sidang tcrakhir dari 
masa kcanggotaan DPR, Pirnpinan DPR mcnutup Masa Sidang 
dcngan pidato penutupan yang tcrutama mcnguraikan hasil 
kcgiatan DPR sclama musa kcanggotaan DPR yang bcrsangkutan. 
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(1) Rapat Komisi ialah rapat anggota Komisi yang dipimpin oleh 
Pimpinan Komisi. 

(2) Rapat Pimpinan Komisi ialah rapat anggota Pimpinan Komisi 
yang dipimpin oleh Ketua Komisi. 

Pasa] 88 
(1) Rapat Gabungan Komisi ialah rapat bersama yang diadakan oleh 

Jebib dari satu Komisi, dihadiri oleh anggota Komisi-komisi yang 
bersangkutan dan dipimpin oleh Pimpinan rapat Gabungan 
Komisi. 

(2) Pimpinan Rapat Gabungan Komisi merupakan satu kesatuan pim 
pinan yang bersifat kolektif serta mencerminkan unsur Pimpinan 
Komisi-komisi yang bersangkutan dari Fraksi-fraksi. 

(3) Pimpinan Rapat Gabungan Komisi terdiri atas seorang Ketua dan 
empat orang Wakil Ketua, yang dipilih oleh anggota Komisi 
komisi yang bersangkutan dari Pimpinan Komisi-komisi tersebut, 
dalam Rapat Gabungan Komisi yang dipimpin oleh Pimpinan 
DPR, kecuali apabila Badan Musyawarah menentukan lain . 

Pasal 87 

Rapat Badan Musyawarah ialah rapat anggota Badan Musyawarah 
beserta anggota penggantinya yang dipimpin oleh Pimpinan Sadan 
Musyawarah. 

Pasal 86 

(1) Rapat Paripurna Luar Biasa ialah Rapat Paripurna yang diadakan 
dalam Masa Reses, apabila : 
a. diminta oleh Presiden; atau 
b. dikehendaki oleh Pimpinan DPR dengan persetujuan Badan 

Musyawarah; atau 
c. diusulkan oleh sekurang-kurangnya dua puluh orang Anggo 

ta dengan persetujuan Badan Musyawarah. 
(2) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pimpinan DPR 

mengundang Anggota untuk menghadiri Rapat Paripurna Luar 
Biasa tersebut. 

Pasal 84 
Rapat Fraksi ialah rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh Pimpinan 
Fraksi. 

PasaJ 85 
Rapat Pirnpinan DPR ialah rapat anggota Pimpinan DPR yang di 
pimpin oleh Ketua DPR. 

Pasal 83 

Pasal 82 
Rapat Paripurna ialah rapat Anggota yang dipimpin oleh Pimpinan 
DPR dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang 
dan tugas DPR. 
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Pasal 9J 
(1) Rapat Kcrj a ia lah r:ipat :111L1ra Kom isi. br.:bcr:1p<1 Korn isi dalu m 

rupat G;1bung:111 Kornisi. .u.iu Paniti.; Kh uxux dcngan Pcrncrintah, 
d a l.un h a l ini Pr cs i dcn d:1n/:1L1u Mc n tc r i y;1ng d i t u nj u k u n t u k 
mcw.iki linya. a Lis und:1ng:1n Pirnp in.m DPR., y;ing dipirnpin olch 
Pi m pi nun Koru i si , Pi mp i nan Ru p.u Gab un u.m Korn is i, at au 
Pimpin.rn Paniti:1 Khusus. 

Paxul 92 
R:1p:1l Pun iti.: Knj;1 ia l.rh r:qi:it angg1•L1 Pan itiu Kcrjn y:1ng dipirnjiin 
olch Pimpiu.ui Pan iti.i Kcrj.r. 

l'asal 91 
(l) R;1p;it Pan it ia Khu sus i:1Li11 r.iput ;111gg(>\a Parut ia Khusus y;ing 

dipimpin olch Pin1pin;111 P:11;iti:1 Kl.usus. 
(2) Rapa t Pi nip i n a n Pa nit ia Kh usus i.rlu h ru p.rt :1nggot:i Pimpinan 

Paniuu Khuxus y;rng di11i11111in o lch KL·t11;1 P:rnit1;1 Khusus. 

Pasal 90 
(1) Rapat 13KSAP iu l.rh r:q1:1t angg<it:1 BKSAP y:inl!. dipimpin olch 

Pirnpin;in BK.SAP. 
(2) R:1p:it Pimpin.m BKSAP i:1L1h r.ipat ;1n~g11t:1 Pimpin.m BKS/\P 

y;u1g. dip impin nkh Kc1u:1 BKSAP. 

P~sal89 
( l) Ra pat BLRT ial.rh r:ip:1l :111ggllt:1 l3L:RT hc.c.crla ;inggota pcnggan 

tinya yang dipirnpin ulch Pimpin.in I3URT. 
(2) Rap.rt Pirnpinan Bl:RT i.il.rh r;1p:1t :1nggllla Pimpinan Bl:RT yang 

dipimpin olch Kctu« Bl'RT. 

(4) Pcmbagian tug.is antara ;rngglila Pimpinan Rapat Gaburigan Ko 
misi diatur scrulir i bcr dasark.m tugas Pimpinun Rapat Gabungan 
Kornixi. 

(5) Ap.ihila d;1L1m Rapa! Pimpinan dar i Rapa! Gahungan Komis: ada 
ang.g,ota Pirnpinan R:1p:1\ Cahung;rn Korn isi yang h crh a ian g u n 
h adir , m a k a i<J Japal diganli k an olch anggota Frnkxinya dnlarn 
Pimpin.m Kornixi d.ilum lbp;1t Gubung.m Komisi tcr scbut. 

(6) Rapa: Pimpiu.m d.ir: Rapat Cahung:111 Komisi iabh rapat anggota 
Pim pi n an Ra p.it G:1huni:::in Ko m is i y;1ng d ipirn pin ol c h Kctu a 
Rap;1 t CJ abu ng:rn Korn isi. 

(7) Pcngg;1ntian a n tar wa kt u anggot:i Pimpi nan Rupar Gabung.m 
Komisi dil.rkukun 1,.kngan mcrnpcrh.uikan kden\u;rn seh;1g.aimana 
diru.rkxud dalum ;iy;1t (2) dun :1yat (3). 
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Sil'at Rapat 
Pas.ii 96 

(1) Rapat Paripurna, Rapat Paripurna Luar Biasa, Rapat Komisi, 
Rapat Gabungan Kornisi, dan Rapat Panitia Khusus pada dasar 
nya bcrsifat tcrbuka, kccunli apahila rapat yang bcrsangkutan atau 
Badan Musyawarah rncrnutuskan rapat terscbut tcrtutup. 

(2) Rapat Pimpinan DPR, Rapat Pimpinan alat kclcngkapan DPR 
yang lain, Rnpat BURT, Jan Rapat Panitia Kcrja bcrsifat tertutup. 

(3) Rapat Badan Musyawarah Jan Rapat BKSAP pada dasarnya 
bersifat tcrtutup, kccuali apabila Bndan Musyawarah mcmutuskan 
rapat tcrscbut bcrsitat tcrbuka. 

(4) Sifat Rapat Fraksi ditcntukan scndiri olch Fraksi yang bersang 
kutan, 

(5) Rapat tcrbuka ialah rapat yang sclain dihadiri olch para anggota, 
juga dapat d ih adiri olch hukan anggota, haik yang diundang 
rnaupun tidak. 

(6) Rapat tcrtutup ialah rapal yang hanya boleh dihadiri olch anggota 
dan mcrcka yang diundang. 

