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Stockholm, di IPU ke-88 3. Konperensi 
swedia. 

4. Upacara Apel Penqhormatan kepada Pimpinan 
DPR-RI Periode 1987-1992. 

Setelah dibahas dan dipertimbangkan, 
maka kegiatan ini dapat disusun dan diwujud 
kan dalam bentuk sebuah buku Suplemen 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
Periode 19.87-1992 yang berisikan mengenai 
laporan-laporan sebagai berikut: 
l. Sidang Umum AIPO ke-13 di Jakarta 
2. Pertemuan AIPO- Parlemen Eropa (PE) ke-8 

di Jakarta. 

Setelah buku sejarah yang ber 
judul "DEWAN PERWllILAN RAltYAT 
RBPUJLIK INDONESIA PBRIODB 
1987-199211 terbit dan beredar, 
maka sambutan yang kami terima 
diluar dugaan. Keseluruhan 
tanggapan sangatlah menggembi 
rakan, karena ternyata segenap 
Anggota DPR-RI yang terhormat 
sangat menghargai adanya pe 

nerbitan DPR-RI Periode 1987-1992 yang sis 
timatika dan susunannya dibuat agak berbeda. 

Yang lebih menggembirakan lagi adalah 
adanya saran dan pemikiran-pemikiran untuk 
meminta agar dimuat tambahan mengenai' kegi 
atan DPR-RI Periode 1987 - 1992 yang terjadi 
di penghujung bulan September 1992 karena 
pada waktu buku tersebut diedarkan ternyata 
kegiatan-kegiatan dimaksud baru atau sedang 
berlangsung sehingga belum sempat dicantum 
kan. 

llTA PBNGANTAR 



(ii) 

SOELAKSONO, SH. 

SEKRETARIS JENDERAL 
Desember 1992 Jakarta, 
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Tidak lupa untuk seluruh sumbangan 
fikiran yang diberikan demi kemajuan kita 
bersama1 disampaikan ucapan banyak terima 
kasih. 

Tiada lain harapan kami1 dengan pener 
bitan buku Suplemen ini akan dapat menambah 
penampilan dan isi buku ini menjadi sebuah 
buku sejarah yang lebih sempurna dan benar 
benar dapat dirasakan manfaatnya. 

5. Upacara Perpisahan segenap Anggota DPR-RI 
Periode 1987-1992 bersama Wakil Presider. 
RI. 
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2. SUSATYO MARDHI Wakil Ketua 
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4. DRS.SOEJOED BINWAHJOE, SH Anggota 
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14. DR.NY.IDA YUSI DAHLAN' Anggota 
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Adapun susunan Delegasi DPR-RI ke Sidang 
Umum AIPO ke-13 tersebut, sebagaimana ter 
tuang dalam surat keputusan Pimpinan DPR-RI 
tanggal 16 Juli 1992 Nomor 63/Pim/IV/1991- 
1992 adalah sebagai berikut: 

Sesuai dengan putusan Sidang Umum AIPO ke- 
12, maka Sidang Panitia Kerja dan Sidang 
Umum AIPO ke-13" yang berlangsung di Jakar 
ta, Indonesia mulai tanggal 21 s/d 26 Sep 
tember 1992. Tidak seperti pada Sidang-si 
dang Umum AIPO sebelumnya, maka kali ini 
Delegasi DPR-RI dipimQin oleh Wakil Ketua 
DPR-RI/KORPOL Yth. Bapak Saiful Sulun 
dengan 30 orang anggota Delegasi dari semua 
Fraksi DPR-RI. 

PENDAHULUAN 

S.IDANG PAN.IT.IA ltERJA DAN SIDANG VMOM AIPO 
KE-13 DI JAKARTA, 

BAB 'I 
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1. DRS. SOEJOED 
BINWAHJOE, SH 

Komisi orqanisasi 
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INTEN SOEWENO 
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Anggota 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Ar··ggota 
SE:kretar is 
Sekretaris 

Anggota 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Anggota 

PEMBAGIAN TUGAS 

16. DR. J. RIBERU 
17. CLEMENTINO DOS REIS AMARAL 
18. A. HARTONO 
19. SOEARDI 
20. DRA.DJUMJATNI G.S. 
21. SOEWARNO 
22. DR.TAHERI NOOR, MP. 
23. AHMAD ROESTANDI, SH 
24. H. IMRON ROSYADI, SH 
25. NY. AISYAH AMINY, SH 
26. DRS. H. BUNYAMIN 

MATTALITTI 
27. DRS. H. ZARKASIH NUR 
28. MARCEL BEDING 
29. SARDJITO DHARSOEKI 
30. ABERSON MARLE SIHALOHO 
31. SJOFJAN NOOR, BA 
3 2 • H.Z;SAN AMS AR 1 BA 
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FLOOR LEADER 
RAPPORTEUR 

KET U A 

ANGGOTA 
ANGGOTA 
ANGGOTA 

RAPPORTEUR 
ANGGOTA 

KET U A 
FLOOR LEADER 

1. MARZUKI DARUSMAN, SH 
2. DRS. SOEJOED 

BINWAHJOE, SH 
3. MARCEL BEDING 

gomi1i 1om.unika lers&JIA: 

1. DRS. THEO L. SAMBUAGA 
2. H. IMRON ROSYADI 
3. NY. SUSILASTUTI 

SUTOPO ISNOMO 
4. DR. J. RIBERU 
5. DRA. DJUMJATNI 

GAUTMA SOEHODO 
6. AISYAH AMINY, SH 
7. ABERSON MARLE SIHALOHO 

Komisi Panel Dialog: 

1. NY. SUSANTINI 
SOEKONO, SE KET U A 

2. DR. TAHERI NOOR, MA FLOOR LEADER 
3. NY. DR. IQA YUSI OP 

DAHLAN \q RAPPORTEUR 
4. NY. SUSILASTUTI 

SUTOPO ISNOMO ANGGOTA 
5. ORA. NY. EMILIA LUN 

HADAITULLAH ANGGOTA 
6. DRA. DJUMJATNI 

GAUTAMA SOEHODO ANGGOTA 
7. DRSo H. BUNYAMIN 

MATTALITTI ANGGOTA 
8. SARDJITO DHARSUKI ANGGOTA 

ANGGOTA 
ANGGOTA 
ANGGOTA 

FLOOR LEADER 
RAPPORTEUR 
ANGGOTA 

Komisi Sosial Ekonomi 

2. UMBU HARAMBURU KAPITA. 
3. ACHMAD RUSTANDI, SH 
4. DRS. ZAMHARIR AR 
5. DR. IR. IRMA ALAMSYAH 

DJAJA PUTRA, MSc 
6. DRS. H. ZARKASIH NUR 
7. ABERSON MARLE SIHALOHO 
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1. Opening ceremony. 
Opening Ceremony dipimpin oleh 

Secara garis besar agenda sidang dapat diu 
raikan sbb 

JALANNYA PERTEMUAN DAN BASIL YANG DICAPAI 

Dalarn Sidang Umurn AIPO ke-13 di 
Jakarta ini, Sekretariat Tetap 
AIPO - dimana jabatan Sekretaris 
Jenderalnya dipegang oleh Putera 
Indonesia - membantu DPR-RI sepe 
nuhnya dalam persiapan dan pelak 
sanaan Sidang Umum AIPO ke-13 
tersebut. 

Dalam Sidang Panitia Kerja dan 
Sidang Umum AIPO ke-13 tersebut 
diselenggarakan pula Pertemuan 
AIPO - PE ke-8 

Sejak tanggal 23 Nopernber 1991, 
Presiden AIPO dijabat oleh Ketua 
DPR-RI, Yth. Bapak M. Kharis 
Suhud untuk rnasa jabatan satu 
tahun yang berakhir pada akhir 
Sidang Urnurn AIPO ke-13 ini yaitu 
pada tanggal 26 September 1992. 
Sidang Umum AIPO ke-13 ini di 
langsungkan di Indonesia dengan 
DPR-RI sebagai tuan rumah. 

Keempat 

Ketiga 

Kedua 

Pertarna 

Sidang Umum AIPO ke-13 dapat dikatakan 
mempunyai arti istimewa bagi DPR-RI disebab 
kan hal-hal sebagai berikut: 

ANGGOTA 

ANGGOTA 
ANGGOTA 
ANGGOTA 

4. A. HARTONO 
5. SUSATYO MARDHI 
6. DRS. THEO L. SAMBUAGA 
7. NY. SUSANTINI 

SOEKONO, SE 



5. 

a. Pengesahan Laporan Working Committee. 
b. Penentuan tanggal dan teapat Sidang 

Umum AIPO ke-14 tahun 1993. 
c. Penanda-tanganan Joint Communique. 
d~ Pidato penutup dari para Ketua Dele 

gasi. 

5. Sidanq Paripurna AIPO II. 
Sidang ini merupakan tabap akhir dari 
rangkaian Sidang umum AIPO dimana acara 
nya antara lain meliputi: 

a. Komisi Politik 
b. Komisi Sosial-Ekonomi 
c. Komisi Organisasi 
d. Komisi Dialog 
ee Komisi Joint Communique. 

4. Sidang-sidang Komisi: 
Sidang-sidang Komisi pada dasarnya dila 
kukan secara simultan dengan pembagian 
pembidangan sbb: 

dip imp in 
Delegasi 

3. Sidang Parlemen AIPO - PE ke-8 
Sidang pertemuan AIPO - PE ke-8 
oleh Ketua BKSAP/Wakil Ketua 
DPR-RI. 

2. Sidang Paripurna AIPO I 
Sidang Paripurna AIPO I dipimpin oleh 
Presiden AIPO, dilanjutkan dengan pidato 
pembukaan oleh para Ketua Parlemen dan 
Observer sebagai pengantar dan acuan 
terhadap permasalahan yang akan dibahas 
pada Sidang-sidang Komisi. 

Presiden RI, dilanjutkan dengan Pidato 
Presiden AIPO, Bapak M. Kharis Suhud dan 
pembacaan Amanat Tertulis dari para Kepa 
la Negara dan Kepala Pemerintahan oleh 
para Ketua Delegasi dan ditutup dengan 
Amanat Wakil Presiden RI, Bapak Soedhar 
mono, SH. 
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a. Masalah Kamboja. 
Sidang Komisi menyambut baik ditanda 
tanganinya Perjanjian damai dan penye 
lesaian masalah Kamboja pada tanggal 
23 Oktober 1991 di Paris sebagai lam~ 
bang kelahiran kernbali Bangsa Kamboja 
serta Era Baru hubungan damai di Asia 
Tenggara. Namun masih rnelihat adanya 
kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaan 
fase ke 2 dari perjanJian tersebut. 
Komisi menyatakan kepercayaan terhadap 
kemampuan rakyat Komboja dibawah Kepe 
mimpinan Y.M. Samdesh Norodorn Sihanouk 
dan anggota-anggota Badan Nasional 
Tertinggi (SNC), sebagai badan yang 
syah dan berkuasa di Karnboja, dalam 
bekerjasama dengan UNTAC untuk rnenga 
tasi kesulitan-kesulitan yang ada. 
Pentingnya semua kelompok untuk beker 
jasama sepenuhnya dalam melaksanakan 
perjanjian tersebut agar kesengsaraan 
rakyat cepat berakhir. Selanjutnya 
Komisi menyambut kesanggupan dukungan 
oleh masyarakat internasional yang 
dibuat selama konferensi menteri 
menteri tentang Rehabilitasi dan Re 
kontruksi Kamboja yang dise-lenggara 
kan di Tokyo pada tanggal 22 Juni 1992 

Komisi Politik. 
1. Masalah Regional. 

Ingin karni kernukakan terlebih dahulu bahwa 
butir-butir pokok dari amanat para Kepala 
Negara dan Kepala Pemerintahan yang pada 
kenyataannya mendasari berbagai pernbahasan 
dan diskusi dalarn berbagai Komisi. 
Materi perrnasalahan dan hasilnya dapat 
dikemukakan sebagai berikut: 

e. Upacara serah terima jabatan Presiden 
AIPO. 
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c. Laut Cina Selatan 
Komisi mendukung inisiatip pemerintah 
Indonesia dalam mengatur seminar-se 
minar informal secara teratur mengenai 
masalah Laut Cina Selatan. 
Mendesak pihak-pihak yang bersang 
kutan meneliti kemungkinan kerjasama 
di Laut Cina Selatan sehubungan de 
ngan keamanan naviga si dan komuni 
kasi kelautan, perlindungan terhadap 
polusi lingkungan laut, koordinasi, 
operasi-operasi SAR dan lain sebagai 
nya. Agar semua pihak yang bersang 
kutan melaksanakan prinsip-prinsip 
yang terkandung dalam" The Treaty of 
Amity and Cooperation in South East 
Asian sebagai dasar untuk pembentu 
kan suatu Kode Inter-nasional atas 
Laut Cina Selatan. 
Mengundang semua pihak yang bersang 
kutan untuk turut membina dukungan 
kepada pada Asean Declaration on .the 

dan menyatakan harapan akan lebih 
banyak lagi bantuan dimasa mendatang. 

b. Pengungsi Indochina. 
Comprehensive Plan of Action - CPA 
yang telah dihasilkan oleh Konferensi 
Internasional tentang Pengungsi Indo 
china· tanggal 13 - 14 Juni 1989 di 
Jenewa, merupakan acuan pokok dalam 
menyelesaikan masalah ini. Komisi 
menyayangkan adanya pemotongan secara 
substansi budget untuk kegiatan-ke 
giatan CPA yang menghambat pelaksa 
naannya. Pentingnya masyarakat inter 
nasional secara sungguh-sungguh untuk 
memberikan dana kepada UNCHR dan Or 
ganisasi-organisasi yang bersangkutan 
sehu-bungan dengan pentingnya masalah 
ini menyangkut sumber keuangan untuk 
menjamin pelaksanaan CPA. 
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a. Strukturisasi kembali,memfungsikan dan 
Demokratisasi PBB. 
Menguatkan keterikatan kepada tujuan 
dan prinsip-prinsip Piagam PBB. 
Kenyataan bahwa fungsi PBB sebagai 
forum internasional yang terbesar 
untuk memelihara perdamaian dan ke 
amanan internasional serta ternpat 
untuk rnendapatkan perdamaian dari 
persengketaan/krisis; untuk rnencapai 
kemerdekaan guna menjamin keamanan, 
hak untuk menentukan nasib sendiri 
rakyat-rakyat dibawah dominasi Asing 
dan hak untuk menikmati Hak-hak Azasi 
Manusia dan kemerdekaan yang menda 
sari untuk mernperoleh keadilan dan 
emansipasi sosial dan hubungan ekonomi 
yang adil, rraupun untuk mernpererat 
hubungan persahabatan dan hidup damai 
diantara bangsa-bangsa. 
Diharapkan adanya kesempa~an-kesem 
patan baru bagi PBB dalam mernecahkan 
konflik regional 1ang berlarut-larut, 
dan peningkatan peranan PBB yang lebih 
besar dalam memelihara perdamaian dan 
keamanan Lnternasional sekarang ini 
daripada w~ktu yang lalu. 
Komisi many€tujui adanya pembentukan 

.7 · R1 ; 2. Masalah-masalah Internasional. 

d. Myanmar 
Komisi menyatakan untuk membantu ke 
lanjutan perjanJ1an secara konsisten 
dan perhatian terhadap keadaan Hak 
hak Azasi Manusia di Myanmar yang 
merusak proses demokratisasi dan poli 
tik serta penuh harapan akan proses 
restorisasi secepatnya untuk menye 
hatkan negeri itu. 

South China Sea, pada tanggal 22 Juli 
1992 di Manila. 



b. Perdamaian dan Hukum Internasional 
Menyatakan bahwa hukum Internasional 
adalah erat kaitannya dengan hubungan 
internasional yang merupakan dasar 
menuju keamanan dan stabilitas dunia. 
Oleh karena itu masing-masing negara 
di dunia ini harus melak-sanakan hukum 
internasional dengan saling menghor 
mati kedaulatan dan kemerdekaan setiap 
negara serta menjaga perdamaian dan 
tanpa ikut campur tangan urusan ne 
gara-negara lain. 
Karenanya sepakat untuk menolak setiap 
gejala atau kegiatan apapun yang men 
jurus kepada pelanggaran pasal-pasal 
hukum internasioanl dan saling menjaga 
hubungan internasional. 

kembali dan perbaikan at.as struktur, 
dan prosedur tertentu dari PBB sebagai 
komponen yang penting dari kekuatan 
multilateral, dengan suatu pandangan 
untuk menjamin keikutsertaan yang sama, 
perwakilan yang lebih seimbang dan ke 
seimbangan yang lebih baik dalam meme 
lihara prinsip-prinsip dan tujuan-tu 
juan Piagam PBB. Komisi menghimbau ad~ 
nya hubungan yang seimbang antara Si 
dang Umum, Dewan Keamanan dan Sekjen 
PBB sesuai dengan aturan-aturan Piagam 
PBB. Sehubungan dengan ini respon Poli 
tik yang terkoordinasi harus dibuat o 
leh negara-negara anggota ASEAN agar 
dapat meningkatkan peranan Sidang Umum 
sebagai forum persidangan, perjanjian 
dan pembuatan keputusan tentang semua 
masalah global yang bersangkutan. Komi 
si juga menghimbau adanya perbaikan 
yang lebih banyak atas kepentingan-ke 
pentingan bersama dari organisasi dan 
metode kerja Sidang Umum, sehingga mem 
buat mereka responsif terhadap tuntu 
tan-tuntutan zaman. 
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d. Timur Tengah. 
Sangat prihatin terhadap kacaunya s1- 
tuasi didaerah Plestina, dataran ting 
gi Golan dan didaerah Arab yang dikua 
sai Israel dalam bentuk Agresi Politik 
dan penguasaan wilayah yang sangat rnem 
bahayakan kepada keamanan dan mengan 
cam perdamaian dikawasan tersebut. 
Oleh karena itu sangat mendukung ter 
hadap konperensi-konperensi perdamaian 
karena mempunyai tujuan untuk mencapai 
penyelesaian kesepakatan. Dalam kaitan 
ini rnendesak agar hasil konperensi 
perdarnaian Madrid dan perternuan beri- 

c. Ero pa. 
Komisi menyadari bahwa telah terjadi 
pembahasan struktur politik dan ekono 
mi di Eropa Tengah dan Timur yang me 
nyebabkan pengaruh kepada suasana du 
nia. 
Karenanya sanyat rnendukung terhadap 
turnbuhnya negara-negara baru dikawasan 
tersebut yang membawa kepada arah 
menuju kestabilan politik. 
Komisi sangat rnengutuk atas kejadian 
perselisihan etnik yang dilakukan di 
Serbia terhadap Bosnia yang terang 
terangan melanggar dan menodai Hak 
Azasi Manusia. Oleh karena itu men 
desak kepada mereka penyelesaian se 
cara darnai dengan membebaskan tawanan 
yang mendapat perlakuan yang tidak 
manusiawi. 
Menuntut agar kepada Bosnia diberikan 
kebebasan dan diberikan kemerdekaan pg 
nuh serta kedaan yang sama kepada wil£ 
yah disekitarnya. Sebaliknya segera di 
adakan penarikan mundur pasukan Serbia 
dari wilayah yang diduduki dan menggan 
ti dengan pasukan PBB yang mengawal 
dan ditempatkan disepanjang perbatasan 
kedua wilayah tersebut. 
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3 • l>§dnwtan Dasar tentang Rak Azasi lfanusia 
di a.sun .. 
Karena HAM ini mempunyai ragam ditiap 
tiap negara ASEAN dengan jatidiri ma 
sing-masinq maka untuk mencirikan HAM ini 
dipakai dasar panel-panel dari pada dek 
larasi universal HAM dalam piagaa PBB. 

f. Somalia. 
Menyadari sepenuhnya bahwa perselisi 
han dalam negeri Somalia adalah meng 
ganggu kestabilan, perdamaian dan kea 
manan diwilayah ini. Komisi menghimbau 
kepada faksifaksi yang bertikai untuk 
menyelesaikannya perselisihan dengan 
memberikan kuasa kepada PBB untuk memo 
nitor persetujuan gencatan senjata dan 
kegiatan'pasukan PBB menginginkan ban 
tuan makanan dan yang terkait lainnya 
untuk mengatasai bahaya kesengsaraan 
penduduk dan anak-anak dari kematian. 

e. Afrika Selatan. 
Sangat mendukung atas basil yang dica 
pai konperensi persatuan Gugus Depan 
Patriotik bulan Oktober 1991 dan kon 
perensi Demokrasi Afrika Selatan atas 
terciptanya perundangan tentang peng 
hapusan diskriminasi ras. Mendukung R~ 
solusi Dewan Keamanan No.765 {1991) 
dan 772 (1992) yang menugaskan SEKJEN 
PBB untuk berupaya menyelesaikan perti 
kaian guna menghapus adanya tekanan 
terhadap rasialis tersebut. 

kutnya dapat menyelesaikan secara tun 
tas dan menciptakan perdamaian sepe 
nuhnya. Mengharapkan agar Konperensi 
perdamaian tersebut menjadi sarana un 
tuk mempercepat Resolusi Dewan Kea 
manan PBB No. 242 (1967), 338 (1973) 
dan 4~5 (1978) sebagai batu loncatan 
mempercepat penyelesaian masalah. 
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a. Tinjauan Ekonorni Dunia. 
Delegasi Indonesia mengajukan paper 

1. Kasalah Ekonomi. 

Dari 10 butir permasalahan, Kornisi Sosial 
Ekonomi mengembangkan diskusi yang mengha 
silkan 15 rosolusi antara lain sebagai beri 
kut: 

Komisi Sosial-Ekonomi. 

