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PENGANTAR 

Sebagaimana telah kami janjikan dalam penerbita.i 
buku-buku terdahulu tentang Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia, maka dengan perasaan 
gembira serta diiringi rasa syukur kepada Tuhan 
Yang Maha Esa, Sekretariat Jenderal DPR·R I dapat 
menerbitkan buku yang ketiga, yang berjudul : 

"DEWAN PER'.\IAKILAN RAKYAT REPUBLIK 
INDONESIA 1971 SAM PAI DE NGAN 1977" 

Buku ini menguraikan kegiatan dan perkembangan 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia hasil 
Pemilihan Umum 1971, yang mulai melaksanakan 
fungsinya pada tanggal 28 Oktober 1971, yaitu sejak 
dilantik dan diambil surnpahnva para Anggota DPR 
oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. 

DPR hasil PEMILU 1971 ini, mengakhiri masa tugasnya pada tanggal 1 
Oktober 1977. Dengan demikian kurun waktu bekerjanva tidak 5 tahun, melainkan 
6 tahun vaitu dari Oktober 1971 sampai dengan Oktober 1977. 

Hal ini disebabkan, karena MPR yang susunannya juga didasarkan pada hasil 
Pemilihan Umum 1971, secara formal baru mulai bekerja pada tanggal 1 Oktober 
1972. Sehingga oleh karenanya MPR tersebut baru mengakhiri masa tugasnya pada 
bulan Oktober 1977. Dengan demikian ada selisih 1 tahun mulai bekerjanya DPR 
dan MPR. Namun untuk memenuhi asas kesatuan dalam masa kerja kedua Lembaga 
ini dan mengingat semua Anggota DPR secara fungsional adalah Anggota MPR, 
maka dicapailah kesepakatan bahwasannya akhir rnasa keanggotaan DPR hasil 
Pemilihan Umum 1971 bersamaan dengan akhir masa keanggotaan MPR, yaitu pada 
tanggal 1 Oktober 1977. 

ltulah sebabnya maka buku ketiga ini menguraikan kegiatan DPR untuk ku 
run waktu 6 tahun (DPR-RI periode 1971 sampai dengan 1977). 

Buku ini disusun berdasarkan sistimatika yang sama dengan buku "Seperern 
pat Abad Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia", yaitu: 

Paragraf 1 
Paragraf 2 
Paragraf 3 
Paragraf 4 
Paragraf 5 
Paragraf 6 
Paragraf 7 

Pernbentukan. 
Kea nggotaan. 
Kedudukan, tugas dan wewenang. 
Peraturan Tata Tertib dan pelaksanaannya. 
Peristiwa-peristiwa pen ting di DPR. 
Hasil·hasil pekerjaan. 
Sekretariat. 

Kami berusaha sejauh mungkin agar buku ini dapat disusun dengan lengkap 
dalam arti dapat menyajikan hal-hal yang perlu diketahui serta kejadian-kejadian 
penting yang ada kaitannya dengan kegiatan DPR, namun sekiranya masih ada hal 
hal atau kejadian·kejadian yang oleh pembaca dipandang penting clan perlu untuk 



dimuat dalam buku ini, maka kami akan berterima kasih sekali apabila hal-hal 
tersebut dapat disampaikan kepada kami untuk bahan perbaikan ke arah kesem 
purnaan buku ini, 

Atas semua saran serta kritik untuk kesempurnaan buku ini, kami mengucap 
kan terima kasih, 

ar+a , 20 Desember 1983 -----1.: ,., Cl; . \ 
TARIS JENOERAL, - - 
SUWANOI SH 
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT HASIL PEMILIHAN UMUM 
TAHUN 1971 (28 OKTOBER 1971 - 1 OKTOBER 1977) 

§ 1. Pembentukan 

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan kedaulatan rak 
yat, kerakyatan yang dipimpin oieh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ 
perwakilan. Kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
sebagai penjelamaan seluruh rakyat Indonesia. 

Oleh karena itu Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR dan Dewan Per 
wakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga-lembaga Permusyawaratan/Perwakilan 
Rakyat, diperlukan sebagai salah satu syarat bagi pelaksanaan azas kedaulatan rak 
yat dan yang dibentuk dengan Pemilihan Umum. 

Maka Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang dibentuk 
berdasarkan Penetapan Presiden (PENPRES) No. 1 tahun 1960 jo. Ketetapan (TAP) 
MPRS No. X/MPRS/1966 tentang Kedudukan semua Lembaga-lembaga Negara 
Tingkat Pusat dan Daerah, Posisi dan Fungsi yang diatur dalam UUD 1945, jo. Un 
dang-undang No. 10 tahun 1966 tentang Kedudukan MPRS dan DPRGR menjelang 
pemilihan umum dalam Sidang Umum ke IV tahun 1966 antara lain telah menetap 
kan Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966 tentang pemilihan umum. 

Ada 2 (dua) diktum pokok dalam Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966 ter 
sebut yaitu: 

Pertama : Pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia 
diselenggarakan dengan pungutan suara selambat-lambatnya pada 
tanggal 5 Juli 1968 (Pasal 1 ). 

Kedua Undang-undang Pemilihan Umum dan Undang-undang susunan MPR, 
DPR, dan DPRD sudah harus selesai diundangkan selambat·lambatnya 
dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan ketetapan 
ini (Pasal 2). 

Oleh karena amanat rakvar untuk menyelenggarakan pemilihan umum mau 
pun untuk membuat Undang-undang pemilihan umum dan Undang-undang susunan 
MPR, DPR dan_ DPRD sebagaimana diatur di dalam ketetapan MPRS No. XI/ 
MPRS/1966 tersebut di atas belum dapat dilaksanakan berdasarkan pertimbangan 
pertimbangan situasi di dalam negeri yang tidak memungkinkan diselenggarakannya 
pemilihan umum, maka MPRS dalam sidang umum ke-V merubah dan menambah 
Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966 tersebut di atas dengan Ketetapan MPRS 
No. X LI I/MPRS/1968, sehingga menjadi sebagai berikut: 

Pasal 1. : "Merubah diktum Ketapan MPRS No. XI/MPRS/1966 Pasal 1 sehingga 
berbunyi sebagai berikut: 
"Pemilihan Umum yang bersifat langsung, urnum, bebas dan rahasia 
diselenggarakan dengan pungutan suara selambat·lambatnya pada 5 Juli 
1971". 

Merubah diktum Ketetapan MPRS No. X 1/MPRS/1966 Pasal 2 sehingga 
berbunyi sebagai berikut: 
"MPRS hasil pemilihan umum pada bulan Maret 1973 bersidang untuk: 
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a) memilih Presiden dan Wakil Presiden; 
b) menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara; 
c) menetapkan rencana Pola Pembangunan Lima Tahun ke-I!". 

Tindakan pertama daripada Presiden Mandataris MPRS di dalam rangka me· 
ngemban Ketetapan MPRS No. Xlll/MPRS/1968 tersebut di atas adalah membuat 
Rancangan Undang-undang tentang pemilihan umum Anggota Badan Permusyawa· 
ratan/Perwakilan Rakyat dan Rancangan Undang-undang tentang Susunan MPR, 
DPR dan DPRD. Kedua-duanya berhasil diselesaikan bersama·sama dengan DPR 
G R (dibentuk dengan Penpres No. 2 tahun 1960 jo. TAP MPRS No.X/MPRS/1966 
jo. Undang-undang No. 10 tahun 1966) pada tanggal 22 Nopember 1969 menjadi 
Undang-undang No. 15 Tahun 1969 tentang pemilihan umum Anggota-anggota 
Sadan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dan diundangkan pada tanggal 22 No 
pember 1969 meniadi Undang-undang No. 16 tahun 1969 ten tang Susunan dan Ke 
dudukan MPR, DPR dan DPRD. Kedua Undang-undang tersebut adalah syarat 
utama bagi terselenggarakannya pemilihan umum Anggota-anggota Badan Permu 
syawaratan/Perwakilan Rakyat. 

Demikianlah dengan dasar landasan Undang-undang No. 15 tahun 1969 
tentang pemilihan umum -4:nggota-anggota Sadan Permusyawaratan/Perwakilan 
Rakyat dan Undang-undang No. 16 tahun 1969 tentang kedudukan dan susunan 
MPRS, DPR dan DPRD berikut peraturan-peraturan Pemerintah tentang pelaksana· 
an kedua Undang-undang tersebut di atas, untuk yang kedua kalinya di Indonesia 
diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih para anggota Sadan Permusyawa 
ratan/Perwakilan Rakyat pada tanggal 3 Juli 1971 untuk mengisi lembaga-lembaga 
permusyawaratan/perwakilan rakyat yaitu MPR, DPR dan DPRD tingkat I dan 11 
periode 1971-1977. 

Adapun organisasi-organisasi golongan politik dan golongan karya yang ikut 
serta dalam pemilihan umum tahun 1971, menurut penjelasan umum Undang 
undang No. 15 tahun 1969 angka 7 ialah: "Organisasi-organisasi golongan politik 
yang ada dan diakui serta Organisasi-organisasi golongan karya yang sudah mempu 
nyai perwakitan di ·DPR-GR dan/atau DPRD-GR pada saat pemilihan umum dise 
lenggarakan berdasarkan Undang-undang No. 15 tahun 1969, maka Organisasi 
organisasi golongan politik yang ikut serta dalam pemilihan umum tahun 1971 
adalah: 

1 ). Partai Nasional Indonesia (PNI); 
2). Partai Nahdlatul Ulama (NU}; 
3). Partai Kristen Indonesia (Parkindo}; 
4). Partai Katholik; 
5). Partai Sarekat Islam Indonesia (PSI I); 
6) lkatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI}; 
7), Partai Islam Perti; 
B}, Partai Murba; dan 
9). Partai Muslimin Indonesia (Parmusi}. 

Adapun Organisasi Golongan Karya yang keanggotaannya dalam DPR-G R 
mengelompok ke dalam tiga Fraksi, yaitu Fraksi Karya Pembangunan "A", 118", 
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dan "C", dalam pemilihan umum tahun 1971 muncul dengan satu nama, yaitu 
"Golongan Karya". 

Berdasarkan hasil pemilihan umum yang diselenggarakan pada tanggal 3 Juli 
1971 tersebut, maka pada tanggal 13 Oktober 1971 dikeluarkanlah Keputusan Pre 
siden RI. No. 107 /M tahun 1971. Dal am konsideran Kepuuean Presiden No. 107 IM 
tahun 1971 tersebut dijelaskan: "bahwa dengan telah diselenggarakannya pemilih 
an umum untuk Anggota·anggota Dewan Perwakilan Rakyat seperti diatur dalam 
Undang-undang Nomor: 15 tahun 1969, serta sesuai dengan hasil-hasil yang telah 
dicapai dalam pemilihan umum tersebut, dipandang perlu segera mengangkat dan 
meresmikan keanggotaannya dalam Dewan Perwakilan Rakyat, mereka yang telah 
terpilih/diangkat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

Demikianlah sejarah terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat DPR-RI periode 
1971-1977. 

§· 2. KEANGGOTAAN 

A. Komposisi keanggotaan DPR-RI sebelum penyederhanaan kepartaian. 

Peraturan Pemerintah RI No. 2 tahun 1970 tentang Polaksanaan Undang 
undang No. 16 tahun 1979 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan 
DPRD, pasal 7 menetapkan sebagai berikut: 

(1} Anggota DPR adalah sebanyak 460 (empat ratus enam puluh) orang 
terdiri dari: 

a. 360 (tiga ratus enam puluh} orang anggota dari Golor,gan Politik dan 
Golongan Karya yang dipilih; 

b. 100 (seratus} orang anggota dari Golongan Karya yang diangkat. 
(2) Jumlah anggota dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini dipilih dalam 26 (dua 

puluh enam} daerah pemilihan, yaitu sejumlah Daerah Tingkat I, dengan 
perhitungan untuk sekurang·kurangnya 400.000 (empat ratus ribu} orang 
penduduk mendapat seorang wakil. 

(3) Dengan memperhatikan ketentuan dimaksud pasal 5 dan 6 Undang-undang 
No. 16 tahun 1969 tentang pemilihan umum Anggota-anggota Badan 
Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dan penjelasannya, jumlah anggota 
yang dipilih untuk tiap-tiap daerah pemilihan/Daerah Tingkat I dimaksud 
ayat (21 pasal ini adalah sebagai berikut: 
Daerah Khusus lbukota Jakarta 
Jawa Barat 
Jawa Tengah 
Daerah lstimewa Yogyakarta 
Jawa Timur 
Lampung 
Sumatera Selatan 
Ria u 
Jain bi 

11 orang 
43 orang 
57 orang 

a·orang 
64 orang 

6 orang 
10 orang 
6 orang 
6 orang 
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Bengkulu 4 orang 
Sumatera Barat 14 orang 
Sumatera Utara 17 orang 
Daerah lstimewa Aceh 9 orang 
Ba Ii 8 orang 
Nusa Tenggara Barat 6 orang 
Nusa Tenggara Timur 12 orang 
Kalimantan Timur 6 orang 
Kalimantan Tengah 6 orang 
Kalimantan Barat 7 orang 
Kalimantan Selatan 10 orang 
Sulawesi Utara 6 orang 
Sulawesi Tengah 4 orang 
Sulawesi Tenggara 4 orang 
Sulawesi Selatan 23 orang 
Maluku 4 orang 
lrian Barat 9 orang. 

(4) Perhitungan jumlah Anggota DPR dimaksud avat (3) pasal ini didasarkan 
atas sensus terakhir dan akan bertambah atau berkurang dengan memper 
hatikan perkembangan pada saat dilangsungkan pemilihan umum. 

(5) Dalam menentukan jumlah Anggota DPR dimaksud ayat (3) pasal ini di· 
adakan pembulatan ke atas apabila hasil angka perhitungan berupa angka 
pecahan lebih dari setengah, dan dihilangkan apabila kurang dari setengah. 

Anggota DPR·RI hasil PEMI LU 3 Juli 1971 ini diambil sumpahnya pa· 
da tanggal 28 Oktober 1971. 

Daftar nama-nama terpilih unt�k Keanggotaan DPR adalah seperti yang 
dilampirkan pada Keputusan PresidenRI. No.107 /M tahun 1971. Adapun [um 
lah kursi dari masing-masing Organisasi-organisasi golongan politik dan go· 
longan karvaiatah sebagai berikut: 
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1. Partai Katholik 
2. Partai Syarikat Islam Indonesia 
3. Partai Nahdatul Ulama 
4. Partai Muslimin Indonesia 
5. Partai Kristen Indonesia 
6. Partai Nasional Indonesia 
7. Partal Islam Perti 
8. Golongan Karya 

Jumlah 

Yang diangkat: 
Golongan Kary a AB RI 
Golonqen Karya Non ABR I 

Jumlah 

3 kursi 
10 kursi 
58 kursi. 
24 kursi. 

7 kursi. 
20 kursi. 

2 kursi. 
: 234 kursi. 

: 360 kursi. 

75 kursi. 
25 kursi. 

: 460 kursi. 
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B. Komposisi Keanggotaan DPR-R I sesudah penyederhanaan Kepartaian 

MPRS dalam sidanq umum ke IV tahun 1966 telah mengeluarkan TAP 
MPRS No. XX 11/MPRS/1966 tentang Kepartaian, Keormasan dan Kekaryaan. 
Ketetapan tersebut menetapkan bahwa Pemerintah bersama-sama DPR-G R 
segera membuat Undang-undang yang mengatur Kepartaian, Keormasan, dan 
Kekaryaan yang menuju pada penyederhanaan. 

Dalam rangka merealisir penyederhanaan kepartaian, maka pada tanggal 
7 Pebruari 1970 Presiden menyerukan agar dalam menghadapi pemilihan 
umum tahun 1971 Peserta Pemilihan Umum mengelompokkan diri dalam ke 
lompok materiil tanpa meninggalkan aspek spirituil dan ketompok spirituil 
tanpa meninggalkan aspek materiil. 

Sebagai tindak lanjut maka Presiden telah mengadakan konsultasi dengan 
Partai-partai Politik pada tanggal 27 Pebruari 1970 guna membicarakan penge 
lompokan Partai-partai Politik di mana Presiden menyatakan bahwa di sarn 
ping azas yang dianut bersama, yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
1945, seba iknya didasarka n pu la pad a persamaan tekanan pad a aspek-aspek 
Pembangunan sehingga menjadi: 

(1) Kelornpok materiil-spirituil yang terdiri dari Partai-partai yang menekan 
kan pada pembangunan materiil tanpa mengabaikan aspek spirituil yaitu 
PNI, MURBA, IP-Kl, Partai Katholik dan PARKINDO. 

(2) Kelompok spirituil materiil yang menekankan pada pembanqunan spirituil 
tanpa mengabaikan aspek materiil yaitu NU, PARMUSI, PSII dan Partai 
Islam PERTI. 

Realisasi dari pengelompokan terse but terjadi pada tanggal: 
(1) 9 Maret 1970 terbentuk kelompok Demokrasi Pembangunan terdiri dari 

PN I, MU RBA, IP-Kl, Partai Katholik dan PARKINDO yang kemudian 
pada 10 Januari 1973 kelompok Demokrasi Pembangunan berubah 
menjadi Partai Demokrasi Indonesia; 

(2) 13 Maret 1970 terbentuk Kelompok Persatuan Pembangunan terdiri dari 
NU, PARMUSI, PSII dan Partai Islam PERTI yang kemudian pada tang 
gal 5 Januari 1973 kelompok Persatuan Pembangunan berubah menjadi 
Partai Persatuan Pembangunan. 

Dengan adanya pengelompokan partai politik terebut, maka komposisi 
keanggotaan DPR periode 1971-1977 menjadi sebagai berikut: 
Fraksi Karya Pembangunan, [terrnasuk 25 
anggota yang diangkat menggabungkan dir:i 
pada FKP) 261 anggota 
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Fraksi Persatuan Pembangunan 
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia 
Fraksi ABRI. 

Jumlah 

94 onggota 
30 anggota 
75 anggota 

460 anggota 



Ba. 



Sb. 



Sc. 
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Dari jumlah 460 anggota DPR ini terdapat 33 orang anggota wanita 
yang terdiri dari: 

< 

Fraksi Karya Pembangunan 
Fraksi Persatuan Pernbanqunan 
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia 
Fraksi A.B.R.I. 

C. PIMPINAN DPR-RI PERIODE 1971-1977 

26 anggota 
5 anggota 
1 anggota 
1 anggota. 

a. Pimpinan Sementara DPR-RI. 

Setelah keanggotaan DPR hasil pemilihan umum tanggal 3 Juli 1971 
dikukuhkan dengan Keputusan Presiden, maka status mereka sebagai anggo 
ta DPR baru sah apabila mereka telah mengangkat sumpah sebagai anggota 
DPR. Demikianlah, tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1971 mereka secara 
bersarna-sarna di dalam rapat Pleno DPR hasil pemilihan umum tahun 1971 
diambil sum pahnva oleh Ketua Mahkamah Agung R. I., Oemar Senoadji, SH. 

Selama Pimpinan DPR-RI belum ditetapkan, untuk sementara waktu, 
rapat-rapat DPR dipimpin oleh Anggota yang tertua usianya dan dibantu 
oleh Angtoa yang terrnuda usianya. Hal ini adalah sesuai dengan ketentuan 
pasal 16 ayat (3) Undang-undang No. 16 tahun 1969 tentang Susunan 
dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 
1. K. H. Bisri Sjamsuri, sebagai Anggota yang tertua. 
2. Anak Agung Oka Mahendra, SH. sebagai Anggota yang termuda. 

Hapat-rapat Pleno DPR yang telah dipimpin oleh Pimpinan sementara 
ialah rapat Pleno DPR·R I tanggal 28 dan 29 Oktober 1971. Rapat-rapat 
Pleno tersebut acaranya ialah pelantikan/pengambilan sumpah Anggota 
DPR·R I has ii pemilihan umum tahun 1971, pengesahan peraturan tata 
tertib tentang pencalonan dan pemilihan Pirnpinan DPR-R I dan rapat Pleno 
untuk pelantikan/pengambilan surnpah Pimpinan DPR-R I serta serah terima 
Pimpinan dari Pimpinan Sementara DPR·RI kepada Pimpinan Tetap DPR 
R I. 

b. Pimpinan Tetap DPR-RI Periode 1971 - 1977. 
Sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat (2) Undang-undang No. 16 

tahun 1969 yang menetapkan bahwa cara pernilihan Pimpinan DPR-RI 
diatur di dalam peraturan tata-tertib DPR-RI yang dibuat oleh DPR sen· 
di ri, maka sebelum d itetapkan peraturan tata-terti b DP R- RI secara ke· 
seluruhan terlebih dahulu ditetapkan peraturan tata-tertib tentang Pen 
calonan dan Pemilihan Pimpinan DPR-RI, dengan suatu Surat Keputus 
an DPR-RI Nomor 1/DPR-Rl/11/71-72 tanggal 29 Oktober 1971, yang 
pokok isinya adalah sebagai berikut: 
1. Pemilihan Pimpinan DPR-R I sejauh mungkin dilakukan secara musya 

warah mufakat, sehingga merupakan keputusan suara bulat. 
2. Apabila keputusan secara bulat tidak tercapai, pemilihan dilakukan 
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KH. DR. ldham Cha/id 

R. Ng. Domopranoto 
29 - 10 � 1971' s/d 

13- 6'- 1977 

MH. tsnseni 

Ors. Sumiskum 

H. Muh. Sudjono 
30- 6- 1977s/d 

1 - 10- 1977. 

DR. J. Naro SH. 



Pimpinan DPR-RI pada saat menerima anugerah Bintang Maha Putra Utama 
veitu : J. Naro SH. Domopranoto (aim) dan Ors. Sumiskum. 
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dengan cara keputusan berdasarkan suara terbanyak sebagaimana dimak 
sud dalam ketentuan Undang-undang Dasar 1945. 

3. Pimpinan DPR dipilih oleh dan dari Anggota DPR. 
4. Pimpinan DPR terdiri dari seorang Ketua dan 4 (ernoat! orang Wakil 

Ketua. 
5. Calon Ketua/Wakil Ketua diusulkan oleh para Anggota dalam satu 

paket. 
6. Setiap usul paket harus didukung sedikit-dikitnya 30 (tiga puluh} Ang 

gota DPR. 
7. Usul paket tersebut disampaikan kepada Pimpinan Musyawarah secara 

tertulis dengan disertai daftar tanda tangan para pengusul. 
8. Kepada para pengusul diberikan kesempatan untuk mengemukakan 

penjelasan atas usulnya melalui juru bicara masing-masing. 
Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka rapat Pleno 

DPR tanggal 29 Oktober 1971 telah menetapkan komposisi Pimpinan te tap 
DPR periode 1971 - 1977 adalah sebagai berikut: 

Dr. K.H. ldham Chalid sebagai Ketua DPR-RI. 
Drs. Sumiskum sebagai Wakil Ketua DPR-R I. 
Raden Ngabei S. Domo Pranoto sebagai Wakil Ketua DPR-RI. 
Jailani (Jhony} Naro, SH. sebagai Wakil Ketua DPR-RI. 
Mh. lsnaeni sebagai Wakil Ketua DPR-RI. 

C. Pengisian lowongan Pimpinan DPR-RI karena wafatnya R. Ngabei Domo 
Pranoto. 

Pesal 37 Peaturan Tata-Tertib DPR-RI rnenetapkan bahwa, apabila 
terjadi lowongan/kekosongan jabatan Ketua/Wakil Ketua. maka OPR 
secepatnya mengadakan pemi lihan dan pengisiaO lowongan/kekosong 
an tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh 
Badan Musyawarah dengan mengingat pasal 34 ayat (1 }. Yang dimaksud 
dengan pasal 34 ayat (1} ialah ketentuan bahwa Pimpinan DPR merupakan 
satu kesatuan Pimpinan yang bersifat kolektif serta mencerminkan Fraksi· 
fraksi di dalam DPR. Oleh karena itu maka dengan telah wafatnya Wakil 
Ketua DPR-RI Raden Ngabei S. Domopranoto dari unsur Fraksi ABRI pada 
tanggal 13 Juni 1977, perlu secepatnya diisi kekosongan jabatan Wakil Ketua 
tersebut, juga dari unsur Fraksi yang sama. 

Untuk memenuhi ketentuan-ketentuan terse but, Pimpinan Fraksi ABR I 
dengan suratnya No. 120/VI/SK/ABRl/1977 tanggal 21 Juni 1!177 dan No. 
121/VI/SK/ABRl/1977 tanggal 22 Juni 1977 telah mengusulkan H. Muham 
mad Sudjono sebagai pengganti Wakil Ketua Raden Ngabei S. Dcmopranoto. 
Usul tersebut didukung pula oleh ketiga Fraksi lainnya yaitu : 

1. Fraksi Karya Pembangunan dengan suratnya No. 668/FKP/S/Vi/1977 
tanggal 23 Juni 1977. 

2. Fraksi Persatuan Pembangunan dengan suratnya No. 543/F. Perst/VI/. 
1977 tanggal 23 Juni 1977. 

3. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia dengan suratnya No. 042/FPD 1/DPR 
RI/V 1/1977 tanggal 29 Juni 1977. 
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Rapat Badan Musyawarah DPR tanggal 22 Juni 1977 mengacarakan 
pengisian lawangan Wakil Ketua QPR tersebut di dalam acara rapat Pleno DPR 
tanggal 30 Juni 1977. 

Dalam Rapat Pleno DPR tanggal 30 Juni 1977 telah dapat disetujui 
H. Muhammad Sudjono sebagai Wakil Ketua DPR menggantikan Alm. R. 
Ngabei S. Dama Pranato sesuai dengan usul Pimpinan Fraksi ABRI yang di 
dukung oleh ketiga Fraksi lainnya di dalam DPR. Keputusan rapat Pleno DPR 
tersebut di atas dituangkan di dalam Surat Keputusan DPR-RI No. 19/DPR 
RI/IV /1977 tanggal 30 Juni 1977. Sumpah jabatan dilakukan di depan rapat 
Pleno DPR tanggal 30 Juni 1977 oleh Ketua Mahkamah Agung R.I., Oemar 
Senoadji, SH. 

D. Penggantian Anggota (antar waktu). 

Pada masa keJnggotaan DPR-RI 1971 - 1977 tercatat sebanyak 49 
orang anggota diganti, karena ditarik oleh organisasi induknya dengan perinci 
an sebagai berikut : 

Fraksi Karya Pembangunan 16 orang 
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 6 orang 
Fraksi Partai Demokrasi Pembangunan orang 
Fraksi ABRI 26 oranq 

Pada periode in: tercatat 27 orang anggota meninggal dengan perincian 
sebagai berikut : 

Fraksi Karya Pembangunan 15 orang 
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 6 orang 
Fraksi Partai Demokrasi Pembangunan 2 orang 
Fraksi ABRI 4 orang 
Anggota DPR periode 1971 - 1977 berhenti secara bersama-sama 

dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden RI. No. 114/M tahun 1977 tanggal 
30 September 1977. Secara resmi keanggotaan ini berhenti pada saat anggota 
DPR periode 1977 - 1982 diambil sumpahnya, yaitu tanggal 1 Oktober 1977. 

§ 3. Kedudukan, Tugas dan Wewenang. 

A. Kedudukan 

Dalam sistirn ketata negaraan di Indonesia terdapat adanya 5 (lima} 
lembaga kenegaraan, yang lebih dikenal dengan lembaga tinggi negara, yaitu : 
1. Presiden, 
2. Dewan Pertimbangan Agung (DPA), 
3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 
4. Sadan Pemeriksa Keuangan dan 
5. Mahkamah Agung. 
Dari ke-5 (lima) lembaga tinggi negara tersebut di atas, DPR mempunyai 
kedudukan yang sangat penting dan turut menentukan kelangsungan hidup 
kenegaraan di Indonesia. Oleh karena DPR adalah lembaga perwakilan rakvat 
yang mempunyai kekuasaan mengawasi atau mengontrol Pemerintah berdasar- 
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kan hak begroting yang ditetapkan oleh UUD 1945, sedangkan anggota· 
anggotanya ditetapkan dengan pemilihan umum berdasarkan ketentuan 
Undanq-undanq, "Dewan ini mempunyai juga hak begroting pasal 23. Dengan 
ini. Dewan Perwakilan Rakyat mengontrol Pemerintah." Oemikian penjelas 
an pasal 23 UUD 1945. 

Karena sifat kedudukannya sebagai lembaga perwakilan rakyat itulah, 
maka di dalam sistim ketata negaraan kita itu DPR mempunyai kedudukan 
yang kuat yang melekat kepadanya karena memperoleh hak-hak konstitusionil 
dari UUD 1945. "Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat adalah kuat, Dewan 
ini tidak bisa dibubarkan oleh Presiden (berlainan dengan sistim parlementer). 
Kecuali itu anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat semuanya merangkap 
menjadi anggota Majelis Permusvawaratan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat 
dapat senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden dan iika Dewan meng 
anggap bahwa Presiden sungguh-sungguh melanggar haluan Negara yang telah 
ditetapkan oleh Undang-undang Dasar atau oleh Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, maka Majelis itu dapat diundang untuk persidangan istimewa agar 
supava bisa minta pertanggungan jawab kepada Presiden." Demikian penjelas· 
an angka VII UUD 1945. 

Berkenaan dengan kedudukan DPR yang kuat sebagaimana ditetapkan 
oleh UUD 1945 itulah, maka Presiden sekalipun ia tidak bertanggung jawab 
kepada DPR dalam melaksanakan tugas pekerjaannya, akan tetapi kekuasaan 
nya tidaklah tidak rerbatas. Di dalam menjalankan kekuasaannya itu Presiden 
harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh suara DPR. 

DPR yang dimaksud dan secara khusus di bicarakan dalam paragrap ini 
adalah DPR hasil pemilihan umum tahun 1971. Keanggotaan DPR tersebut 
dikukuhkan berdasarkan keputusan Presiden No. 107/M tahun 1971, dan 
secara formal dilantik pada tanggal 28 Oktober 1971. Sedangkan MPR baru 
ditetapkan keanggotaannya dan secara formal bekerja pada tanggal 1 Oktober 
1972. Dengan demikian terdapat perbedaan mulai bekerjanya DPR dengan 
MPR selama 1 (satu) tahun. Untuk memenuhi azas kesatuan dalam masa 
kerjanya, dan mengingat pula bahwasannya anggota-anggota DPR adalah 
juga anggota-anggota MPR, maka dicapailah suatu kesepakatan bahwasannya 
akhir masa keanggotaan DPR hasil pemilihan umum tahun 1971 disesuaikan 
dengan akhir masa keanggotaan MPR yaitu pada tanggal 1 Oktober 1977. 
Untuk waktu-waktu berikutnya dengan demikian akan dicapai kesamaan 
di dalam Periodisasi masa kerja DPR dengan MPR, tidak akan terjadi lagi 
seperti halnya dengan masa kerja DPR dan MPR hasil pemilihan u,num tahun 
1971 yang berselisih I (satu) tahun. Oleh karena itulah maka DPR hasil pemi 
lihan umum tahun 1971 dikenal pula dengan nama DPR-RI periode 1971 - 
1977. 

Selain dapat dicapainya persamaan dalam akhir masa keanggotaan 
DPR dan MPR hasil pemilihan umum tahun 1971, hal lain yang perlu di· 
kemukakan adalah dicapainya suatu kesepakatan tentang perangkapan jabat· 
an Pimpinan MPR oleh Pimpinan DPR. Perangkapan Pimpinan MPR oleh 
Pimpinan DPR dicantumkan menjadi salah satu pasal dari pada TAP MPR 
No. I/MPR/1973 tentang Peraturan Tata Tertib MPR-RI, yaitu pasal 30 
TAP MPR-RI tersebut di atas. 
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Pimpinan DPR-RI J. NARO SH. sedang mendapat ucapan selamat dari 
/bu Tien Suhsrto; 
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Dengan demikian bunyi pasal 30 TAP MPR No. I/MPR/1973 tentang 
Peraturan Tata Tertib MPR adalah "Anggota yang menjabat Pimpinan Dewan 
Perwakilan Rakyat dipilih untuk menjabat Pimpinan Majelis dengan komposisi 
yang sarna." Selanjutnya pasal 31 Peraturan Tata Tertib MPR Tahun 1973 
menetapkan "Komposisi Pimpinan Majelis tersebut di atas ditarnban dengan 
seorang Wakil Ketua yang dipilih dari unsur utusan Oaerah." Jadi berbeda 
dengan 5 (lima) orang Pirnpinan MPR yang dirangkap oleh Plmpinan DPR, 
Pimpinan MPR yaitu khususnya Wakil Ketua MPR dari Fraksi Utusan Daerah, 
tidak berstatus sebagai Pimpinan DPR-RI. 

Demikianlah, maka baru untuk yang pertama kalinya yaitu pada masa 
MPR/DPR hasil Pemilihan Umum tahun 1971, (sejak dibentuknya Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Sementara pada tahun 1960}, Pimpinan MPR-RI 
dirangkap aleh Pimpinan OPR-RI, kecuali seorang Wakil Ketua MPR dari 
Fraksi Utusan Daerah. 

B. Tugas dan Wewenang. 
Kedudukan DPR-RI yang cukup penting dan kuat sebagaimana di 

tetapkan oleh UUO 1945 beserta penjelasannya, membawa akibat bahwa 
tu gas dan wewenangnya cukup penting di dalam sistim pemerintah di Indonesia. 
Tugas dan wewenang daripada DPR inipun di dalam UUD 1945. Beberapa 
pasal dari UUD 1945 yang menetapkan tugas dan wewenang Dewan Perwakil· 
an Rakyat di antaranya adalah : 
Pasal 5 ayat (1) "Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang 

undang dengan persetujuan DPR". 

Pasal 11 

Pasal 21 ayat ( 1) 

Pasal 20 ayat ( 1) 

Pasal 23 ayat (5) 

"Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, 
membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain," 
"Tiap Undang-undang menghendaki persetujuan DPR" 

"Anggota-anggota Dewan Perwakllan Rakyat berhak 
mengajukan Rancangan Undang-undang." 

"Hasil pemeriksaan keuangan Negara yang dilakukan 
oleh Badan Pemeriksa Keuangan, diberitahukan kepada 
DPR." 

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR (Keputusan DPR-RI No. 1/DPR 
Rl/111/71-72 tanggal 8 - 1 - 1972) juga rnenetapkan tentang tuqas-tuqas 
DPR sebagai berikut: 

"Dewan Perwakilan Rakyat adalah Lembaga Negara 
yang bertanggung jawab dan berwenang untuk menjalan 
kan tugas-tugas utama sebagal berikut : 
a. Bersama-sama dengan Pemerintah menetapkan Anggar 

an Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan pasal 
23 ayat (1) Undang-undang Oasar 1945 beserta pen· 
jelasannya. 

b. Bersama-sama dengan Pemerintah membentuk Undang 
undang sesuai dengan pasal 5 11), pasal 20, ps. 21 
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{1 ), pasal 22 Undang-undang Dasar 1945 beserta pen 
jelasannya. 

c. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang 
undang, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara dan kebijaksanaan Pemerintah sesuai dengan 
jiwa Undang·undang Dasar 1945 dan penjelasannya. 

Rancangan Undang-undang yang dibicarakan DPR bersama-sama dengan 
Pemerintah dalam rangka mengemban tugas Konstitusional sebagaimana 
tersebut huruf b di atas, dapat berasal dari DPR dan dapat pula berasal dari 
Pemerintah. Apabila Rancangan Undang·undang berasal dari DPR, maka di· 
sebut Rancangan Undang-undang Usul lnisiatif. Untuk melaksanakan Tugas 
dan wewenang sebagaimana diatur oleh pasal 2 Peraturan Tata Tertib DPR. 

Pasal 8 mengatur mengenai hak-hak yang dipunyai Anggota Dewan Per- 
wakilan Rakyat sebagai berikut : 

hak mengajukan pertanyaan bagi masing-masing Anggota. 
hak meminta keterangan (interpelasi), 
hak mengadakan penyelidikan (angket), 
hak mengadakan perubahan (amandemen). 
hak mengajukan pernvataan pendapat, 

- hak mengajukan/menganjurkan seseorang jika ditentukan oleh sesuatu 
perundang-undangan. 

- hak mengajukan RUU Usul lnisiatif. 

Hak-hak yang dipunyai Anggota-anggota DPR sebagaimana ditetapkan 
pasal 8 Peraturan Tata Tertib DPR tersebut di atas, juga sesuai dengan apa 
yang tercantum Pasal 32 Undang·undang No. 16 tahun 1969 tentang Susunan 
dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD jo. UU No. 5 tahun 1975 tentang 
Perubahan UU No. 16 tahun 1969 beserta penjelasannya. 

C. Hubungan DPR-RI P11riode 1977 - 1982 dangan Lembaga·lembaga Tinggi 
Negara lainnya. 

Hubungan tata kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan atau antar Lem· 
baga-lembaga Tinggi Negara pada hakekatnya adalah suatu hubungan kerja 
secara fungsional yang diatur oleh ketentuan-ketentuan konstitusional maupun 
oleh peraturan perundang-undangan lainnya. 

Adapun yang dimaksud dengan Lembaga Tertinggi Negara berdasarkan UUD 
1945, adalah MPR, sedangkan Lembaga-lembaga Tinggi Negara lainnya adalah : 

1. Presiden, 
2. Dewan Pertimbangan Agung (DPA), 
3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 
4. Badan Pemeriksa Keuangan (BEPEKA), den 
6. Mahkamah· Agung (M�). 

Mengenai hubungan kerja· sama DPR-RI hasil PEMILU tahun 1971 
(DPR-RI periode 1971 - 1977), dengan lembaga·lembaga Tinggi Negara 
lainnya, kiranya tidaklah dapat dilepaskan kaitannya dengan sejarah 
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perkembangan ketatanegaraan di Indonesia sejak tahun 1966, yaitu sejak 
lahirnya Orde Baru. 

Oleh karena sejak Orde Baru, semua peraturan perundangan khususnya 
yang bertentangan dengan UUD 1945, semua aktivitas kehidupan ketatanegara 
an di Indonesia dan fungsi serta kedudukan Lembaga·lembaga Negara baik 
di pusat maupun di daerah, sejak saat itu, ditetapkan dan diatur menurut 
ketentuan-ketentuan UUD 1945 yang dilaksanakan secara murni dan konse 
kwen. Pelaksanaan UUO 1945 secara murni dan konsekwen termaksud di 
atas antara lain tercermin di dalam TAP MPRS No. X/MPRS/1966 tentang 
kedudukan semua Lembaga-lembaga Negara Tingkat Pusat dan Daerah posisi 
dan fungsi yang diatur dalam UUD 1945. "Sebelum MPR hasil pemilihan 
umum terbentuk, maka MPRS berkedudukan dan berfungsi seperti MPR yang 
dimaksud dalam UUD 1945," (pasal 1 ). 

"Semua Lembaga-lembaga Negara Tingkat Pusat dan Daerah didudukkan 
kembali pada posisi dan fungsi sesuai dengan yang diatur dalam UUD 1945" 
(pasal 2). "Hubungan kekuasaan antar lembaga serta pertanggungan jawab 
masing·masing mutlak berdasarkan UUD 1945" (pasal 3) dan "Menugaskan 
kepada Pemerintah dan DPR-GR untuk membuat Perundang-undangan sebagai 
landasan h ukum daripada Lembaga-lembaga termaksud pada kemurnian 
UUD 1945" (pasal 4). 

Demikianlah maka berdasarkan ketentuan-ketentuan TAP MPRS No. 
X/MPRS/1966 tentang kedudukan semua Lembaga-lembaga Negara Tingkat 
Pusat dan Daerah pada posisi dan fungsi ya�g diatur dalam UUD 1945 ter 
sebut di atas, serta berdasarkan kepada peraturan-peraturan perundangan yang 
dibuat oleh Pemerintah dan DPR-GR sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 
4 TAP MPRS No. X/MPRS/1966 tentang kedudukan semua Lembaga-lembaga 
Negara Tingkat Pusat dan Daerah pada posisi dan fungsi, yang diatur dalam 
UUD 1945 itulah yang menjadi landasan hukum dalam membahas atau me 
ngemukakan masalah-masalah yang berhubungan dengan hubungan kerja 
antara DPR-R I periode 1971 - 1977 dengan Lembaga-lembaga Tinggi Negara 
lainnya. 

Hubungan DPR dengan MPR. 

Mengenai hubungan kerja DPR dengan MPR dapat kiranya diuraikan 
sebagai berikut : 
1. Pasal 2 ayat 11) UUD 1945 mengatakan bahwa "Majelis Permusyawarat· 

an Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah 
dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut 
aturan yang ditetapkan dengan Undang-undang." Sedangkan pasal 3 UUD 
1945 menetapkan tentang tugas MPR yaitu "Majelis Permusyawaratan 
Rakyat menetapkan Undang-undang Dasar dan garis-garis besar daripada 
haluan Negara." Adapun penjelasan daripada UUD 1945 mengenai sistim 
pemerintahan Negara angka 111 menegaskan bahwa di samping tugas MPR 
sebagaimana ditetapkan oleh pasal 3 UUD 1945, MPR juga bert�gas untuk 
mengangkat Kepala Negara (Presiden) dan Wakil Kepala Negara (Wakil 
Presiden). Adapun penjelasan UUD 1945 angka IV antara lain menegaskan 
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bahwa "Maka sudah cukup jikalau Undang-undang Dasar hanya memuat 
aturan-aturan pokok, hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi, 
kepada Pemerintah Pusat dan lain-lain penyelenggara Negara untuk me· 
nyelenggarakan kehidupan Negara dan kesejahteraan sosial. Terutama bagi 
Negara baru dan Negara muda, lebih baik hukum dasar yang tertulis itu 
hanya memuat aturan-aturan pokok, sedangkan aturan-aturan yang me 
nyelenggarakan aturan-aturan pokok itu diserahkan kepada Undang-undang 
yang lebih mudah caranya membuat, merubah dan mencabut." Demikian 
lah maka berdasarkan aturan-aturan pokok yang ditetapkan oleh UUD 
1945, sesuai dengan derajatnya maka aturan-aturan yang menyelenggarakan 
aturan-aturan pokok tersebut sesuai dengan TAP MPRS No. XX/MPRS/· 
1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai sumber Tertib Hukum RI. 
dan tata urutan peraturan perundangan RI., adalah: UUD\1945, Ketetapan 
MPR, Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan seterusnya, jelas kiranya 
bahwa di dalam setiap pembentukan sesuatu Undang·undang, yang pada 
hakekatnya, merupakan pelaksanaan suatu TAP MPR atau pun UUD 1945. 

Hal tersebut di atas kiranya dapat lebih jelas lagi bila kita perhatikan 
TAP MPR No. VI/MPR/1973 tentang kedudukan dan hubungan tata-keria 
Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-lembaga Tinggi 
Negara, khususnya pasal 7 ayat 111 s/d ayat (4) yang bunyinya sebagai 
berikut : 
Ayat 11) "Dewan Perwakilan Rakyat yang seluruh anggotanya adalah 
anggota Majelis berkewajiban senantiasa mengawasi tindakan-tindakan 
Presiden dalam rangka pelaksanaan Haluan Negara." 

Ayat (2) "Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menganggap bahwa Presiden 
sungguh melanggar Haluan Negara, maka Dewan Perwakilan Rakyat me· 
nyampaikan memorandum untuk mengingatkan Presiden.'' 

Ayat 131 "Apabila dalam waktu tiga bu Ian Presiden tidak memperhatikan 
memorandum Dewan Perwakilan Rakyat tersebut pada ayat 121 pasal ini, 
maka Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan memorandum yang kedua." 

Ayat 14) "Apabila dalam waktu satu bulan memorandum yang kedua 
tersebut pada ayat 131 pasal ini tidak diindahkan oleh Presiden, maka 
Dewan Perwakilan Rakyat dapat meminta Majelis mengadakan sidang 
lstimewa untuk meminta pertanggungan jawab Presiden.'' 

2. Sejak MPR hasil PEMI LU tahun 1971 yang lalu, terjadi suatu perubahan 
di dalam pola penetapan Pimpinan MPR. Sebagaimana diketahui. 5 [llma] 
orang Pimpinan MPR dirangkap fungsinya oleh Pimpinan DPR yang sudah 
kurang lebih 1 tahun dipilih oleh DPR dalam rapat pleno DPR tanggal 
29 Oktober 1971. Sedangkan Pimpinan MPR dipilih oleh MPR pada suatu 
sidang pere.smian keanQgotaan MPR tanggal 1 sampai dengan 3 Oktober 1972. 

Perangkapan Pimpinan MPR oleh Pimpinan DPR tersebut di atas 
ditetapkan oleh Peraturan Tata tertib MPR. TAP MPR No. I/MPR/1973 
tentang Peraturan Tata Tertib MPR pasal 30 mengatakan bahwa "Anggota 
yang menjabat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dipilih untuk men- 



jabat Pimpinan Majelis dengan kornposisi yang sama." Kemudian pasal 31 
menetapkan selanjutnya bahwa "Komposlsl Pimpinan Majelis tersebut 
di atas ditambah dengan seorang Wakil Ketua yang dipilih dari unsur utus 
an Daerah." Dari kenyataan adanya perangkapan Pimpinan MPR oleh 
Pimpinan DPR (kecuali seorang wakil ketua dari unsur Utusan Daerah) 
sejak 1972, kiranya bolehlah dikatakan terdapatnya suatu jalinan hubung 
an kerja antara DPR dengan MPR. 

3. Secara administratif hubungan kerja DPR dengan MPR pada hakekatnya 
terjalin sangat erat dengan dirangkapnya pula Sekretaris Jenderal DPR-RI 
oleh Sekjen MPR-RI. Perangkapan Sekjen DPR oleh Sekjen MPR tersebut 
di atas terjadi pada saat menjelang sidang umum MPR bulan Maret 1973 
yaitu dengan digantikannya Sekjen DPR Sri Hardiman, SH oleh Sekjen 
MPR Moedjono, SH berdasarkan Keputusan Presiden RI. No. 214/M Tahun 
1972 tanggal 27 Desember 1972. 

Kemudian keputusan Pimpinan DPR-RI No. 16/Pimp/111/72-73 
tanggal 2 Januari 1973 menetapkan tanggal serah terima Jabatan Sekjen 
DPR-RI kepada MPR-RI yaitu tanggal 5 Januari 1973 di hadapan rapat 
Paripurna DPA-RI. Dengan demikian rnaka sejak saat diserahkannya 
Jabatan Sekretaris Jenderal DPR-RI kepada Sekretaris Jenderal MPR-RI 
pada tanggal 5 Januari 1973 menjadi sernakin teratur hubungan kerja 
antara MPR dengan DPR khususnya di dalam administrasi pelayanan kepada 
kedua Lembaga Negara termaksud di atas, 

Hubungan DPR dengan Presiden. 

Hubungan kerja antara DPR dengan Presiden antara lain tercermin dari 
hal·hal yang diuraikan di bawah ini : 
1. Dengan Undang-undang No. 10 tahun 1966 tentang Kedudukan MPRS dan 

DPR-GR menjelang PEMI LU, lahirlah pada tanggal 13 Pebruari 1968 
DPR-Orde Baru atau DPR-GR Orde Baru yang sebenarnya adalah DPR 
G R minus PK! setelah komposisi serta jumlah anggotanya diperbaharui 
dan ditambah. Dengan demikian DPR-GR tersebut di atas menjalankan 
tugas pekerjaannya sampai terbentuknya DPR-RI hasil PEMILU tahun 
1971. 

Sejak DPR-GR Orde Baru kemudian dilanjutkan pula oleh DPR-RI 
hasil PEMILU tahun 1971, tercapailah semacam konvensi yaitu kebiasaan 
kebiasaan yang hidup dan berlaku di dalam kehidupan ketatanegaraan 
di Indonesia yang tidak tertulis, yang ditaati dan dilaksanakan oleh Peme 
rintah maupun DPR di dalam rangka penyelenggaraan hidup kenegaraan. 
Yang dimaksudkan mengenai hal ini yang terutama adalah perubahan 
tempat penyelenggaraan Pidato Kenegaraan yang diucapkan oleh Presiden 
dalam rangkaian Peringatan Harl Proklamasi Kemardekaan Republlk Indo 
nesia. 

Pada jaman kepemimpinan Presiden Soekarno yang lampau, Pidato 
kenegaraan Presiden diucapkan di halaman depan lstana Negara di hadapan 
undangan dan rakyat, maka sejak tahun 1968 Pidato Kenegaraan Presiden 
diucapkan di depan rapat pleno DPR pada setiap tanggal 16 Agustus. 
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Oleh karena kebiasaan tersebut di atas sudah berjalan sejak tanggal 16 
Agustus 1968, maka kemudian oleh DPR-RI hasil Pemilu tahun 1971 
dikukuhkan di dalam Peraturan Tata Tertib DPR pasal 50 sebagai berikut : 
Ayat (1) "Tahun sidang Dewan Perwakilan Rakyat dimulai pada tanggal 
16 Agustus dan diakhiri pada tanggal 1 S Agustus tahun berikutnya. Apa· 
bila tanggal 16 Agustus jatuh pada hari libur, maka pembukaan tahun 
sidang dapat dilakukan pada hari kerja sebelumnya." 

Ayat (21 "Pada hari permulaan tahun sidang acara pokok adalah Pidato 
Kenegaraan Presiden di hadapan rapat pleno Dewan Perwakilan Rakyat." 

2. Sejak tahun 1969 Pemerintah menetapkan berlakunya tahun/kalender 
anggaran belanja baru. Tahun anggaran lama yang berlaku 1 Januari sampai 
dengan 31 Desember tahun yang sama, diganti menjadi berlaku mulai 1 
April dan berakhir 31 Maret tahun berikutnya. 

Berhubung dengan hal tersebut di atas, maka disepakati bahwa pada 
setiap minggu pertama bulan Januari dipergunakan kesempatan oleh Presi 
den untuk menyampaikan Nota Keuangan dan RAPBN tahun berikUtnya 
kepada DPR. Oleh karena itulah maka pada tanggal 5 Januari 1969 di 
depan rapat pleno DPR Presiden menyampaikan Nota Keuangan dan 
RAPBN 1969/1970 (berlaku 1 April 1969 sampai dengan 31 Maret 1970). 
Setelah disetujui DPR-GR pada akhir bulan Pebruari 1969, maka APBN 
1969/1970 tersebut merupakan pula APBN tahun ke I Aepelita Pertama 
(1969 - 1974}. 

Berdasarkan TAP MPRS No. XLI/MPRS/1968 tentang tugas pokok 
Kabinet Pembangunan, Repelita Pertama dibebankan kepada Pemerintah 
untuk menyusunnya. Walaupun MPRS memberikan tugas kepada Presiden/ 
Mandataris MPRS untuk menyusun Repelita Pertama, namun DPR-GR 
ternyata tidak tinggal diam begitu saja. Keputusan Prmpinan DPR-GR 
No. 16/Pimp/111/68-69 tentang Pembentukan Team Perumus/Registrasi 
Panitia Musyawarah mengenai Repelita memberikan' tugas kepada Team 
DPA-G A tersebut untuk merumuskan/meregistrasi pendapat-pendapat, 
saran-saran · dan usul-usul yang dikemukakan dalam Pemandangan 
Umum para anggota terhadap Repelita, yang setelah mendapat persetujuan 
dari rapat pleno DPR-GR, akan disampaikan kepada Pemerintah, vaitu 
terdirl dari : 
a) Saran·saran/pendapat-pendapat/usul-usul yang sudah merupakan per 

samaan pendapat dari semua fraksi akan diajukan sebagai saran-saran/· 
pendapat-pendapat/usu 1-usul DP R-G A mengenai Repelita dan 

b) Hal-hal yang tidak merupakan persamaan pendapat dari semua Fraksi 
akan diajukan sebagai saran-saran/pendapat-pendapat/usul-usul dari 
Fraksi-fraksi yang bersangkutan. 

Dalam rapat pleno DPR-GR tanggal 28 Maret 1969 hasil pekerjaan Team 
Perumus/Registrasi Panitia Musyawarah mengenai Rencana Pembangunan 
Lima Tahun (AEPELITA) telah diterima sebagai pendapat Dewan Per 
wakilan Rakyat Gotong Royong untuk memenuhi permintaan Presiden. 
Dengan diterimanya hasil pekerjaan Team Perumus tersebut di atas oleh 



DPR-GR dan dengan demikian menjadi pendapat DPR-GR mengenai 
REPE LITA, maka selesailah tugas Team Perumus tersebut. 

Selanjutnya dengan Keputusan Pimpinan DPR-GR No. 29/Pimp/. 
IV/68-69 dibubarkanlah Team Perumus/Registrasi Panitia Musyawarah 
mengenai Rencana Pembangunan Lima Tahun terhitung mulai tanggal 
1 Juni 1969 disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya yang telah di 
berikan untuk membantu Pimpinan DPR-G R dalam memenuhi harapan 
Pemerintah, agar REPE LITA rnendapat tanggapan yang wajar serta pengerti 
an sepenuhnya dari DPR-G R. 

Untuk melaksanakan kelanjutar pembangunan di Indonesia, setelah 
REPELITA I berjalan 4 tahun, maka dalam Sidang Umum MPR bulan 
Maret 1973 MPR memberikan mandat baru kepada Presiden/Mandataris 
MPR untuk menyusun REPELITA II. Mandat tersebut tertuang di dalam 
TAP MPR No. X/MPR/1973 tentang pelimpahan tugas dan kewenangan 
kepada Presiden/Mandataris MPR untuk melaksanakan tugas pembangun 
an. Pasal 1 TAP MPR No. X/MPR/1973 tersebut di atas menetapkan bahwa 
"Demi tercapainya masyarakat adil can makmur berdasarkan Pancasila 
sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 1945 menugaskan kepada 
Presiden/Mandataris MPR untuk dalam waktu 5 tahun: 
a. Melanjutkan pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun dan menyusun 

serta melaksanakan Rencana Pembangunan Lima Tahun II dalam rangka 
Garis-garis Besar Haluan Negara. 

b dan seterusnya." 
Pada tanggal 7 Januari 1974 Presiden di depan rapat pleno DPR-RI 

menyampaikan nota keuangan dan RAPBN 1974/1975 sekaligus pula 
menyampaikan REPELITA II dengan disertai harapan agar Fraksi·fraksi 
dalam DPR-RI menelaahnya dan memberikan pandangan-pandangannya 
dalam rangka penyempurnaannya. Menanggapi anjuran Presiden tersebut 
maka dengan keputusan DPR-RI No. 6/DPR-Rl/111/73-74 tanggal 16 
Januari 1974 telah membentuk sebuah Panitia yang diberi name Panitia 
Khusus REPELITA II. 

Diktum pertama keputusan DPR-RI No. 6/DPR-Rl/111/73-74 ter· 
sebut di atas menyatakan : "Membentuk Panitia Khusus REPELITA II 
sebagai forum dialog antara Fraksi-fraksi DPR-RI dan Pemerintah tentang 
REPELITA II". Sedang diktum ketiga menetapkan bahwa "Panitia Khusus 
termaksud, mulai bekerja pada tanggal 16 Januari 1974 dan berakhir setelah 
menyampaikan laporan kepada rapat Pleno DPR-RI selambat-lambatnya 
tanggal 25 Pebruari 1974". 

Pada tanggal 25 Pebruari 1974 Panitia Khusus Repelita II tersebut 
di atas telah menyampaikan hasil pekerjaannya di depan rapat Pleno DPR 
R I dan dengan demikian maka dianggap bahwa Panitia Khusus tersebut 
telah selesai tugasnya dan dinyatakan bubai. 