Pasal 97 
(1) Rapat terbuka yang scdang bcrlangsung dapat diusulkan untuk 

dinyatakan tcrtutup, baik olch Kctua Rapat maupun olch salah 
satu Fraksi dan/atau Pcmcrintah yang menghadiri rapal tcrscbut. 

Pasal 95 
Rapat Dcngar Pcndapat Umum ialah rapat antara Komisi, bcbcrapa 
Komisi dalam rapat Gabungan Kornisi, atau Panitia Khusus dcngan 
pcrscor angan, kclornpok, organisasi atau hadan swasta, baik alas 
undangan Pirnpinan DPR maupun alas pcrmintaan yang bcrsangkutan, 
yang dipimpin olch Pimpinan Komisi, Pimpinan Rapa! Gahungan 
Kornisi, atau Pimpinan Panitia Khusus. 

Pasal94 
Rapat Dengar Pcndapat ialah rapat antara Komisi, bcbcrapa Kornisi 
dalarn rapat Gahungan Kornisi, atau Panitia Khusus dcngan Pejahat 
Pcrnerintah yang mcwakili lnstansinya, baik alas undangan Pimpinan 
DPR maupun atas pcrmintaan Pcjabat Pcrncrintah yang bcrsangkutan, 
yang dipimpin oleh Pimpinan Komisi, Pirnpinan Rapat Gabungan 
Komisi, atau Pirnpinan Panitia Khusus. 

(2) Undangan sebagaimana dimaksud dalarn ayat (1) disarnpaikan 
kepada Presiden dan/atau Mcntcri yang ditunjuk untuk rncwakili 
nya dengan mcncantumkan persoalan yang akan dibicarakan serta 
diberikan waktu sccukupnya untuk mcmpclajari persoalan terse 
but. 
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(4) 

(3) 

'/) ~- 

Pas al 100 
Apab ila p;ida waktu y:111g tclah d itcntuka n untuk rncrnhukn r.rpat, 
tL!lbr h.ul ir tc lu h Jil:1ndaL111g:ini olch l cb ih dar i svp.ir uh ju111L1h 
anggota rupat d.m dih.ulir i ulch unsur scrnua Fr akxi, rnuk a Kctu.i 
Rapat mcmhu k.i rnp.u. 
Apabil» p:1Ja waktu y;ing lcl:ih uitcntuk.m unluk mcrnbuku r.ipat, 
kctcntu.m schagaimana dimaksud dalam ayat (l) be lum dipcnuh i, 
m aka Kctua Rap.rt m cnun d.i pcmhu kaun r.rpat icr sebut paling 
lama satu jam. 
J iku pada akhir wuktu pcnunda.m, kclcntuan scbaguirnan., dirnak 
sud dalarn ayat (I) bclum ju!_.!a dipcnuhi , m:1ka Kctua R:1p:1t dap;1t 
rnernbuka r.rp.rt. 
Rapa! scbagaimana dirnaksud da l.rrn :1yat (J) dupat mcng.nnb i! 
kcputuxan apahila mcm enuhi ku oru m sch;1t!:1imana di.uur dalam 
Bah XV 

(1) 

Tata Cara Rapat 
Pasal 99 

(1) Schclum mcngh.uliri r.ipat. SL'li;1p AnggnL1 mcn;ind:1t:l!lg:1ni daltar 
h.ulir. 

(2) Untuk para Cnd:mg;m discdi:1k.:111 tbftar h.rdir tcr scmlir i 

Pasal98 
(1) Pcmhicaruan dal.un r.rpat tcrtutup p:id:1 d:is:1rny;1 hcrxi lat r:1h;1sia 

Jan tidak ho lch diumumk.m. 
(2) Si Lit rahasi:1 schag:1im:1na dim.i kxud J:1L1m ayat (I) 1ug;1 hurus 

dipcg.mg tcguh olch mcrcka y;int-: mcngct.rhui pcrnbicaraan d.ilarn 
rap.rt tcrtutup tcrscbut 

(3) Karena sif:1tnya dunutau k:1rc11:1 h.rl tcn cntu , m.i kn b.ri k at<is usu] 
Kctua Rapat maupun atas usu] s:1L1h s:itu Frakxi. J:111';1tau Pcmc 
r intuh y;rng: mcng:haLliri r.ip.n tcrscbut. r ap.it d;1p;1l m c mut u sk.rn 
untuk mcng urnumk.m sc luruh a t.ru sch;1p:i<lil d.ir i pcmb icarn.in 
da larn rupat tcrtutup itu. 

(2) Apabila dipandang pcr lu, rupat d apat tlitund a untuk serncntara 
guna mcrnb cr i waktu kcpa da Pi mp in an Ruput, Fraksi-fraksi 
dan/atau Pemerintah mcrnbicar.rk.m usu! scbagairnana dirnuksud 
dalam ayat (1). 

(3) Rapat yang bcrsangkutan mcrnutusk.ui apakah usu! sch;1g;1i- rn.ma 
dim.ikxud d.ilam uyat (I) disctujui a tau ditulak. 

(4) Dal am ha! rup at m cn vctujui usu! tcrscb ut. m n kn Kc tu a Rapat 
rn cn yata k.m rapat yan~ b~·rs;1ng:kulan schag::1i rap.n tcrt utup dan 
rncmpcrsilahk.m para pcninjau rncningualk.m ru.inu r.ip.rt. 
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Tata Cara Mengubah Acara Rapat 
Pasal 104 

(1) Usul perubahan terdapat acara DPR yang telah ditetapkan oleh 
Badan Musyawarah, baik mengenai perubahan waktu maupun 
mengenai masalah baru yang ingin dimasukkan dalam acara, 
dapat diajukan oleh Fraksi, alat kelengkapan DPR, atau oleh 
Pernerintah kepada Pimpinan DPR untuk segera dibicarakan 
dalam Rapat Badan Musyawarah. 

(2) Usul perubahan sebagairnana dimaksud dalam ayat (1) diajukan 
secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang 
diusulkan, selarnbat-Iambatnya dua hari sebelum acara rapat yang 
bersangkutan dilaksanakan, 

(3) Pimpinan DPR dapat mengajukan usul perubahan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) kepada BadanMusyawarah, 

(4) Badan Musyawarah rnembiearakan dan mengambil keputusan 
terhadap usul penrbahan sebagaimana dimaksud dalarn ayat (1) 
dan (3). 

(5) Apabila Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat, maka 
berlakulah ketentuan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 78 ayat 
(2). 

Pasal 103 
Apabila Ketua berhalangan, maka rapat dipimpin oleh salah seorang 
Wakil Ketua, dan apabila Ketua dan Wakil Ketua berhalangan, maka 
rapat dipimpin oleh Anggota yang tertua usianya di antara yang hadir. 

Pasal 101 
(1) Setelah rapar dibuka, Ketua Rapat dapat meminta kepada Sekreta 

risRapat agar memberitahukan kepada rapat mengenai surat 
masuk dan surat keluar yang dipandang perlu. 

(2) Rapat dapat membicarakan surat masuk dan surat keluar tersebut. 

Pasal 102 
(1) Setelah semua acara yang ditetapkan selesai dibicarakan, maka 

Ketua Rapat menutup rapat. 
(2) Apabila acara yang ditetapkan untuk suatu rapat belum terselesai 

kan, sedangkan waktu rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
80 telah habis, maka Ketua Rapat menunda penyelesaian acara 
tersebut untuk dibicarakan dalam rapat berikutnya, atau menerus 
kan penyelesaian acara tersebut atas persetujuan rapat, 

(3) Sebelum menutup rapat, Ketua Rapat mengernukakan pokok 
pokok keputusan dan/atau kesimpulan yang dihasilkan oleh rapat, 
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Pasal 109 
(1) Ketua Rapat d a p a t m c nc ntukan la m.ut ya para anggota r ap at 

berhicara. 
(2) Apabila scorang pcrnhicara mclampaui hatas wak tu yang tclah 

ditentukan, maka Kctua Rapat rncrnpcringatkannva dan mcminta 
supaya pcrnhicara mcngakhiri pcmhicaraannya. 