4. Hasil KT'!' GNB ke-X di Jakarta. 
AIPO mendukung hasil-hasil KTT Gerakan 
Non Blok ke-X di Jakarta karena sesuai dg 
ngan tujuan ASEAN yakni untuk menstabil 
kan kearnanan dan pernbangunan kesejahtera 
an di kawasan ini. Diharapkan agar hasil 
hasilnya dapat rnenciptakan kerjasama yang 
lebih baik dalam suasana yang demokratis 
antara pihak negara maju dengan pihak ne 
gara berkembang yang didasari landasan 
perdamaian dunia yang lebih mantap. 

Sedangkan pengertian HAM bagi masing 
masing negara merupakan tanggung jawab Pg 
merintah dikawasan yang bersangkutan yang 
didasarkan kepada latar belakang sejarah, 
perbedaan struktur ekonomi, sosial dan by 
daya dari negara yang bersangkutan. 
Diperoleh pendapat agar untuk mempelajari 
bagian ciri HAM tersebut disepakati untuk 
dipelajari melalui pembentukan sebuah 
kelompok studi. 
Kelompok studi ini beranggotakan para ang 
gota Parlemen Negara AIPO dengan tugas mg 
nyusun perumusan konsep HAM yang akan di 
sampaikan pada SIUM AIPO ke-14 yang akan 
datang. 
Untuk membantu Pencapaian maksud tersebut 
maka kepada setiap parlemen anggota AIPO 
diharapkan membentuk kelompok HAM didalam 
Parlernen Negara masing-masing. 
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Pengelompokan-pengelompokan ekonomi 
berdasarkan wilayah seperti NAFTA, 
AFTA, dan AFTA merupakan jawaban ma 
sing-masing wilayah terhadap benna 
cam-macam tantangan dibidang ekonomi 
di wilayah masing-masing dan apabila 
ti.dak diarahkan akan menjurus kepada 
terbentuknya blok eksklusif di bidang 
ekonomi, yang identik dengan blok 
Barat,dan blok Timur dibidang politik 
ekonomi dan pembatasan pajak dan ~arip 

- Pertumbuhan ekonomi negara-negara 
ASEAN ditahun 1993 akan mengalami 
kenaikan yang menggembirakan yaitu 
6,6%, dimana negara-negara yang per 
tumbuhan ekonominya cepat adalah: 
China, Hongkong, Indonesia, Korea 
Selatan, Singapura, Taiwan dan Thai 
land. 

ini 
dari 

- Pertumbuhan ekonomi dunia tahun 
turun menjadi 1,1% dari 1,4% 
tahun sebelumnya. 

- Perokonmian dunia akan mengalami ke 
lesuan dari pada yang diperkirakan, 
dan mengantisipasi akan ada sedikit 
membaik di tahun-tahun yang akan da 
tang. 

dalam bentuk pointer yang sifatnya sa 
ngat membimbing kepada kesatuan perseR 
si, dan dengan demikian mendorong ke 
pada kesatuan pendapat bagaimana meny~ 
lesaikan masalah-masalah bersama yang 
dihadapi di kawasan ASEAN, khususnya 
di bidang ekonomi yang akan merupakan 
tantangan dimana-mana yang akan datang. 
Perkembangan ekonomi ASEAN pada dasar 
nya tidak dapat melepaskan diri dari 
perkembangan ekonomi dunia. Berdasar 
kan kepada I.M.F. diperkirakan bahwa: 



Oleh karena itu merekomendasikan 
untuk memperkuat kerjasama Asia 
Pasifik dengan cara hubungan kon 
sultasi dengan kelompok-kelompok 
intern dari wilayah Asia Pasifik 
dalam bidang ekonorni dan bidang 
lainnya. 

2) Masalah Kerjasama Ekonomi Asia 
Pasifik. Resolusi ini memandang 
pentingnya kerjasama yang kuat dan 
kokoh dengan negara-negara lain, 
baik organisasi-organsasi ekonomi 
regional/multilateral, rnaupun ker 
jasama Asia. 

1) Masalah Kokus Ekonomi Asia Timur. 
Resolusi ini menegaskan perlunya 
diadakan konsultasi-konsultasi me 
ngenai masalah issu-issu umum yang 
bersangkutan diantara perekonomian 
Asia Timur, bila diperlukan dapat 
diperluas kerjasama diantara ka 
wasan ekonorni dan rne~promosikan 
sistirn perdagangan global yang 
terbuka dan bebas. Serta percaya 
bahan dengan konsultasi dan kerja 
sama dian tara perekonomian Asia 
Timur yang akan mengkuatkan perda 
gangan intern kawasan dan pertum 
buhan ekonomi yang makin besar. 

dibidang ekonorni yang dilakukan oleh 
negara-negara sedang berkem-bang. 
Setelah berdiskusi dengan berrnacam 
macam rnasukan sesuai dengan kepen 
tingan nasionalnya masingmasing dida 
patlah kesepakatan untuk menyerukan, 
mendukung resolusi yang telah dibuat 
pemerintah negara-negara ASEAN menge 
nai AFTA, CEPT, APEC dan EAEC sebagai 
berikut: 

14 
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b. Pembentukan daerah pertumbuhan yang 
terdiri dari bagian Timur Malaysia, 
Belahan Timur Indonesia dan Belahan 
Selatan Pilipina dengan Davao City 
sebagai basas operasi. 
Diskusi dibidang ekonomi berkembang 
pula kepada kemungkinan dibentuknya 

4) Skema Tarif Preferensi Efektif Umum 
(CEPT Scheme} Resolusi ini ber 
isikan antara lain: 
Menentukan kerjasama lebih lanjut 
dalam pertumbuhan ekonomi dikawasan 
ASEAN dengan meningkatkan kebebasan 
interaksi dengan Perdagangan Inter 
ASEAN dengan tujuan penciptaan 
Daerah Perdagangan Bebsd ASEAN 
(AFTA) dengan menggunakan Scheme 
Tarif Preferensi Efektif Umum (CEPT 
Scheme). 
Mendukung persetujuan tentang Skema 
Tarif Preferensi Efektif umum untuk 
Oaerah Perdagangan Bebas ASEAN. 
Menghimbau Parlemen-parlemen ang 
gota ASEAN untuk memperoleh per 
undang-undangan gun a memudahkan 
pembentukan AFTA dengan menggunakan 
CEPT Sckeme sebagai mekanisme uta 
manya dalam jangka waktu 15 tahun 
mulai l Januari 1993 dengan rangka 
tariff efektif terakhir dari 0% 
5%. 

3) Pembentukan Daerah Perdagangan Be 
bas ASEAN. 
Resolusi ini isinya antara lain 
mendukung pembentukan Daerah Per 
dagangan Bebas ASEAN {AFTA) dalam 
waktu-waktu 15 tahun yang dimulai 
pada tanggal 1 Januari 1993 yang 
menggunakan skema Tariff PreRerensi 
Efektif Umum (CEPT Scheme) sebagai 
mekanisme utamanya. 



kemung 
Centre 

Catatan : Indonesia rnelihat 
kinan dapatnya ASEAN Growth 

- Menyarankan agar delegasi Philipina 
membuat studi yang lebih intensif 
untuk merealisir citacita tersebut. 

- Perlu disarankan kepada pemerintah 
negara-negara ASEAN untuk membentuk 
pusat pertumbuhan (growth centre) 
dibagian sebelah Timur ASEAN, guna 
memacu perturnbuhan ekonomi dan per 
dagangan dibagian Timur ini. 

sebuah pusat perdagangan dan ekonomi 
di ASEAN belahan Timur. Initial Paper 
berasal dari delegasi Filipina dengan 
judul "East ASEAN Growth Triangle". 
Paper ini melihat bahwa pertumbuhan 
ekonomi dan perdagangan di ASEAN ba 
gian Barat sudah sangat roaju karena 
adanya triangle Malaysia, Thailand, 
Indonesia dan Triangle Singapura, 
Johar, Riau. Dan oleh karena penga 
laman di sebelah Barat ASEAN itu ter 
lihatlah kemungkinan dapat-nya dipacu 
pertumbuhan ekonomi dan perdagangan di 
belahan Timur ASEAN dengan pusatnya 
Davao (Philipina Selatan) dan mengajak 
Indonesia (Sangir, Talaud dan Malaysia 
(Sabah) untuk itu. 
Delegasi Brunei (Observer) tidak me 
nanggapi Delegasi Indonesia menyadari 
sikap Brunei ini, dan merasa cukup 
sensitif bagi Brunei, khususnya meng 
ingat bahwa Brunei secara geografik 
berada di Malaysia Timur, tetapi bukan 
merupakan bagian Malaysia. Brunei 
adalah negara rnerdeka dan berdaulat. 
Oleh karena itu delegasi Indonesia 
menyarankan agar istilah 11Triangle" 
tantif semua delegasi setuju, maka 
dibuatlah resolusi yang berisi : 
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.... Memetik manfaat sebesar-besarnya 
dari kampanye Visit ASEAN Year 
1992 yang bertema "The World's 
Only 6 in l Tropical Paradise:. 

d~ Masalah Hutang Luar Negeri. 
Diskusi di bidanq ekonomi berke.Jllbanq 
pula kNrah seruan dal.alll bantuk reso 
luai tentanq "Hutanq luar naqari". 

- Menyerukan agar diambil langkah-lang 
kah yang mengurangi hambatan bagi 
bangsa-bangsa ASEAN dalam berwisata 
intra ASEAN dan keluar ASEAN • 

- Agar memasukan pariwisata kedalam 
rencana pembangunan ekonomi ASEAN 
dalam kaitannya dengan pusatpusat 
ekonomi wilayah lainnya. 

ASEAN 
bi dang 

- Agar pemerintah negara-negara 
meningkatkan konsolidasi di 
promosi pariwisata. 

Dirasakan pula perang tarip telah 
dilakukan dinegara-negara pariwisata 
sehingga menqurangi laju datangnya 
para pengunjung ke ASEAN. Resolusi 
yang dihasilkan berisi : 

c. Kerjasama Pariwisata. 
Dengan suksesnya tahun kunjungan wisa 
ta dimasing-masing negara ASEAN, 
dimana· tahun terakhir ini adalah 
Visit ASEAN Year 1992, maka dirasa 
perlu menentukan lanqkah-lanqkah se 
lanjutnya untuk mengembangkan pariwi 
sata serantau, begitu juga pariwisata 
antar benua. 

di bagian Timur tersebut dapat me 
macu pembanqunan nasional di wilayab 
sebelah Timur Indonesia. 
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Sedangkan obat yang manjur belum dike 
temukan. Lingkungan kehidupan sosial 
budaya yang kurang menguntungkan dine 
gara-negara ASEAN disatu pihak banyak 
sekali berperan dalam lebih cepatnya 
tersebar AIDS, dilain pihak penyakit 
masyarakat yang bersifat endemis (a.l. 
tbc, lepra, malaria) dapat rnuncul rne 
ledak, dimana upaya menanggulangi yang 
paling efektif adalah secara preventif 
rnelalui penyuluhan. 

a. Upaya-upaya anti AIDS. 
Menyadari bahwa penyakit infeksi 
yang disebabkan oleh HIV (Human Immu 
nodeficiency Virus) dan AIDS (Acquired 
Immunity Deficiency Syndrome) telah 
melanda dunia berupa panderni dengan 
angka kesakitan dan angka kematian 
yang cukup tinggi dimana Asteng rneru 
pakan daerah yang sangat sensitif ter 
hadap berkernbangnya AIDS. 

2. Masalah Sosial. 

- Memohon agar pemerintah negara-ne 
gara ASEAN berkonsultasi satu sarna 
lain secara erat supaya dicapai 
suatu kesempatan bersarna dalarn rneng 
hadapi rnasalah hutang Luar Negeri, 
di dalarn fora internasinal. 

Resolusi AIPO antara lain berisi : 

Hal ini terutama karena sidang AIPO 
ke-13 masih hangat-hangatnya dibayangi 
oleh hasil-hasil yang diperoleh Indo 
nesia 2 minggu sebelumnya dalam NAM di 
Jakarta, dimana Indonesia telah meng 
ambil inisiatif yang sangat positif 
seperti yang direfleksikan oleh Reso 
lusi tentang Hutang-Hutang Luar Negeri 
dari NAM Summit itu. 
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b. Perundang-undangan bersama di bibang 
Narkotik, penyalahgunaan obat dan Re 
habilitasinya. 
Disadari bersama bahwa ada hubungan 
erat antara penyalahgunaan obat dengan 
penyebaran penyakit AIDS, sehingga 
penyebaran obat terlarang menjadi 
salah satu kejahatan yang terkutuk 
dalam masyarakat modern masa kini, 
khususnya secara geografis di wilayah 
Asteng terda-pat apa yang disebut 
"Segitiga Emas" Itulah sebabnya perlu 
segera diambil langkah-langkah bersama 
untuk meng hentikan lalu lintas per 
dagangan obat terlarang tersebut, an 
tara lain langkah bersama di bidang 
hukum dan perundang-undangan. 
Mengemban amanat Resolusi Si dang 
AIPO ke 12 di Bangkok, Malaysia telah 
mengambil insiatif untuk mengadakan 
study tentang" having uniformity of 
law on Narcotic and Drug Abuse" Study 
mana dilakukan oleh Komisi Khusus AIPO 

- Agar Thailand membuat progress sece 
patnya tentang upaya-upaya menjadi 
AIDS Centre untuk Asteng seperti 
yang diamanatkan Sidang AIPO ke-12 
di Bangkok. 

- Meningkatkan kerjasama dalam upaya 
penanggulangan penyakit AIDS serta 
upaya menyebarkan informasi-informa 
si tentang bahaya penyakit AIDS. 

- Menyerukan pemerintah-pemerintah ASE 
AN agar menyusun strategi dalam 
memerangi infeksi AIDS/HIV serta me 
nekankan perlunya ada program pendi 
dikan, penyebaran informasi-informa 
si dan konsultasi. 

Resolusi yang dihasilkan berisi : 



a. Masalah nuklir masih tetap merupa 
kan hambatan untuk normalisasi 
dengan Korea Utara. 

yang terdiri dari masing-masing ang 
gota yang terdiri 2 orang dan telah 
melaksa nakan tugasnya di kKala Lumpur 
pada tgl. 24-26 Agustus 1982, serta 
menghasilkan: Laporan tentang Common 
Legislation on Narcotic Drug Abuse and 
Reha-bilition, disertai dengan sebuah 
resulusi untuk disyahkan oleh sidang 
AIPO ke-13, yang berisi tujuh langkah 
bersama di bidang hukum yang disaran 
kan. 
Demikian pula adalah sangat sulit 
untuk "having uniformaty of law" dine 
gara-negara ASEAN sebab setiap un 
dang-undang bersifat nasional yang ber 
landaskan sikap politik, sasial budaya 
masing-masing negara. Oleh karena itu 
lah diambil kebijaksanaan mengingat 
uniformity of law rnenjadi istilah com 
mon legislation, dirnana 7 Jangkah ter 
sebut adalah upaya be~sama yang dap~t 
diambil oleh setiap negara ASFAN de 
ngan menghormati sepenuhnya sikap po 
litik, sosial budaya mas1ng-masing ne 
garm Dia log dengan Korea Sela tan in j_, 
AIPO menanyakan tentang kemajuan-kema 
juan terakhir dalam hubungan Korea 
Utara dan Korea Selatan, terutama 
posisi dan kernajuan ke arah penyatuan 
Utara dan Selatan. Selain itu, masalah 
import beras dan hubungan dengan GATT 
j uga dipertim bangkan oleh AIPO. Se 
lanjutnya dibahas pula mengenai pan 
dangan Korea Selatan mengenai perkem 
bangan ekonomi ASEAN dan kemungkinan 
Koerea Selatan untuk dapat memberikan 
bantuan ekonomi dan hibah. Menanggapi 
pertanyaan-pertanyaan tersebut, Korea 
Selatan berpendapat, bahwa : 

20 
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a. Rusia sebagai negara yang kaya sum 
ber akan mengeksploatasinya untuk 
kepentingan masyarakat dunia. Rusia 
juga mempunyai tingkat pendidikan 
tinggi dan sejumlah besar tenaga 
terlatih. 

Rusi a Menanggapi hal-hal tersebut 
berpendapat, bahwa: 

c. Problem kelompok minoritas, kebe 
basan beragama dan kerjasama ekono 
mi Asia-Rusia. 

b. Masalah bagaimana angkatan bersen 
jata ex Sovyet, terutama persenja 
taan nuklir dan kemungkinan ahli 
ahli nuklir sovyet diambil oleh 
negara lain untuk tujuan- tujuan 
sehubungan dengan nuklir. 

a. Masalah yang timbul akibat transfo~ 
masi dari ekonomi terpusat keekono 
mi pasar, bantuan luar negeri Ame 
rika Serikat, Jepang dan Eropa. 

d. Mengenai masalah import beras ke 
Korea Selatan diakui sebaqai masa 
lah yang sangat sensitif. 