3. Ketetapan-keteu,pan MPR hasil Pemilihan Umum 1971 memberikan bebe 
rapa perintah kepada Presiden/Mandataris MPR, untuk dilaksanakan. 
Di dalam rangka pelaksanaan Ketetapan MPR oleh Presiden/Mandataris 
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MPR tersebut ada beberapa di antaranya yang memerlukan kerja sama 
dengan DPR. Terutama sekali dalam hal-hal yang menyangkut wewenang 
DPR di bidang pembuatan Undang·undang dan penetapan RAPBN tiap 
tiap tahun; yang menghasilkan berbagai macam Undanq-undanp di antara 
nya adalah : 
a. Disampaikannya RUU Perubahan atas Undang-undang No. 15 tahun 

1966 tentang Pemilihan Umum Anggota·anggota Sadan Permusyawarat· 
an/Perwakilan Rakyat oleh Pemerintah kepada DPR-RI. RUU tersebut 
setelah disetujui oleh DPR disyahkan oleh Presiden menjadi Undanq 
undang Nomor 4 tahun 1975. Hal ini merupakan pelaksanaan Ketetap 
an MPR No. IV/MPR/1973 tentang GBHN dan Ketetapan MPR No. 
VII/MPR/1968 tentang Pemilihan Umum. 
Latar belakang daripada dibuatnya Undang-undang No. 4 tahun 1975 
adalah antara lain karena adanya perkembangan yang terjadi di dalam 
masyarakat. Dalam rangka pembinaan kehidupan politrk yang effektif 
dan effisien bagi pelaksanaan pembangunan, dipandang perlu adanya 
perubahan struktur, jumlah dan sikap mental dari organisasi kekuatan 
politik yang diwujudkan melalui penyusunan dan pelaksanaan program· 
program partai politik dan golongan karya yang berorientasi kepada 
pembangunan. Dalarn rangka perubahan struktur dan penyederhanaan 
jumlah partai politik tersebut, maka seluruh kekuatan organisasi sosial 
politik yang ada pada saat itu telah dapat mengelompokkan diri menjadi 
dua Parpol dan satu Golongan Karya. 
Dengan adanya tiga pengelompokan tersebut, maka pada Pemilihan 
Umum yang berikutnya (1977) tinggal 3 organisasi sosial politik yang 
mengambil bagian dalam Pemilu dibanding dengan 10 Organisasi Sosial 
Politik yang turut serta dalam Pemili tahun 1971. 

b. Sebagai akibat daripada penyederhanaan kepartaian tersebut di atas, 
maka perlu pula diatur hal-ikhwal mengenai organisasi, tugas dan wewe· 
nang 2 Partai Politik dan 1 Golongan Karya terse_but dalam suatu 
Undanq-undanq, Oleh karena itulah kemudian disetujui oleh DPR, RUU 
tentang Partai Politik dan Golongan Karya pada tanggal 14 Agustus 1975 
untux ouankan menjadi Undang·undang oleh Presiden yang kemudian 
dikenal sebagai Undang-undang No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik 
dan Golkar. 

c. Memenuhi ketentuan Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973 tentang GBHN 
khususnya yang menyangkut hubungan antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah yaitu masalah pelaksanaan otonomi daerah maupun dekonsen 
trasi, agar pelaksanaan pembangunan dapat diperlancar dan disebar 
luaskan ke seluruh pelosok tanah air, maka dibuatlah suatu Rancangan 
Undang·undang mengenai Pemerintahan Daerah yang disampaikan oleh 
Pemerintah kepada DPI'!. Dalam pembahasan akhir RUU tersebut dapat 
disetujui oleh DPR untuk disahkan menjadi Undang·undang oleh Presi· 
den pada tanggel 2 Ju.Ii 1974. Lahirlah dari hasil pembahasen antara 
DPR dengan Pemerintati atas RUU tersebut Undang·undang No. 5 tahun 
1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. 
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Lagu Indonesia Raya berkumandang sesaat sebelum Presiden Suharto menyampaikan 
Pidato Kenegaraan di depan Sidang Pleno DPR-RI setisp tanggal 76 Agustus. 
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Setiep tanggal 16 Agustus Presiden Suharto menyampaikan Pidato Kenegaraan 
di depan Sidang Pleno DPR-R/. 

- Suasana sidang paripurna DPR. Tampak Presiden Suharto ketika men yam· 
paikan pidatonya sebagai pengantar Nota Keuangan dan RAPBN 1976/1977. 
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d. Demikian pula telah disetujui oleh DPR, RUU tentang Perubahan 
Undang·undang No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan 
MPR, DPR dan DPRD pada tanggal 7 Nopember 1975, untuk disahkan 
menjadi Undang·undang. Perubahan Undang·undang No. 16 tahun 1969 
tersebut tidak bersifat fundamentil, yang berarti tidak merubah susunan 
dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Perubahan tersebut semata-mata 
untuk menyempurnakan Undang-undang tentang Susunan dan Keduduk 
an MPR, DPR dan OPRD yang disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan 
dalam GBHN terutama mengenai Organisasi-organisasi sosial politik 
yang telah dapat mengelompokkan diri menjadi 2 parpol dan 1 golkar, 
yaitu Parral Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia dan 
Golongan Karya. 

e. Perkembangan internasional juga mendapat perhatian DPR. Perkembang 
an situasi lnternasional pada saat itu yang penting antara lain adalah 
masalah lntegrasi Timor Portugis ke dalam wilayah kekuasaan Negara RI. 
Dengan didahului oleh 2 (dua) Pernyataan Pendapat DPR yaitu Pernyata· 
an Pendapat Anggota DPR Widyapranata dkk. tentang Prose, Dekoloni· 
sasi Ti mor Portugis yang dise tujui oleh DPR tanggal 27 September 
1975 dan Pernyataan Pendapat A.A. Oka . Mahendra, SH. dkk. 
tentang masalah Timor Portugis disetujui OPR pada tanggal 6 Desember 
1975, DPR telah menyetujui RUU tentang Pengesahan Penyatuan 
Timor Timur dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur 
pada tanggal 15 Juli 1976 menjadi Undang·undang. Dengan disahkannva 
RUU tersebut menjadi Undanq-undanq, maka di samping Timor Timur 
res.mi menjadi bagian daripada wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, maka Timor Timur merupakan Propinsi baru di dalam ling 
kungan Negara RI. yaitu Propinsi ke-27. 

f. Sebagai hasil hubungan kerja DPR dengan Presiden/Pemerintah dalam 
bidang perundang-undangan, DPR hasil pemilihan umum 1971 telah 
dapat menyelesaikan 43 Rancangan Undang-undang. Adapun RUU-RUU 
yang telah dapat disele,aikan oleh DPR bersama-sama dengan Pemerintah 
selama periode 1971 -1977 adalah seperti yang dimuatdalam paragraf 6. 
Sangat erat hubungannya dengan masalah hubungan kerja antara DPR 
dengan Presiden, adalah pelaksanaan fungsi DPR di bidang Pengawasan. 
Pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPR pada hakekatnya berada 
pada Alat-alat Kelengkapan DPR. Ala1 Kelengkapan DPR yang sangat 
berkaltan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan adalah Komisi-komisi 
DPR. Tata Tertib DPR mengatur pelaksanaan fungsi DPR di bidang 
pengawasan di dalam pelaksanaan tugas-tugas pokok dari pada Komlsi 
komisi. 

Di bidang Pengawasan maka tugas pokok Kornisi-komisi menurut ketentuan 
Tata Tertib DPR antara lain adalah : 
1. Melakukan sesuatu tugas atas Keputusan DPR. 
2. Mengadakan Hearing (dengar pendapat) t�ntang hal-hal yang termaouk 

dalam bidang tugas Komisi masing-masing, antara lain dengan jalan mem 
perhatikan surat-surat yang disampaikan kepada DPA dan menerima pihak· 
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pihak yang berkepentingan. 
3. Mengadakan rapat Kerja dengan Presiden untuk mendengarkan keterangan 

atau mengadakan pertukaran pikiran tentang tindakan·tindakan yang sudah 
atau akan dilakukan oleh Menteri-menteri yang bersangkutan, dalam hal 
ini Komisi dapat mengambil kesimpulan. 

4. Mengadakan peninjauan-peninjauan yang dianggap perlu oleh Komisi yang 
anggarannya dibebankan kepada Anggaran Belanja DPR. Peninjauan itu 
pada umumnya dilakukan pasa masa reses. 

5. Mengawasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 
termasuk. dalam urusan Komisi masing-masing. 

Bebeda dengan DPR-G R, maka DPR-R I has ii Pemilihan Umum 1971 
di dalam membahas sesuatu RAPBN yang diajukan oleh Pemerintah didahului 
dengan apa yang kemudian dikenal dengan "Preliminary talk" (pembicaraan 
pendahuluan) RABPN. Preliminary talk RAPBN dilakukan oleh Komisi APBN 
DPA-RI dengan Menteri Keuangan dan Komisi-komisi DPR dengan Depar 
temen yang menjadi Counterpart masing-masing Komisi DPR pada semester 
ke 111 APBN yang sedang berjalan. Sifat daripada preliminary talk ini adalah 
non committed, informatif dan hanya mengenai masalah yang kwalitatif 
dan bersifat policy saja. 

Maksud daripada preliminary talk di dalam membahas sesuatu RAPBN 
adalah untuk mempermudah penyelesaian RAPBN yang diajukan Pemerintah. 
Hal yang demikian itu ternyata membawa manfaat yang sangat besar, terbukti 
dengan dapat diselesaikannya RAPBN oleh DPR tepat pada waktunya. 
Ketentuan pasal 106 ayat (31 Peraturan Tata Tertib DPR-RI menyatakan 
bahwa, pembahasan Nota Keuangan dan RAPBN harus selesai selambat 
lambatnya satu bulan sebelum tanggal 1 April. Hal ini dimaksudkan agar 
Pemerintah mempunyai kesempatan untuk mempersiapkan segi-segi teknisnva 
sehingga RAPBN tersebut dapat berlaku efektip pada tanggal 1 April dari 
tahun anggaran yang bersangkutan. 

Hubungan CPR dengan BEPEKA. 
Penjelasan pasal 23 UUD 1945 menyatakan bahwa dalam hal rnenetap 

kan pendapatan dan belanja, kedudukan CPR lebih kuat daripada kedudukan 
Pemerintah. lni tanda kedaulatan rakyat. Sedangkan mengenai tanggung jawab 
tentang keuangan Negara oleh UUC 1945 diserahkan kepada BEPEKA untuk 
memeriksanya (pasal 23 ayat (5)). Bagaimana hubungan CPR dengan BEPEKA, 
dalam Undang-undang Dasar 1945 hanya disebutkan bahwa hasil pemeriksaan 
tentang tanggung jawab keuangan Negara diberitahukan kepada Dewan Per 
wakilan Rakyat. Bagaimana pembahasan selanjutnya oleh CPR tidak diatur, 
baik dalam Undang-undang Dasar 1945 .maupun dalam peraturan Perundang· 
undangan yang ada. Bahkan dalam TAP MPR No. VI/MPR/1973 tentang 
kedudukan dan hubungan tata kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau 
antar Lemt,aga-lembaga Tinggi Negara pasal 10 ayat (3) juga hanya disebut· 
kan : "Hasil Pemeriksaan Keuangan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat." Namun demikian untuk mengetahui sampai di mana hubungan kerja 
CPR periode 1971 - 1977 dengan BEPEKA, perlu diperhatikan dua masa, 



sebagai berikut : 

a. Dari tahun 1971 sampai tanggal 10 bulan Agustus 1973, dimana BEPEKA 
dibentuk berdasarkan UU No. 17/1965 tentanq Penetapan PERPU No. 6/· 
1964 tentang Pembentukan Sadan Pemeriksa Keuangan. 

b. Dari tanggal 10 Agustus 1973 sarnpai akhir masa jabatan DPR periode 
1971 - 1977, di mana BEPEKA dibentuk berdasarkan UU No. 5/1973 
tentang Badan Pemeriksa Keuangan. 
ad. a. Dari tahun 1971 sampai Ulnggal 10 Agustus 1973. 

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Tata Tertib DPR-RI khususnya 
pasal 48, 108 dan pasal 120, serta atas kesediaan Ketua BEPEKA 
waktu itu, maka rapat-rapat DPR dengan BEPEKA dapat berlangsung 
sebagaimana halnya rapat-rapat DPR dengan Lembaga Tinggi Negara 
lainnya. Pasal 48 peraturan Tata Tertib DPR-RI khususnya avat (1) 
huruf f berisi tentang tugas Komisi APBN untuk memberikan pen 
dapatnva mengenai hasi I pemeriksaan keuangan kepada Dewan Per· 
wakilan Rakyat. 
Pasal 108 Tata Tertib DPR··RI ayat (1) berisi ketentuan tentang 
diserahkannya wewenang oleh Pimpinan Dewan kepada Komisi APBN 
untuk meneliti pertanggungan-jawab APBN dan memeriksa laporan 
BEPEKA tentang tanggung jawab keuangan Negara seperti dimaksud 
pasal 23 ayat (5) Undang-undang Dasar 1945. 
Adapun ayat (2, berisi ketentuan tentang batas waktu bagi penyelesai 
an penelitian dan pemeriksaan yang dimaksud dalam ayat (1) itu, 
ialah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya menurut prosedur 
seperti yang berlaku bagi penyelesaian Rancangan Undang-undang 
tentang Tambahan dan Perubahan atas APBN (RUU-TP-APBN). 
Pasal 120 tata tertib DPR-RI mengatur tentang hubungan dengan 
Badan Pemeriksa Keuangan, vaitu ayat (1) yang menyebutkan bahwa 
DPR mengundang BEPEKA pada tiap-tiap rapat Komisi APBN yang 
membahas RAPBN, sedangkan ayat (2) berisi masalah-masalah yang 
dibahas yang terdiri dari : 
a. Penyusunan bahan-bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara; 
b. Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tentang Nota Keuangan; 
c. Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara; 
d. Rancangan Undang-undang tentang Perubahan dan Tambahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 
e. Penelitian 1'1!rtan!ljungan jawab Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara. 
Sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam tata tertib tersebut, maka 
pada periode 1971 - 1973 ini, hubungan kerja OPR dengan BEPEKA 
dapet dilangsungkan dalam bentuk rapat-rapat kerja Komisi APBN 
dengan BEPEKA. 

ad. b. Dari 10 �tus 1973 sampai 1 Oktober 1977. 



Dengan telah diundangkannya Undang-undang nomor 5 tahun 1973 
tentang Sadan Pemeriksa Keuangan pada tanggal 16 Juli 1973, maka 
oleh DPR juga telah diproses pengusulan caton-calon Anggota BEPE· 
KA sesuai dengan ketentuan perundanq-undanqan yang baru ter 
sebut, khususnya pasal-pasal 6, 7, 8, dan 9. 
Dalam pasal 6 disebutkan bahwa BEPE KA berbentuk Dewan yang 
terdiri atas seorang Ketua merangkap Anggota, seorang Wakil Ketua 
merangkap anggota dan 5 (lima) orang Anggota. Menurut pasal 7 
Undang·undang tersebut, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota BEPEKA 
diangkat oleh Presiden atas usul DPR. Dalam pasal 8 disebutkan 
bahwa untuk tiap lowongan keanggotaan BEPEKA oleh DPR di· 
usulkan 3 (tiga) orang calon. Calon-calon tersebut harus memenuhi 
syarat-syarat sebagai berikut : 
a. Warganegara Indonesia; 
b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
c. Sekurang·kurangnya berusia 35 (tiga puluh lirna) tahun; 

d. Setia terhadap Negara dan Haluan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 
1945; 

e. Mempunyai kecakapan dan pengalaman dalam bidang Keuangan 
dan Administrasi Negara; 

f. Tidak diragukan tentang integritas dan tentang kejujurannya. 

Pasal 9 menyebutkan tentang lamanya masa jabatan Anggota BEPEKA 
yaitu selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali setiap kali untuk 
masa jabatan yang sama. Dalam pasal 9 ini juga ditentukan bila terjadi 
kekosongan karena berakhirnya masa jabatan, maka sekurang-kurangnya 
3 (tiga) orang Anggota BEPEKA masa jabatannya diperpanjang sampai 
terselenggaranya pengangkatan Anggota yang baru. Ditentukan pula agar 
dalam pengangkatan itu sedapat·dapatnya 3 ltiga) orang anggota lama 
diangkat kembali, untuk menjamin kontiunitas kerja BEPEKA tanpa meng 
abaikan kebutuhan akan penyegaran. Prosedure pengusulan calon anggota 
BEPEKA dalam periode ini 11973 - 1978) oleh DPR-RI ditempuh pem 
bahasan sebagai berikut : 

a. Dibahas dalam rapat Pimpinan DPR-RI; 
b. Dibahas dalam rapat Badan Musyawarah antara lain Fraksi-fraksi me· 

nyampaikan nama-nama calon. 
c. Nama-nama calon diserahkan kepada team peneliti yang anggotanya 

terdiri dari Pimpinan DPR-RI dan seorang anggota dari tiap-tiap Fraksi. 
d. Hasil penelitian tersebut disampaikan kepada Badan Musyawarah untuk 

mendapatkan pengesahan rapat pleno DPR. 
e. Sesuai dengan Risalah rapat pleno terbuka DPR tanggal 10 Agustus 

1973, banyaknya usul calon dari masing-masing Fraksi adalah sebagai 
berikut : 
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Fraksi Karya Pembangunan 
- Fraksi Persatuan Pembangunan 

8 calon; 
5 calon; 



Fraksi ABRI 
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia 

3 calon; 
3 calon; 

Jumlah . 19 calon. 
f. Adapun nama-nama 19 calon tersebut, secara alohabetls ialah sebagai 

berikut : 
1. Barlianta Harahap, Ors. 
2. Gunawan Wibisono, Drs. Raden. 
3. Hasan Akman 
4. Jethra Hutaga!ung 
5. M. Barmawi Alwie, Ors. 
6. M. Junus Umar, Ors. 
7. Mas Sri Pamoengkas Kartosoedirdjo, SE. 
8. Mohd. Hartono, BA, M. 
9. Mohammad Rad jab 

10. Santoso Brotodihardjo, SH. R. 
11. Soedono Poerwodihardjo, SH. R. 
1 2. Soedradjat 
13. Soernardjo Tjitrosidojo, Prof. R. 
14. Soenardjo, Prof. Ors. 
15. Soetoko 
16. Sujudono Brotodihardjo, Ors. Raden 
17. Taufiq Tjokroaminoto 
18. Umar Wirahadikusumah 
19. Wignyo Sumarsono, F.S. 

g. Selanjutnya narna-nama 19 calon Anggota BEPEKA yang telah disahkan 
rapat pleno DPR tanggal 10 Agustus 1973 tersebut disampaikan oleh 
DPR kepada Presiden dengan surat nomor D.2.05/K-D/1386/DPR-RI/· 
73 tanggal 10 Agustus 1973. 

h. Dengan Keputusan Presiden Nomor 153/M Tahun 1973 tanggal 10 Agus· 
tus 1973, Presiden mengangkat : 
1. Jenderal TN I sebagai Ketua BPK, rnerangkap Anggota. 

sebagai Anggot11 BPK. 

sebagai Wakil Ketua merangkap Anggo 
ta. 
sebagai Anggota BPK. 

sebagai Anggota BPK. 

sebagai Anggota BPK. 

Umar Wirahadikusumah 
2. Mayor Jenderal TNI. 

Soedrajat 
3. Prof. R. Soemardjo 

Tjitrosidojo 
4. Mas Sri Pamoengkas 

Kartosoedirdjo, SE. 
5. R. Soedono Poerwodi- 

hardjo, SH. 
6. R. Santoso Brotodihardjo, 

SH. 
7. Hasan Akman sebaqai Anggota BPK. 

Dalam periode BEPEKA yang pernbentukannya didasarkan pada Undang· 
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undang yang baru ini tUU. No. 5/1973), belum sempat di adakan r apat-rapat 
kerja antara DPR dengan BEPEKA seperti halnya pada BEPEKA periode 
sebelumnya. Belum sempatnva diadakan rapat kerja antara kedua lembaga 
tersebut, karena baik peraturan perundangannya maupun TAP MPR No. 
V I/MPR/1973 tidak mengatur bagaimana pembahasan selanjutnya HAPTAH 
BEPEKA setelah disampaikan oleh BEPEKA kepada DPR. Namun patut 
dicatat bahwa dalam periode inilah lahir kesepakatan pendapat antara 
Pimpinan DPR-RI dan Badan Pemeriksa Keuanqan tentang Hubungan 
Kerja Kedua Lembaga Tinggi Negara tersebut Kesepakatan Pendapat ter 
sebut dituangkan dalam bentuk Catatan Pertemuan yang ditandatangani 
oleh SEKJEN DPR dan SEKJEN BEPEKA. Bunyi selengkapnya dari Catal 
an pertemuan tersebut ialah sebagai berikut: 

CATATAN PERTEMUAN 

Pertemuan 

Hari I tangga I 

Dimulai jam 

Bertempat di 

Ac a r a 

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aepublik Indonesia (DPA 
RI) dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BEPEKA). 

·selasa, 25 Januari 1977. 

10.00 WIB. 

- Ruang : 322 Lantai 3 Gedung Sekretariat DPR/MPR-RI. 

Masalah Kesepakatan Pendapat antara Pimpinan Dewan Per 
wakilan Rakyat dan Sadan Pemeriksa Keuanqm tentang Hubung 
an Kerja Kedua Lembaga Tinggi Negara. 

Had Ii r Dari pihak DPR-RI: Dari pihak SEPE KA : 

1. K.H. DR. ldham Chalid 1. Umar Wirahadikusumah 
2. Drs. Soemiskoem 2. A. Soedradjat 
3. Domo Pranoto 3. Prof. Soemardjo Tjitrosidojo 
4. DR. H.J. Naro, SH. 4. R. Soedono Poerwodihar- 
5. Mh. lsnaeni djo, SH. 
6. Ors. Rachmat Moeljomiseno 5. R. Santoso Brotodihardjo, 
7. Moch. Fachrur Rozi SH. 
B. Mudjono, SH. 6. S. Pamungkas 
9. Ors. Gondosoetojo 7. Hasan Akman 

10. Ors. Kumaidi 8. Yushar Yahya 
9. Tb. Aksan Kartadjapara 

10. Ors. lsrawan. 

Kesimpulan-kesimpulan/Keputusan·keputusan. 

Setelah diedacan musyawarah/tukar pikiran antara Pimpinan OPR-RI dengan 
BEPEKA, maka pertemuan telah menghasilkan kesimpulan-kesimpulan/keputus 
an·keputusan sebagai berikut : 
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KESEPAKATAN PENDAPAT ANTARA 
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN 

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 
TENT ANG 

HUBUNGAN KERJA KEDUA LEMBAGA TINGGI NEGARA 

Setelah didahului oleh adanya musyawarah-musyawarah antara Pimpinan 
DPR-R I dan BEPEKA - yang dibantu oleh musyawarah-musyawarah Team Lob 
bying masing-masing pihak selama beberapa waktu - maka kedua belah pihak 
memperoleh kesepakatan pendapat tentang hubungan kerja antara DPR-RI dan 
BEPEKA sebagai berikut : 

Tata cara hubungan kerja antara DPR-RI dan BEPEKA pada pokoknya 
meliputi : 

I. HASIL PEMERIKSAAN TAHUNAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN. 
11. NOTA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG HASIL PEMERIKSA 

AN TERHADAP PERHITUNGAN ANGGARAN. 
111. ANGGAPAN SADAN PEMERIKSA KEUANGAN. 
IV. SIFAT PERTEMUAN. 

I. TENTANG HASIL PEMERIKSAAN TAHUNAN BADAN PEMERIKSA KE· 
UANGAN. 

1. Hasil Pemeriksaan Tahunan Badan Pemeriksa Keuangan (HAPTAH-BEPE 
KA) diserahkan Ketua BEPEKA kepada Pimpinan DPR-RI - dalam hal 
ini kepada Ketua DPR-RI - dan dilakukan dengan tata cara formil, disertai 
dengan kata pengantar Ketua B EPE KA dan dihadiri oleh mereka yang 
dianggap perlu oleh Kedua belah pihak. 

2. Kemudian Pimpinan DPR-RI menyampaikan HAPTAH tersebut kepada 
alat-alat kelengkapan DPR-RI. 

3. Setelah alat-alat kelengkapan DPR-RI menerima buku-buku HAPTAH, 
maka mereka berkewajiban untuk segera mempelajari serta menelaah isi/· 
materi buku tersebut dan dalam hal ini dapat terjadi dua jenis kernunqkinan, 
yaitu : 
(a) Bila alat·kelengkapan yang bersangkutan menganggap bahwa isi/materi· 

nya sudah cukup jelas, maka tidak lagi diperlukan tambahan informasi 
dari BEPEKA dan isi/materi tersebut langsung dipergunakan sebagai 
bahan pembicaraan dengan pihak Pemerintah; 

(b) Bila isi/materi HAPTAH dianggap masih memerlukan penjelasan, maka 
- atas permintaan Pimpinan DPR-RI - Pimpinan DPR-RI mengadakan 
pertemuan dengan Ketua atau Wakil Ketua BEPEKA untuk rnenentu 
kan langkah·langkah lebih lanjut tentang penjelasan-penjelasan yang 
masih dipcrlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 

4. Jika Ketua dan Wakil Ketua BEPEKA menyetujui permintaan Pimpinan 
DPR-RI seperti dimaksud pada titik 3 (b) di atas, maka urutan kegiatan 
pelaksanaannya didasarkan atas mekanisme kerja DPR-RI dan alat-alat 
kelengkapan kerja BEPE KA dengan tata cara sebagai berikut : 
(a) Dalam jarak waktu yang wajar sebelum diadakan pertemuan, Pirnpin- 
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an DPR-RI menyampaikan daftar pertanyaan dari alat kelangkapan 
DPR-RI yang bersangkutan kepada Ketua BEPEKA; 

(bl Ketua BEPEKA kemudian mengutus Anggota-anggota BEPEKA yang 
ditunjuknya untuk memberikan jawaban atas pertanvaan-pertanvaan 
tersebut di dalam suatu perternuan dengan alat kelengkapan DPR-RI 
yang bersangkutan atau Ketua BEPEKA mengundang Pimpinan DPR 
RI untuk mengutus a lat kelengkapan DPR-RI tersebut untuk menerima 
jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan; 

(c) Bi la sesudah menerima jawaban di dalam pertemuan tersebut, masih 
ada informasi tambahan yang diperlukan oleh seseorang atau beberapa 
orang Anggota dari/atau alat kelengkapan DPR-RI tersebut, tarnbah 
an informasi itu diberikan oleh BEPEKA di dalam pertemuan berikut 
nya atau dapat diberikan secara tertulis. 

11. TENTANG NOTA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN MENGENAI HASIL 
PEMERIKSAAN TERHADAP PERHITUNGAN ANGGARAN. 

Setelah Perhitungan Anggaran disampaikan oleh Pemerintah kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat (dengan atau tanpa Rancangan Undang-undang 
tentang Saldo Perhitungan Anggaran) yang disertai Nota Sadan Pemeriksa 
Keuangan tentang hasil Pemeriksaan terhadap Perhitungan Anggaran, maka 
apabila alat kelengkapan OPR-RI yang bersangkutan masih menganggap 
perlu adanya tambahan informasi, alat kelengkapan tersebut mengusulkan 
kepada Pimpinan DPR-RI agar Ketua BEPEKA mengirimkan Anggota/Ang 
gota-anggotanya atau mengundang alat kelengkapan yang bersangkutan untuk 
mengadakan pertemuan dengan maksud saling melengkapi informasi. 

Ill. TENTANG ANGGARAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN. 
Mengenai masalah Anggaran Sadan Pemeriksa Keuangan dapat dilakukan 

tata cara sesual dengan prosedur yang dijalankan oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat, dengan catatan bahwa dalam pembicaraan dengan Komisi yang ber 
sangkutan pihak Badan Pemeriksa Keuangan - di dalam hal Ketua/Wakil 
Ketua berhalangan hadlir - dapat diwakili oleh Sekretaris Jenderal BEPE KA. 

IV. TENTANG SIFAT PERTEMUAN. 
Segera setelah pertemuan dibuka, pimpinan penemuan menanyakan 

kepada kedua belah pihak apakah pertemuan tersebut bersifat terbuka atau 
tertutup untuk umum. Apabila salah satu pihak menghendaki tertutuo, maka 
pertemuan dinyatakan tertutup untuk umum. 

Oemikian kesepakatan pendapat antara Pimpinan Dewan Perwakilan 
Rakyat dan Sadan Pemeriksa Keuangan tentang Hubungan Kerja Antara 
Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilaksana 
kan bersama. 

Hal-hal yang belum tercakup dalam kesepakatan ini, akan diatur ber 
sama apabila timbul keperluannya. 

Kemudian pertemuan ditutup pada jam 10.25 WIB. 
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Pertemuan antara Pimpinan DPR-RI dengan Ketua BEPEKA dalam rangka 
kesepakatan Hubungan kerja antara DPR dengan BEPEKA vang berlangsung 

di gedung DPR. 

Penanda tanganan Kesepakatan hubungan kerie antara DPR dengan BEPEKA 
ditanda tangani oleh Sekjen DPR Mudjono SH (kanan) dan Sekjen BEPEKA 

Yushar Yahya di gedung DPR-RI. 
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Hubungan DPR dengan Mahkamah Agung. 
Hubungan antar lembaga tinggi Negara, khususnya antara DPR dengan 
Mahkamah Agung antara lain tercermin dalam hal pencalonan keanggotaan 
Mahkamah Agung. Menurut ketentuan Undang·undang No. 13/1965 para 
anggota Hakim Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden atas usul Dewan 
Perwakilan Rakyat melalui Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakim 
an. Adapun Undang-undang mengenai Mahkamah Agung yang berlaku 
pada periode ini ialah masih Undang-undang Nomor 13 tahun 1965 tentang 
Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. 
Undang-undang ini masih mendasarkan pada Undang-undang Nomor 19 
tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman 
yang sudah tidak berlaku lagi, karena sudah diganti dengan Undang-undang 
yang baru, yaitu Undang-undang No. 14 tahun 1974 tentang Ketentuan 
ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. 

Undang-undang ini tidak menentukan berapa jumlahnya Hakim 
Mahkamah Agung. Dalam pasal 41 Undang·undang Nomor 13 tahun 1965 
hanya disebutkan bahwa Mahkamah Agung terdiri atas seorang Ketua. 
seorang Wakil Ketua, beberapa orang Ketua Muda dan beber apa Hakim 
Anggota. 

Mengenai komposisi dan jumtatr Hakim pada Mahkamah Agung RI. 
ada beberapa pendapat sebagai berikut : 
a. Jumlah Hakim Mahkamah Agung disesuaikan dengan jumlah Propinsi 

yaitu 26 termasuk seorang Ketua dan tiga orang Wakil Ketua. Pendapat 
ini adalah yang diusulkan oleh Pengurus Pusat IKAHI kepada Pimpin 
an DPR dengan suratnya nomor 70/PP/1/1973 tanggal 21 Agustus 
1973 perihal : Komposisi dan jumlah Hakim pada Mahkamah Agung 
RI; Calon-calon Hakim Agung, Pimpinan Mahkamah Agung. 

b. Jumlah Hakim Mahkamah Agung sebanyak 17 orang. Pendapat ini 
datang dari Menteri Kehakiman dalam suratnya kepada Ketua Mahkamah 
Agung Nomor 19/SM/K/IV/"73 tanggal 5 April 1973 perihal penambah· 
an Hakim Anggota Mahkamah Agung. 

c. Jumlah Hakim Mahkamah Agung sebanyak 9 orang disesuaikan dengan 
formasi yang tersedia dan batas anggaran 1973/1974. Pendapat ini 
datang dari Ketua Mahkamah Agung membalas Surat Menteri Kehakim 
an tersebut di atas, yaitu dalam suratnya Nomor M.A./Pemb./482/73 
tanggal 24 April 1973 perihal Penambahan Hakim Anggota Mahkamah 
Agung. 

d. Jumlah Hakim Mahkamah Agung sebanyak 11 orang. Pendapat ini 
datang dari DPR-RI dalarn suratnya kepada Presiden RI., yaitu surat 
nomor Ad. 3/K-0/1763/DPR-Rl/1973 tanggal 27 September 1973 
perihal Calon-calon Hakim Mahkarnah Agung RI. 

Adapun proses pembahasan usul pencalonan Hakim-hakim Mahkamah 
Agung yang dilakukan pada periode DPR-RI hasil pemilihan umum 1971 
ialah sebaga i berikut : 

1. Presiden RI. dengan suratnya Nomor R.1.04/Pres/9/1973 tanggal 11 
September 1973 perihal : Calon·calon Hakim Mahkamah Agung RI., 
memberitahukan kepada Pim pi nan DPR-R I bahwa Prof. Subekti, SH'/- 
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Ketua Mahkamah Agung RI. telah menyampaikan permohonan untuk 
dapa t diherhentikan dengan hormat dari jabatannya dengan hak atas 
pensiun karena telah rnencapai usia 60 tahun. Di samping itu dikernuka 
kan pula oleh Presiden bahwa Prof. Sardjono, SH/Wakil Ketua Mah· 
kamah Agung RI. telah diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai 
negeri dengan mendapat hak atas pensiun. Berhubungan dengan hal 
tersebut, Pemerintah mengharapkan saran·saran/pertimbangan DPR 
tentang calon-calon yang diusulkan DPR guna mengisi jabatan Hakim· 
hakim Mahkamah Agung, sesuai dengan peraturan perundangan yang 
berlaku. 

2. Ketua Mahkamah Agung RI. dengan suratnya No. MA/PAN/727/IX/· 
1973 tahun 1973 perihal usu! calon Ketua Mahkamah Agung RI. antara 

lain juga mencantumkan tambahan Hakim-hakim Agung Mahkamah 
Agung kepada Menteri Kehakiman dengan surat No. MA/Pemb/482/73 
tanggal 24 April 1973 vang tembusannya juga disampaikan kepada 
Presiden RI., Menhankam/Pangab, Menteri Agama dan Menteri/Sekretaris 
Negara. 
Adapun nama-nama yang diusulkan oleh Ketua Mahkamah Agung ter 
sebut yaitu : 
1) Saldi man Wiryatmo SH, Ketua Pengadi Ian Tinggi Menado; 
2) B. R. M. Hanindioputro SH, Ketua Pengadilan Tinggi Semarang; 
3) Soerjono SH, Ketua Pengadilan Tinggi Palembang; 
4) Joesran SH, Ketua Pengadilan Tinggi Ambon. 

3. Badan Musyawarah dalam rapatnya pada tanggal 20 September 1973 
memutuskan, berhubung dengan waktunya yang sangat mendesak, 
maka dalam menentukan pencalonan Hakim-hakim Mahkamah Agung 
tersebut ditempuh prosedure pendek, yaitu dengan jalan mengadakan 
lobbying antara Pimpinan DPR dengan Pimpinan Fraksi·fraksi. 

4. Pada tanggal 25 dan 26 September 1973 Pimpinan DPR telah mengada· 
kan perternuan dengan Pimpinan Fraksi-fraksi dan telah menghasilkan 
12 calon Hakim Anggota pada Mahkamah Agung yang akan diajukan 
kepada Presiden sesuai bunyi pasal 43 ayat (1) Undang·undang No. 13 
tahun 1965, serta sesuai pula dengan ketentuan pasal 31 Peraturan 
Tata Tertib DPR-RI. 

5. Dalam rapat pleno terbuka ke-8 pada tanggal 27 September 1973, 
telah disetujui 12 nama calon sebagai hasil lobbying antara Pimpinan 
DPR-RI dengan Pimpinan Fraksi-fraksi tersebut di atas, menjadi calon 
cal on Hakim Anggota Mahkamah Ag�ng yang diajukan oleh DPR kepada 
Presiden. 

6. Dengan surat nomor AD. 3/K-D/1763/DPR-Rl/1973 tanggal 27 Septem 
ber 1973, Ketua DPR-R I menyampaikan kepada Presiden RI ca Ion· 
calon Hakim Mahkamah Agung sebanyak 12 orang yang nama-namanya 
tersusun menurut abjad dengan ·dilampiri Riwayat Hidup dari rnasinq 
masing calon. Nama·nama calon-calon tersebut ialah : 

1. Ahmad Sulaeman glr. Sutan Soripada Oloan SH. 
2. Djoko Soegianto, SH. R. 



3. Hendrotomo, SH. 
4. Hanindyopoetro Soeropranoto, SH. B. R.M. 
5. Kabul Arifin, SH. 
6. Palti Raja Siregar, SH. 
7. Purwosunu, SH. 
8. Purwoto Suhadi Gandasubrata, SH. A. 
9. Saldiman Wirjatmo, SH. R. 

10. Santoso Pedjosoebroto, SH. Dr. R. 
11. Samsuddin Abubakar, SH. 
12. Umar Senoadji, SH. Prof. 

Di samping menyampaikan nama-nama calon, DPR juga menyampai 
kan pertimbangan-pertimbangan sebaqai berikut : 

1. Adalah sebaiknya apabila Undang-undang No. 13 tahun 1965 yang 
masih berbau ORLA diperbaharui lebih dahulu untuk menyempurna· 
kan susunan Mahkamah Agung RI. 

2. Dalam pembaharuan itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ter 
tentu hendaknya kepada Mahkamah Agung atau Anggota-anggotanya 
diberi rnasa jabatan tertentu. 

3. Mengingat bahwa Wakil Ketua Mahkamah Agung Saudara Sardjono, SH 
sudah berhenti dengan hak pensiun dan segera akan disusul oleh Ketua 
nya ialah Saudara Prof. Soebekti, SH., maka untuk menghindarkan 
vacuum dalam pimpinan dan atas pertimbangan lain, karnipun berpen 
dapat bahwa susunan Mahkamah Agung sekarang ini perlu di lengkapi. 

4. Berpangkal pada gagasan bahwa seorang Ketua Muda yang mengetuai 
sesuatu bidang peradilan perlu dibantu oleh dua orang Hakim Anggota, 
maka seharusnya Mahkamah Agung terdiri dari seorang Ketua, seorang 
Wakil Ketua, 4 orang Ketua Muda dan 4 x 2 orang Hakim Anggota, 
sehingga seluruhnya menjadi 14 orang. Tetapi mengingat bahwa dalam 
waktu dekat Peradilan Tata Usaha Negara belum dapat dibentuk 
(Undang-undangnya pun belum ada) maka bidang Peradilan Tata Usaha 
Negara di dalam Mahkamah Agungpun belum perlu diadakan. Karena 
nya untuk dewasa ini kiranya cukup Mahkamah Agung terdiri dari 
14 - 3 = 11 orang saja. 

5. Dengan berhentinya Prof. Soebekti SH, maka tinggal 5 orang anggota 
ada dalam Mahkamah Agung. Untuk melengkapi menjadi 11 orang 
seperti tersebut pada angka 4 di atas, maka perlu ditambah dengan 
6 orang lagi, dan agar Presiden sesuai dengan pasal 43 ayat (1) men 
dapat kelonggaran untuk memilih, DPR-AI mengajukan calon-calon 
dalam jumlah 2 x 6 orang = 12 orang. 

6. Dengan Keputusan Presiden RI No. 1/M Tahun 1974, tanggal 5 Januari 
1974 Presiden telah mengangkat sebagai Hakim Mahkamah Agung 
dari semua nama-nama calon yang diajukan oleh DPR-RI tersebut 
secara keseluruhan (tidak hanya 6 orang). Dengan demikian maka jumlah 
Hakim Mahkamah Agung menjadi 17 orang, yaitu 5 (lima) orang yang 
sudah ada ditambah 12 (dua belas) orang calon yang diusulkan oleh 
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DPR tersebut di atas, mereka bersama-sama diangkat sebagai Hakim 
Mahkamah Agung, berdasarkan KEPPRES. No. 1/M/1974. Sedangkan 
mengenai Ketuanya, setelah Prof. Soebekti, SH. alas permintaan sendiri 
diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah 
Agung dalam rangka menghadapi masa pensiun, yaitu dengan Keputusan 
Presiden RI Nomor 2/M tahun 1974 tanggal 7 Januari 1974, maka 
dengan Keputusan Presiden RI Nomor 3/M Tahun 1974 tanggal 7 Januari 
1974 Presiden telah menetapkan pengangkatan Prof. Oemar Sena Adji, 
SH. sebagai Ketua Mahkamah Agung dan memberhentikannya dari 
jabatan Menteri Kehakiman. 

Hubungan kerja DPR dengan Dewan Pertimbangan Agung. 
Sebagai langkah pemurnian pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945, 

maka dalam Ketetapan MPRS No. X/MPRS/1966 telah ditetapkan agar 
semua Lembaga-lembaga Negara didudukkan kembali pada posisi dan fungsi 
nya sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang Dasar 1945. Selanjut· 
nya dengan Ketetapan MPRS No. X IX/MPRS/1966, MPRS telah rnenuqas 
kan kepada Pemerintah bersama-sama DPR-GA (waktu itu) untuk melak· 
sanakan peninjauan kembali Penetapan Presiden/Peraturan Presiden, yaitu 
agar yang isi dan tujuannya sesuai dengan hati nurani rakyat dituangkan 
dalam Undang-undang, sedangkan yang tidak sesuai lagi supaya dinyatakan 
tidak berlaku. Pernyataan tidak berlakunya itu supaya diatur dengan 
Undang-undang. Demikianlah maka sebagai tindak lanjut dari kedua Ketetap 
an MPRS tersebut, maka Pemerintah bersama-sama OPR-GR telah dapat 
menyelesaikan Undang-undang No. 3 tahun 1967 tentang Dewan Pertim 
bangan Agung. Ketentuan penutup dari Undang-undang No. 3 tahun 1967 
ini dinyatakan bahwa : "Penetapan Presiden No. 3 Tahun 1959 jo. Penetap 
an Presiden No. 3 tahun 1966, serta semua peraturan-peraturan yang telah 
ada yang mengatur tentang Dewan Pertimbangan Agung (Sementara) dengan 
Undang·undang ini dinyatakan tidak berlaku." 

Selanjutny'a mengenai Kedudukan dan Hubungan Tata kerja Lembaga 
Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara, diatur 
dalam Ketetapan MPR No. V 1/MPR/1973. Sesuai dengan Undang-undang 
Dasar 1945 dan Ketetapan MPR No. VI/MPR/1973 tentang Kedudukan 
dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertlnggi Negara Dengan/Atau Antar 
Lembaga-lembaga Tinggi Negara, Dewan Pertimbangan Agung adalah ter 
masuk salah satu Lembaga Tinggi Negara RI. yang mempunyai kedudukan 
sederajat dengan Lembaga-lembaga Tinggi Negara lainnya. Dewan Pertirn 
bangan Agung sebagai Badan Penasehat' Presiden mempunyai hubungan 
fungsional secara langsung dengan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. 
Sebaliknya DPA itu sendiri adalah tidak mempunyai hubungan fungsional 
secara langsung dengan DPR. Hubungan kerja DPR dengan DPA antara 
lain mengenai masalah atau hal-hal sebaqai berikut : 
1. Dalam rangka pelaksanaan hak budget sebagaimana diatur dalam pasal 

23 UUD 1945, DPR setiap tahun membicarakan Rancangan Undang 
undang tentang APBN yang disampaikan Pemerintah. Untuk mem- 



perlancar pelaksanaan tugas pekerjaan DPR tersebut, DPR dapat meng· 
undang para Menteri maupun Pimpinan Lembaga Negara (termasuk 
OPAi untuk mengadakan r apat-rsoat kerja dengan DPR guna mem 
bahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen atau Lembaga 
Negara yang bersangkutan. 

2. Sebelum menetapkan keanggotaan Dewan Pertimbangan Agung, Presl 
den terlebih dahulu mendengar dan memperhatikan pertimbangan 
dan saran-saran Pimpinan MPR, Pimpinan Orqanisasi-orqanisasi Karya 
dan atau Pimpinan organisasi-organisasi lainnya. Demikian ketentuan 
pasal 3 Undang-undang No. 3 tahun 1967. Oleh karena Pimpinan 
MPR juga sebagian besar adalah Pimpinan DPR maka hubungan kerja 
sebagai akibat disampaikannya pertimbangan dan saran-saran Pimpin 
an MPR di dalam rangka pencalonan anggota DPA kepada Presiden, 
bolehlah diartikan pula sebagai hubungan kerja antara DPR dengan DPA. 
Sesuai dengan ketentuan-ketentuan pasal 3, 5 dan 6 Undang-undang 
No. 3 tahun 1967 beser ta penjelasannya, maka pada waktu pembentuk· 
an DPA tahun 1973, prosesnya ialah seperti diputuskan Pimpinan DPR 
R I di dalam rapatnya tanggal 15 Mei 1973, yaitu : 
a. Sehubungan dengan pengajuan nama calon-calon anggota DPA, 

supaya Fraksi-fraksi segera mengajukan nama-namanya, sehingga 
paling lambat tanggal 17 Mei 1973 sudah dapat disampaikan kepada 
Presiden. 

b. Diharapkan supaya susunan Anggota OPA sudah dapat diumumkan 
pada/sebelum tanggal 16 Agustus 1973. 

c. Penyampaian nama-nama calon anggota DPA kepada Presiden disertai 
surat pengantar dari Ketua/Pimpinan MPR. 

d. Oalam surat pengantar tersebut tidak disertai suatu pertimbangan 
maupun saran-saran, baik mengenai jumlah maupun personalia yang 
diajukan oleh Fraksi-fraksi. Semata-mata Pimpinan MPR hanya 
meneruskan daftar nama-nama yang diajukan oleh Fraksi-fraksi. 
Sesuai dengan ketentuan pasal 8 peraturan Tata tertib DPR hasil 
pemilihan umum tahun 1971, pada hakekatnya penetapan narna 
nama calon Anggota DPA yang disampaikan oleh DPR kepada Presi· 
den berasal dari usul Fraksi-fraksi yang ada di dalam DPR. Dengan 
demikian pada hakekatnya pula DPR hanyalah sekedar meneruskan 
nama calon anggota DPA usul dari Fraksi-fraksi di dalam DPR kepada 
Presiden untuk dipertimbangkan, apakah mereka dapat diangkat 
sebagai anggota DPA atau tidak. Jadi keputusan terakhir tentang 
penetapan seseorang yang dicalonkan oleh DPR untuk menjadi ang 
gota DPA sepenuhnya berada di tangan Presiden. 

D. KEDUDUKAN KEUANGAN. 
Gajl/Gaji Kehormatan. 

Ketentuan-ketentuan mengenai gaji/gaji kehormatan bagi Ketua/Wakil 
Ketua/Anggota DPR-RI hasil pemilihan umum 1971, dari tanggal pelantikan· 
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17.500,- 
15.000,- 
10.000,- 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

2. Wakil Ketua 
3. Anggota 

nya 28 Oktober 1971 sampai dengan akhir Maret 1974, masih menggunakan 
ketentuan-ketentuan yang sama seper ti tercantum dalam peraturan keuangan 
yang berlaku bagi Ketua/Wakil Ketua/Anggota DPR-(GR) periode sebelum 
nya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1969 (Lembaran Negara 
Tahun 1969 nomor 351 tentang Perubahan dalam Gaji/Gaji Kehormatan/· 
Uang Kehormatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota·anggota Lembaga-lembaga 
Negara Tertinggi. 

Dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan besarnya gaji kehormatan/ 
uang kehormatan bagi Ketua, Waki1 Ketua dan Anggota Lembaga Tertinggi/ 
Tinggi Negara sebagai berikut : 

1. Ketua DPR mendapat gaji 

Di samping gaji kehormatan tersebut diberikan pula tunjangan-tunjangan 
menurut peraturan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang digaji menurut 
golongan 11 sarnpai dengan IV PGPS 1968, seperti misalnya tunjangan beras, 
tunjangan keluarga dan sebagainya. 

Sejalan dengan telah ditetapkannya perubahan/kenalkan _gaji para 
Pegawai Negeri, maka oleh Pemerintah dipandang perlu untuk meninjau 
kembali Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1969 tersebut dan kemudian 
pada tanggal 16 Maret 1974 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 
tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 nomor 181 tentang Gaji/Gaji 
Kehormatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi 
Negara. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut ditetapkan gaji/gaji kehormatan 
Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPR-RI sebesar : 

1. Ketua DPR mendapat gaji Rp. 25.000,- 
2. Wakil Ketua Rp. 22.000,- 
3. Anggota Rp. 15.000,- 

Kemudian pada tanggal 1 Maret 1977 Pemerintah telah mengeluarkan Per· 
aturan Pemerintah nomor 11 tahun 1977 ( Lembaran Negara Tahun 1977 
Nomor 15) tentang Perubahan atas Peraturan Pernerintah namer 15 tahun 
1974 tentang gaji/gaji kehormatan/uang kehormatan Ketua, Wakil Ketua 
dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara. Dalam Peraturan Pemerintah 
yang baru ini ditetapkan bahwa gaji pokok Ketua/Wakil Ketua dan Anggota 
Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara adalah : 

1. Ketua DPR mendapat gaji Rp. 250.000,- 
2. Wakil Ketua Rp. 220.000,- 
3. Anggota Rp. 150.000,- 

Selanjutnya dengan Keputusan Presiden RI nomor 14 tahun 1977 yang di· 
tetapkan pada tanggal 30 Maret 1977 telah ditetapkan tunjangan jabatan 
bagi Pejabat Negara tertentu. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPR-RI ada· 
lah termasuk Pejabat Negara yang mendapatkan tunjangan jabatan tersebut, 
yaitu: 
1. Ketua Lembaga Tinggi Negara dan Menteri Negara adalah 100% dari gaji 

pokok. 
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2. Wakil Ketua Lembaga Tinggi Negara termasuk Wakil Ketua MPR yang 
tidak merangkap Wakil Ketua OPR adalah 75% dari gaji pokok. 

3. Anggota Lembaga Tinggi Negara adalah 60% dari gaji pokok. 

Dengan demikian maka tunjangan jabatan bagi Ketua, Wakil Ketua dan Ang· 
gota OPR-RI ialah: 
1. Ketua DPR-RI 100% dari Hp. 250.000,- = Rp. 250.000,- per bulan. 
2. Wakil Ketua DPR-RI 75% dari Rp. 220.000,- = Rp. 165.000,- per bulan. 
3. Anggota DPR-RI 60% dari Hp, 150.000,- = Hp. 90.000,- per bulan. 

Jika tunjangan tersebut digabungkan jumlahnya dengan besarnva gaji pokok, 
maka Ketua DPR-RI akan menerima Rp, 250.000,- + Rp. 250.000,- = 

Rp. 500.000,- per bulan. Wakil Ketua DPR-RI akan menerima Rp. 220.000, 
+ Rp. 165.000,- = Rp. 385.000,- per bulan. Anggota DPR-RI akan menerima 
Hp, 150.000,- + Rp. 90.000,- = Rp. 240.000,- per bulan. Jumlah penerima· 
an gaji/gaji kehormatan ditarnbah dengan tunjangan yang demikian itulah 
yang berlaku sampai dengan akhir masa [abatan Anggota OPR-RI periode 
1971 -1977, pada tanggal 30 Oktober 1977. 

Uang Paket Harian. 
lstilah "Paket Harian" dikenal sejak dikeluarkannya Surat Presidium 

Kabinet Dwikora tanggal 29 Nopember 1965 Nomor C/111/3522/C-5/1965, 
yang jumlahnya telah beberapa kali mengalami perubahan, yaitu : 
1. Dimulai tanggal 1 Oktober 1965 (Peraturan Presiden RI No. 19 tahun 1965 

tentang Perubahan Peraturan Presiden No 16 tahun 1964 tentang Ke 
dudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPR-GR (Lembaran 
Negara Tahun 1964 No. 47): 
Luar Jakarta - Rp. 150.000,- uang lama/per bulan. 

Jakarta - Rp. 100.000,- uang lama/per bulan. 
2. Oimulai tanggal 2 Mei 1966 (Catatan Singkat Hasil Pertemuan Pimpinan 

OPR-G R dengan Pemerintah mengenai paket akomodasi bagi para Anggota 
OPR-RI pada tanggal 29 April 1966 di Departemen Keuangan): 
Luar Jakarta - Rp. 1.800,- uang baru/per bulan. 

Jakarta - Rp. 1.000,- uang baru/per bulan. 
3. Oimulai tanggal 1 Oktober 1966: 

Luar Jakarta - Rp. 300,- sehari. 
Jakarta - Rp. 150,- sehari. 

4. Dimulai tanggal 1 April 1969 (Keputusan Menteri Keuangan r..o. 411/MK/- 
4/6/1969 tanggal 16 Juni 1969): 
Luar Jakarta Rp. 1.200,- sehari. 

Jakarta - Rp. 700,- sehari. 
Saat reses Rp. 600,- sehari. 

5. Dimulai tanggal 14 Nopember 1971 (Surat Keputusan Menteri Keuangan 
No. 881/MK/1/11/1971 tanggal 14 Nopember 1971): 
Luar Jakarta Rp. 2.000,- sehari 

Jakarta Rp. 1.200,- sehari. 
Saat reses Rp. 1.000,- sehari. 
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6. Dimulai tanggal 1 April 1972 (Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 
427 /M K/1/7 /1972 tanggal 1 Juli 1972) : 
Luar Jakarta Rp. 2.700,- sehari. 

Jakarta - Rp. 1.900,- sehari. 
Saat reses Rp. 1.250,- sehari. 

7. Dimulai tanggal 1 April 1973 (Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 
Kep-627/MK/1/5/1974 tanggal 2 Mei 1974): 
Luar Jakarta Rp. 4.000,- sehari. 

Jakarta Rp. 3.000,- sehari. 
Saat reses Rp. 2.000,- sehari. 

Berdasarkan uraian di atas maka besarnya uang paket harian yang diterima 
oleh Anggota DPR-RI periode 1971 - 1977 dapat dilihat pada bagan di 
bawah ini : 

Des. 1969 Juli 1972 Mei 1974 
Pake t Nop. 1969 Juni 1972 April 1974 Sep. 1977 

Jakarta Rp. 1.200,- Rp. 2.000,- Rp. 2.700,- Rp. 4.000,- 
Luar Jakarta Rp. 700,- Rp. 1.200,- Rp. 1.900,- Rp. 3.000,- 
Saat reses Rp. 600- Rp. 1.000,- Rp. 1.250,- Rp. 2.000,- ' 

Adapun pengertian tentang uang paket harian menurut Surat Presidium Kabi 
net Nomor C/111/3522/C-5/1965 tanggal 29 Nopember 1965 ialah sejumlah 
uang yang diberikan kepada Anggota DPR-(GR) dan kepada Ketua dan Wakil· 
wakil Ketua DPR-(GR) sebagai p_engganti uang akomodasi dan uang ken· 
daraan lokal selama menghadiri sidang-sidanq DPR-(GR). 
Uang Perjalanan. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 209/1961 (Lembaran Negara 
Tahun 1961 Nomor 250) tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. fasilitas uang per 
jalanan yang diterima oleh Anggota DPR-(GR) ialah sebagai berikut: 
a. Anggota DPR-(GR) untuk mengadakan hubungan dengan suatu daerah 

dalam wilayah RI. mendapat penggantian biaya pengangkutan pulang 
pergi sekali setahun. 

b. Anggota DPR-(GR) yang bertempat tinggal di luar Jawa dalam waktu 
sidang dapat diberi kesempatan pulang ke daerahnya dengan mendapat 
penggantian biaya pengangkutan pulang pergi, jika sidang telah ditetapkan 
akan berlangsung dua bulan atau lebih. 

c. Anggota DPR-(GR) yang sedang menghadiri sidang, jika istri/suami, anak, 
orangtua meninggal, dapat pulang ke daerahnya atas tanggungan Pemerin· 
tah (pulang pergi) dan selama ia dalam perjalanan dianggap memenuhi 
tugas kewajiban anggota. 

d. Mendapatkan biaya perjalanan pulang reses dan biaya perjalanan untuk 
menghadiri sidang sesual dengan domisilinya. 



§ 4. PERATURAN TATA TERTIB DAN PELAKSANAANNYA 

A. Penyusunan Tata Tertib DPR-RI periode 1971 - 1977. 
Dengan terbentuknya Dewan Perwaki Ian Rakyat hasil Pemi lihan Umum 

tahun 1971, maka Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Gotong 
Royong sudah tidak berlaku lagi. Untuk itu perlu ditetapkan suatu peraturan 
tata tertib baru yang mengatur cera-cara menghayati kedudukan, fungsi, tugas, 
wewenang dan tanggung jawab beserta alat-alat kelengkapan Dewan Perwakil· 
an Rakyat berdasarkan azas Pancasila dan UUD 1945. 

lni berarti bahwa Peraturan Tata Tertib yang disahkan oleh Dewan Per 
wakilan Rakyat Gotong Royong dengan Surat Keputusan DPR-GR No. 10/· 
DPR-GR/111/67-68 tidak berlaku lagi. Sesuai dengan dasar pikiran ini maka 
oleh DPR-RI hasil ·pemilihan umum tahun 1971 dibentuklah sebuah Panitia 
Khusus Penyusun Tata Tertib yang diberi tugas untuk menyusun suatu Per 
aturan Tata Tertib DPR-RI yang baru. 

Dalam Sidang Pleno Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia pada tanggal 2 Nopember 1971 telah disetujui untuk membentuk 
suatu Panitia Khusus Penyusun Peraturan Tata Tertib yang mendapat mandat 
atau kuasa penuh untuk menyusun Peraturan Tata Tertib DPR-RI yang baru. 
Pada tanggal 2 Nopember 1971 dibentuklah Panitia Khusus Penyusun Per 
aturan Tata Tertib DPR-RI yang dituangkan dalam Surat Keputusan DPR 
R I No. 3/DPR-R 1/11/71-72, yang hasilnya nanti akan disahkan dalam Rapat 
Pleno DPR-RI. 