Pasal 108 
(1) Giliran bcrbicara diatur olch Kctua Rapat mcnurut urutan pcndaf' 

taran nama. 
(2) Angguta rapal bcrhicar a di tun pat yang tclah di>,\.:Jiakan sctclah 

dipcrsilahkan oleh Kctua Rapat. 
(3) Scorang anggota r aput y:ing bcrhalnngan pada waktu mcn dapat 

giliran.bcrhicara, dapat dig:mlikan olch anggora rapat dari Fraksi 
nya dcngan scpengct.rhunn Kctua Rupar. 

(4) Pcmbicara dalam rapat tidu k belch dig:mggu sclarna hcrbicara. 

Pusal 107 
( 1) Scbclurn hcrhicara, anggota rapat yang: akan hcrbicara mendaftar 

kan narnan ya leh ih d.ihulu. Pcrid.utaran itu dapat juga dilaku kan 
olch Fraksin ya. 

(2) Anggota raput yang bcl urn rncnda ltarkan namanya scbagaimana 
dirnaksud dalarn ayat (1) tidak bolcb bcrbicara, kccua li apabila 
rncnurut pcrul.rpat Ketua Rapa! ada alasan yang dapat ditcrima. 

Tata Cara Permusyawar atan 
Pasal 106 

(1) Kctua Rapat mcnjaga agar rapnt bcrjalan sesuai dcngan kctentuan 
dalarn Pcraturan Tata tcrtib, 

(2) Ketua Rapat hanya bcrhic.rrn sclaku Pirnpinan Rapat untuk men 
jclaskan masa lah yang m cnjadi po kok pcmb icar aan , rncnunjuk 
kan duduk persoalan yang scbcnnrnya, mcngcmbalikan pcmbica 
r aan kepada po kok pcr soa lan , da n menyimpulkan pcmb icaraan 
para anggota rapat. 

(3) Apabila Kctua Ra pat hcn d a k h c r h icara se la k u anggota r apat , 
maka untuk scruentara pirnpinan rapat discrnhkan kcpada anggota 
Pimpinan yang lain. 

Pasal 105 
(1) Da larn kcadaan mcmaksa, Pimpin.m DPR, Fra ksi atau Presiden 

dapat mengajukan usul pcruhahan terhadap acara Rapat Paripuma 
yang scdang berlangsung. 

(2) Rapat yang bersangkutan scgcra mcngarnbil keputusan tcrhadap 
usu! pcrubahan acara tersehut. 
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Pasal 113 
(1) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan sebagai 

mana dimaksud dalam Pasal 112, maka Ketua Rapat melarang 
pembicara tersebut meneruskan pembicaraannya. 

(2) Apabila larangan sebagairnana dimaksud dalam ayat (1) masih 
juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, maka Ketua Rapat 
meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan rapat. 

(3) Apabila pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan se 
bagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka ia dikeluarkan dengan 

Apabila seorang pembicara menggunakan kata-kata yang tidak layak, 
atau melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat, atau 
menganjurkan untuk melakukan perhuatan yang bertentangan dengan 
hukum, maka Ketua Rapat memperingatkan agar yang bersangkutan 
mengbentikan perbuatan itu, dan/atau memberikan kesempatan kepa 
danya untuk menarik kembali kata-katanya. Jika pembicara memenuhi 
permintaan Ketua Rapat, maka kata-katanya itu dianggap tidak pernah 
diucapkan dan tidak dimuat dalam Risalah atau Catatan Rapat. 

Pasal 112 

Pasal 111 
(1) Seorang pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembica 

raan, kecuali dalam hat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110. 
(2) Apabila seorang pembicara menurut pendapat Ketua Ra pat me 

nyimpang dari pokok pernbicaraan, maka Ketua Rapat mempe 
ringatkannya dan meminta supaya pembicara kembali kepada 
pokok pembicaraan, 

(1) 
Pasal 110 

Setiap waktu dapat diberikan kesempatan kepada anggota rapat 
melakukan interupsi untuk : 

· a. meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya 
mengenai masalah yang sedang dibicarakan; 

b. menjelaskan soal yang di dalam pembicaraan menyangkut 
diri dan atau tugasnya; 

c. mengajukan usu] prosedur mengenai soal yang sedang dibi- 
carakan; atau 

d. mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sernentara. 
Ketua dapat membatasi lamanya pembicara melakukan interupsi 
mengenai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 
Terhadap pembiraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 
a tidak diadakan pembahasan. 
Usul sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan d, untuk 
dapat dibahas, harus mendapat persetujuan rapat. 

(2) 

(3) 

(4) 
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Risalah, Catatan Rapat, 
dan Lapnrun Singkat 

Pasal 115 
(1) Untuk setiap Rapat Paripurna dan Rapat Paripurna Luar Biasa, 

dibuat Risalah Resmi yang c.litandatangani olch Ketua Rapat. 
(2) Risalah ialah caratan Rapat Pcripurria atau Rapat Paripurna Luar 

Biasa yang dibuat sccar a lcngkap dan b cr isi sc lur uh jalannya 
pernbicaraan yang dilakukan dalarn rapat, sorta dilcngkapi dcngan 
catatan tcntang : 
a. jenis dan sifat rapat; 
b. hari dan tanggal rnpat; 
c. tern pat rapat; 
d. acara rapat; 
e. waktu pcmhukaan Jan pcnutupan rapat; 
f. Kctua dan Sckretaris Rapat; 
g. jumlah dan narna Anggota yang mcnandatangnni daltar hadir 
h. Undangan yang hadir. 

Pasal 116 
(1) Sctclah r apat selesai , Sekr etar is Rapat scccpatnya mcnyusun 

Risalah Sernentara untuk scgcra dibagikan kcpada para Anggota 
dan pihak yang bersangkutan. 

(2) Setiap anggota dan pihak yang hcrsangkulan dibcri kescmpatan 
untuk mengadakan kore ksi terhadap Risalah Sementara itu dalam 
waktu cmpat hari scjak ditcriman ya Risalah Scmcntara tcrsebut 
dan mcnyampaikannya kepada Sckrctaris Jcnderal DPR. 

(3) Apabila terjadi perbedaan pendapat tcntang isi Risalah Semcnta 
r a, maka kcputusan discrahkan kcpada Kctua Rapat yang her 
sangkutan. 

(4) Setelah batas waktu sebagaimana dirnnksud dalarn ayat (2) hahis, 
maka Sckrctaris Rapat scgera mcnyusun Risalah Resrni untuk 
dibagikan kepada para Anggota dan pihak yang hcrsangkutan. 

Pasal 114 
(1) Apabila terjadi peristiwa scbagaimana dirnaksud Jalam Pasal 112 

dan Pasal 113, dan Ketua Rapat bcrpcndapat bahwa rapat tid.rk 
mungkin dilanjutkan, maka Kctua Rapat mcnutup atau mcnunda 
rapat tersebut. 