6. Dialoa dengan Rusia. 
Dalam dialog ini AIPO menyinggung 
masalah-masalah antara lain: 

segera 
dengan 
mendu- 

b. Diharapkan masalah ini dapat 
dipecahkan dan permufakatan 
Cina merupakan baqian untuk 
kung ke arah itu. 

c. Diharapkan pula, pada suatu saat 
Korea Utara akan memperbaiki hu 
bungan dengan Jepang dan Amerika 
Serikat yang akan membantu proses 
pengatan dua Korea tersebut. 
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7. Dialog dengan Laos. 
Dialog dengan Loas berkisar pada masa 
lah-rnasalah pembangunan di di Laos, 

AIPO rnenyatakan perlunya pengembangan 
ilmu pengetahuan, tehnologi dan kerja 
sama kesehatan disarnping kerjasama 
ekonomi Rusia mengharapkan agar AIPO 
dapat melakukan lebih banyak membantu 
usaha tersebut. 

e. Untuk melindungi ahli-ahli nuklir 
ex Sovyet diamnil untuk tuj~an 
tujuan selain daripada perdamaian, 
Rusia perlu kerjasama dengan semua 
pihak. 

d. Kebijaksanaan Rusia adalatl menghin 
dari s~penuhnya semua persenjataan 
kimia dan persenjataan nuklir, na 
m~n Rusia menghadapi masalah ke 
uangan, karena biaya untuk memus 
nahkan persenjataan lebih besar 
dari pada membuatnya. 

senja 
dengan 
Sovyet! 
nuklir 
dalam 

dibawah 

c. Mengenai masalah perlucutan 
ta, Rusia telah mengatur 
semua negar-negara ex Uni 
bahwa semua persenjataan 
yang ditimbun dan dijaga 
wilayah kekuasaan Rusia 
komando Rusia. 

b. Pemerintah berusaha untuk memperce 
pat perubahan, namun kadang-kadang 
terhalang oleh parlemen yang masih 
konservatif. untuk pembahan ini 
(ke sistim ekonomi pasar dan libe 
ralisasi) akan diambil cara selang 
kah demi selangkah. Untuk tujuan 
tersebut telah disetujui satu paket 
perundang-undangan guna rnendukung 
perubahan ekonomi. 
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8 . pia1og denqan Vietng. 
Vietnam telah mengembangkan iklim yang 
kondutif dibidang pembangunan ekonomi 
dan perdagangan masih kekurangan in 
frastruktur yang memadai, namun telah 
dicapai kemajuan dibidang ekspor beras. 
1/3 perdagangan Vietnam dilakukan 
dengan ASE.AN. Xini Vietnam sedang 
meningkatkan investasi Luar Negeri 
yang untuk tujuan ini telah dirumuskan 
undang-undang investasi, undang-undang 
Perusahan swasta. 
Dibidang politik, terutama kebijaksa 
naan luar negeri diutamakan hubungan 
persahabatan dengan negara Asia Teng 
gara, terutama negara-negara anggota 
ASEAN. 
Mengenai masalah Kamboja, Vietnam me 
nekankan kembali komitmennya untuk me 
laksanakan perjanjian Paris dan diban 
tu dengan kordinasi UNTAG. 
Vietnam mengatakan kepercayaanya kepa 
da Dekralasi Manila mengenai Laut Cina 
Selatan. Untuk itu perlu perhatian 
terhadap perdamaian sepenuhnya dan 
berusaha untuk menjaga kestabilan, 
perdamaian dan keamanan di kawasan 
ini. 

meliputi infrastruktur, telekomunika 
si, masalah mod.al dan masalah perun 
dang-undangan dibidang ekonomi. 
Laos menyarankan agar AIPO dapat meng 
atur suatu misi pencari fakta untuk 
memperoleh informasi yang lebih menda 
lam agar kerjasama bantuan dibidang 
pelatihan, penbanqunan pedesaan, in 
vestasi dalam bidang pertambangan, 
pertanian dan pertukaran kebudayaan. 
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kepada 
Jakarta 

diberikan 
menetapkan 

e. Kepercayaan yang 
Indonesia dengan 

d. Selama berlangsungnya Sidang Umum, 
dirasakan perlu untuk lebih meningkat 
kan saling pengertian diantara Anggota 
AIPO melalui media pertukaran kun 
jungan sekali setahun antara Parlemen 
Negara Anggota AIPO maupun staf serta 
antara AIPO dengan Parlemen negara 
negara mitra wicara. 

c. Seluruh resolusi berhasil disahkan 
melalui musyawarah mufakat dengan di 
landasi sikap keterbukaan serta diji 
wai semangat persaudaraan dan kese 
tiakawanan ASEAN. 

b. Delegasi Indonesia telah berpartisi 
pasi dengan aktif selama sidang-sidang 
berlangsung serta berhasil mewarnai 
sikap AIPO terhadap berbagai permasa 
lahan, baik dibidang politik, sosial 
ekonomi, organisasi sebagairnana ter 
cermin dalam Joint Communique ditanda 
tangani maupun resolusi-resolusi yang 
disahkan. Hal ini dapat dicapai seba 
gai basil persiapan yang matangdari 
delegasi yang juga sebagai tuan rumah. 

a. Sidang Panitia Kerja dan Sidang Umum 
ke-13 AIPO di Jakarta, Indonesia yang 
berlangsung dari tanggal 21 sampai 26 
September 1992 telah berlangsung de 
ngan lancar berlandaskan semangat ke 
bersarnaan dan saling pengertian dian 
tara sesama, Anggota AIPO sehingga da 
pat mencapai hasil-hasil yang memenuhi 
harapan semua pihak. 

1. KESIMPULAN. 

KESIMPULAN DAN SARAN 
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e. Walaupun Delegasi DPR-RI telah melak 
sanakan tugas dengan baik dan sukses 

d. Untuk menjaga kesinambungan penanqanan 
permasalahan dalam Sidang-sidang AIPO, 
hendaknya Anggota DPR-RI yang akan 
menghadiri Sidanq Umum AIPO berikutnya 
sebaiknya sebagai Anggotanya ditunjuk 
dari Anggota yang pernah mengikuti 
Sidang-sidang yang lalu untuk kesinam 
bungan kerja dan penguasaan materi. 

c. Untuk lebih mempererat hubungan antar 
Anggota AIPO hendaknya DPR-RI mengusa 
hakan untuk mengadakan kunjungan tim 
bal balik antar Anggota AIPO, beserta 
Staf sekali dalam satu tahun, sebelum 
Sidang Umwu AIPO dilaksanakan. 

• 

b. Menqusulkan kepada Pimpinan DPR-RI 
untµk terus meningkatkan kepada Peme 
rintah terhadap fasilitas-fasilitas 
dan sarana-sarana untuk menunjang ke 
giatan Sekretariat di Jakarta tetap 
AIPO sesuai dengan komitmen pemerin 
tah. 

a. Sebagai tindak lanjut dari keputusan 
Sidang Umum ke-13 AIPO maka disarankan 
agar hasil-hasil Sidang Umum ke-13 
dapat diteruskan kapada Pemerintah 
atau dibicarakan melalui Komisi-komisi 
yang ada di OPR-RI dengan pasangan 
kerja masinq-masing. 

2. SARAN 

sebagai lokasi Sekretariat tetap AIPO, 
menqha·ruskan kita semua untuk :menyiap 
kan segala sesuatunya sebaik mungkin 
sehingqa Sekretariat Tetap tersebut 
dapat menjalankan tugas dan fungsinya 
semaksimal mungkin. 
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Demikianlah laporan Delegasi DPR-RI ke Si 
dang Umum AIPO ke-13 tahun 1992 yang telah 
dilangsungkan di Jakarta, Indonesia. 

narnun untuk Delegasi DPR-RI mendatang 
hendaknya jauh-jauh hari telah diben 
tuk Anggotanya agar lebih leluasa 
dalam mempersiapkan misinya. 
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Hubungan AIPO dengan Parlemen Eropa sudah 
berlangsung cukup lama. Hal ini diawali 
dengan kunjungan muhibah Parlemen Eropa 
dibawah pimpinan J.M. Tn. George Spenale, 
Presiden Parlemen Eropa dengan 12 Anggota 
Parlemen Eropa ke ibukota-ibukota negara 
anggota ASEAN pada musim panas tahun 1975. 
Hasil kunjungan muhibah tersebut membawa 
akibat diundangnya Parlemen-parlemen Ang 
gota ASEAN untuk berkunjung sebagai kun 
jungan balasan ke Eropa. 
Kunjungan awal Anggota Parlemen dari ne 
gara-negara dikawasan ASEAN ke Eropa pada 
tahun 1979 ditandai dengan diadakannya Per 
temuan Pertama antara AIPO- Parlemen Eropa 
di kota Strasbourg bulan Oktober 1979. 
Sejak itu pertemuan kedua group regional 
Parlemen ini menjadi agenda tetap tahunan 
untuk kedua belah pihak. 
Tujuan diadakan pertemuan tersebut adalah 
untuk menjalin kerjasama diantara organisasi 
antar Parlemen ASEAN dan Parlemen Eropa 
dengan saling bertukar pikiran dalam berba 
gai masalah yang menyangkut kesejahteraan 
rakyat di kedua kawasan. 
Walaupun telah disepakati bahwa pertemuan 
kedua belah pihak akan diadakan setiap tahun 
dengan bergantian tempat yakni sekali di 
Eropa dan tahun beri kutnya disalah satu 
ibukota anggota ASEAN, namun hal ini tidak 
dapat terlaksana dengan semestinya karena 
situasi dalam negeri masing-masing negara 
anggota AIPO dan Parlemen Eropa tidak meng 
izinkan. 
Karena itu, pertemuan kedua baru dapat di 
laksanakan pada tahun 1981 di Jakarta. Per- 

PERTEMUAN AIPO-PARLBMBN EROPA (PE) KE-8 
DI JAltARTA 

BAB II 
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Sebagairnana halnya pada pertemuan terdahulu, 
maka pertemuan ke-8 ini berlangsung selama 
dua hari. Sebelum perternuan dimulai sudah 
terlebih dahulu diadakan pertemuan bilateral 
antara DPR-RI dengan Parlernen Eropa sebagai 
rangkaian acara mereka ke Indonesia bertem 
pat di Gedung DPRRI. Pelaksanaan perternuan 
AIPO-PE ke-8 diadakan di Hotel Sahid Jaya, 
dimana tempat menginap para anggota delegasi 
kedua belah pihak. 
Delegasi Parlemen Eropa terdiri dari 20 
orang anggota Parlemen yang membidangi 
hubungan dengan ASEAN/AIPO dalam Parlemen 
negara Inggris, Perancis, Portugis, Irlan 
dia, Jerman, Belanda, Belgia dan Spanyol, 
sedangkan 4 Parlemen dari negara Luxembourg, 
Italia, Denmark dan Yunani berhalangan ha 
dir) yang dipimpin oleh Dr. Gunter Rinsche, 
selaku Ketua Delegasi. 
Mereka berhadapan dengan Delegasi AIPO yang 
terdiri dari para anggota DPR-RI, Parlemen 
parlemen Malaysia, Philipina, Singapura, 
Thailand dan wakil dari Brunei Darussalam. 
Selaku tuan rumah Delegasi DPR-RI yang 
memimpin Pertemuan AIPO-PE ke-8 dengan Ke 
tuanya Yth. Bapak Susatyo Mardhi dan Rappor 
teurnya Yth. Ibu Dr. Ir. Irma Alarnsyah 
Djaja Putra Msc, dihadiri oleh beberapa 

I 0 PEMBAGIAN TUGAS 

temuan ketiga pada tahun 1982 di Strasbourg, 
dan berikutnya yang keempat pada tahun 1984, 
di Phuket, Thailand, kelima pada tahun 1985 
di Luxembourg, keenam pada tahun 1988 di 
Kuala Lumpur dan ketujuh pada tahun 1990 di 
Brussel. 
Seyogyanya untuk perternuan yang kedelapan 
ini akan diadakan pada tahun 1991 di Bangkok 
Thailand, tetapi berhubung Parlemen Eropa 
tidak bersedia, rnaka baru dapat diadakan 
pada tahun 1992 bersamaan waktu berlang 
sungnya Sidang Umum AIPO ke-13 di Jakarta. 
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1. Yth. Sdr. Marcel Beding. 
2. Yth. Sdr. Bambang Supangat. 
3. Yth. Sdr. ·Marzuki Darusman, SH. 
4. Yth. Sdr. Dr. J. Riberu. 
5. Yth. Sdr. Clementine Dos Reis Amaral 
6. Yth. Sdr I". H. Aisyah Aminy, SH 
7. Sdr. Sjofjan Noor, BA sebagai Sekretaris 

-Delegasi 
Sedangkan dari Delegasi parlemen-parlemen 
Malaysia, Philipina, Singapura dan Thailand 
masing-masing dihadiri oleh 6,1,5, dan 7 
orang anggota Parlemen serta 1 orang 
Wakil Pemerintah Brunei Darussalam. 
Adapun topik-topik dibahas dan telah dise 
pakati oleh kedua belah pihak adalah sebagai 
berikut: 
1. a. Situasi Politik dan perkembangan pem 

bangunan dewasa ini di kawasan ASEAN 
(KTT ASEAN ke-IV di Singapura 1992 dan 
Pertemuan para Menlu ASEAN di Manila 
1992). 

b. Situasi Politik dan perkembangan pem 
bangunan di Masyarakat Eropa (KTT 
Maastricht, Pertemuan Eropa dan kerja 
sama Ekoriomi dan Keuangan) 

2. a. Kerjasama Ekonomi ASEAN 
b. Persetujuan Umum tentang tarip dan 

angkutan. 
c. KerjasaJD.a bentuk baru alih tehno-logi. 
d. Kendala tentang masalah angkutan. 

3. a. Masalah sosial termasuk tentang kese- 
hatan. 

b. Lingkungan. 
c. Hak Azasi Wanita. 
d. Kasalah yang sehubungan dengan Narko 

tika. 

Anggota Delegasi DPR-RI yang terdiri dari 
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Pertemuan yang diawali dengan pidato Yth. 
Sdr. Susatyo Mardhi, antara lain menyata 
k~n bahwa pertemuan ini adalah rnerupakan 
kesempatan yang terbuka bagi kedua belah 
pihak yakni AIPO dan PE. Apalagi pertemuan 
ini berlangsung ketika Eropa sedang 
bersiap-siap menuju Pasar Tunggal dan sete 
lah di tandatangani Perjanjian Maastricht 
tahun yang lalu di Belanda. 
Beliau mengatakan bahwa menurut pengalaman 
yang lalu, pertemuan ini dapat digunakan 
~ntuk memperlancar dan rnemantau jalannya 
persetujuan-persetujuan kerjasama diberbagai 
bidang antara ASEAN - ME yang telah ditanda 
tangani Pemerintah yang terkait. 
Dilain pihak pertemuan ini juga dimaksud 
sebagai sarana penunjang kebijaksanaan Peme 
rintah masing-masing parlemen untuk menja 
lankan kesepakatan yang terjadi, walaupun 
dengan interest masing-masing parlemen 
dari negara-negara anggota ASEAN dan P.E. 
yang berpatisipasi sangat berbeda, namun 

5. Delegasi Thailand masalah Kesehatan, hak 
Azasi Warita dan narkotika. 

1. Delegasi Indonesia menangani masalah 
politik. 

2 . Delegasi Malaysia menangani masalah Ling"'" 
kungan. 

3. Delegasi Philipina masa1ah alih tehnologi 

4. Delegasi Singapura masalah kerjasama 
ekonomi dan perdagangan (KTT ASEAN ke- 
IV) . 

diantara 
sebagai 

Dalam membahas masalah tersebut 
Delegasi AIPO telah dibagi tugas 
berikut : 
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refleksinya dan tujuannya sama, yakni untuk 
menuju kesejahteraan bersama rakyat dikedua 
kawasan tersebut. 
Beliau berpendapat bahwa pertemuan ini ber 
maksud tidak akan mengenyampingkan masalah 
masalah yang populer dewasa ini yakni ten 
tang HAM dan lingkungan yang juga merupakan 
agenda pembicaraan. Bagi ASEAN, masalah hak 
azasi manusia dan lingkungan adalah selalu 
menjadi topik pembicaraan, karena peranan 
nya saling terkaitan dan berkembang terus. 
Diharapkan dalam pembahasannya kedua belah 
pihak akan mencapai kesepakatan dan saling 
pengertian sehingga masing-masing pihak 
tidak lagi saling menjatuhkan. Asalkan dalam 
pembahasan nanti masalah hak azasi manusia 
ini jangan dikaitkan dengan masalah-masalah 
eko-nomi atau bantuan luar negeri. 
Bertitik tolak dari landasan tersebut, maka 
diharapkan kerjasama dalam bidang ekonomi 
dan per<iqgangan ini dapat terlaksana dengan 
baik, sehingga tujuan akhir kedua kawasan 
akan tercapai dengan cepat. 
Demikian pidato ketua Pertemuan sebagai awal 
dimulainya Dialog. 
Selanjutnya pidato ini kemudian di tanggapi 
oleh Mr. Gunter Rinsche yang antara lain 
mengatakan bahwa PE sangat menyambut baik 
pertemuan ini karena melalui kedua wakil 
wakil rakyat dari kawasan ASEAN dan Eropa 
dapat menjembatani hubungan tadi dan memper 
erat kerjasama dalam berbagai bidang. 
Beliau menyatakan bahwa pada mulanya PE 
menganggap bahwa kawasan ASEAN akan menjadi 
ajang penyebab perang, tetapi kenyataannya 
sekarang malah yang timbul adalah kedamaian 
yang dampaknya dewasa ini menjurus kepada 
tercapainya ketenangan dunia. 
Diakuinya bahwa dewasa ini ASEAN telah ba 
nyak melakukan perubahan dan perkembangan 
terutama dalam sektor ekonomi, industri 
dan perdagangan serta akan menuju kepada 
perdagangan bebas tahun 1993. 
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negara anggota ~.2.E. 
OiMarapkan dengan ker~a ~~-~~an~~!~ K.E.E. 
pao.a t. aha p ke t ig ;3. p ~:~.I. rJ ]<. s -J_J~~ .~:.~ :_-:~ .c; t"{:.: :-:;. } ~i s -3. :=~, i f)e_r_ 
janjian kerjasama eko~aF2 ~EE-AS~AN, maka h~ 
silnya tentu akan lebih men1nqkat pula. Bu 
lan April 1992 yang lalu, sebagai upaya upa 
yanya PE telah mengeluarkan sebuah resolusi 
tentang tata cara hubungan ekonomi dan perd~ 
gangan M.E.E. dan ASEAN dalam bentuk baru. 