Adapun komposisi keanggotaan Panitia Khusus Penyusun Peraturan 
Tata Tertib ini harus mencerminkan Fraksi-fraksi yang ada dalam Dewan Per 
wakilan Rakyat dengan perbandingan keanggotaan setiap 10 orang Anggota 
Fraksi diwakili oleh 1 orang. Berdasarkan ini maka jumlah anggota Panitia 
Khusus Penyusun Peraturan Tata Tertib adalah 46 orang, dengan 13 orang 
sebagai anggota Pengganti. 

Anggota tetap dari Panitia ini terdiri dari : 
1. Fraksi Karya Pembangunan 
2. Fraksi Persatuan Pembangunan 
3. Fraksi ABRI 
4. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia 

Sedangkan sebagai anggota Pengganti yang jumlahnya ditentukan oleh rnasinq 
masing Fraksi terdiri dari : 

1. Fraksi Karya Pembangunan 
2. Fraksi Persatuan Pembangunan 
3. Fraksi ABRI 
4. Fraksi Partai Oemokrasi Indonesia 

Adapun Pimpinan Panitia Khusus tersebut terdiri dari 5 orang yang men· 
cerminkan Fraksi-fraksi yaitu : 

7 orang 
4 orang 

26 orang 
9 orang 

orang 
3 orang 

7 orang 
2 orang 

Cosman Batubara 
- Martone 

Fraksi Karya Pembangunan sebagai Ketua. 
Fraksi Karya Pembangunan sebagai Wakil 
Ketua. 
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Fraksi Persatuan Pembangunan sebagai Wakil 
Ketua. 
Fraksi ABRI sebagai Waki! Ketua. 
Fraksi Partai Oemokrasi Indonesia sebagai 
Wakil Ketua. 

Setelah Panitia Khusus Penyusun Peraturan Tata-Tertib ini melaksanakan 
tugas sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dalam Sidang Pleno Ter 
buka DPR-RI ke·lO pada tanggal 8 Januari 1972, Peraturan Tata Tertib 
DPR disahkan dengan persetujuan para Anggota DPR-RI yang dituangkan 
dalam Surat Keputusan DPR-RI No. 7/DPR-Rl/111/71-72 tentang Peraturan 
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Peraturan Tata 
Tertib yang telah disahkan ini terdiri dari 16 BAB dan 2 buah lampiran yaitu: 

1. BAB Ketentuan Umum. 
2. BAB II Kedudukan, Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan 

Rakyat. 
3. BAB 111 Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat. 
4. BAB IV Hak-hak Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. 
5. BAB v Fraksi-fraksi. 
6. BAB VI Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. 
7. BAB VII Sadan Musyawarah. 
8. BAB VIII Komisi-komisi dan Panitia Khusus. 
9. BAB IX Persidangan dan Rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat. 

10. BAB X Pembentukan Undang-undang dan penyelesaian usul- 
usu I. 

11. BAB XI Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 
12. BAB XII Tata cara Pengambilan Keputusan. 
13. BAB XIII Hubungan dengan Sadan Pemeriksa Keuangan. 
14. BAB XIV Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat. 
15. BAB XV Surat·surat masuk/keluar. 
16. BAB XVI Ketentuan Penutup. 
17. LAMPI RAN t Mengena i Fraksi-fraksi. 
18. LAMPI RAN II Mengenai jumlah Komisi serta lapangan pekerjaannya. 

Sedangkan mengenai Fraksi-fraksi maka sesuai dengan UU No. 15 tahun 1969 
tentang Pemilihan Umum dan atas persetujuan para Anggota Dewan Per 
wakilan Rakyat datam Rapat Pleno t�nggal 29 Oktober 1971, maka pengelom 
pokkan Anggota DPR dalam Dewan Perwekflen Rakyat yang dikenal dengan 
nama Fraksi, adalah sebagai berikut : 

1. FRAKSI ABRI. 
2. FRAKSI DEMOKRASI PEMBANGUNAN. 
3. FRAKSI KARY A PEMBANGUNAN. 
4. FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN. 

Adapun yang dimaksudkan dengan Fraksi di sini adalah pengelompok· 
an Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan pencerminan konstelasi 

_pengelompokan politik dalam masyarakat yang terdiri dari unsur-unsur Golong· 
an Politik dan unsur-unsur Golongan Karya. Fraksi-fraksi ini dibentuk dengan 

Chalid Mawardi 

Rahardjo Prodjopradoto 
V.B. Da Costa, SH. 



tujuan untuk meningkatkan effisiensi kerja para Anggota dalam melaksanakan 
tugasnya sebagai wakil rakyat dan tiap-tiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
wajib menjadi Anggota salah satu Fraksi. 

Dengan adanya pengelompokan-pengelompokan unsur-unsur terrnaksud 
maka: 

I. FRAKSI DEMOKRASI PEMBANGUNAN, merupakan pengelornpokan 
anggota-anggota DPR dari : 
1. Partai Nasional Indonesia {PNI ). 
2. Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan 
3. Partai Katholik. 

II. FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN, rnerupekan pengelompokan 
anggota·anggota DPR dari : 
1. Partai Nahdlatul Ulama {NU). 
2. Partai Muslimin Indonesia. 
3. Partai Syarikat Islam Indonesia {PSII) dan 
IL Partai Islam Perti. 

B. Susunan Badan, Panitia, dan Komisi-komisi serta Tugas·tugasnya. 
Untuk melaksanakan tugasnya Dewan Perwakilan Rakyat Mempunyai 

Badan, Panitia dan Komisi·komisi sebagai berikut : 
1. Sadan Musyawarah. 
2. Panitia Rumah Tangga. 
3. Komisi. 
4. Panitia Khusus. 

Di dalam tata tertib DPR-GR, di samping mernuat tentang Komisi· 
komisi yang tugasnya di bidang pengawasan juga memuat ketentuan-ketentu 
an tentang Sadan kelengkapan yang disebut "Bagian" yang antara lain tugas 
nya mempersiapkan perumusan dan penyelesaian terhadap Rancangan Undang 
undang. Akan tetapi dalam Peraturan Tata Tertib DPR-RI yang baru, maka 
Sadan kelengkapan yang disebut bagian ini dihapuskan, sedangkan tugas-tugas 
dari Bagian ini dilimpahkan pada Komisi·komisi sesuai dengan ruang lingkup 
tugas masing-masing. Dengan demikian maka tugas Komisi meliputi bidang 
perundang-undangan dan pengawasan. Sebagaimana telah dikemukakan pada 
bagian permulaan dari Bab ini bahwa masalah yang diberi prioritas untuk di· 
bahas terlebih dahulu dalam Penyusunan tata tertib adalah Badan Musyawarah 
dan Komisi Anggaran Pendapatan dan Selanja Negara (disingkat Komisi 
APSN), maka akan diuraikan terlebih dulu hal-hal yang berkenaan dengan 
Panitia/Sadan Musyawarah dan Komisi APBN sebagai berikut : 

I. Badan Musyawarah. 
Keanggotaan Sadan Musyawarah terdiri dari wakil-wakil Fraksi 

dengan komposisi 1 orang mewakili 10 orang Anggota, sehingga keanggota· 
annya berjumlah 46 orang dengan perincian : 
1. Fraksi Karya Pembangunan 
2. Fraksi Persatuan Pembangunan 

26 orang 
9 orang 
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3. Fraksi ABRI 
4. Fraksi Partai Demokrasi Pembangunan 

7 orang 
4 orang. 
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Adapun yang menjabat sebagai Pimpinan Badan Musyawarah adalah 
Pimpinan DPR-RI (secara kolektif). 

Sadan Musyawarah adalah alat kelengkapan DPR bersifat permanen 
yang tugasnya adalah : 
1. Menetapkan acara Dewan Perwakilan Rakyat untuk (satu) masa sidang 

atau sebagian dari suatu masa persidangan dan menetapkan ancer 
ancer waktu penyelesaian suatu masalah termasuk penyelesaian suatu 
Rancangan Undang-undang dengan tidak mengurangi hak rapat pleno 
Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengubahnya; 

2. Memberikan arah serta pertimbangan kebijaksanaan kepada Pimpin 
an Dewan Perwakilan Rakyat dalam menentukan garis-garis kebijak 
sanaan yang menyangkut tugas pokok Dewan Perwaki Ian Rakyat, 
maupun mengenai tugas-tugas lainnya yang menyangkut kelancaran 
tugas pokok tersebut; 

3. Menentukan kebijaksanaan kerumahtanggaan Dewan Perwakilan 
Rakyat dan membentuk Panitia Rumah Tangga sebagai pelaksanaannya. 

Rapat·rapat Badan Musyawarah untuk menentukan acara persidang 
an Dewan Perwakilan Rakyat dihadiri oleh Ketua-ketua Komisi atau yang 
mewakilinya dan anggota Komisi atau Panitia Kerja antar Komisl yang 
dipandang perlu oleh Badan Musyawarah. Ketua Komisi atau yang me· 
wakilinya dan Anggota yang diundang untuk hadir mempunyai hak untuk 
berbicara (pasal 42). 

Keputusan Badan Musyawarah pada azasnya diusahakan sejauh 
mungkin dengan musyawarah untuk mufakat. Apabila hal ini tidak me 
mungkinkan, maka keputusan dapat diambil berdasarkan suara terbanyak. 
Dal am hal penghitungan suara terjadi dua atau lebih pendapat yang mem· 
punyai pendukunq yang sama, maka Pimpinan Badan Musyawarah mem 
berikan keputusan terakhir. 

Komisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 
Jumlah anggota pada Komisi Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara adalah sebanyak 46 orang yang terdiri dari : 

1. Fraksi Karya Pembangunan 26 orang 
2. Fraksi Persatuan Pembangunan 9 orang 
3. Fraksi ABRI 7 orang 
4. Fraksi Demokrasi Pembangunar'I 4 orang 

Adapun tugas·tugas Komisi Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara adalah : 
1. dalam tahap persiapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara memberikan behan-baharr pemikiran kepada Pemerintah untuk 
dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan oleh Pemerintah 
dalam menentukan kebijaksanaan Pemerintah di dalam menyusun 
RAPBN; 



2. memberikan pendapat kepada Dewan Perwakilan Rakyat mengenai � 
Nata Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan yang diajukan 
oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat; 

3. menampung dan membicarakan semua bahan-bahan mangenai Rancang· 
an Anggaran dan Belanja Negara yaitu bahan-bahan yang didapatkan 
dari : 
a. pemandangan umum para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

beserta jawaban Pemerintah, 
b. pendapat-pendapat/saran dari para Anggota Baden Musyawarah, 
c. usul-usul dan keinginan dari masing-masing Fraksi. 

4. meneliti perkembangan keuangan Negara dalam keseluruhannya; 
5. mengawasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

dan mengajukan pendapat atas Rancangan Tambahon dan Perubah· 
an Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diajukan oleh Presi· 
den; 

6. meneliti pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan den Belanja 
Negara serta memberikan pendapatnya kepada Dewan Perwakllan 
Rakyat; 

7. memberikan pendapatnya mengenai hasil pemeriks11n Keuangan 
Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan yang disampaikan kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat. 

Komisi-komisi. 
Dewan Perwakilan Rakyat pada tiap permulaan tahun sidang menentu· 

kan keanggotaan Komisi-komisi berdasarkan keseimbangan antara jumlah 
Komisi dan jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kecuali Komisi APBN 
yang masa keanggotaannya same dengan masa kerja DPR. Mengenoi Komposisi 
dan jumlah Anggota Komisi ditentukan pada tiap-tiap permuloan tahun sidang 
sesuai dengan perimbangan jumlah anggota Fraksi·fraksi di DPR. 

Setlap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kecuall Plmpinan Dewan 
Perwakilan Rakyat harus menjadl Anggota dari salah satu Komis!. 

Adapun jumlah dan ruang lingkup dari Komisi DPR adalah sebagal 
berikut : 

1. Komisi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negaral. 
Seluruh Departemen dan Lembaga-lembaga Negara yang 
menyangkut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

2. Komisi 

3. Komisi 11 

4. Komisi 111 

Departemen Pertahanan/Keamanan, Departemen Luar 
Negeri, Departemen Penerangan, Kepresidenan, Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Pertahanan Keaman 
an Nasional dan Badan Koordinasi lntelejen Negara. 
Departemen Dalam Negeri, Penyempurnaan Aparatur 
Negara, Sekretariat Negara, Kantor Urusan Pegawai dan 
Arsip Nasional. 
Departemen Kehakiman, Mahkamah Agung, Kejaksaan 
Agung. 
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Oepartemen Pertanian, Departemen Tenaga Kerja, Depar 
temen Transmigrasi dan Koperasi. 

Departemen Perhubungan, Departemen Pekerjaan Umum 
dan Tenaga Listrik, Dewan Telekomunikasi, Lembaga 
Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia. 

Oepartemen Perindustrian, Departemen Pertambahan dan 
Badan Tenaga Atom Nasional. 

8. Komisi V 11 Departemen Keuangan, Departemen-Departemen Per 
dagangan, Sadan Pemeriksa Keuangan, Sadan Perencanaan 
Pembangunan Nasional, Bank Sentral, Biro Pusat Statistik 
dan Sadan Urusan Logistik. 

9. Komisi V 111 : Departemen Kesehatan, Departemen Sosial dan Sadan 
Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. 

10. Komisi IX : Departemen Agama, Departemen Pendidikan dan Ke· 
budayaan, dan Lembaga llmu Pengetahuan :ndonesia. 

Dengan terdapatnye perubahen yang menyeluruh deri Komisi-komisi 
den lepangan pekerjeennya atau rueng lingkupnya yang berbeda dengen masa 
DPR-GR, ini berakibat sekaligus membawa pengaruh lebih besar daripada 
tugas·tugas Komisi yaitu : 

I. Dibidang Porundang-undangan. 
1. Mempersiapkan perumusan dan penyelesaian terhadap Rancangan 

Undang-undang sasuai dengan bunyi pasal 90 dan 93 Peraturan Tata 
Tertib DPR-RI, yang menjadi urusan Komisinya masing-masing. 

2. a. melakukan sesuatu tugas atas keputusan Dewan Perwakilan Rakyat. 
b. mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat usut-usul Rancang 

an Undang-undang atau usul-usul dan laporan-laporan tentang 
soal-soal yang termasuk dalam urusan Komisi masing-masing. 

c. mengusulkan kepada Baden Musyawarah hal·hal yang dianggap perlu 
untuk dimasukkan dalam acara Dewan Perwakilan Rakyat. 

d. mengadakan peninjauan-peninjauan yang dianggap perlu oleh Komi· 
si yang anggarannya dibebankan kepada Anggaran Dewan Per 
wakilan Rakyat, dengan ketentuan bahwa apabila ada perbedaan 
pendapat antara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan Komisi, 
maka keputusan Badan Musyawarah yang menentukan. 

e. mengadakan hearing dan public hearing tentang hal·hal yang ter 
masuk dalam urusan Komisi masing-masing, antara lain dengan 
jalan memperhatikan surat-surat yang disampaikan kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat dan menerima pihak-pihak yang berkepentingan. 

3. Memberikan bahan-bahan pemikiran kepada Komisi Anggaran Pen· 
dapatan dan Belanja Negara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara · untuk dijadikan bohan pertimbangan dalam kebijaksanaan 
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

7. Komisi VI 

5. Komisi IV 

6: Komisi V 



11. Di bidang Pengawasan. 

1. a. melakukan sesuatu tugas atas keputusan Dewan Perwakilan Rakyat. 
b. membantu mengatasi kesulitan·kesulitan yang dihadapi oleh Presl 

den dalam menjalankan Undang-undang dan kebijaksanaannya 
yang termasuk dalam urusan Komisi masing·masing, dalsm hal ini 
Komisi dapat mengambil kesimpulan. 

c. mengadakan hearing dan public hearing tentang hal-hal yang ter 
masuk dalam urusan Komisi masing-masing, antara lain dengan 
jalan memperhatikan surat-surat yang disampaikan kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat dan menerima pihak-pihak yang berkepentingan. 

d. mengajukan pertanyaan-pertanyaan tertulis kepada Presiden dalam 
rangka rapat kerja, 

e. mengadakan r apat kerja dengan Presiden untuk mendengarkan 
keterangannya atau mengadakan pertukaran pikiran tentang tindak 
an-tindakan yang sudah atau akan dilakukan oleh Menteri-menteri 
yang bersangkutan, dalam hal ini Komisi dapat mengambil kesirnpul 
an. 

f. mengusulkan kepada Badan Musyawarah hal-hal yang dlanggap 
perlu untuk dimasukkan ke dalam acara DPR. 

2. Mengadakan peninjauan·peninjauan yang dianggap perlu oleh Komisi 
yang anggarannya dibebankan kepada Anggaran Belanja Dewan Per· 
wakilan Rakyat, dengan ketentuan bahwa apabila ada perbedaan pen· 
dapat antara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Komisi, 
maka keputusan Badan Musyawarah yang menentukan. 

3. Mengawasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
yang termasuk dalam urusan Komisi masing-masing. 

Mengenai tugas·tugas Komisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
telah diuraikan pada bagian terdahulu. 

C. Pelaksanaan Tata Tertib DPR-RI periode 1971 - 1977. 

1. �nambahan Komisi. 

Setelah Dewan Perwakilan Rakyat berjalan selama setahun lebih, 
maka berhubung dengan terbentuknya K,abinet Pembangunan 11 peda 
tanggal 28 Maret 1973 dan untuk terdapatnya effisiensi kerja, maka Dewan 
Perwakilan Rakyat RI. memandang perlu mengadakan perubahan mengenai 
jumlah Komisi serta lapangan pekerjaannya/ruang lingkupnya. 

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia No. 1/DPR-Rl/1/73-74, maka diadakanlah penambahan dengan 
sebuah Komisi lagi yang disebut KOMISI X dengan lapangan pekerjaan/ 
ruang lingkup : 

Urusen Riset 
Lembaga llmu Pengetahuan Indonesia 
Badan Tenaga Atom Nasional. 
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Dalam perkembangan selanjutnya setelah terbentuknya Komisi X, 
dengan didasarkan pengalaman serta adanya perkembangan baru dalam 
Pemerintahan yaitu terbentuknya Sadan Koordinasi Penanaman Modal 
(BKPM). maka untuk itu dipandang perlu diadakan pengaturan agar supaya 
kerja sama dengan Pemerintah berjalan effisien. Kemudian diadakanlah 
perubahan di dalam ruang lingkup Komisi X dan Komisi VI. 

Hal ini tercermin dalam Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat 
No. 9/DPR-Rl/111/73-74, yang menempatkan Lembaga Penerbangan 
dan Antariksa Nasional, Biro Pusat Statistik, Sadan Koordinasi Survey 
dan Pemetaan Nasional IBAKOSURTANAL) menjadi ruang lingkup/ 
counter-part Komisi X sedangkan Badan Koordinasi Penanaman Modal 
(BKPM) menjadi counterpart Komisi VI. 

2. Pembentuk1n Panitia Karj1 Sama Antar Parleman IP·KSAPI. 
Di dalam menyelenggarakan hubungan kerja sama antara DPR-R I 

dengan Parlemen Negara·negara lain baik secara bilateral maupun multi· 
lateral dilaksanakan oleh suatu Sadan yang disebut THE INDONESIAN 
INTER-PARLIAMENTARY ORGANIZATION (IIPO) yang dibentuk 
atas persetujuan Badan Musyawarah DPR-R I tanggal I Maret 1972 dan 
disahkan oleh Pleno DP.R-RI pada tanggal 3 Maret 1972. 

Dalam perkembangan selanjutnya Sadan tersebut dirasakan kurang 
berfungsi karena : 

kurang fasilitas, terutama masalah budget yang merupakan motor pens 
gerak segala kegiatan I IPO; 
status badan ini bukan merupakan alat kelengkapan DPR-RI, sehingga 
sukar untuk dapat berkembang sesuai dengan fungsinya; 
sering terjadi confusing serta overlapping antara DPR-RI/BAMUS dengan 
I IPO serta IIPO dengan Komisi I DPR-R I yang juga membidangi urusan 
luar negeri. 

Untuk. mengatasi kelemahan·kelemahan di atas tersebut, maka setelah 
beberapa kaf diadakan pertemuan pendahuluan antara Pimpinan Fraksi 
dengan Wakil Ketua DPR-RI Koordinator Sidang Politik Domo Pranoto 
pada tanggal 16 Nopember 1973 dan 3 Desember 1973, kemudian beberapa 
kali dibicarakan dalam rapat-rapat Pimpinan DPR-RI maupun Sadan 
Musyawarah serta Lobbying antara Pimpinan DPR-RI dengan Pimpinan 
Fraksi, akhirnya dapat disetujui adanya suatu Badan atau Panitia sebagai 
pengganti IIPO yang dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dan ber 
status sebagai alat kelengkapan DPR-RI, sehingga dengan demikian ke 
lemahan-kelemahan tersebut dapat teratasi. 

Berdasarkan hasil pemikiran di atas. maka dalam rapat BAMUS 
tanggal 14 Pebruari 1974' telah diputuskan untuk membubarkan I_IPO 
sorta Sadan Executifnya, dan sebagai ganti dibentuklah PANITIA KERJA 
SAMA ANT.O.R PAR LEMEN sebagai panitia tetap, semacam Panitia Rumah 
Tangga (PRTI, yang mengurusi masalah IPU, APU sorta semua kerja sama 
antar Parlemen negara-negara lain. 



Pada rapat Pleno pada tanggal 7 Juni 1975 IIPO dibubarkan dan 
sekaligus dibentuklah PANITIA KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN 
P-KSAP) yang kemudian dituangkan dalam SK. Pimpinan DPR-RI No. 
27 /Pimp/IV /1973-1974 tertanggal 7 Juni 1974, dengan tugas kewajiban : 
1. Memeerikan pertimbangan dan saran kepada Pimpinan DPR-R I tentang 

masalah kerja sama antar Parlemen. 
2. Membina dan mengelola masalah keria sama antara OPR-RI dengan 

Parlemen negara-negara sahabat, baik secara bilateral maupun multi· 
lateral. 

Dalam menjalankan tugas, P-KSAP DPR-RI secara strukturil bsrada 
di bawah serta bertanggung jawab kepada BAMUS DPR-RI, Pelaksanaan 
dari pertanggung jawaban tersebut adalah berupa laporan tertulis kepada 
BAMUS setiap permulaan masa persidangan dan sewaktu-waktu bila di 
pandang perlu. 

P-KSAP terdiri dari 4 (empat) Desk. dimana tiap-tiap Desk dipimpin 
oleh seorang Ketua. 

Desk tersebut adalah : 
a. Desk IPU 
b. Desk ASEAN 
c. Desk Eropa, Alrika dan Timur Tengah. 
d. Desk Asia Pasifik dan Amerika Serikat. 

Pimpinan P-KSAP DPR-RI adalah Pimpinan DPR-RI. 
Keanggotaan P-KSAP terdiri dari 28 Anggota, yang narna-narnanva 

tercantum dalam Lampiran SK. Pimpinan DPR-RI No. 27/Pimp/lV/73-74, 
sedangkan Pimpinan Harian P-KSAP adalah terdiri dari : 

Ors. Dahlan Nasution F.K.P. Ketua Harian. 
Kamil Kamka, SH. F.K.P. Wakil Ketua Harian/Ketua Desk 

Asia Fasifik dan Amerika Serikat. 
H.M. Amin lskandar 

Ricardo Siahaan 

..:.. Santoso Donosaputro 

F.P.P. Wakil Ketua Harian/ketua Desk 
Eropa, Afrika dan Timur Tengah. 

F. ABRI Wakil Ketua Harian/Ketua Desk 
ASEAN. 

F .POI. Wakil Ketua' Harian/Ketua Desk 
IPU. 

3. Hak-hak Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. 
Hak-hak Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sepertl diatur dalam 

pasal 8 Peraturan Tata Tertib DPR-RI periode 1971 - 1977 dalam pelak 
sanaannya dapat diuraikan sebagai berikut : 
a. Mengadakan perubahan (amandemen) (Pasal 8 huruf d Peraturan Tata 

tertib). Hak amandemen adalah hak Dewan Perwakilan Rakyat untuk 
mengadakan perubahan-perubahan pada sualu Rancangan Undan.g 
undang. Menurut ketentuan pasal 23 ay,1 (2) Peraturan Tata Tertib, 
pokok-pokok usu I amandemen itu dapat dikemukakan dalam pembicara· 
an tingkat II (Pemandangan Umum). Dalam kesempatan menyampaikan 
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pemandangan umum itu biasanya memang Fraksi-fraksi ada yang me· 
nunjuk beberapa contoh pasal yang materinya kurang dapat disetujui 
oleh fraksinya sekaligus mengemukakan keinginan fraksi tentang bagai· 
mana dan materi apa yang perlu dituangkan dalam pasal tersebut, tapi 
fraksi belum menyampaikan rumusan yang nyata (delam bentuk redak· 
sionil). 
Bentuk yang nyata (redaksionil) dari usul amandemen barulah diajukan 
dalam pembicaraan tingkat 111 (rapat kerja Komisi/Gabungan Komisi/· 
Panitia Khusus dengan Pemerintah/Menteri dari Departemen counter 
part). Cara mengajukan usul amandemen dalam pembicaraan tingkat 
Ill ini diatur dalam pasal 23 ayat (3) Peraturan Tata tertib, yaitu "Usul 
usul amandemen secara nyata dan terperinci disampaikan dengan ter 
tulis oleh Fraksi-fraksi dalam pembicaraan tingkat 111, untuk dirnusva 
warahkan dan diambil keputusannya". Selanjutnya dalam avat (4) 
pasal 23 disebutkan bahwa usul-usul amandemen itu harus disertai 
penjelasan secara singkat dan disampaikan beberapa waktu sebelum 
rapat Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus dimulai. Dalam kenvata 
annya adanya keharusan penyampaian secara tertulis beserta penjelasan 
atas usul amandemen sebelum rapat dimulai itu jarang dilaksanakan. 
Yang biasanya dilaksanakan dalarn praktek ialah sebagai berikut : 

Usul-usul amandemen beserta alasan·afasannya itu biasanya dikemuka 
kan secara lisan oleh anggota komisi baik dalam kedudukannya 
sebagai anggota komisi maupun sebagai juru bicara fraksi, langsung 
dari floor. 
Karena setiap anggota Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus 
pada dasarnya mempunyai hak bicara yang sama, maka tidak jarang 
terjadi adanya beberapa anggota dari Fraksi yang sama tapi menge· 
mukakan pendapat yang berbeda, meskipun hal demikian biasanya 
segera dapat dinetralisir kembali oleh juru bicara fraksi pada ke 
sempatan pembicaraan berikutnya. 
Setelah dilakukan musyawarah (pendekatan-pendekatan) tapi jika 
kemudian ternyata belum dapat dihasilkan rumusan yang diterirna 
oleh keempat Fraksi dan Pemerintah, biasanya para anggota Komisi 
diberi kesempatan untuk mengadakan konsultasi dengan Fraksinya. 
Apabila anggota Komisi/Juru bicara fraksi sudah melakukan konsul 
tasi dengan Fraksinya dan biasanya lalu mengajukan usul rumusan 
baru kepada floor, tapi belum juga dapat dihasilkan rumusan yang 
diterima oleh keempat Fraksi dan Pemerintah, maka ditempuh suatu 
jalan keluar yang dalam istilah DPR disebut "forum lobbying." 
Dalam forum lobbying yang demikian itu yang berbicara adalah 
fraksi dan bukannya Komisi/Anggota Komisi. Sebab pada hakekat· 
nya anggota-anggota f'reksi yang duduk dalam Komisi hanvalah me 
rupakan pelaksana-pelaksana untuk · menjabarkan pendirian/· 
sikap yang sudah digarisk.an oleh Fraksi. Sebagai petugas lapangan, 
anggota Komisi dapat menyampaikan bahan-bahan pertimbangan 
kepada Fraksi, tapi keputusan terakhir berada pada Fraksi. 



Forum lobbying demikian itu biasanya diadakan atas usul salah satu 
Fraksi, atau atas usul Pimpinan Komisi/Gabungan Komisi/Panitia 
Khusus atau dapat juga atas inisiatip Pimpinan DPR setelah men· 
dengar pertimbangan dari Koordinator Komisi/Gabungan Komisi 
yang bersangkutan. (catatan : salah seorang Wakil Ketua DPR adalah 
menjadi Koordinator). Usul diadakannya lobbying tersebut dapat 
juga datang dari pihak Pemerintah/Menteri yang bersangkutan. Per 
timbangan pokok untuk mengadakan lobbying ialah sebagai usaha 
jalan keluar apabita dalam forum rapat kerja sudah hampir menemui 
jalan buntu dalam rnemperterrukan pendapat/pendirian. Biasanya 
berkisar pada pasal-pasal RUU yang sifatnya crusial dan ada perbeda 
an prinsipiil antara pendirian/sikap rnasinq-masinq fraksi. 
Dalam hal-hal yang menyangkut crustal point demikian itulah apabila 
dipandang perlu Fraksi-fraksi diminta untuk menyampaikan rumus 
an secara nyata terperinci dan disertai penjelasan tertulis, seperti 
dimaksud pasal 23 ayat (31 Peraturan Tata tertib. Hal demikian 
biasanya tidak diperlukan lagi apabila Sekretariat sudah dapat me· 
nyiapkan dattar usul beserta penjelasan/alasan yang diajukan oleh 
masing-masing Fraksi. 
Meskipun menurut ketentuan pasal 24 Peraturan Tata tertib dimung· 
kinkan untuk jika terpaksa mengambil keputusan berdasarkan suara 
terbanyak dalam forum rapat Kornisi/Gabunqan Komisi/Panitia 
Khusus, namun hal ini sepanjang masa jabatan DPR-RI perlode 
1971 - 1977 belum pernah dilaksanakan. 
Sama halnya dengan periode-periode DPR sebelumnya yang melak· 
sanakan tugasnya berdasarkan Undang-undang Dasar 1945, tidak 
pernah ada amandemen yang datang mutlak dari DPR, apalagi datang 
mutlak hanya dari usul salah satu fraksi. Suatu amandemen terhadap 
suatu pasal dalam Rancangan Undang-undang, biasanya rumusannya 
sudah merupakan hasil pendekatan dari rumusan-rumusan dari ke 
empat Fraksi dan Pemerintah. 

4. Usul Pernyataan Pendapat. 
Hak Anggota DPR-RI untuk mengajukan pernyataan pendapat 

seperti dimaksud pasal B huruf e jo. pasal 25, 26, 27, 28, 29 dan 30 Peratur· 
an Tata Tertib DPR-RI, pada periode 1971 - 1977 telah dilaksanakan 
sebanyak 7 (tujuh) kali. Pengajuan usul pernyataan pendapat tersebut 
menurut ketentuan pasal 25 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR-RI dapat 
berbentuk memorandum, resolusi atau mosi, baik yang berhubunqan dengan 
soal yang sedang dibicarakan, maupun yang mempunyai maksud tersendiri. 

Pernyataan Pendapat/Memorandum yang be.rhubungan dengan soal 
yang sedang dibicarakan, misalnya ialah : 

Memorandum tentang Penetapan Harga Gula Hasil Panen 1972 dan 
Rencana Ekspor Gula Tahun 1974 yang diajukan oleh 31 Anggota 
DPR-R I (Ors. C.J. Simanjuntan dan kawan-kawan). Memonrandum ini 
adalah sehubungan dengan telah diberikannya keterangan oleh Peme 
rintah kepada rapat kerja Gabungan Komisi IV, VII dan APBN DPR-RI 
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dengan Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan pada tanggal 13 Mei 
1972. Keterangan Pemerintah itu ialah mengenai Penetapan Harga 
Gula Hasil Panen 1972 dan Rencana Ekspor Gula tahun 1974. 
Memorandum OPR-RI tentang Masalah Beras, yaitu sebubunqan dengan 
Keterangan Pemerintah mengenai masalah beras yang disampaikan di 
depan sidang pleno OPR-RI tanggal 14 Oesember 1972. 

Adapun pernyataan pendapat/memorandum yang mempunyai maksud 
tersendiri (tidak sebagai kelanjutan dari masalah yang sedang dibahas 
oleh DPR dengan Pemerintah), contohnya ialah : 

Memorandum DPR-RI mengenai Masalah Proyek Miniatur Indonesia 
"Indonesia lndah" dan Hari Depan Generasi Muda. 
Usu! Pernyataan Pendapat tentang Proses Dekolonisasi Timor Portugis 
yang diajukan oleh 45 orang (Widyapranata dan kawan-kawan). 
Usul Pernyataan pendapat tentang Penyelamatan dan Pengembangan 
lndustri Dalam Negeri yang diajukan oleh 38 Anggota DPR-RI (Jacob 
lobing dan kawan·kawan). 

Dari contoh-contoh di atas dapat dikemukakan, bahwa baik memorandum/ 
pernyataan pendapat yang berhubungan dengan masalah yang sedang 
dibicarakan maupun yang mempunyai maksud tersendiri, ada yang pem 
bahasannya ditempuh menurut ketentuan pasal 25 Peraturan Tata Tertib 
dan ada yang tidak. 

Dalam pasal 25 Peraturan Tata Tertib OPR-RI disebutkan bahwa 
usul itu harus ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) 
orang anggota yang tidak hanya terdiri dari satu fraksi. harus disampaikan 
kepada Ketua DPR disertai penjelasan tertulis dan baru kemudian Ketua 
OPR memberitahukan kepada Pleno DPR-RI tentang masuknya usul 
tersebut. Dalam prakteknya tldak semua usul pernyataan pendapat/memo· 
randum datang dari usul sejumlah anggota, melainkan dapat juga datang 
dari keputusan rapat Sadan Musyawarah. Sadan Musyawarah inilah yang 
menetapkan perlunya dibentuk suatu Panitia untuk merumuskan rancanq 
an memorandum DPR-RI tersebut. Panitia ini dapat berbentuk Panitia 
Khusus, seperti pada waktu menyusun Memorandum Masalah Proyek 
Miniatur Indonesia "Indonesia lndah" .dan Hari Depan Generasi Muda, 
dan dapat pula berbentuk Panitia Perumus/Team Perumus yang anggota· 
anggotanya terdiri dari Fraksi-fraksi, seperti pada waktu merumuskan 
Memorandum DPR-RI mengenai masalah beras. 

Dalam hal rancangan memorandum tidak datang dari sejumlah ang· 
gota seperti ketentuan pasal 25 ayat (1 ), maka proses pembahasannyapun 
juga tidak seperti yang diatur dalam pasal 27 ayat (2) dan (3) peraturan 
tata tertib OPR-RI, yaitu perlunya para pengusul memberikan penjelasan 
dengan lisan atas usulnya serta diberinya kesempatan kepada para anggota 
lainnya untuk memberikan tanggapannya serta kesempatan kepada Presi 
den/Pemerintah untuk menyatakan pendapatnva, baik dalam pem· 
bicaraan babak pertama maupun babak terakhir dalam -Pleno DPR-RI. 

Bahkan dalam hat usu I pernyataan pendapat datang dari sejumlah ang· 
gotapun pembahasannya hanya dilakukan dalam satu babak, meskipun pasal 
27 Peraturan Tata Tertib menentukan bahwa : "Pembicaraan mengenai 



usul pernyataan pendapat dilakukan dalam dua babak pembicaraan". 
Selanjutnya mengenai ketentuan pasal 29 ayat (1) Peraturan Tata Tertib 
DPR-RI bahwa "Sebelum perundingan diadakan tentang rumusan usul, 
oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang anggota dapat diajukan usul 
amandemen," memang demikianlah yang berlaku selama periode DPR-RI 
1971 - 1977. Sebagai contoh dapat dikemukakan yaitu seperti usul aman 
demen yang ditandatangani oleh 18 orang anggota Fraksi Persatuan Pem 
bangunan (Anwar Nuris dan kawan-kawan) terhadap Usul Pernyataan 
Pendapat Jacob Tobing dan kawan-kawan (38 anggota) tentang Penyela· 
matan dan Pengembangan lndustri Dalam Negeri. 

Menurut ketentuan pasal 30 Peraturan Tata tertib DPR-RI, pem 
bicaraan ditutup denqan keputusan DPR yang menerima baik atau menolak 
usul pernyataan pendapat tersebut. Dalam prakteknya pada periode DPR 
RI 1971 - 1977, semua usul pernyataan pendapat dapatditerima baik oleh 
pleno DPR setelah dalam pembahasan sebelumnya sudah diadakan penyem 
purnaan rumusan isinya maupun redaksinya oleh keempat Fraksi (dalam 
forum rapat-rapat team perumus). Sebagai catatan bahwa dalam team 
perumus, biasanya juga mengikut sertakan wakil dari pemerintah, yaitu 
atas pertimbangan karena pada akhirnya pemerintahlah yang akan me 
laksanakannya. Oleh karena itu pemerintah ada baiknya diikut serta 
kan dalam team perumus, yang biasanva diwakili oleh pejabat, agar 
dapat dimintakan pertimbangan-pertimbangan tentang mana·mana yang 
mungkin akan dapat dilaksanakan dan mana-mana yang mungkin belum 
dapat d ilaksanakan. Duduknya wakil Pemerintah/Pejabat dalam Team 
Perumus tidak mempengaruhi masalah pengambilan keputusan oleh DPR. 

5. Mengajukan/menganjurkan seseorang jika ditentukan oleh suatu Perundang 
undangan. 

Hak DPR untuk mengajukan/menganjurkan seseorang jika dltentu 
kan oleh suatu perundang·undangan seperti dimaksud dalam pasal 8 huruf f 
jo. pasal 31 dan 32 Peraturan Tata tertib DPR-RI, dalam periode DPR-RI 
1971 - 1977 sudah dilaksanakan sebanyak dua kali, yaitu : 
a. Pencalonan Keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan, untuk masa 

jabatan 1973 - 1978. 
b. Pencalonan Hakim-hakim Mahkamah Agung. 

Sebagaimana sudah diuraikan dalam paragraf tentang hubungan 
DPR dengan Badan Pemeriksa Keuangan, bahwa raper pleno DPR tanggal 
10 Agustus 1975 telah menyetujui nama-nama calon anggota Badan Peme 
riksa Keuangan sebanyak 19 orang untuk mengisi 7 (tujuh) lowongan 
jabatan keanggotaan Sadan Pemeriksa Keuangan karena telah berakhirnya 
masa jabatan keanggotaan Sadan Pemeriksa Keuangan periode 1967 - 
1973. Padahal menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 
5 tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan ditentukan bahwa 
"Untuk tiap lowongan keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan oleh DPR 
diusulkan 3 orang calon." Selanjutnya dalam pasal 31 ayat 12) peraturan 
tata tertib DPR-RI ditentukan bahwa pengajuan/penganjuran calon seku 
rang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) kali jumlah jabatan yang akan diisi. 
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Berdasar_kan hal-hal tersebut dapat dilihat bahwa keputusan DPR-RI perio= 
de 1971 - 1977 untuk mengajukan 19 calon begi 7 lowongan jabetan, 
memang tidak bertentangan dengan kstentuan pasal 31 ayat 121 Peraturan 
tata tertib DPR-RI, akan tetapi hal itu adalah tidak sesuai dengan ketentu 
an Undang-undang Nomor 5 tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuang 
an pasal 8 ayat 11 ). Selanjutnya dapat dikemukakan perihal pencalonan 
hakim-hakim Mahkamah Agung oleh DPR sebagaimana sudah diuraikan 
pada paragraf terdahulu. Dalam UU No. 13/1965 tentang Peradilan dalam 
Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung memang tidak di 
tentukan berapa banyaknya hakim-hakim Mahkamah Agung serta tidak 
ditentukan pula lamanya masa jabatan. Ada pun kemudian DPR berpendapat 
behwa sebaiknya jumlah hakim-hakim Mahkamah Agung termasuk Ketua 
nya sebanyak 11 orang dan karena sudah ada 5 orang berarti masih kurang 
6 orang lagi, hal ini adalah didasarkan pada keperluan minimal sesuai dengan 
kebutuhan waktu itu serta kondisi perundang-undangan (antara lain belum 
adanya undanq-undang peradilan tata usaha negara). Berdasarkan per 
timbangan DPR bahwa jumlah lowongan jabatan yang harus diisi adalah 
sebanyak 6 jabatan/lowongan, maka DPR dalam rapat pleno tanggal 27 
September 1973 telah menyetujui 12 nama calon hakim-hakim Mahkamah 
Agung. Hal ini sesuai sepenuhnva dengan ketentuan pasal 31 ayat 121 
Peraturan Tata tertib DPR-RI yang menentukan bahwa untuk setiap 
lowongan jabatan sedikitnya diajukan 2 orang calon. 

Adapun jika kemudian Pemerintah menetapkan jumlah hakim-hakim 
Mahkamah Agung termasuk Ketuanya sebanyak 17 orang dan karena 
sudah ada 5 orang berarti masih kurang 12 orang lagi, serta untuk mengisi 
yang 12 orang tagi Presiden telah menerima secara keseluruhan 12 orang 
calon yang diajukan oleh DPR, hal ini adalah karena mengenai berapa 
jumlahnya belum/tidak diatur dalam ketentuan peraturan perundang 
undangan. 
Dalam uraian mengenai hak Dewan untuk mengajukan/menganjurkan se 
seorang jika ditentukan oleh suatu perundang-undangan ini, kiranya dapat 
ditambahkan pula mengenai pengajuan narna-nama calon anggota Dewan 
Pertimbangan Agung untuk periode jabatan Presiden RI. 1973 - 1978. 
Dalam Undang-undang No. 3 tahun 1967 tentang Dewan Pertimbangan 
Agung khususnya penjelasan pasal 5, hanya disebutkan bahwa "Agar supaya 
susunan Anggota Dewan Pertimbangan Agung dapat dilakukan dengan 
seksama seperti dimaksud pasal 3, maka dalam pengangkatan anggota 
Dewan Pertimbangan Agung, lnl terlebih dahulu Presiden mendengar serta 
memperhatikan pertimbangan dan saran-saran Pimpinan MPR, Pimpinan 
Organisasi-organisasi Karya dan atau Pimpinan Organisasi lainnya." Oleh 
karena itu maka pada waktu pengajuan nama-nama calon anggota DPA 
pada tahun 1973 tidak ditempuh prosedure menurut ketentuan pasal 31 
dan 32 Peraturan Tata tertib DPR-RI, melainkan bahwa nama-nama calon 
yang diajukan oleh masing-niasing Fraksi • diteruskan begitu saja kepada 
Presiden dengan surat pengantar dari Pimpinan MPR/DPR tanpa disertai 
suatu saran/pertimbangan apapun. 



6. Hak-hak DPR/Anggota DPR lainnya. 
Dalam pasal 8 avat (11 huruf a, b dan c disebutkan adanya hak DPR/ 

Anggota DP R untuk : 
a. mengajukan pertanyaan bagi m.asing-masing anggota; 
b. meminta keterangan (interpelasl): 
c. mengadakan penyelidikan (angket). 

Ketiga hak tersebut oleh DPR-RI periode 1971 - 1977 belum diman 
faatkan, mungkin atas suatu pertimbangan bahwa pada waktu itu belum ada 
masalah-masalah yang perlu untuk diajukan pertanyaan, dimintakan ketera 
ngan (interpelasi) maupun belum diperlukan adanya usul angket (penye 
lidikan]. 

Demikian juy.! hak DPR lainnya masih ada yang belum/tidak di 
manfaatkan pada periode DPR-RI 1971 - 1977 ini antara lain hak meng 
ajukan Rancangan Undang-undang Usu! lnisiatip seperti diatur dalam pasal 
99, 100 dan 101 Peraturan Tata tertib DPR-RL Di ,amping mungkin ada 
pertimbanganpertimbangan lain sehingga DPR-RI periode 1971 - 1977 
belum/tidak mengajukan RUU usul Inisiatip, dapat pula dikemukakan 
bahwa pada waktu itu masih ada perbedaan penafsiran terhadap pasal 99 
ayat (5) Peraturan Tata tertib DPR-RI. Dalam pasal 99 ayat (5) ini di 
sebutkan bahwa : "Dalam rapat Badan Musyawarah kepada para pengusul 
diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan tentang maksud dan 
tujuan daripada Rancangan Undanqundanq Usul lnisiatip tersebut. Ke· 
mudian kepada anggota Sadan Musyawarah diberi kesempatan untuk 
mengadakan tanya jawab dengan para pengusul." 

Adapun perbedaan pendapat yang ada pada waktu itu ialah : 
Satu pihak berpendapat bahwa tugas Badan Musyawarah hanya untuk 
menetapkan jadwal acaranya, dalam hal ini kapan diberi kesempatan 
kepada para pengusul untuk menyampaikan penjelasan di depan pleno 
DPR/pembicaraan tingkat I. Dengan kata lain bahwa apabila suatu RUU 
Usul lnisiatip sudah ditetapkan jadwal pembicaraan tingkai I maka perlu 
diacarakan pula tingkatan pembahasan selanjutnya. Jika kemudian ter 
nya tidak dapat dicapai mufakat oleh keempat fraksi dan pemerintah, 
maka dapat saia dihentikan pembicaraannya hanya iampai pembicaraan 
tingkat 11/pemandangan umum para anggota dan jawaban para pengusul 
serta tanggapan pemerintah, atau dapat juga dihentikan hanya sampai 
pembicaraan tingkat 111/rapat kerja Gabungan Komisi/Komisi/Panitia 
Khusus. 
Satu pihak berpendapat bahwa apabila para anggota Sadan Musyawarah 
tidak dapat menyetujui materinya, maka tidak dapat dicantumkan dalam 
jadwal acara. Dengan kata lain suatu RUU Usul lnisiatip jika ternyata 
tidak dicapai mufakat oleh keempat fraksi dalam rapat Sadan Musva· 
warah untuk dicantumkan dalam jadwal acara rapat maka dengan sendiri· 
nya pembahasannya berhenti hanya sampai pada penjelasan .para peng 
usul serta tanya jawab dalam rapat Sadan Musyawarah itu saja. 

Demikianlah dengan adanya perbedaan penafsiran terhadap pasal 99 ayat 



15) Peraturan Tata tertib tersebut, maka dalam periode DPR-RI 1971 - 
1977 belum/tidak dimanfaatkan hak DPR/hak Anggota DPR untuk meng 
ajukan Rancangan Undang-undang Usul lnisiatip tersebut. 

D. Pembagian Kerja Antara Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPR. 
Dalam pasal 39 ayat 1 Peraturan Tata tertib DPR-RI ditentukan bahwa 

Pirnpinan" DPR-RI bertugas untuk merencanakan dan mengadakan pembagian 
kerja antara Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPR serta mengumumkannya 
kepada DPR. 

Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka dengan Surat Keputusan Pim pin 
an DPR-RI Nomor 7/Pimp/11-71-72 tanggal 4 Nopember 1971 tentang Tugas 
dan Pembagian Kerja Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPR-RI, telah ditetapkan 
sebagai berikut : 

Ketua DPR-RI DR. K.H. ldham 
Chai id; 
Wakil Ketua DPR-RI R. Ng. S. 
Domo Pranoto: 
Wakil Ketua DPR-RI Jailani 
(Joni) Naro SH.; 
Wakil Ketua DPR-RI Drs. 
Sumiskum. 
Wakil Ketua DPR-RI Mh. lsnaeni. 

a. Bidang Umum 

b. Bidang Politik, Dalam dan Luar 
Negeri 

c. Bidang Ekonomi/Keuangan 

d. Bidang Sosial, Budaya dan 
Kesejahteraan Rakyat 

e. Bi dang lndustri dan Pembangun- 
an. 

Apabila dipandang perlu sewaktu-waktu dapat diadakan roulering diantara 
Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang 
tugas masing-masing, dengan tidak mengurangi effisiensi dalam pekerjaan. 

§ 5. PERISTIWA- PERISTIWA PENTING DI DPR 

A. Projek Miniatur Indonesia "Indonesia lndah". 

Pada akhir tahun 1971 dan awal tahun 1972 telah terjadi perbedaan 
pendapat antara "Yayasan Harapan Kita" sebagai pencetus ide Proyek Miniatur 
Indonesia "Indonesia lndah" dengan sebagian kalangan Mahasiswa 

dan Generasi Muda yang menyatakan penolakannya terhadap idea tersebut. 
Dikatakan sebagian, karena ada sebagian lainnya dari kalangan Mahasiswa can 
Generasi Muda yang menyatakan dukungannya terhadap idea tersebut. Ada 
pun DPR pada waktu itu menampung segala bahan yang masuk dari semua 
pihak dan berdasar semua bahan-bahan itu setelah diolah oleh sebuah Panitia 
Khusus dikeluarkanlah sebuah Memorandum DPR-RI mengenai Massiah 
Miniatur Indonesia "Indonesia lndah" dan Hari Depan Generasi Muda. 

Dalam uraian ini akan disinggung secara singkat tentang urutan peristiwa 
r\ya. Pada tanggal 13 Agustus 1971 Yayasan Harapan Kita mengajukan per- • mohonan izin/restu kepada Presiden RI. mengenai pembangunan Miniatur 
Indonesia, yaitu dengan suratnya No. 74/JHK-SecNlll/1971. Permohonan 
itu disetujui/direstui oleh Presiden RI. dengan surat Nomor B-104/Pres/8/1971 
tanggal 20 Agustus 1971. 
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Sesuai dengan restu Presiden tersebut maka dengan Surat Keputusan 
Pengurus Yayasan Harapan Kita No. I/Kpts/JHK-Vlll/1971 tanggal 23 Agus 
tus 1971 dibentuklah Sadan Pelaksana Pembangunan & Persiapan Pengusaha 
Proyek Miniatur Indonesia yang rnerupakan pelaksana dari pada Yayasan 
Harapan Kita untuk membangun Miniatur Indonesia "Indonesia lndah", 
Salah satu langkah dari Sadan Pelaksana ini ialah menerbitkan buku dengan 
judul "Penjelasan Tentang Proyek Miniatur Indonesia", dengan kata pengantar 
dari Ketua Yayasan Harapan Kita, lbu Tien Soeharto. 

Gelombang reaksi dimulai dengan kedatangan Delegasi yang menama 
kan diri "Gerakan Penghematan", untuk rnenyampaikan memorandum kepada 
DPR pada tanggal 20 Desember 1971. Disusul dengan pernyataan Dewan 
Mahasiswa Universitas Indonesia tertanggal 24 Desember 1971. Pernyataan 
ini ditujukan kepada Presiden Rl. dan kepada Ketua Yayasan Harapan Kita. 
Pernyataan yang sifatnya lebih keras lagi disampaikan kepada DPR pada 
tangga1 27 Desember 1971 sehubungan dengan apa yang oleh Delegasi dinama 
kan "Terjadinya tindakan teror terhadap sekelompok generasi Muda yang 
sedang menjalankan haknya, untuk menjalankan sosial kontrol di Kantor 
Proyek Indonesia lndah di Jalan Matraman Raya Jakarta." 

Diskusi-diskusi dilakukan bersama-sama oleh Dewan Mahasiswa Uni 
versitas Indonesia, DM-IKIP, DM Usakti dan DM Universitas Muhammadiyah 
dan menelorkan hasil diskusi tertanggal 5 Januari 1972. Hasil diskusi ialah 
memohon/menyerukan kepada : 

I. Ketua Yavasan Harapan Kita : 
1. Agar benar-benar berpegang pada status keswastaannya dalam segala 

gagasan-gagasan yang dikemukakan. 
2. Hendaknya mengutamakan/mementingkan rnasalah-masalah/aspek 

aspek pendidikan di dalam program-program yang disusun. 
3. Tidak dapat menerima pelaksanaan/pembangunan Proyek Miniatur 

Indonesia selama tidak ada kejelasan di dalam statusnya. 
II. Pemerintah : 

1. Agar tetap waspada serta menjaga untuk tidak terjadi penyalah-gunaan 
terhadap pemakaian keuangan negara terhadap segala macam proyek 
non pemerintah & non-budgetair. 

2. Agar segera mengemukakan pendapat tentang Proyek Miniatur Indo 
nesia lndah yang saat ini disoroti masyarakat. 

3. Tetap menjamin kebebasan mimbar setiap warga negara untuk me 
ngemukakan pendapatnya. 

111. Dewan Perwakilan Rakyat : 
1. Tetap melakukan fungsi dengan sebaik-baiknya sebagai lembaga legisla 

tif. 
2. Agar segera menanggapi dan membicarakan aspirasi masyarakat yang 

sedang menyoroti Proyek Miniatur Indonesia lndah. 

IV. Mahasiswa/Generasi Muda : 
1. Tetap konsisten dengan jiwa Orde Baru dan memperjuangkan segala 

aspirasi Orde Baru yang merupakan cita-cita masyarakat rndonesia. 
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2. Tetap membina/menggalang segenap potensi mahasiswa/generasi muda. 
Adapun penegasan Presiden Soeharto atas Proyek Miniatur Indonesia 

"Indonesia lndah", ialah sebagaimana yang diucapkan dalam Pidato Presiden 
pada waktu meresmikan Rumah Sakit Pertamina pada tanggal 6 Januari 1972 
di Jakarta. Dalam bagian akhir pidatonva, Presiden mengemukakan : 
"Dengan demikian, jelas agar supaya masalah ini perlu saya utarakan di dalam 
peresmian Rumah Sakit Pertamina, mengenai soal Miniatur Indonesia, karena 
soal inipun juga nanti akan bisa diissuekan sebagaimana yang seva gambarkan. 
Begitu juga proyek-proyek lainnya - juga akan bisa diissuekan. Oleh karena 
itu sekaligus kesempatan ini saya singgung. Saya jelaskan pada rakyat - ter 
serah penilaian daripada rakyat bagaimana - bagi saya hanya akan menerima 
putusan dari pada rakyat saia." 

Dalam Pidato Presiden tersebut, mengenai penegasan atas Proyek Mini 
atur Indonesia "Indonesia lndah" dan adanya sebagian masyarakat yang mem 
persoalkannya, antara lain dikemukakan oleh Presiden sebagai berikut : 
"Sayapun sebagai Kepala Pemerintahan menjamin uang negara yang direncana 
kan daripada biaya pembangunan 231 milyard tahun 72 - 73 yang kemarin 
saya sampaikan kepada DPR, inipun tidak akan kesedot, oleh 10 milyard 
saja, andalkata memperqunakan uang pembangunan. Sedangkan dari Pemerin 
tah tidak akan diqunakan daripada uang pembangunan-anggaran pembangun 
an. Dan juga tidak akan mengganggu mengenai penerimaan daripada uang 
negara. La, sekarang lantas apa lagi yang menjadi persoalannya. Persoalannya 
karena mungkin yang menjadi Proyek Officer adalah Bang Ali. Dan yang 
menjadi pemrakarsa adalah Bu Harte - istri saya. Di situ ada memang kelihat 
an seolah-olah proyek Miniatur Indonesia ini adalah proyek mercu suar. Proyek 
untuk mempertahankan lamanya kedudukan. Masya Allah. Tidaklah demikian 
dan tidak sama sekali terpikir di dalam pikiran-pikiran itu. Sebagaimana hal 
yang sekarang dicetuskan. 

Kalau hanya demikian, maka sebenarnya bukan masalah proveknva. 
akan tetapi provek miniatur sekedar sebagai sarana untuk menjadikan issue 
politik. Coba kita lihat ini, daripada pelaksanaan. Pola daripada pengissuean 
sejak tahun 1968 - 1969 sampai sekaranq, sama saja, Daripada pengissueannya, 
mutar baliknya daripada keadaan, menimbulkan pendapat yang berlainan, 
kontradiksi dan sebagainya dan membingungkan kepada rakyat, sehingga 
pada dasarnya mendiskriditkan daripada Pemerintah. Dan orang-orangnya 
juga kebetulan sarna saia, pelaku-pelakunya adalah sama, yang dibelakang 
layarpun saya mengetahui adalah sama. Lantas apa sebenarnya daripada tujuan 
politiknya ? Kami mengetahui, daripada tujuan politiknya itu. Bukan rniniatur 
nya, akan tetapi adalah sebenarnya jangka pendeknya mendiskreditkan dari 
pada Pemer)ntah. Dalam soal ini juga dengan sendirinya penanggungjawabnya 
adalah saya sebagai Kepala Pemerintah dan Presiden, clan jangka jauhnya 
adalah ingin mendepak ABRI daripada kegiatan executip." 

Masih banyak lagi yang diuraikan dalam Pidato Presiden. Berkenaan 
dengan masalah perbedaan pendspat, Presiden mengatakan adalah wajar, 
tapi batasnya adalah keserasian daripada demokrasi itu untuk memenuhi 



panggilan daripada perjuangan, untuk membangun. Untuk membangun itu 
diperlukan/dibutuhkan kestabilan politik dan kestabilan ekonomi; untuk 
kestabilan politik dibutuhkan ketentraman dan keamanan, maka segala 
tindakan itu jangan memancing-mancing, menimbulkan terganggunya kearnan 
an dan ketentraman itu. Demikian Presiden Soeharto. 