(2) Lama penundaan rapat scbagaimana dimaksud dalam ayat (I) ti 
dak boleh melebihi dua puluh cmpatjnm. 

paksa dari ruang rapat atas perintah Ketua Rapat. Yang dimaksud 
dengan ruang rapat ialah ruangan yang dipcrgunakan untuk rapat, 
termasuk ruangan untuk undangan dan peninjau. 
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(2) 

(3) 
(4) 

Undangan ialah : 
a. mereka yang bukan Anggota, yang hadir dalam rapat DPR 

alas undangan Pimpinan DPR. 
b. Anggota yang hadir dalam rapat alat kelengkapan DPR atas 

undangan Pimpinan DPR, yang bukan anggota alat keleng 
kapan tersebut, 

Peninjau ialah mereka yang hadir dalam rapat DPR tanpa undang- 
an Pimpinan DPR. · 
Untuk Undangan dan Peninjau disediakan tempat tersendiri. 
Undangan dan Peninjau wajib mentaati tata tertib rapat dan/atau 
ketentuan lain yang diatur oleh DPR. 

(1) 

Undangan dan Peninjau 
Pasal 120 

(1) Setelah rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) 
selesai, Sekretaris Rapat secepatnya menyusun Laporan Singkat 
dan Catatan Rapat Sementara untuk segera dibagikan kepada para 
Anggota dan pihak yang bersangkutan. 

(2) Setiap Anggota dan pihak yang bersangkutan diberi kesempatan 
untuk mengadakan koreksi terhadap Catatan Rapat Sementara itu 
dalam waktu empat hari sejak diterimanya Catalan Rapat Semen 
tara tersebut dan menyampaikannya kepada Sekretaris Rapat 
yang bersangkutan, 

Pasal 119 
(1) Pada Risalah, Catalan Rapat, dan/atau Laporan Singkat mengenai 

rapat yang bersifat tertutup, harus dicantumkan dengan jelas kata 
"RAHASIAfl. 

(2) Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa suatu hal 
yang dibicarakan dan/atau diputuskan dalam rapat itu tidak 
dimaksudkan dalam Risalah, Catalan Rapat, dan/atau Laporan 
Singkat. 

Pasal 118 

Pasal 117 
(1) Untuk setiap Rapat Pimpinan DPR, Rapat Badan Musyawarab, 

Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat BURT, Rapat 
BKSAP, dan Rapat Panitia Khusus, dibuat catatan Rapat yang 
ditandatangani oleh Ketua Rapat yang bersangkutan, 

(2) Catalan Rapat ialah catatan yang memuat pokok pembicaraan, 
kesimpulan, dan keputusan yang dihasilkan dalam rapat sebagai 
mana dimaksud dalam ayat (1), serta dilengkapi dengan catatan 
tentang hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2). 

(3) Untuk rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga dibuat 
Laporan Singkat yang hanya memuat kesimpulan dan keputusan 
rapat. 
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Tinglwt Pemhicaraan 
Pasal 125 

(1) Pemb ahasan Rancangan Undang-Undang d ila ku kan mela)ui 
empat tingkat pcmhicaraan, kccuali apabila Badan Musyawarah 
mcncntukan pembahasan dcngan proscdur singkat. 

Pasal 124 
Rancangan Undang-Undang yang sudah disctujui DPR, disampaikan 
olch Pimpinan DPR kcpada Prcsiden untuk disahkan mcnjadi Un 
dang-Undang. 

Pasal 123 
Apabila ada du a Rancangan Undang-Undang yang diajukan mcnge 
nai hal yang sarna, maka yang dib icarakan adalah Rancangan Undang 
Undang yang ditcrima lcbih dulu, dan Rancangan Undang-Undang 
yang diterima kcmudian dipergunakan scbagai pclcngkap. 

BAB XllJ 
PE~1BENTUKAN UNDANG-UNDANG 

Kctcntuan Umum 
Pasal 122 

(1) DPR bcrsama-sama dcngan Pr e s idcn rn cmb cntuk U ndang 
Undang. 

(2) Rancangan L'ndang-Undang dapat bcrasal dar i Pemerintah atau 
berupa Usu! Inisiatif dari DPR. 

Pasal 121 
(1) Kctua Ra pat menjaga agar ketcntuan scbngaimana di ma ksud 

dalam Pasal 120 tctap dipatuhi. 
(2) Kctua Rapat dapat mcminta agar Undangan dan/atau Pcninjau 

yang mcngganggu kctcrtib an rapal mc ninggalkan rnang r apat; 
apabila permintaan itu tidak diindahkan, rnaka yang bersangkutan 
dikeluarkan dcngan paksa dar i ruang rapat alas pcrintah Kctua 
Rapat. 

(3) Apabila tcrjadi peristiwa scbagairnana dimaksud dalam ayat (2) 
Kctua Rapat dapat mcnutup a tau menunda rapat tcrscbut. 

(4) Lama pcnun daan r apat scbagaimana dirn aksud dalam ayat (3) 
tidak bolch melchihi dua puluh cmpatjam. 

(5) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan Kctua 
Rapat, telapi tidak mempunyai hak suara; Peninjau tidak rncrn 
punyai hak su ar a , dan ti da k holeh menyatakan sesu atu , baik 
dengan pcrkataan maupun dcngan cara lain. 
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Pembicaraan tingkat II ialah : 
a. Dalam hal Rancangan Undang-Undaug yang berasal dari Peme 

rintah : 
1. Pemandangan Umum dalam Rapat Paripurna oleh para Ang 

gota yang membawakan suara Fraksinya terhadap Rancangan 
Undang-Undang beserta Keterangan atau Penjelasan Peme 
rintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf a; 

2. Jawaban Pemerintah dalam Rapat Paripurna terhadap Peman 
dangan Umum para Anggota sebagaimana dimaksud pada 
angka I di atas, atau 

b. dalam hal Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif: 
1. Tanggapan 'Pernerintah dalarn Rapat Paripurna terhadap 

Rancangan Undang-Undang Usu I lnisiatif beserta penjelasan 
Pimpinan Komisi, Pimpinan Rapat Gabungan Komisi, atau 
Pimpinan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
126 huruf b; 

2. Jawaban Pimpinan Komisi, Pimpinan Rapat Gabungan Ko 
misi, atau Pimpinan Panitia Khusus alas nama DPR dalam 
Rapat Paripurna terhadap tanggapan Pemerintah sebagaima 
na dimaksud pada angka 1 di atas. 

Pasal 127 

Pembicaraan tingkat I ialah : 
a. Keterangan atau Penjelasan Pemerintah dalam Rapat Paripurna 

terhadap Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Pemerin 
tah; atau 

b. Keterangan atau penjelasan dalam Rapat Paripurna oleh Pimpinan 
Komisi, Pimpinan Rapat Gabungan Komisi, atau Pimpinan Pani 
tia Khusus atas nama DPR terhadap Rancangan Undang-Undang 
Usul Inisiatif 

Pasal 126 

(2) Empat tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) adalah : 
a. tingkat I dalam Rapat Paripurna; 
b. tingkat II dalam Rapat Paripurna; 
c. tingkat III dalam Rapat Komisi; 
d. tingkat IV dalam Rapat Paripurna; 

(3) Sebelum dilakukan pembicaraan tingkat II, III, dan IV diadakan 
Rapat Fraksi. 

(4) Apabila dipandang perlu Badan Musyawarah dapat menentukan 
babwa pembicaraan tingkat I!J dilakukan dalarn Rapat Gabungan 
Komisi dalarn Panitia Khusus. 
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Pasal 133 
Rancangan Undang-Uridang untuk mcratifikasi dan/atau mcmhcr i 
kan persctu j ua n atas pern ya taan pcm ng, pcm huatan pcrdarnaian , dan 
pcrjanjian dengan ncgara lain yang disampaikan oleh Presidcn kcpada 
DPR, dibahas dan di sclcsaikan m cnur ut kctcn tuan scbagaimana 
dirnaksud dalam Pasal 125 sarnpai dengan 129. 