Genyan satu persatu 1~~ 
. -~-;:_:_··· d J. oa nd.i 

~ika J~~a;ji:~%an 
b~rhu~unqan d~g2nq 

iii.-~:,_ - - -· ,:. i«, -~; bahwa 
A3SAN dan M.E.E. ~a~am ~~d~ 

adala~ merupakan sejurnlah angKa yang cukup 
unggul selama kegi~tan perd3gangan tahun 
i991 yang lalu. Untuk parB psngasaha Eropa 
Keadaan ini adalah mer~pakan rangsangan 
-;;;(-~rru.11.J. t:F~sa d e pe n y a nq c:t~L.~?t. c:~.:::_n De.rla;1jut 
ke~ada lebih memaiuka~ hub~~s~n ~erdaganga~ 

i-iLla_i 
;/a:niJ 

- 
:::J~?. r n i at 1_; n ~.-.: J·.k.: t.f·,·r·,·-.>~,_'.-·-,<:i t<) 

be r Len '; Jt: 

dan 0ada masa-sasa ~end3~ (.l imunqki nk an 
=:·) \'..-' -]_ ::.~; E;. f J? in J. a n -· A. u st ~-:_. -~- ::.~· ., 

Sebaliknya di Eropa telah pula terjadi per 
kernbangan baru yaitu dengan adanya Pasar 
Tunggal Eropa yang menyangkut urusan seba 
nyak 340 juta manusia dan berlanjut dengan 
ditanda tanganinya Perjanjian Maastricht di 
Belanda tahun 1991 sebagai sarananya. Dengan 
Pe r jor1j ian ini }::_je:c?1rJci rn::::1·-1.~.:p2,k_a_r1 da s a r d i.» 
proklamirkannya kelahiran tropa bersatu. 
Lal 'J seb:3.z.Jai st.~ :Ci-~ rte .i a Ct~:a n -~~)ex·k_t:::.n:;:,clng terus 



Dikatakannya bahwa mereka yakin dalam bidang 
ekonomi akan menuju masa depan yang cerah. 
Namun dalam.bidang politik, PE akan tetap 
belajar kepada ASEAN terutama yang menyang 
kut pandangan politiknya dewasa ini. 
Sebagai contoh tentang Kamboja, dimana ASEAN 
telah berhasil memainkan peranannya dengan 
PBB ke Perjanjian Paris. Oleh karena itu 
pihak Eropa ingin belajar lebih banyak me 
ngenai bagaimana cara ASEAN mencapai keber 
hasilan itu tersebut. 
Beliau menjelaskan pula bahwa melalui per 
temuan ini diharapkan akan membawa basil 
dalam memecahkan berbagai masalah seperti 
bidang Lingkungan, Sosial, Hak Azasi Wanita, 
Pandangan Umum dan tentang Hak Azasi Manu 
sia dan masalah Narkotika. 
Menurut pendapat mereka yang selalu diper 
masalahkan dalam berbagai forum dewasa 1n1 
adalah tentang masalah HAM namun biasanya 
seringkali hal ini membuat pengertian yang 
membingungkan oleh berbagai pihak yang ter 
kait, karena adanya perbedaan-perbedaan 
pandangan. 
Jadi apabila masalah ini perlu pembahasan 
lebih dalam bukan berarti dan dikatakan 
bahwa Parlemen Eropa dalam kesempatan per 
temuan ini akan bermaksud untuk memaksakan 
kehendak dan pendapatnya. Bagaimanapun juga 
PE selalu bertitik tolak kepada aturan yang 
ada yaitu atas dasar Deklarasi HAM yang 
ditetapkan PBB. Dilain pihak secara praktis 
penerapannya sering-sering mengalami kesalah 
pahaman dan ini yang perlu kita atasi untuk 
diupayakan dapat diambil kata kesepakat 
melalui suatu pertemuan. Ditambahankanya pu 
la bahwa maksud dari pembahasan HAM tidaklah 
dimaksudkan untuk memojokkan beberapa negara 
tertentu, namun cenderung untuk sek~dar meng 
angkat menjadi topik yang menarik walaupun 
kadang-kadang kita sadari, bahwa dalan ke 
nyataanya kita sendiri sebenarnya tidak se 
tuju dengan topik tersebut. 
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Pihak Parlemen Eropa mengemukan pula contoh 
lain yakni tentang apa yang terjadi di Myan 
mar dewasa ini, dimana terutama negara 
negara anggota ASEAN banyak kepeduliannya 
dengan kejadian tersebut, karena menyangkut 
urusan re-gional dan juga sebagai negara 
tetangganya. Dalam kaitan ini atas inisiatif 
kedua belah pihak telah diedarkan kepada 
para peserta pertemuan, konsep deklarasi 
tentang tuntutan untuk membebaskan Ny. Aung 
San Kyu, Pemenang hadiah Nobel untuk perda 
maian, pemenang hadiah Sakharov dan Politi 
kus dari penahannya oleh Pemerintah Myanmar. 
Setelah dibahas maka naskah tersebut menjadi 
deklarasi Myanmar yang ditandatangani oleh 
sejumlah para peserta sebagai tanda kesepa 
katan. 
Menurut pendapat pihak Parlemen Eropa, ba 
gaimanapun timbulnya permasalahan dapat 
diangkat dan dipecahkan bersama atas dasar 
adanya saling pengertian kedua belah pihak. 
Dalam hubungan ini mereka mengusulkan agar 
pertemuan semacam ini hendaklah lebih di 
tingkatkan lagi pada masa yang akan datang 
dengan saling mengambil manfaat yang sebaik 
baiknya sesuai amanat dan cita-cita rakyat 
dikedua kawasan ini. 
Sebagai penutup Parlemen Eropa menghimbau 
agar untuk mencapai maksud tersebut hendak 
lah kedua belah pihak lebih banyak berbicara 
tidak saja mengenai hari ini, tetapi juga 
hari esok. Untuk memantapkan pernyataan 
tersebut maka atas nama Delegasi P.E. mereka 
mengundang Delegasi AIPO untuk berkunjung ke 
Strasbourg atau Brussel pada tahun 1993 
sehingga hasil-hasil yang akan dicapai dapat 
berguna bagi kepentingan di kedua kawasan 
besar ini. 
Perternuan yang berlangsung dalam suasana 
persahabatan yang diawali dengan pidato dan 
sambutan tersebut dilanjutkan dengan dia 
log-dialog langsung yang bersifat terbuka 
bagi kedua belah pihak. Dengan semangat 
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tahun 
bertu 
Haluan 
Presi- 

kebersamaan mereka akan mengambil kesempatan 
ini dengan saling mengemukan pandangannya. 
Dimulai dari Delegasi AIPO melalui wakil 
wakilnya Indonesia, Malaysia, Philipna, Si 
ngapura dan Thailand mengemukakan pan 
dangannya sesuai dengan topik-topik yang di 
bicarakan; yakni yang menyangkut perkem 
bangan situasi politik dan pembangunan dalam 
masing-masing negerinya. 
Diawali dari Delegasi DPR-RI melalui jubir 
nya mengemukan bahwa Pemerintah RI baru saja 
me1aksanakan PEMILU 1992 yang memilih wa 
kil-wakil rakyat dan upacara pelantikan 
anggota MPR/DPR akan dilaksanakan pada tang 
gal 1 Oktober 1992 yang akan datang. 
Dikatakan bahwa dari hasil yang diperoleh 
ini tergambarlah betapa besarnya peningkatan 
tentang apa artinya demokrasi itu. Terlihat 
rakyat mulai kritis terhadap wakil-wakil 
yang dipilih-nya yang tergambar pada para 
calon anggota parlemen tersebut sebagaian 
besar terdiri dari sarjana-sarjana dan para 
pakar dalam berbagai bidang dan disiplin. 
Dengan harapan hal ini akan membawa dan 
memenuhi aspirasi rakyat untuk menuju kese 
jahteraan bersama. 
Dikatakannya pula bahwa bulan Maret 
depan akan diadakan SIUM MPR-RI yang 
gas menentukan Garis-garis Besar 
Negara, Pemilihan Presiden dan Wakil 
den serta menetapkan UUD negara. 
Melalui SIUM MPR tersebut juga akan dite 
tapkan REPELITA ke-VI yang merupakan saat 
yang· penting bagi perkembangan politik dan 
pembangunan rakyat menuju program tinggal 
landas dengan arah masyarakat adil dan mak 
mur. 
Dijelaskannya bahwa perkembangan politik 
inilah yang mewarnai keinginan demokrasi 
pada PEMILU yang lalu yang sangat memper 
hatikan perkembangan dan kemajuan rakyat. 
Hal inilah yang menjadi tantangan bagi Peme 
rintah karena merupakan tanggung jawabnya 



36 

dalam melaksanakan apa yang telah diikrar 
kannya. 
Dijelaskan pula bahwa selain memperhatikan 
perkembangan politik dinegara ini, juga hal 
ini sejalan dengan kebutuhan demokrasi yang 
telah mewarnai PEMILU yang lalu karena rak 
yat rnemang mendambakannya dengan cara 
mengadakan penataan kembali struktur poli 
tik negara. Keinginan rakyat ini mendapat 
tanggapan dari Pemerintah karena dengan 
demikian diharapkan akan tercapai stabilitas 
nasional. Oleh karena itu pada SIUM MPR 
bulan Maret 1993 rnendatang semua keinginan 
rakyat ini akan menjadi kenyataan, berarti 
dengan perkembangan demokrasi dapat memenuhi 
tujuan dan cita-cita rakyat. 
Selanjutnya delegasi Malaysia mernberikan 
penjelasan mengenai hasil KTT ASEAN ke-IV di 
Singapura dan mengenai rencana pelaksanaan 
Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN tahun 
1993 beserta sarananya .. Delegasi Malaysia 
menguraikan masalah 1n1 karena tampaknya 
uraian i11i sangat menarik rerhatian pihak 
Parlemen Eropa. Mereka (PE) sangat banyak 
bertanya dan ingin mendapatkan penjelasan 
bagaimana tentang pelaksanaan hasil-hasil 
KTT tersebut baik dalam lingkup regional dan 
internasional, khususnya yang berhubungan 
dengan negara-negara anggota MEE sendiri. 
Kemudian Philipina menjelaskan bahwa rnereka 
baru saja melaksanakan pemilihan Presiden 
dan Wakil Presiden, dimana rakyat telah ~e 
milih YM Fidel Ramos sebagai Presiden Re 
publik dan YM George Estrada menjadi Wakil 
Presiden. Dijelaskannya pula bah~a Philip1na 
telah melaksanakan PEMILU pada tahun yang 
lalu ~an berhasil memilih 240 anggota Senate 
dan 200 anggota DPR. 
Dewasa ini Pemerintah sedang berusaha menga 
tasi stabilitas keamanan dan politik akibat 
5 tahun diperintah Presiden Aquino yang 
telah banyak membawa tantangan-tantangan 
baik dari pihak ekstrim kiri, kanan dan 
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komunis serta dari pihak Angkatan Bersenja 
tanya. 
Dikatakannya bahwa selain pembenahan keda 
lam, Pemerintah sedang menderita bencana 
alam gunung Pinatubo. yang banyak membawa 
korban. Mereka tidak mengira bahwa hal ini 
dapat terjadi justru ketika Philipina dalam 
keadaan kurang stabil, dengan gunung Pina 
tubo yang sudah 600 tahun tidak aktif tiba 
tiba aktif kembali sehingga dengan demikian 
menambah bencana negara. 
Sebagai penutup dikatakannya bahwa Pemerin 
tah dan rakyat Philipina sangat menghargai 
dan berterima kasih atas semua bantuan yang 
diberikan oleh sesama negara rumpun ASEAN 
dan negara yang tergabung dalam Parlemen 
Eropa yang telah dimanfaatkan dengan se 
baik-baniknya dalam mengatasi bencana terse 
but. 
Sekarang tiba gilirannya Delegasi Singapura 
yang menginformasikan bahwa dalam peng 
uraiannya, mereka akan membagi dua permasa 
lahan yakni masalah pembangunan regional dan 
kedua pembangunan nasional. 
Dimulai dari setelah berhasilnya Perjanjian 
Konperensi Internasional Paris tentang Kam- 

-boja, maka ASEAN mulai beralih perhatiannya 
dari kerjasama politik menjadi kerjasama 
ekonomi. 
Dijelaskannya bahwa terobosan baru telah 
berhasil diciptakan ASEAN pada KTT yang ke 
IV yakni dengan disepakatinya Pasar Bebas 
ASEAN yang pelaksanakannya dimulai tahun 
depan dengan masa uji coba selama 15 tahun. 
Dalam pada i tu sanqat; dirasakan bahwa ASEAN 
telah mencapai kemajuan dalam bidang indus 
tri dan sukses dalam pembangunan ekonomi dan 
pembangunan hotel-hotel guna objek-objek 
pariwisata termasuk pembangunan hotel-hotel 
dikepulauan Singapura, disebelah Selatan 
Semenanjung Malaysia yaitu Johar. Ditambah 
lagi pada pertemuan para MENLU ASEAN di 
Philipina 1992, ASEAN juga telah berhasil 
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rnenyurnbangkan pikirannya atas penyelesaian 
pertikaian kepulauan Spratly. 
Keinginan lain yang di capai ASEAN ialah 
dengan telah dijalinnya kerjasama dengan 
negara-negara di kawasan Pasifik yang berwu 
jud dalam pertemuan APEC di Singapura 
tahun yang lalu. Dalam hal ini Singapura 
sangatlah terkait karena dimasa rnendatang 
akan rnenjadi lokasi Sekretariat Urusan APEC 
sebagai upaya agar proses kerjasama tersebut 
akan lebih berdaya guna dan berhasil guna. 
Demikian sekitar perkembangan yang dicapai 
dalam tingkat ASEAN. 
Berikutnya oleh Delegasi Singapura dijelas 
kan pula perkembangan bahwa dalam tingkat 
nasional, Singapura pada tahun yang lalu 
telah melaksanakan PEMILC 1991 dimana dirne 
nangkan oleh Partai PAP. Dapat diperkirakan 
bahwa jurnlah anggota Partai oposisi akan 
menjadi 4 orang dalam PEMILU susulan yang 
akan dilaksanakan bulan Maret 1993 yang akan 
datang karena kelompok Partai-partai oposisi 
tidak ikut dalam PEMILU yang lalu. 
Dewasa ini, singapura dipimpin oleh P.M. Goh 
Chock Tong yang telah menyusun pernerintahan 
yang moderat yakni dengan beberapa perubahan 
struktural dalam Kabinetnya. Namun untuk 
tercapainya hal ini masih dimintakan peranan 
mantan P.M. Lee Kwan Yeu sebagai penasehat 
kabinet. 
Terakhir Thailand rnengernukakan bahwa rnereka 
menganggap bahwa perubahan-perubahan politik 
yang terjadi dewasa ini di-negerinya telah 
banyak ditayangkan di TV sehingga rnereka 
tidak lagi menjelaskan secara terperinci 
kepada para peserta pertemuan telah mernaha 
minya. 
Yang dijelaskan hanya mengenai peristiwa 
pada tanggal 13 September 1992 yang lalu 
dimana Pernerintahnya telah melaksanakan 
PEMILU dan telah menetapkan juga Ketua DPR 
dan Ketua Senat serta keanggotaannya. 
Menurutnya Pemerintah Thailand sekarang ini 
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baru 
ber 

dita 
peng- 

sedang aemperkenalkan struktur politik 
yang disusun oleh Partai DemOkrat yang 
kuasa yang prosesnya juga telah pula 
yangkan pada TV termasuk prosedur dan 
angkatan Perdana Menteri baru. 
Dikatakannya, bahwa dari hasil PEMILU, 
Thailand telah mempunyai 270 senator dan 360. 
anggota DPR dengan membentuk sebanyak 16 
Komisi sebagai alat kelengkapannya. 
Selanjutnya mereka menqharapkan laqi agar 
para anggota Parlemen akan terus memantau 
perkembangan politik dalam negerinya melalui 
pentayangan TV setelah kedua Parlemen mereka 
bersidang. 
Setelah kelima delegasi anggota AIPO meng 
uraikan tentang sistim Pemerintahannya dan 
situasi dalam neqara mereka masinq-masing, 
maka tiba gilirannya Parlemen Eropa mengemu 
kakan pula tentang keadaan politik dalam 
Masyarakat Eropa (PE). 
Dimulai dari ide berdirinya Pasar Bebas 
Eropa hingga terjadinya Perjanjian Maas 
tricht. Dikatakannya bahwa pertemuan 12 
anggota ME di Maastricht, Belanda tahun yanq 
lalu adalah merupakan perjanjian dasar yang 
memproklamirkan kelahiran Eropa bersatu yang 
menyangkut 340 juta penduduk di kawasan in 
dustri ini menjadi Pasar Tunggal Eropa. 
Dicapainya perjanjian ini adalah untuk meng-. 
adakan perubahan Perjanjian Roma yang du 
lunya merupakan dasar pembentukan Masyarakat 
Eropa. Karena itu mereka mengharapkan agar 
dengan Perjanjian yang baru ini, Eropa 
Barat akan menciptakan jutaan lapangan kerja 
dan meningkatnya penghasilan rakyat sebesar 
US.250 miliar sehingga hal ini akan pula 
memperbesar tingkat dan naiknya produksi 
hingga 7%. 
Oleh karena itu Parlemen Eropa berharap agar 
realisasi kerjasama ekonomi perlu diperluas 
dan mereka·sangat menantikan uluran tangan 
ASEAN untuk selalu menjalin kerjasama ini. 
Dalam hubungan ini Parlemen Eropa juga men- 
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marasa 
pa tan 
pula. 
Sebaliknya Delegasi Parlemen Eropa dalam hal 
ini mengakui akan kelernahannya, bahwa dalam 
perdagangan antar negara-negara di Eropa 
sendiri masih jauh dari harapan-harapan, 
karena roereka mernpunyai kesulitan-kesulitan 
yang tidak dapat dielakkan. Sebagai contoh 
dikemukannya antara lain dalam pemasaran 
hasil-hasil pertanian yang selalu bervariasi 
dan standarisasi produk-produk industri 
kebutuhan sehari-hari. 
Narnun demikian dalam hal ini, Parlemen Eropa 
akan terus berupaya dan memperkokoh hubungan 
dagang dengan ASEAN dengan jalan antara lain 
pembenahan ke dalam, rnencegah proteksio 
nisme, mernbu~a pasar dan mernpertahankan GATT 
dengan perbaikan seperlunya sehingga dapat 
menguntungkan kedua belah pihak. 
Dalam pada itu mereka rnengharapkan pula agar 
dalam kerjasarna ini, kita jangan terlalu 
membesarkan kesalahan pada pihak tertentu 
saja, lebih baik tidak menuduh, tetapi ber 
sama-sama berupaya rnerumuskan kemampuan 
untuk saling membantu tetapi bukan mengha 
langi. 
Delegasi AIPO melalui Juru bicaranya yang 
telah ditunjuk memberikan tanggapan bahwa 
apapun uluran tangan dari pihak Parlernen 
Eropa dinilai baik dari pihak AIPO rnengha 
rapkan agar benar-benar dapat menjadi ke 
nyataan. 
Selanjutnya karena masalah kerjasama ekonomi 
dan perdagangan merupakan masalah yang sa 
ngat ditekankan oleh Parlernen Eropa, maka 
Delegasi AIPO banyak berupaya mengemukan 
kr.itik, pendapat dan keinginannya terutarna 
yang menyangkut masalah pernbebasan pasar 
dengan prosedurnya, proteksionisme, produk- 

mengapa kerjasama ekonomi ASEAN 
besar tertuju kepada Jepang dan 

Serikat saja. Sedangkan mereka 
telah rnernbuka dan mernberikan kesern 

kepada ASEAN mengadakan kerjasama 

sinyalir 
sebagian 
Amerika 
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produk pertanian dan hutan serta masalah 
lingkungan dalam kaitannya dengan masalah 
kerjasama tersebut. 
Untuk memperjelas tujuan ASEAN tersebut, 
maka Delegasi AIPO banyak menguraikan ten 
tang hasil-hasil KTT ASEAN ke IV dan Per 
temuan para MENLU ASEAN di Manila 1992 yang 
lalu dengan· menggambarkan bahwa pertemuan 
tersebut adalah merupakan bentuk dari soli 
daritasdan kebebasan ASEAN untuk menyatukan 
kebijaksanaan ekonomi masing-masing menjadi 
kebijaksanaan regional ASEAN. Sebaliknya 
pada tingkat internasional, ASEAN akan beru 
paya pula mengadakan koodinasi dan pendeka 
tan kepada Masyarakat Eropa terhadap soal 
soal yang menyangkut kepentingan bersama 
dalam menghadapi situasi ekonomi dunia. 
Atas uraian-uraian tersebut, Parlemen Eropa 
tampaknya telah faham dan mengerti lebih 
dalam tentang apa yang menjadi porsi dan si 
kap negara-negara anggota ASEAN terhadap ma 
salah yang menyangkut lingkungan, hak Azasi 
manusia serta yang menyangkut kerjasama eko 
nomidan perdagangan. Jadi dengan gambaran 
ini akan cukup memperjelas pengertian Parle 
men Eropa dalam menafsirkan apakah negara 
ASE.AN ini sangat.tergantung pada sikap satu 
negara tertentu atau bagaimana. Begitu pula 
dari pihak Delegasi AIPO telah dapat pula me 
mahami bagaimana posisi Parlemen Eropa ter 
hadap negara-nega.ra anggota-anggotanya. Ak 
hirnya dapat dicapai kata sepakat bahwa ke 
dua belah pihak s.elalu sadar akan masih ba 
nyaknya hal-hal yang perlu diolah dan terus 
dilakukan melalui hambatan yang harus dila 
lui dan diatasi untuk menuju kepada kerja 
sama ekonomi dan perdagangan yang terpadu 
menurut ketentuan yang berlaku. Mereka akhi~ 
nya sepakat untuk mengakhiri pertemuan ini 
dengan membentuk sebuah panitia perumus guna 
membuat dan menyusun pernyataan bersama se 
bagai hasil akhir pertemuan dengan susunan 
keanggotaannya sebagai berikut: 
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untuk 
perda- 

3. Percaya bahwa cara yang terbaik 
memperbaiki hubungan ekonomi dan 

2. Memutuskan akan tetap secara teratur 
untuk melanjutkan dialognya setiap 
tahun yang berlandaskan dan berdasarkan 
kepada rnekanisme kelembagaan, untuk 
menjamin pertukaran ide dan pandangan 
yang bebas antara anggota-anggota Parle 
men yang mewakili MEE dan ASEAN. 