Adapun berbagai nama gerakan yang menentang pada waktu itu juga 
mempunvat kependekan-kependekan nama seperti "GEPENG" (Gerakan 
Penghematan), GEPUR (Gerakan Penyelamat Uang Rakyat), APEM (Aksi 
Pemurnian), GAS (Gerakan Akal Sehat), LAP (Liga Anti Pemborosan), 
GERAM (Gerakan Anti Miniatur) dan s=baqainva. Tanggapan dan penilaian 
terhadap masalah proyek Miniatur Indonesia "Indonesia lndah" juga dicetus 
kan oleh Perhimpunan Pe1ajar Indonesia di Jerman Barat (Frankfurt) yang 
menyokong perjuangan rekan-rekan mahasiswa - pelajar - pemuda di tanah 
air dalam usahanya membela kepentingan rakyat banyak. Demikian menurut 
salah satu bunyi dari pernyataannya tertanggal Frankfurt 8 Januari 1972. 

Adapun gerakan yang bersifat mendukung ialah seperti Badan Kerjasama 
Pendukung Dan Pengaman Proyek Miniatur Indonesia "Indonesia lndah". 
Gerakan ini antara lain menyatakan "Tetap memberikan partlsipasi positip 
terlaksananya Proyek MINI dan berdiri sepenuhnya pada garis-garis kebijak 
sanaan Pemerintah/Bapak Presiden RI. Mengharap agar. Bapak Presiden Al 
menindak tegas setiap unsur yang merongrong pelaksanaan Demokrasi, Pem 
bangunan pada umumnya dan khususnva Proyek Miniatur Indonesia "Indo 
nesia lndah". Demikian bunyi pernyataan/memorandumnya tertanggal 7 
Januari 1972. 

Semua pernyataan-pernyataan/memorandum-memorandum dari pihak 
pihak yang menentang maupun dari pihak yang mendukung itu tidak hanva 
disampaikan oleh delegasi demi delegasi ke DPR saja, tapi juga disampaikan 
kepada pihak eksekutip, provek officer, maupun kepada Ketua Yayasan 
Harapan Kita, antara lain ialah disampaikan kepada Bappenas, Departemen 
Keuangan RI., Gubernur Kepala Daerah DKI Jakarta selaku Proyek Officer. 
Adapun delegasi-delegasi yang datang ke DPR-RI ialah berturut-turut tanggal 
24, 27 Desember 1971, 5, 6, 7, 8, dan 24 Januari 1972, yang semuanya itu 
kemudian mendapat tanggapan yang serius dalam rapat Badan Musyawarah 
tanggal 25 Januari 1972 yang kemudian memutuskan untuk dlbentuk sebuah 
Panitia Khusus. Panitia Khusus DPR-RI tentang Masalah Miniatur Indonesia 
"Indonesia lndah" ini disahkan dalam rapat Pleno DPR-RI tanggal 28 Januari 
1972 dan dituangkan dalam Surat Keputusan DPR-RI No. 10/DPR-Rl/111/- 
71-72. Adapun susunan keanggotaannya terdiri dari: 
a. Wakil-wakil Fraksi Karya Pembangunan - 12 orang; 
b. Wakil·wakil Fraksi Persatuan Pembangunan 5 orang; 
c. Wakil-wakil Fraksi ABRI 4 orang; 
d. Wakil-wakil Fraksi Partai Demokrasi Indonesia 2 orang, 

Tugas Panitia Khusus ialah : 
1) Mengumpulkan bahan-bahan mengenai masalah Miniatur Indonesia lndah; 
2) Mengadakan rapat-rapat kerja dengan Pemerintah cq, Menteri-menteri 
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yang bersangkutan dan mengadakan hearing dengan lnstansi-instansi yang 
bersangkutan serta mengadakan public hearing dengan pihak-pihak swasta 
yang bersangkutan; 

3) Menyampaikan laporan kepada Badan Musyawarah kemudian diminta 
kan pengesahan oleh Pleno Dewan Perwakilan Rakyat. 

Ketua dari Panitia Khusus ini adalah Martone dari Fraksi Karya Pem 
bangunan, wakil-wakil Ketuanya ialah Ors. A. Chalik Ali dari Fraksi Persatu 
an Pembangunan, Moh. Sudjono dari Fraksi ASAI dan Pamudji dari Fraksi 
Partai Demokrasi Pembangunan. 

Selain rapat-rapat intern untuk persiapan r apat dengan pihak lain atau 
membahas hasil rapat dengan pihak lain, Panitia Khusus juga telah mengada· 
kan rapat-rapatnva sianq malam berturut-turut tanggal 17, 18, 19, 21, 22, 23, 
24, dan 25 Pebruari 1972 dengan pihak-pihak Oepartemen, lnstansi maupun 
Swasta bahkan juga dengan dua Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah. Rapat 
rapat itu ialah dengan Yayasan Harapan Kita, Konsultan PT. NUSA, Gubernur 
Kepala Daerah DKI Jakarta, Badan Kerja Sama Dewan-dewan Mahasiswa se 
Jakarta, Konsultan ITB, Badan Kerja Sama DEMA se-Yogyakarta, KOWANI, 
tokoh-tokoh masyarakat, Pimpinan-pimpinan Aedaksi Surat Kabar (seperti 
Kompas, Indonesia Raya, Serita Yudha, Sinar Harapan, Mahasiswa Indonesia, 
KAMI). Panitia Khusus telah mengadakan rapat kerja dengan Menteri P dan K, 
Menteri Dalam Negeri, Ketua Bappenas dan Menteri Perhubungan, hearing 
dengan DPRD Jawa Tengah dan DPRD Sulawesi, hearing dengan pihak 
KADIN. 

Dari jadwal acara yang telah disusun oleh Panitia Khusus maka jumlah 
jam yang telah dipergunakan secara keseluruhannya ialah : 
a. Hapat-rapat intern Panitia Khusus sebanyak 53 jam; 
b. Rapat-rapat kerja, hearing dan public hearing - 70 jam. 

ltu semua dilakukan secara nonstop setiap hari dan rapat-rapatnva 
rata-rata baru selesai jam 24.00 malam. Public hearing, dan rapat-rapat kerja 
selalu ditakukan secara terbuka. 

Hasil akhir dari Panitia Khusus DPA-RI tentang Masalah Miniatur lndo 
nesia "Indonesia lndah" kemudian dilaporkan dan dapat disetujui pada rapat 
Pleno terbuka DPR-RI ta�ggal 4 Maret 1972 dalam bentuk sebuah memo 
randum sebagai berikut : (halaman 75 s/d 83). 
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MEMORANDUM 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

MENGENAI 
MASALAH MINIATUR INDONESIA "INDONESIA INDAH" 

DAN HARi DEPAN GENERASI MUDA 

Kata Pengantar : 
Tanggapan DPR-RI mengenai masalah proyek Miniatur Indonesia "Indonesia 

lndah" bukanlah disebabkan karena adanya proyek Mii itu sendiri, melainkan 
karena melihat kenyataan bahwa penyelenggaraan proyek tersebut telah menimbul 
kan pertentangan masyarakat yang dikhawatirkan dapat menimbulkan perpecahan 
dalam tubuh Kesatuan Bangsa Indonesia. 

Memang ada perbedaan pendapat yang sangat besar antara golongan yang 
setuju dan tidak setuju atau golongan yang mendukung dan tidak mendukung 
terhadap proyek M 11. 

Tetapi ternyata bahwa dari hasil Public Hearing yang dilakukan oleh Panitia 
Khusus yang dibentuk oleh DPR-RI maka hampir semua golongan tidak ada 
yang secara mutlak tidak menyetujui pelaksanaan proyek Ml I itu. 

Maka tujuan DPR-RI dengan membentuk Panitia Khusus itu adalah per 
tarna-tarna untuk menjajagi duduk persoalannya, serta menempatkan persoalan 
pada proporsi yang sebenarnya dan agar dapat membantu menjernihkan dan me 
redakan suasana. 

Sebagai lembaga politik dan sebagai Lembaga Lesigslatif adalah bukan we· 
wenang DPR-RI untuk menilai secara teknis proyek Mii ini mengingat bahwa 
penilaian secara teknis serta persetujuan terhadap proyek Ml I ini adalah sepenuh· 
nya wewenang Sadan Eksekutif/Pemerintah. 

Tetapi sekalipun demikian adalah sewajarnya sebagai lem'>aga yang mewakili 
kepentingan rakyat, DPR-R I perlu mengemukakan pendapatnva atas proyek M II 
ini menurut proporsinya termasuk adanya kegelisahan di kalangan rnasvarakat. 

Bahwa suatu proyek sebenarnya, baik proyek Pemerintah maupun proyek 
swasta, termasuk seperti halnya proyek Mil yang merupakan proyek swasta sudah 
sewajarnya diteliti menurut tingkat-tingkat proses pelaksanaan, yang urutan tingkat 
prosesnya itu adalah sebagai berikut : 
1. pencetusan idde; 
2. identification dari pada proyek; 
3. master plan/preliminary cutline; 
4. feasibility report; 
5. proyek appraisal; 
6. design and engineering; 
7. scheduling/network planning; 
8. executing. 

Pada umumnya semua pihak dapat menerima pelaksanaan oleh swasta yang 
murni, tanpa melibatkan Pejabat-pejabat resmi di dalamnya. 
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Oleh karena itu, maka usaha-usaha untuk mewujudkan proyek Mii ini masih 
menunjukkan "greenlight", dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas. 

Kegelisahan·kegelisahan terutama di antara mahasiswa bertitik tolak kepada : 

1. perasaan tidak diikutser takan dalam pembahasan masalah-masalah pembangun· 
an; 

2. keinginan bebas mengutarakan pendapat; 
3. jaminan hari depan generasi muda; 
4. "generation-gap" yang menimbulkan perbedaan cara berpikir antara generasi 

sebelumnya dan generasi muda. 

Jika proyek ini dilaksanakan oleh OKI Jaya ada pihak yang setuju, karena 
itu adalah persoalan OPRO-nya. Tetapi ada juga yang tidak menyetujui, karena 
suatu proyek Pemerintah menurut keyakinannya juga akan menjadi beban dari 
budget Pe mer in tah. 

Dalam hal ini Gubernur OKI Jaya mengemukakan pengalaman-pengalaman· 
nya dalam pernbanqunan proyek-proyek yang sudah berhasil, dengan hanva me· 
ngeluarkan 20% dari biaya sebagai pancingan, sedang selebihnya oleh swasta. 
Bahkan aca provek-provek yang tidak dibiayai oleh Pemerintah OKI Java. 

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa proyek tetap merupakan proyek 
Pemerintah, tetapi permodalannya dari Swasta. Hal inilah di antara beberapa 
pihak yang mengaburkan namanya saja proyek Pemerintah, tetapi yang memodali 
dan memanage adalah swasta. Apa tidak lebih baik dikatakan berstatus swasta, 
dengan diawasi dan dibimbing oleh Pemerintah. 

Di samping keterangan-keterangan tersebut di atas, masih kita jurnpai rnasa 
lah-masalah lain yang dikemukakan, terutama oleh para mahasiswa dan pers antara 
lain : 

1. kebebasan mimbar; 
2. back to campus; 
3. useha-usaha dalam memajukan dan mempertinggi mutu pendidikan: 
4. jaminan lapangan kerja, setelah melalui pendidikan mereka; 
5. perlunya kegiatan extra parlementer dalam arti social control; 
6. partisipasi dalam pembangunan; 
7. menegakkan rule of law dengan pengisian hukum nasional. 

Hal-hal ini perlu mendapat akomodasi melalui saluran-saluran yang bersang 
kutan. 

Berdasarkan kata pengantar di atas, maka OPRRI mengemukakan pemikiran 
pemikiran mengenai dua persoalan: 

pertama masalah Miniatur Indonesia "IndonesiaIndah" itu sendiri dan 
kedua masalah hari-depan "generasi-rnuda". 
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I. MASALAH MINIATUR INDONESIA "INDONESIA INDAH" 

Pendahuluan 

Adanya gagasan proyek Miniatur Indonesia "Indonesia lndah" ltu dlakui pada 
umumnya adalah timingnya yang dianggap belum sesuai dengan skala prioritas 
pembangunan, di samping design dan lokasinya. 

Yang banyak lagi dikemukakan adalah anggapan bahwa statusnya kabur. 
Katanya provek swasta, tetapi banyak pejabat-pejabat Pemerintahan yang tersang 
kut di dalamnya, dan akan melakukan peranan yang menentukan. Oinyatakan bah· 
wa ada invisible hand atau invisible power yang melakukan peranan. Adapula 
anggapan, bahwa pejabat-pejabat penting dijadikan alat oleh swasta. 

Oleh karena itu tuntutannya, jika benar-benar proyek swasta, buatlah yang 
swasta. Jika sudah demikian maka tidak ada persoalan lagi, "no problem" kata para 
mahasiswa dari Jakarta. Dan jika dijadikan proyek OKI pun, lalu juga "no problem". 
Tetapi sebaliknya juga ada yang menghendaki, jika benar-benar proyek kebudayaan, 
mestinya Pemerintahlah yang menangainya. 

Sarjana-sarjana Ekonomi yang didengar pendapatnya menyatakan, bahwa 
status "Swasta" atau "Pemerintah" dan sifat yang dikatakan budgetair atau non 
governmental budgetair adalah tidak rnenjadl persoalan, yaitu jika ditinjau dari su 
dut ekonomi macro. Karena akibatnya toch sama saja. Yang menjadi persoalan 
adalah penggunaan dana, agar jangan terlalu banyak dana-dana dari masyarakat 
yang disedot untuk kepentingan proyek-proyek yang tidak sesuai dengan skala 
prioritas pembangunan. 

Berdasarkan hasil dari public hearing dilanjutkan dengan hasil dari hearing 
dan rapat-rapat kerja dengan Pemerintah, maka kiranya dapatlah pendapat-penda· 
pat yang berbeda-beda tadi dipertemukan, dengan mengambil jalan yang dapat di 
laksanakan, tanpa menimbulkan pertentangan-pertentangan. 

Penjelasan problema: 

Berdasarkan asumsi inilah DPR-AI mengemukakan pikiran-pikiran mengenai 
problema penyelesaiannya sebagai berikut: 

Proyek M.1.1. adalah pertama-tama proyek kebudayaan, dan selanjutnya 
proyek kepariwisataan yang mempunyai lingkup (scopenya) nasional. Dua sifat 
proyek yang saling memanfaatkan. 

Proyek yang demikian tadi hendaknya ditangani oleh Pemerintah Pusat, 
oleh Oepartemen P & K (Dir. Jen. Kebudayaan) dan Oepartemen Perhubungan 
(Dir.Jen. Pariwisata). 

Tetapi karena skala prioritas pembangunan sekarang ini belum mencakup 
penanganan proyek-proyek semacam proyek M.1.1. ini, maka adalah lebih baik, 
apabila ada Sadan semi Pemerintah atau swasta yang bersedia/sanggup menangani· 
nya, dengan ketentuan, bahwa pelaksanaannya tidak akan mengganggu/mengurangi 
pelaksanaan prioritas pembangunan. 

OKI Jaya, sebagai lbukota Negara Republik Indonesia telah mempunyai 
rencana untuk membangun proyek M.1.1. itu, dengan nama "BHINNEKA.TUNG 
GAL IKA". Kemudian Yayasan "Harapan Kita" mempunyai gagasan yang lebih 
luas, dan sudah mulai menanganinya. 
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Maka seyogyanyalah jika Yayasan "Harapan Kita" bertemu dengan Pemerin· 
tah OKI Jaya, untuk mendapatkan persesuaian/keserasian dalam penanganan 
selanjutnya. 

Sedang Pemerintah Pusat (Dir.Jen. Kebudayaan dan Dir.Jen. Pariwisata) 
yang juga sudah mempunyai pemikiran tentanq proyek-proyek semacam itu, hen· 
daknya mengadakan pengawasan, pengarahan dan bimbingan. 

Sebegitu jauh yang menimbulkan reaksi-reaksi/kehebohan dalam masya 
rakat adalah bentuk statusnya Badan Penyelenggara proyek M.1.1. ini yang diang 
gap/dirasakan masih kabur, maka kiranya kejelasan Sadan penyelenggara itupun 
perlu dipertegas, jika swasta dipertegas keswastaannya, jika semi Pemerintah diper 
tegas ke semi Pemerintahannya. 

Maka di bawah ini OPR-RI mengemukakan 4 (empat) macam alternatif 
mengenai status dan bentuk penyelenggaraan proyek tersebut, yang kiranya dapat 
dipilih/dipertimbanqkan oleh Yayasan "Harapan Kita", OKI Jaya dan juga Pemerin 
tah (Dir.Jen. Kebudayaan dan Dir.Jen. Pariwisata). 

Namun alternatif apapun juga yang akan dipertimbangkan, ada syarat-syarat/ 
ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan/penanganan 
selanjutnya nanti. 

Syarat-syarat/Ketentuan-ketentuannya adalah sebagai berikut: 

a. Segala sesuatunya dilakukan secara wajar, berdasarkan ketentuan hukum 
dan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada keluar·biasaan atau kelstl 
mewaan-keistimewaan yang bersifat penyimpangan atau penyalah-gunaan 
ked u dukan/ke k uasaan. 

b. Adanya kematangan feasibility study dan reportnya. 

c. Oilaksanakan secara bertahap, dalam waktu yang agak panjang, agar tidak 
mengganggu penggunaan dana-dana yang tersedia untuk pembangunan menurut 
skala prioritas. 

d. Pemerintah harus mengawasi, mengarahkan dan membimbingnya, termasuk 
design dari proyek M.1.1. itu sendiri. 

Adapun alternatif-alternatif yang dapat dikemukakan, berdasarkan pendapat· 
pendapat yang dikemukakan oleh beberapa pihak selama public hearing, hearing 
dan rapat kerja adalah sebagai berikut: 

Alternatif I. Diserahkan kepada DKI Java. sebagai lbukota Negara Republik In 
donesia. 

1. Proyek M.1.1. tetap termasuk dalam masterplan OKI yang tercantum dalam 
daftar proyek-proyek PELITA OAERAH, sebagai halnya proyek Ancel, Pluit, 
Industrial estate, Taman Ismail Marzuki dan lain-lain. 

2. Pelaksanaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah OKI Java, se 
dang Yayasan "Harapan Kita" sebagai pemrakarsa dan pendukung cita-clta 
membantu mengumpulkan dana-dana. 

3. Meskipun dilaksanakan oleh OKI Jaya namun harus ditonjolkan aspek-aspek 
nasionalnya tidak hanya berorientasi kepada OKI Java sendiri. 
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4. Pembiayaan diperoleh dari hasil pengembangan proyek, dengan biaya investasi 
permulaan dari Pemerintah Daerah dan partisipasi swa'sta, pertama·tama 
Yayasan "Harapan Kita". 

5. Sebagai proyek DKI Jaya dalam taraf pembangunannya dapat dibentuk suatu 
otorita dan dalam taraf selanjutnya untuk pengelolaan (management) dan 
pembinaan dapat dibentuk sebuah Sadan Usaha, diselenggarakan secara komer· 
siil tanpa mengurangi segi-segi idiilnya. 

Alterntif 11. Kerjasama DKI Jaya dengan Yayasan "Harapan Kita". 

1. Antara Pemerintah DKI Jaya sebagai Sadan Hukum dan Yayasan "Harapan 
Kita" diadakan kerja sama untuk pelaksanaan pembangunan proyek. 

2. Bentuk dan status wadah kerja sama atas dasar kedudukan yang sama ditetap 
kan dalam suatu perjanjian bersama. 

3. Pelaksanaan atas dasar perjanjian terse but ad. 2 dapat diserahkan kepada pihak 
ke-111 sebagai pelaksana ataupun pengelola dalam suatu kontrak pembangunan 
dan kontrak pengelolaan atas dasar konsesi, sebagaimana halnya proyek Pacuan 
Kuda. 

4. Pemerintah OKI Jaya berkewajibanmernberikan fasilitas serta konsesi yang di· 
perlukan, sedangkan biayanya diusahakan oleh Yayasan "Harapan Kita" serta 
oleh pernegang kontrak, baik dari dalarn rnaupun luar negeri. 

5. Yayasan "Harapan Kita" tetap diakui sebagai pemrakarsa dari proyek M.1.1. 
dan proyek M.1.1. tetap dikemukakan sebagai proyek Nasional, untuk mengun 
dang par tisipasi daerah·daerah. 

Alternatif 111. Pelaksanaan oleh suatu P. T. 

1. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan serta pembinaan proyek diserah 
kan pada suatu Badan dan berstatus P. T. 

2. Pendiri-pendiri P. T. ialah: 
Yayasan "Harapan Kita"; 
Pemerintah DKI Jaya; 
Badan-badan/Orang-orang Daerah; 
Pihak-pihak lain yang berminat. 

3. Usaha dan tujuan P. T. membangun dan mengembangkan proyek berdasarkan 
prinsip ekonomi perusahaan yang dapat dimanfaatkan untuk pe,1gembangan 
segi-segi kebudayaan (id iii). 

4. Partisipasi dan pemupukan modal diusahakan melalui penjualan saham-saham 
secara luas serta penyertaan secara aktif sebagai pemegang saham dari Pemerin 
tah Daerah di seluruh Indonesia. Kemudian P.T. ini dapat berkembang sebagai 
Public Company. 

5. Untuk kelancaran usaha dapat dibentuk Sadan Penasehat yang terdiri dari un 
sur-unsur Pemerintah dan Tokoh-tokoh Swasta. 

6. Pemerintah memberikan pengarahan usaha dan service yang diperlukan dalam 
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batas-batas ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku. 
7. Bentuk P.T. joint dapat menjamin aspek nasional dan menampung asplrasi 

aspiras] masyarakat serta gagasan Yavasan "Harapan Kita". 

Alternatif IV. Tetap Proyek Yayasan "Harapan Kita" sepenuhnya. 
1. Pelaksanaan proyek menjadi tanggung-jawab sepenuhnya dari Yayasan "Hara p 

an Kita", sebagai Badan Swasta Murni, dalam rangka pengisian masterplan OKI 
Jaya sebagai lbukota Negara Republik Indonesia. 

2. Pemerintah membentuk sebuah Badan Pengawas, terdiri dari Pemerintah OKI, 
Unsur-unsur Pemerintah Pusat, dan Tokoh-tokoh Budayawan, untuk mengawasi 
serta menjarnin status keswastaannya dan unt'uk memberikan bimbingan 
pada segi kebudayaannya. 

3. Pelaksanaannya sebagai wadah adalah Yayasan, sedang operasinva diserahkan 
kepada sebuah Badan Penyelenggara (Direksi atau Managing Director) yang di· 
bsntuk oleh Yayasan sendiri. 

4. Unit·unit yang bersifat idiil tetap ditangani oleh Direksi Yayasan sendiri, se 
dang Unit-unit yang dapat dimanfaatkan untuk usaha komersiil dapat diseleng 
garakan oleh P.T. atau C.V. 

5. Jika semuanya telah terselenggara/terwujud maka kedudukan Oireksi dapat 
dialihkan menjadi P. T. agar dapat melakukan management atau mengelola 
tanpa terus menerus memerlukan dana-dana dari sumbangan-sumbangan. 

Demikianlah empat macam alternatif yang diamjukan oleh DPR-RI dan yang 
kiranya dapat dipertimbangkan. 

II. HARi DEPAN GENERASI MUDA 

Pendahuluan 
Dalam usaha mtngumpulkan keterangan·keterangan di sekitar proyek Mini· 

atur Indonesia "Indonesia tndah" selama rapat kerja, hearing dan public hearing, 
Panitia Khusus M.1.1. telah mendapatkan keterangan-keterangan di luar persoalan 
sekitar proyek M.1.1. yang terutama diberikan oleh Pers dan oleh pihak mahasiswa 
dari Jakarta, Bandung daA Yogyakarta. Sesuai dengan tugas yang diberikan oleh 
DPR·RI kepada Panitia Khusus M.1.1. yang harus selesai pada waktu terbatas, 
maka Panitia Khusus M.1.1. hanya dapat mencatat keterangan-keterangan untuk 
selanjutnya bersama dengan pendapat dan kesirnpulan Panitia Khusus M.1.1. diaju 
kan kepada DPR-RI untuk dibahas khusus oleh alat kelengkapan lainnya di DPR-RI 
pada lain kesempatan. 

Kateran91n-keteran91n yang menonjol 

Keterangan-keterangan yang menonjol yang diajukan oleh plhak mahasiswa 
dan pers adalah berkisar pada masalah-masalah: 

a. kebebasan mimbar; 
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b. pengertian back to campus; 
c. usaha-usaha dalam memajukan dan mempertinggi mutu pendidikan; 
d. jaminan lapangan kerja, setelah melalui masa pendidikan mereka; 
e. perlunya kegiatan-kegiatan extra-perlementer. dalam arti social control; 
f. partisipasi dalam pembangunan; 
g. menegakkan rule of law dengan pengisian hukum nasional. 

Keterangan-keterangan yang menonjol tersebut dan cara penyajiannya dan 
pembahasannya selama public hearing Panitia Khusus M.1.1., dapat dikelompokkan 
dalam beberapa masalah sebagai berikut: 

a. Generasi muda ingin menyatakan pendapatnya mengenai hal-hal yang mereka 
anggap penting, baik yang mengenai diri mereka sendiri, maupun yang me· 
ngenai soal-soal dalam masyarakat dan Pemerintahan. 

b. Generasi muda pada umumnya tidak sabar dalam cara dan kecepatan penyele 
saian persoalan-persoalan dalam masyarakat oleh pihak yang berwajib. 

c. Generasi muda tidak puas, khawatir dan merasa tidak aman terhadap berbagai 
hal dalam masyarakat, khususnya yang menyangkut kehidupan, pendidikan 
dan hari depan mereka. 

d. Generasi muda merasa diperlakukan tidak adil, misalnya kalau perbuatan 
perbuatan yang salah dari sebagian mereka diberi nama besar "dekadensi moral" 
dan dilemparkan kepada alamat mereka; mereka menyatakan tidak benar, 
kalau tiap pendapat mereka yang dianggapnya murni, diberi kwalifikasi oleh 
yang berwajib dengan sikap a priori sebagai "ditunggangi" oleh pihak lain. 

e. Generasi muda dalam banyak hal mempunyai pendapat mereka sendiri, yang 
berlawanan dengan pendapat generasi sebelumnya. Hal itu disebabkan antara 
lain oleh perbedaan sistem nilai antara generasi muda dan generasi sebelumnya. 

Kesimpulan: 

Dalam usaha mengumpulkan keterangan·keterangan sekitar proyek Miniatur 
Indonesia "Indonesia lndah" selama rapat kerja, hearing dan public hearing, Panitia 
Khusus M.1.1. telah mendapatkan konfirmasi bahwa di kalangan generasi muda dan 
mahasiswa terdapat frustrasi-frustrasi, yakni perasaan-cerasaan takut dan tertekan 
dan rasa tidak puas terhadap bermacam-macam hal, khususnya yang menyangkut 
hari-depan mereka. 

Ternyata bahwa antara generasi muda dan generasi sebelumnya terdapat 
perbedaan-perbedaan pendapat dan perbedaan sistem nilai yang cukup besar, yang 
dibentuk oleh pengalaman·pengalaman dan waktu serta lingkungan masing·masing. 

Kadang-kadang perbedaan-perbedaan itu berbentuk sikap curiga antara para 
pemuda dan mahasiswa dengan Pemerintah. Perbedaan-perbedaan pendapat dan 
perbedaan sistem nilai antara,generasi muda dan generasi sebelumnya sering dina 
makan "generation.gap", Perbedaan-perbedaan pendapat dan sikap curiga antara 
para pemuda dan mahasiswa dengan Pemerintah dapat dinamakan "cornrnunica 
tion-gap". 
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Saran-saran: 

1. Perbedaan-perbedaan pendapat dan sistem nilai yang wajar dalam Negara 
Republik Indonesia tidak boleh dibiarkan berkembang terus menjadi "genera 
tion-gap" dan "communication-gap", yang dapat rnenimbulkan konflik-konflik 
fisik dalam masyarakat kita yang sedang membangun. Karena ltu kita semua 
dan terutama Pimpinan-pimpinan masyarakat serta para ahli di bidang pen· 
didikan, kebudayaan, anthropolegi, sosioloql, psikologi, pers dan lain-lain, 
harus secara lebih serius mencurahkan lebih banyak perhatiannya pada seal· 
seal yang menyangkut generasi muda dan hari-depannva. 

2. Kiranya problema utama yang mendesak untuk dipecahkan, baik untuk memu 
dahkan saling pengertian antara generasi muda dan generasi sebelumnya, mau 
pun untuk memudahkan penanggulangan bersama daripada masalah-masalah 
yang urgen perlu dieiptakan alat atau instrumen dalam sistem komunikasi 
antara generasi muda dan generasi sebelumnya, khususnya mereka yang ber 
ada dalam Pemerintahan. 
Komunikasi yang demikian ltu perlu untuk menjamin pertukaran pendapat 
yang besar artinya bagi suksesnya pembangunan. 

3. Generasi muda perlu diikutsertakan dalam proses pembangunan, untuk lebih 
menjamin akselerasi pembangunan dan untuk mengamankan hari-depan mere 
ka, menuju masyarakat adil dan makmur, materiil dan splritui], masyarakat 
yang penuh kesayangan, masyarakat yang diridoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. 

4. Khusus mengenai pendalaman dan penyelesaian soat-soal sekitar hari-depan 
generasi muda, DPR·RI akan menugaskan alat Kelengkapannya untuk me· 
nangani. 

KESIMPULAN UMUM 

1. Sebagai lembaga politik yang mewakili kepentingan rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik _Indonesia perlu mengemukakan pendapatnya atas proyek 
Miniatur Indonesia "Indonesia lndah" menurut proporslnva, termasuk adanya 
kegelisahan di kalangan masyarakat. Tetapi sekalipun demikian sebagai Lemba 
ga Legislatif maka adalah bukan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Repu 
blik Indonesia untuk mengadakan penelitian teknis dan persetujuan atas pro 
yek Miniatur Indonesia "Indonesia lndah" mengingat, bahwa penilaian dan per 
setujuan tersebut adalah wewenang Lembaga Execut!f/Pemerintah. 

2. Mengakui dan menghormati kebebasan hak azasi serta kewajiban setiap organi 
sasi dan perorangan, sepanjang tiada mengganggu dan merugikan pihak lain 
yang memperoleh jaminan yang sama dari UUD 1945. 

3. Menerima baik dan mencatat jaminan Pemerintah Republik Indonesia, bahwa 
pembiayaan negara dan skala prioritas Pelita tidak akan terganggu dan menye 
rukan agar tidak diadakan punquten-punquten dana wajib dari dan di daerah 
dengan cara dan dalam bentuk apapun. 

4. Menyerukan agar segala sesuatunya dilakukan secara wajar, berdasarkan keten 
tuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada keluar-biasaan 
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dan keistimewaan yang bersitat penyimpangan atau penvalah-qunaan keduduk· 
an/kekuasaan. 

5. Menyerukan agar proyek Miniatur Indonesia "Indonesia lndah" dimulai sete 
lah selesainya feasibility report. 

6. Menyerukan agar proyek Miniatur Indonesia "Indonesia lndah" dilaksanakan 
secara bertahap, dalam waktu yang agak panjanq, agar tidak mengganggu 
penggunaan dana·dana yang tersedia untuk pembangunan menurut skala 
prioritas. 

7. Berpendapat, bahwa Pemerintah berkewajiban untuk mengawasi dan mengarah 
kan proyek Miniatur Indonesia "Indonesia lndah" dengan jalan membentuk 
suatu Sadan Pengawas yang terdiri antara lain atas unsur-unsur Pendidikan dan 
Kebudayaan, Pariwisata, OKI Jaya. 

8. Menerima baik dan mencatat pernyataan Yayasan "Harapan Kita", bahwa: 
a. akan tetap dijaga sifat keswastaannya sesuai dengan Undang·undang No. 

18tahun 1961. 
b. tidak akan ada atau diadakan tempat-tempat kemaksiatan seperti periudl 

an dan lain·lain. 
9. Menyerukan kapada Pemerintah agar partisipasi masyarakat dalam rangka sosial 

control hendaknya diterima dengan wajar sekalipun merupakan kritik dan 
menyerukan kepada semua pihak, baik Pemerintah maupun semua golongan 
dalam masyarakat, agar prasangka·prasangka yang negatif hendaknya jangan 
dikemukakan secara tergesa-gesa tanpa lebih dahulu melakukan penelitian. 

10. Berpendapat perlu meningkatkan komunikasi antara generasi muda dan genera 
si sebelumnya, khuwsnya yang ada dalam pemerintahan, untuk menjamin 
lancarnya pertukaran pendapat yang besar artinya bagi suksesnya pembangun· 
an. 

11. Demi mempertahankan dan menyelamatkan kemerdekaan, keamanan dan ke 
tertiban, Pancasila dan UUD 1945, sangat wajar bahwa Pamerintah seperti 
sampai sekarang ini, lebih meningkatkan kewaspadaan nasional dan bertindak 
berlandaskan peraturan dan hukum-bukum yang berlaku. 

12. Menyerukan kepada semua pihak agar perbedaan pendapat jangan sampai men 
jurus menjadi konflik fisik dan agar perbedaan pendapat tersebut termasuk 
perbedaan pendapat terhadap kegiatan ekstra parlementer dan larangannya, 
diselesaikan dengan jaminan UUD 1945 secara konsitusionil. 

13. Khusus mengenai pendalaman dan penyelesaian soat-soal sekitar hari-depan 
generasi muda Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan menugas 
kan Alat Kelengkapannya untuk menangani. 

PIMPINAN 
PANITIA KHUSUS M.1.1. DPR-RI 

Ketua, 

Martono. 

Jakarta, 4 Maret 1972 
PIMP I NAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 

Wakil Ketua, 

Ors. Sumiskum. 
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B. Proses Kelahiran Undano-undang Perkawinan. 

a. Pembicaraan Tingkat I. 
Dengan Amanat Presiden tanggal 31 Juli 1973 No. 02/TU/V 11/73 

Pemerintah telah menyampaikan RUU tentang Perkawinan kepada DPR-RI. 
Dalam Amanat Presiden tersebut, antara lain diharapkan agar pem 

bahasannya mendapat prioritas utama bahkan diharapkan dapat diselesaikan 
dalam masa sidang yang bersangkutan. Pada rapat Pimpinan Dewan Perwa 
kilan Rakyat Republik Indonesia yang diadakan pada tanggal 18 Agustus 
1973, diputuskan untuk membahas RUU tentang Perkawinan tersebut dan 
dilakukan dalam rapat gabungan antara Komisi Ill dan Komisi IX. 

Namun demikian sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPR-RI yang 
tercantum dalam pasal 93 avar 3, masalah tersebut masih perlu ditetapkan 
lebih lanjut oleh Badan Musyawarah DPR-RI. Kemudian Badan Musyawarah 
tanggal 20 Agustus 1973 menyetujui keputusan rapat Pimpinan tersebut. 
Pemerintah memberikan penjalasannya pada Pembicaraan Tingkat I di ha· 
dapan Sidang Pleno DPR-R I hari Kam ls tanggal 30 Agustus 1973. 

Pada kesempatan tersebut yang bertindak mewakili Pemerintah ada 
lah Menteri Kehakiman Prof. Umar Senoadji SH, bersama dengan Menteri . 
Agama Prof. Dr. Mukti Ali. 

Dalam penjelasannya kepada DPR·RI Pemerintah menegaskan bahwa 
pada waktu penyusunan RUU ini Pemerintah telah mengikutsertakan se 
cara aktif unsur-unsur keagamaan dan kerohanian dalam merumuskan sah 
atau tidaknya suatu perkawinan. 

Dalam penjelasan selanjutnya tentang asas dasar dari RUU Perkawin· 
an dimaksud, Menteri mengemukakan bahwa, pemeliharaan budi pekerti 
yang luhur dan memegang teguh cita-cita rakyat yang luhur merupakan 
sumber utama begi Pemerintah dalam mencarl semangat, memberi jiwa dan 
membentuk isi RUU Perkawinan tersebut. 

Karena itu norma Agama merupakan faktor penting yang harus dtoer 
hatikan. 

Menteri mengemukakan juga bahwa hampir setiap masalah yang 
menyangkut usaha untuk memperbaiki kehidupan dalam pembangunan 
ada kaltannya dengan masalah-masalah lain. 

Kita berketetapan hati, demikian Menteri, dalam melaksanakan 
pembangunan itu perbaikan mutu kehidupan lahir dan perbaikan mutu 
rohani kita kejar sekaligus, justru karena kita sadar bahwa perbaikan yang 
serasi antara keduanya akan menjamin usaha untuk mencapai kehidupan 
yang makin bertambah baik. Demikian pula dalam usaha untuk meninggi· 
kan martabat dan harkat manusia Indonesia dalam membangun dirinya di 
alam kemerdekaan. 

Lebih lanjut dijelaskan, bahwa pemeliharaan budi pekerti kemanusia· 
an yang luhur, dalam Negara yang berdasarkan Pancasila, sudah tentu nor 
ma-norma serta ajaran-ajaran agama merupakan faktor yang harus diperhati 
kan. 
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Ditegaskannya, bila kita berbicara tentang cita-cita moral rakyat yang 
luhur, sudah tentu nilai-nilai kepribadian kita yang tinggi sebagai warisan 
kebudayaan tidak boleh diabaikan. 

Dalam pada itu harus disadari kebhineka tunggal ikaan bangsa kita 
yang berjumlah lebih dari 125 iuta penduduk, terdiri dari berbagai suku dan 
memiliki pula macam ragam adat istiadat, memeluk agama berbeda-beda, 
berhasrat bulat untuk tetap bersatu sebagai bangsa yang merdeka untuk 
bersama-sama menikmati kehidupan yang bertambah baik. 

Dalam penjelasan atas RUU Perkawinan disebutkan, bagi negara 
dan bangsa Indonesia adalah rnutlak adanya Undang-undang Perkawinan 
Nasional yang sekaligus menampung prinslp-prinslp dan memberikan landas 
an Hukum. 

Selanjutnya dijelaskan pula, bahwa tujuan untuk membentuk suatu 
rumah tangga yang kekal dalam suatu parkawinan perlu ditunjang dengan 
suatu slkap dasar untuk tidak mempermudah perceraian ataupun poligami 
yang tidak sesuai dengan kemurnian ajaran agama yang dianut seseorang. 
Karena itu baik perceraian maupun poligami hanya diperbolehkan secara 
restriktif (terbatas) dalam keadaan dan menurut syarat-syarat tertentu. 
Di ,amping itu dijelaskan, RUU Perkawinan tersebut adalah dimaksudkan 
untuk menaikkan kedudukan wanita pada tsmpat yang semestinya. 

Perlindungan terhadap perkawinan yang akan menjadi azas dalam 
RUU Perkawinan ini sekaligus ditujukan untuk mengangkat derajat, harkat 
dan martabat kaum wanita. 

Mengenai rumusan bahwa: "perkawinan sah bila dilakukan di hadapan 
pencatat perkawinan dan dilangsungkan menurut ketentlian undang·undang 
ini", dijelaskan oleh Pemerintah, bahwa hal ini berarti RUU ini tidak menu 
tup, tidak menyia-nyiakan, bahkan mengikutsertakan secara aktif unsur 
unsur keagamaan dan kerokhanian. 

Dijelaskan pula, bahwa selain memuat unsur-unsur keagamaan, RUU 
Perkawinan juga memuat unsur-unsur adat, unsur-unsur Kitab Undang 
Undang Hukum Perdata, yang selama ini termasuk yang dijadikan bahan 
bahan ketentuan dalam hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. 
Bahkan bagi orang-orang yang tidak tertampung dalam ketentuan-ketentuan 
perkawinan yang berlaku sekarang itupun terbuka i<emungkinan untuk 
diatur dengan RUU Perkawinan ini, 

Hal ini dikemukakan dalam hubunqan Pembukaan UUD 1945 yang 
menghendaki agar Negara mengatasi segala faham golongan, faham perse 
orangan, dan menginginkan persatuan yang meliputi segenap Bangsa Indo 
nesia. 

Juga disebutkan, bahwa Garis-garis Beser Haluan Negara yang me 
nyangkut Wawasan Nusantara merupakan kesatuan hukum dalam arti, 
bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi kepentingan nasional. 
Dengan demikian RUU ini merupakan usaha untuk menuju kepada unifika· 
si, uniformitas dan homogenitas hukum. 

Karena perkawinan erat hubungannya dengan kesejahteraan keluarga, 
make dikemukakan pula bahwa RUU Perkawinan itu mencakup pula upaya- 
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upaya untuk melindungi hak azasi suami ataupun isteri. 
Demikian pula RUU Perkawinan yang diajukan ini menampung 

masalah-masalah yang mempunyai pengaruh terhadap kependudukan, 
yakni dalam hubungan batas umur untuk kawin dan perceraian. Pemerintah 
mengajukan RUU Perkawinan ini yang memuat dasar-dasar mengenai per 
kawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. 

Dasar-dasar yang penting adalah mengenai azas dan dasar perkawinan; 
sahnya perkawinan; svarat-svarat mengenai perkawinan; hak dan kewajiban 
suami isteri; putusnya perkawinan; akibatnya, anak; hak dan kewajiban 
antara orang tua dan anak serta perwalian. Demikian penjelasan Pemerin 
tah yang disampaikan oleh Menteri Kehakiman Prof. Umar Seno Adji, SH. 

b. Pembicaraan tingkat II RUU Perkawinan. 

Pembicaraan tingkat 11/Pemandangan Umum para Anggota atas RUU 
tentang Perkawinan berlangsung dua hari, yaitu Senin tanggal 17 September 
1973 dan Selasa tanggal 18 September 1973. Jawaban Pemerintah atas 
pemandangan Umum para Anggota tersebut diberikan pada hari Kamis 
tanggal 27 September 1973. Pokok-pokok pikiran yang dikemukakan dalam 
pemandangan umum para anggota tersebut antara lain sebagai berikut. 
Fraksi ABRI dengan jurubicara R. Tubagus Hamzah, antara lain mengemu 
kakan: 

Massiah perkawinan adalah merupakan masalah nasional dan harus dili 
hat dari segi kepentingan nasional secara keseluruhan, sehingga dapat 
mendokati obyektivitas dalam pembahasannya sorta dapat dihindari 
subyektivitas yang sernpit. 

Masalah perkawinan selain merupakan masalah pribadi, juga mempunyai 
tempat yang penting dalam agama, keluarga, marga, suku, rumpun dan 
sebagainya sorta bertitik tolak dari ikatan lahir batin antara seorang 
pria dan seorang wanita untuk membontuk keluarga. 
Dalam mombahas RUU Perkawinan ini Fraksi ABRI memintakan perhati 
an tentang generasi baru dan perlunya jarninan agar calon suami/isteri 
tolah matang fisik maupun montalnya sohingga dapat mowujudkan 
tujuan perkawinan secara balk tanpa berakhir dengan perceraian. 
Menutut FABRI, catatan sipil atau pencatat perkawinan, selain sebagai 
unsur penting untuk data statistik juga memberikan kepastian hukum, 
dengan tidak mengurangi keabsahan perkawinan menurut ketentuan 
adat maupun agama. 
FABRI juga meninjau masalah perkawinan dari aspek ketahanan nasl 
onal, khususnya ketahanan bidang sosial. 

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia yang dijurubicarai H. Pamuji dalam 
pemandangan umumnya antara lain mengemukakan: 

Menginginkan adanya suasana yang tenang dan kebijaksanaan yang pe 
nuh toleransi dalam membahas RUU Perkawinan. 



Materi yang diatur dalam RUU ini cukup rum it, sensitif dan menyentuh 
kaidah hukum keagamaan dan oleh karenanya maka RUU ini harus 
memuat tiga unsur pokok yaitu: agama, adat dan administrasi negara. 
Serta hendaknya agamalah yang menjadi pendorong dan motivasi dari 
lahirnya RUU ini. 

Kelangsurl!!an perkawinan yang sah dilangsungkan menurut hukum adat 
atau hukum agama, tidak perlu menyingkirkan adanya pencatatan seba 
gai persaratan kelengkapan/ketertiban administrasi negara. 
FPDI menyatakan mutlak diperlukan adanya UU perkawinan yang ber 
sifat nasional dan menjamin kesatuan/persyaratan bangsa yang berbhine· 
ka tunggal ika, yang sebenarnya sudah sejak lama diinginkan bahkan 
sebenarnya sudah ada tuntutan sejak jaman RA Kartini. 

Fraksi Karya Pembangunan dengan juru bicara Ny. Nelly Adam Malik dan 
K. H.S. Oodratullah antara lain mengemukakan pckok-pokok pikiran sebagai 
berikur: 

Masalah RUU Perkawinan sebagai sarana untuk menciptakan kehidupan 
yang kekal dan bahagia adalah menjadi bagian dari perjuangan kaum 
wanita Indonesia dan telah puluhan tahun mengalami kegagalan. 
Banyaknya persengketaan dalam perkawinan dewasa ini disebabkan 
tidak jelasnya hukum perkawinan yang berlaku. 

Cinta kasih suami isteri yang bersifat total dan eksklusip menuntut ada 
nva perkawinan yang menogam dan kekal, Hanyalah dalam keadaan yang 
luar biasa serta dengan alasan-alasan istimewa saja suami dapat berpoliga 
mi. 

Kalau terjadi perkawinan, hendaklah akibat·akibatnya telah diatur dalam 
undang-undarl!! sehingga anak-anak tidak terlantar karenanya. 
Hal-hal seperti dikemukakan di atas menurut FKP adalah sudah tertam 
pung dalam RUU perkawinan dan sesuai dengan tuntutan kaum ibu. 
Oleh karenanya adalah mengherankan apabila ada kaum ibu yang rneno 
lak RUU ini dan bahkan menuntut agar Pemerintah menariknya kembali. 

.x; RUU yang diajukan oleh Pemerintah ini sebagai suatu prestasi yarl\! patut 
dibanggakan dalam mengatasi kebutuhan masyarakat sesuai dengan 
hukum yang ditetapkan dalam GBHN,· bahwa Nusantara merupakan 
satu kesatuan hukum dalam arti hanya ada satu hukum nasional. 
Selanjutnya F KP menunjuk beberapa pasal dalam RUU Perkawinan, 
khususnya pasal-pasal yang telah menampung pokok-pokok pikiran se· 
perti yang telah disampaikan oleh FKP dalam pemandangan umumnya. 

Fraksi Persatuan Pembarl!!unan dalam pemandangan umumnya diluru-bice 
rai oleh lima orang, yaitu: Ishak Moro, Balya Umar, Ny. H. Asmah Syahro· 
ni, T.H.M. Saleh dan H. Amin lskandar. 

Pokok-pokok pikiran Y•rl!! dikemukakan oleh Fraksi Persatuan Pembangun· an antara lain ialah: 
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FPP sangat menghargai dan berterima kasih kepada Pemerintah yang te 
lah mengajukan RUU Perkawinan kepada DPR. Tapi menyayangkan 
karena RUU tersebut masih mengandung banyak hal yang bertentangan 
dengan kesadaran hukum rakvat seperti yang secara sspontan dikurnan 
dangkan di seluruh pelosok nusantara dalam menanggapi RUU ini. 

Bagi FPP, masalah perkawinan bukan hanya mempunyai hubungan 
erat dengan agama, melainkan perkawinan itu adalah merupakan unsur 
agama dan pelaksanaannya adalah merupakan ibadah kepada Allah. 
Apabila perkawinan sebagai suatu ibadah itu mengalami perubahan 
perubahan aturannva maka berarti akan berubah pulalah agama itu ka 
rena unsurnya telah diubah. Adanya perubahan itu adalah bertentangan 
dengan UUD 1945 pasal 29 ayat 12) yang menjamin kemerdekaan tiap 
tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk ber 
ibadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. 
Pasal·pasal dalam RUU ini banyak yang mengambil over dari Ordonan· 
si. 
FPP sependapat tentang perlunya suatu hukum nasional, tapl tidak setuju 
bila cara pembentukan hukum nasional itu dengan menasionalisasikan 
hukum yang asing bagi rakyat Indonesia. 
Perlindungan kepada kedudukan kaum ibu/wanita seperti diatur dalam 
RUU Perkawinan dari Pemerintah ini, justru mempersulit kedudukan 
kaum wanita itu sendiri bahkan menjadi beban berat bagi wanita. 
Sebagai contoh dalam pasal 1 2 RUU disebutkan seorang janda baru 
boleh kawin sesudah 306 hari lhampir satu tahun), sedangkan putusnya 
perkawinan itu bukan dari kesalahannya sendiri. 
Conteh lain disebutkan oleh FPP ialah pasal 13 RUU mengenai perka 
winan dapat dldahului oleh pertunangan. Bila bertunangan mengakibat· 
kan kehamilan, maka pihak pria diharuskan kawin dengan wanita itu, 
Jika disetujui pihak wanita. Apabila pertunangan dibatalkan maka pihak 
yang bersalah diwajibkan memikul akibatnya, apabila ada pemberian 
tanda pengikat/atau pengeluaran untuk persiapan perkawinan. 

Menurut FPP pengaturan pertunangan dan akibatnya yang demikian itu, 
jelas tidak menjunjung tinggi martabat dan harkat wanita, malahan [us 
teru sebaliknya merendahkan derajat kaum wanita, sebab hal itu dapat 
diartikan adanya perlindungan hukum bagi siapapun yang akan melaku 
kan pergaulan bebas, sebagai masa percobaan bagi perkawinan. 
FPP juga melihat bahwa dalam RUU Perkawinan yang diajukan Pemerin· 
tah, pada beberapa pasal menyangkut aspek kewanitaan, telah dicoba 
untuk mengganti hukum-hukum agama tapi telah memperoleh revisi 
sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya bertentangan dengan surnber 
nya sendiri yakni lgama. Hal ini menurut FPP berarti bahwa Pemerintah 
kurang penghargaannya terhadap kesadaran hukum rakyat dan wajarlah 
apabila sebagian besar rakyat Indonesia telah memberikan reaksi keras 
terhadap RUU Perkawinan ini. 



Selama ini keyakinan umat 1slam sudah rnendapat perlindungan dan bim 
bingan dari Negara dan Pemerintah, maka hendaknya dalam seal perka 
winan inipun akan tetap diberikan perlindungan dan bimbingan. 

FPP tidak dapat memahami adanya suatu RUU yang di satu pihak ber 
tuiuan mensucikan perkawinan, sedangkan di lain pihak mengandung 
ketentuan·ketentuan yang tidak bermoral. Oleh karenanya FPP meng 
harapkan adanya jawaban dari pihak Pemerintah atas segala appeal yang 
telah disampaikan oleh FPP dalam pemadangan umumnya mengenai 
RUU Perkawinan. 

Jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum Para Anggota mengenai 
RUU tentang Perkawinan. 
Pada hari Kamis tanggal 27 September 1973, Prof. Dr. Mukti Ali yang me 
wakili Pemerintah telah menyampaikan jawaban atas pemandangan umum 
para anggota mengenai RUU tentang Perkawinan yang antara lain mengemu 
kakan hal-hal sebagai berikut: 

Tidaklah terpikirkan oleh Pemerintah untuk memaksakan RUU tentang 
Perkawinan ini tanpa peluang bagi adanya perbaikan dan penyempurna 
an oleh DPR-RI, karena Pemerintah menyadari bahwa dalam sistem keta 
tanegaraan RI, DPR merupakan partner pemerintah dalam proses pem 
bentukan undang-undang. 

Pemerintah menghargai adanya keinginan untuk menyempurnakan RUU 
Perkawinan ini dan Pemerintah menllainya hal itu memantulkan warna 
warni yang indah dan bermanfaat bagi kehidupan parlementer yang de 
mokratis. 

Menurut Mukti Ali yang mewakili pemerintah, bahwa perbedaan pends 
pat yang jujur adalah merupakan rahmat, serta dibenarkan asalkan diser 
tai dengan kejujuran dan kesungguhan hati. Pemerintah yakin bahwa 
tanggapan dan sorotan para anggota terhadap RUU Perkawinan adalah 
didasari atas iktikad baik serta didorong oleh tanggungjawab moral dan 
konstitusional sesuai UUD 1945 dan falsafah Pancasila. 

Pasal 2 RUU yang oleh FPP dinilai kurang sempurna sebab kurang mene 
gaskan persyaratan keabsahan perkawinan menurut agama. atau yang 
oleh FPDI, dikemukakan bahwa seakan-akan aspek-aspek pencatatan se 
baqai superiuer dari kelangsungan perkawinan menurut agama, adalah 
bukan demikian yang dimaksud oleh Pemerintah sebab dengan sangat 
jelas ditentukan bahwa: 
"Perkawinan itu dilangsungkan menurut ketentuan hukurn perkawinan 
dari plhak-pihak yang melakukan perkawinan. 
Hal ini berarti bagi orang Indonesia yang beragama Islam, berlakulah 
Hukum Islam yang telah diterima dalam hukum adat itu, seperti pertu 
nva kehadiran seorang wali, beberapa orang saksi, pernyataan ijab qabul, 
adanya mahar (mas kawin) dan sebagainya". 

Oemikian antara lain jawaban Pemerintah atas pemandangan umum 
para Anggota mengenai RUU tentang Perkawinan. 
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C. Penegasan Presiden Soeharto terhadap RUU Perkawinan. 
Dalam pidatonya menvarnbut Peringatan lsra' Mi'raj Nabi Muhammad 

SAW. di Mesjid lstiqlal tanggal 26 Agustus 1973 malam, Presiden antara lain 
juga membantah, bahwa tidak benar RUU Perkawinan yang diajukan Pemerin 
tah itu bertentangan dengan Agama Islam, seperti yang dikemukakan oleh 
sementara pihak. 

Selanjutnya dikatakan oleh Presiden, bahwa tidak mungkin dan tidak 
masuk akal kalau Pemerintah mengajukan RUU yang bertentangan dengan 
aspirasi dan pandangan hidup masyarakat yang ada di Indonesia. Presiden 
mengatakan, bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang lebih dalam 
dan lebih jauh dari sekedar hubungan lahiriyah saja, oleh karena nilai-nilai 
agama dalam perkawinan mutlak diperlukan. 

Selanjutnva kepada semua pihak Presiden mengajak untuk dapat me· 
nahan diri dan sebagai orang beragama, Presiden berdoa, agar kita diberi 
lapang dada dalam mengatasi masalah-masalab yang dihadapi. 
Presiden memohon kiranya agar DPA bersama Pemerintah dapat membahas 
RUU Perkawinan tersebut dengan wajar dan memperhatikan semua kepentinq 
an yang ada dalam masyarakat. 

Demikian antara lain penegasan Presiden Soeharto mengenai RUU 
Perkawinan. 

D. Tanggapan dan Pernyataan Masyarakat Terhadap RUU Perkawinan. 
1. Pernyataan 14 (empat belas) orang tokoh wanita. 

Pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 1973, tokoh·tokoh wanita se· 
banyak 14 orang telah mengeluarkan pernyataan kepada DPR yang isinya 
antara lain mengharapkan segera terbentuknya Undang-undang Perkawinan 
yang sesuai dengan Undang·undang Dasar 1945 pasal 27 bahwa semua 
warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pernerin 
tahan. Dalam pernyataan itu juga dikemukakan agar Undang·undang Per· 
kawinan ltu _sesuai dengan konsensus yang dicapai dalam public hearing 
Komisi Ill dan IX dengan Kowani pada tanggal 19 dan 24 Pebruari 1973. 
lsi konsensus itu antara lain ialah perlunya ada kesepakatan antara calon 
suami dan calon istri dan hal ini adalah untuk mencegah adanya kawin 
paksa. Dalam konsensus juga disebutkan tentang batas umur minimum 
untuk kawin mengingat kepentingan kesejahteraan keluarga dan dikaitkan 
dengan program keluarga berencana. Juga ditekankan adanya azas mono· 
gami dalam perkawinan dengan pengecualian yang sangat ketat. Pernvata 
an dari keempat belas orang tokoh wanita, ditandatangani oleh Ny. Nani 
Suwondo, Ny. M. Wahyudi, Ny. Roebiono, Ny. N. Moerihadi, Ny. Karto 
wiyono, Ny. Kartika Soejono, Ny. T.O. lhrorni, Ny. Maria Ullah Subadio, 
Ny, Titi Sumbung, Ny. Soephie Sarwono, Ny. S.M. Sudarman, Ny. Mustami 
ruddin, Ny. M. Hutasoit dan Ny. S. Hanifa. Pertanyataan tersebut men· 
dukung pidato kenegaraan ·Presiden pada tanggal 16 Agustus 1973 yang 
lalu, khususnya mengenai i.JU perkawinan, demikian pernyataan empat 
belas orang tokoh wanita tersebut. 
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2. Pernyataan Dewan Penyantun Muzakkarah Ulama 
RUU Perkawinan yang diajukan Pemerintah pada DPR-RI harus 

benar·benar menghayati kehidupan ummat beragama, karena masalah 
perkawinan (pernikahan) tidak bisa dilepaskan dari prinsip agama. Selanjut· 
nya dikatakan, bahwa bila kepentingan ummat beragama tidak diperhatikan 
dengan sungguh-sungguh, berarti merupakan tindakan sewenang-wenang, 
yang pada hakekatnya merongrong Pancasila dan UUD 1945. Kepada 
Pemerintah diserukan agar diarnbil tindakan terhadap setiap perongrong 
an Pancasila dan UUD 1945 yang dapat menggoyahkan keutuhan nasional. 
Dan diserukan kepada Ulama dan Umrnat Islam bersama Ummat Pancasila 
lainnya untuk berdiri di belakang Pemerintah dalam menghadapi setiap 
pengrongrongan terhadap Pancasila dan UUD 1945, demikian Ketua Dewan 
Penyantun Muzakkarah Ulama. 
Pernyataan Kowani : 

Kowani (Kongres Wanita Indonesia). memohon kepada DPR-RI 
untuk memberikan prioritas pertama kepada RUU Perkawinan. Dewan 
Pimpinan KOWANI dalam pernyataannya yang dikeluarkan tanggal 20 
Agustus 1973, khususnya mengenai bagian UU Perkawinan. Selain me 
mohon kepada DPR-R/ untuk memberikan prioritas pertama kepada 
RUU Perkawinan itu, KOWANI dalam pernyataannya itu juga mengajak 
segenap Wanita Indonesia mencurahkan perhatiannya atas pembicaraan 
RUU Perkawinan itu dalam DPR-RI. Pernyataan itu ditandatangani oleh 
Ketua Priodik KOWANI Ny. F. Duriat dan wakil·wakilnya. KOWANI 
terdiri dar l unsur-unsur Wanita Katholik, Bhayangkari, Persit Kartika 
Chandra, PWKI, ISWI, Pertiwi, Perwari, Wanita Marhaenis dan Wanita 
Muslimat NU. 