Pasal IJ2 
Rancangan Undang-Umlang yang bcrasal Jari Perncr intah dnpat dita 
rik kcmhali, sehclum pcmbicaraan tingkat III bcrkahir. 

Pasul lJ 1 
(1) Dalam Raput Paripurna hcrik utnya sctcluh Rancangan Undang 

Undang ditcrirna olch Pimpinan DPR, Kctua Rapat mcmhcritahu 
kan kcpada para Anggota 

(2) Tcr hada p pcmbuhasnn Jan pcnyc lcsa ian sc lanjutn ya hcrlaku 
kctcniuan schagaimana dirna ksud dalam Pasal 125 sampni dcngan 
Pasal 129 dcngan mcmperhatikan kctcntuan yang khusus hcrlaku 
hagi Rancangan Undang-Undang yang bcrusal duri Pcmcr intah. 

Pasal DO 
(l) Rancangan Undang-Und.mg yang hcrasal dar i Pcrncrintah disarn 

paikan kcpada Pimpinan DPR dcng.rn Amanat Prcsidcn. 
(2) Aman at Prcsidcn scb.iga i mu na d irna ksud dalam ayat ( 1 ), men yc 

b ut juga Mcntcri yang. mcwakili Pcrncr intah dalarn mclakukan 
pcrnbahasan Rancangan Undung-Undang tcrsebut, 

Pcmhicaraan tingkat IV ialah : 
a. pengambilan Kcputusan dalnm Rapat Paripurna, yang didahului 

olch : 
1. Laporan hasil pcmhicaraan tingbt 111; 
2. Pcndapat Akhir dar i Fraksi-Fr aksi yang disarnpaikan ulch 

anggotanya, yang apahila dip;incJang pcrlu dapat pula disertai 
dcngan catatan tentang pcndir ian Fraksi; 

h. pcrnber ian kcsernpatan kcpada Pcrncrintah untuk mcnyampaikan 
samhutan tcrhad.ip pcngarnbilan kcputusan tcrscbut di atas, 

Pasal 128 
Pcrnbicaraan tingkat Jll ialah pcmhahasan dalam Rapat Komisi, Rapat 
Gabungan atau Rapal Panitia Khusus, yang dilakukan bcrsarna-sama 
dcngan Pcmcrintah. Apahila dipandang pcrlu dapat pula d ilakukan 
pcmbahasan secara intern dalarn r apa t Komisi, Rapat Gabungan 
Kornisi, atau Rapat Panitia Khusus. 

Pasal 129 
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Raneangan Uadang-Undang Usul Inisiatif 
Pasal 134 

(1) Sekurang-kurangnya dua pu!uh orang Anggota, yang tidak hanya 
terdiri dari satu Fraksi, dapat mengajukan usu! Rancangan 
Undang-Undang usul Inisiatif. 

(2) Usul Rancangan Undang-Undang Usu] Inisiatif tersebut serta 
penjelasannya disampaikan dengan tertulis kepada Pimpinan 
DPR, dengan disertai daftar nama dan tandatangan Para Pengusul 
serta Fraksinya. 

(3) Dalam Rapat Paripurna berikutnya setelah usul Rancangan 
Undang-Undang Usul Inisiatif diterima oleh Pimpinan DPR, 
Ketua Rapat memberitahukan kepada para Anggota tentang 
masuknya usul Racangan Undang-Undang Usul Inisiatif, dan 
usul tersebut kemudian dibagikan kepada para Anggota, 

( 4) Dalam Rapat Badan Musyawarah yang diadakan untuk menen 
tukan waktu pembicaraan usul Rancangan Undang-Undang Usu! 
Inisiatif tersebut dalam Rapat Paripurna, kepada para Pengusul 
diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk rnemberikan penjela 
san tentang usul tersebut, 

(5) Ra pat Paripurna memutuskan apakah usu I Rancangan Un dang 
Undang Usu] Inisiatif tersebut secara prinsip dapat diterima men 
jadi Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPR atau tidak. 
Keputusan tersebut diarnbil setelah diberikan kesempatan kepada 
Pengusul untuk memberikan penjelasan dan kepada Fraksi-fraksi 
untuk memberikan pendapatnya. 

(6) Setelah Usul Rancangan Undang-Undang Usu! Inisiatif tersebut 
diputuskan menjadi Rancangan Undang-Undang Usul lnisiatif 
DPR, DPR menugaskan kepada Komisi, Rapat Gabungan Ko 
misi, atau Panitia Khusus yang dibentuk, untuk membahas dan 
menyempurnakan Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif 
tersebut, 

(7) Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPR sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (6) dibagikan kepada para Anggota dan 
oleh Pimpinan DPR disarnpaikan kepada Presiden dengan per 
mintaan agar Presiden menunjuk Menteri yang akan mewakili 
Pemerintah dalam melakukan pembahasan Rancangan Undang 
Undang Usul Inisiatif tersebut bersama-sama dengan DPR. 

(8) Terhadap pernbahasan dan penyelesaian selanjutnya berlaku 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 sampai dengan 
Pasal 129 dengan memperhatikan ketentuan yang khusus berlaku 
bagi Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif. 
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BAB XIV 
PENETAPAN ANGGARAl'i PENDAPATAN 

DAN BEL\NJA .\EGARA 
Pasal 138 

Dalam mclaksanakan wewcnang Jan tug.as DPR sebagaimana dimak 
sud dalam Pasal 4 ay at ( 1) huruf b dan c, diudakan kcgiatan scbagai 
hcrikut : 
a. pcrnbicaraan pcndahu lu an dcngan Pcmcrintnh dalam rangka me 

nyusun Rancangan Anggaran Pcndapatan Jan Belanja Negara; 

Pcraturan Pemerintuh Pengganti Undang-Undang 
Pasal 137 

(1) Peraturan Pcmcr intah Pcrigganti Un dang-Undang dibicarakan 
oleh DPR pada kcscmp.uan pcrtama sctclah Pcraturan Perncrintah 
Pcngganti Undang-Undang tcr scbut diundangkan dan disampai 
kan olch Prcsidcn kcpada DPR. 

(2) Terhadap pcrnhah asun Jan pcn yclcsn ian Pcratur an Perncrintah 
Pengganti Undang-Und.mg berlaku kctcntuan scbag aimana dirnak 
sud dalam Pasal 125 sarnpai dcngan Pasal 129 dcngan mernper 
hat ik.m k cte n tu an yang khusus b cr laku Rancangan Undang 
Undang yang bcrasal dari Pcrncr intah. 

Apabi la scbc lurn pcngarnhi!an kcput usan dalam Rapat Paripurna 
scbagaimana d irnaksud dalarn Pasal 134 ayal (5), jumlah pcnanda 
tangan usul Rancangan Undang-Undang Usu I lnisiatif mcnjadi kurang 
dari dua puluh orang, ma ka harus diadakan pcnamhahan penarida 
tangan sebingga jumlahnya mcnjadi sekurang-kurangnya dua puluh 
orang dan tidak hanya tcrdir i dar: satu Fraksi. Apabila sampai dua kali 
Masa Persidangun jumlah pcnanda tangan yang dimnksud tiuak dapal 
dipcnuhi, maka usu! tcrschut mcnjndi gugur. 

Pasal 136 
para Anggota. 

Pasal 135 
(1) Selama usul Rancangan Undang-Undang Usu I Inisiatif belum 

dibicarakan dalam Badan Musyawarah, para Pcngusul bcrhak 
mengajukan pcrubahan. 