1. Menyatakan kepuasannya atas dialog yang 
bersahabat dan terbuka dimana kedua 
belah pihak telah saling memberikan 
kesempatan dalam mengeratkan persaha 
batan serta saling hormat menghormati 
melalui kontak yang teratur dan telah 
terjalin antara kedua parlemen selama 
13 tahun. 

Kedua Delegasi 

Rapat Panitia Perumus ini dihadiri oleh Yth. 
Sdr. Dr.Ir. Irma Alamsyah Djaya Putra Msc, 
sebagai Rapporteur dan Sdr Sjofjan Noor, 
Sekretaris Delegasi sebagai pencatat. 
Adapun teks dari pernyataan bersama tersebut 
adalah sebagai berikut 

DELEGASI PARLEMEN EROPA 

Yth. Sdr. Dr. Gunter Rinsche 
Yth. Sdr. Ben Visser 
Yth. Sdr. Patrick Joseph Lalor 

Darusman, SH (Indonesia) 
Seng Giaw (Malaysia) 
Daza (Philipina) 
Yusof (Singapura) 
Dr. Prasop Ratanakon 

- Yth. Sdr. Marzuki 
- Yth. Sdr. Dr. Tan 
- Yth. Sdr. Raul A. 
- Yth. Sdr. Yatiman 
- Yth. Sdr. Prof. 

(Thailand) 

DELEGASI AIPO: 



43 

7. Percaya bahwa sektor swasta akan selalu 
mendapat perhatian dan yakin bahwa peme 
rintah-pemerintah yang terkait akan 
mampu memainkan peranannya dalam membe 
rikan informasi yang berguna serta mem 
berikan semangat melalui penyediaan 
fasilitas-fasilitas dan kesempatan se 
luas-luasnya dalam membantu kelancaran 
bisnisnya melalui penciptaan sarana yang 
baru. 

6. Sepakat agar pola yang menyangkut kerja 
sama ekonomi termasuk investasi, alih 
tehnologi, latihan kerjasama risetriset, 
tehnik-tehnik lingkungan, kerjasama kaum 
wanita dsb. perlu terus dikembangkan. 

5. Menyambut baik hasil KTT ASEAN bulan 
Januari 1992 dan Sidang Para MENLO ASEAN 
bulan Juli 1992 yang khususnya mengenai 
prakarsa yang diambil sehubungan dengan 
kerjasama ekonomi yang yang intensif dan 
pembentukan AFTA. 

4. Menyangkut hubungan antara ASEAN dan MEE 
kedua belah pihak setuju untuk mening 
katkan hubungan melalui perjanjian baru 
MEE - ASEAN yang jangkauannya meliputi 
perluasan tingkat kegiatan dengan tujuan 
akhir memberikan keuntungan kedua belah 
kawasan. 

gangan antara MEE dan ASEAN yang berni 
lai lebih dari 50 milyar dollar Amerika 
Serikat pada tahun 1991 itu adalah meru 
pakan keputusan yang bijaksana dari 
kesepakatan putaran GATT yang telah ber 
langsung, dengan mengurangi proteksi dan 
penguasaaan sepihak terhadap perjanjian 
baru perdagangan internasional serta 
menjamin kelancaran kerja menurut tu 
juannya didalam ruang lingkup organi 
sasi-organisasi mereka masing-masing. 
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12. Sepakat untuk mernberantas terhadap pe 
langgaran lalu-lintas dan pemakaian obat 
obatan terlarang oleh negara yang terka 
it, melalui kerjasana antar petugas kea 
manan(Polisi Negara Pabean agen PBB yang 
terkait dsb.) dan berusaha mengadakan p~ 
nataan dan pendidikan guna perbaikan. 

11. Membuat catatan untuk mengutuk atas 
situasi yang gawat yang terjadi di bekas 
Pemerintahan Yugoslavid khususnya di 
Bosnia-Herzogovina dan rnendukung gagasan 
damai dibawah naungan PBB; prihatin atas 
besarnya jumlah korban penduduk dengan 
cara pelanggaran hak azasi oleh penduduk 
mayoritas tidaklah dapat dibenarkan. 

10. Menyatakan dukungan atas penyelesaian 
masalah Kamboja melalui pengawasan PBB 
keproses perdamaian dan menghimbau kepa 
da pihak-pihak yang terkait untuk melak 
sanakan dan mematuhi ketentuan dalam 
Perjanjian Paris sehingga rencana PEMILU 
dapat berlangsung secara aman dan tertib 
yang bermuara kepada kedamaian dan menu 
ju Pemerintah yang dernokratis. 

9. Memantau lebih lanjut akan pelaksanaan 
Pasar Tunggal Eropa hingga akhir 1992 
melalui peningkatan hubungan ekonomi de 
ngan negara-negara anggota MEE untuk men 
capai harapan dan dapat saling rnengun 
tungkan ASEAN dan negara-negara sedang 
berkembang. 

8. Yakin bahwa wadah HAM dan kebebasan ber 
laku umum akan berkernbang terus sepakat 
untuk bekerjasama dalam melindungi hak 
hak dan kebebasan serta juga rnengarapkan 
agar pernbicaraan antara Menlu R.I. de 
ngan Portugal dibawah naungan SEKJEN PBB 
akan memberikan arah penyelesaian rnasa 
lah yang berarti bagi kedua belah pihak. 



l3. Menyatakan kesepakatan atas hasil-hasil 
nyata konperensi Rio tentanq .Lingkungan, 
dan yakin bahwa dengan himbauan bersama 
dapat menyadarkan untuk menjaga planet 
ini dari kerusakan lingkungan, perlu 
menjaga perimbangan arttara perlindungan 
lingkungan, .pesatnya kemajuan ekonomi 
dan pembangunan yang berkelanjutan. 

14. Selalu berupaya untuk bekerjasama antara 
Pemerintah dan Parlemen masing-masing 
untuk memenuhi dan menjalankan kesepaka 
tan dalam pernyataan bersama ini sepan 
jang dimungkinkan dan sesuai kebutuhan. 

15. Pernyataan Bersama ini telah disetujui 
dengan rasa penuh tanggung-ja~ab untuk 
dijalankan oleh para wakil rakyat ter 
kait. 



46 

5. Dari pihak Parlemen Eropa, rnereka lebih 
tertarik kepada penjelasan tentang hasif 
hasil KTT ASEAN ke-IV dan salut kepada 
ASEAN atas keberhasilannya dalam Konpe 
rensi Lrrt.er nas Lona I Par is tentang Karn 
boj a. Mereka lebih mengutamakan penje- 

4. Dari pihak delegasi AIPO tadinya meng 
anggap Parlemen Eropa akan membahas se 
cara rnendalam tentang permasalahan yang 
peka seperti masalah hak azasi manusia, 
lingkungan, hutan dan Tirnor-tirnur. Namun 
setelah mendengar penjelasan tentang 
perkembangan dan keinginan ASEAN serta 
pendirian yang tegas dari Delegasi AIPO 
mengenai hal-hal peka tersebut, Parlemen 
Eropa mengurungkan niatnya dan beralih 
kepada rnasalah kerja sarna ekonomi dan 
perdagangan saja. 

~· Kedua belah pihak berusaha memanfaatkan 
pertemuan ini dengan sebaik-baiknya untuk 
mendapat informasi yang jelas mengenai 
topik-topik yang dibicarakan dan mengu 
raikan sikap masing-masing mengenai ber 
bagai masalah. 

2. Kedua belah pi.hak mempunya i ke i nq i nan 
yang cukup kuat untuk meningkatkan meka 
nisrne pertemuaan ini. Untuk maksud.terse 
but PE dalam pertemuan ini telah mengun 
dang resmi ke Pertemuan AIPO - PE ke 9 di 
Strasbourg atau Brussel tahun 1993. 

1. Kedua belah pihak baik AIPO dan PE merasa 
puas dan sukses dalam perternuan AIPO - PE 
ke-8 dan berjanji akan melaporkan hasil 
hasil pertemuan kepada masing-masing ne 
garanya setelah kembali ketanah air. 

ltESIMPULAN 
KESIMPOLAN DAN SARAN 
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4. Agar hasil-hasil pertemuan ini dapat 
dimanfaatkan dan di-bicarakan pada rapat 
rapat Komisi DPR-RI dengan pasangan kerja 
yang bersangkutan menurut permasalah yang 
terkait, kemudian hasilnya dijadikan pe 
doman bagi delegasi berikutnya. 

3. Jumlah anggota Delegasi DPR-RI yang ter 
gabung dalam delegasi AIPO ke Pertemuan 
AIPO - PE ke-9 mendatang hendaknya berim 
bang dengan jumlah anggota Delegasi PE. 
Seyogyanya Anggota Delegasi yang akan 
ditunjuk hendaknya telah mempunyai penga 
laman dalam dialog-dialog AIPO-PE yang 
lalu guna menjaga kesinambungan dalam 
pembicaraan dan dapat dengan sempurna 
menanggapi permasalahan yang dibahas. 

2. Disarankan agar pada pertemuan AIPO - PE 
mendatang hendaklah diupayakan atau dice 
gah pihak PE tidak membicarakan lagi hal 
hal yang berkenan dengan urusan intern 
negara yang bersangkutan dengan jalan 
saling memahami situasi/keadaan negara 
negara masing-rnasing. 

1. Kedua be1ah pihak sepakat menyarankan 
agar selain melalui pertemuan ini juga 
dimanfaatkan dengan saling kunjung meng 
unjungi diantara parlemen anggota AIPO 
dan PE dalam bentuk informal atau pero 
rangan. 

SARAN 

lasan tentang peranan ASEAN dalam ruang 
lingkup regional dan internasional khu 
susnya yang menyangkut hubungannya dengan 
negara-negara anggota MEE. 
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Dernikian laporan Pertemuan AIPO - PE ke-8 
yang diselenggarakan dari tanggal 22 23 
September 1992 yang baru lalu, sernoga dapat 
diambil manfaatnya oleh delegasi berikutnya 
dan dijadikan bahan-bahan yang berguna dalam 
rangka meningkatkan peran Delegasi DPR-RI 
dalam pertemuan berikutnya. 

P E N U T U P 



49 

- KUAI RI untuk Swedia 
- Kepala Bagian Poli 
tik KBRI swedia 

- Kepala Bagian Poli 
tik KBRI London 

- Direktur P2LURGI De 
partemen Penerangan 

1. Sdr. Nur Astian 
2. Sdr. Lucia 
3. Sdr. Rustam 

Effendi 
4. Sdr. Willy 

Karamoy 

- FKP 
5. Yth. Sdr. Djoko Sudyatmiko - FKP 
6. Yth. Sdr. Ginanjar - FABRI 
7. Yth. Sdr. H.M. Dja'far Siddiq - FPP a. Sdr. Drs.Achmad Fauzi dan Sdr.Paulus Weto 

masing-masing sebagai Sekretaris Ke 
tua dan Sekretaris Delegasi 

Selain itu kepada delegasi telah pula diper 
bantukan beberapa orang pejabat dari Depar 
temen·Luar Negeri dan Departemen Penerangan 
RI yaitu : 

1. Yth. Sdr. M. Kharis Suhud, Ketua DPR-RI 
sebagai Ketua Delegasi dengan anggo- 
ta-anggota; 

2. Yth. Sdr. Susatyo Mardhi - FKP 
3 • Yth. Sdr. Marzuki Darusman, SH - FKP 
4. Yth. Sdr. Ny. Tati sumiyati Dar so yo 

Sesuai dengan putusan Konperensi IPU ke-84 
di Punta del Este - Uruguay maka Konperensi 
IPU ke-88 telah berlangsung dari tanggal 7 
- 12 September 1992 di Stockholm - Swedia. 
Selanjutnya berdasarkan Keputusan Pimpinan 
DPR-RI No.68/PIM/IV/1991-1992, tanggal 22 
Juli 1992 maka susunan delegasi DPR-RI ke 
konperensi IPU ke-88 di Stockholm, Swedia 
adalah sebagai berikut: 

PEHDAHULUAN 

kONPBRENSI IPU RE-88 DI STOCKHOLM, SWEDIA 

BAB III 
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5. Pembahasan Urnum rnengenai situasi politik, 
keamanan, ekonomi dan sosial di dunia 

4. Dukungan terhadap prakarsa interna sional 
untuk menghentikan kekerasan dan rnengak 
hiri pelanggaran terhadap hak-hak asasi 
rnanusia di Bosnia dan Herzegovina sebagai 
acara tambahan yang sangat rnendesak 
(Emergency Supplementary Item) yang di 
usulkan oleh Delegasi Mesir. 

3. Migrasi internasional secara besarbesaran 
dan dampaknya bagi negara asal maupun 
negara penerima migrant, implikasinya 
secara internasional serta hak-hak mi 
grant dan pengungsi. Topik ini diusulkan 
oleh Delegasi Australia sebaga1 acara 
tarnbahan (Supplementary Item) yang kemu 
dian diterirna oleh sidang dan dibahas 
dalarn Kornisi Keparlemenan, Hukum dan Hak 
hak Asasi Manusia. 

2. Perlunya usaha secara radikal untuk neng 
atasi masalah hutang-hutang negara ber 
kembang. Topik ini dibahas dalam Kornisi 
Ekonomi dan Sosial. 

1. Sumhangan parlernen untuk rneningkatkan pe 
ranan PBB dan memperkuat keterlibatan par 
lemen dalam penentuan kebijaksanaan poli 
tik luar negeri melalui pengembangan dip 
lornasi parlementer dan kerjasama yang 
semakin erat antara Executive dan Legis 
latif. Topik ini dibahas dalarn Kornisi 
Keparlemenan, Hukurn dan Hak-hak Asasi 
Manusia. 

Agenda yang dibahas dalam Konperensi IPU 
ke-88 ini ialah 

RI masing-rnasing se 
bagai Penasehat De 
legasi DPR-RI. 
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1. Mengadakan pembagian tugas antar anggota 
delegasi. 

2. Mengadakan pertemuan konsultasi dengan 
MENKO EKUIN,DIRJEN SEKNAS ASEAN dan Di 
rektur organisasi Internasional Departe 
men Luar Negeri. 

Menghadapi agenda konperensi yang begitu 
padat seperti tersebut diatas, maka delegasi 
telah melakukan persiapan-persiapan sebagai 
berikut: 

PBMBAGIAN TOGAS. 

9. Disamping pembahasan atas topik-topik te~ 
sebut diatas dilakukan pula pertemuan-pe~ 
temuan informal Kelompok-kelompok Non 
Blok, Asia Pasifik, ASEAN dan kelompok 
lain-lain dari Eropa, Amerika Latin, 
Afrika dan Arab. 

8. Masalah-masalah lain yang berkaitan de 
ngan organisasi, keuangan dan lain-lain 
yang dibahas dalam Sidang Council. 

7. Masalah peran serta anggota parlemen wa 
nita dalam proses penentuan kebijaksanaan 
pengambilan keputusan politik nasional 
serta peningkatan peran sertanya dalam 
organisasi IPU yang dibahas dalam perte 
rnuan-pertemuan anggota parlemen wanita. 

6. Masalah-masalah yang berkaitan dengan 
nasib dari para anggota/mantan anggota 
parlemen dari berbagai negara yang sedang 
ditahan/dihuku.m yang dibahas dalam Komisi 
Khusus Hak-hak anggota dan mantan anggota 
parlemen. 

dewasa 1n1 yang dibahas dalam Sidang 
Pleno General Debateo 
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Konperensi IPU ke-88 ini dibuka secara 
resmi oleh Yang Mulia Raja XVI Gustaf 
didampingi Permaisuri Ratu Swedia. Turut 
mernberikan sambutan pada acara pembukaan 
ialah Ketua Parlemen Swedia, Ny. Ingegerd 
Troedcson, Presiden IPU Sir Michael Mars 
hall, Wakil SEKJEN PBB Ny. M. Schwartz 
yang mewakili SEKJEN PBB. Konperensi ini 
dihadiri oleh 827 peserta termasuk 512 
anggota parlernen dan 38 anggota peninjau. 
Konperensi telah berjalan dengan lancar 
sesuai rencana berkat persiapan yang baik 
oleh tuan rumah. 
Pada fase pelaksanaan tugas dalaro konpe 
rensi secara keseluruhan, delegasi yang 

1. Upacara Pembukaan. 

urutan pelaksanaan Sidang-sidang selama kon 
perensi IPU ke-88 adalah sebagai berikut: 

JALANNYA PERTEMUAN DAN HASIL YANG DICAPA~. 

c. Pidato sanggahan Delegasi Indonesia 
untuk menangkis kecaman dari delegasi 
lain roengenai rnasalah Timor Timur apa 
bila ada yang mempersoalkan. 

b. 3 (tiga) buah pidato yang isinya men 
cerrninkan sikap dan pandangan Indone 
sia terhadap berbagai rnasalah yang 
dibahas untuk disampaikan pada Sidang 
sidang Pleno komisi dan Sidang Pleno 
General Debate. 

a. 2 (dua) buah Rancangan Resolusi ten 
tang peningkatan peranan PBB dan usaha 
rnernperkuat keterlibatan parlernen dalarn 
penentuan kebijaksanaan politik luar 
negeri serta rnasalah hutang negara 
negara berkembang. 

3. Mempersiapkan kertas kerja berupa: 
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c. Menetapkan Parlernen Yugoslavia tetap 
menjadi Anggota IPU dengan pemungutan 
suara 69 mendukung, 19 menolak dan 23 
abstain. · 

a. Mendukung dilaksanakannya satu konpe 
rensi inernasional tentang bantuan 
yang perlu diberikan kepada anak-anak 
di Afrika yang akan dilaksanakan dari 
tanggal 25 - 28 Nopember 1992 oleh 
Organization of the African Unity 
(OAU). 

b. Menerima Parlemen-parlemen dari Benin, 
Botswana, Croatia, Moldova, Sudan dan 
Uzbekistan sebagai anggota baru IPU. 

Sidang Council diadakan 3 kali yaitu 
tanggal 7, 11 dan 12 September 1992. 
Sidang telah membahas dan mengambil kepu 
tusan antara lain: 

2. Sidang Council. 

menghadiri sidang-sidang adalah sebagai 
berikut; Komisi Keparlemenan, Hukum dan 
Hak-hak Asasi Manusia, Kornisi Ekonomi dan 
Sosial, ~omisi Khusus Hak-hak Anggota/ 
Mantan Anggota Parlernen, Council, rapat 
rapat Panitia Perumus, Sidang Pleno Gene 
ral Debate serta pertemuan-pertemuan 
informal Kelornpok-kelompok Non blok, 
Asia-Pasifik, ASEAN dan lain-lain yang 
diadakan di luar sidang-sidang resmi IPU. 
Rapat-rapat ke-lompok ini sangat penting 
artinya sebagai forum lobby dimana kepen 
tingan-kepentingan kelompok ini dalam 
berbagai masalah dapat dibicarakan, di 
konsultasikan dan diputuskan. Sebagaimana 
Konperensi-konperensi IPU yang lalu, 
Delegasi Indonesia secara maksimal meng 
hadiri sidang/rapat selama konperensi 
berlangsung yang senantiasa berjalan 
secara simultan. 
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1) Topik yang dibahas ialah sumbangan 
parlemen untuk meningkatkan peranan 
PBB dan mernperkuat keterlibatan 
parlemen dalarn penentuan kebijak- 

a. Komisi Keparlemenan, Hukum dan Hak-hak 
Asasi Manusia. 