3. Tanggapan dan Pernyata.an Generasi Muda Islam Terhadap RUU Perkawin 
an: 

Pada hari Senin tanggal 17 Agustus 1973 utusan Generasi Muda 
Islam Indonesia bermaksud akan menemui Pimpinan DPR-RI untuk me 
nyampaikan pernyataannya, ternyata tidak jadi mereka bertemu. Dalam 
pernyataan yang mereka berikan kepada para wartawan. antara lain ber 
bunyi bahwa RUU Perkawinan ini adalah untuk generasi muda, oleh karena 
nya kami mendesak hendaknya bapak-bapak memikirkan serta rnernper 
timbangkan sematang·matangnya RUU tersebut. Selanjutnya mereka 
mengingatkan Pemerintah agar segala tindakan dan langkahnya senantiasa 
berdasarkan kepada hukum dan bukan pada kekuasaan. 

Sedangkan dalam kasus RUU Perkewlnan mereka mendesak Peme 
rintah agar memberikan jaminan pelaksanaan hukum UU Perkawinan 
bagi setiap golongan dan agama masing-masing. Pernyataan itu ditanda 
tangani oleh J. Novel Alcaff, Dahrul CH, A. Djamin Hakim, Malidu Ah. T., 
Muslikh, Tarzaman Maimun Akhmadi dan Subandi Suryadiningrat. 
Saran-saran Ummat Agama Kong Hu Chu Terhadap RUU Perkawinan : 
Sebuah delegasi Majelis Tinggi Agama Kong Hu Chu sebanyak empat orang, 
dipimpin oleh Ketua Umum Soeryo Utomo pada hari Senin tanggal 26 
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Nopember 1973 telah diterima oleh Pimpinan Komisi Ill dan IX DPR-RI. 
Mereka menyampaikan saran-saran tentang RUU Perkawinan yang 

kini sedang dibahas DPR-RI. 
Ketua Komisi IX DPR-RI Jamal Ali SH. yang menerima delegasi 

itu dan memimpin pertemuan ltu menyampaikan penghargaan yang besar 
dan terima kasih atas saran yang diajukan dan lebih jauh akan mempetajari 
nya. 

4. Tanggapan Pimpinan DPA Tentang RUU Perkawinan : 
Pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 1973, Letjen. H.M. Sarbini selaku 

Pimpinan Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia menyatakan, 
bahwa sesuai dengan fungsinya DPA akan menampung masalah-masalah 
mengenai RUU Perkawinan, apabila terdapat hal-hal yang dirasakan oleh 
golongan agama bertentangan dengan ajaran-ajaran agama. Karena RUU 
Perkawinan itu sendiri masih merupakan rancangan, maka kewajiban OPR 
lah sebagai Sadan Legislatif untuk menyempurnakan RUU Perkawinan 
tersebut. sehingga diterima oleh semua pihak. 

Hal itu dikemukakan menjawab pertanyaan pers selesai mengadakan 
konsultasi dengan Presiden Suharto di Cendana. Menurut Sarbini adanya 
berbagai tanggapan dari masyarakat mengenai RUU Perkawinan yang kini 
sedang dibicarakan di DPR-RI di luar dugaan dan kurang menguntungkan 
bagi situasi pembangunan sekarang. 

�. Huru Hara Pada Rapat Pleno tanggal 27 September 1973. 
Pada saat berlangsungnya Sidang Pleno DPR tanggal 27 September 1973, 

yang beracarakan Pembicaraan Tingkat 11 Jawaban Pemerintah terhadap 
Pemandangan Umum para Anggota atas RUU Perkawinan, terjadilah kegaduh 
an oleh sekelompok pemuda-pemudi is lam sekitar 500 orang yang menerlakkan 
Jel-jel anti RUU Perkawinan. Bermula dari Balkan, kemudian menjalar ke 
Ruang Pleno. Peristiwa ini dikena1 dengan nama Peristiwa Akhir Sya'ban. 
Pada saat itu Menteri Agama sedang membacakan Jawaban Pemerintah. 
Ketika Menteri sedang menguraikan pasal demi pasal, dan baru berlangsung 
lebih kurang 20 menit, maka terjadilah keributan tersebut. Pimpinan Sidang 
Demo Pranoto, didampingi Drs. Soemiskum tidak berhasil menenangkan 
massa, kemudian menghentikan Sidang dan menganjurkan kepada para Ang· 
gota untuk meninggalkan Ruang Sidang, karena suasana tidak makin mereda. 

Pemuda-pemuda tersebut yang pada umumnya pelajar-pelajar Islam 
kemudian menduduki kursi-kursi dan meja Pimpinan sambil berteriak-teriak 
yang intinya tidak setuju dengan RUU Perkawinan. 

Ketua DPR-RI K.H. Dr. ldham Chalid dan Ketua Fraksi K.H. Masykur 
yang datang kemudian ke Ruang Pleno, tidak berhasil menenangkan massa. 

Bahkan Ketua DPR K.H. Dr. ldham Chalid berusaha meyakinkan 
mereka, dengan mengatakan "dalam RUU ini Aqidah Agama tetap dipegang 
teguh. Menghadapi situasi yang demikian, dengan cepat dan tepat Team Ke 
amanan dari l<.ODAM V JAYA bertindak cukup bijaksana, sambil menunggu 
bantuan dari SKOGAR, merekapun bersiap siaga mencegah terjadinya ke 
mungkinan pengrusakan-pengrusakan, tanpa melakukan tindakan kekerasan. 
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Ketue DPR ldham Cha/id berusaha menenangkan massa sewektu terjadi kertouten 
di gedung DPR tangga/ 27 September 1973 mengenai RUU Perkawinan. 

Para anggota dan khalayak rsms! memenuhi ruang sidang dalam rangka pem 
bicaraan RUU Perkawinan. 
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'Menteri Kehakiman Demar Seno Adji SH. sedang memberikan Keterangan me 
ngenai RUU Perkawinan di depan Sidang Pleno DPR. 
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Akhirnya pemuda-pemudi itu dapat dihalaukan dari Komplek Gedung MPR/ 
DPR-R I oleh satu kompi Pasukan Gabungan KODAM V JAYA. 

PANGDAM V JAVA May. Jen. G.H. Mantik mengatakan, bahwa yang 
terjadi di DPR-RI bukan demonstrasi hanya ribut·ribut saja, karena kurangnya 
disiplin masyarakat. 

Dalam Pidato Penutupan Masa Sidang ke- I Tahun Sidang 1973 - 1974, 
Ketua DPR-RI atas nama Pimpinan dan segenap Anggota OPR menyesalkan 
peristiwa 27 September 1973. 

KOPKAMTIB mengusut dalang keributan: 
PANGKOPKAMTIB Jenderal Soemitro memperingatkan, bahwa KOP 

KAMTIB akan mengadakan perhitungan terhadap orang-orang yang berada 
di belakang dan mendalangi keributan di Ruang Sidang DPR-RI ketika Peme 
rintah memberikan keterangan mengenai RUU Perkawinan. Dalam wawan 
cara antara Jenderal Soemitro dengan Drs. Sumadi di TVRI tanggal 1 Oktober 
1973 malam menyatakan, bahwa sejak dibentuknya DPR-RI hasil Pemilihan 
Umum, fungsi DPR-RI sangat baik sekali. Soemitro menilai Anggota·anggota 
OPR-RI berbicara dengan bebas, dalarn arti tidak lagi takut menyatakan 
pendapatnya, dengan demikian menggambarkan hidupnya Demokrasi di 
Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Tetapi dengan terjadinya keributan 
di ruang Pleno DPR-RI ketika Pemerintah sedang memberikan jawaban ter 
hadap RUU Perkawinan, Panglima KOPKAMTIB merasa terpukul, dan akan 
bertindak. Sehubungan dengan keributan-keributan yang ditimbulkan oleh 
para Pemuda-pemudi di dalam Sidang Pleno terbuka DPR-RI tanggal 27 
September 1973, KOMDAK METRO JAY A telah melakukan tindakan pena 
hanan dan pemeriksaan terhadap 4 orang yang disangka telah menggerakkan 
dan mempelopori keributan-keributan tersebut, kemudian menyusul 7 orang. 
Pengusutan atas mereka ini oleh LAKSUS KOPKAMTIBDA JAYA adalah 
untuk mengetahui latar belakang politis, dan mengetahui lebih mendalam 
siapa-siapa penggerak mereka dalam 'darnonstrasi tersebut. Dan pada tanggal 
6 Desember 1973 kembali lagi pernuda-pernudi pelajar Islam mendatangi 
DPR-R I, tetapi mereka tidak berhasil masuk, karena penjagaan yang cukup 
ketat dari petugas keamanan. 

Di antara mereka itu ada dua orang yang dapat meloloskan dirinya memasuki 
Komplek Gedung DPR-RI, yaitu Moh. Said dan Sudirman, kedua orang ini 
rnenyebarkan statement kepada pers, sedangkan pimpinan mereka yang nama 
nya Madeni ditahan, tetapi Abdul Malik yang merupakan salah seorang 
otaknya dapat meloloskan diri. Bunyi statement mereka antara lain : "Kami 
ingatkan kembali semboyan Orde Baru, tegakkan Keadilan dan Kebenaran." 
Dengan teriakan-teriakan Allahu Akbar dan yel-yel yang berbunyi menolak 
RUU Perkawinan serta mereka meminta pembebasan dua orang rekannya 
yang ditahan, yaitu Novel Alcaaf dan Cholis Ruhendi. 

Dapat dikemukakan, bahwa di atara mereka sebelum mendatangi Gedung 
DPR-R I, ada di antara mereka pagi-pagi telah mendatangi rumah Ketua Fraksi 
PPP K.H. Masjkur di Jalan Imam Bonjol Jakarta, dengan maksud mereka me· 
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minta agar K.H. Masjkur serta para Anggota Fraksi PPP jangan menghadiri 
Sidang·sidang DPR-RI. Di samping pemuda-pemudi pelajar Islam di Jakarta 
mendatangi DPR-RI, juga di luar Jakarta seperti Bandung beberapa ORMAS 
Mahasiswa pemuda-pemudi pelajar Islam membuat pernyataan yang nadanva 
serupa, menolak RUU Perkawinan itu. 

F. Proses Pembahasan RUU Perkawinan pada Pembicaraan Tingkat Ill. 
Menteri Agama Prof. Dr. Multi Ali telah menghadap Presiden Soeharto 

di Bina Graha untuk melaporkan hal-hal yang menyangkut tugas-tugasnya di 
lingkungan Departemen Agama, dan telah disampaikan juga kepada Presiden 
tentang tel ah diadakan dialog dengan Fraksi P-PP, Fraksi PD I, Fraksi Karya 
dan Fraksi ABRI mengenai RUU Perkawinan. 

Menteri Agama Mukti Ali selanjutnya mengatakan, bahwa dialog yang 
dilakukan itu merupakan omong-omong biasa yang bebas, yang dihadiri juga 
oleh Menteri Kehakiman Prof. Umar Senoadji SH. dan Menteri Sekretaris 
Negara Sudharmono, SH. Menurut Menteri Agama Mukti Ali, bahwa Pemerin 
tah mernperhatikan usul-usul perbaikan RUU Perkawinan yang diajukan oleh 
berbagai pihak, d�n diadakannya dialog dimaksudkan untuk melicinkan jalan 
pembicaraan dan pembahasan dalam rangka usaha segera merampungkan RU U 
Perkawinan sesuai dengan harapan. 

Menteri Agama juga telah mengadakan Lobbying dengan para Alim 
Ulama dalam acara berbuka puasa bersama sambil omong·omong mengenai 
RU U Perkawinan terse but. Selanjutnva, pada tanggal 8 dan 10 Oktober 1973 
Komisi Ill dan Komisi IX DPR-RI mengadakan Rapat Gabunqan untuk mem 
bicarakan prosedur teknis pembahasan ten tang R UU Perkawi nan. Pada tanggal 
9 Oktober 1973 Pimpinan DPR mengadakan Lobbying dengan Fraksi-fraksi 
tentang prosedur teknis pembahasan R UU ini. 

Pada tanggal 15 Oktober 1973 Pimpinan Komisi 111 dan Komisi IX 
mengadakan inventarisasi persoalan-persoalan dari RUU ini dibawah Koordi 
nator Wakil Ketua DPR-RI Domo Pranoto dan Wakil Ketua DPR-RI Ors. 
Sumiskum. Dalam rapat' pada hari Jum'at tanggal 30 Nopember 1973, Badan 
Musyawarah DPR-R I rnemutuskan Pembicaraan Tingkat 111 akan di lakukan 
oleh Komisi 111 dan Komisi IX. 

Dari hasil gabungan Komisi tersebut akan dibentuk suatu Panitia Kerja 
dengan status sebagai Komisi dengan jumlah Anggota 10 orang. Ketua Komisi 
IX Djamal Ali yang memimpin Rapat Gabungan tersebut menjelaskan, bahwa 
Panitia Kerja ini tidak akan melaporkan hasil kerjanya kepada Gabungan 
Komisi, tetapi langsung menyampaikannya kepada Sidang Pleno. 

Rapat-rapat Panitia Kerja berlangsung secara tertutup; pembahasan 
dilakukan pasal demi pasal secara serius sesuai konsensus yang telah dicapai 
di dalam Lobbying oleh keempat Fraksi dan Pemerintah. Setelah diadakan 
pembahasan oleh Panitia Kerja, akhirnya pada tanggal 20 Desember 1973 
hari Kamis jam -24.00 WIB pembahasan terhadap RUU ini dapat selesai, walau 
pun diakui bahwa dalam pembahasan tersebut sering berhenti untuk diadakan 
Lobbying, dalam rangka pendekatan permasalahan. 
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G. Pembicaraan Tingkat IV. 
Sidang Pleno terbuka DPR-RI Sabtu tanggal 22 Desember 1973 dipirnpin 

oleh Wakil Ketua OPR-RI Dama Pranoto, menyetujui RUU Perkawinan 
untuk disahkan meniadi Undang-undang setelah didahului Stemmotivering 
keempat ·Fraksi dalam DPR-RI. Dari 73 pasal RUU Perkawinan yang diaju· 
kan Pemerintah tanggal 31 Juli 1973 setelah mengalami pembahasan yang 
cukup panjang, maka akhirnya tinggal 67 pasal, sedangkan yang 6 pasal di 
bilangkan. Stemmotivering oleh Fraksi-fraksi tersebut, telah disarnpaikan oleh 
H.M.J. lrawan dari Fraksi ABRI, Ny. Sugiarti Salman, SH dari Fraksi POI, 
K.H. Ali Yafi dari Fraksi PPP dan Damciwar, SH dari Fraksi Karya Pem· 
bangunan. Wakil Ketua DPR Demo Pranoto memimpin Sidang Pleno tersebut 
didampingi oleh Wakil Ketua DPR-RI Ors. Sumiskum, Mh. lsnaeni dan 
J. Naro, SH. 

Sidang Pleno ini diahdiri oleh 369 Anggota, dari pihak Pemerintah 
diwakili oleh Menteri Kehakiman Prof. Umar Seno Adji, SH, dan Menteri 
Agama Prof. Dr. Mukti Ali. Stemmotivering keempat Fraksi, didahului oleh 
laporan Ketua Panitia Kerja RUU Perkawinan Djamal Ali, SH Sidang 
mengalami skorsing 20 menit, karena ada sedikit kesalah-pahaman. Namun 
kemudian sidang dapat drlanjutkan .kembali. Ojamal Ali, SH1 dalam laporan 
nya menyatakan, bahwa hasil yang djcapai Panitia Kerja Gabungan Komisi 111 
dan Komisi IX, adalah merupakan hasil maksimal sesuai dengan kesadaran 
hukum dan kenyataan hukurn yang hidup dalam masyarakat kita. Djamal 
Ali mengungkapkan, bahwa tiga cara yang ditempuh Panitia Kerja RUU Per· 
kawinan ialah : 

Pertama rapat·rapat intern penjajagan pendirian masing·masing Fraksi. 
Kedua rapat Kerja dengan Pemerintah bersifat terbuka. 
Ketiga rapat Kerja dengan Pemerintah bersifat tertutup untuk perumusan 
perumusan konkrit. 

Panitia Kerja yang dibentuk 6 Desember 1973 dapat menyelesaikan tugasnya 
dengan baik pada tanggal 20 Desember 1973 jam 24.00 WIB. Djamal Ali 
bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa Sidang-sidang atau Lobbying 
marathon sekitar pembicaraan RUU Perkawinan ini, telah berjalan dengan 
suasana baik, penuh toleransi, saling memberi dan menerima. Djamal Ali 
mengungkapkan pula, bahwa essensi dari Perkawinan ialah ikatan lahir bathin 
antara seorang pria dan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan 
membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 
ke-Tuhanan Yang Maha Esa. 
Stemmotivering dari masing-masing Fraksi telah disampaikan : 

M.J. lrawan dari Fraksi ABRI. 
Ny. Sugiarti Salman, SH dari Fraksi POI. 
K.H.M. Ali Jafie dari Fraksi PPP. 
Damciwar, SH. dari Fraksi Karya Pembangunan. 

H.M.J. lrawan dari Fraksi ABRI dalam kata akhir Fraksinya menyatakan, 
bahwa ingin mengajak semua pihak untuk turut bertanggung jawab serta 
menunjang terlaksananya ketentuan-ketentuan dalam UTidang-undang Per- 
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kawinan yang telah disepakati bersama. Dengan segala kejujuran hati Fraksi 
nya menyatakan, bahwa penyempurnaan-penyempurnaan yang telah dilaku 
kan tel ah memenuhi hara pan Fraksi AB RI. Oengan akan diundangkannya 
RUU ini, maka Fraksi ABRI mengucapkan selamat kepada kaum lbu. 

Ny. Sugiarti Salman, SH dart Fraksi POI antara lain menyampaikan 
hal-hal sebagai berikut : 

Menyampaikan penqnarqaan kepada Pemerintah yang telah berusaha men 
jadikan suatu kenyataan lahirnya Undang-undang Perkawinan di Indonesia 
dan sekaligus menyampaikan terima kasih kepada para Alim Ulama dan 

Pemuka Masyarakat yang telah ikut memberikan perhatian dan sumbang 
an pikiran untuk pembahasan RUU Perkawinan-ini. 
RUU Perkawinan bagi Fraksi POI merupakan langkah maju dan diharap 
kan diikuti kemajuan-kemajuan berikutnya sesuai dengan tuntutan jaman, 
di mana peranan negara semakin menonjol. 
Fraksi ini mengharapkan dan yakin bahwa Peraturan-peraturan Pemerintah 
sebagai pelaksanaan Undang-undang ini akan merupakan pengejawantahan 
dari UUD '45 dan Pancasila. 

K.H.M. Ali Jaf,e juru bicara dari Fraksi PPP, antara lain menyatakan : 
Fraksi Persatuan Pembangunan sejak semula dan pertama kali rnemoelaiari 
RUU Perkawinan ini, senantiasa berada dalam jiwa dan semangat Pancasila 
dan UUD 1945 dan telah berusaha memahami RUU Perkawinan ini dengan 
segala rangkaiannya. Oleh karena itu dalam Pemandangan Umumnya me 
nyampaikan appeal baik kepada Pemerintah maupun kepada Dewan, meng 
ajak semua pihak bahu-membahu untuk mengamankan pendirian dan 
maksud serta niat Bapak Presiden Suharto yang telah dinyatakannya baik 
dalam pidato kenegaraan pada tanggal 16 Agustus 1973, maupun dalam 
pidato beliau pada Peringatan lsra' Mi'raj Nabi Besar Muhammad SAW. 
yang menyangkut dan bertalian dengan RUU Perkawinan ini. 

Selanjutnya Ali Jafie menyatakan, atas pertimbangan yang demikian itu 
Fraksi PPP benlsaha dengan segala daya upaya penuh ketekunan dan ke· 
sabaran menjelaskan pandangan dan pendirian kepada ·semua pihak tan pa 
jemu-jemunya dan jera-jeranya. Dan akhirnya dengan bermusyawarah dan 
kemauan yang baik serta hikmah kebijaksanaan dapatlah semuanya ter 
selesaikan. 

Fraksi Persatuan Pembangunan menyampaikan penghargaan dan terima 
kasih kepada semua pihak yang telah mencurahkan perhatian dan telah 
memberikan pengorbanan serta mengeridalikan perasaan, menahan diri 
serta memberikan sikap saling mengerti. 

Mengajak semua pihak yang berkepentingan untuk bersungguh-sungguh 
dengan hati yang tulus melaksanakan Undang·undang ini dengan semangat 
dan jiwa Pancasila dan UUD 1945. 

Damciwar, SH juru bicara dari Fraksi Karya Pembangunan, antara lain me 
nyatakan : 



Dapat berlangsungnya pembicaraan tingkat IV mengenai RUU tentang 
Perkawinan, tiada lain adalah berkat usaha yang sungguh-sungguh dari 
semua Fraksi dengan pihak Pemerintah, untuk selalu menempuh jalan 
musyawarah yang dilandasi oleh semangat Demokrasi Pancasila. Selanjut· 
nya Damciwar, SH. menyatakan, apabila pada waktu yang lalu Fraksi 
Karya Pembangunan dalam Pemandangan Umum mengatakan dapat me 
nerima RUU tentang Perkawinan yang diajukan oleh Pemerintah, untuk 
dimusyawarahkan dalam DPR-RI adalah karena Fraksi Karya Pembangun 
an melihat bahwa penyusunan RUU tersebut didasarkan atas falsafah 
Pancasila, UUD 1945 dan TAP MPR No. IV/MPR/1973, serta secara mate 
riel RUU tersebut berusaha menampung kesadaran hukum yang hidup 
dalam masyarakat dan sekaligus memberikan pengarahan untuk terbina 
nya kehidupan hukum sesuai dengan Wawasan Nusantara di bidang hukum. 
Memahami kenyataan di atas, maka dengan tetap memegang semangat dan 
jiwa RUU tentang Perkawinan yang diajukan oleh Pemerintah, Fraksi 
Karya Pembangunan menghadapi realitas yang harus diterima dengan tangan 
terbuka. Karena betapapun juga suatu UU diciptakan untuk kepentingan 
seluruh masyarakat, sedang masyarakat kita memiliki kesadaran hukum 
yang pluralitis dengan tingkat perkembangan yang berbeda, selanjutnya 
berbeda pula kesediaannya untuk menerima konsepsi-konsepsi baru. 

Fraksi Karya Pembangunan mengundang perhatian Pemerintah untuk 
secepat-cepatnya membuat Peraturan-peraturan Pemerintah sebagai pelak 
sanaan UU ini yang sebentar lagi akan disetujui untuk disahkan menjadi 
Undang-undang. 
Berdasarkan alasan-alasan secara panjang lebar yang dikemukakan ter 
dahulu, maka Fraksi Karya Pembangunan menyatakan persetujuannya 
atas RUU tentang Perkawinan untuk disahkan menjadi Undang-undang, 
dengan beberapa tambahan dan pengurangan serta perubahan-perubahan 
nya sebagaimana telah disetujui bersama dalam pembicaraan tingkat Ill, 
antara Menteri Agama dan Menteri Kehakiman selaku wakil Pemerintah 
dengan Panitia Kerja RUU Perkawinan dalam rapatnya pada tanggal 20 
Desember 1973. 
Setelah semua Fraksi dalam DPR-RI menyampaikan stemmotiveringnya, 
lalu Ketua Sidang Domo Pranoto mengatakan kepada sidang, bahwa isi 
dari pada RUU ini beserta memori penjelasannya seperti yang telah meng 
alami perubahan dan penyempurnaan seharusnya dibacakan pasal demi 
pasal, tetapi oleh Sekretariat DPR-RI pagi-pagi telah dimasukkan dalam 
box para anggota masing-masing. Kemudian Ketua Sidang bertanya kepada 
para anggota, apakah naskah tersebut masih perlu dibacakan ataukah di 
anggap sudah dibaca. Dapat disetujui demikian ? Mendapat jawaban seren- 
tak : "Se tu ju , I" 

Hadirin bertepuk tangan dengan riuh riang gembira, karena tugas berat telah 
selesai dan Alhamdulillah akhirnya tercapai juga musyawarah dan mufakat. 
Dengan demikian lahirlah Undang-undang Perkawinan yang dinanti-nantikan 
oleh seluruh rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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Beberapa Catatan Disekitar Undang-undang Perkawinan di Indonesia : 

Di jaman penjajahan Belanda : 
Di jaman penjajahan Belanda pernah ada Undang-undang Perkawinan 

di Indonesia, yaitu: 
Huwelijks Ordonantie No. 348 tahun 1929; 
Huwelijks Ordonantie Buitengewesten No. 482 tahun 1932; 
Vorstenlandsche Huwelijks Ordonantie No. 98 tahun 1933. 

Di jaman kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia : 
Pada tahun 1946 Presiden RI. dengan Undanq-undanq No. 22 telah 

mencabut Huwelijks Ordonantie No. 348 tahun 1929 dan Vorstenlandsche 
Huwelijks Ordonantie No. 348 tahun 1929 dan Vorstenlandsche Huwelijkds 
Ordonantie No. 98 tahun 1933. Pada tahun 1954 Presiden RI. dengan Undang 
undang No. 32 telah mencabut pula Huwelijks Ordonantie Buitengewesten 
No. 482 tahun 1932, dengan alasan bahwa ketiga Ordonantie itu tidak sesuai 
lagi dengan keadaan, sehingga perlu diadakan peraturan baru yang sernpurna 
dan memenuhi svarat keadilan sosial. Kiranya perlu dikerahui, bahwa ketentu 
an-ke tentuan Hukum Perkawinan yang ada dan berlaku bagi berbagai golong· 
an Warganegara Indonesia, sebelum ada Undang-undang Pokok Perkawinan, 
ada1ah sebagai berikut : 

baqi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku Hukum Agama 
yang telah diresipier dalam Hukum Adat; 
bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijks 
Ordonantie Christen lndonesiers (H.D.C.1.); 
bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku Hukum Adat; 
bagi orang-orang Timur Asing China dan warganegara Indonesia keturunan 
China berlaku ketentuan·ketentuan Kitab Undang·undang Hukum Perdata 
dengan sekedar perubahan; 
bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan wargane�ara Indonesia keturun 
an Timur Asing lainnya berlaku Hukum Adat mereka; 

bagi orang-orang Eropah dan warganegara Indonesia keturunan Eropah dan 
yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata. 

Pada tahun 1950 Pemerintah Republik Indonesia telah menugaskan kepada 
Panitia Penyelidik Peraturan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk, dengan 
singkat disebut Panitia Nikah Talak dan Rujuk atau NTR untuk meninjau 
kembali segala peraturan mengenai perkawinan dan menyusun Rancangan 
Undang-undang yang selaras dengan perkembangan dan dinamikanya. Oleh 
Panitia telah diselesaikan dua buah RUU,,yaitu: 

RUU Perkawinan Peraturan Umum, diselesaikan oleh Panitia pada tahun 
1952; 
RUU Perkawinan Ummat Islam, diselesaikan oleh Panitia pada tahun 1954. 

DPR pada tahun 1958 dan 1959 telah pernah membahas kedua RUU tersebut, 
namun belum berhasil untuk menjadi Undang-undang. 



Perlu juga dikemukakan, bahwa pada tahun 1952 telah pernah diajukan 
Usul lnisiatif RUU Perkawinan oleh anggota DPR Ny. Soemari dan kawan 
kawan kepada DPR. Kemudian Ketetapan MPRS No. XXVIII/MPRS/1966. 
khususnya pasal 1 ayat (3) yang menyatakan perlu segera diadakannya Undang· 
undang Perkawinan. 

Pada tahun 1966 Oepartemen Kehakiman RI. telah menugaskan kem 
bali kepada Lembaga Pembinaan Hukum Nasional mengenai penyusunan 
RUU Hukum Perkawinan yang bersifat nasional dengan landasan jiwa Panca 
sila. RUU tersebut telah disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR-GR pada 
tanggal 7 September 1968, dalam bentuk RUU tentang Ketentuan-ketentuan 
Pokok Perkawinan, namun juga belum dapat disetujui menjadi Undang-undang, 
karena tidak mendapat kata sepakat dari Fraksi-fraksi dalam DPR pada waktu 
itu. Sehubungan dcngan itu, pada tanggal 20 Mei 1967 juga Pemerintah telah 
menyampaikan kepada OPR-GR suatu RUU tentang Peraturan Pernikahan 
Ummat Islam yang dibahas oleh DPR-GR bersama-sama dengan RUU tentang 
Ketentuan-ketentuan Pokok Perkawinan dalam bulan Ok tober 1968. Seperti 
telah kita ketahui, bahwa kedua RUU tersebut, yaitu RUU Perkawinan Ummat 
Islam dan RUU Pokok Perkawinan belum dapat diselesaikan oleh DPR-GR, 
karena belum terdapat kata sepakat di antara Fraksi-fraksi. 

Kronologis Pembicaraan dan Pembahasan RUU Perkawinan : 

Dengan Amanat Presiden tanggal 31 Juli 1973 Nomor : 2/PU/Vll/73, 
Pemerintah telah menyampaikan suatu RUU tetang Perkawinan kepada 
DPR-RI. Dalam Amanat Presiden tersebut antara lain diharapkan agar 
pembahasannya mendapatkan prioritas utama, bahkan diharapkan di 
selesaikan dalam masa sidang sekarang ini. 
Pada rapat Pimpinan DPR-RI yang diadakan pada tanggal 18 Agustus 
1973, diputuskan untuk membahas RUU tentang Perkawinan tersebut dan 
akan dilakukan dalam rapat gabungan antara Komisi Ill dan Komisi IX. 
Namun demikian sesuai dengan ketentuan Peraturan Tata Tetib DPR-RI 
yang tercantum dalam pasal 93 ayat 3, masalah tersebut masih akan di· 
tetapkan lebih lanjut oleh Badan Musyawarah. 
Pembicaraan tingkat I dimana Pemerintah memberikan penjelasan di hadap 
an Sidang Pleno DPR-RI telah dilakukan pada hari Kamis tanggal 30 Agus 
tus 1973 oleh Menteri Kehakiman Prof. Oemar Seno Adji, SH. Pada kesem· 
patan tersebut yang bertindak mewakili Pemerintah adalah Menteri Ke 
hakiman bersama dengan Menteri Agama Prof. Dr. Mukti Ali. 
Pembicaraan tingkat II telah dilakukan pada hari Senin tanggal 17 Septem 
ber 1973 dan hari Selasa tanggal 18 September 1973, yang mana para 
anggota DPR-RI memberikan Pemandangan Umum atas RUU tentang 
Perkawinan tersebut. Pada kesempatan tersebut telah berbicara 9 orang 
anggota. ma,ing·masing seorang dari Fraksi ABRI, seorang dari Fraksi 
PD I, dua orang dari Fraksi Karya Pembangunan dan lima orang dari Fraksi 
Persatuan Pembangunan. Pemerintah menanggapi Pemandangan Umum 
para anggota ini dan tanggapan tersebut diucapkan oleh Menteri Agama 
Prof. D. Mukti Ali, pada tanggal 27 September 1 !173. 
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Dalam rapat pada hari Jum'at tanggal 30 Nopember 1973, Badan Musya 
warah memutuskan pembicaraan tingkat 111 akan dilakukan oleh Gabung 
an Komisi Ill dan Komisi IX. Dari hasil Gabungan Komisi tersebut akan 
dibentuk suatu Panitia Kerja yang berstatus sebagai Komisi dengan jumlah 
anggota 1 0 orang. 

Pada tanggal 8 Oktober 1973 Komisi Ill dan Komisi IX DPR-RI mengada 
kan rapat Gabungan untuk membicarakan prosedur teknis pembahasan 
tentang RUU tersebut. 

Pada tanggal 9 Oktober 1973 Pimpinan DPR-RI mengadakan lobbying 
dengan Pimpinan Fraksi-fraksi tentang prosedur teknis pembahasan RUU 
Perkawinan. 

Pada tanggal 15 Oktober 1973 Pimpinan Komisi Ill dan Komisi IX meng 
adakan inventarisasi persoalan-persoalan dari RUU ini dibawah Koordinator 
Wakil Ketua DPR-RI Domo Pranoto dan Drs. Sumiskum. 

Pembicaraan tingkat 111 dilakukan pada tanggal 6 Desember 1973 sarnpai 
dengan 20 Desember 1973. 

Pembicaraan tingkat IV dilakukan pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 
1973, DPR-RI dalam rapat Paripurna tersebut mengambil keputusan me 
nyetujui untuk disahkannya RUU Perkawinan. 

3. Peristiwa 15 Januari 1974. 
Peristiwa 15 Januari 1974 yang biasa disebut dengan peristiwa MALAR I, 

adalah merupakan peristiwa yang tidak berdiri sendiri, karena beberapa bulan 
sebelumnya sudah ada gerakan-gerakan yang dilakukan oleh generasi muda 
dan mahasiswa yang tujuannya ingin memberikan koreksi terhadap kebilak 
sanaan Pemerintah di bidang politik dan ekonomi yang mereka nilai tidak 
sesuai dengan aspirasi rnereka. 

Kejadian-kejadian pada tanggal 15 Januari 1984 tersebut telah didahului 
oleh serangkaian aksi-aksi di antaranya berupa demonstrasi-demonstrasi yang 
dilakukan oleh mahasiswa dan pelajar, yang bermula pada tanggal 14 Januari 
1974 bertepatan dengan kunjungan kenegaraan P.M. Jepang Kakue Tanaka di 
Indonesia dan berlanjut sampai tanggal 15 dan 16 Januari 1974. Peristiwa· 
peristiwa tersebut di antaranya berupa demonstrasi-demonstrasi yang diikuti 
oleh tindakan kekerasan berupa penghancuran, dan pengrusakan gedung 
gedung milik Perusahaan patungan Indonesia - Jepang dan kendaraan-kendara 
an bermotor buatan Jepang, pembakaran pasar-pasar dan toko-toko milik 
Cina (WNI), perampokan harta benda milik rakyat. Semuanya itu menimbul 
kan korban jiwa dan harta benda yang sangat besar, bahkan menimbulkan 
kehancuran yang mengganggu stabilitas dan ketertiban serta kehidupan eke 
nomi masyarakat. Demonstrasi mahasiswa/pelajar tersebut di atas akhirnya 
menjelma rnenjadi tindakan anarki, aleh karena adanya penunggangan oleh 
pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. 
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Usul Pernyataan Pendapat DPR. 
Dengan melihat perkembangan keadaan yang diakibatkan oleh : 

1. Datangnya delegasi-delegasi mahasiswa/generasi muda ke DPR-RI me 
nyampaikan pendapat tentang situasi sosial, ekonomi dan politlk. 

2. Adanya pertemuan Presiden dengan Dewan Mahasiswa. 
3. Demonstrasi·demonstrasi mahasiswa/generasi muda sehubungan dengan 

kedatangan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka di Jakarta yang me 
muncak pada tanggal 15 Januari 1974 dan diikuti dengan tindakan-tindak 
an dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan mengadakan 
pengrusakan, pembakaran dan perampokan hingga tanggal 16 Januari 

1974, maka atas nama 45 orang anggota DPR yang terdiri dari 4 Fraksi 
yang ada di DPR, Anggota Cosmas Batubara menyampaikan usul pernyata 
an pendapat tentang Peristiwa 15 Januari 1974 yang memuat antara lain : 
1 ). Dengan memahami aspirasi dari pada mahasiswa/generasi muda seper ti 

yang telah ditanggapi Presiden, menyayangkan dan tak dapat mem 
benarkan adanya tindakan kekerasan berupa pengrusakan, pembakar 
an dan perampokan yang jelas-jelas bertentangan dengan hukum, sorta 
dapat mengganggu kelancaran jalannya pembangunan di segala bidang. 

2). Dengan tetap percaya pada kepemimpinan Nasional Presiden Soeharto 
yang telah ditetapkan oleh Sidang Umum MPR Maret 1973, membenar 
kan langkah-langkah Pemerintah yang telah diambil untuk mengatasi 
peristiwa tanggal 15 Januari 1974, menghargai alat-alat Negara yang 
telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan menyambut baik per 
nyataan Pemerintah tanggal 17 Januari 1974. 

3). Mengajak seluruh lapisan masyarakat dan Pemerintah dalam berbagai 
bidang dan tingkatan untuk mawas diri dengan selatu berorientasi 
kepada kepentingan rakyat banyak serta sejauh mungkin menghindar 
kan diri dari sikap dan tindakan yang mungkin dapat menyinggung 
hati rakyat. Oemikian pula mengajak seluruh masyarakat agar meng· 
hindarkan diri dari sikap dan tindakan yang mungkin dapat menying 
gung hati rakyat. 
Demikian pula mengajak seluruh masyarakat agar menghindarkan diri 
dari tindakan-tindakan kekerasan, melawan hukum dan konstitusi, 
serta selalu menyalurkan aspirasinya melalui saluran-saluran konsti 
tusioni I. 

4). Di dalam pernyataan ini kami minta pula agar kepastian hukum dan 
kepastian usaha harus tetap terjamin. Hal ini perlu dikctenqahkan 
karena kedua kepastian tersebut sangat mutlak untuk pembangunan, 
misalnya Pemerintah janganlah memberi izin untuk satu bidang usaha 
tersebut, akan dapat dipertahankan dalam jangka waktu yang lama. 
Pengusaha sekarang ini bekerja dengan uang dari Bank. Kalau usaha 
nva d itutup, padahal uang dari Bank belum dapat dikembalikan, 
maka yang menderita kerugian adalah Bank dan Pengusaha tersebut. 

5). Dengan tetap berpegang kepada dan pendirian selama ini, bahwa 
pengusaha modal kecil dan menengah yang pada dasarnya pengusaha 
pribumi perlu dibantu dan dikembangkan, maka diharapkan pula 
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agar kemanfaatan modal asing sebagai pelengkap diarahkan untuk 
meningkatkan pengusaha kecil dan menengah tersebut. Sebaliknye, 
kepada para penanam modal khususnya kepada penanam modal asing 
agar selalu mentaati peraturan perundangan yang berlaku dan mem· 
perhatikan segi-segi psychologi kehidupan sekitarnya. 

6). Mengembangkan hubungan fungsional Pemerintah dengan DPR, di· 
selenggarakan dengan meningkatkan kspekaan terhadap aspirasi-aspl 
rasi yang hidup dalam masyarakat. 

Dalam Rapat Pleno DPR-RI tanggal 21 Januari 1974, maka usul per· 
nyataan pendapat dari Cosmas Batubara dan kawan-kawan disetujui dan di· 
sahkan menjadi Pernyataan Pendapat DPR-RI serta dikukuhkan dengan 
Surat Keputusan DPR-RI No. 7/DPR-Rl/lll/1g73-1974, yang menyatakan 
antara lain : 
1. Dapat memahami keresahan dan aspirasi mahasiswa/generasi muda/masva 

rakat atas kenyataan sosial, ekonomi dan politik dewasa ini, yang telah 
ditanggapi secara positip oleh Presiden dan masyarakat, menyesalkan dan 
tidak membenarkan pengrusakan, pembakaran, perampokan dan "Iain 
lain tindakan kekerasan yang bertentang"a"n--iiengan hukum yang dapat 
mengganggu kelancaran jalannya pembangunan di segala bidang. 

2. Membenarkan langkah-langkah yang telah diambil oleh Pemerintah di 
bawah kepemimpinan Presiden Soeharto sesuai dengan Ketetapan Sidang 
Umum MPR 1973 dalam mengatasi keadaan akibat peristiwa 15 Januari 
1974 dan sekaligus menyalurkan aspirasi-aspirasi generasi muda/rnasve 
rakat yang murni serra menyambut baik pernyataan Pemerintah tanggal 
17 Januari 1974, khususnya mengenai pengembangan dan pemantapan 
saling pengertian dengan DPR dan dengan kekuatan-kekuatan sosial 
politik dalam masyarakat. 

3. Menghargai alat-alat negara yang telah melakukan tugasnya secara baik 
dalam mengatasi Peristiwa 15 Januari 1974. 

4. Untuk mencegah terutangnya tindakan·tindakan kekerasan yang melang· 
gar hukum perlu dikembangkan dan dimantapkan kehidupan konstitusio 
nil dalam kerangka demokrasi Pancasila dengan mengembangkan dan me· 
mantapkan hubungan yang fungsionil antara Pemerintah dan DPR serta 
ditingkatkannya sikap mental yang demokratis dan kepekaan terhadap 
aspirasi yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya perlu dikernbanqkan 
secara demokratis saluran pendapat bagi setiap warganegara di seluruh 
pelosok tanah air dari desa sampai ke lbukota agar dapat ditampung oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat. 

5. Perlunya mawas diri dari seluruh masyarakat, teristimewa seluruh lapisan 
kepemimpinan dalam berbagai bidang dan tingkatan untuk menyadari 
bahwa kita masih dalam taraf pembangunan, agar kita tetap memiliki 
sikap deduksi serta menjauhkan diri dari sikap boros dan gaya hidup mewah 
yang berlebih-lebihan dan sikap-sikap lain yang tidak cocok dengan serna 
ngat membangun. 

6. a. Menyerukan kepada Pemerintah khususnya para penegak hukum untuk 
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benar-benar memelihara dan membina kepastian hukum, memberantas 
penyelewengan-penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan. 

b. Kepastian berusaha bagi pengusaha dalam dan luar negeri harus tetap 
dijamin sesuai dengan peraturan-oeraturan perundangan yang berlaku. 

c. Menyerukan kepada pengusaha-pengusaha asing agar benar·benar men- 
taati peraturan-peraturan perundanga· 1 berlaku dan memperhatikan 
faktor psychologis masyarakat. 

d. Pemanfaatan modal asing sebagai faktor pelengkap, hendaknya diarah 
kan untuk meningkatkan pengusaha-pengusaha kecil dan menengah · 
atau golongan ekonomi lemah, yang pada hakekatnya adalah golongan 
pribumi agar mampu memainkan peranan yang sesungguhnya dalam 
tata ekonomi Indonesia. 

7. Menyerukan kepada segenap lapisan masyarakat agar menghindarkan diri 
dari tindakan·tindakan penggunaan kekerasan demi terjaminnya tertib 
hukum, demokrasi, persatuan/kesatuan bangsa dan nogara, berdasarkan 
Pancasila dan UUD 1945. Penyampaian pendapat hendaknya dilaksana 
kan dengan cara-cara demokratis melalui saluran hukum dan konstitusi. 
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MENTER I PERTAHANAN KEAMANAN /PANGLIMA 
ANGKATAN BERSENJATA 

TANGGAPAN PEMERINTAH 
TERHADAP 

USUL PERNYATAAN PENOAPAT 
CPR - RI 

tentang 

PERISTIWA 15 JANUARI 1974. 

I. PENOAHULUAN. 
Saudara Ketua serta Sidang yang terhormat, 
Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat lllahi, 

yang telah memberikan bimbingan dan tuntunan kepada kita sekalian dalam 
usaha kita mengabdikan diri pada kepentingan Negara dan Bangsa. 

Perkenankanlah sekarang saya atas narna Pemerintah menyampaikan 
ucapan terima kasih yang sebesar·besarnya atas kesernpatan yang diberikan, 
untuk menyampaikan keterangan Pemerintah tentang kegiatan-kegiatan Maha· 
siswa di INDONESIA serta peristiwa-peristiwa demonstrasi pada tanggal 
14, 15, 16 JANUARI 1974 di JAKARTA, kepada sidang yang terhormat ini. 

Kebijaksanaan Pemerintah dalam menghadapi peristiwa ini didasarkan 
pada suatu keyakinan, bahwa tindakan ini perlu untuk menye\amatkan suatu 
generasi, yang di kemudian hari akan memegang pimpinan atas Bangsa dan 
Negara yang penuh tanggung jawab sehingga karenanya mulai dari saat sekarang 
mereka sudah harus diberi keinsyafan, bahwa setiap tindakan yang dilakukan 
itu pasti diikuti oleh tanggung jawab, baik tanggung jawab kepada Tuhan, 
kepada masyarakat, kepada golongan, maupun kepada diri pribadi. 

Kalau semula Pemerintah bersikap persuasif dan edukatif terhadap para 
Mahasiswa, tetapi kemudian bersikap tegas, maka haf ini disebabkan karena 
semula kita menganggap dan yakin, bahwa gerakan-gerakan Mahasiswa yang 
timbul itu bersitat murni kemahasiswaan, tetapi ternyata gerakan·gerakan 
tersebut kemudian menjurus kepada gerakan kekerasan dan pengrusakan 
yang menimbulkan korban-korban harta benda dan jiwa manusia yang secara 
langsung dapat menggoyahkan stabilitas keamanan, stabilitas politik dan 
stabilitas ekonomi. 

Keterangan Pemerintah ini akan mencakup penjelasan secara umum 
dengan ruang lingkup yang menyangkut latar belakang peristiwa itu sendiri 
dan akibat-akibat yang ditimbulkannya, dengan disertai beberapa saran guna 
mendapatkan pengertian dan konsensus dari sidang yang mulia ini sebagai 
tindakan yang dapat mencegah terulangnya kembali peristiwa-peristiwa yang 
sama-sama tidak kita kehendaki itu. 

Pendekatan yang digunakan dalam keterangan Pemerintah ini adalah 
pendekatan secara deskriptif analistis,. yaitu suatu sistimatik analisa dengan 
menyebutkan fakta-takta yang sebenarnya, yang ada hubungannya dengan 
permasalahan yang dianalisa, untuk mendapatkan kesimpulan yang subyektif 
mungkin. 
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II. PENJE LASAN SECARA UMUM. 
1. a. Drs. Med. HARIMAN SIREGAR, Mahasiswa Fakultas Kedokteran UI., 

telah disebut-sebut sebagai Mahasiswa dari golongan "Independent", 
pada tanggal 30 JUNI - terpilih sebagai Ketua Umum Dewan Mahasiswa 
U I. untuk periode tahun 1 973/1974. 

b. Setelah selesai pelantikannya sebegai Ketua DEMA-UI ia menjelaskan, 
bahwa kebijaksanaan sebagai DEMA-U I periode tahun 1973/1974 
adalah antara lain sebagai berikut : 

Akan memancing energi {Mahasiswa) dari bawah. 
- Mengadakan komunikasi terbuka secara timbal-balik melalui dialog 

dialog yang akan dHakukan secara terus-menerus. 
c. Prof. SLAMET IMAN SANTOSA, P], Rektor UI., dalam kesempatan 

tersebut mengingatkan, agar Mahasiswa mempelajari situasi Negara dan 
Bangsanya yang dewasa ini sedang serius. Hal ini perlu untuk menghin 
dari adanya campur tangan pihak luar, sehingga bila diberi umpan tidak 
terombang·ambing ke sana ke mari. 

d. Keresahan·keresahan yang mulai timbul di kalangan Mahasiswa di waktu 
itu antara lain disebabkan oleh rnasalah-masalah : WALAWA/WAMIL 
(ITB), masalah Rektor baru (IAIN YOGYA dan GAMA) dan masalah 
kurikulum, keorganisasian Mahasiswa, di antaranya pembentukan Natio 
nal Union of Students N.U.S. (SURABAYA dan DENPASAR). 

e. Sementara itu di mana-mana telah terbentuk group-group diskusi. baik 
di dalam maupun di luar Kampus, yang merupakan suatu wadah baru 
untuk membicarakan masalah-masalah politik, ekonomi dan sosial, 
di mana umumnya diperdengarkan suara-suara sumbang terhadap ke 
bijaksanaan Pemerintah. 

f. Di dalam diskusi-diskusi yang diadakan, para peserta dan penceramah/· 
panelis. selain diikuti oleh lingkungan Kampus sendiri, juga telah di· 
undang unsur-unsur dari luar Kampus (golongan politik) antara lain 
seperti diskusi tanggal 13 - 16 AGUSTUS di Kampus UI yang diikuti 
oleh: TB. SIMATUPANG, SUBADIO SASTRO SATOMO, SAFRUDDIN 
PRAWi RA NEGARA, ALI SASTROAMIDJOJO dan lain-lain yang rnern 
bicarakan dan menilai tentang BEBERAPA ASPEK DALAM KEHIDUP· 
AN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH. Diskusi-diskusi yang sama 
juga telah diadakan di berbagai kota-kota lain seperti : BANDUNG, 
YOGYAKARTA dan lain-lain. 

g. Pada tanggal 24 OKTOBER 1973 DEMA UI memperingati Hari Sumpah 
Pemuda ke-45 dan telah mengadakan diskusi dan diteruskan dengan 
ziarah ke Taman Makam Pahlawan KALIBATA dimana dikeluarkan 
suatu petisi yang mereka sebut : "PETISI 24 OKTOBER 1973" yang 
menggambarkan perasaan tidak puas di kalangan Mahasiswa terhadap 
perkembangan keadaan Negara dewasa ini. 

2. a. Dr_s. J.P. PRONK Menteri Kerjasama BELANDA/Ketua IGGI pada 
tanggal 11 NOPEMBER 1973 telah datang di INDONESIA untuk me· 
lakukan kunjungan selama ± 10 hari. Sewaktu Menteri PRONK tiba 
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di lapangan terbang KEMAYORAN telah disambut oleh kelompok 
demonstrasi yang menamakan dirinya "Gerakan Mahasiswa untuk 
INDONESIA" (GMUI). Para demonstran yang diwakili oleh YAYA 
PAMUNCAK telah menyerahkan karangan bunga dan sepucuk surat 
terbuka kepada PRONK yang antara lain menyatakan tentang situasi 
perekonomian INDONESIA sehubungan dengan bantuan Luar Negeri. 
Selain ltu juga mereka membawa spanduk-spanduk yang intinya berisikan 
anti modal asing. O.M. UI., walaupun tidak mengikuti demonstrasi, 
tapi sepenuhnva menyetujui isi dari surat terbuka dan spanduk-spanduk 
tersebut. 

b. Pertemuan-pertemuan antara DEMA-DEMA U.I. JAKARTA, UNBRA 
MALANG, ITT BANDUNG, UNIPAD BANDUNG, UNPAR BANDUNG, 
ITB BANDUNG, ITS SURABAYA dan IKIP BANDUNG di Kampus 
UNPAS di JI. Dipatiukur BANDUNG pada tanggal 15 NOPEMBER 
1973 telah menghasilkan "IKRAR 10 NOPEMBER 1973" yang menya 
takan, selain solidaritas sesama Generasi Muda, juga tekad untuk meng 
adakan langkah·langkah perobahan dalam usaha mewujudkan cita-cita 
kemerdekaan. 
HARIMAN SIREGAR, Wakil DEMA-U.I., dalam pertemuan tersebut 
telah memberikan gambaran situasi politik di JAKARTA yang antara 
lain menyatakan: 

Pemerintah semakin lama semakin menyimpang dari tujuan semula. 

Perlu adanya perombakan struktur Pemerintah, karena tidak mengha· 
silkan kemajuan; hal itu disebabkan oleh pengaruh luar terhadap 
PR ESIDEN SOEHARTO. 

c. Dalam pertemuan antara Mahasiswa - Cendekiawan - Seniman tanggal 
9 DESEMBER 1973 di Student Centre ITB BANDUNG, yang dihadiri 
DEMA·DEMA ITB BANDUNG, UNPAR BANDUNG, IKIP BANDUNG. 
ITT BANDUNG, Senat-senat Mahasiswa BANDUNG, U.I. JAKARTA, 
TRISAKTI JAKARTA, ATMAJAYA JAKARTA, U.G.M. YOGYA 
dan 1.P.B. BOGOR dan para Cendekiawan antara lain: ADNAN BU· 
YUNG NASUTION S.H .• Ors. DORODJATUNKUNTJORO YAKTI, 
Dr. TAUFIK ABDULLAH dan AMALIA ABDULLAH dan dari Seni· 
man; W.S. RENDRA, pengantar kata dalam pertemuan tersebut diberikan 
oleh MUSLIM TAMPUBOLON, HAFIS dan TUFIK (DEMA ITB). 
Mereka menjelaskan, bahwa dalam menyelesaikan problim-problim yang 
timbul dalam proses social, Mahasiswa akan memakai saluran-saluran 
yang ada (tidak akan terjun kedemonstrasi-demonstrasi), namun pada 
dasarnya situasi ini terpaksa dirobah dan sistem demonstrasi ini terpaksa 
akan dilakukan kembali. 
Beberapa pembicara dalam pertemuan tersebut antara lain mengemuka· 
kan sebagai berikut: 



ADNAN BUYUNG NASUTION, SH.: 

* Apa sebenarnya yang kita inginkan adalah perobakan sistem yang 
memang sudah hilang, sebagaimana halnya dalam Mukadimah UUD 
'45 sudah cukup jelas. 

* Jelaslah bahwa yang kita inqinkan ialah menciptakan situasi di mana 
Bangsa kita tidak diinjak-injak oleh Bangsa sendiri. 

* KOPKAMTIB salah, tetapi ASPRI-ASPRI juga salah oleh karenanya 
harus bu bar. 

• Sumber kesalahan tidak jelas, apakah OPSUS yang salah. Tetapi kita 
Ii hat kalau yang ngatur tidak becus sudah jelas hasilnya pun tidak be 
cus. Terlalu banvak yang berkuasa sehingga pertanggungan jawab 
tidak jelas. 

* Jangan asal bergerak saja, tetapi susun dulu siapa nanti akan duduk 
menggantikan orang·orang yang sekarang di atas dan jangan seperti 
sekarang ini di mana segala sesuatunya diatur oleh KOPKAMTI B. 

HARIMAN SIREGAR 

* Kultur perang penguasa jelas tidak menghasilkan perubahan. 
* Tanpa Mahasiswa bergerak, mungkin akan ada kudeta dari pihak Mi 

liter. maka sebelum ini terjadi mari kita mulai sekarang juga. 
Sekarang tujuan kita merombak struktur Pemerintah; bila perlu secara 
keseluruhan. 

* Sekarang saatnya kita ambil pilihan, tetap seperti begini atau kita rom 
bak struktur Pemerintah; bila perlu kita angkat senjata dan berkorban 
untuk cita-cita kita bersama. 