(2.) Sclama usu! Rancangan Undang-Undang Usul Inis iatif belum 
dipuluskan mcnjadi Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif 
DPR, para Pcngusul hcrhak mcnarik usulnya kcmbali. 

(3) Pcmbcr itahuan tcntang pcrubahan atau pcnarikan kcrnbali usu) 
schagaimana dimaksud dalarn ayal (1) dan ayat (2) harus ditanda 
tangani olch scmua Pi:ngusul Jan disampaikan dcngan tertulis 
kepada Pirnpinan DPR, yang kcrnudian membagikannya kepada 
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Pasal 142 
(1) Terhadap pembahasan dan penyelesaian selanjutnya Rancangan 

Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara serta Nota Keuangannya berlaku ketentuan sebagaimana 

• 

Pasal 141 
Kornisi APBN segera membahas Rancangnan Undang-Undang ten 
tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Nota Keuangan 
nya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 dan menyampaikan hasil 
pembahasan tersebut berupa pokok-pokok pikiran kepada Rapat Pari 
puma sebelum pernandangan umum para Anggota . 

Pasal 140 
Dalam tujuh hari pertarna tiap perrnulaan tahun takwim Presiden 
menyampaikan Pidato Pengantar Rancangan Undang-Undang tentang 
Anggaran Pendapatan dan Bclanja Negara serta Nota Keuangannya 
dalam Rapat Paripurna. Apabila Presiden berhalangan, maka Pidato 
Pengantar tersebut disarnpaikan oleh Wakil Presiden. 

Pasal 139 
(1) Pembicaraan pendahuluan dalam rangka penyusunan Rancangan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara oleh Komisi-kornisi 
dalam Rapat Kerja dengan Pemerintah dilakukan dalarn Masa 
Sidang pertama pada tiap Tahun Sidang. 

(2) Hasil Rapat Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disam 
paikan oleh Pimpinan Komisi-komisi dalam Rapat Komisi 
APBN. 

(3) Rapat Kerja penyelcsaian terakhir pernbicaraan pendahuluan 
dilakukan oleh Komisi APBN dengan Pemerintah. 

b. penyampaian Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara serta Nota Keuangannya oleh 
Presiden kepada DPR dan pembahasannya serta pen etapan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

c. penyampaian dan pembahasan Laporan Setengah Tahunan; 
d. Pembahasan bersama-sama dengan Pemerintah mengenai perki 

raan Tarnbahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara yang sedang berjalan; 

e. penyampaian dan pembahasan serta penetapan Rancangan 
Undang-Undang tentang Tambahan dan Perubahan atas Ang 
garan Pendapatan dan Belanja Negara; 

f, penyampaian dan pembahasan Rancangan Undang-Undang ten 
tang Perhitungan Anggaran Negara. 
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Pas:ll 145 
(1) Rancangan Undang-Undang tcnlang Tamhahan Jan Pcruhahan 

atas Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Negara disnmpaikan olch 
Pr esidco kcpada DPR schclurn Tahun Anggaran yang hcrsangku 
tan bcrakhir. 

(2) Pernbahasan dan pcnyclesaian Rancangan Undang-Undang ten 
tang Tamhahan dan Pcruhahan alas Anggaran Pcndapatan dan 
Bclanja Negara dilaksanukan scperti pcrnbahasan dan pcnyelesai 
an Rancangan Undarig-Undang tcntang Anggaran Pcridapatan dan 
Bclanja :\cgara dcngan mcncrnpuh proscdur singkat, dan diusa 
hakan agar selcsai sclamhat-Jamhatnya satu bu lan sctclah Pcmc 
rintah mcnyampaikan pcnjclasan mcngcnai Rancangan 'rndang 
Undang tcrsebut kcpada Rapat Paripurna. 

Pasal 144 
Komisi APBN mengadakan Rapat Kerja dcngan Pcrncrintah untuk 
mcmbahas pcrkiraan Tarnhahan dan Pcrubahan atas Anggaran Pen 
dapatan dan Bclanja Negara yang scdang b erjalan dalarn triwu lan 
ketiga sctiap Tahun Anggaran. 

Pas:ll 143 
Komisi APBN mcngadakan pcmbahasan terhadap Laporan Sctengah 
Tahunan, yang disampaikan o l ch Pcmcrintah kcpada DPR selarnhat 
lambatnya salu bu lan setclah pcrtcngahan pcrtama Tahun Anggaran 
yang bersangkutan hcrakhir. 

dirnaksud dalam Pasal 125 sampai dengan Pasal 129, dcngan 
tarnbahan ketentuan sehagai bcrikut : 
a. Rapat Kerja dcngan Pcmer intah diadakan olch Kornisi 

kornisi; 
b. Komisi APBN mcngadakan rapat dengan Pimpinan Komisi 

komisi untuk menarnpung saran dan pendapat Komisi 
komisi; 

c. Rap at Kcrj a p en yc lcs aian tcrakhir Rancangan Undang 
Undang tentang Ariggaran Pendapatan dan Bclanja Negara 
diadakan olch Kornisi APBN dcngan Pcmcrintah, dcngan 
mcrnpcrhatikan saran dan pcndapat dari pcmandangan umum 
para Anggota scrta jawahan Pcmcrintah, Badan Musyawarah, 
Kornisi-kornisi, dan Fraksi-Iraksi. 

(2) Pcmbahasan Pcrnhahaxan Rancangan Undang-Undang tcntang 
Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Negara scrta Nola Keuangan 
nya harus sclcsai sclamhat-lamhatnya satu hulan sebelum tanggal 
1 April Tahun Anggaran yang hcrsangkutan. 
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Pasal 150 
Setiap keputusan rapat DPR, baik berdasarkan mufakat maupun ber 
dasarkan suara terbanyak, mengikat semua pihak yang bersangkutan, 

Pasal 149 
(1) Setiap rapat DPR untuk dapat mengambil keputusan berdasarkan 

mufakat memerlukan kuorum sehagaimana dimaksud dalam Pasal 
152, dan untuk dapat mengambil keputusan berdasarkan suara 
terbanyak memerlukan kuorum sebagairnana dimaksud dalam 
Pasal 155 ayat (1) huruf a. 

(2) Apabila kuorurn sebagaimana dimaksud dalarn ayat (1) tidak ter 
capai, maka rapat ditunda sebanyak-banyaknya dua kali dengan 
tenggang waktu masing-masing sekurang- kurangnya dua puiuh 
empatjam. 

(3) Apabila setelah dua kali penundaan, kuorum sebagaimana dimak 
sud dalam ayat (1) belum juga tercapai maka : 
a. jika terjadi dalam rapat Paripuma, masalahnya menjadi batal; 
b. jika terjadi dalam Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, 

Rapat BURT, Rapat BKSAP, atau Rapat Panitia Khusus, 
cara penyelesaiannya diserahkan kepada BadanMusyawarah; 

c. jika terjadi da1am Rapat Badan Musyawarah, cara penyele 
saiannya diserahkan kepada Pimpinan Badan Musyawarab 
dengan memperhatikan pendapat Pimpinan Fraksi-Fraksi. 

Pasal 148 
(1) Semua jenis rapat DPR dapat mengambil keputusan. 
(2) Keputusan rapat DPR berupa persetujuan atau penolakan. 

BAB XV 
TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

Ketentuan Umum 
Pasal 147 

(1) Pengambilan keputusan adalah proses penyelesaian terakhir suatu 
masalah yang dibicarakan dalam rapat DPR. 