3. Sidanq-sidang Komisi. 

g. Diputuskan pula bahwa konperensi 
IPU ke 89 akan dilaksanakan dari tang 
gal 7 - 12 April 1992 di New Delhi 
India. 

f. Disamping itu telah pula disetujui 
penggantian antar waktu 2 orang Anggo 
ta Executive Committee yaitu Mr. Cava 
ge Yeguie Djibril dari Camerun yang 
menggantikan Mr. L. Fongka Shang (me> 
ninggal dunia) dan Mr. v. Gotsew dari 
Bulgaria yang menggantikan Mr. Eskena 
si (tidak terpilih lagi sebagai anggo 
ta parlemen) . 

e. Sidang Council juga telah memilih 2 
orang Anggota Executive Committee yang 
baru yaitu Ny. H. Castillo Lopez Acos 
ta dari Venezuela dan Ny. N. Mazhoud 
dari Tunisia, masing-masing mengganti 
kan Ny. H. Megahed dari M~sir dan Ny. 
M. Arguello Morales dari Nicaragua 
yang telah habis masa bhaktinya. Pemi 
lihan djlaksanakan secara rahasia 
(secret ballot). 

d. Menetapkan pembekuan untuk sementara 
keanggotaan Parlemen-parlemen Alja 
zair, Peru dan Afghanistan dalam IPU 
karena keadaan Parlemen negara-negara 
yang bersangkutan. Dengan demikian 
maka Anggota IPU sekarang berjurnlah 
118 parlemen nasional(National Group). 



a) Perlunya dikembangkan pemikiran- 

sanaan politik luar negeri melalui 
pengembangan diplomasi parlem~nter 
dan kerja sama yang semakin erat 
antara Executive dan Legislative. 
Pembahasan terhadap materi ini per 
tama-tama dilakukan dalam tiga kali 
sidang pleno dalam bentuk perdeba 
tan'', dimana 90 delegasi parlemen 
termasuk Delegasi Indonesia telah 
menggunakan kesempatan tersebut 
untuk menyampaikan sikap dan pan 
dangannya. Delegasi Indonesia diwa 
kili oleh Yth. Sdr. H.M. Dja'far 
Siddiq yang menyampaikan pandangan 
dan sikap Delegasi Indonesia terha 
dap masalah tersebut. Ada sejumlah 
16 rancangan resolusi yang diajukan 
oleh para delegasi termasuk usul 
rancangan resolusi yang diajukan 
oleh Delegasi Indonesia. Komisi ini 
dalam pertemuannya telah membentuk 
Panitia Perumus yang terdiri wakil 
wakil delegasi parlemen dari 11 de 
legasi termasuk Dele-gasi Indone 
siao Atas usul Indonesia, Tuan H. 
Van Wamkele (Belgia) dipilih seba 
gai Ketua Panitia Perumus dan Tuan 
E. Anderson (Canada) sebagai Pela 
por (Rapporteur). Rancangan Resolu 
si dari Indonesia terpilih sebagai 
salah satu sumber. yang digunakan 
sebagai dasar materi pembahasan 
serta mengambil 5 paragraf dari 
rancangan yang diajukan delegasi 
Indonesia untuk dimasukkan dalam 
rancangan yang disusun oleh Pani 
tia. 
Dalam pembahasan di Panitia Perumus 
tersebut, delegasi Indonesia me 
nyampaikan berbagai pandangan dan 
sarannya antara lain: 



f) SEKJEN perlu dilengkapi dengan 
berbagai fasilitas dan daya 
dukung lainnya sehingga SEKJEN 
lebih mudah dan efektif dalarn 
melaksanakan tugas dan kewaji 
bannya. 

e) Indonesia juga menghendaki agar 
PBB/DK,SEKJEN, lebih meningkat 
kan peran didiplomasi sendiri 
mungkin perkembangan yang rawan 
yang bisa mengarah pada terjadi 
nya Konflike terbuka. 

d) Delegasi Indonesia juga mengu 
sulkan agar IPU membentuk Wor 
king Group untuk rnengkaji segala 
sesuatu tentang PBB dan dirumus 
kan sebagai sumbangan konkrit 
IPU untuk penyempurnaan PBB. 

c) Indonesia menyarankan perlu di 
lakukan revitalisasi, restruk 
turisasi dan dernokrasi di ling 
kungan PBB. 

b) Kenyataan membuktikan berbagai 
kelemahan terjadi baik ditinjau 
dari segi organisasi, mekanisme 
maupun kebijaksanaan dan opera 
sionalisasinya, yang tidak saja 
memper lernah integritas PBB, 
tetapi juga menghambat efekti 
fitas dan kepekaan dalam melak 
sanakan perannya. 

pemikiran Konstruktif, Korektif 
bagi upaya peningkatan efektifi 
tas PBB dengan seluruh aparatnya 
sebagai jawaban terhadap situasi 
dan tuntutan baru yang kini 
muncul dan berkembang di dunia. 
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dipenuhi perlunya c) Menekankan 

b) Komposisi Dewan Keamanan perlu 
dikaji kembali, disesuaikan de 
ngan keseimbangan kekuatan dunia 
dewasa ini, termasuk seruan agar 
negara Anggota PBB bekerja ke 
arah suatu peninjauan kembali 
sistem veto yang ada di DK/PBB. 

a) Menghimbau agar dunia semakin 
membantu peran PBB dalam me 
laksanakan tugas yang mulia. 
Mengurangi anggaran militer agar 
dapat digunakan dalam upaya 
meningkatkan kesejahteraan mas 
yarakat dunia, menegakkan Hak 
hak Asasi Manusia serta ketaatan 
ter-hadap hukum internasional. 

dimuat 
an tar a 

Pokok-pokok masalah yang 
dalam resolusi tersebut 
lain mencakup 

g) Disamping itu disarankan pula 
perlunya peningkatan peranan 
parlemen dalam bentuk apa yang 
disebut dengan "diplomasi parle 
menter", yakni meningkatkan 
peran parlemen untuk turut mem 
bantu terciptanya situasi damai 
serta dihindari terjadinya kon 
flik dengan lebih memperkuat 
kerja sama antar parlemen, pe 
ningkatan hubungan bilateral 
antar parlemen. 
Alhamdulillah saran-saran dele 
gasi Indonesia baik yang disam 
paikan dalam pemandangan umum, 
dalam usul rumusan tertulis, 
maupun lisan dalam pembahasan, 
telah tertampung dalam rumusan 
akhir Resolusi IPU. 



2) Topik lain yang dibahas adalah ten- 

g) Perlu diambil langkah-langkah 
yang diperlukan untuk menjamin 
kehadiran !FU dalam SU PBB de 
ngan Status sebagai "Observer". 

meng 
kon 
untuk 
antara 

f) Mendesak IPU dan PBB untuk 
adakan study bersama dalam 
disi yang memungkinkan 
melembagakan kerjasama 
dua organisasi tersebut. 

e) Menekankan perlunya kerjasarna 
secara lebih intensif antara IPU 
dengan PBB. Meningkatkan keikut 
sertaan parlemen dalam forurn 
forum PBB dan pada kegiatan 
Badan lain dalam upaya mengem 
bangkan misi damai melalui 
diplomasi parlementer. 

d) PBB juga diperingatkan untuk 
rnernahami betapa pentingnya pe 
ranan diplomasi Parlementer 
yang mampu membantu peranan PBB, 
baik yang berkaitan dengan Ke 
terlibatan parlemen dalam ikut 
mewarnai kebijaksanaan politik 
luar neger1 pemerintahnya ma 
sing-masing, maupun dalam pe 
ningkatan pengawasan parlernen 
terhadap pe-laksanaan komitmen 
komitmen pemerintah bagi upaya 
perdamaian dan kerjasama pem 
bangunan. 

tanggung jawab masing-masing 
negara agar kewajiban keuangar, 
donasinya kepada PBB di bayar 
dan dipenuhi pada waktunya meng 
ingat pembayaran PBB semakin 
besar. 

58 
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tang terjadinya migrasi internasio 
nal secara besar-besaran dan aki 
batnya bagi negara asal maupun 
negara penerima migrant, implikasi 
nya secara internasional serta hak 
hak migrant dan pengungsi. 
Rancangan Resolusi ini diajukan 
oleh Delegasi Parlemen Australia, 
sebagai "Supplementary Item" yang 
dalam Sidang Pleno usul rancangan 
ini di-terima sebaqai Supplementary 
Item setelah lolos melalui pemungu 
tan suara 1.125 mendukung, tidak 
ada suara menentang, dan 129 tidak 
memberikan suaranya {abstain). 
Untuk merampungkan konsep-konsep 
resolusi yang ada maka telah diben 
tuk Panitia Perumus (Drafting Com 
mittee) yang terdiri dari Austra 
lia, Mesir, Jerman, India, Italia, 
Yordania, Yugoslavia dan Zimbabwe 
yang diketuai oleh Senators B. 
Corneey dari Australia sekaligus 
merangkap rapporteur. 
Setelah melalui pembahasan yang 
dilakukan oleh Panitia Perumus, 
usul rancangan tersebut akhirnya 
diterima melalui konsensus. Namun, 
setelah disampaikan hasil rumusan 
yang telah disepakati oleh Panitia 
Perumus ke Pleno Komisi, Lebanon 
dan Yordania mengajukan usul aman 
demen. Berkat penqertian dari semua 
pihak usul amendemen itu disetujui 
dan akhirnya disepakati secara 
bulat oleh Komisi II dan selanjut 
nya diterima dalam Resolusi ini 
diajukan berdasarkan kenyataan 
bahwa arus migrasi secara besar 
besaran terjadi dewasa ini dimana 
mana yang diperkirakan mencapai 
jumlah antara 45 sampai 50 juta 
orang tiap tahun. 
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a. Pada sidang pleno pertama, diinfor 
masikan bahwa kelompok Mesir mengaju 
kan agar peristiwa yang sekarang ha 
ngat terjadi di Bosnia dan Herzegovina 
dibicarakan sebagai acara tambahan 
yang sangat mendesak (Emergency Sup 
plementary Item). 
Konperensi mendukung rekomendasi Stee 
ring Committee agar President IPU 
diberi mandat untuk menyiapkan item 

Khusus mengenai Hak Asasi Manusia di Bos 
nia dan Herzegovina dapat dilaporkan 
sebagai berikut 

Penyebab terjadinya migrasi besar 
besaran ini antara lain disebabkan 
kesulitan ekonomi, konflik yang 
timbul dari ketidak stabilan so 
sial, Etnik dan Agama, cepatnya 
perturnbuhan penduduk, pemaksaan 
politik, ancaman kekerasan, kehan 
curan lingkungan dan ancaman kela 
paran. Oleh karena itu untuk rnence 
gah rnernbesar dan berlanjutnya arus 
migrasi tersebut perlu dilakukan 
bersifat preventif. Karena arus 
migrasi yang bersifat rnassal ini 
telah rnenimbulkan beban yang arnat 
berat dari berbagai segi, terutama 
dari segi pembiayaan, dan dirasakan 
menjadi beban ekonorni nasional dari 
negara-negara yang menjadi sasaran 
arus rnigrasi ini. 
Resolusi ini menyerukan perlunya 
perhatian dan kepedulian dunia 
untuk lebih rnemberi perhatian ter 
hadap nasib kaum rnigrasi ini, kare 
na ternyata banyak negara-negara 
yang kurang peduli, menutup diri, 
dan bersikap setengah-setengah 
terhadap nasib dan penderitaan 
mereka. 
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Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kon 
perensi mengeluarkan resolusi yang mene 
_gaskan antara lain: 
a. Menyerukan semua pihak yang terlibat 

untuk menghentikan segera semua per 
tempuran dan menarik kembali pasukan 
pasukannya. 

b. Mengutuk semua tindak kekerasan terha 
dap Hak-hak Asasi Manusia yang terjadi 

c. Mendukung langkah-langkah kegiatan 
yang dilakukan oleh PBB di Bosnia dan 
Herzegovina, khususnya dalam berbagai 
aksi kemanusiaan. 

b. Resolusi tersebut memuat keprihatinan 
atas berlangsungnya pelanggaran dan 
tindak kekerasan terhadap hak asasi 
manusia yang terus berlangsung di Bos 
nia dan Herzegovina dan amat terkejut 
terhadap praktek yang bisa disebut 
sebagai "Pembersihan Etnis", ras dan 
kelompok keagamaan secara nasional. 

yang diusulkan serta teks draft reso 
lusi yang dipersoalkan, melalui kon 
sultasi dengan delegasi yang mengaju 
kan usul tersebut, untuk diajukan 
diakhir konperensi ini. 
Dan memang ternyata pada sidang pleno 
terakhir konperensi menyetujui secara 
bulat untuk menambah Usul ini dalam 
agenda sebagai Emergency supplementary 
Item. Akhirnya pada Sidang Pleno Kon 
perensi Draft Resolusi yang disiapkan 
oleh Steering Committee tersebut dise 
tujui menjadi Resolusi IPU. Pihak 
Yugoslavia memberikan juga persetujuan 
terhadap resolusi tersebut namun ope 
ratif paragrap 8 dipahami berlaku pula 
untuk semua pihak yang terlibat. 
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Topik yang dibahas ialah usaha secara 
4. Komisi Ekonomi dan Sosial. 

£. Mendesak semua parlernen untuk mendo 
rang pemerintah masing-masing untuk 
rneningkatkan usaha-usaha diplomatik di 
semua tingkat untuk menemukan cara 
yang terbaik untuk mengakhiri situasi 
tragis yang terjadi di Bosnia dan 
Herzegovina yang merupakan ancaman 
yang berbahaya bagi perdamaian dan 
keamanan dunia. 

e. Menyerukan agar DK mempertimbangkan 
untuk mengambil langkah-langkah yang 
tepat, seperti diamanatkan oleh Chap 
ter VII dari Program PBB yakni untuk 
~angakhiri tind2kan-tindakan ~gresi 
aan kekerasan terhadap hak-hak asasi 
2anusia dan berupaya mernperbaiki per 
satuan dan integritas territorial dari 
Republik Bosnia dan Herzegovina. 

Mernmtut pe r ha t Lan s ernua oi.h ak agar 
,y~o'°inisas.i kemarusi aar. duni.a terutama 
komite Palang M~cah Internasional di 
Jamin agar tidak dirintangi usahanya 
dan rnelanjutkan aksesnya kesemua Kamp 
kamp tahanan. 

c Menyerukan semua pihak untuk menghor 
wati hukum internasional, !akni segera 
.nembe.ba s kan f;c.~rn1.J.a. f.)-r·ar1g :~ta_'(i.~1 ~:1i·tahan 
aecara sewenang-wenang ~an men:amin 
kondisi bagi pengemba}ian denqan se:a 
~at kerumah 3emua pengungsi dan orang 
arang yang disingkirkan;dikucilkan, 
ldisplaced person). 

di Bosnia dan Herzegovina, terutama 
tindakan pernusnahan Etnik, bahasa dan 
sesama. 
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b. IPU agar mengambil langkah-langkah 
konkrit antara lain segera mengadakan 
negosiasi dengan Badan-badan Interna 
sional yang relevan dalam rangka upaya 
menurunkan suku bunga menghapuskan 
sama sekali hutang-hutang negara mis- 

a. Masalah hutang negara-negara berkem 
bang merupakan masalah yang penting 
yang memerlukan penanganan dari PBB, 
IMF dan Bank Dunia untuk rnengadakan 
perubahan terhadap sistern kebijaksa 
naan internasional mengenai masalah 
tersebut. 

radika1 untuk mengatasi masalah hutang 
negara-negara berkembang. Sejumlah 15 
usul rancangan resolusi telah diajukan 
oleh 15 delegasi parlemen termasuk usul 
rancangan resolusi dari Delegasi Indone 
sia. Sebanyak '89 pernbicara dari berbagai 
delegasi termasuk Delegasi Indonesia 
telah menyampaikan pandangannya mengenai 
masalah ini. Dalam pidato pemandangan 
umum Dele- gasi Indonesia yang disam 
paikan oleh Yth. Ny. Tati Surniyati Dar 
soyo antara lain menegaskan bahwa masalah 
kemiskinan dapat mempengaruhi kondisi 
ekonomi dan sosial serta stabilitas poli 
tik suatu negara yang pada gilirannya 
mempengaruhi kemakrnuran dan kesejahteraan 
dunia. Pada saat ini negara-negara miskin 
masih dalam posisi yang tidak menguntung 
kan karena sistem perdagangan internasio 
nal dimonopoli oleh negara-negara maju 
yang menerapkan sistem proteksionisrne. 
Krisis ekonomi yang terjadi akhir-akhir 
ini disebabkan antara lain oleh adanya 
resesi ekonomi yang membawa konsekwensi 
pada rneningkatnya hutang negara-negara 
berkembang. Dalarn rangka mengatasi kea 
daan tersebut, Indonesia mengusulkan 
antara lain 
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c. Delegasi Indonesia mendesak parlemen 
dan pemerintah negara-negara di dunia 
khususnya negara-negara maju untuk 
mengambil prakarsa dalam menciptakan 
tata ekonomi dunia baru, dengan meng 
arnbil langkah-langkah penyelesaian 
krisis-krisis ekonomi yang berakibat 
buruk terutama bagi negara-negara 
berkernbang. 
Liga Parlemen-parlemen didunia dapat 
turut mendorong dan ~endukung dialog 
Selatan-Selatan dalam rangka mening 
katkan produktifitas, pening katan 
kondisi ekonomi dan bersama-sama meng 
atasi perdagangan interna sional yang 
dirasa rnerugikan negara-negara berkern 
bang. 
Untuk merarnpungkan semua Rancangan 
Resolusi yang ada rnenjadi Resolusi IPU 
maka telah dibentuk satu Panitia 
Perumus yang terdiri dari 13 anggota 
termasuk Delegasi Indonesia. Wakil 
delegasi Indonesia dalam Panitia 
Perurnus ini telah memberikan sumbang 
saran yang rnenguntungkan posisi 
negara-negara berkembang dalam rnenga 
tasi hutang-hutangnya. 
Delegasi Indonesia secara khusus meng 
usulkan perlunya diadakan dialog yang 
efektif dalam forum Selatan- Selatan 
dalam lingkup IPU. Usul ini diterima 
baik oleh Komisi, sehingga menjadi 
bagian dari Resolusi IPU. 
Rancangan Resolusi yang disiapkan oleh 
Panitia Perumus dapat dengan mudah 
diterima oleh Sidang Pleno Kornisi dan 

kin, membantu mengatur penjadwalan 
pembayaran kembali hutang-hutang nega 
ra berkembang dan menghapuskan sis 
tem proteksionisme perdagangan guna 
mengurangi beban hutang-hutang negara 
miskin. 



Konpe 
pembi 

Dalam Sidang Pleno/General De.bate 
rensi IPU ke-88 ini, para 

1) Menyerukan kepada pemerintah dan 
parlemen negara-negara maju untuk 
mengambil langkah-langkah pengha 
pusan sistem proteksionisme dan 
"trade barrier" serta mensukseskan 
perundingan GATT. 

2) Menghimbau pemerintah dan parlemen 
negara-negara berkembang untuk mem 
perkenalkan sistem ekonomi nasi 
onalnya dalam rangka kerjasama an 
tar negara-negara berkembang dalam 
persaingan perdagangan bebas. 

3) Menghimbau masyarakat internasional 
agar mendukung upaya-upaya yang 
dilakukan oleh negara-negara ber 
kembang untuk melindungi stabilisa 
si ekonomi dan restrukturisasi eko 
nomi negara-negara berpendapatan 
terendah, termasuk dalam hal pembe 
rian bantuan tehnik dan bantuan 
keuangan. 

4) Mendesak masyarakat dan organisasi 
organisasi internasional untuk 
mengintensifkan kerjasama di berba 
gai bidang sehingga jurang antara 
Utara-Selatan dan Timur-Barat tidak 
semakin melebar, serta mendukung 
kebijaksanaan ekonomi dan peredaan 
ketegangan sosial dan ekoloqi. 