3. a. Dalam kegiatan selanjutnya HARIMAN SIREGAR telah mengadakan 
kunjungan ke YOGYAKARTA (TANGGAL 11 - 13 DESEMBER 1973) 
dan mengadakan pertemuan-pertemuan dengan NASRUN (Wakil DEMA 
U.G.M.I, FAURIZAL (GEMSOS) dan lain-lain, 
Dalam pertemuan tersebut HARIMAN SIREGAR telah menjelaskan 
tentang situasi politik di JAKARTA dan menganjurkan Mahasiswa 
mahasiswa di JATENG, khususnya di YOGYAKARTA, supaya ikut ber· 
gerak. Sepeninggal HARIMAN SIREGAR, pada tanggal 14-12-1973, 
Mahasiswa-mahasiswa di YOGYA telah mengadakan aksi-aksi/demonstra 
si dengan thema anti percukongan. 

b. Sedang MUSLIM TAMPUBOLON (Ketua Umum DEMA ITBI Cs. telah 
pula mengadakan kunjungan ke MEDAN dan ACEH (17 - 24 DESEM 
BE R _1973) dan mengadakan pertemuan-pertemuan dengan DEMA·DE 
MA SETEMPAT untuk menjelaskan tentang kegiatan-kegiatan Mahasis 
wa di BANDUNG, YOGYAKARTA dan JAKARTA, serta mengajak 
Mahasiswa-mahasiswa setempat untuk mengikuti gerakan rekan-rekan 
nya di JAWA. 
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c. Sementara itu, dengan dihadiri oleh ± 500 Mahasiswa U.I. HARIMAN 
SIREGAR pada tanggal 18 DESEMBER 1973 telah mengadakan Appel 
Kebulatan Tekad di halaman Li.I. yang antara lain menyerang existensi 
KOPKAMTl8 serta kedudukan ASPRI di samping membawa poster-pos 
ter yang antara lain berbunyi: 

ASPRI Asisten Pemeras Rakyat INDONESIA. 
- ASPRI dan KOPKAMTIB inkonstitusionil. 
- IBU PERTIWI menjadi HOSTESS. 

d. Pada tanggal 22 DESEMBER 1973 Sdr. IMAM WALUJO mengatakan: 
Bahwa G.K.I. [Gerakan Kebebasan INDONESIA) adalah embryo 
suatu PARPOL yang berlandaskan sikap moral baru, yaitu mengajak 
Rakyat sepenuhnya ikut aktif menentukan arah Negara. 

Perlu perobahan struktur politik dewasa ini, sebab struktur politik 
sekarang tidak berbeda dengan zaman OR LA. 

Berkeyakinan, bahwa PARPOL baru tersebut akan lahir sebelum PE 
Ml LU yang akan datang. 

e. Pada tanggal 24 DESEMBER 1973 sejumlah ± 90 Mahasiswa yang me 
wakili DEMA·DEMA ITB, JAYABAYA, PAJAJARAN, U.I. TRISAKTI, 
IKIP MUHAMMADIYAH, STTS, UKI, PARAHIYANGAN dan KRIS· 
NADWIPAYANA dengan maksud menemui Kepala Negara untuk me· 
nyampaikan memorandum, telah mendatangi BINA GRAHA, SEKNEG 
dan rumah kediaman PRESIDEN di JI. Cendana. 

f. Sehubungan dengan memorandum yang disampaikan DEMA-DEMA ter 
sebut di atas, pada tanggal 28 DESEMBER 1973, HARIMAN SIREGAR 
mengeluarkan keterangan antara lain berbunyi sebagai berikut: 

DEMA·DEMA dari hampir seluruh JAWA kini menunggu jawaban 
memorandum yang telah disampaikan kepada PRESIDEN SOEHAR· 
TO tanggal 24 DESEMBER 1973, apabila dalam waktu singkat 
belum diperoleh jawaban, maka para Mahasiswa akan bergerak lagi 
dalam jumlah yang besar. 

Kita sudah mempunyai fakta-fakta yang kuat terhadap beberapa peja 
bat yang mengakibatkan situasi ekonomi makin memburuk. 

g. Dengan mengambil tempat di Fakultas Kedokteran U. I., pada tanggal 
31 DESEMBER 1973 dalam rangka menyambut tahun baru 1974, 
± 1.500 Mahasiswa dari 17 Dewan/Senat Mahasiswa Perguruan-Perguruan 
Tinggi di JAKARTA, BOGOR dan BANDUNG, DEMA U.I. telah meng· 
adakan Malam Tirakatan. 
HARIMAN SIREGAR dalam sambutannya mengajak antara lain.: 

_ Abang·abang beeak, penganggur·penganggur dan buruh untuk berge· 
rak bersama. 

Pada waktu yang bersamaan hal yang serupa telah terjadi pula di kota 
kota BANDUNG dan YOGYAKARTA. 



h. Sementara itu di Student Centre U.I. pada tanggal 8 JANUARI 1974 
telah berlangsung diskusi dengan thema "Peranan Generasi Muda dalam 
Politik" di mana telah berbicara antara Iain.: 

TARI SIMBOLON: 

Struktur politik sekarang ini jelek, dalam mana GOLKAR semakin 
jauh dari Rakyat. 

* ABAI tetap merupakan inti Pemerintah: sementara itu infra 
struktur disiapkan, hanya untuk melanggengkan kekuasaannya. 

SJAHRIR: 

* Tidak setuju kalau peranan generasi muda hanya sebagai sosial 
kontrol saja, tetapi juga harus bisa berpengaruh atas pengambilan 
keputusan dan lebih dari itu, juga kekuatan yang mempunyai 
kekuasaan. 

ii Hendaknya generasi muda berani rnenciptakan warna politik baru 
yang menempatkan generasi muda sebagai pemimpin segala lapisan, 
tetapi dewasa dalam tanggung jawab. 

Dalam kesempatan tersebut Moderator menyimpulkan bahwa: 

* Sistem politik dewasa ini jelek dan tidak sesuai dengan aspirasi 
Rakyat; karena itu harus dirobah. 

* Sebagai sarana tercapainya hal tersebut perlu pimpinan politik baru 
yang muda usianya. 

i. Dalam pada itu pada appel besar memperingati 8 tahun TRITURA 
tanggal 10-1-1974 yang berbunyi: 

Bubarkan ASPRI. 
- Turunkan harga. 
- Berantas Korupsi. 

j. Pertemuan Mahasiswa selanjutnya yang diadakan di PUNCAK PAS 
(tanggal 10 JANUARI 1974) yang dihadiri oleh DEMA-DEMA ITB 
BANDUNG, 1.P.B. BOGOR, UGM. YOGYAKARTA, UNDIP SEMA 
RANG, USU MEDAN, UNLAM BANJARMASIN llan UNIV UDAYA· 
NA DEN PASAR BALI, telah menghasilkan suatu tuntutan yang disebut 
"Tuntutan Mahasiswa INDONESIA" yang berisikan 6 tuntutan dan akan 
disampaikan kepada PRESIDEN pada esok harinya (11-1-1974). 
Keenam tuntutan tersebut di atas adalah identik dengan "Deklarasi Ma 
hasiswa INDONESIA" yang dicetuskan dalam pertemuan 15 DEMA· 
DEMA se JAKARTA di CIBOGO tanggal 30 DESEMBER 1973 yang juga 
akan dikemukakan dalam pertemuan Mahasiswa dengan PRESIDEN 
(11-1-1974). 
lsi pokok dari kedua pernvataan tersebut antara lain adalah minta agar 
oleh Pemerintah diberikan jaminan akan adanva pemerintahaa yang,�uat 
dan bersih, kepastian hukum, refungsionalisasi Lembaga-lembaga yang 
konstitusionil dan Lembaga-lembaga yang inkonstitusionil harus diha- 
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puskan, serta hak-hak azasi manusia harus terjamin dalam setiap per 
wujudan. 

4. a. Untuk memenuhi permintaan para Mahasiswa yang ingin berdialog lang· 
sung dengan PRESIDEN maka pada tanggal 11·1·1974 di BINA GRAHA 
PR ESIDEN telah menerima 35 DEMA·DEMA/Perguruan Tinggi dari se 
luruh Indonesia. 
Oalam pertemuan terse but para Mahasiswa telah menyampaikan tuntutan 
mereka secara langsung dan terbuka. Oleh PRESIDEN semua keluhan· 
keluhan mereka ditampung dan selanjutnya akan diuji serta disesuaikan 
dengan UUD '45, PANCASILAdan GBHN. Selain itu para Mahasiwa juga 
telah menyampaikan 2 deklarasi yang berisi tuntutan antara lain sebagai 
berikut: 

Pembuatan pola pembangunan yang berorientasi pada keadilan sosial 
bagi seluruh masyarakat INDONESIA. 

Mewujudkan iklim politik dan ekonomi yang demokratls sehingga te 
rasa bahwa Pemerintah adalah benar·benar milik Rakyat dan untuk 
Rakyat. 

Pembangunan hukum untuk tegaknya tertib hukum dan mekanisme 
peradilan yang tidak memihak, demi keadilan bagi Warga Negara 
INDONESIA. 

Menumbuhkan sistem ketatanegaraan berdasarkan UUD '45 secara 
murni. 
Mengusahakan menekan kenaikan harga-harga sekarang dan mening· 
katkan daya beli Rakyat. 

Membatasi segala bentuk kemewahan dan meningkatkan pemberan 
tasan korupsi. 

b. Mengenai pertemuan tersebut HARIMAN SIREGAR, Ketua DEMA U.I., 
memberikan tanggapan sebagai berikut: 

Dialog tersebut positif , meskipun banyak pertanyaan yang tidak ter 
jawab. 
PR ESIDEN tidak menjanjikan suatu apapun, 

Aksi-aksi ini akan merupakan rangkaian melati yang akan menjadi 
indah. 
Sikap kami terhadap TANAKA adalah pasti dan tidak berobah. 
Mahasiswa-mahasiswa tetap menolak kedatangan P.M. JEPANG 
KAKUE TANAKA, dan tetap akan melancarkan aksi menentang 
dominasi JEPANG di INDONESIA. 

Sedangilan MUSLIM TAMPU BOLON, Ketua DEMA ITB, menanggapi· 
nya: 

Kelau dari dialog ini tidsk ada follow up dalam pelaksanaannya, 
maka jelas kami tidak puas. 
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- Suasana dialog ini cukup memuaskan dan cukup bebas. 

PRESIDEN menegaskan, bahwa ASPRI tidak benar sebagai Decision 
Maker. 

c. Sementara itu, pada tanggal 12·1·1974 berternpat di Kampus U.1. JA 
KARTA, ± 600 Mahasiswa/Pelajar lbu Kota telah melangsungkan aksi 
pembakaran boneka-boneka: 

"IMPERIALIS EKONOMI YANG MERUPAKAN SINDIRAN TERHA 
DAP P.M. TANAKA". 

Dalam kesempatan tersebut HARi MAN SIREGAR mengatakan: 
Kita adakan gerakan menyambut TANAKA untuk memberitahukan 
bahwa Rakyat INDONESIA masih punya kebangsaan Nasional dan 
pada tanggal 15 JANUAR I 1974 kita akan adakan aksi tolak, kalau 
perlu di seluruh INDONESIA dan pada kunjungan P.M. TANAKA 
tanggal 14-17 JANUARI 1974 agar dikibarkan benders setengah 
tiang. 

d. Tanggal 12 JANUARI 1974, 15 DEMA mengadakan appel siaga di Kam 
pus UKI JI. Diponegoro JAKARTA, di mana dibacakan Deklarasi 6 pasal 
yang telah mereka sampaikan kepada PRESIDEN. Pada kesempatan itu 
HAR IMAN SIREGAR mengumumkan, bahwa pada tanggal 15 JANU· 
AR I 1974 para Mahasiswa akan berdemonstrasi. 

e. Pada tanggal 14-1-1974 MENHANKAM/PANGAB JENDERAL PANG 
GABEAN setelah selesai menghadap Kepala Negara di Cendana untuk 
melaporkan hasil-hasil rapat pimpinan HANKAM/Angkatan, telah mem 
berikan keterangan pers antara lain: 

Bahwa gerakan Mahasiswa akhir-akhir ini telah menjurus dan bernada 
ke arah suatu kegiatan makar. 

Sebenarnya demonstrasi-demonstrasi belum dibenarkan oleh peratur 
an-peraturan yang berlaku. 

f. Tanggal 14 JANUARI 1974 bertempat di Student Centre U.I. JI. Salem 
ba JAKARTA, 13 DEMA se JAKARTA dan unsur luar yaitu JUSUF 
A. R. Cs. telah mengadakan pertemuan dan memutuskan sebagai berikut: 

Diselenggarakan appel di Kampus Universitas TRISAKTI (selanjutnya 
disingkat UTS) pada tanggal 15 JAN UAR I 1974. 

Aksi MONAS dalam rangka solidaritas anti TANAKA akan dipimpin 
oleh JUSUF A.R. mulai jam 09.00. 

Memorandum untuk disampaikan kepid.a P.M. TANAKA akan dibowa 
oleh HARIMAN SIREGAR. 

Menolak makar yang disampaikan oleh pimpinan HANKAM dalam 
konperensi pers. 
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5. a. Kunjungan kenegaraan P.M. TANAKA di INDONESIA tanggal 14 s/d 
17 JANUARI 1974 merupakan sasaran yang paling utama bagi Maha· 
siswa untuk lebih meningkatkan kegiatan-kegiatan demonstrasl mereka. 

b. Pada tanggal 15-1-1974 antara jam 09.00s/d10.00WIB.di KampusU.I. 
berkumpul perwakilan-perwakilan DEMA-DEMA Perguruan Tinggi, 
yang kemudian dilanjutkan dengan acara turun ke jalan menuju Kampus 
UTS. 
Pada jam 12.00 s/d 14.00 di Kampus UTS Grogol berlangsung appel yang 
kemudian dilanjutkan dengan aksi turun ke jalan menuju ke jalan-jalan 
Merdeka Timur, Merdeka Selatan, Merdeka Barat dan Tanah Abang. Aksi 
jalanan bermaksud menembus penjagaan di Kompleks lstana Negara 
dan istana Merdeka guna menyampaikan memorandum kepada P.M. 
TANAKA yang sedang berunding dengan Presiden SOEHARTO di lstana 
Negara. Waktu antara appel di Kampus U.I. Salemba dan appel di Kam· 
pus UTS Grogol serta berlangsungnya aksi turun ke jalan-jalan protokol 
di Merdeka Timur dan sekitarnya, telah dimanfaatkan oleh golongan mu 
da di bawah pirnpinan JUSUF A. R. yang dengan perantaraan seorang 
pemuda berkendaraan Honda B-4778 menghubungi Sekolah·sekolah 
Lanjutan Pertama �gar menyertai aksi-aksi Mahasiswa pada hari itu. 
Pada jam 13.00 selesai melakukan appel, masing·masing kelompok 
DEMA Perguruan Tinggi/Universitas, atas inisiatif sendirl-sendiri, mem 
bagi kendaraan·kendaraan untuk selanjutnya bergerak menuju ke jalan 
Nusantara (Kompleks lstana). 
Pada saat yang bersamaan para pelaiar SLP/SMA yang dihubungi oleh 
JUSUF A.R. mulai bergerak turun ke jalan. Antara jam 13.30 - 15.30 
suasana di jalan-jalan besar Jakarta bertambah ramai dan macet, karena: 

Gerakan keliling Mahasiswa. 
G€rakan kelornpok demi kelompok pelajar SLP/SLI\. 
Gelombang pulang kerja para karyawan/pegawai terpaksa jalan kaki 
karena takut mobil/motornya akan dirusak oleh para demonstran. 

c. Peristiwa-peristiwa kerusuhan yang terjadi pada tanggal 15· 1-1974: 

Pada jam 12.30 terjadi pengempesan ban-ban mobil/motor oleh para 
Pelajar SLP/SLA. 

Pada jam 12.25 terjadi aksi pengrusakan/pembakaran mobil/motor 
·merk JEPANG di JI. Budi Utomo dan Sawan Besar. 

Pada jam 13.45 massa rakyat melakukan aksi pengrusakan terhadap 
beberapa toko di JI. Gajah Mada. 

Pada jam 14.20 aksi pengrusakan gedung P.T. ASTRA MOTOR di 
JI. H. Juanda yang disertai dengan pembakaran mobil dan penjungkir· 
an-balikan kendaraan·kendaraan merk JEPANG ke sungai Ciliwung. 

Pada jam 16.30 kompleks pertokoan Proyek Senen diserbu massa dan 
dibakar. 
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d. Tanggal 15-1-1974 jam 17.00 LAKSUS PANGKOPKAMTIBDA JAYA 
mengumumkan berlakunya jam malam dari jam 18.00 sampai jam 06.00. 

e. Lanjutan peristiwa-peristiwa kerusuhan tanggal 15-1-1974: 

Pada jam 18.30 P.T. ASTRA MOTOR di JI. Jenderal Sudirman di 
serbu dan dibakar oleh massa. 

Pada jam 21.45 pabrik COCA COLA di Cempaka Putih diserbu oleh 
± 1000 orang dan menghancurkan botol-botol tanpa disertai pemba 
karan. 

Pada jam 23.40 aksi tukang beca ,nenghadang JI. Slipi, 

Pada jam 24.00 mobil milik PRESIDEN HOTEL dibakar di JI. Matra· 
man Raya. 

f. Pernyataan-pernyataan yang mencela tindakan pengrusakan dll, yang di- 
keluarkan pada tanggal 15 JANUAR I ma lam oleh: 

DPPGOLKAR 
PB HMI 
Partai Demokrasi Indonesia (POI) dan Fraksi PDI di DPR. 
Partai Persatuan Pembangunan (PPP). 

g. Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tanggal 16-1-1974 adalah sebagai 
berikut: 

Pada jam 07.30 ± 50 orang Mahasiswa berkumpul di halaman UKI 
dan kira-kira ± 150 orang di halaman Fakultas Kedokteran UI dengan 
peralatan antara lain ketepef batu dan pen tung (knuppel ). 

Pada jam 09.20 sebanyak kira-kira 500 orang pelajar/Mahasiswa 
di halaman FK-Ut menerima penjelasan dari Wakil Ketua DM-UI, 
GU RMI LANG sebagai berlkut: 

• Agar gerakan/kegiatan jangan menjurus ke arah kekerasan. 
* Kegiatan selanjutnya menunggu pengarahan lebih laniut. 

Pada jam 09.50 terjadi demonstrasi di JI. Menteng yang dilakukan 
oleh anak-anak di bawah umur 15 tahun, sambil berjalan melempari 
toko-toko menuju ke Monas. 

Pada jam 1 o_oo aksi penyebaran pamflet di Kampus UI yang berbunyi 
TIRTURA 74: BUBARKAN ASPRI, TURUNKAN HARGA, dan 
BERANTAS KORUPSI. 

Pada jam 11.30 Walikota JAKARTA TIMUR didatangi anggota 
anggota KAPPI denqan tujuan yang tidak diketahui. 

Pada jam 12.30 mendatangi KEDUBES JEPANG yang terjadi kerl 
butan dengan petugas keamanan. 

Pada jam 15.00 ± 1.000 orang mendatangi gedung PERTAMINA 
UNIT Ill di Kramat Raya dan melemparinya dengan batu-batu. 
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Pada jam 17.30 sepanjang JI. Jenderal Sudirman, Jembatan Semanggi 
dan Dukuh Atas dipenuhi oleh massa yang melakukan kegiatan antara 
lain merobohkan tiang bendera dan memasang rintangan di jalan 
dengan menggunakan tambang. 

h. Pada tan9Qal 16-1·1974 berbagai Dewan Mahasiswa dan organisasi Pemu 
da/Mahasiswa mengeluarkan pernyataan yang isinya tidak dapat membe 
narkan aksi-aksi kekerasan, pengrusakan, pembakaran dan lain-lain. Per· 
nyataan tersebut antara lain datang dari: 

10 DEMA di JAKARTA dan berbagai lkatan Pelajar. 
- DM-UI dan Rektor UI. 
- SOMAL, PM.KRI, Angkatan Muda Islam. 

i. Tanggal 17· 1· 1974 keadaan berangsur·angsur baik kembali dan jam ma· 
lam diundurkan mulai jam 20.00 hingga jam 03.00 WIB. 

Ill. TINDAKAN PEMERINTAH UNTUK MENGATASI KEADAAN & KERUGI· 
AN·KERUGIAN AKIBAT PERISTIWA·PERISTIWA. 

1. Guna meme\ihara keamanan dan ketertiban serta mencegah timbulnya 
segala huru hara di IBUKOTA, oleh LAKSUS PANGKOPKAMTIBDA 
JAY A telah diadakan langkah·langkah persiapan Operasi sebagaimana ter 
sebut dalam Rencana Operasi "TRENGGINAS" tanggal 16 Oktober 1973, 
yang meliputi pengerahan segenap Satuan-satuan Tempur dan Satuan 
satuan Bantuan Tempur yang berada dalam Wilayah DKI JAY A. 

2. Berdasarkan perkiraan akan adanya kemungkinan peningkatan aksi-aksi 
demonstrasi selama kunjungan Perdana Menteri JEPANG K. TANAKA, 
maka di samping usana dan tindakan untuk mengatasi demonstrasi, sebaqi 
an pasukan dikerahkan pula untuk pengamanan tamu negara. 

3. Pada tanggal 14 JANUARI 1974 di SKOGAR WAPANGKOPKAMTIB me· 
nyerukan dalam press releasenya untuk tidak melakukan demonstrasi. 
Selain itu secara tak langsung juga telah diusahakan berulang kali untuk 
memperingatkan Saudara HARIMAN SIREGAR, agar para Mahasiswa 
membatalkan niatnya untuk berdemonstrasi dengan menunjukkan bahaya 
bahayanya kalau suatu massa ikut terjun ke jalan. 

4. Pada tanggal 14 JANUARI 1974 PANGKOPKAMTIB telah rnenqjnstruk 
sikan kepada semua LAKSUSDA untuk mengambil tindakan-tindakan 
yang diperlukan di daerah masing-masing, agar tidak terjadi demonstrasi· 
demonstrasi di daerah-daerah. 

5. Dalam usaha dan tindakan kita untuk mengatasi dan memu.Ihkan keadaan 
telah diusahakan sejauh mungkin untuk menghindarkan 1tuhnya korban 
jiwa dengan melarang setiap petugas keamanan untuk melakukan penern 
bakan ataupun tindakan kekerasan lainnya, kecuali dalam keadaan terpak 
sa sekali untuk membela dfri, apabila si petugas terancam keselamatannva 
secara langsung. 
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6. Alasan dikeluarkannya larangan penembakan maupun tindakan kekerasan 
lain adalah: 

a. Karena kita menjunjung tinggi azas perikemanusiaan, apalagi kita berha· 
dapan dengan orang-orang yang tidak bersenjata. 

b. Negara kita sedang menerima tamu, sehingga dirasa kurang pantas, apa 
bila terjadi pertumpahan darah selagi tamu negara masih di INDONE 
SIA. 

7. Aki bat dari adanya larangan untuk menembak maupun melakukan tindak 
an kekerasan tersebut antara lain adalah: 

a. Sangat menvulitken pelaksanaan tugas oleh para prajurit kita, lebih 
lebih menghadapi massa yang jauh lebih besar jumlahnya; 

b. Tindakan penghalauan huru-hara tidak dapat dijalankan dengan cepat 
dan lincah; 

c. Banyak petugas yang menjadi korban pelemparan batu/botol dan kate 
pel. 

8. Beberapa korban yang jatuh di kalangan demonstran adalah akibat tindak 
an mereka yang mencoba merebut senjata atau menyerang petugas dengan 
senjata tajam atau benda lain yang membahayakan keselamatan petugas, 
hingga terpaksa dilepaskan tembakan untuk membela diri. 

9. Guna meningkatkan usaha pemulihan keamanan dan ketertiban di seluruh 
Wilayah DKI JAVA, maka di sampin9 tindakan operasionil tersebut di 
atas, oleh LAKSUS PANGKOPKAMTIBDA JAVA pada tanggal 15 
JANUARI 1974 terpaksa diambil tindakan-tindakan sebagai berikut: 

a. Berlakunya jam malam terhitung mulai tanggal 15 JANUAR I 1974 dari 
jam 18.00 sampai jam 06.00. 

b. Terhitunq mulai tanggal 16 JANUARI 1974 semua Universitas dan se· 
kolah·sekolah ditutup sampai ada ketentuan lebih lanjut. 

c. Terhitung mulai tanggal 16 JANUARI 1974 dilarang berkumpul di luar 
rumah lebih dari 5 orang antara matahari terbit hingga matahari terbe· 
nam. 

10. Aki bat Sosial Ekonomis dan Politis yang timbul karena huru-hara dan tin· 
dakan·tindakan pembatasan yang terpaksa diambil oleh LAKSUS PANG· 
KOMKAMTIBDA, ialah: 

a. Selama 2 hari berturut-turut segala kegiatan di bidang produksi, kon 
sumsi dan jasa lainnya lumpuh. 

b. Buruh dari pabrik-pabrik. toko-toko, tempat·tempat hiburan, pasar 
pasar yang hancur, menjadi kehilangan mata pencaharian dan rnenim 
bulkan masalah pengangguran baru. 

c. Terjadinya pengrusakan terhadap hasil·hasil pembangunan yang telah 
dicapai oleh OKI JAYAdewasa ini. 

d. Terjadinya kemunduran di bidang pembinaan Demokrasi. 
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e. Meloncatnya harga kehidupan sehari-hari. 
11. Karban manusia dan mater iii akibat huru-hara selama 2 hari tersebut yang 

sudah dilaporl<an tercatat sebagai berlkut: 

meninggal 
Iuka berat 
Iuka ringan 
ditahan 

dibakar/dirusak 

- dibakar/dirusak 

b. Kendaraan 

c. Bangunan 

11 orang 
17 orang 

120 orang 
775 orang 

807 mobil 
187 motor 

144 gedung 
1 gedung PERTAMINA 
1 gedung COCA CO LA 

d. Barang·barang dagangan dan lain-lain yang dirampok dari bangunan· 
bangunan dan mobil-rnobll yang dibakar/dirusak, di antaranya 160 kg 
emas/perhiasan, yang nilai keseluruhannya belum depat diketahui 
dengan pasti karena masih dalam penelitian/pengusuten. 

a. Manusia 

12. Dengan meredanya keadaan pads tanggal 17 JANUARI 1974, maka pada 
hari itu juga telah diadakan Sidang Kabinet dengan hasil ditetapkannya 
langkah-langkah yang akan diambil oleh Pemerintah sebagai berikut: 

a. Menertibkan pelaksanaan hak-hak demokrasi antara lain: 

1) Demonstrasi yang menurut pengalaman menimbulkan kskacauan 
kekacauan dalam masyarakat tidak dibenarkan lagi. 

2) Menertibkan pemberitaan dalam pers/surat kabar. 
3) Manertibkan kehidupan dalam Universitas·universitas/seko/ah·seko· 

lah agar tidak digunakan untuk melakukan kegiatan·kegiatan politik. 

b. Mencegah timbulnya tindakan·tindakan yang menjurus serta membuka 
peluang ke arah makar. 

c. Mengembangkan serta memantapkan saling pengertian antara Pemerin 
tah dan DPR serta Pemerintah dengan kekuatan sosial politik yang ber 
manfaat bagi pelaksanaan kehidupan demokrasi PANCASI LA. 

d. Melakukan tindakan·tindakan pengusutan terhadap mereka yang ber 
tanggung jawab atas terjadinya peristiwa-peristiwa itu berdasarkan 
hukum yang berlaku. 

e. Menindak tegas siapapun yang melakukan tindakan-tindakan kekerasan 
melawan hukum, seperti perampokan, pembakaran dan tindakan keke 
rasan lainnya. 

f. Segera mengusahakan pulihnya kembali kehidupan di DKI JAYA, 
khususnya kehidupan ekonomi, bertepatan dengan rnasa paceklik 
dewasa ini, maka �saha pelancaran peredaran bahan-bahan pangan dan 
bahan-bahan kebutuhan pokok lainnya harus segera dilakukan. 
Pelaksanaan langkah·langkah· tersebut pada waktu ini sedang diseleng 
garakan. 
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13. Keadaan yang berangsur·angsur menjadi baik telah menyebabkan diambil 
nya tindakan-tindakan dalam usaha untuk secepatnya menormalisasikan 
kehidupan ekonomi sosial di JAKARTA sebagai berikut: 

a. Berlakunya jam malam diperpendek: 
1) Mulai tanggal 17 JANUARI 1974 dari jam 20.00 - 03.00 
2) Mulai tanggal 19 JANUARI 1974 dari jam 23.00 - 03.00. 

b. Larangan berkumpul di luar rumah dicabut, kecuali bila berkumpulnya 
mengarah kepada gangguan keamanan dan ketertiban. 

c. Terhitung mulai tanggal 21 JANUARI 1974 sekolah·sekolah dibuka, 
kecuali Universitas, Sekolah Menengah Pembangunan RAWAMANGUN, 
SMA VII di Jatan BATU, dan sejumlah STM karena keterlibatannya 
dalam huru-hara dan pengrusakan-pengrusakan. 

IV. TATA KRAMA YANG PER LU MENDAPATKAN KONSENSUS 

Saudara Ketua dan Sidang yang terhormat, 

Sampailah kini pada beberapa saran guna mendapatkan konsensus b,r 
sama dari Sidang yang mulia ini, sebagai tindakan, sebagai tata krama, yang 
kiranya dapat mencegah berulangnya kembali peristiwa-peristiwa yang sema 
sama tidak kita kehendaki itu, sehingga dengan demikian usaha-usaha pem 
bangunan nasional yang memerlukan kontinuitas dapat dilaksanakan dengan 
penuh ketenangan dan dengan sebaik-baiknya demi tercapainya tujuan REPE 
LITA II. 

Juga menjadi pemikiran dan renungan selanjutnya, agar datang pada 
suatu konsensus bersama antara kita dengan semua kekuatan sosial untuk me 
negakkan tata-krama kehidupan politik berdasarkan UUD 1945. Presiden/ 
Mandataris MPR adalah pemegang kekuasaan dan penyelenggara Pemerintahan 
Negara yang tertinggi di bawah MPR yang dipilih untuk masa jabatan 5 tahun 
itu adalah "untergeornet" kepada MPR, sehingga pengangkatan dan pember· 
hentian jabatan Presiden hanya dapat dilakukan oleh MPR. 

Undang·undang Dasar 1945 telah menetapkan bahwa bPR-lah yang 
senantiasa dapat mengawasi tindakan-tindakan Presiden dan jika menganggap 
bahwa Presiden sungguh melanggar Haluan Negara yang telah ditetapkan 
oleH UUD atau oleh MPR, maka MPR dapat diundang untuk bersidang lsti 
mewa guna minta pertanggungan jawab Presiden. 

Jadi bukan dilakukan oleh kekuatan-kekuatan sosial, bukan pula menu 
rut pola ORDE LAMA melalui pressure group ataupun penciptaan kondisi 
dari bawah. 

Konsensus bersama antara kita dengan semua kekuatan sosial dan antar 
kekuatan sosial tadi untuk menegakkan tata krama kehidupan politik menu· 
rut UUD 1945 adalah sangat penting, karena kita ingin membangun. 

Dengan demik ian kekuatan sosial, DP R maupun Pemerintah akan tegap 
dan jelas posisinya menghadapi sikap-sikap seperti yang diucapkan oleh Sdr. 

IMAM WALUJO di mans dikehendaki percbahan dari Kabinet; Presidentil 
dengan Kabinet Parlementer. Tidak ada terdapat hak itu di dalam UUD 1945. 
Kita mengenal juga dalam ilmu pengetahuan tentang Kabinet Parlemen. Tetapi 
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bangsa INDONESIA sudah mempunyai kepribadiannya sendiri, yaitu yang 
telah tertuang dalam UUD 1945 dan PAN CASI LA. 

Apalagi bila telah menjadi konsensus bersama, maka keharusan untuk 
rnernbangun akan dlterima oleh kita sernuanya. Di dalam GBHN terdapat salah 
satu ciri Pembangunan yang sekarang sedang dilaksanakan ialah kontinuitas 
atau kelangsungan. Kita ingin menghindari seperti pada zaman/priode UBE· 
RAL. Tidak pernah pada periode itu terdapat Pemerintah yang kuat, setiap 
6 bulan atau setahun senantiasa berganti Pemerintah. Belum lagi sernpat 
membangun dalam arti yang sebenarnya, sudah timbul adanya mosi-mosi 
tidak percaya (mosi van wantrouwen). 

Mengenai kedudukan seorang Menteri, adalah masalah Presiden/Manda 
taris. Terserahlah kepada Presiden/Mandataris untuk memilih pembantu 
pembantunya karena Presiden/Mandataris ingin membentuk suatu team di da 
lam melaksanakan tugasnya. Seorang Menteri diangkat atau diberhentikan oleh 
Presiden/Mandataris, dan jangan menjadi masalah di luar lembaga Mandataris. 
Kalau tidak sesuai, ha! itu adalah persoalan Presiden/Mandataris. Jadi tidak 
semestinya ditentukan oleh kekuatan sosial melalui penciptaan kondisi dari 
bawah. 

Selanjutnya hendaknya menjadi konsensus bersama antara kita bahwa 
setiap pikiran untuk berbuat makar itu tidak sesuai dengan UUD 1945 dan 
tidak dibenarkan oleh semua kekuatan sosial serta oleh siapapun juga, sehingga 
setiap niatan untuk berbuat makar akan ditindak dengan tegas. 

Hendaknya menjadi konsensus pula, bahwa menjadi kewajiban kita ber 
samalah untuk membina kekompakan AB RI ini, sebab bilamana unsur AB RI 
saling berhadapan atau bertentangan, maka lingkungan sekitarnya akan saling 
berhadapan dan saling bertentangan pula, seperti perjalanan sejarah yang kita 
alami bersama. Kecuali itu, dalam GBHN telah dirumuskan dengan jelas ten· 
tang tugas-tugas pokok dan sasaran-sasaran ABR I, baik sebagai kekuatan HAN· 
KAM, maupun sebagai kekuatan sosial. Karenanya, maka dalam merealisasikan 
nva perlu adanya konsensus tentang pengarnanannya terhadap harnbatan-harn 
batan berupa isue-isue yang memperpolitikkan (verpolitisering) baik dengan 
penyingkiran terhadap kedudukan ABRI sebagai kekuatan HANKAM dan 
sebagai kekuatan sosial tersebut di atas, maupun dengan usaha-usaha untuk 
rnenggoyahkan kekompakannya. Hal tersebut tidak berarti, bahwa terhadap 
pelaksanaan tugas-tugasnya ABRI tidak boleh dikoreksi, sama 
sekali tidak. 
daknya kita selesaikan secara melembaga sesuai dengan PANCASI LA can uuu 
1945. Maka ha! inilah yang kami mohonkan sebagai pegangan kita bersama. 
Sebab masih ada lagi rnasalah-masalah lain di mana perlu dicegah timbulnya 
dan jangan sampai terjadi, yaitu masalah pertentangan antar suku, antar agama 
atau antara kekuatan sosial dan rasialisme, karena dapat merusak.persatuan dan 

· kesatuan nasional sebegai landasan pokok kekuatan Bangsa. 
Yang kami inginkan bersama adalah pemantapan keadaan menuju struk 

tur/pola politik yang baru, yaitu adanya Partai Oemokrasi Indonesia, Partai 
Parsatuan Pe"'!bangunan, Golonga'n Karya dan Organisasi·organisasi profesi 
yang berkonsolidasikan, bersatu dan saling mengisi untuk menjamin suksesnya 
pembangunan di segala bidang. 
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V. KESIMPULAN 

1. Dari peristiwa·peristiwa tanggal 15 dan 16JANUARI 1974 yang dikemuka· 
kan di atas menunjukkan, bahwa: 

a. Peristiwe-peristiwa tersebut merupakan kegiatan-kegiatan demonstrasi 
yang diikuti tindakan kekerasan berupa penghancuran, pengrusakan, 
pembakaran, perampokan yang bukan hanya menimbulkan korban jiwa 
dan harta benda yang sangat besar bahkan menimbulkan kekacauan 
yang sangat menooanggu stabilitas keamanan dan ketertiban serta kehi 
dupan ekonomi masyarakat. 

b. Kejadian·kejadian pada tanggal 15 dan 16 JANUARI 1974 telah didahu 
lui oleh serangkaian aksi-aksi di antaranya berupa demonstrasi-demon 
strasi yang telah dilakukan oleh Mahasiswa. 

c. Gerakan-gerakan yang mendahului peristiwa tersebut di atas, yang meru 
pakan persiapan·persiapan atau suatu rentetan kegiatan-kegiatan pen 
dahuluan yang dapat diperkirakan dari semula akan menimbulkan 
suatu situasi di mana Pemerintah beserta atat-aletnva dibuat tldak mam 
pu untuk melaksanakan tugasnya, bertentangan dengan hukum yang 
berlaku. 

d. Di samping itu gerakan-9erakan Mahasiswa/Pelajar yang berupa de· 
monstrasi·demonstrasi atau kegiatan-kegiatan yang serupa dapat mernan 
cing atau dapat dimanfaatkan oleh unsur-unsur negatif dan I menjelma 
menjadi tindakan·tindakan anarkis seperti yang kita alami di IBU KOTA, 
nvata-nvata merupakan ancaman yang serius bukan hanya bagi keaman· 
an dan ketertiban tetapi juga bagi kelangsungan pembangunan seperti 
yang tel ah ditetapkan oleh MPR. Karena itu wajarlah masyarakat disela 
matkan dari kegiatan-kegiatan demonstrasi dan akibat-akibatnya negatif 
yang demikian luasnya. 

e. Maka dari itu demi terjaminnya keamanan dan ketertiban serta untuk 
terlaksananya pembangunan, maka PANGKOPKAMTIB telah meng 
instruksikan kepada para Pejabat yang bertanggung jawab ates keamanan 
dan ketertiban di daerah untuk melarang setiap demonstrasi atau gerak 
an-gerakan yang mempunyai tujuan yang sama. 

2. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah yang ditujukan pada pulihnya 
kembali kehidupan di I BU KOT A khususnya kehidupan ekonomi: 
a. Menindak tegas para pelanggar hukum dalam peristiwa tersebut meng 

adakan pengusutan terhadap mereka yang bertanggung jawab atas terjadi· 
nya peristiwa tersebut berdasarkan hukum. 

b. Mengusahakan agar pemberitaan dalam mass-media tidak rnenimbulkan 
ketegangan-ketegangan, serta mengusahakan a�r pers dapat memberi 
penerangan pada rakyat seobyektif mungkin serta merupakan saluran 
pendapat rakyat yang konstruktif. 

c. Mengusahakan agar lembaga-lembaga pendidikan, Univetsitas dan seko· 
lah tidak digunakan untuk pelbagai kegiatan yang menjurus pada hal-hal 
negatif tapi benar·benar merupakan tempat untuk membentuk inanusia- 
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manusia pembangunan berjiwa penuh pengabdian serta memiliki tang 
gung jawab yang besar untuk masa depan Bangsa dan Negara INDONE 
SIA. 

3. Hendaknya kita insyafi bahwa pelaksanaan hak-hak azasi senantiasa diikuti 
dengan tanggung jawab azasi, demikian pula pelaksanaan hak-hak demokrasi 
diikuti dengan tanggung jawab demokrasi sesuai dengan demokrasi PANCA· 
SI LA berdasarkan Undang-undang Dasar 1945. 

VI. PEN UT UP 
Dengan adanya peristiwa tanggal 14 - 15 - 16 Januari 1974 ini, maka 

melalui forum DPR yang terhorrnat ini, Pemerintah menganggap perlu rnenq 
ingatkan kembali segenap Bangsa Indonesia agar jangan mudah terpancinq 
oleh issue-issue dan berfikir masak-masak sebelum sampai kepada suatu kepu 
tusan untuk mengadakan aksi-aksi tersebut; kalau sudah sekali melanda akan 
dapat mempunyai akibat yang dapat merugikan, tidak saja pada yang mengada· 
kan aksi itu sendiri, melainkan kepada seluruh Bangsa Indonesia. 

Pemerintah sanqat berterima kasih dan menghargai semua pihak yang 
telah mambantu Pemerintah untuk mencegah meluasnya peristiwa ini. 

Demikian uraian dail penjelasan Pemerintah tentang peristiwa yang ter 
jadi pada tanggal 14 - 15 - 16 Januari 1974 yang lalu. Dengan keterangan ini 
Pemerintah mengharapkan agar Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat 
dapat memahami seluk beluk dan akibat dari peristiwa tersebut yang sangat 
merugikan kepentingan dan stabilitas nasional, dan dengan demikian semoga 
dengan memahaminya, kiranya dapat ikut membantu usaha-usaha pencegahan 
terulangnya kembali peristiwa semacam ini. 

Lebih-lebih dimintakan perhatian Dewan yang terhormat karena peris 
tiwa ini menyangkut generasi muda, khususnya para mahasiswa yang di kemu 
dian hari diharapkan meneruskan kepemimpinan terhadap Bangsa dan Negara 
yang bertanggung jawab. 

Atas perhatian para anggota Dewan yang terhormat, saya ucapkan 
terima kasih. 

Khusus mengenai usul pernyataan pendapat dari 45 anggota-anggota 
QPR, Pemerintah sungguh menghargai. Pemerintah akan memperhatikan 
saran-saran sebaik-baiknya dan marilah kita laksanakan yang jadi usul pernyata 
an pendapat tersebut sehingga dapat mencapai sasarannya. 

Seki an. 

Jakarta, 21 Januari 1974. 
MENTER I PERTAHANAN·KEAMANAN/ 
PANGLIMA ANGKATAN BERSENJATA, 

t.t.d. 

M. PANGGABEAN 
JENDERAL TNI 
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4. Masalah Timar· Timur 

Timbulnya masalah Timer-Timur ini muncul setelah Presiden Portugal 
Antonio de Spinola pada tanggal 16 Mei 1974 mengumumkan akan mem 
berikan kebebasan demokrasi (dekolonisasi) kepada rakyat jajahan Portugal 
di Afrika. Macao dan Timor Portugis dan munculnya 3 partai politik di Timor 
Portugis yang saling bertentangan yaitu: 

Partai Uni Democrat Timar (Organizacoa da Uniao Democratica Timar} 
atau UDT, yang program partainya •;dak banyak berbeda dengan ANP/ 
Aksi Nasional Rakyat, yaitu memperjuangkan agar Timar Portugis tetap 
di bawah bendera Portugal sebagai Negara Bagian Federasi Portugal yang 
diusulkan oleh De Spinola/Presiden Portugal. (Banyak mendapat dukungan 
dari kalangan penduduk kulit putih dan dari Pejabat Pemerintah). 

Partai Sosial Oemokrat (Associacao Sosial Democratica Timorence) yang 
kemudian menjadi Fretilin (Frente Revolucinario De Timor Leste lnde 
pendende) atau gerakan Revolusioner Timar Bagian Timur untuk merdeka 
sendiri, yang menginginkan otonomi sebagai persiapan kemerdekaan. 

Perhimpunan lntegrasi Timar Indonesia atau AITI (Associao lntegraciao 
de Timor Indonesia) yang kemudian menjadi APODETI (Associao Popular/ 
Democratica De Timar) atau perkumpulan Demokrasi Rakyat Timar, 
yang bertujuan memperjuangkan lntegrasi Timor Timur dengan Indonesia 
dengan mengemukakan alasan bahwa Timar-Timur adalah sepulau dengan 
Timar Indonesia dan mempunyai nenek moyang serta kebudayaan yang 
sama. 

Pergolakan dalam negeri di Portugal, seperti digulingkannya Antonio 
de Spinola dan kekuasaan beralih pada Triumvirat (Presiden Fransisco Dacosta 
Games, P.M. Vaseo Goncalves dan Jenderal Otelo Sarivar de Car/komandan 
COPCON/Comando Operation do Continental), telah mempengaruhi jalannya 
proses dekolonisasi menjadi tidak wajar. Ketidak wajaran itu antara lain ialah: 

Laporan Portugal kepada PBB bahwa sebagian besar rakyat Timor Portugis 
ingin tetap bergabung dengan Portugal, yang kemudian diklaim baik oleh 
Fretilin yang ingin mendirikan Pemerintah tersendiri maupun oleh APO 
DETI yang ingin bergabung dengan Republik Indonesia. 

Adanya tindakan-tindakan teror di daerah Timar Portugis, yang meng 
akibatkan pengungsian besar·besaran dari rakyat Timor Portugis ke wilayah 
Republik Indonesia. 

Sikap Pemerintah Portugal dan Pemerintah Portugis di Timor yang meng 
abaikan keadaan rakyat di Timor Portugis dan hanya mementingkan ke 
amanan bagi 20 orang Anggota tentaranya saja. 

Ketidak mampuan Pemerintah Portugis untuk menguasai keadaan, yang 
ditandai dengan mengungsinya Gubernur dengan semua Aparatur Pemerin 
tahnya ke Pulao Atauro. 
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Masalah Tirnor-Timur yang susul menyusul tersebut juga selalu diikuti 
perkembangannya dan mendapatkan perhatian serius dari DPR, antara lain 
seperti: 

a. Adan ya pernyataan pendapat DPR-R I tanggal 27 September 1975 tentang 
Proses Dekolonisasi Timor Portugis. 

b. Pernyataan pendapat DPR-R I tangyal 6 Desember 1975 tentang masalah 
Timor Portugis. 

c. lkut sertanya 9 orang Anggota DPR-RI dari keempat Fraksi dalam Delegasi 
Pemerintah R. I. ke Timor-Timur pada tanggal 23 Juni 1976. 

d. Disampaikannya RUU tentang Pengesahan Penyatuan Timor- Timur dan 
Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor·Timur, oleh Pemerintah 
kepada DPR-RI dengan Amanat Presiden A.I. No. R.07/P.U./Vl/1976 tang 
gal 30 Juni 1976. 

e. Peran serta secara aktif dari Delegasi DPR-RI ke Sidang Umum PBB, dan 
forum-forum internasional lainnya, dalam kaitannya dengan masalah Timor 
Timur. 

Kegiatan-kegiatan DPR yang menyangkut masalah Timor-Timur tersebut 
dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut: 

ad. a. Pernyataan Pendapat RPR·RI tanggal 27 Desember 1975 tentang Proses 
Dekolonisasi Timor Portugis. 
Usul pernyataan pendapat ini diajukan oleh Widyapranata dkk. (seba 
nyak 21 Angtotal dengan suratnya kepada Pimpinan DPR-RI pada tang 
gal 25 September 1975. 
Sebagai pertimbangan dari usul pernyataan pendapat tersebut ialah bah 
wa kejadian-kejadian terakhir di Timor Portugis tidak sesuai dengan janji 
Pemerintah Portugis dalam rangka pelaksanaan Politik Dekoloniasi. 
Bahwa d�ngan kedatangannya puluhan ribu pengungsi secara bertubi 
tubi itu, Toda Pemerintahan di Propinsi Nusa Tenggara Timur pada 
umumnya dan di Ka bu paten Belu, Timor Tengah Utara, Alor dan Timer 
Tengah Selatan pada khususnya, mengalami gangguan. Bahwa keadaan 
kacau di Timor Portugis yang mengakibatkan mengalirnya puluhan ribu 
pengungsi-pengungsi ke wilayah Republik Indonesia dapat mengancam 
stabilitas keamanan di wilayah Republik Indonesia dan dapat meng 
ganggu jalannya pembangunan di Indonesia. 
Setelah penjefasan para pengusul atas usul pernyataan pendapat tersebut 
disampaikan oleh Widyapranata dalam rapat Pleno DPR tanggal 27 Sep 
tember 1975, maka keempat Fraksi langs�ng memberikan Sternmoti 
veringnya melalui juru qicara masing-masing, yaitu Ors. Safaruddin Tan 
Pono dari Fraksi ABRI, AA. Bere Tallo dari Fraksi Karya Pembangunan, 
Sani Fenat Gregorius dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia dan 
A. Rachman Hasan darl Fraksi 'Persatuan Pembangunan. Kemudian setelah 
Pemerintah memberikan pendapat/sambutan, dalam hal ini diwaikili oleh 
Menteri Luar Negeri Ad Interim Jenderal M. Panggabean, maka rapat 
Pleno DPR-RI tanggal 27 September 1975 telah menyetujui adanya Per- 



nyataan Pendapat DPR-RI tentang Proses Dekolonisasi Timar Portugis, 
yang diktumnya berbunyi sebagai berikut: 

1. Mendukung sepenuhnya slkap dan kebijaksanaan Pemerintah Repu 
blik Indonesia serta langkah-langkah selanjutnya yang lebih kongkrit 
lagi dalam menghadapi proses dekolonisasi daerah Timar Portugis. 
Portugis. 

2. Menyatakan prihatin terhadap keadaan dan penderitaan kaum pe 
ngungsi dari daerah Timar Portugis. 

3. Mengutuk kekejaman-kekejaman yang dilakukan oleh pihak ter 
tentu di daerah Timer Portugis terhadap rakyat yang tidak berdaya. 

4. Menyesalkan sikap Pemerintah Portugal dan Pemerintah Portugis 
di Timar yang mengabaikan tanggung jawab mereka atas kekacauan 
di daerah Timar Portugis dan nasib puluhan ribu rakyatnya yang 
mengungsi ke wilayah Republik Indonesia. 

5. Mengharapkan supaya kebijaksanaan yang diambil oleh Pemerintah 
kita selanjutnya dapat berhasil sehingga proses Dekolonisasi di daerah 
Timar Portugis itu berjalan secara tertib dan teratur serta tidak 
mengganggu stabilitas keamanan dan pembangunan nasiona1 Indo 
nesia. 

ad. b. Pernyataan Pendapat DPR-RI tanggal 6 Desember 1975 tentang Masalah 
Timar Portugis. 
Usul pernyataan pendapat ini diajukan oleh A.A. Oka Mahendra SH 
dan kawan·kawan (55 Anggota) dengan suratnya kepada Pimpinan 
DPR-RI pada tanggal 4 Desember 1975 dan diterima menjadi pernvata 
an pendapat DPR dalam rapat Pleno tanggal 6 Desember 1975. Adanya 
pernyataan pendapat tentang masalah Timar Portugis ini adalah se 
hubungan dengan adanya proklarnasi secara sepihak oleh Fretilin pada 
tanggal 28 Nopember 1975 yang menyatakan kemerdekaan Timor 
Portugis. Bahwa Fretilin memproklamirkan kemderkaan secara sepihak 
tidaklah terjadi secara kebetulan, tetapi sudah dengan persiapan-persiap 
an dan tidak berdiri sendiri. lni terbukti dengan tidak hadirnya Wakil 
Fretilin dalam pertemuan di Macao dan Roma. Adanya proklamasi 
Fretilin itu dimungkinkan karena : 

Adanya dukungan dari Negara-negara Komunis. 
Pemerintah Portugal telah melepaskan dekolonisasi di Timar Portugis. 
Portugal telah mengirim surat kepada PBB bahwa Negaranya tidak 
dapat menomarlisir situasi di Timor Portugis dan minta kerjasama 
PBB dalam pelaksanaan menertibkan dekolonisasi di wilayah tersebut. 
Sebagai bukti bahwa proklamasi Fretilin hanya dari sepihak, ialah 
adanya reaksi terhadap proklamasi tersebut oleh Partai-partai UDT· 
Uniao Democratica de Timor, APODITI-Assosiacao Popular Demo 
cratica de Timor, KOTA·Klibur Oan Timur Aswin dan TRABALISTA, 
yaitu dengan mengeluarkan sebuah pernyataan bersama di Balibo 
pada tanggal 29 Nopember 1975, yang isinya ialah : 
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Pernyataan Kemerdekaan sepihak oleh Fretilin merupakan suatu 
pelanggaran atas Memorandum of Understanding yang ditanda 
tangani di Roma tanggal 25 Nopember 1975. 
UOT, APOOETI, KOTA dan TRABALISTA tidak terikat lagi 
oleh Memorandum itu karena telah dilanggar oleh Fretilin. 
Dewasa ini (baca waktu itu) tidak ada Pemerintah yang syah 
di Timor Portugis. 
Berdasarkan darah, identitas, ethnis dan moral, Timar Portugis 
menjadi bagian wilayah Indonesia. 

Dalam pernyataan bersama ini UDT yang semula menginginkan Timar 
Portugis sebagai bagian dari Federasi Portugal, sudah berubah haluan 
dan bersama-sama dengan APOOETI, KOTA dan TRABALISTA me 
nentang Fretilin. 
Pernyataan keempat Partai di Timar Portugis tersebut kemudian di 
perkuat lagi dengan Proklamasi tanggal 30 Nopembar 1975 yang me 
nyatakan bebas dari penjajahan dan menyatakan integrasi dengan lndo 
nesia. Proklamasi ini ditandatangani oleh : Guilherme Maria Concalves 
dan Alexandrina Borromeu atas nama APODETI, Fransisco X. Lopez 
da Crus dan Oomigos C. Pereira atas nama TRABALISTA. 
lsi dari Memorandum Roma yang ditandatangani bersama oleh Menteri 
Luar Negeri RI. Adam Malik dan Menteri Luar Negeri Portugal Mayor 
Eduardo Melo Antunes, di Roma tanggal 25 Nopember 1975, antara 
lain ialah : 

a) Tanggung jawab yang paling fondamentil atas proses dekolonisasi 
Timer Portugis sepenuhnya berada pada Pemerintah Portugal sebagai 
penguasa yang syah atas wilayah itu. 

b) Pemerintah Portugal diharapkan mengambil tindakan menyeluruh 
secepatnya dan secara tertib demi pelaksanaan dekolonisasi yang 
sifatnya tidak menekan pihak-pihak di Timer-Timur. 

c) Kedua Menteri Luar Negeri sepakat mengenai proses dekolonisasi 
sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB serta tetap melindungi, 
menghormati aspirasi dan kehendak rakyat Timor Portugis. 

Fretilin yang telah mengingkari persetujuan Roma itu, dalam 
rangka memaksakan kehendaknya telah melakukan teror bersenjata 
yang tidak berperikemanusiaan, sehingga mengakibatkan mengalirnya 
pengungsi-pengungsi ke wilayah Republik Indonesia sarnpai mencapai 
jumlah sebanyak 45.165 orang, yang oleh Pemerintah dan rakyat Indo 
nesia sesuai dengan azas peri kemanusiaan, diterima dengan balk dan 
dibantu dalam hal tempat berteduh, pemberian makan, pakaian dan 
pemeliharaan kesehatan. Di samping itu juga Indonesia mengirimkan 
Sukarelawan-sukarelawan untuk melindungi rakyat Timer Portugis 
dari kekejaman Fretilin. 

Sementara itu suatu delegasi Fretilin yang dipimpin oleh Regerio 
Tiago do Fatima Lobato mengunjungi Peking. Dia diterima oleh Menteri 
Luar Negeri Chia Kuan Hua, Wakil Menteri Luar Negeri Hua Lung dan 



Wakil Direktur Biro Hubungan Luar Negeri Yin Tso Chen. Menteri 
Luar Negeri Chia Kuan Hua menuduh Indonesia telah mengadakan 
agresi militer dengan tujuan hendak mencaplok wilayah Timor Portugis. 

Padahal kehadiran Sukarelawan-sukarelawan lndonesia di wilayah 
Timor Portugis adalah dilandasi penimbangan-pertimbangan sebagai 
berikut : 
a. Sikap korek Pemerintah Indonesia justru disalah tafsirkan oleh Por 

tugal dan disalah gunakan oleh Fretilin untuk menciptakan situasi 
yang semakin menyulitkan proses pelaksanaan penentuan nasib 
sendiri rakyat Timer Portugis secara wajar, tertib dan damai. 

b. Desakan rakyat Indonesia rnelalui Dewan Perwakilan Rakyat dalam 
Pernyataan Pendapat DPR-RI tanggal 6 Desember 1975 yang men 
desak kepada Pemerintah untuk mengambil langkah·langkah yang 
lebih tegas dan konkrit dalam menyelesaikan masalah Timer Portugis. 

c. Ketidak mampuan Portugal untuk mengatasi keadaan sehingga Memo· 
randum Roma praktis tak dapat dilaksanakan. 

d. Permintaan keempat Partai, APODETI, UDT, KOTA dan TRABA· 
LISTA yang termuat dalam penggabungan diri rakyat Timor Portuqis 
dalam negara RI tertanggal 29 Nopember 1975 yang maksudnya 
agar Pemerintah dan Rakyat Indonesia mengambil langkah-langkah 
yang dipandang perlu untuk melindungi rakyat Timer Portugis. 

e. Menjamin keamanan pengungsi-pengungsi yang kembali ke Kampung 
halamannya masing-masing. 

f. Pemerintah Indonesia mempunyai tanggung jawab moril untuk men· 
jamin terlaksananya proses dekolonisasi Timor Portugis secara wajar, 
tertib dan damai sesuai dengan cita-cita serta keinginan rakyat di 
seluruh wilayah itu. 

g. Pemerintah Indonesia tidak bisa membiarkan situasi di wilayah 
Timor Portugis yang berlarut-larut dan membahayakan keamanan, 
stabilitas nasional serta stabilitas kawasan Asia Tenggara. 

h. Perlunya diambil langkah-langkah untuk mengakhiri keadaan yang 
berlarut·larut tersebut serta menjamin keutuhan wilayah nasional, 
menjaga kedaulatan negara, dan melindungi penduduk Indonesia 
terhadap gangguan, serangan, serbuan perampokan dan lain-lain 
tindakan provokasi dari Fretilin. 

Demikian isi sebagian Pernyataan Pemerintah RI tentang Timar 
Portugis, yang dibacakan oleh Menteri Penerangan Mashuri, SH tanggal 
8 Desember 1975. 