(2) Pengambilan keputusan dalam rapat DPR pada asasnya diusaha 
kan sejauh mungkin dengan cara musyawarah untuk mencapai 
mufakat, 

(3) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud da 
lam ayat (2) tidak mungkin lagi, maka keputusan diambil berda 
sarkan suara terbanyak, 

Pass! 146 
Pembahasan dan penyelesaian Rancangan Undang-Undang tentang 
Perhitungan Anggaran Negara dilaksanakan dengan menernpuh 
prosedur singkat, 
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PasaJ 155 
(1) Keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah, apahila : 

a. diambil dalam rapat yang terdaftar hadirnya telah ditandatan 
gani olch lehih dari scparuh jumlah anggota rapat (kuorum); · 

b. disetujui oleh lebih dar i separuh jurnlah anggota rapat yang 
menandatangani daftar hadir; 

c. didukung oleh tidak hanya satu Fraksi. 
(2) Pcmberian suara untuk mcnyatakan setuju, menolak atau tidak 

mcnyatakan pilihan (abstain) dilakukan olch para anggota rapat 

Pasal 153 
(1) Pcngarnbilan kcputusan bcr dasarkan mufakat dilakukan sctelah 

kcpada para anggota rapat yang hadir dihcrikan kcscmpatan untuk 
mcngcmukakan pcndapat serta saran, yang kcmudian dipandang 
cukup untuk ditcrirna olch rapat scbag.u sumbangan pendapat dan 
pikiran bagi pcnyclcsuian rnusa lah yang scdang dimusyawarah 
kan. 

(2) Untuk dapat mcngurnbil kcputusan scbagaimana dirnaksud dalam 
ayat (1) Kctua Rapat atau Pan it ia yang d itunjuk untuk itu me 
n yiapkan rancangan kcputusan yang mcn ccrm in kan pendapat 
dalam rapat. 

Keputusan Berdasarkan Suara Terhanyak 
Pasal 154 

Kcputusan berdasarkan suara tcrbanyak diarnhil, apabila keputusan 
bcrdasarkan mufakat sudah t i dak mungkin rlicapai , kar cna adanya 
pcndirian dalarn rapat dari scbagian anggota rapat yang tidak dapat 
dipcrtcmukan lagi den gun pc n d i r ian anggota r a pat l a in n y a , a ta u 
karcna waktu yang sudah sangat mcndcsak. 

PasaJ 152 
Keputusan bcrdasarkan mufakat adalah sah, apahita diamhil dalam 
rapat yang daftar hadirnya tclah ditandatangani olch lcbih dari separuh 
jumlah anggota rapat dan dihadiri olch unsur sernua Fraksi (kuorum). 

Keputusan Berdasarkan Mufakat 
PasaJ 151 

Hakckat Musyawarah untuk mufakat adalah suatu cara pelaksanaan 
Dernokrasi Pancasila untuk mcrumuskan dan/atau memutuskan suatu 
ha) dcngan kebulatan pendapat (mufakat), yang bersumber pada inti 
paham kcrakyatan y;ing dipimpin oleh hikmat kebijaksariaan dalam 
Pcrmusy awar a tari/Perwa kil an, hcrdasarkan kch en da k ra kya t, iti kat 
haik, pikiran schat, kcjujuran, da n penuh rasa tanggung jawab demi 
pcrsatuan dan kesatuan hangsa scrta kcpcntingan rakyat. 
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Pasal 157 
(1) Pemungutan suara tentang orang atau masalah yang dipandang 

penting oleh rapat, dapat dilakukan secara rahasia. 
(2) Pemberian suara secara rahasia dilakukan dengan cara : 

a. tertulis; 
b. tanpa menyebut nama dan Fraksi pemberi suara; 
c. tanpa ditandatangani, 

(3) Apabila basil pemungutan suara secara rahasia tidak memenuhi 
ketentuan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 155 ayat (1) huruf 
b, maka pemungutan suara diulang sekali lagi dalam rapat itu 
juga. 

(4) Apabila basil pemungutan suara ulangan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (3) ternyata tidak juga memenuhi ketentuan sebagai 
mana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) huruf b, maka orang 
atau masalahnya menjadi bata1. 

BAB XVI 
SEKRETARIAT JENDERAL DPR 

Kedudukan 
Pasal 158 

Sekretariat Jenderal DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 
(3), merupakan unsur pelayanan DPR, yang berkedudukan sebagai 
Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara. 

yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, atau 
tertulis, 

(3) Penghitungan suara dilakukan dengan menghitung secara lang 
sung tiap-tiap anggota rapat, Fraksi demi Fraksi, kecuali dalam 
hal pemungutan suara secara rahasia. 

Pasal 156 
(1) Apabila karena sifat masalah yang dihadapi tidak mungkin dica 

pai keputusan berdasarkan suara terbanyak dengan satu kali 
pemungutan suara, maka Ketua Rapat mengusahakan agar dapat 
diambil keputusan terakhir mengenai rnasalah tersebut secara 
keseluruhan. 

(2) Apabila basil pemungutan suara tidak memenuhi ketentuan seba 
gaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) huruf b dan c, maka 
dilakukan pemungutan suara ulangan, yang pelaksanaannya 
ditangguhkan sampai rapat berikutnya dengan tenggang waktu 
sekurang-kurangnya dua puluh empat jam. 

(3) Apabila basil pemungutan suara ulangan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2) ternyata tidak juga memenuhi ketentuan sebagai 
mana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) huruf b dan c, maka 
masalahnya menajdi batal. 
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Tu gas 
Pasal 162 

Tugas Sekretariat Jenderal DPR adalah : 
a. mclayani scgala kebutuhan DPR, agar DPR dapat melaksanakan 

wewenang dan tugasnya dengan scbaik-baiknya; 
b. melaksanakan kcbijaksanaan kcrumahtanggaan DPR yang telah 

ditentukan oleh Pimpinan DPR, tcrmasuk kescjahtcraan Anggota 
dan pegawai Sekretariat Jcnderal DPR; 

c. mcmhantu Pimpinan DPR dalam mcnyiapkan penyusunan Ran 
cangan Anggaran Bclanja DPR, dcngan ketcntuan bahwa : 
l. hasil penyusunan Rancangan Anggaran Bclanja DPR, terse 

but, sebclurn disampaikan kcpada Pimpinan DPR terlcbih 
dahulu disampaikan kepada BURT untuk diadakan pcnclitian 
dan penycmpurnaan, sebagairnana dimaksud dalam Pasal 64 
ayat(l)hurufcangka l ; 

2. dalam proses penyclcsaian Rancangan Anggaran Belanja 
DPR selanjutnya, Sckrctar iat Jenderal DPR bersarna-sama 
dengan BURT memusyawarahkan penctapan Rancangan 
Anggaran Bclanja tcrscbut c.lcngan Pcmcrintah, sehagaimana 
dimaksud dalarn Pasal 64 ayat (1) huruf c angka 2; 

3. dalam pcmcrincian Anggaran Belanja DPR, Sekr etar iat 
Jcnderal DPR, bcrsama-sama dengan BURT, merurnuskan 
perincian tersebut, scbagaimana dirnaksud dalarn Pasal 64 
ayat (1) huruf c angka 3; 

d. mcmberikan pcnjclasan dan data yang dipcrlukan oleh BURT; 

Pasal 161 
Susunan organisasi dan tata kerja Sckrctariat Jcndcral DPR ditetapkan 
olch Pimpinan DPR sctelah rnendcngar pertirnbangan BURT dengan 
rncngindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 160 
(1) Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekrctaris Jenderal DPR diangkat 

dan diberhcntikan olch Prcsidcn atas pcrtimbangan DPR. 
(2) DPR dapat mcngajukan usul kepada Prcsiden mcngcnai pengang 

katan dan pembcrhentian Sckretaris Jcnderal dan Wakil Sckreta 
ris Jenderal DPR. 