5. Sid.an.q Pleno Gtn1era:1 Debate. 

selanjutnya disyahkan oleh Sidang. 
Pleno Konperensi tanpa pemungutan .,sua 
ra. Perlu kami laporkan bahwa beberapa 
paragraf dari Rancangan Resolusi Indo 
nesia dapat diterima menjadi- bagian 
dari Resolusi IPU ini. Isi pokok Reso 
lusi ini antara lain: ,, 



c. Delegasi Indonesia juga menyatakan 
mendukung setiap usaha penyelesaian 
masalah Palestina melalui jalan damai 
sehingga bangsa Palestina akhirnya 
dapat memperoleh kernerde kaan serta 
kedaulatan atas negara nya. 

b. Delegasi Indonesia mendukung setiap 
usaha dalarn rangka hubungan internasi 
onal antara negara-negara di dunia 
serta diadakannya restrukturisasi PBB 
sehingga akan tercapai demokrasi dan 
tanggung jawab yang sama bagi sernua 
Anggota PBB tanpa membedakan negara 
besar atau kecil, kaya atau miskin. 

a. Delegasi Indonesia selalu mendukung 
setiap usaha untuk rnengatasi masalah 
hutang-hutang negara berkembang yang 
semakin rnenyulitkan posisi negara 
negara tersebut dalarn usaha pembangu 
nan ekonomi nasionalnya. 
Indonesia berpendapat bahwa masalah 
hutang-hutang ini bukan saja rnenja di 
krisis negara-negara berkembang tetapi 
telah menjadi krisis internasional. 
Oleh karena itu Delegasi Indonesia 
menghimbau parlemen-parlemen di dunia 
untuk meningkatkan peranannya guna 
mengatasi masalah ini sehingga akan 
tercapai tegaknya demokrasi dan perda 
maian internasional. 

cara telah menyoroti berbagai masalah 
yang dihadapi dunia dewasa ini seperti 
antara lain rnasalah politik, kearnanan, 
perlucutan senjata, ekonomi, sosial 
budaya, hukum, lingkungan hidup, hak 
hak asasi manusia dan lain-lain. Ketua 
Delegasi Indonesia Yth. Sdr. M. Kharis 
Suhud dalam pidato pemandangan umumnya 
antara lain mengemukakan bahwa 



wanita IPU 
6 September 
Konperensi 

parlem~n 
tanggal 
sebelum 

Pertemuan anggota 
ini diadakan pada 
1992 yaitu sehari 
IPU dibuka. 
Pertemuan kali 1n1 diha diri oleh 74 
orang Anggota Parlemen Wanita dipimpin 
oleh Ny. Anita Gradin dari swe dia. 
Sebelum pertemuan ini, telah diadakan 
pertemuan koordinator wanita dipimpin 
oleh Ny. L. Fischer dari Jerman. Hal 
hal yang dibicarakan. dalam perte 
muan ini antara lain, membahas hasil 
hasil konsultasi yang dilakukan oleh 
SEKJEN IPU dengan para Anggota IPU menge 
nai kemungkinan mengambil langkah-langkah 
yang perlu dilakukan untuk mengatasi 
ketidak seimbangan antara pria dan wanita 
dalam berperan serta dalam bidang poli 
tik. Dalam kaitan ini oleh Sidang Council 
pada bul.an April 1992·yang lalu telah 
memutuskan bahwa rencana ini harus dida sarkan atas saran-saran da.ri para Angqota 

7. Pertemuan Al:laaota Parlemen Wanita. 

6. Komisi Bak-hak Asasi Anggota Parlemen. 
Dalam sidangnya yang ke 59 di Stock holm 
ini, Kornisi Khusus IPU yang ·menangani 
kasus-kasus penahanan/hukuman terhadap 
anggota dan mantan anggota parlemen telah 
membahas 120 kasus yang menyangkut anggo 
ta dari mantan anggota parlemen dari 15 
negara yahg sedang ditahan/dihukum terma 
suk kasus terpidana Sukatno dari Indone 
sia. Setelah berkonsusltasi dengan berba 
gai delegasi yang bersangkutan dan menga 
dakan pembahasan atas laporan dan infor 
masi yang diperoleh, maka akhir nya komi 
si ini mengeluarkan rekomendasi/resolusi 
yang menyangkut 108 anggota/mantan anggo 
ta parlemen dari 11 negara termasuk Indo 
nesia. 
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Perternuan Kelompok Non Blok berlangsung 
tanggal 6 dan 9 September 1992 yang diha 
diri oleh negara-negara Anggota kelornpok 
Non Blok. Dengan terpilihnya Indonesia 
sebagai Ketua GNB periode 3 tahun menda 
tang, maka Delegasi Indonesia telah di 
beri kepercayaan untuk ~erni~pi~ pertemuan 
ini sebagai koordinator. Untuk lebih 
menggalang dan mempererat persahabatan 
serta kerjasama diantara kelompck Anggota 
Non Blok, Delegasi Indonesia telah meng 
undang secara khusus seluruh Anggota 
Gerakan Non Blok dalam suatu jamuan makan 
malam dengan Ketua DPR-RI sebagai tuan 
rumah. 

8. Pertemuan Kelompok Non Blok. 

c. Kelompok kerja ini agar bertemu di 
New Delhi pada tanggal 10 April 1993. 

b. Mernbentuk satu kelompok kerja cam- 
puran yang terdiri dari 12 orang 
Anggota Parlemen pria dan wanita 
yang diberi tug as menyusun analisa 
atas semua usul dari nasional group 
dan rnenyiapkan satu konsep rencana 
kerja IPU. 

a. Meminta kepada Nasional Group yang 
belum memberikan saran-sarannya rnenge 
nai hal ini agar sege~a menyampaikan 
kepada SEKJEN IPU selambat-lambatnya 
tanggal 31 Januari 1993. 

IPU yang dalam hal ini perlu 
dipercayakan kepada satu kelompok 
kerja yang terdiri dari wanita dan 
pria. Sehubungan dengan itu maka 
pertemuan Anggota Parlernen Wanita ini 
merneberikan rekomendasi kep2da Council 
untuk melakukan langkah-langkah sebagai 
berikut: 
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2) Kelompok Non Blok juga telah 
berhasil memenangkan calon-calonnya 
yaitu telah terpilihnya Mr. A. 
Tevocdjie dari Benin dan Mr. Chua 

1) Kelompok Non Blok sepakat menqusul 
kan Ny. Mazhoud dari Tunisia 
dan Ny. Castillo de Lopez Acosta 
dari Venezuela untuk dipilih seba 
gai Anggota Executive Committee 
yang baru menggantikan Ny. Megahed 
dari Mesir dan Ny. Morales dari 
Nicaragua. Usul tersebut diajukan 
atas dasar pcrtimbaIA.;tan bahwa kedua 
calon tersebut berasal dari negara 
Anggota Gerakan Non Blok. Untuk 
memenangkan calon-calon 1n1 maka 
Oelegasi Indonesia sebagai Ketua 
Kelompok Non Blok telah melakukan 
keqiatan kampanye baik tertulis 
maupun melalui lobby dengan Anqgota 
Non Block maupun delegasi lain. 
Calon-calon yang diajukan oleh 
Kelompok Non Blok akhirnya dapat 
terpilih melalui pemilihan secara 
rahasia (secret ballot). 

b. Pengisian Jabatan Executive Committee 
dan Komisi-komisi yang lowong. 

a. Usulan mengenai Supplementary Item 
Kelompok Non Blok telah sepakat mendu 
kung usulan Delegasi Australia tentang 
masalah migrasi untuk diterima sebagai 
acara tambahan (Supplementary Item). 

Upaya tersebut telah berhasil meningkat 
kan keakraban Anggota Gerakan Non ~lok 
yang akhir-akhir ini terlihat semakin 
menurun (lesu darah). 
Masalah-masalah yang dibahas dalam 
pertemuan kelompok Non Blok ini antara 
lain : · 



70 

3. Kepemimpinan Indonesia dalam Kelompok Non 
Blok di IPU ternyata benar-benar mempero 
leh simpati. Langkah-langkah kebijaksa 
naan yang dikembangkan Indonesia dalam 
berbagai hal pada dasarnya memperoleh 

2. Dengan dipilihnya Indonesia sebagai Ketua 
dari Gerakan Negara Non Blok (NAM) dalarn 
pertemuan KTT NAM di Jakarta yang lalu, 
maka dilingkungan IPU, peranan tersebut 
juga melekat pada Delegasi Indonesia 
yaitu sebagai koordinator kelompok Gera 
kan Non Blok. Itu berarti Delegasi DPR-RI 
rnempunyai peran ganda, yakni memperjuang 
kan dan membawakan kepentingan nasional 
disatu pihak rnaupun kepentingan Non Blok 
dilain pihak. Hal ini tentu saja memerlu 
kan kearifan dan kebijaksanaan dalam 
melaksanakan kepentingan dan keseimbangan 
di lingkungan rnasyarakat parlemen NAM. 

peranannya terutarna dalam rnernasukkan 
ide-ide untuk ditampung dan diterima 
dalam Resolusi-resolusi IPU serta 
melakukan upaya untuk mencegah pihak 
Portugal cs menyinggung masalah Timar 
Timur dalam resolusi akhir IPU. Upaya 
tersebut dilakukan dengan mengadakan 
lobby intensif baik melalui pertemuan 
informal Kelompok Non Blok, Kelompok 
Asia Pasifik rnaupun melalui pendekatan 
langsung dengan delegasi-delegasi 

melaksanakan telah berhasil 1. Delegasi 

Selanjutnya hasil-hasil yang telah dicapai 
baik oleh konperensi ini maupun oleh Dele 
gasi Indonesia sebagai berikut 

Jui Ming dari Malaysia masin~-ma 
sing sebagai Wakil Ketua Komisi 
Keparlernen Huk um d an f-L1'v'1 IPL! serta 
Mr. D. Mintofi dari Malta sebagai 
Ketua Komisi Sosial Ekonami IPU. 



6. Keninginan untuk melaksanakan reitali 
sasi, restrukturisasi dan demokratisasi 
PBB merupakan keinginan yang kuat yang 
muncul di lingkungan parlemen dunia. 
Keinginan yang kuat ini memerlukan lang 
kah upaya selanjutnya secara lebih ter 
padu dan benar-benar diupayakan terutama 
oleh Negara-negara NAM di forum PBB. 

5. Peranan Indonesia sebagai pimpinan parle 
men-parlemen negara NAM punya pengaryh 
tersendiri terhadap sikap Delegasi Parle 
men Portugal, sehingga dalam Konperensi 
ke-88 ini Delegasi Parlemen Portugal ti 
dak mengungkapkan masalah Timor Timur, 
bahkan Ketua Delegasi Portugal telah rne 
lakukan pendekatan dengan Ketua Delegasi 
DPR-RI dan menyatakan himbauannya agar 
antara Delegasi PotuKgal dan Delegasi In 
donesia tidak terjadi serang menyerang 
mengenai Timar Timur mengingat pada saat 
ini telah ada pendekatan baru antara wa 
kil-wakil Indonesia dan Portugal di PBB 
dibawah naungan SEKJEN PBB. 

4. Tugas Delegasi DPR-RI sebagai pimpinan 
delegasi parlemen-parlemen NAM, merupakan 
tugas ba'ru , beban baru yang memerlukan 
dukungan dana dan tenaga tambahan bagi 
keberhasilan yang diinginkan di masa-masa 
yang akan datang. 

dukungan yang simpatik. _Sehingga dalam 
penentuan/pemilihan pejabat-pejabat pagi 
tugas-tugas Organisasi berjalan lancar 
melalui kesepakatan. 
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2. Diperlukan adanya anggota delegasi yang 
tetap yang mampu rnemelihara kontinuitas 
hubungan dengan Pimpinan IPU dan dengan 
delegasi-delegasi lain, disamping ang 
gota-anggota delegasi yang tidak tetap. 

c. Anggaran untuk berbagai kepentingan 
bagi serangkaian kegiatan harus ditam 
bah agar missi DPR-RI sebagai pimpinan 
delegasi parlemen NAM benar-benar 
mencapai hasil yang sebaik-baiknya. 

b. Tenaga Sekretariat tidak cukup se 
orang, perlu ditambah seorang lagi 
yang betul-betul mampu menangani ber 
bagai hal terutama penguasaan bahasa 
nya. 

a. Jurnlah delegasi DPR-RI perlu ditam 
bah mengingat dalarn praktek sidang 
sidang/rapat-rapat/pertemuan-pertemuan 
yaitu Komisi Sidang Pleno 
General Debate, Drafting Committee, 
Non Blok, Asia Pasific, diselingi 
lobby yang secara keseluruhan ber 
langsung simultan sehingga dengan 
jumlah anggota delegasi yang ter 
batas ini dirasakan sangat sulit 
dapat mengikuti semua kegiatan ini 
dengan baik oleh karena itu jumlah 
anggota delegasi disarankan perlu 
ditambah. 

1. Mengingat peranan Delegasi DPR-RI dalam 
sidang IPU yang akan datang berperan 
sebagai pimpinan parlemen dari negara 
negara Non Blok, maka: 

Kesimpulan dan saran dapat diuraikan sebagai 
berikut: 

KESIMPULAN DAN SARAN 
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Delegasi DPR-RI ke Kon 
yang telah berlangsung 
12 September 1992 di 

Demikianlah laporan 
perensi IPU ke-88 
dari tanggal 7 
Stockholm - Swedia. 

Khusus kepada Menteri Luar Negeri RI 
beserta jajarannya terutama Sdr. KUAI RI 
untuk Swedia dan Staf serta Sdr. Menteri 
Penerangan RI, Delegasi DPR-RI menyampai 
kan ucapan terima kasih dan penghargaan 
yang tinggi atas segala bantuan dan kerja 
samanya selama delegasi mengikuti konpe 
rensi ini. 

Kemudian dengan memperhatikan dan meng 
ikuti hasilhasil IPU selama ini, khusus 
nya DPR-RI masa bhakti 1987-1992 yang 
telah memperjuangkan - dan m~mbawakan 
aspirasi bangsa Indonesia dalam berbagai 
kepentingan nasional maka kiranya tidak 
berlebihan apabila Dewan ini menyampaikan 
ucapan terima kasih dan penghargaan 
kepada para Anggota Dewan yang selama ini 
telah berpartisipasi aktif dalam forum 
forum IPp. 

3. Semua resolusi, yang dihasilkan oleh 
Konperensi IPU ke-88 ini kQususnya yang 
berkaitan dengan kepentingan nasional 
Indonesia, seyogyanya dapat dilaksanakan 
oleh DPR-RI melalui pemanfaatan oleh 
Komisi~komisi DPR-RI terkait dalam kesem 
patan rapat kerja, rapat dengar pendapat 
serta rapat dengar pendapat umum dengan 
pasangan kerjanya masing-masing. Resolusi 
tersebut perlu pula dikomunikasikan mela 
lui Pirnpinan Dewan kepada Pemerintah dan 
Lembaga-lembaga lain dalam bentuk saran 
saran sebagai bahan dalam pengambilan 
kebijaksanaan dimasa yang akan datang dan 
dimana mungkin menerapkan pelaksanaanya. 
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Hadir dalam acara ini semua Pimpinan DPR 
MPR didampingi isteri, para pejabat Se 
kretariat Jenderal MPR/DPR serta karya 
wan-karyawati SETJEN MPR/DPR dan Ibu-ibu 
Dharrna Wanita Sub Unit MPR/DPR. 

Hal itu dikatakannya saat rnenyampaikan 
sambutan pada upacara Apel Penghormatan 
kepada Pirnpinan DPR/MPR periode 1987-1992 
di halarnan gedung DPR Senayan Jakarta 
pada hari Senin, 28 - September 1992. 

Ketua DPR/MPR M. Kharis Suhud rnengakui, 
dalam gerak kiprah tugas rnemirnpin Dewan 
dan Majelis, tidak selalu berjalan diatas 
permadani yang mulus, tetapi juga melalui 
jalan yang kadang-kadang penuh onak dan 
duri yang rnerupakan rintangan, hambatan 
dan cobaan atas pelaksanaan tugas konsti 
tusional Dewan maupun Majelis. 

a. Press Release dengan judul "TAK SELALU 
DIATAS PERMADANI, KADANG-KADANG PENUH 
ONAK DAN DURI", sebagai berikut 

Oleh karena itu untuk mengingat selalu 
kesan pesan Pirnpinan Dewan selama 5 (lima) 
tahun memimpin DPR/MPR bersama ini dicantum 
kan dalam 2 (dua) bentuk berita yakni 

Upacara Penghormatan ini adalah yang 
pertama kalinya diadakan semenjak berdirinya 
DPR-RI dan karenanya banyak mengandung makna 
dan arti sejarah khususnya bagi karyawan 
SETJEN DPR-RI dan umumnya bagi Dewan Perwa 
kilan Rakyat. 

UPACARA APEL PENGHORMATAN KEPADA PIMPINAN 
DPR-RI PERIODE 1987 - 1992. 

BAB IV 
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Dalam acara Apel Penghormatan kepada 
Pimpinan DPR/MPR yang baru pertama kali 
diselenggarakan sejak terbentuknya DPR/ 
MPR ini, Pimpinan MPR/DPR menyampaikan 
ucapan pamit - mohon diri berkenan akan 
segera berakhir tugasnya. Kharis Suhud 
mengatakan, pihaknya senantiasa berusaha 

Ditambahkan, satu hal lagi yang patut 
dicatat, bila Pimpinan DPR/MPR dapat 
meraih sukses dan prestasi dalam pelak 
sanaan tugas, semua itu bukan hasil jerih 
payah dan prestasi Pimpinan semata. Te 
tapi merupakan prestasi dan jerih payah 
seluruh staf SEKJEN MPR/DPR. "Dan memang 
kami tidak dapat mengclaim semua prestasi 
itu sebagai jerih payah kami sendiri", 
katanya dengan menambahkan bahwa tidak 
sedikit bantuan sumbangan pikiran, kemu 
dahan dan pelayanan administratif yang 
telah diberikan kepada Pimpinan DPR/MPR 
ikut menentukan suksesnya pelaksanaan 
tugas. 

Satu hal yang telah memberikan kasan 
khusus, menurut Kharis Suhud adalah telah 
terjalinnya ikatan batin yang erat, yang 
benar-benar telah menyentuh relung hati 
yang paling dalam yang tidak pupus musnah 
dalam perjalanan hidup. 

Menurut Kharis Suhud, namun senafas de 
ngan geloranya pembangunan dan meningkat 
nya tuntutan serta dinamika masyarakat 
dengan segala kelebihan dan kekurangan 
nya, setapak demi setapak kita berupaya 
untuk mewujudkan dan meningkatkan peranan 
MPR dan DPR. Kendati secara kuantitatif 
maupun kualikatif memang belum mampu 
menjemput keseluruhan tuntutan dan ha 
rapan tersebut. "Bahkan· kami rasakan 
masih jauh panggang dari api" kata Bapak 
M. Kharis Suhud mengibaratkan. 
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Oleh karena itulah, dengan segala ketu 
lusan hati dan kedalaman jiwa kita pan 
jatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang 
Maha Esa karena hanya dengan limpahan 
rahmat dan karunia-Nya, pagi ini kita 
dapat rnenyelenggarakan Appel Penghormatan 
sehubungan akan segera berakhirnya rnasa 
bhakti kami sebagai Pimpinan DPR/MPR 
periode 1987/1992, 

Sungguh merupakan suat~ karunia Illahi, 
sekaligus merupakan kehormatan bagi sege 
nap Pimpinan DPR/MPR dengan diselenggara 
kannya Apel Penghormatan terhadap kami 
selaku Pirnpinan DPR/MPR periode 1987/- 
1992, yang nampaknya baru untuk pertama 
kalinya disenggarakan Apel sernacam ini 
sejak terbentuknya DPR/MPR. 

- Para Karyawan/Karyawati serta para 
Anggota Dharma Wanita Sekretaiat Jende 
ral DPR/MPR yang berbahagia, 

- Para Wakil Ketua DPR dan MPR yang kami 
hormati, 

Assalamu'alaikum, Wr. Wb. 

b. Sambutan Pimpinan DPR/MPR dalam naskah 
secara lengkap sebagai berikut 

mematuhi kearifan budaya sesepuh dalam 
ungkapan "Datang Tampak Muka, Pergi Tam 
pak Punggung". 
Selain rnenyampaikan rnaaf dan terima ka 
sih, Pimpinan DPR/MPR rnenitip pesan dan 
harapan, agar SETJEN DPR-MPR akan semakin 
berkemampuan dan lebih profesional dalam 
upaya meningkatkan kemarnpuan sebagai apa 
rat pendukung administratif Dewan maupun 
Maj el is. 
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Namun senafas dengan geloranya pembangun 
an dan meningkatnya tuntutan serta dina 
mika masyarakat, dengan segala kelebihan 
dan kekurangannya yang dibarengi dengan 
saling pengertian dan disemangati oleh 
rasa kekeluargaan dan kegotongroyongan, 
setapak demi setapak kita berupaya untuk 
mewujudkan dan meningkatakan peranan 
Dewan maupun Majelis, walaupun secara 

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam 
gerak kiprah tugas kami meminpin Dewan 
maupun Majelis tidak selalu berjalan 
diatas permadani yang mulus, tapi juga 
melalui jalan yang kadang-kadang penuh 
onak dan duri yang merupakan rintangan, 
hambatan dan cobaan atas pelaksanaan 
tugas konstitusional Dewan maupun Majelis. 