Adapun bunyi materi diktum Pernyataan Pendapat DPR-RI 
tanggal 6 Desember 1975 adalah sebagai berikut : 
a. Menyatakan prihatin terhadap penderitaan yang dialami oleh rakyat 

di wilayah Timor Ponugis sebagai akibat berlarut·larutnya penyelesai· 
an proses dekolonisasi wilayah Timor Ponugis yang disebabkan tidak 
bertanggung jawabnya Pemerintah Portugal ates wilayah tersebut 
yang terbukti dengan merajalelanya teror serta tindakan-tindakan 
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sepihak gerombolan Fretilin, yang menambah kesengsaraan dan 
penderitaan rakyat Timar Portugis. 

b. Menyatakan bahwa sehubungan dengan kejadian-kejadian di Timar 
Pcrtuqis tersebut bangsa Indonesia merasa terpanggil oleh rasa tang· 
gung jawab untuk pemulihan keamanan dan ketertiban di wilayah 
Timar Portugis, aleh sebab itu mendesak Pemerintah untuk meng· 
ambil langkah-langkah ke arah terlaksananya keamanan dan ketertib· 
an di wilayah tersebut, karena keamanan dan ketertiban adalah 
syarat mutlak untuk dapat diselenggarakannya langkah-langkah 
positip untuk mengetahui keinginan dan kehendak rakyat yang 
sebenarnya di Timar Portugis dalam rangka menentukan nasib sendiri 
secara bebas, tertib, aman dan damai. 

c. Mendukung dan mendesak Pemerintah RI untuk mengambil langkah 
langkah selanjutnya yang lebih tegas dan kongkrit dalam menghadapi 
penyelesaian masalah Timar Portugis dalam segala bidang dan forum, 
dengan tetap mengutamakan tugas-tugas pembangunan Bangsa. 

d. Sangat menyesalkan tindakan Fretilin yang telah menyatakan ke· 
merdekaan Timor Portugis pada tanggal 28 Nopember 1975, yang 
nvata-nvata bertentangan dengan semangat penyelesaian proses 
dekolonisasi secara wajar, tertib dan damai sesuai dengan Memo 
randum Roma. 

e. Menghargai dan menyambut baik pernyataan Partai-partai UDT, 
APODETI, TRABALISTA dan KOTA yang atas nama rakyat Timor 
Portugis memproklamirkan Timar Portugis bebas dari penjajahan 
dan bergabung dengan Bangsa dan Negara Republik Indonesia sebagai 
mana tercantum dalam Proklamasi UDT, APODETI, TRABALISTA 
dan KOTA pada tanggal 30 Nopember 1975. 

f. Akhirnya memandang perlu untuk sekali lagi menegaskan bahwa 
Bangsa Indonesia anti kolonialisme dalam segala bentuk dan manifes· 
tasinya. 

ad. c. lkut sertanya 9 orang Anggota DPR-R I dari Keempat Fraksi dalam 
Delegasi Pemerintah RI ke Timor· Timur pada tanggal 23 Juni 1976. 
Delegasi rakyat Timar-Timur yang dipimpin oleh Ketua Eksekutip 
Pemerintah Sementara Timar-Timur, Arnaldo Dos Reis Araujo, pada 
tanggal 7 Juni 1976 telah diterima langsung oleh Presiden Soeharto di 
lstana Merdeka Jakarta. Kedatangan Delegasi Rakyat Timor-Timur 
tersebut adalah dalam ranqka menyampaikan Petisi Rakyat Timar 
Timur tertanggal Dili 31 Mei 1976. Terjemahan dari bunyi Petisi ter 
sebut adalah sebagai berikut : 

Dengan Rachmat Tuhan Yang Maha Esa. 
Kami atas nama seluruh Rakyat Tirnor-Tlrnur, setelah memberi· 
kan kesaksian atas keputusan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan 
Rakyat Wilayah Tlrnor-Timur pada tanggal 31 Mei 1976 di Dili, 
yang pada hakekatnya merupakan perwujudan dari kehendak 
rakyat sebagaimana tertuang dalam Proklamasi lntegrasi Timar- 



Timur pada tanggal 30 Nopember 1975 di Balibo, dengan ini, 
mendesak kepada Pemerintah Republik Indonesia agar dalam 
waktu sesingkat·singkatnya menerima dan menegaskan lntegrasi 
Rakyat serta Wilayah Timor-Timur ke dalam Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sepenuhnya tan pa Reperendum. 

Petisi tersebut ditandatangani oleh Kepala Pemerintah Sernentara Timer 
Timur (Arnaldo Dos Reis Araujo) dan oleh Ketua Dewan Perwakilan 
Rakyat Timar-Timur (Guilherme Maria Concalves). Untuk rnevakinl 
kebenaran Petisi Rakyat Timor-Timur, maka Presiden memutuskan 
untuk mengirimkan team yang terdiri dari unsur-unsur Pemerintah, 
DPR-RI serta Wakil-wakil dari berbaqai organisasi masyarakat, sebagai 
mana dituangkan dalam Keputusan Presiden No. 113/LN Tahun 1976. 
Ketua Delegasi adalah Menteri Dalam Negeri Amir Machmud dan Wakil 
Ketuanya adalah Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara Dr. J.B. 
Sumarlin. 
Anggota Delegasi dari Pemerintah meliputi berbagai Oepartemen (se 
banyak 20 orang), sedang dari DPR sebanyak 9 orang, dari KNPI, HKTI, 
FBSI, HNSI dan PGRI masing·masing seorang. Untuk lebih memantap 
kan pelaksanaan tugas Delegasi, maka diikut sertakan pula unsur-unsur 
peninjau yang terdiri dari 10 Perwakilan Negara-negara Asing, 20 Warta 
wan Luar Negeri dan 22 Wartawan dalam negeri. 
Delegasi telah berangkat dari Jakarta pada tanggal 23 Juni 1976. Karena 
Delegasi Aepublik Indonesia adalah tamu dari Pemerintah Sementara 
Timor-Timur maka acaranya ditetapkan oleh tuan rumah, di mana 
tempat-tempat yang akan dikunjungi adalah 6 tempat. Tapi karena ada 
nya perubahan cuaca yang mendadak, maka akhirnya hanya 5 tempat 
yang dikunjungi, yaitu Dili, Viqueque, Ernera, BaloOO dan Oekusi. 
Demi effisiensi pelaksanaan tugas, maka Delegasi dipecah dalam 3 kelom 
pok, dengan Ketua-ketua Kelompoknya ialah Kelompok A oleh Amir 
Machmud, Kelompok B olen Dr. J.B. Sumerlin dan Kelcrnpok C oleh 
R. Ng. Domo Pranoto (Wakil Ketua DPR-RI). 
Adapun nama-nama Anggota yang ikut dalam Delegasi tersebut ialah 

R. Ng. Domo Pranoto, Wakil Ketua DPR-RI, dan 
Anggota-anggota : 
Ors. Soegiarso, Warsito Poespojo SH, A.AG. Mahendra SH, Bere 
tallo, keempatnya dari Fraksi Karya Pembangunan, H. lmron 
Rosyadi SH, Djadil Abdullah, keduanya dari Fraksi Persatuan 
Pembangunan, J.N. Sinaga dari Fraksi ABRI dan 8.0. Blegur dari 
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia. 

Hasil pengamatan dalam rangka menyaksikan serta memperoleh gambar 
an secara langsung tentang kenyataan-kenyataan yang ada di Timor· 
Timur, ialah seperti yang dapat diamati dari penerimaan di lapangan 
terbang oleh Ketua PSTT dan Ketua DPRD Dili, acara resmi di Gedung 
DPR Timor- Timur yang diawali dengan Pidato Ketua PSTT Arnaldo 
Dos Reis Araujo, berjejalnya rakyat di sepanjang jalan, maupun pelbagai 
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macam spanduk yang memuat slogan-slogan yang antara lain berbunyi : 
- Viva Aepublik Indonesia - Viva Pancasila - Viva Presiden Soeharto - 
Viva lntegracao - We Want Integration Right Now - East Timor Had 
Been Already Integrated To The Republik Of Indonesia Since Nov. 1975 
- Reino Timor- Timur Moris Kamate lntegracao Ho Indonesia - Hidup 
Propinsi ke-27 Timor-Timur dan sebagainya. 
Di luar acara-acara resmi dengan pidato-pidato sambutan dari Pejabat· 
pejabat PSTT, juga di beberapa tempat kepada Ketua-ketua Kelompok 
telah diminta pula untuk berbicara langsung dalam suatu rapat umum, 
di mana pada kesempatan itu oleh Ketua·ketua Kelompok disampai· 
kan penegasan-penegasan sikap Bangsa Indonesia untuk membantu 
Saudara-saudaranya di Timar-Timur. Selarna kunjungan di Timar-Timur, 
Delegasi Republik Indonesia dapat menghayati, melihat serta merasakan 
secara langsung bahwa di wi1ayah tersebut nyata-nyata memang ter 
dapat suatu Pemerintahan beserta Sadan Perwakilan Rakyat yang telah 
berfungsi secara efektip, serta mempunyai wibawa yang nyata dan 
mendapat dukungan dari rakyat. 
Delegasi berkesimpulan, bahwa Delegasi telah melihat adanya suatu 
kenyataan yang hidup di kalangan rakyat Timor·Timur, bahwa rakyat 
Timar· Timur dengan pen uh keyakinan dan kesadaran menghendaki 
untuk berintegrasi dengan Indonesia tanpa referendum dalam waktu 
yang secepat·cepatnya. 
Demikian pula kenyataan menunjukkan bahwa di wilayah Timar-Timur 
telah terdapat suatu Pemerintahan yang efektif yang telah berfungsi 
sebagai suatu alat kekuasaan yang sah (gezag-apparaat) serta suatu 
Lembaga Perwakilan Rakyat yang tel ah berfungsi sebagai a lat demokrasi 
dan lembaga politik secara rnantap, sehingga oleh karenanya maka 
Petisi rakyat Timor·Timur yang menqakomcdasikan aspirasi rakyat 
Timor-Timur untuk berintegrasi dengan Republik Indonesia, sebagai· 
mana telah disampaikan kepada rakyat Indonesia melalui Pemerintah 
Republik lndonesia, pada hakekatnya adalah mempunyai kekuatan 
juridis dan politis yang tidak perlu diragukan lagi. 
Perwujudan dari pada kenyataan·kenyataan tersebut di atas diperkuat 
pula dari berbagai sambutan resmi yang disampaikan baik oleh unsur 
Pemerintah maupun unsur DPRD, maupun dalam bentuk pekikan 
pekikan yang diteriakkan dengan semangat yang menyala oleh segala 
lapisan rakyat baik lelaki maupun wanita, tua maupun muda, bentuk 
nyanyian-nyanyian dan tarian yang dilakukan dengan penuh semangat 
kegembiraaan serta kecerahan wajah ·yang menggambarkan keyakinan 
akan hari esok yang lebih baik dan spandook-spandook terpancang 
di mana-mana sewaktu Delegasi Republik Indonesia berada di wilayah 
Timor·Timur. 
Demikian pula dari dialoog·dialoog secara kekeluargaan serta penuh 
keakraban yang dilakukan oleh para Anggota Delegasi dengan rakyat 
secara langsung, dapatlah semakin diyakini aspirasi rakyat Timar- Timur 
yang murni tersebut. 



Dalam kunjungan ini tampaklah pula bahwa aspirasi rakyat Timer· 
Timur telah mendambakan adanya pembangunan yang nvata yang 
mempunyai manfaat langsung bagi masyarakat, sehingga mereka dapat 
lepas dari kebodohan, keterbelakangan serta kemiskinan yang mereka 
alami sebagai akibat penjajahan selama 4 abad dan dalam rangka me· 
wujudkan aspirasi tersebut satu-satunva jalan yang mereka pilih adalah 
bersatu dengan Saudara-saudaranya vaitu rakyat Indonesia. · 
Berhubung dengan itu maka adalah wajar apabila Pemerintah beserta 
rakyat Indonesia tidak mengecewakan hasrat rakyat Timor-Timur yang 
tertuang dalam Petisi mereka, sehingga dengan demikian Pemerintah 
dan rakyat Indonesia wajib secara spontan dan anthousias menerima 
kehendak rakyat Timer- Timur untuk berintegrasi tan pa referandum 
tersebut. Dan dalam rangka mengakomodasikan aspirasi rakyat Timer· 
Timur tersebut, maka kiranya proses integrasi tanpa referandum dapat 
diparipurnakan dalam waktu sesingkat-singkatnya sesuai dengan prose 
dure konstitusionil. 
Demikianlah kesimpulan Delegasi Republik Indonesia ke Timor-Timur 
yang dilaporkan kepada Presiden sebagai pelaksanaan ciari Keputusan 
Presiden No. 113/LN Tahun 1976. 
Adapun yang dimaksud dengan pengakomodasian aspirasi rakyat Tlrnor 
Timur untuk berintegrasi tanpa referandum yang akan diparipurnakan 
sesuai dengan prosedure konstitusionil ialah seperti yang diwujudkan 
dalam langkah Pemerintah RI. selanjutnya dengan menyampaikan 
Rancangan Undang-undang tentang Pengesahan Penyatuan Timer Timur 
dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur kepada DPR 
R I dengan Amanat Presiden No. R.07/P.U.Nl/1976 tanggal 30 Juni 
1976, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini. 

ad. d. Disampaikannya RUU tentang Pangesahan Penyatuan Timor Timur 
dan Pembentukan Propinsi Tingkat I Timor Timer, oleh Pemerintah 
kepada DPR-RI, dengan Amanat Presiden RI No. R.07/P.U./Vl/1976 
tanggal 30 Juni 1976. 

Pemerintah dalam penjelasannya kepara rapat paripurna DPR-RI 
tanggal 5 Juli 1976, mengenai RUU tentang Pengesahan Penyatuan 
Timor Timur dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur, 
antara lain mengemukakan bahwa dengan diajukannya AUU tersebut 
kepada DPR-RI, berarti bahwa penyatuan Timor Timur ke dalam 
Wilayah Negara Republik Indonesia akan menjadi sah menurut hukum 
dan dapat dipertanggung jawabkan. 

Berpangkal tolak dari judul RUU tersebut, maka pokok perma 
salahan yang diatur adalah meliputi dua hal, yaitu : 
a. Mengenai pengesahan penyatuan Timor Timur ke dalam Negara RI. 
b. Mengenai Pembentukan Wilayah Timor Timur sebagai suatu Propinsi 

dan sekaligus menjadi Daerah Otonom Tingkat I. 
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Pemerintah yang d iwakili oleh Menteri Dalam Negeri Amir 
Mahmud dalam penjelasan selanjutnya antara lain mengemukakan pokok 
pokok pikiran sebagai berikut : 

Pengaturan kedua masalah dalam satu Rancangan Undang-undang 
adalah ates pertimbangan praktis dan alasan pencapaian daya guna 
dan hasil guna; 
Penjabaran selanjutnya berpangkal kepada semangat UUD 1945, 
khususnya pasal 18 dan 1 beserta penjelasannya, sehingga penentu 
an status sebagai Propinsi Daerah Tingkat I bagi Timar Timur adalah 
sesuai dengan sistim Tata Negara dan Tata Pemerintahan RI. 
Memperhatikan keadaan masyarakatnya, sistim hukumnya, sistim 
pemerintahannya, sistirn perekonomiannya, sistim pendidikannya, 
serta sistim pertahanan dan keamanannya yang mempunyai latar 
belakang, sifat perkembangan serta pertumbuhan yang berbeda, 
sehingga oleh karenanya memerlukan penyesuaian dengan keadaan· 
keadaan di Republik Indonesia. Usaha penyesuaian itu haruslah 
diselenggarakan dengan segala kearifan serta penuh kebijaksanaan, 
tapi bagaimanapun juga penyesuaian itu harus dapat terlaksana 
dalam waktu yang tidak terlalu lama. 

Dalam RUU tersebut hanya terdapat 4 (empatl pasal saja, tapi 
telah menjangkau sepenuhnya ketentuan konstitusi tentang penyatuan 
Wilayah Timor Timur sebagai Wilayah Negara Kesatuan Republik lndo 
nesia dengan status Propinsi Daerah Tingkat I. 

Pasal 1 memberikan legalitas terhadap masuknya wilayah Timar 
Timur ke dalam wilayah Republik Indonesia berdasarkan Petisi Rakyat 
Timor Timur tanggal 31 Mei 1976. 

Pasal 2 merupakan pengaturan status pemerintahan di Timor 
Timur sebagai konsekwensi logis daripada penyatuan wilayah dimaksud 
dalam pasal 1. 

Pasal 3 mengenai pelaksanaan hal-hal yang berhubungan dengan 
pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur, perlu diatur 
lebih lanjut dengan memperhatikan keadaan dan perkembangan di 
Wilayah Timor Timur. Sambil menunggu penyesuaian-penyesuaian 
lebih lanjut, maka "Pemerintah Sementara Timor Timur" menjalnnkan 
pemerintahan P.ropinsi Daerah Tingkat l di Wilayah Timar Timur, dan 
Kepala Pemeriiitahan Sementara Timor Timur menjadi Gubernur Kepala 
Daer ah Tingkat I Timor Timur. Demikian juga Badan-badan Perwakilan 
Rakyat yang ada sekarang di Timar Timur menjadi Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah. 

Pasal 4 hanya berisi ketentuan tentang pengundangan sebagai 
lazimnya semua peraturan perundangan. 
Pembicaraan Tingkat 11/Pemandangan Umum Para Anggota (tanggal 
7-7-19761. 

Pembicaraan pertama dalam Pemandangan Umum ini adalah 
dari Fraksi ABRI dengan juru blcara R. Wirasmo yang antara lain me- 



ngemukakan pokokpokok pikiran sebagai berikut : 
Diperpanjangnya Masa Sidang ke-lV/1975-1976 menandakan di· 
sadari dan dipaharni sepenuhnya bahwa masalah RUU ini suatu 
masalah panting dan perlu penyelesaian segera dan tidak dapat di· 
tunda-tunda: 
Esensi RUU ini merupakan jawaban atau respons kongkrit terhadap 
kehendak Rakyat Timar Timur untuk menyatukan diri kembali 
sebagai satu kesatuan bangsa, lalah Bangsa Indonesia yang terpisah 
sejak 4 abad yang lalu sebagai akibat penjajahan; 
Jawaban Pemerintah atas Petisi Rakyat Timar Timur, secara tidak 
langsung adalah pula merupakan tanggapan terhadap Pernyataan 
Pendapat DPR-RI tanggal 6 Desember 1975 tentang masalah Timor 
Partugis yang antara lain berbunyi : "Menghargai dan menyambut 
baik pernyataan Partai-partai UDT, APODETI, TRABALISTA dan 
KOTA yang atas nama Rakyat Timer Partugis mempraklamasikan 
Timor Timur bebas dari penjajahan dan bergabung dengan Bangsa 
dan Negara RI sebagai tercantum dalam Proklamasi UDT, APODETI, 
TRABLISTA dan KOTA pada tanggal 30 Nopember 1975". 
RUU ini sejalan dengan aspirasi rakyat Timor Timur; 
Penyatuan suatu wilayah yang tadinya bukan wilayah RI ke dalam 
Negara RI adalah merupakan suatu keputusan yang sangat penting 
sehingga seluruh rakyat harus diikutsertakan. Oleh sebab itu tepat 
lah kalau keputusan tersebut dituangkan dalam suatu Undang-undang. 

Pembicaraan kedua dari Fraksi Karya Pembangunan yang dijuru 
bicarai oleh Alfonsus Andread Bere Tallo, mengemukakan pokok 
pokok pikiran antara lain : 

Sejarah perjuangan rakyat Timar Timur untuk membebaskan diri 
dari belenggu penjajahan bukanlah merupakan hal yang baru, seperti 
terbukti pada kejadian-kejadian tahun 1657, 1700, 1910, 1945 dan 
1959 yang rnerupakan pemberontakan-pemberontakan Rakyat 
Timor Timur terhadap penjajah; 
Petisi tanggal 30 Nopember 1975 telah memenuhi rule of the game, 
yaitu diputuskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Pemerintah Semen 
tara Timor Timur; 
Di samping Iase-fase perjuangan tersebut sebagai fase politis, maka 
perlu diikuti dan didukung oleh fase konstitusional, ialah agar peng 
integrasian wilayah Timar Timur ke dalam Negara Kesatuan RI. 
itu menjadi sah menurut hukum dan dapat dipertanggungjawabkan 
kepada dunia internasional; 
Dalam UUD 1945 tidak disebutkan ataupun disinggung dengan 
tegas soal batas wilayah RI; oleh karena itu perubahan wilayah 
Negara RI tidak akan mengakibatkan perubahan dalam UUD; 
Pengintegrasian Timer Timur secara konstitusional dapat diselesaikan 
melalui prosedure di Dewan Perwakilan Rakyat RI. 
Rancangan Undang-undang yang disusun secara singkat dan padat 
akan memberikan flexibilltas kepada para pelaksana dalam meng- 
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adakan pengaturan-pengaturan/kebijaksanaan-kebijaksanaan lebih 
lanjut, dengan mengingat situasi dan kondisi di Timar Timur yang 
karena berbeda pertumbuhannya, maka memerlukan pengaturan/·. 
penanganan khusus, 
Mengappeal Pemerintah Australia agar hubungan yang· sudah baik 
antara Australia - Indonesia tidak terganggu, karena masih banyak 
1agi rnasalah-masalah penting lainnya di kawasan Asia Tenggara 
yang perlu diselesaikan dengan adanya kerjasama kedua · Negara. 

Selanjutnya juru bicara dari FPDI, Anggota 8.D. Blegur, menge- 
mukakan pokok-pokok pikiran antara lain sebagai berikut: 

Semua rakyat dari bangsa-bangsa yang belum merdeka, jiwanya 
didorong untuk merdeka meskipun harus rnenqhadapi tiang-tiang 
gantungan, peluru-peluru musuh, tanah-tanah pembuangan, tapi 
dengan semangat "merdeka atau rnati" rakyat-rakyat yang belum 
merdeka itu akhrrnva memproklamasikan kemerdekaannya. 
Proklamasi Balibo 30 Nopember 1975 dan Petisi lntegrasi dengan 
RI. tanggal 31 Mei 1976, merupakan bukti dari jiwa yang gandrung 
untuk hidup merdeka dalam bangsa yang merdeka. 
Perkembangan di Timor Timur sejak 11 Agustus s/d 28 Nopember 
1975 dengan segala fariasinya dan yang membawa korban harta 
benda dan jiwa di daerah yang langsung berbatasan dengan Indonesia 
akan sangat mengganggu stabilitas nasional Indonesia. 
Menyambut baik RUU dari Pemerintah dengan disarankan akan 
lebih baik dengan Undang-undang yang lazim untuk pembentukan 
Dati I dan Dati 11 (disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam 
UU No. 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah)_ 
Dokumen-dokumen PSTT, Teks Proklamasi Balibo, Pernyataan 
Partai-partai Politik (UDT. APODETI, KOTA dan TRABALISTA) 
hendaknya dimasukkan dalam penjelasan undang-undang tersebut. 
Dengan dijadik annva Timar Timur menjadi Propinsl Timer Timur, 
seyogyanya kehidupan sosial politik di Timar Timur diatur untuk 
disesuaikan dengan Undang-undang yang berlaku. 
lstilah "mengesahkan" supaya diganti dengan "menerima penggabung· 
an." 
Masalah-masalah yang menyangkut kemanusiaan dan pendidikan 
agar diperhatikan. 

Pembicaraan keempat dari Fraksi Persatuan Pembangunan yang 
dijurubicarakan o1eh Djadil Abdullah, mengemukakan pokok-pokok 
pikiran sebagai berikut : 

Dapat menghayati dan menghargai langkah-langkah yang diambil 
oleh Pemerintah dalam menanggapi keinginan rakyat Timar Timur 
untuk berintegrasi dengan Republik Indonesia; 
Adanya keinginan rakyat Timer Timur untuk berintegrasi tersebut 
merupakan hal baru yang pertama kalinya dihadapi oleh Pemerin 
tah Indonesia; 



Penjajahan yang dilakukan oleh Belanda terhadap Indonesia dan 
oleh Portugis terhadap Timar Timur adalah sama jahatnya vaitu 
menguras habis kekayaan bangsa yang dijajah untuk kepentingan 
pcnjajah dengan menterlantarkan rakyat yang dijajah sehingga rakyat 
yang dijajah tetap bodoh dan miskin. Oleh karena itu maka dalam 
pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa kemerdekaan adalah hak 
segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajah di atas dunia harus 
dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri 
keadilan; 
Pemerintah Indonesia yang kini sedang giat membangun tidak ber 
arti lalu tidak ada waktu sama sekali untuk memikirkan yang lain 
daripada pembangunan. Dalam hubungannya dengan Timar Timur, 
maka DPR pada tanggal 6 Desember 1975 mengesahkan satu per· 
nyataan pendapat yang isinya mendorong pemerintah untuk terus 
mengambil langkah·langkah yang lebih kangkrit dan positip dalam 
membantu perjuangan rakyat Timar Timur, tanpa mengabaikan 
tugas-tugas pembangunan; 
Merasa terharu terhadap Pidata Presiden Soeharta di lstana Negara 
tanggal 7 Juni 1976 waktu menerima Delegasi Rakyat Timar Timur, 
bahwa Presiden merasa tidak kedatangan tamu asing tapi merasa 
bertemu kembali dengan saudara-saudaranya sekandung yang telah 
lama berpisah. Atas kepercayaan rakyat Timar Timur kepada Indo 
nesia, diterima oleh Presiden dengan rasa tanggung jawab kemanusia 
an, tanggung jawab terhadap sejarah, tanggung jawab terhadap dasar 
dasar dan cita-cita kemerdekaan, serta tanggung jawab terhadap 
hati nurani. 

Dalam jawaban Pemerintah atas pemandt:lngan umum para anggota 
pada tanggal 9 Juli 1976, dikemukakan bahwa Pemerintah sangat ber 
besar hati kepada Fr aksi-fraksi yang mempunyai pendapat dan penilaian 
yang sama dengan Pemerintah agar dalam perumusan kehendak rakyat 
Timar Timur untuk ber inteqrasi dengan Indonesia dapat ditempuh 
jalan yang demokratis, konstitusionil serta berdasarkan hukum, dengan 
dituangkan dalam Undang-undang. Dalam RUU itu rumusannya harus 
ringkas, padat, tapi sudah mencakup apa yang menjadi inti kehendak 
rakyat Timar Timur, serta memberikan kemungkinan untuk perkernbanq 
annya di kemudian hari disesuaikan dengan kenyataan serta keadaan di 
Timar Timur sendiri. 

Dalam pembicaraan Tingkat 111 (rapat kerja Kamisi II dengan 
Pemerintah) setelah melalui rapat-rapatnya sebanyak 5 kali serta lob 
bying sebanyak 3 kali, pada tanggal 12 dan 13 Juli 1976, kemudian 
dicapai permufakatan yang meliputi hal-hal sebagai berikut : 
a. Judul berubah menjadi Rancangan Undang-undang tentang Pengesah 

an Penyatuan Timar Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur. 

b. Kansideran mengingat ditambah Pasal-pasal : Pasal 1 ayat 11) dan 
18 Undang-undang Dasar 1945. 
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c. Pasal 2 oerubah menjadi "Membentuk Propinsi Daerah Tlngkat I 
Timar Timur yang wilayahnya meliputi wilayah bekas Kalani Portu 
gis di Timar." 

d. Perubahan-perubahan pada Penjelasan Umum angka 2, 4, 5 dan 6. 
e. Perubahan-perubahan pada Penjelasan pasal demi pasal yaitu Pasal 3. 

Adapun masalah pokok yang merupakan masalah prinsip yan£1 
dibahas dalam pembicaraan tingkat 11 l ini ialah ada dua hal, yaitu : 

Pengesahan penyatuan Timar Timur ke dalam Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 
Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timar Timur. 

Demikian laporan tentang Pembicaraan Tingkat Ill RUU ini yang di 
laporkan oleh Ketua Komisi 11 J.A.H. Sinaga dalam rapat paripurna 
terbuka DPR-RI tanggal 15 Juli 1976 dengan acara Pembicaraan Tingkat 
IV /Pengambilan Keputusan atas RUU terse but. Setelah laporan Ketua 
Komisi II diteruskan dengan stcmmotivering Fraksi-fraksi yang disarnpai 
kan oleh masing-masing jurubicaranya, yaitu : 

H. lmron Rosyadi dart Fraksi Persatuan Pembangunan; 

M. Soediiono dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia; 

Da Lopez Mansuetus Centis dari Fraksi Karya Pembangunan; dan 

Sardjono Soeprapto dari Fraksi ABRI. 

H. lmron Rosjadi dalarn stemotivering Fraksi Persatuan Pembangunan 
antara lain mengemukakan sebagai berikut : 

Pembahasan RUU ini merupakan yang pertama kalinya dalam sejarah 
DPR, karena topiknya ada kaitannya dengan luar negeri; 

Prosedure short cut yang mengakibatkan masyarakat tidak dapat 
mengikuti dengan saksama proses pembentukan suatu RUU, jangan 
dijadikan kebiasaan apalagi dalam pembahasan suatu undang-undang 
yang penting seperti ini; 

FPP menghargai kesediaan Pemerintah untuk bersama·sama DPR 
berpegang teguh kepada spelregels yang ditetapkan dalam tata tertib 
DPR; 

FPP mengharapkan bantuan Mass Media, agar soal yang dibicarakan 
DPR ini tidak saja sampai kepada seluruh pelosok tanah air, tapi 
juga seluruh pelosok dunia, negara-negara sahabat, yang disayang 
kan di antara mereka itu kurang mengetahui persis duduk persoal 
annya; 

Menyadari bahwa pig powers sering membuat distrosi dalam penyam 
paian berita dengan politik pemberitaannya yang merugikan negara· 
negara berkembang, maka perlu diusahakan jalan agar kita dapat 



melepaskan diri dar i ketergantungan kepada berita-berita yang ber - 
sumber pada kantor-kantor berita big powers tersebut; 

FPP dalam menguraikan proloy situasi Timor Timur sarnpai ter 
bentuknya Pemerintah Sementara Timor Timur (PSTT), telah me· 
ngemukakan secara singkat antara lain : pergolakan dan kekacauan 
dalam negeri di Portugal; bentrokan-bentrokan fisik antara partai 
partai di Timar Portugis (UDT, APODETI, TRABALISTA, KOTA, 
FRETILIN); mengalirnya ± 50.000 pengungsi ke wilayah RI; pern 
beritaan radio Australia tanggal 28 September 1975 bahwa RI tidak 
ingin campur tangan masalah dalam negeri Timor Portugis; lahirnva 
memorandum of understanding di Roma; proklamasi sepihak oleh 
Fretilin 28 Nopember 1975; pernyataan Balibo 29 Nopember 1975 
sebagai reaksi atas proklamasi Fretilin oleh keempat partai; proklarnasi 
integraso Timer Timur - Indonesia tanggal 30 Nopember 1975; 
lahirnya resolusi DK PBB yang mengecam Indonesia; Delegasi Peme 
rintah RI ke PSTT tanggal 23 Juni 1976 dan penyampaikan RUU 
Penyatuan Timor Timur dan Pembentukan Propinsi Oaerah Tingkat 
I Timar Timur. 
Terhadap materi RUU, antara lain dikemukakan oleh FPP bahwa 
semula FPP menginginkan dijadikan dua RUU, tapi setelah men 
dapat penjelasan tentang latar belakang mengenai sistim hukum, 
sistim pemerintahan, sistim perekonomian, sistim pendidikan, serta 
sistim pertahanan keamanan Timar Timur yang mempunyai Jatar 
belakang sejarah agak berlainan dengan wilayah-wilayah lain dalam 
lingkungan RI serta perlunya penyesuaian secara bertahap, maka 
FPP dapat menerima untuk tetap menampung materinya dalam 
satu RUU. 

FPP menghargai kesediaan Pemerintah/Presiden untuk rnernper 
tanggung jawabkan secara konstitusionil mengenai penggabungan 
Timar Timur tersebut ke dalam wilayah RI. 

Keinginan FPP untuk mengganti kata "pengesahan" dalam judul 
RUU menjadi "Penerimaan", merasa sudah ditampung dalam pen 
jelasan umum ad. 2. 

Mengenai usul FPP adanya suatu ketentuan bahwa segala peraturan 
perundangan RI yang mengatur tentang daerah supaya berlaku 
pula bagi Daerah Tingkat I Timor Timur, merasa sudah ditampung 
dalam penjelasan umum ad. 4. 

FPP menekankan perlunya memberikan peranan kepada Dewan 
Pertimbangan Otonom Daerah untuk dapat memberikan pertimbang 
an-pertimbangan kepada Presiden mengenai pengelolaan wilayah 
Timor Timur. 
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Pada akhir stemotivering, FPP menyatakan dapat menerima dan menye 
tujui RUU tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur dan Pembentuk· 
an Propinsi Oaerah Tingkat I Timor Timur, disyahkan menjadi Undanq 
undang. 
M. Soedijono dalam stemotivering · Fraksi Partai Demokrasi Indonesia 
atas RUU ini, antara lain mengemukakan sebagai berikut: 

Menyatakan terima kasih kepada Pemerintah atas saran-saran dan 
usul-usul FPDI yang ditanggapi secara positip serta sikap keterbuka· 
an Pemerintah dan toleransi dari fraksi-fraksi lain. 

Sekalipun pembahasan RUU ini hanve memakan waktu 15 hari 
sejak disampaikannya dengan Amanat Presiden bukannya karena 
masalahnva tidak penting, sebab sudah lama menjadi perhatian 
DPR, seperti dihasilkannya pernyataan pendapat tanggal 27 Septem 
ber 1975 dan 6 Oesernber 1975. 

Hasrat dan kebulatan tekad rakyat Timor Timur yang menyatakan 
keinginannya menyatukan diri dengan rakyat Indonesia dalam Negara 
RI menunjukkan kemurnian jiwa dan keluhuran budi rakyat Timor 
Timur yang tidak melupakan asal-usulnva, sebagai saudara sekandung 
rakyat Indonesia. 

Tuduhan bahwa Indonesia mempunyai ambisi memperluas teritoir 
tidak mengandung kebenaran. 

- Terdorong oleh kemurnian jiwa rakyat Timor Timur yang menyatakan 
kehendaknya masuk dalam Negara Kesatuan A I rnenuntut kewajiban 
panggilan suci hati nurani rakyat Indonesia untuk menerima mereka 
dengan ikhlas dan rasa tanggung jawab. 

Di samping rakyat Timor Timur {setelah menjadi warga negara RI 
mernpunyai hak yang sama, antara lain mendapatkan pendidikan 
yang layak, hak atas peningkatan kesejahteraan dan sebagainya, 
juga mempunyai kewajiban yang sama, seperti kewajiban membela 
Negara RI, kewajiban mengamalkan dan menegakkan Pancasila 
dan UUD 1945. 

Keikutsertaan mereka dalam pembangunan, bagi mereka adalah 
juga guna rnengejar keterbelakangan akibat penjajahan. Untuk ini 
diperlukan penempatan petugas-petugas pemerintah dan pemimpin 
pemimpin yang mengerti kepada aspirasi rakyat, berdedikasi dan kon 
sekwen, mendahulukan kepentingan umum atas kepentingan pribadi. 

FPDI menggaris bawahi pidato Presiden Suharto pada upacara pene- 



rimaan delegasi Rakyat Timar Timur dan penyerahan Petisi di lstana 
Negara tanggal 7 Juni 1976, bahwa rakyat Timor Timur setelah 
resmi bergabung nanti diajak berjuang bahu·membahu membangun 
bersarna-sama masa depan yang akan memberikan kemajuan, kesejah· 
teraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam Negara 
Kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila dan ber·Undang·undang 
Dasar 1945. 

FPDI juga menghargai pendirian jawaban Pemerintah atas pertanyaan 
FPDI dalam pemandangan umum maupun dalam pembicaraan Tingkat 
111 mengenai masalah kehidupan sosial politik bahwa semua peraturan 
perundangan RI secara mutatis mutandis akan diperlakukan pula 
di wilayah Timor Timur dengan penyesuaian dan kebijaksanaan. 

FPDI mengharapkan agar dihindari adanya peluang bagi para pelak 
sana di eselon-eselon bawahan menyimpang dari maksud dan ke 
hendak perundang·undangan itu sendiri. 

FPO I menyatakan penghargaan atas segala pengorbanan jiwa raga, 
harta benda dan lain-lain yang diberikan oleh pejuang-pejuang Timor 
Timur termasuk para sukarelawan. 

Kemudian FPDI menyatakan dapat menerima RUU tentang 
Pengesahan Penyatuan Timar Timur dan Pembentukan Propinsi Daerah 
Tingkat I Timor Timur untuk disyahkan menjadi Undang-undang. 

Selanjutnya, Da Lopez Mansuetus Gentis dalam stemotivering 
Fraksi Karya Pembangunan antara lain mengemukakan sebagai berikut : 

Menyampaikan penghargaan kepada Fraksi-fraksi lain maupun kepada 
Pemerintah atas toleransi dan saling pengertian dalam menggarap 
RUU ini, sebagai perwujudan dari aspirasi seluruh rakyat Indonesia 
yang tetap memegang prinsip anti·kolonialisme seperti ditegaskan 
dalam pembukaan UUD 1945 dan dengan sepenuh hati menyetujui 
hasrat - rakyat Timar Timur untuk membebaskan diri dari penjajah 
an Portugis dan bersatu dalarn Negara Kesatuan RI. 

Sesuai dengan pemandangan umum FKP atas RUU ini maka FKP 
menyetujui bahwa materi RUU ini dituangkan dalam satu Undang 
undang, sehingga rakyat Timor Timur tidak ragu-ragu lagi bahwa 
hasratnya untuk menjadi propinsi ke-27 telah terpenuhi. 

FKP juga menyetujui penyusunan RUU ini secara singkat dan padat, 
agar memberikan fleksibilitas kepada para pelaksana dalam meng 
adakan pengaturan-pengaturan/kebijaksanaan-kebijaksanaan lebih 
lanjut dengan mengingat keadaan dan perkembangan yang bersifat 
khusus di Timor Timur. 

Dengan disahkannya RUU ini menjadi UU dan diundangkannya 
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dalam Lembaran Negara, maka sudah terlaksanalah fase konstitusionil 
yang mendukung fase-fase yang mendahuluinya, agar pengintegrasian 
Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan RI menjarf syah menurut 
hukum dan dapat dipertanggung jawabkan. 

Dengan selesainya fase konstitusioni I maka tidak ada lagi halangan 
apapun yang perlu dipertimbangkan dan diragukan. 

Dengan terwujudnya integrasi secara paripurna, kemakmuran, kesejah 
teraan, keamanan dan lain-lain tidak akan segera datang dengan sen 
dirinya. Hal tersebut baru dapat dinikmati apabila seluruh rakyat 
Timar Timur segera menyingsingkan lengan baju untuk melaksanakan 
pembangunan di segala bidang. 

FKP mendukung maksud pemerintah untuk mengangkat pejabat 
pejabat daerah, serta mengambil tindakan-tindakan ke arah penyusun 
an dan penyempurnaan DPRD di Timor Timur. 

Pejabat-pejabat daerah yang diangkat seyogyanya orang-orang yang 
menghayati keadaan seluk-beluk ataupun situasi di Timer Timur. 

Sektor pendidikan agar diberi tekanan dalam pembangunan di Timor 
Timur, karena merupakan kunci utama bagi usaha perubahan mental 
dari rakyat terjajah menjadl bangsa merdeka. 

Setelah Timor Timur menjadi bagian dari Negara Kesatuan RI, agar 
segera diambil langkah·langkah untuk mengembalikan para pengungsl 
ke kampung halamannya semula. 

Membangun suatu daerah, berarti menqhadapi banyak tantangan 
dan rakyat Timar Timur saat ini rnsrnertukan pernlmpin-pemlmpin 
masyarakat dan pejabat yang jujur, .beran, berkorban dan penuh 
dedikasi. 

F KP menyatakan rasa bahagianya bersama-sama seluruh rakyat 
Indonesia, atas terpenuhinya cita-cita rakyat Timar Timur untuk 
bersatu kernbali dengan saudara·saudaranya di Indonesia, setelah 
berabad-abad dipisahkan oleh kekuasaan penjajah. 

Lewat Ketua PSTT dan Ketua DPR Timar Timur, yang menghadiri 
rapat paripurna DPR, FKP menyampaikan rasa haru dan syukur 
kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menyatakan selamat datang di 
haribaan lbu Pertiwi Indonesia. 

Sardjono Soeprapto dalam sternctiverinq/pendepat akhir FABRI, antara 
lain mengemukakan sebagai berikut : 

Sikap bangsa Indonesia terhadap penjajahan tidak akan berubah, 
yaitu seperti isi pembukaan UUD 1945. 



Bangsa Indonesia selalu mendukung setiap usaha bangsa terjajah 
yang ingin melepaskan dirinya dari penjajahan dan mendukung 
setiap rencana dekolonisasi. 

FABRI menyayangkan bahwa rencana dekolonisasi oleh Portugal 
terhadap Timor Timur tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan 
dan rakvat Timar Timur dipecah-belah dalam pertentangan-perten 
tangan par tar-par tai yang ada sehingga berakibat jatuhnya korban 
dan membanjirnya pengungsi-pengungsi ke daerah RI. 

Pertentangan ini berakhir dengan proklamasi Balibo tanggal 30 
Nopember 1975 oleh APODETI, UDT, TRABALISTA den KOTA, 
untuk pengintegi'"asian seluruh wilayah bekas koloni Portugis di 
Timor ke dalam Negara Al, disusul dengan petisi yang mencerminkan 
hasrat/kehendak rakyat dari Kabupaten-kabupaten dan Propinsi 
Timor Timur yang disampaikan oleh Ketua PSTT kepada Presiden RI. 

Indonesia tidak mempunyai ambisi teritorial. Tetapi dengan adanya 
patisi ini, yang merupakan aspirasi dari seluruh rakyat Timor Timur, 
maka perlu ditanggapi secara positip oleh pemerintah dan rakyat 
Indonesia. Untuk menghayati hasrat serta keinginan dalam petisi 

itu, maka Pemerintah RI mengirimkan delegasi ke Timar Timur 
yang terdiri dari unsur-unsur Pemerintah, DPR dan organisasi masva 
rakat, Hasil dari pengiriman delegasi ini telah memberi keyakinan 
bahwa rakyat Timar Timur benar-benar berhasrat dan berkehendak 
yang kuat yang dinyatakan secara bebas untuk menyatukan Timar 
Timur ke dalam RI, maka sepantasnyalah apabila kehendak tersebut 
diterima oleh rakyat Indonesia melalui para wakilnya dalam DPR-RI 
untuk menerima saudara kandungnya ke dalam pangkuan lbu Pertiwi. 

Inti pertama dari RUU, vaitu secara konstitusionil mangakui dan 
mengesahkan masuknya Timer Timur bekas wilayah jajahan Portugis 
sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan. RI, berarti membawa 
konsekwansi hukum bahwa rakyat Timar Timur secara atamatis 
menurut hukum menjadi warga 'negara RI yang akan memiliki hak 
dan kewajiban yang sama dengan saudara·saudaranya di bagian lain 
wilayah RI, sesuai dengan UUD 1945 dan hukum yang berlaku 
di Republik Indonesia. 

Inti kedua dari AUU, vartu pembentukan Oaerah Tingkat I Timar 
Timur, berarti bahwa kita beriktikad positip dan baik, tidak ingin 
membeda-bedakan dalam perlakuan maupun dalam sikap dengan 
wilayah dan rakyat dari Daerah Tingkat I lainnya. 

Esensi ketiga dari RUU, yaitu memperlakukan Propinsi Daerah 
Tingkat I baru ini sesuai dengan situasi dan kondisi seternpat secara 
khusus agar secepatnya Pemerintah d( daerah tersebut dapat men· 
jalankan fungsinya sesuai ketentuan-ketentuan yang termaktub 
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dalam UU No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di 
daerah, hal ini ber arti perlunya disiapkan dengan cermat perangkat 
Pemerintahan yang seharusnya dimiliki oleh suatu daerah tingkat l, 
dan hendaknva proses peralihan tersebut dapat berlangsung dalam 
waktu yang tidak terlalu lama. 

- Sebagai penutup dari pei�dapat akhir FABRI, ialah menyampaikan 
selamat kepada rakyat Timer Timur yang telah sampai kepada sasar 
an perjuangannya untuk berkumpul dan bersatu kembali sebagai 
satu bangsa, bangsa Indonesia, satu wilayah negara, negara kesatuan 
R L, di bavvah naungan satu bender a Nasional Sangsaka Mer ah Putih, 
berbahasa satu, bahasa Indonesia dan memiliki satu ideoJogi vaitu 
ideologi Pancasila. FABRI mengharapkan pengertian yang sedalam 
dalamnya dari rakyat Timor Timur untuk bersama-sama menerjuni 
usaha-usaha pembangunan yan tidak saja terbatas di daerah Tlmor 
Timur melainkan rneliputi seluruh wilayah RI. FABRI menyampaikan 
hormat serta penghargaan setinggi·tingginya kepada pejoang rakyat 
Timar Timur, para sukarelawan atas keberhasilannya melindungi 
rakyat Timor Timur dalam perjuangan penyatuan wilayah Tirnor 
Timur ke dalam Negara Kesatuan Rl. 

Akhirnya FABRI memohon kepada-Nva semoga seterusnya Bangsa 
Indonesia dikaruniai petunjuk dan birnbinganNya serta dilapangkan 
apa yang menjadi perjuangan kita bersama mewujudkan masyarakat 
adil makmur dari Sabang dan Merauke. 

Ketua Rapat, Wakil Ketua DPR R. Ng. Domo Pranoto, menegaskan 
lagi persetujuan Fraksi-fraksi meskipun sudah dinyatakan dalam pen 
dapat akhirnya, vaitu mengajukan pertanyaan kepada forum r apat 
Paripurna DPR apakah dapat menyetujui RUU tentang Pengesyah· 
an Penyatuan Timar Timur ke dalam Negara Kesatuan RI dan Pern 
bentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timar Timur untuk dlsvankan 
menjadi Undanq-undanq. Rapat Paripurna OPR hari itu, tanggal 15 Juli 
1976 telah menyetujui untuk disahkan RUU tersebut. Karena dalam 
rapat paripurna DPR tanggal 15 Juli 1976 ini hadir juga Ketua PSTT 
Arnaldo Dos Reis Araujo dan Ketua DPR Timor Timur, Guilherme 
Maria Caoncalves, serta beberapa staf pemerintahan PSTT, maka dalam 
kesempatan ini Wakil Ketua DPR R. Ng. Demo Pranoto menyampaikan 
pesan sebagai berikut : 

"Sudilah kiranya Saudara Arnaldo Dos Reis Araujo rnenyarnpai 
kan salam Pimpinan dan Anggota DPA-RI kepada Rakyat Timar 
Timur, khususnya kepada rekan-rekan para Anggota DPR Timar 
Timur, bahwa ap'a yang telah mereka inginkan telah dikabulkan 
oleh Tuhan dan terlaksana. Mudah-mudahan Saudara-saudara 
di dalam memban_gun wilayah ini selalu mendapat tuntunan serta 
bimbingan dari Tuhan Yang Maha Esa demi kesejahteraan rakyat 
di wilayah Timar Timur." 



Menteri Oalam Negeri Amir Machmud dalam sambutannya atas 
nama Pemerintah mengemukakan antara lain : 

Memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta' ala, 
bahwa telah dapat diberikan persetujuan oleh DPR mengenai RUU 
tentanq Pengesahan Penyatuan Timer Timur ke dalam Negara Kesatu 
an RI dan Pembentukan Daerah Tingkat I Timor Timur, sehingga 
berlakunya undang-undang tersebut, lnsya'allah akan terlaksana 
dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama lagi. 

Persetujuan RUU ini ofeh DPR yang mewakili 135 juta rakyat Indo 
nesia merupakan peristiwa bersejarah, karena setelah pengesyahkan· 
nya nanti maka dengan resmi dan konstitusionil Timor Timur men· 
jadi bagian dari Negara Kesatuan RI. 

Disetujuinya RUU ini juga merupakan pernyataan penghormatan, 
serta penerimaan yang tutus terhadap keputusan yang telah diambil 
oleh rakvat Timor Timur untuk kembali ke pangkuan lbu Pertiwi, 
bergabung kembali dengan saudara sekandungnya. 

Juga merupakan pernyataan terima kasih atas kepercavaan rakyat 
Timar Timur kepada Pemerintah Indonesia dan merupakan penerirna 
an resrni rakyat dan wilayah Timor Timur dalam Negara Kesatuan 
RI, sekaligus penghormatan terhadap pengorbanan Pahlawan-pahta 
wan yang telah membebaskan Timer Timur dari penjajahan. RUU 
ini adalah wujud nyata dari terpenuhinya janji rakyat dan Pemerintah 
Indonesia, untuk tidak mengecewakan rakyat Timor Timur. 

Ditinjau dari segi internasional, bangsa Indonesia dan Rakyat Timar 
Timur telah membuktikan kemampuannya untuk menyelesaikan 
masalah Timor Timur secara demokratis dan atas dasar hak rnsnentu 
kan nasib sendiri yang selalu dijunjung tinggi oleh semua bangsa. 

Rakyat Timor Timur setelah menjadi rakyat Indonesia mempunyai 
hak dan kewajiban yang tidak ada bedanya dengan rakyat Indonesia 
lainnya di bidang apapun, sehingga oleh karenanya wilayah Timor 
Timur dapat segera dikonsolidir, serta distabilisir untuk dapat di· 
mungkinkan pelaksanaan pembangunan sebagaimana halnya di 
wilayah Indonesia lainnya. 

Demikian antara lain pokok-pokok pikiran yang disampaikan 
oleh Pemerintah dalam sambutannya atas disetujuinya RUU tersebut 
oleh DPR. Karena RUU ini mempunyai bentuk dan sifat yang berbeda 
dengan Undang·undang mengenai pembentukan Daerah Tingkat I/· 
Propinsi yang sudah pernah ada, yaitu berbeda dengan undang-undang 
pemekaran daerah biasa, maka ada baiknya naskah lengkap dari RUU 
tersebut setelah diundangkan, lengkap dengan penjelasannya, dimuat 
datarn uraian tentang masalah Timor Timur ini, ialah sebagai berlkur : 
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PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

UNDANG - UNDANG REPUBLIK INOONESIA 
NOMOR: 7 TAHUN 1976 

TENT ANG 

PENGESAHAN PENYATUAN TIMOR TIMUR 
KE OALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 

DAN PEMBENTUKAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I TIMOR TIMUR 

OE NGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang 

Mengingat 

Menetapkan 
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a. bahwa delegasi Rakyat dan Pemerintah Sementara Timer 
Timur telah mengajukan petisi kepada Pemerintah Republik 
Indonesia, yang menyatakan kehendaknya secara resmi untuk 
menyatukan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik 
Indonesia; 

b. bahwa berdasarkan peninjauan yang telah dilakukan oleh 
Delegasi Pemerintah Republik Indonesia di wilayah Timor 
Timur, telah diperoleh keyakinan, bahwa Rakyat Timor Timur 
benar-benar mempunyai kehendak yang kuat dan bebas untuk 
menyatukan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik 
Indonesia; 

c. bahwa kehendak Rakyat dan Pemerintah Sementara Timor 
Timur tersebut dalam huruf a telah diterima oleh Pemerintah 
dan Rakyat Indonesia dan karena itu perlu ditetapk an Undang 
undang yang mengesahkan penyatuan Timor Timur ke dalam 
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan yang mernbentuk 
Pr opinsi Daerah Tingkat I Timor Timur; 

1. Pasal 1 ayat (1 ), Pasal 5 ayat (1 ), Pasal 18, dan Pasal 20 ayat (1) 
Undang·undang Dasar 1945; 

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
Nomor IV /MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara; 

3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Pemerintahan di Daerah {Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 
38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037); 

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 

MEMUTUSKAN: 

UNOANG·UNDANG TENTANG PENGESAHAN PENYATUAN 
TIMOR TIMUR KE DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK 
INDONESIA DAN PEMBENTUKAN PROPINSI DAERAH TING· 
KAT I TIMOR TIMUR. 



Pasal 1 
Mengesahkan penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuen 
Republik Indonesia. 

Pasal 2 
Membentuk Propinsi Daerah Tingkat I Timar Timur yang wilayah 
nya meliputi wilayah bekas koloni Portugis di Timor. 

Pasal 3 
Hal-hal yang berhubungan denjan pelaksanaan ketentuan tersebut 
dalam Pasal 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang 
undangan tersendiri, dengan memperhatikan keadaan dan perkem 
bangan di wilayah Timor Timur. 

Pasal 4 
Undang·undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan peng· 
undangan Undang·undang ini dengan penempatannya dalam 
Lembaran Negara Republik Indonesia. 

Disahkan di : Jakarta 

Pada tanggal: 17 Juli 1976 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ltd. 

Diundangkan di 

Pada tanggal 

Jakarta 

17 Juli 1976 
SOEHARTD 

MENTER I I SEKRETARIS NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

SUDHARMONO, S.H. 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1976 NOMOR 35. 

Disalin sesuai aslinya oleh 
SEKRETARIAT KABINET RI. 
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PENJELASAN 
ATAS 

UNOANG - UNOANG REPUBLIK INOONESIA 
NOMOR: 7 TAHUN 1976 

TENT ANG 

PENGESAHAN PENYATUAN TIMOR TIMUR 
KE DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 

DAN PEMBENTUKAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I TIMOR TIMUR 

UMUM: 
1. Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD 1945) me 

negaskan dalam Pembukaannya, "bahwa sesungguhnya kemerdekaan ltu 
ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia 
dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri-keadilan". 
Oleh karena itu kehendak Rakyat Timor Timur untuk membebaskan diri 
dari penjajahan Portugis memperoleh simpati dan dukungan dari Pemerintah 
dan Rakyat Indonesia. 

2. Dalam rangka dekolonisasi wilayah bekas koloni Portugis di Timor itu, Rakyat 
Timor Timur telah menyatakan kehendaknya untuk menyatukan Timar 
Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dinyatakan 
dengan tegas, baik dalam Proklamasi Rakyat Timer Timur di Balibo tanqoal 
30 Nopember 1975 maupun dalam Petisi Rakyat dan Pemerintah Sementara 
Timor Timur di Dili tanggal 31 Mei 1976 yang telah disarnpaikan kepada 
Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta pada tanggal 7 Juni 1976. 
Untuk menyaksikan serta memperoleh gambaran secara langsung tentang 
kenyataan·kenyataan yang sebenarnya di wilayah Timor Timur, maka Peme 
rintah Republik Indonesia telah mengirim Delegasi ke Timor Timur berdasar 
kan Keputusan Presiden Nomor 113/LN/1976, tanggal 22 Juni 1976 yang 
terdiri dari unsur-unsur Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia dan unsur organisasi masyarakat. Hasil peninjauan itu telah mem 
beri keyakinan kepada Pemerintah dan Rakyat Indonesia, bahwa Rakyat 
Timar Timur benar·benar mempunyai kehendak yang kuat dan yang dinyata 
kan secara bebas untuk menyatukan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 
Sudah sepantasnyalah apabila kehendak Rakyat Timor Timur tersebut di 
terima oleh Pemerintah dan Rakyat Indonesia, sehingga oleh karenanya Pre· 
siden Republik Indonesia telah menyetujui dan menerimanya yang didasar 
kan atas rasa tanggung jawab terhadap peri-kemanusiaan, tanggung jawab 
terhadao sejarah, tanggung jawab terhadap dasar-dasar dan cita-cita kemerdeka 
an, serta ,tanggung jawab terhadap hati nurani Rakyat dan Bangsa Indonesia, 
yang kesemuanva itu diQasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 
1945. 

3. Untuk memenuhi ketentuan-ketenttlan hukum yang berlaku di Negara Repu 
blik Indonesia, maka dipandang perlu untuk mengesahkan penyatuan Timar 
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Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, agar supaya penyatuan 
tersebut menjadi sah menurut hukum dan dapat dipertanggung jawabkan. 

4. Dengan penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Inda· 
nesia, maka dengan sendirinya wilayah Timar Timur menjadi wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, Rakyat Timar Timur menjadi Rakyat dan 
Warganegara Hepublik Indonesia, dan semua peraturan perundang-undangan 
Republik Indonesia beriaku juga bagi wilayah Timor Timur. 

5. Sebagai tindak lanjut dari penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan 
Republik Indonesia maka djbentuk Propinsi Daerah Tingkat I Timar Timur 
yang wilayahnya meliputi wilayah bekas koloni Portugis di Timar. 
Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timar Timur adalah sesuai dengan 
sistim tata negara dan tara pemerintahan Negara Republik Indonesia yang 
berbentuk kesatuan, Di samping itu pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I 
Timar Timur berarti memberikan otonomi kepadanya sesuai dengan per 
aturan perundang-undangan yang berlaku, sama halnya dengan Propinsi Daerah 
Tingkat I di bagian-bagian lain dari wilayah Republik Indonesia. 