Susunan 
Pasal 159 

(1) Sekretariat Jcnderal DPR dipimpin olch scorang Sekretaris Jen 
deral, yang dalam m elaksanakan tugasnya bcrtanggung jawab 
kcpada Pimpinan DPR. 

(2) Sekretaris Jenderal DPR dibantu olch seorang Wakil Sekretaris 
Jcndcral. 
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(3) 

(2) 

Semua surat masuk beserta ternbusan surat jawaban sebagairnana 
dimaksud dalam Pasal 165 ayat (2), disarnpaikan oleh Sekretaris 
Jenderal kepada Pimpinan DPR. 
Pimpinan DPR menentukan apakah surat rnasuk tersebut sesuai 
dengan permasalahannya akan ditangani sendiri, atau diteruskan 
kepada alat kelengkapan DPR yang lain, dan/atau Pimpinan 
Fraksi. 
Apabila Pimpinan DPR memandang perlu, surat masuk dapat 
diperbanyak dan dibagikan kepada para Anggota. 

(1) 
Pasal 166 

Surat Masuk 
Pasal 165 

(1) Sernua surat yang dialamatkan kepada DPR diterirna oleh Sekre 
tariat Jenderal DPR dan segera dicatat serta diberi nomor agenda. 

(2) Semua surat masuk, kecuali yang menyangkut tugas intern Sekre 
tariat Jenderal DPR, segera dijawab oleh Sekretaris Jenderal atas 
nama Pimpinan DPR, yang memberitabukan kepada pengirim 
bahwa suratnya telah diterima, dan apabila masalahnya sedang 
dalam proses pengolahan, hal ini dapat diberitahukan kepada 
pengirim surat, 

BAB XVII 
SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR 

Ketentuan Umum 
Pasal 164 

Tata cara pencatatan Surat masuk dan surat keluar serta penanganan 
selanjutnya diatur oleh Sekretaris Jenderal DPR. 

Pasa] 163 
Sekretaris Jenderal DPR, dengan persetujuan Rapat Paripurna, dapat 
menjadi anggota organisasi internasional yang menghirnpun para 
Sekretaris Jenderal Parlemen, dan memberikan laporan tertulis serta 
pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatannya dalam organisasi 
tersebut kepada Pimpinan DPR, dengan memberikan tembusan 
kepada anggota Badan Musyawarah. 

e. melaksanakan hal lain yang ditugaskan oleh Pimpinan DPR; 
I, melaporkan secara tertulis pelaksanaan tugasnya selama Masa 

Persidangan yang lalu, kepada Pimpinan DPR pada setiap permu 
laan Masa Persidangan, dengan memberikan tembusan kepada 
anggota Badan Musyawarah dan anggota BURT. 
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Pasal 169 
(1) Scmua surat keluar, terrnasuk surat undangan rapat DPR kccuali 

Rapat Fraksi, ditandatangnn i olch salah scorang anggota Pimpi 
nan DPR atau Sckrctaris Jcndcral alas nama Pimpinan DPR. 

(2) Ketentuan schagaimana dimaksud da la m ayat ( 1) diatur lchih 
lanjut oleh Pimpinan DPR 

Pasal 170 
(1) Pcngiriman surat keluar dilakukan olch Sckrctariat Jcndcral DPR. 
(2) Scbclum dikirimkan kepada al am at yang hersangkutan sernua 

surat keluar dicatat Jan diberi nomor agenda. 
(3) Sckrctariat Jcnderal menyampaikan tcmbusan surat kcluar kepada 

alat kelengkapan DPR yang bcrsangkutan dan kepada pihak yang 
dipandang perlu. 

Surat Keluar 
Pasal 168 

(1) Konsep surat jawaban dan/atau tanggapan terhadap surat masuk 
yang dihuat olch al at kclcngkapa n DPR, disampaikan kcpada 
Pimpinan DPR melalui Sckrctaris Jcndcral. 

(2) Apabila isi surat jawahan yang dihuat olch a lat kelcngkapan DPR 
disctujui olch Pimpinan DPR, maka surat jawahan tcrschut segcra 
dikirimkan kepada alamat yang bersangkutan, 

(3) Apabila isi surat jawaban scbagairnana dima ksud dalam ayat (2) 
tidak disctujui oleh Pirnpinan DPR, maka rnasalahnya dihicarakan 
dcngan pimpinan alat kclcngkapan DPR yang hcrsangkutan. 

(4) Apabila pernbicaraan scbagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak 
mcnghasilkan kescpakat an , rna ka masalahnya diajukan kcpada 
Badan Musyawarah untuk ditcntukan penyelesaian selanjutnya. 

Pasal 167 
(1) Sekretaris alat kelengkapan DPR sctclah mencrima surat-surat 

dari Pimpinan DPR, rnernbuat daftar pcncrimaan surat, yang me 
muat dengan singkat pokok-pokok isi surat, dan scgera rncnyam 
paikannya kepada Pimpinan alat kelcngkapan DPR yang ber 
sangkutan. 

(2) Pimpinan a la t kclcngkapan DPR d a l arn Rap at Pimpinan 
membicarakan isi surat-surat masuk itu serta cara pcnyclesaian 
selanjutnya. 

(3) Apabila pimpinan alat kelengkapan DPR memandang pcrlu, surat 
masuk dapat diperbanyak olch Sckrctaris alat kelengkapan yang 
bersangkutan Jan dihagikan kcpada para anggota untuk dibicara 
kan dalarn rapat alat kclcngkupan tcrsebut, serta ditctapkan cara 
penyelcsaian sclanjutnya. 
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BAB XIX 
KETENTUANPENlITUP 

Pasal 174 
(1) Usu] perubahan dan/atau tambahan mengenai Peraturan Tata 

Tertib ini hanya dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya dua 
puluh orang Anggota. 

(2) Usul perubahan dan/atau tambaban sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) dengan penjelasannya disampaikan dengan tertulis 
kepada Pimpinan DPR, dengan disertai daftar nama dan tanda 
tangan para Pengusul. 

Pasal 175 
(1) Usul perubahan dan/atau tambahan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 174 oleh Pimpinan DPR disampaikan kepada Badan 
Musyawarab untuk dibahas dan diambil keputusan, serta dibagi 
kan kepada para Anggota. 

(2) Oleb Pimpinan DPR usu! perubahan dan/atau tambahan sebagai 
mana dimaksud dalarn Pasal 174, dengan disertai keputusan 
Badan Musyawarah, diajukan kepada Rapat Paripurna untuk 
diambil keputusan. 

Pasal 176 
Hal-hat yang belum diatur dalarn Peraturan Tata Tertib ini diputuskan 
oleh Rapat Paripurna atas usul Badan Musyawarah. 

Ketentuan yang mengatur tentang Tanda Anggota DPR ditetapkan 
oleh Rapat Paripurna atas usul Badan Musyawarah, 

Pasal 173 

BAB XVIII 
Lambang DPR dan Tanda Anggota DPR 

Pasal 172 
Ketentuan yang mengatur tentang makna dan bentuk serta cara 
penggunaan Lambang DPR ditetapkan oleh Rapat Paripuma atas usul 
Badan Musyawarah. 

Arsip Surat 
Pasal 171 

Tata cara penyusunan arsip surat masuk dan surat keluar diatur oleh 
Sekretaris Jenderal DPR. 

(4) Apabila Pimpinan DPR memandang perlu, surat keluar dapat 
diperbanyak dan dibagikan kepada para Anggota. 
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