Namun satu hal yang telah memberikan 
kesan khusus kepada kami adalah telah 
terjalinnya ikatan bathin yang erat, yang 
benar-benar telah menyetuh relung hati 
kami yang paling dalam yang tidak mungkin 
pupus-musnah dalam perjalanan hidup kami. 

Selama 5 (lima) tahun kami mengabdikan 
diri sebagai Pimpinan DPR/MPR ini, tentu 
nya telah terukir berbagai pengalaman, 
baik pengalaman yang menggembirakan mau 
pun yarig memprihatinkan, pengalaman dalam 
keberhasflan maupun dalam kegagalan, 
pengalam dalam jalinan bathin dan sen 
tuhan rasa yang disemangati oleh ikatan 
kekeluargaan dan kegotongroyongan, maupun 
kendala-kendala dan hambatan psykologis, 
yang kesemuanya itu telah mewarnai ki 
prahnya pelaksanaan tugas kami selaku 
Pimpinan Dewan maupun Majelis, baik dalam 
lingkungan kedinasan maupun diluar kedi 
nasan. 

Saudara-saudara sekalian, 
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Berkenan akan segera berakhirnva ~us~~ 
k am.i s e Laku Pimpi.na.n u;::r::;·M;:::<, L);.C::~k•:r\:l···,r::.::ir: 
pu l a kami "pam it+mcncn di r ~ n; Ka.ni s'?n3n ·· 
tiasa berusaha mema t.uh k2a::·~f'an DlJddVd 
para s e s epuh da lam unqkapar: "da tang tc-~•1~· 
pa k muk a , pe r qi t.ampak punggunq''. Ber2.a:na 
dengan itu pada kesempatan yang ber~aha 
gia 1ni kami selaku Pimpinan DPR/MPR 
maupun selaku pribadi-pribadi Anggota 
Pimpinan dan seluruh keluarga, tidak ada 
cara lain kecuali 11mohon maaf yang setu 
lus tulusnya11 atas segala kesalahan, 
kekurangan dan kealpaan baik yang kami 
sadari rnaupun yang tidak kami sadari. 
Tidak lupa kami menitipkan pesan dan 

Saudara-saudara sekal1an1 

kuantitatif maupun kuantitatif rnemang 
belum mampu menjemput keseluruhan tun 
tutan dan harapannya. Bahkan kami rasaKan 
masih jauh panggang dari api". 
Satu hal lagl yang kiranya patut dicatat 
bahwa apabila kami dapat meraih sukses 
dan prestasi dalarn pelaksanaan tugas 
sebagai Pimpinan Dewan atau Majelis, 
sernuarya itu bukanlah hasil jerih payah 
dan prestasi kami sema~a, tetapi merupa 
kan prestasi dan jerlh payah seluruh Staf 
Sekretariat Jenderal DPR/MPR. Dan me~ang 
k am i t.~.da.k dapa t; "rnengclain''1 s ernua pr es-: 

tasi itu sebagai jerih payah kami sen6i 
r11 karena tidak sedikit bantuan, sur 
bangan pikiran, keDuddhan-~ernudahan ~~~ 
pe Lay a na n adm i 11 is t.:c-2. t .L f y? a r11] tr~ 1 a. f~ '.1.·~- s: ~_:: · ·· 
rikan kepada Pimpinar Dewan/~aJelis ikut 
merie nt.u L.a r. aka n ~--t 1 t: (:>f.:::t:.: n ~ ...± r:ie Lak sa n :.:J a. r1 
tu"] a. s ~< .3 mi [~E; ~~. ,3}( u ? i. .np 5. 11c:r1 De'~ an / ;-1~a j ~2 J .. i ··=· . 
Olef1 }~~,~-rena .i t.u rj;;3.d.-? s aac y~a1~1'":~ rn-:::.:rn.J::: .. .::-:;}- :~·1 ,.. 
(Ji a k a n 1 :;i .l ·:1.a I'"-~- J_ ubuk r. h ~-- _ .: :~_;-:1 ~~- 
p a ling· cia 1.:3 rn I 52 )/ :::t :~,E: r, ~,.. Ccl~::r·,j, .i !<ti. C: 1:". :~-~ r 2" 1·:~-::~ 

kasih yang sebesar-t2sar~y3 ~ep~d~ s~ 
luruh Stat Sekretaria~ Jender3l DPR:~?R. 
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Demikianlah kegiatan upacara tersebut 
yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 
September 1992 dengan sangat hidmat~ 

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb. 
Sekian dan terima kasih. 

harapan semoga Sekretaris Jenderal DPR 
dan MPR akan semakin berkemampunan dan 
lebih profesional dalam upaya meningkat 
kan perannya sebagai aparat pendukung 
administratif Dewan dan Majelis, sehingga 
mampu ~ewujudkan keluruhan citranya, dan 
semoga ~~raman berhak dan rahmat Tuhan 
Yang Maha Pengasih akan senantiasa me 
nyertai kehidupan kita semua. 



Yang terhormat Para Anggota Dewan beserta 
Istri, Hadirin yang berbahagia. 

Yang terhorrnat Saudara para Menteri Kabinet 
Pernbangunan V, 

Yang terhorrnat Saudara Ketua-ketua Lernbaga 
Tinggi Negara, 

Yang terhormat Saudara Wakil Presiden dan 
Ibu Sudharrnono, 

Naskah selengkapnya dari sambutan Ketua 
DPR-RI, Bapak M. Kharis Suhud pada upacara 
tersebut sebagai berikut 

Pada upacara Perpisahan yang berlang 
sung pada tanggal 28 September 1992 kali ini 
dihadiri oleh Bapak Wakil Presiden Republik 
Indonesia, Soedharmono, SH. beserta Ibu dan 
mendapat sambutan meriah serta penuh ke 
akraban diantara para hadirin. Hadir pula 
dalam upacara ini sejumlah Pejabat Tinggi 
Pemerintah, Menteri-menteri Kabinet Pem 
bangunan serta Para Korps Diplomatik di 
Jakarta. Acara ini dimeriahkan dengan tari 
dan nyanyi oleh artis Ibukota. 

Upacara Perpisahan ini telah menjadi 
tradisi di DPR-RI diadakan pada setiap peng 
gantian Periode keanggotaan D0R/MPR-RI yang 
diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali. 

UPACARA PERPISAHAN SEGENAP ANGGOTA DPR-RI 
PERIODE 1987 - 1992 BERSAMA BAPAK WAKIL 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

BAB V 
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Pada kesempatan yang berbahagian malam 
hari ini, perkenankanlah kami memohon diri 
kepada mitra kerja kami yaitu Saudara Presi 
den/Wakil Presiden beserta seluruh anggota 
Kabinet Pembangunan V dan juga Pimpinan dan 
Anggota Lembaga-lembaga Tinggi Negara lain 
nya serta Lembaga-lembaga Non Departemen, 
disertai ucapan terima kasih atas kerjasama 
yang baik yang telah terbina selama masa 
bhakti kami di lembaga perwakilan ini. Ker 
jasama yang baik, saling menghargai dan 
saling menghormati tugas konstitusional 
masing-masing telah memungkinkan kami untuk 
menyelesaikan tugas yang diletakkan di atas 
pundak kami dan telah memberikan inspirasi 

Tepatnya tinggal dua hari lagi kami dan 
para anggota Dewan masa bhakti 1987 - 1992 
akan mengakhiri tugas pengabdian kami seba 
gai anggota Dewan dan Majelis sesuai pera 
turan perundangan yang berlaku. Namun patut 
dicatat kiranya bahwa akhir masa bhakti 
bukanlah akhir pengabdian dan bukan akhir 
dari segala-galanya. 

Saudara-saudara sekalian, 

Dengan terlebih dahulu memanjatkan puji 
syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas 
segala limpahan rahmat dan karunia~Nya, 
malan hari ini kita dapat berternu diruangan 
ini dalam rangka silatuharmi Anggota Dewan 
masa bhakti ''1987 - 1992 dengan Saudara Wakil 
Presiden, para Ketua Lembaga Tinggi Negara, 
para Menteri dan Pimpinan Lembaga-lembaga 
Non Departemen. Oleh karena itu perkenankan 
lah pertama-tama kami mengucapkan terirna 
kasih atas kehadiran Saudara Wakil Presiden 
dan para undangan yang telah berkenan meme 
nuhi undangan kami. 

Assalamu'alaikum Wr. Wb. 
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Memang relati rnas~h banyak permasa 
Lah ar; pemcanqur.ar. na s 1-< r,<.'il, ut amanya pe:·o- 
ba:tKJU.nan c:. bf da~>;; po LL U_Jr, yanc mer upakan 
amanat seluruh rakyat kita ~ang belum mern 
buahkan hasi~ yang pas ~h~susnya psrnhangunan 
hukum, tuntutan ras~ keadilan dan lain-lain. 
Format pernbangunan politik memang luas dan 
bervariasi, sehingga mengundang berbagai 

Apabila kita berbicara mengenai puas 
dan tidak puas atas pelaksanaan tugas peng 
abdian karni selama Jima tahun terakhir 1n1, 
kita akan sampaikan kepada perruasalahar 
relatifitas. Adalah suatu hal yang relatif 
apabila kita mengatakan sukses ata.u tidak 
sukses dan puas atau tidak puas atas pelak 
sanaan tugas kami di lembaga ini; kesemuanya 
itu akan sangat Lergan~ung dari mana kita 
melihat permasalahannya. Apabila kita mcli 
hat dari sudut produk legislatif yang ua~at 
d is e Le s a i.k an s e l ama kurun wak+u -, tan•:r; 
terakhir ini kita semua merasa puas. Akan 
tetapi apabila kita me~~~cu kepada oe~reasa 
Laha n y anq bersifat ma k z:. m isa l nve mengenai 
rnasalah pelaksanaan sistem µolltik DemcKrasi 
Pa n c a e i la khu s u s ny a, t"Jen! C.::.1. "i'i~·.-ru.r~ar:. p·c J.. j_ t 
pdda umurnnya masih ter< s~~ ~G~~sBan J~~ 
unqkapan ha i m .. : ran j ya"'~ •[\(:.- -~-,J ~-- .'.!..':,;. t, "t·E:) u.1:, 
sepenuhnya merasa vuas. J~crJ ~~n~ ~dala0 
bahwa semua itu benat· aaanva. 

Saudara Wakil Presiden dan para hadirin 
sekalian yang terhormat, 

dan motivasi untuk dapat berprestasi lebih 
baik lagi dalam mewujudkan Arnanat Penderi 
taan Rakyat.Secara khusus kami ucapkan teri 
ma kasih kepada selurun rakyat Indonesia 
atas kepercayaan dan dukungannya kepada para 
Anqgota De~1an did a lam rnE~ngemba.n t.uqa s- t:.igas 
konstitusianalnya yang memungkinkan kani 
untuk rnenyelesaikan tugas-tugas sarnpai akhir 
masa bhakti. 
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Para hadirin yang terhormat, 
Sisi lain yang ingin kami garisbawahi 

adalah masalah keterbukaan dan kebijaksanaan 
pintu terbuka yang oleh Dewan telah dilaksa 
nakan sejak beberapa tahun yang lalu .. Kebi 
jaksanaan ini telah mencapai sasar~ dengan 
terwujudnya qayung bersambut antara DPR 
dengan rakyat yang ditandai dengan makin 
banyaknya masalah-masalah yang oleh rakyat. 
disampaikan ke DPR. Ini merupakan indikaai 

Disamping itu pada kesempatan yang 
sangat baik 1n1 patut kiranya dikemukan 
permasalahan-permasalahan yang berkaitan 
dengan hubungan kerjasama Dewan dengan Peme 
rintah dalam rangka pelaksanaan Pembangunan 
dibidang Legislatif. Secara khusus ijinkan 
lah kami menggarisbawahi hubungan kerjasama 
Dewan dengan Pemerintah dalam rangka pelak 
sanaan Hak Budget DPR~ Sekarang ini hasil 
pembahasan RAPBN khususnya dalam pembicaraan 
pendahuluan belwn bisa dikatakan telah men 
capai sasaran yang diharapkan. 
Atas dasar prinsip-prinsip kekeluargaan 
yang dipedomani oleh musyawarah mufakat, 
yang merupakan ciri khas Demokrasi Indonesia 
dan tercermin dari keinginan kedua pihak 
untuk·saling membantu, saling terbuka akhir 
nya dilahirkan suatu hasil bahasan tentang 
APBN yanq mengutamakan persatuan dan kesa 
tuan. 

macam interpretasi. Namun adalah sangat naif 
apabila kita tidak mengakui bahwa telah 
banyak yang dapat dicapai dan diselesaikan 
secara sukses oleh Pemerintah Orde Baru 
dalam rangka mendesign format pembagunan 
politik yqng khas Indonesia yang berdasarkan 
Pancasila q?n UUD 1945, yang memungkinkan 
terlaksananya pembangunan nasional jangka 
panjang tahap Pertama berlangsung tanpa 
gangguan yang berarti. 



Pembangunan Nasional Jangka Panjang 
Tahap Pertama mendekati akhir penyelesaian 
nya. Dengan landasan stabilitas nasional 
yang mantap dan dinamis, pembangunan nasio 
nal kita telah mencapai pertumbuhan ekonomi 
yang sangat mengesankan. Dari hasil-hasil 
pembangunan nasional itulah saat ini seba 
gian besar rakyat kita telah menikmati kehi 
dupan yang serba nyaman, maju dan modern 
yang berbeda dengan 2 - 3 dekade yang lalu. 
Namun demikian suara-suara dalarn masyarakat 
semakin santer rnenuntut agar pembangunan 
ekonomi nasional mengacu kepada pelaksanaan 
pasal 33 UUD 1945, dan pemerataan pembangun 
an dan hasil-hasilnya dalam mewujudkan ama 
nat penderitaan rakyat. Dengan stabilitas 
yang mantap kami yakin tujuan akhir dari 
pembangunan nasional kita akan tercapai 

Saudara sekalian, 

Terkait dengan permasalahan-permasalah 
an tersebut diatas patut kita kemukakan 
permasalahan lain yaitu sikap lembaga kita 
terhadap kritik dari masyarakat. Kepekaan 
DPR terhadap kritik masyarakat telah berja 
lan seiring dengan hasrat dan keinginan DPR 
untuk selalu dekat dengan rakyat bobot dan 
citra pun antara lain dapat diukur dengan 
kepercayaan dan situasi erat tidaknya para 
Anggota Dewan dengan para pemilihan di da 
erah-daerah, yang memang masih perlu di 
tingkatkan untuk waktu-waktu menndatang. 

bahwa semakin besar kesadaran rakyat terha 
dap terhadap masalah-masalah hukum dan kea- 
dilan. · 
Walaupun posisi dan fungsi DPR tidak berada 
dalarn jalur yang dapat langsung mernecahkan 
perrnasalahan yang diadukan masyarakat, kira 
nya implementasi dari kebijaksanaan ini 
telah rnernberikan gambaran bahwa DPR dapat 
diharapkan menjadi penyalur aspirasi rakyat. 



Upacara ditutup dengan pemberian tanda 
kenang-kenangan kepada segenap Anggota DPR 
RI Periode 1987 - 1992 sebagai ungkapan rasa 
puas terhadap hasil-hasil yang dicapai DPR 
RI. 

Wassalamu'alaikum Wr. Wb. 
Sekian. 

Dem±kia~lah para hadirin sekalian bebe 
rapa hal yang kami ingin sampaikan sebagai 
titipan kami diakhir masa tugas dan pengab 
dian kami di lembaga legislatif yang mulia 
ini. Tiada · gading yang tak retak, tiada 
manusia yang sempurna. Pada kesempatan akhir 
pertemuan ini ,izinkanlah kami mohon maaf 
atas kekurangan-kekurangan Dewan selam ini 
baik kepada seluruh rakyat Indonesia maupu~ 
kepada Pemerintah selaku pasangan kerja 
Dewan yaitu saudara Presiden, Wakil Presi 
den, para Menteri serta Pejabat-pejabat 
Tinggi lainnya. Dari l~buk hati yang dalam 
saya selaku Ketua Dewan juga mohon maaf yang 
sebesar-besarnya kepada rekan-rekan Pimpinan 
Dewan, Pimpinan Fraksi-fraksi, Pimpinan 
Komisi-komisi dan Badan-badan serta para 
Anggota Dewan dan seluruh jajaran Sekreta 
riat Jenderal MPR/DPR atas segala kekhi 
lafan dan kekurangan yang telah saya perbuat 
selama pengabdian saya di Lembaga ini. Di 
lain pihak sekali lagi kami juga tidak 
lupa menyampaikan penghargan dan meng 
ucapakan terima kasih atas segala bantuan 
dan dukungan yang telah diberikan oleh 
semua pihak sehingga tugas kewajiban serta 
tanggungjawab kami dapat terlaksana sampai 
akhir masa bhakti. 

yaitu mewujudkan masy~raka~ Indonesia yang 
adil dalam kemakmuran dan makmur dalam ke 
adilan. 
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Xetua DPR-Rl If. Xharis Suhud 1endengarkan dengan hid1at 
Pidato Pe1bukaan dan dala1 upacara ini dihadiri pula Hy. 
E. Soedar1ono dan Ny. If. Khar is Suhud. 

Wakil Presiden RI, Saedar1ono, SH menyupaikan Pidato 
Pe1bukaan Sidang U1u1 AIPO ke-13 di Istana Negara diha 
dapan para Delegasi AIPO dan Peninjau berbagai Parle1en. 
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Ketua DPR-RI, H. lharis Suhud selaku Pr1sid1n AIPO 1e1- 
buka rapat Pl1no Sidang U1u1 ~!PO ke-lJ dida1pingi 
Sskjen '!PO, DR. 1.8.P. #1ra1is di Hotel Sahid Jaya. 

Setelah Stltsai upacara Pubukun, llakil Presi du Soedar- 
1ono, SH 111berikan ucapan s1la1at dan bera1ah ta1ah 
dengan para delegasi di Istana Negara. 
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Ketua Ko1isi Panel Dialog, Ors.Theo l.Sa1buaga sedang 
1e1i1pin rapat dengan para peninjau ~IPO antara lain Par 
le1en ~ustralia, Kanada, Sel8ndia ssr», RRC,_ Rusi a, dll. 

Presiden HPO, "· ttu r is Suhud sedang 1enya1paikafl pi 
dato pada rapat Pleflo Sidaflg U1u1 ~IPO ke-lJ dihadapan 
para ~nggota ~IPO dan Parle1en Peninjau. 

\ 
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P1d1 akbir Sidang di1d1k1n up1c1r1 s1r1b t1ri11 Jabat~n 
Pr1sid1n AI'O dari #. Kbaris Subud k1p1d1 l1tu1 D111n 
Rakyat ll1l1ysi1 Tan Sri llllh111d llhir bin H•ii· Isuil 
s1laku Pr1sid1n AIPO yang baru. 

l1tu1 D1l111si P1rl111n Erop1 Untuk l1rj1s111 d1ng1n AIPD 
(ASEAI, Dr. Gunt1r Rinsch1 s1d1n111ny11p1ikan 'idato ''I 
bat11n P1rt11u1n AIPO·PE kt·B di Hot1l Sihid 1111. 


	img-827122049.pdf (p.1)
	SUPLEMEN DPR RI PERIODE 1987 - 1992.pdf (p.2-94)