6. Namun demikian, perlu kiranya disadari, bahwa sebelum penyatuan dengan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia, Timar Timur selama ini telah mem 
punyai sejarah dan pertumbuhan yang berlainan dengan wilayah-wilayah lain 
dalam lingkungan Republik Indonesia. Keadaan masyarakatnya, sistim hukum 
nya sistim perner intaha.mve, sistim perekonomiannya, sistim pendidikannya, 
serta sistim pertahanan dan kearnanannya mempunyai latar belakanq, sifat, 
dan perkernbangan yang berlainan, sehingga per!u diatur secara khusus. Hal· 
hal tersebut rnemerlukan penyesuaian dengan keadaan-keadaan di Republik 
Indonesia. Usaha penyesuaian ini harus dilaksanakan dengan penuh kebijak 
sanaan, narnun harus pula terlaksana dalam waktu yang tidak terlalu lama. 

PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 
Cukup jelas. 

Pasal 2 
Cukup jelas. 

Pasal 3 
Mengenai pelaksanaan hal-hal yang berhubungan dengan pembentukan Propinsi 
Oaerah Tingkat I Timar Timur, perlu diatur lebih lanjut dengan memperhati 
kan keadaan dan perkembangan yang khusus di wilayah Timor Timur. 
Sambil menunggu penyesuaian-penyesuaian lebih lanjut, maka aparatur 
aparatur pemerintahan yang sekarang ada menjalankan pemerintahan Propinsi 
Daerah Tingkat I Timor Timur dan Kepala Pemerintah Sementara Timor 
Timur menjadi Gubernur Kepala Daerah Timar Timur. Demikian i.uga badan 
badan Perwakilan Rakyat yang ada di Timar Timur menjadi Dewan-dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah. 

Pasal 4 
Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3084. 
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ad. e. Peran serta secara aktip dari Delegasi DPR-RI ke Sidang Umum PBB 
forum-forum internasienal lainnya, dalam kaitannya dengan masalah 
Timer Timur. 

Masalah Timor Timur dalam Sidang-sidang PBB. 

Dalam sidang Komite Dekolonisasi PBH, masalah Timer Timur 
dipersealkan oleh RAC, Tanzania, Sri Langka, Guinia Bisau dan Mozam· 
bik. Dalam sidangnya tanggal 11 Desember 1975, Komite Dekolonisasi 
PBB dalam General Assembly mengesahkan resolusi yang mengecam 
Indonesia dan rnenyerukan segera ditariknya pasukan Indonesia dari 
Timer Timur. FJ,esolusi ini diterima dengan perbandingan suara 69 setuju 
(di antaranya USSR, Negara·negara Afrika Hiram dan Australia); 11 
menentang (di antaranya Benin-Dahornav, India, Indonesia, Iran, Malay· 
sia, Mauritania, Maroko, Philipina, Arab Saudi dan Muangthai); dan 
38 abstain (di antaranya Amerika Serikat, Singapura dan Selandia Baru). 
Sementara itu wakil Selandia Baru di PBS, Mr. Neil Walter, menyatakan 
bahwa resolusi tersebut tidak merupakan jawaban yang memuaskan 
dalam usaha penyelesaian masalah Timer Portugis, dan bahwa resolusi 
adalah berat sebelah. 
Pada tanggal 22 Desember 1975 Dewan Keamanan PBB menyetujui 
resolusi no. 384 (1975) yang pada pokoknya juga mencela Indonesia. 
Kemudian PBB mengirim utusannya ke Timer Portugis, yaitu Mr. Wim· 
peare Guicciardi dan ternyata tidak berhasil. Salah satu diktum dari 
resolusi no. 385 (1975) yaitu "on the report of fourt committee" men· 
cantumkan "the right of its people to self·determination" dan diktum 
dari resolusi no. 384 11975) dari DK-PBB menganjurkan "a peaceful 
solution". Dalam kedua resolusi tersebut tidak menjelaskan bagaimana 
cara melaksanakan "self-determination" itu dan yang jelas ialah bahwa 
kata-kata "referendum" sama sekali tidak disebut-sebut. 
Mengenai' "equal right and self-deterrnination of people" dari United 
Nation Charter ini, menurut Prof. Charles G. Fenwick dalam bukunya 
"lnternasional Law" dikatakan bahwa "sampai sekarang tidak pernah 
diberikan penafsiran tentang sasaran yang luas ini", 1No interpretation 
has thus far been given of this board objective). Oleh karena itu maka 
jika rakyat Timor Timur ternyata memilih jalan "petisi" untuk menyata· 
kan "penentuan nasib sendiri (self determination)" tersebut, maka satu 
syarat telah dipenuhinya tatkala pada tanggal 31 Mei 1976 lewat Dewan 
Perwakilan Rakyat mereka menyatakan tekad untuk berintegrasi 
sepenuhnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Adapun mengenai satu svarat lagi, vaitu "peaceful solution," telah di· 
saksikan pula dengan m,ta kepala sendiri oleh utusan perwakilan-per 
wakilan Asing serta War_tawan-wartawan Dalam dan Luar Negeri yang 
mengikuti rombongan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 24 Juni 1976 
dalam kunjungannya ke Timor Timur atas undangan Pemerintah Semen 
tara setempat, sebagaimana hal ini akan dijelaskan tebih lanjut pada urai- 



an tentang kunjungan Delegasi Pemerintah Indonesia ke Timar Timur 
terse but. 
Namun secara obvek tif harus diakui bahwa perJuangan di forum inter· 
nasional mengenai masalah Timer Timur tersebut adalah masih mernerlu 
kan diplornasi yang ulet dan diptomasi yang bersifat opensip. Tragedi 
yang dialami Indonesia di sidang-sidang DK-PBB dan SU-PBB itu adalah 
terjadi karena dunia internasional tidak mengikuti perkernbangan dari 
kejadian·kejadian di Portugal maupun di Timar Portugis dengan teliti. 
Sangat munqkm sekali bahwa mayaritas dari negara·negara yang me 
nvetujut r esotusi OK-PBB tersebut. sedikitpun tidak mengetahui di 
mana letak Timar Portugis itu, apalagi tentang permasalahannya tentu 
nya mereka sama sekaf juga tidak mengetahuinya. Dukungan mereka 
terhadap resolusi itu hanya terdorong o1eh emosi "Self-determination" 
saja tanpa mengetahui kasus yang sebenarnya bagaimana. Berkat usaha· 
usaha dan langkah-langkah oleh Delegasi-delegasi/Missi-missi OPR ke 
luar negeri, maka dari tahun ke tahun semakin banyak negara-negara 
yang semula ikut mencela Indonesia berubah menjadi mendukung 
Indonesia dalam masalah Timer Timur ini. 

Masalah Timar Timur dalam Sidang-sidang IPU. 

Langkah-langkah DPR itu antara lain ialah dihapusnya dari agenda 
acara Sidang-sidang IPU mengenai masalah Timor Timur tersebut, bahkan 
juga adanya pengertian dari pihak Parlemen Portugal sendiri terhadap 
srkap Indonesia pada waktu Sidang IPU berlangsung di LISSABON, 
lbukota Portugis dari tanggal 27 Maret sampai dengan 1 April 1978 
sebagaimana yang akan diuraikan nanti pada periode DPR-RI tahun 
1977 - 1982. 

5. ASEAN PARLIAMENTARY MEETING (APM) 
Deklarasi ASEAN yang dibuat oleh Pemerintah Negara·negara Anggota 

ASEAN (Malaysia, Philippina, Singapura, Thailand dan Indonesia) di Bangkok 
tanggal 8 Agustus 1967, merupakan perumusan, ikatan, kesadaran, keinginan 
dan tujuan bersama yang telah ada di antara bangsa·bangsa di kawasan Asia 
Tenqqar a. Dasar pertimbangan dari landasan Deklarasi Barlgkok ada1ah bahwa 
Negara-negara Asia Tenggara mempunyai tanggung jawab besar untuk men 
jamin pembangunan nasional ke arah kemajuan dan perdamaian serta tekad 
bulat untuk menjamin stabilitas dan keamanan terhadap campur tangan 
asing dalam segala bentuk dan manifestasinya, untuk melTlpertahankan iden 
titas nasional masing-masing sesuai dengan cita-cita dan aspirasi rakyat ASEAN. 

Didahului dengan acara kunjungan antara Parlemen Negara-negara 
ASEAN, dijajagi kemungkinan adanya suatu pertemuan antara Parlemen 
parlemen Negara ASEAN. 

Atas prakarsa DPR-RI (almarhum Wakil Ketua DPR-RI Domo Pranoto), 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah mengundang:dua puluh 
enam orang Anggota Parlemen Negara ASEAN untuk menghadiri Pertemuan 
antara Parlemen Negara-negara Anggota ASEAN IASEAN Parliamentary 
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Meeting). Pertemuan yang baru pertama kali diadakan itu berlangsung dari 
tanggal 8 sampai dengan 11 Januari 1975. Pada tanggal 7 Januari 1975, Dele 

gasi Parlernen-parternen tersebut mulai berdatangan, dimulai dengan Delegasi 
Malaysia, Muangthai dan Singapura, sedangkan Delegasi Parlemen Philipplna 
baru datang tanggal 9 Januari 1975. 

Oelegasi Muangthai terdiri dari 11 orang dipimpin oleh Profesor Phairat 
Jayanama, Malaysia 7 orang dipirr-um Ketua Dewan Rakyat Tan Sri Datuk 
Nik Ahmed Kamil. Singapura 5 orang dipimpin Wakil Kctua Parlemen Tang 
Sie Chim dan Philippina dipimpin oleh Roque B. de Guzman sedangkan tuan 
rumah Indonesia terdiri dari 11 Anggota Delegasi dan 11 Anggota Pengganti 
yang dipimpin oleh \.V:ikil Ketua OPR Ors. Sumiskum. 

Pada tanggal 8 Januari 1975 dalam rapat pendahuluan yang dipimpin 
oleh Ketua OPR, Dr. ldham Chalid, masing-masing Negara diwakili oleh 3 
Anggota. 

Rapat pendahuluan yang berlangsung di Hotel Borobudur memutuskan 
untuk membentuk Sub Committee yang terdiri dari 5 orang, masing-masing 
Negara diwakili seorang. Sub Committee ini bertugas menyusun peraturan 
Tata Tertib Persidangan dan Acara konperensi. 

Setelah mengadakan rapat selama 5 jam, Sub Committee yang dipimpin 
Sarju lsmunandar dari tndonesia, telah berhasil disusun Tata Tertib Persidang 
an dan Agenda rapat. Sore harinya secara aklamasi rapat pendahuluan, di mana 
satu negara diwakili 3 orang, mengesahkan hasil karya Sub Panitia tersebut. 
Pada tanggal 9 Januari Pertemuan Antar Parlemen Negara-negara Anggota 
ASEAN (ASEAN Parliamentary Meeting) dibuka resmi oleh Ketua DPR 
Dr. ldham Chalid. Dalam pembukaan yang berlangsung di Gedung DPR, 
Presiden Suharto telah memberikan sambutannya, dimana sebelumnya telah 
dibacakan pula pesan-pesan oleh Ketua Oelegasi dari Presiden Singapura 
8. Sheares, Ketua Majelis Nasional Muangthai dan Perdana Menteri Malaysia 
Tun Abdul Razak. 

Dalam sambutannya Ketua DPR-R I Dr. ldham Chai id mengatakan 
bahwa pertaniuan itu sebenarnya merupakan kelanjutan dari hubungan blia 
teral antara Parlemen Negara-negara Anggota ASEAN. Gagasan bagi dijalin 
nya kerja sama itu diajukan Indonesia, yang kemudian mendapat sambutan 
baik, dari Negara-negara Anggota lainnya pada tahun-tahun sebelumnya dalam 
rangka pertukaran kunjungan/muhibah-muhibah yang juga dibicarakan rnasa 
lah-masalah ini, dengan landasan atau diawali dengan lahirnya deklarasi Bang 
kok tahun 1967. Sore harinya bertempat di Banda Room Hotel Borobudur di 
adakan Sidang Pleno pertama. Sidang itu secara aklamasi memilih Domo 
Pranoto Wakil Ketua DPR-RI menjadi Ketua Sidang. Untuk memilih para 
Wakil Ketua, Sidanq ditunda sampai keesokan harinya. Sambil menunggu 
kedatangan Oelegasi Philippina (sebelum Delegasi Phrlippina datang, sementara 
dalam rapat-rapat diwakili o,eh pihak kedutaan besarnya di Jakarta 8. de 
Guzman dan Bonifacio P. Arribas). 

Hari Jurn'at tanggal 10 Januari 1975, sidang Pleno dibuka kembali oleh 
Ketua Sidang Domo Pranoto. Dalam Sidang telah terpilih sebagai Wakil Ketua 
Sidang Tan Sri Datuk Nik Ahmed Kamil dari Malaysia Rogelio Ouimbao dari 



Philippina, Tan See Chim dari Singapura dan Profesor Phairot Jayanama dari 
Muangthai. Sidang telah dapat rnernbentuk 2 Komisi yakni Komisi I dipirnpin 
oleh Chai id Mawardi, akan menentukan waktu dan tempat pertemuan berikut· 
nya, Komisi II dibawah Pimpinan Mh. lsnaeni bertugas menyusun pernyataan 
bersama. Malam harinya diadakan Sidang Pleno kembali dengan acara men 
dengarkan Laporan Kornisr-komisi dan kemudian akan dilanjutkan keesokan 
harinya tanggal 11 Januari 1975. Hari Sabtu tanggal 11 Januari 1975 sidang di 
buka kembali dan secara aklamasi rapat menerima Laporan Komisi I dan 
Komisi 11. Sidang kemudian diskors untuk persiapan upacara penutupan. Pada 
pukul 12.30 siang, sidang dibuka keml af dimana sebelum ditutup masing 
masing Ketua Delegasi membubuhkan tanda tangan pernyataan bersama. 

Adapun pokok-pokok pernyataan bersama tersebut memutuskan bahwa 
Pertemuan Parlemen Negara-negara ASEAN yang akan datang diadakan di 
Malaysia pada tahun 1975 itu juga, sedangkan waktunya yang tepat akan di· 
tentukan oleh Parlemen Malaysia, setelah mengadakan konsultasi dengan Parle 
men Negara·negara ASEAN. 

Sebelum pertemuan ini di Jakarta akan diadakan pertemuan Komisi 
Kerja (Working Committee), di mana setiap Negara paling banyak diwakili 
3 orang. Komisi Kerja yang akan bersidang sesudah bulan Pebruari 1975 
bertugas menyusun Rancangan Anggaran Dasar, bentuk dan struktur dari 
Badan yang akan dibentuk untuk menampung kerja sama Parlemen Negara 
negara ASE AN. Hasil Komisi Kerja ini akan d ibawa ke Sidang yang akan 
datang di Malaysia tahun 1975. 

Di samping itu juga dinyatakan bahwa pertemuan 3 hari di Jakarta 
tersebut, perlu untuk lebih mempererat kerjasama antar Parlemen Negara 
negara ASEAN dan perlunya diadakan pertemuan secara teratur serta pem 
bentukan suatu Komisi Kerja yang terdiri dari Wakil-wakil Negara ASEAN. 
Komisi mana bertugas memberikan rekomendasi tentang cara-cara dan jalan 
yang perlu ditempuh untuk mencapai tujuan bersama. 

Daftar nama Delegasi yang mengikuti ASEAN Parliamentary Meeting. 

I. MALAYSIA 
1. TAN SRI DATUK NIK AHMED KAMIL Ketua Delegasi 

yang dipertuan Dewan Rakyat Malaysia 
2. DATUK ALI HAJI AHMED Anggota 

Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan Malaysia. 
3. SENATOR KAMARUL ARIF FIN Anggota 

Ahli Panel Bebas Mahkamah Perusahaan 
4. TAN SRI ABDUL AZIZ BIN YEOP Anggota 

Ahli Dewan Rakyat 

5. ENCIK HISHAMUDDIN BIN HAJI YAHYA Anggota 
Ahli Dewan Rakyat 

6. DR. GOH CHENG TEIK Anggota 
7. Mrs. DATUK AZIZUL RAHMAN Sekretaris 

Setia Usaha Parlimen Malaysia 
8. Mr. ENCIK BAHARUDDIN Sekretaris 
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II. PHILIPPINES 
1. ROQUE B. de GUZMAN Presiden National Ketua Delegasi 

Federation of Association of Barangay Counsils 
of the Philippines. 

2. REGELIO M. QUIAMBAO President Katipunan Anggota 
ng nga Barangay Greater Manela Area. 

3. NORA Z. PETINES, Mme. Sekretaris 
Regional Presiden Federation of Assosiation of 
Barangay Council of Visanyas. 

4. Mr. BERNABE de GUZMAN Anggota 
Minister Councellor Philippine Embassy 

5. Mr. BONIFACIO P. ARRIBAS Anggota 
Second Secretary of Philippines Embassy. 

111. SINGAPORE 
1. TANG SEE CHIM Ketua Detegasi 

Deputy Speaker 
2. HWANG SOO JIN Anggota 
3. CHIN HARN TONG Anggota 
4. HAJI M. ARIEF SURADI Anggota 
5. P. SILVADURAI Anggota 

IV. THAILAND 
1. PROF. PHAIROTEJAYANAMA Ketua Delegasi 

Member of the National Legislative Assembely 
2. DR. KAMOL SOMVICHIAN Anggota 

Member of the National Legislative Assembly 
3. N ISSAI VEJJAJIV A Anggota 

Member of the National Legislative Assembly 
4. PROF. KHUNYING CHINTANA YOSSUNDARA, Mme. 
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Member of the National Legislative Assembly 
5. DR. VISID PRACHUABMOH 

Member of the National Legislative Assembly 
6. MARUT BUNNAG 

Member of the National Legislative Assembly 
7. POL. LT. COL. PRACHAKRA BUNNAG 

Member of the National Legislative Assembly 
8. BODI CHUNNANANDA 

Member of the National Legislative Assembly 
9. DR. MANA PITAYAPORN 

Member of the National Legislative Assembly 
10. SIVAVONG CHANGKASIRI 

Member of the National Legislative Assembly ' . 
11. THAMSIN RATANAPHAN 

Member of the National Legislative Assembly 
12. PARADA BURABASIRI 

Member of the National Legislative Assembly 

Anggota 
Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Asisten Delegasi 

Sekretaris 



v. INDONESIA 
1. SUMISKUM Ketua Deleqasi 

Deputy Speaker 
2. DOMO PRANOTO Anggota 

Deputy Speaker 
3. Mh. ISNAENI Anggota 

Deputy Speaker 
4. WIDYAPRANATA Anggota 
5. C. J. SIMANDJUNTAK Anggota 

6. SAR WON 0, K. Anggota 
7. SU LENORA SAX ADE NAN, Mme Anggota 
8. ABDUL FIRMAN Anggota 
9. IMAN SARDJONO Anggota 

10. T. A. M. SIMA TU PANG Anggota 
11. SARDJU ISMUNANDAR Anggota 
12. ISMAIL HASAN METAREUM Anggota 
13. H. A. CHALID MAWARDI Anggota 
14. NOVY AN KAMAN Anggota 
15. SAJUTI ME LIK Anggota Pengganti 
16. MURSALIN Anggota Pengganti 
17. IDA AJU UTAMA Pl DADA Anggota Pengganti 
18. MARCONI ISMAIL Anggota Pengganti 
19. RACH MAT WITU LAR Anggota Pengganti 
20. IDRIS SIREGAR Anggota Pengganti 
21. AMIR DATUK PALINDIH Anggota Pengganti 
22. SUBEKTI Anggota Pengganti 
23. F. C. PALAUNSUKA Anggota Pengganti 
24. SO E D A R DJ I Anggota Pengganti 
25. SA I F U D D I N Anggota Pengganti 

WORKING COMMITTEE ASEAN PARLIAMENTARY MEETING 

(Komisi Kerja/Panitia Kerja Pertemuan Parternen Negara·negara ASEAN). 
Sebagai kelanjutan dari hasil pertemuan Intern Parlemen Negara-negara ASEAN 
(APM) yang diadakan pada bulan Januari 1975 di Jakarta, ma� Working 
Committee Asean Parliamentary Meeting, pada hari Senin pada tanggal 12 Mei 
1975 memulai Sidangnya bertempat di Ever Green Hotel Tugu Bogar. 

Pembukaan Sidang tersebut dipimpin oleh Ketua DPR-R I Dr , ldham 
Chalid. Delegasi Parlemen dari Negara-negara ASEAN telah berdatangan di 
Jakarta tanggal 10 dan 11 Mei 1975. 

Delegasi Malaysia dalam Sidang Working Committee terdiri dari 4 erang 
dipimpin oleh Ketua Parlemennya Tan Sri Nik Ahmed Kamil, Anggota-anggota· 
nva terdiri dari Tan Sri Abdul Aziz Yeop, Dr. Goh Cheng Teik dan Datuk 
Azizul Rahman bin Abdul Aziz. 

Philippina terdiri t!ari 5 orang dipimpin oleh Mrs. Nora L. Petines, 
anggota-anggotanya terdiri dari Regelio M. Quiambao, Hadji Naras Tulawie, 
Amtoni Romulo G. Bahad dan Monafico Pobra Arribas. 
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Singapura terdiri dari 3 orang dipimpin oleh Dubes Singapura di Jakarta 
Rachim Abdul Ishak yang di negaranya juga menjadi Anggota Par!emen, 
Anggota·anggotanya terdiri dari Ong Ting Cheong dan P. Selvadurai, Thailand 
terdiri dari 3 orang dipimpin oleh Dr. Mana Pitavaporn. ang�ota-anggotanya 
terdiri dari Gal. Somkid Sree Sangkod dan Parada Buranasiri. Dan Indonesia 
terdiri dari 4 orang dipimpin oleh Abdul Firman, Anggota-anggotanya ter 
diri dari Cha lid Mawardi, Ors. Dahlan Nasuti on dan Sardju lsmunandar. 

Setelah diadakan sidang pendahuluan, maka rapat pleno Working Commit 
tee telah memilih Ors. Oahlan Nasution dari Indonesia sebagai Ketua. Sedang 
kan wakil-wakil Ketua terdiri dari Tan Sri Abdul Aziz Yeop (Malaysia), Rogelio 
M. Quiambao (Philippina), P. Selvadurai (Singapura) dan Dr. Mana Pitayaporn 
(Thailand). 

Adapun dalam Working Committee telah menetapkan acara antara 
lain : 
1. Mengesahkan tata tertib. 
2. Mendengarkan Laporan pertemuan pendahuluan. 
3. Mengadakan diskusi umum tentang Rancangan Anggaran Oasar Kerja Sama 

Parlemen Negara-negara ASEAN. 
4. Membentuk Komisi-komisi. 
5. Mengesahkan Laporan pendahuluan Working Committee dan Rancangan 

Anggaran Dasar kerjasama Parlemen Negara-negara ASEAN pada pertemu 
an di Kuala Lumpur yang akan datang. 

6. Menetapkan tanggal pertemuan di Kuala Lumpur. 

Hari Rabu malam tanggal 13 Mei 1975, pertemuan Panitia Kerja Parle 
men Negara·negara ASEAN (Working Committee APM) berakhir. 

Dalam Siang-sidang pertama, Ketua-ketua Oetegasi telah menyatakan 
harapan dan keinginannya untuk terlaksananya kerja sama yang konkrit dalam 
semangat persaudaraan dan persahabatan di antara rakyat Negara-negara 
ASEAN. 

Panitia Kerja telah berhasil menyusun Rencana Anggaran Dasar (statuta) 
tentang bentuk dan struktur kerjasarna Parlemen Negara-negara ASEAN. 

Rancangan mana akan diajukan pada pertemuan Parlemen Negara-negara 
ASEAN di Kuala Lumpur untuk mendapat pengesahan. Rancangan Anggaran 
Dasar tersebut terdiri dari 9 Bab, 24 Pasal antara lain berisi ; tentang nama, 
tujuan, Keanggotaan, persidangan umum (General Assembly) Panitia Kerja dan 
tugasnya, sekretariat, Keuangan, bahasa, amandement dan lain sebagainya, 
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De/egasi DPR dalam ASEAN Parliamentary Meeting tanggal 8 sampai dengan 
11 Jenueri 1975 dengan dipimpin oleh Ors. Sumiskum dan Mh. lsneeni, ketike 

tertibet dafam suatu pembicaraan. 

Delegasi Indonesia 
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Delegasi Phil/ippina 

Delegasi Thailand 
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Delegasi Singapura 

Delegasi Malaysia 
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De!egasi Parlemen Indonesia dalam A.P.M. ketiga bergambar di ruang Ambon 
Room Hotel Borobudur. 
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Para pirnpinan de/egasi dari Parlemen Negara-negara ASEAN sedang mengadakan Sidang Working Committee ASEAN 
Parliamentary Meeting di Tugu Bogar. (tengah) Ors. Dahlan Nasution sebagai Ketus Working Committee ASEAN. 



De/egasi SINGAPORE 
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Delegasi PHI l/PINES 

Delegasi MALAYSIA 
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De/egasi THAILAND 

Oelegasi INDONESIA 
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� 6. HASI L-HASI L PEKERJAAN. 

Sesuai dengan kedudukan, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat 
seperti yang sudah diura,kan pada paraqraf 3. maka hasil-hasil pekeriaan DPR dapat 
dibagi dalam tiqa bidang, yaitu : 

a. Bi dang penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Neqar a; 
b. Bi dang perundang-undangan; dan 
c. Bidang pengawasan. 

Karena bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara termasuk pula tam 
bahan dan perubahannya serta perhi tung an anggarannya adalah ketiga-tiganya itu 
ditetapkan dengan undang-undang, maka dalam penguraian hasil-hasil pekerjaan 
bidang anggaran ini tidak dipisahkan dan uraian hasil-hasil pekerjaan DPR dalam 
bidang perundang-undangan. Uraian tentang hasil-hasil pekerjaan dalam bidang 
perundang-undangan ini akan mcliputi : 

lamanya pernbahasao termasuk jumlah tingkat pembic:araan; 
tanggal pengundangannya, nomor undang·undangnya, nomor Lembaran Negara 
dan tambahan lernbaran neqara: 
dari tia� tahun sidang akan diam�il salah satu .mdanq-undanq untuk diuraik��.-:,,: 
secara sinqk at (pokok-µokoknya soia). · ' ' . ' Adapun uraian mengenai hasil-hasil pekerjaan da!am bidang pengawasan, , ; 

adalah dalam hubungannya dengan pelaksanaan hak-hak DPR dan hak-hak Anggota "' -'' 
DPR dan sebagian sudah diuraikan dalam paragraf 3 huruf c mengenai Hubungan 
antara DPR dengan Lembaga-lembaga Negr:ra lainnya maupun dalam paragraf 5 
peristiwa-pertsnwa penting di OPR. Oleh karena itu maka dalarn uraian mengenai 
hasil-hasil pekerjaan tidak lagi diuraikan, melainkan hanya disebut jumlah dan 
macamnya saja. yaitu berupa pernvataan pendapat, memorandum, rnengajukan/ 
menganjurkan seseorang jika ditentukan oleh suatu perundang·undangan, dan 
sebagainya. 
Hasit-hasi! pekerjaan tersebut ialah sebagai berikut: 

Bidang Perundang-undangan, (termasuk RLIU-APBN, TP-APBN dan PAN). 
a. Pada Tahun Sidang 1971 - 1972 DPR-RI telah dapat menyelesaikan 4 buah 

RUU, yaitu : 

(1) RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 
1971 tentang Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma, den-Jan keterang· 
an sebagai berikut : 

A UU ini dibahas dalam 5 tingkat pembicaraan selama 5 hari dari tanggal 
9 s/d 13 Nopember 1971, masih menggunakan peraturan tata tertib 
DPR-GR, karena peraturan tata-tertib DPR yang baru belum selesai 
disusun. 

Diundangkan pada tanggal 11 Desember 1971, vaitu dengan Undang· 
undang No. 13 Tahun 1971 tentang Tanda Kehormatan Bintang Yudha 
Dharma, Lembaran Negara (LN) No. 93 Tahun 1971 dan Tambahan 
Lembaran Negara (TLN) Tahun 1971 No. 2979. 
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(2) RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 
1972/1973, dengan keterangan sebagai berikut : 

RUU ini dibahas dalam 4 tingkat pembicaraan selama 56 hari yaitu dari 
tanggal 5 Januari 1972 s/d 2 Maret 1972, sudah menggunakan peraturan 
tats tertib DPR yang baru (SK. DPR No. 7/DPR·Rl/111/71-72 tanggal 
8 - 1 - 1972). 

Diundangkan pada tanggal 6 Maret 1972, yaitu dengan Undang-undang 
No. 1 tahun 1972 tentang APBN Tahun Anggaran 1972/1973, LN. No. 
14 tahun 1972 dan TLN tahun 1972 NO. 2980. 

(3) RUU tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara Tahun Anggaran 1971 /1972, dengan keterangan sebagai 
berikut : 

RUU ini dibahas dalam 4 tingkat pembicaraan selama 21 hari, yaitu dari 
tanggal 8 s/d 29 Mei 1972. 

Diundangkan dengan UU No. 2 tahun 1972 tentang Tambahan dan 
Perubahan atas APBN 1971 /1972, LN No. 27 tahun 1972 dan TLN 
tahun 1972 No. 2984. 

(4) RUU tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Transmigrasi, dengan keterangan 
sebagai berikut : 

RUU ini dibahas dalam 4 tingkat pembicaraan selama 54 hari, dari tang 
gal 29 April s/d 23 Juni 1972. 

Diundangkan dengan UU No. 3 tahun 1972 tentang Ketentuan·ketentuan 
Pokok Transmigrasi, LN. No. 33 tahun 1972 dan TLN tahun 1972 No. 
2988. 

Dari 4 buah RUU yang diselesaikan oleh DPR·RI bersama·sama dengan Peme· 
rintah dalam Tahun Sidang 1971-1972, satu diantaranya akan diuraikan pokok 
pokoknya, yaitu : 

RUU tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Transmigrasi. 
R UU ini dimaksudkan sebagai pengganti dari UU No. 29 Prp. tahun 1960 tentang 
Pokok-pokok Penyelenggaraan Transmigrasi dan UU No. 5 Prps. Tahun 1965 ten· 
tang Gerakan Nasional Transmigrasi yang sudah tidal< sesuai lagi dengan perkem 
bangan pembangunan Nasional serta Regional. 

Kebijaksanaan penyelenggaraan tramsiqrasi menurut RUU ini adalah didasar 
kan atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut : 

a. Dalam hubungannya dengan Pembangunan Negara, fungsi transmigrasi adalah 
sarana pembangunan yang penting baik ditinjau dari segi·segi pengembangan 
provek-provek Pembangunan Nasional maupun Regional. 
Dalam hal ini, transmigrasi berarti penyebaran dan penyediaan tenaga kerja 
serta ketrampilan baik untuk perluasan produksi di daerah·daerah maupun pern 
bukaan lapangan kerja baru. 

180 



b. Dalam hubungannya dengan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa, sesuai 
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 transmigrasi merupakan salah satu 
sarana dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan dan membina kesatuan 
dan persatuan Bangsa. 

Dengan demikian akan terwujudlah Sumpah Pemuda dan tanggal 28 Oktober 
1928, yakni: SATU TANAH AIR, SATU BANGSA DAN SATU BAHASA 
IN DONES IA. 

c. Dalam hubunqannva dengarr HANKAM sesuai dengan Ketetapan MPRS Nomor 
XXIV /MPRS/1966 Pasal 3 ayat (61 yang berbunyi: "Seluruh Rakyat atas dasar 
kewajiban dan kehorrnatan, sesuai kemampuan individu-individunya harus 
diikutsertakan dalam segala usaha Pertahanan-keamanan di samping dan bersama 
ABRI sesuai dengan Pasal 30 Undang-undang Dasar 1945". Maka transmigrasi 
berarti me menu hi salah satu svarat doktrin HAN KAMNAS, doktrin WAMHAN RA 
dan HANS IP serta doktrin PE RATA, vaitu dengan terdapatnva pusat-pusat 
perlawanan di seluruh Wilayah Indonesia yang masing-masing berswasembada 
dan saling membantu, serta pengisian daerah·daerah kosong yang penting artinya 
bagi pertahanan rakyat semesta. 
Oleh karena itu maka dalam penyelenggaraan transmigrasi antara lain ditempuh 
kebijaksanaan sebagai berikut : 

Pemerintah memegang peranan penting dalam penyelenggaraan transmigrasi; 
perlunya ditetapkan prioritas-prioritas daerah yang penduduknya perlu di- 
pindahkan; · 
perlu menetapkan daerah transmigrasi dengan memperhatikan hak-hak atas 
tanah beserta benda-benda di atasnya; 
perlu pembinaan terhadap masyarakat daerah transmigrasi yang masih dalam 
proses pembentukan. 

Berdasarkan garis-garis kebijaksanaan tersebut, maka hal-hal pokok yang diatur 
dalam RUU ini antara lain ialah Ketentuan Umum, Kebijaksanaan Umum Trans 
migrasi, Organisasi, Pembiayaan, Hak-hak dan Kewajiban Transrniqran, Daerah 
Asal Dan Dae rah Transmigrasi, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan dan 
Ketentuan Penutup. 
Deniikian antara lain pokok-pokok perrnasalahan yang dlatur dalam RUU ini 
yang kemudian dikenal dengan UU No. 3 tahun 1972 tentang Ketentuan· 
ketentuan Pokok Transmigrasi. 

b. Pada tahun sidang 1972 - 1973 DPR-RI telah dapat menyelesaikan 8 buah 
RUU, yaitu : 

(1) RUU tentang Perhitungan Anggaran Tahun 1968, dengan keterangan sebagai 
berikut : 

Karena pembahasan RUU ini ditempuh prosedure singkat (short cut) 
yaitu dengan cara meniadak:an pembicaraan tingkat II, maka pembahas 
annya hanya melalui Pembicaraan tingkat I, tingkat Ill dan tingkat IV, 
selama 36 hari dari tanggal 18 September 1972 s/d 25 Nopember 1972. 
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Diundangkan pada tanggal 13-12-1972 dengan UU No. 5 tahun 1972 
tentang Perhitungan Anggaran Tahun 1968, LN tahun 1972 No. 49 dan 
TLN tahun 1972 No. 2991. 

(2) RUU tentang Perhitungan Anggaran Peralihan Triwulan I Tahun 1969, 
dengan keterangan sebagai berikut : 

Sama halnya dengan pembahasan RUU tentang Perhitungan Anggaran 
Tahun 1968 di atas, pembahasan RUU ini juga dengan prosedure singkat/ 
meniadakan pembicaraan tingkat 11, selama 36 hari dari tanggal 19 Sep 
tember 1972 s/d 25 Nopember 1972 bersamaan waktunya dengan pem 
bahasan RRU tentang Perhitungan Angagran Tahun 1968. 

Diundangkan pada tangsal 13 Desember 1972 dengn UU No. 6 tahun 
1972 tentang Perhitungan Anggaran Peralihan Triwulan I Tahun 1969, 
LN. No. 50 tahun 1972 dan TLN Tahun 1972 No. 2992. 

(3) RUU tentang Perubahan dan Tambahan Ketentuan mengenai Beberapa 
Jonis Tanda Kehormatan RI yang berbentuk Bintang dan tentang Urutan 
Derajat/Tingkat Jenis Tanda Kehormatan RI yang berbentuk Bintang, 
dengan keterangan sebagai berikut : 

RUU ini dibahas dalam 4 tingkat pembicaraan, selama 34 hari dari tang· 
gal 10 September 1972 s/d tanggal 13 Oktober 1972. 

Diundangkan pada tanggal 9 Nopember 1972 dengan UU No. 4 Tahun 
1972 tentang Perubahan dan Tambahan Ketentuan Mengenai Beberapa 
Jenis Tanda Kehormatan RI yang berbentuk Bintang dan tentang Urutan 
Derajat/Tingkat Jenis Tanda Kehormatan RI, LN. No. 4 tahun 1972, 
TLN tahun 1972 No. 2990. 

(4) RUU tentang Persetujuan Republik Indonesia terhadap Perubahan Pasal VI 
Anggaran Dasar Sadan Tenaga Atom lnternasional No. 80/TUPHB/SKIXI 
1972, dengan keterangan sebagai berikut : 

RUU ini dibahas dalam 4 tingkat pembicaraan selama 31 hari dari tanggal 
16 Nopember 1972 s/d tanggal 15 Desember 1972. 

Diundangkan pada tanggal 12 Januari 1973 dengan UU No. 2 tahun 1973 
tentang Persetujuan Pemerintah RI terhadap Perubahan Pasal VI Anggar 
an Dasar Sadan Tenaga Atom lnternasional No. 80/TUPHBISK/X/1972, 
LN No. 2 tahun 1973 dan TLN tahun 1973 No. 2995. 

(5) RUU tentang Landas Kontinen Indonesia, dengan keterangan sebagai beri- 
kut: 

RUU ini dibahas dalam 4 tingkat pembicaraan, selama 31 hari dari tang 
gal 16 Nopember 1'972 s/d 15 Desember 1973. 

Diundangkan pada tanggal 6 Januari 1973 dengan UU No. 1 tahun 1973 
tentang Landas Kontinen Indonesia, LN No. 1 tahun 1973 dan TLN ta· 
hun 1973 No. 2994. 

182 



(6) RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 
1973/1974, dengan keterangan sebagai berikut : 

RUU ini dibahas dalam 4 tingkat pembicaraan, selama 51 hari dari tang 
gal 8 Januari 1973 s/d tanggal 1 Maret 1973. 

Diundangkan pada tanggal 14 Maret 1973 dengan UU No. 3 tahun 1973 
tentang Angyaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1973/1974, 
LN. No. 3 tanun 1973 dan TLN tahun 1973 No. 2998. 

(7) RUU tentang Tambahan dan Perubahan atas APBN Tahun Anggaran 1972/ 
1973, dengan keterangari sebagai berikut : 

Pembahasan RUU ini ditempuh prosedure singkat (short cut) dengan 
meniadakan pembicaraan tingkat II sehingga hanya dibahas dalam pem 
bicaraan tingkat I, 111 dan IV, selama 21 hari dari tanggal 9 s/d 30 Mei 
1973. 

Diundangkan pada tanggal B Juni 1973 dengan UU No. 4 tahun 1973 
tentang Tambahan dan Perubahan atas APBN Tahun Anggaran 1973/ 
1974, LN. No. 34 tahun 1973 dan TLN tahun 1973 No. 3008. 

(Bl RUU tentang Sadan Pemeriksa Keuangan, dengan keterangan sebagai beri- 
kut : 

RUU ini dibahas dalam 4 tingkat pembicaraan, selama 18 hari, dari tang 
gal 12 s/d 30 Juni 1973. 
Diundangkan pada tanggal 16 Juli 1973 dengan UU No. 5 tahun 1973 
tentang Badan Pemeriksa Keuangan, LN. No. 39 tahun 1973 dan TLN 
tahun 1973 No. 3010. 

Dari 8 buah RUU yang diselesaikan oleh DPR bersama-sama dengan Pemerintah 
dalam Tahun Sidang 197211973, satu di antaranya akan diuraikan secara singkat, 
yaitu RUU tentang Badan Pemeriksa Keuangan. 

RUU ini adalah untuk menggantikan UU No. 17 tahun 1965 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 13 tahun 1964 
tentang Pembentukan Sadan Pemeriksa Keuangan menjadi Undang-undang, 
karena tidak sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 dan TAP. No. VI/MPR/· 
1973- tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara 
dengan/atau Lembaga-lembaga Tinggi Negara. 

Menurut RUU ini, Badan Pemeriksa Keua.ngan bertugas memeriksa tang· 
gung jawab Pemerintah tentang Keuangan Negara dan merupakan suatu Badan 
yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta melaksanakan 
pemeriksaan dari luar tubuh pemerintah mengenai penguasaan dan pengurusan 
keuangan negara dalam rangka tanggung jawab Pemerintah terhadap Lembaga 
Tertinggi Negara. Dalam melaksanakan tugas pemeriksaannya, Badan Pemeriksa 
Keuangan memperhatikan dan memanfaatkan hasil-hasit pekeriaan aparat 
pengawasan intern pemerintah; untuk keperluan itu, aparat pengawasan Perne 
rintah wajib menyampaikan laporan tentang setiap hasil pemeriksaannya kepada 
Badan Pemeriksa Keuangan, sepanjang tidak bertentangan dengan undang· 
undang. 
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Pemeriksaan yang dilakukan terhadap pertanggungjawabn keuangan nega 
ra, termasuk antara lain pelaksanaan APBN (baik anggaran routine maupun pem 
bangunan). APBD serta Anggaran Perusahaan-perusahaan milik Negara, yang 
merupakan pemeriksaan terhadap hat-hal yang sudah dilakukan atau sudah 
terjadi dan yang telah disusun pertanggung·jawabannya ("post-audit"). baik 
sebagian maupun seluruhnya. 

Hasil-hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tersebut disam 
paikan kepada DPR. 

Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan diangkat 
oleh Presiden atas usul OPR. 

Demikian antara lain hal-hal pokok yang diatur dalam RUU tentang Badan 
Pemeriksa Keuangan yang kemudian diundangkan dengan UU No. 5 tahun 1973 
tentang Badan Pemeriksa Keuangan. 

c. Tahun Sidang 1973/1974 telah menyelesaikan 7 buah RUU, yaitu: 

(1) RUU tentanq Perkawinan, dengan keterangan sebagai berikut : 

RUU ini dibahas dalam 4 tingkat pembicaraan, selama 112 hari, dari 
tanggal 30 Agustus 1973 s/d tanggal 22 Desember 1973. 

Diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dengan UU No. 1 tahun 1974 
Perkawinan, LN. No. 1 tahun 1974 dan TLN tahun 1974 No. 3019. 

Catatan: 
Uraian sekitar jalannya pembahasan RUU tentang Perkawinan sudah di 
kemukakan pada paragraf 5 mengenai peristiwa-peristiwa penting di DPR. 

(2) RUU tentang Perjanjian antara Indonesia dan Australia mengenai Garis 
garis Batas tertentu antara Indonesia dan Papua New Guinea, dengan kete 
rangan sebagai berikut : 

RUU ini dibahas dalam 4 tingkat pembicaraan, selama 13 hari, dari 
tanggal 19 Nopember 1973 s/d 1 Desember 1973. 

Diundangkan pada tanggal 8 Desember 1973 dengan UU No. 6 tahun 
1973 tentang Perjanjian antara Indonesia dan Australia mengenai 
Garis-garis Batas Tertentu antara Indonesia dan Papua New Guinea, LN. 
No. 58 tahun 1973 dan TLN tahun 1973 No. 3017. 

(3) RUU tentang Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura 
tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Singapu 
ra, dengan keterangan sebagai berikut : 

.RUU ini dibahas dalam 4 tingkat_ pembicaraan, selama 13 hari, dari 
tanggal 19 Nopember 1973 s/d 1 Desember 1973 bersama-sama dengan 
pembahasan RUU. tentang Perjanjian antara Indonesia dan Australia 
m_engehai Garis-gahs Batas Tertentu antara Indonesia dan Papupa New 
Guinea tersebut di atas. 

Diundngkan pada tanggal s· Desember 1973, dengan UU No. 7 tahun 
1973 tentang Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singa- 
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pura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah kedua Negara di Selat 
Singapura, LN. No. 59 tahun 1973, TLN. tahun 1973 No. 3018. 

(41 RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran. 
1974/1975 dengan keterangan sebagai berikut : 

RUU ini dibahas dalam 4 tingkat pembicaraan, selama 42 hari dari tang· 
gal 7 Januari 1974 s/d 28 Pebruari 1974. 

Diundangkan pada tanggal 14 Maret 1974 dengan UU No. 2 tahun 1974 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 
1974/1975 LN. No. 9 tahun 1974, T�N. tahun 1974 No. 3022. 

(5) RUU tentang Tambahan dan Perubahan atas APBN Tahun Anggaran 1973/ 
1974, dengan keterangan sebagai berikut: 

Pembahasan RUU ini ditempuh prosedure singkat (short cut) dengan 
meniadakan pembicaraan tingkat II, dibahas dalam pembicaraanTingkat 
I, 111 dan IV, selama 22 hari, dari tanggal 3 s/d 25 Mei 1974. 

Diundangkan pada tanggal 3 Juni 1974, dengan UU No. 3 tahun 1974 
tentang Tambahan dan Perubahan atas APBN Tahun Anggaran 1973/ 
1974, LN. No. 29 tahun 1974 dan TLN. tahun 1974 No. 3033. 

(6) RUU tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara. dengan keterangan 
sebagai berikut : 

RUU ini dibahas dalam 4 tingkat pembicaraan, selama 14 hari, dari tang· 
gal 3 s/d 17 Mei 1974. 

Diundangkan pada tanggal 4 Juni 1974 dengan UU No. 4 tahun 1974 
tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara, LN' No. 32 tahun 
1974, TLN. tahun 1974 No. 3034. 

(7) R UU tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, dengan keterangan 
sebagai berikut : 

RUU ini dibahas dalam 4 tingkat pembicaraan, selama 42 hari, dari 
tanggal 20 Mei 1974 s/d 2 Juli 1974. 

Diundangkan pada tanggal 23 Juli 1974, dengan UU No. 5 tahun 1974 
tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah,·LN. No. 38 tahun 1974, 
TLN. tahun 1974 No. 3037. 

RUU tentang Pokok·pokok Pemerintahan di Daerah. 
RUU ini adalah sebagai pengganti dari UU No. 18 tahun 1965 tentang 

Pokok-pokok Pemerntahan Daerah yang menurut UU No. 6 tahun 1969 dinyata· 
kan tidak berlaku tetapi pernyataan tidak berlakunya Undang·undang itu di· 
tetapkan pada saat Undang-undang yang menggantikannya mulai berlaku. 
Pengajuan RUU ini juga dalam rangka pelaksanaan TAP. IV/MPR/1973 tentang 
GBHN yang telah menggariskan prinsip-prinsip pokok tentang pelaksanaan 
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Otonomi Daerah yang dapat ditarik beberapa intisari sebagai pedoman untuk 
penyusunan Undang-undang ini, yaitu di antaranya ialah : 

11 I Prinsip Otonomi Daerah; 
121 Tujuan pemberian otonomi kepada Daerah; 
(3) Pengarahan·pengarahan dalam pernberian otonomi kepada Daerah; 
(4) Pelaksanaan pemberian otonomi be rs ama-sama dengan de-k onsen trasi. 

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut. maka prinsip yang di pak ai dalam 
UU No. 18 tahun 1965, yaitu "otonomi yang riil dan seluas-luasnya" dalam 
RUU ini diganti dengan prinsip: "otonomi yang nyata dan bertanggungjawab". 
lstilah seluas-luasnya t.dek lagi digunakan karena berdasarkan pengalaman sela 
ma ini istilah tersebut ternyata dapat menimbulkan kecenderungan pemikiran 
yang dapat membahayakan keutuhan Negara Kesatuan. 

Pengertian otonomi yang nvata dan bertanggungjawab mencakup hal-hal 
sebagai berikut : 

.(1) harus serasi dengan pembinaan politik dan kesatuan Bangsa; 
(2) harus dapat menjamin hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah atas dasar keutuhan Negara Kesatuan; 
(3) harus dapat menjamin perkembangan dan pembangunan Daer ah. 

Berdasarkan pada prinsip-prinsip di atas maka penyelenggaraan pemerintah 
di daerah menurut RUU ini dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip seba 
gai berikut : 

{1) pelaksanaan pemberian otonomi kepada Daerah harus menunjang aspirasi 
perjoangan Rakyat yakni memperkokoh Negara Kesatuan dan mempertinggi 
tingkat kesejahteraan Rakyat Indonesia seluruhnya; 

(2) pemberian otonomi kepada Daerah harus merupakan otonomi yang nyata 
dan bertanggungjawab; 

(3) azaz desentralisasi dilaksanakan bersama-sama dengan azaz dekonsentrasi, 
dengan memberikan kemungkinan pula bagi pelaksanaan azaz tugas pern 
bantuan; 

{4) pemberian Otonomi kepada Daerah mengutamakan aspek keserasian dengan 
tujuan disamping aspek pendemokrasian; 

(5) tujuan pemberian otonomi kepada Daerah adalah untuk meningkatkan daya 
guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama da 
lam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta 
untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan Bangsa. 

Hal-ha\ yang diatur dalam RUU ini ialah rneliputi antara lain : 

Pembagian Wilayah; 
Azaz-azaz penyelenggaraan pemerintahan (Umum, Desentralisasi, Dekonsen 
trasi, Tugas Pembantuan); 
Daerah Otonom (Daerah Otonom. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, 
Keuangan Daerah. Pemerintah Daerah, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah, Dinas Daerah, Peru 
sahaan Daerah); 
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Wilayah Administratip (Umum, Kepala Wilayah, Wewenang, tugas dan kewa 
jiban Kepala Wilayah, Tindakan Kepolisian). 
Pengawasan (Umum, Pengawasan Umum, Pengawasan Prepentip, Pengawasan 
Represip). 

d. Tahun Sidang 1974 - 1975 telah menyelesaikan 8 buah RUU, yaitu: 

{1) RUU ten tang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, dengan 
keterangan sebagai berikut: 

RUU ini dibahas dalam 4 tingkat pembicaraan, selama 40 hari, dari tang 
gal 24 Agustus 1974 s/d 9 Oktober . 974. 

Diundangkan pada tanggal 6 Nopember 1974 dengan UU No. 6 tahun 
1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, LN. 
No. 53 tahun 1974 dan TLN. tahun 1974 No. 3039. 

(2) RUU tentang Penertiban Perjudian, dengan keterangan sebagai berikut : 

RUU ini dibahas dalam 4 tingkat pembicaraan, selama 45 hari, dari tang· 
gal 24 Agustus 1974 s/d 9 Oktobcr 1974. 

Diundangkan pada tanggal 6 Nopember 1974, dengan UU No. 7 tahun 
1974 tentang Penertiban Perjudian, LN. No. 54 tahun 1974, TLN. tahun 
1974 No. 3040. 

{3) RUU tentang Kepegawaian, dengan keterangan sebagai berikut: 

RUU ini dibahas dalam 4 tingkat pembicaraan, selama 45 hari, dari tang 
gal 26 Agustus 1974 s/d 10 Oktober 1974. 

Diundangkan pada tanggal 6 Nopember 1974, dengan UU No, 8 tahun 
1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, LN. No. 55 tahun 1974, 
TLN. tahun 1974 No. 3041. 

(4) RUU tentang Pengairan, dengan keterangan sebagai berikut : 
. 

RUU ini dibahas dalam 4 tingkat pembicaraan, selama 31 hari, dari 
tanggal 4 Nopember s/d tanggal 5 Desember 1974. 

Diundangkan pada tanggal 26 Desember 1974 dengan UU No. 11 tahun 
1974 tentang Pengairan LN. No. 65 tahun 1974, TLN. tahun 1974 No. 
3046. 

(5) RUU tentant Perubahan Pasal 19 avat (1) UU No. 8 tahun 1971: 

R UU ini dibahas dengan prosedure singkat, yaitu dengan meniadakan 
pembicaraan tingkat It. Dari pembicaraan tingkat I langsung tingkat 111 
dan dilanjutkan dengan pembicaraan tingkat IV. Lamanya pembahasan 
adalah 13 hari, dari tanggal 2 s/d 14 Desember 1974. 

Diundangkan pada tanggal 26 Desember 1974, dengan UU No. 10 tahun 
1974 tentang Perubahan Pasal 19 avat (11 UU No. 8 tahun 1971, Lem 
baran Negara No. 76 tahun 1974 dan TLN. tahun 1974 No. 2971. 
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(6) RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia 
dan Pemerintah Malaysia tentang Ekstradlsi, dengan keterangan sebagai 
berikut : 

RUU ini dibahas dengan prosedure singkat dengan meniadakan pembica 
raan tingkat II dan dilakukan dalam pembicaraan tingkat I, Ill dan IV, 
selama 12 hari, dari tanggal 2 s/d 14 Desember 1974. 

Diundangkan pada tanggal 26 Oesember 1974, dengan UU No. 9 tahun 
1974 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indo 
nesia dan Pemerintah Malaysia mengenai Ekstradisi, LN. No. 63 tahun 
1974, TLN. tahun 1974 No. 3044. 

(7) RUU tentang Partai Politik dan Golongan Karya, dengan keterangan se- 
bagai berikut : 

RUU ini dibahas dalam 4 tingkat pembicaraan, selama 7 bulan, dari 
tanggal 13 Januari 1975 s/d tanggal 14 Agustus 1975. 

Diundangkan pada tanggal 27 Agustus 1975 dengan UU No. 3 tentang 
Partai Politik dan Golongan Karya, LN. No. 32 tahun 1975, TLN. tahun 
1975 No. 3062. 

(8) RU U tentang APBN 1975/1976, dengan keterangan sebagai berikut : 

RUU ini dibahas dalam 4 tingkat pembicaraan, selama 41 hari, dari tang 
gal 6 Januari 1975 s/d 27 Pebruari 1975. 

Diundangkan pada tanggal 8 Maret 1975, dengan UU No. 1 tahun 1975 
tentang APBN Tahun Anggaran 1975/1976, LN. No. 9 tahun 1975, TLN. 
tahun 1975 No. 3048. 

(9) RUU tentang Tambahan dan Perubahan atas APBN Tahun Anggaran 1974/ 
1975, dengan keterangan sebagai berikut : 

RUU ini _dibahas dengan prosedure singkat (meniadakan pembicaraan 
tingkat 11)-dan dibahas dalam pembicaraan tingkat I, 111 dan IV selama 
26 hari, dari tanggal 9 Mei s/d 4 Juni 1975. 

Diundangkan pada tanggal 16 Juni 1975, dengan UU No. 2 tahun 1975, 
LN. No. 25 tahun 1975 dan TLN. tahun 1975 No. 3057. 

Dari 8 buah RUU yang diselesaikan DPR bersama-sama dengan Pemerintah 
dalam Tahun Sidang DPR 1974-1975 di atas akan dijelaskan secara singkat 
di sini dua di antaranya, yaitu : 

RUU tentang Ke-waian. 
Dalam membahas RUU tentang Kepegawaian ini, pokok-pokok masalah 

yang dikemukakan oleh masing'masing Fraksi baik dalam pemandangan umum 
maupun dalam rapat kerja Komisi 11 dengan Menpan. Dr. J.B. Sumarlin, ada 
sebanyak lebih k•Jrang 69 pokok permasalahan. Dari sekian permasalahan pokok 
tersebut ternyata terdapat 7 [tuiuh] permasalahan yang merupakan crusial point, 
yaitu meliputi : 
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a), masalah Peradilan Pegawai Negeri Sipil; 
b), masalah Pegawai Negeri Sipil dapat atau tidak dapat memasuki suatu Partai 

Politik; 
c). masalah pemeliharaan kesehatan Pegawai Negeri Sipil; 
d). masalah penambahan suatu sub dalam konsiderans "Menimbang"; 
e). masalah hukuman jabatan dan larangan bagi Pegawai Negeri Sipil; 
f). masalah syarat-syarat pengangkatan Pegawai Negeri Sipil; 
g). masalah kode etik, jiwa korps dan displin Pegawai Negeri Sipil. 

Adan ya 7 (tujuh) buah crusial points tersebut kemudian dapat diselesaikan 
oleh Panitia perumus yang terdiri dari wakil pemerintah, pimpinan Komisi II 
dan unsur Fraksi dalam Komisi II. Dalam pembahasan pada pembicaraan tingkat 

111/rapat kerja telah dihasilkan beberapa perubahan antara lain : 

1). Judul yang semula berbunyi RUU tentang Kepegawaian diubah menjadi 
RUU tentang Pokok-pokok Kepegawaian. 

2). Adanya penambahan ayat pada beberapa pasal dan ada penambahan pasal 
pasal baru baik yang merupakan perubahan nomor pasal karena berasal dari 
pasal yang sud ah ada maupun merupakan pasal yang sama sekali baru. 

3). Tambahan pada konsiderans, penjelasan umum maupun penjelasan pasal 
demi pasal, antara lain pasal 7, 8, 18 ayat 15). 23, 27, 28, 29 dan 35 lama 
yang disempurnakan menjadi 38 (baru). 

4). Selain itu juga ads penghapusan pasal, yaitu penghapusan pasal 37 (lama). 

Dengan beberapa perubahan terse but, baik yang 'bersitat redaksionil rnau 
pun yang bersifat prinsipil, akhirnya DPR dapat menyetujui RUU tentang 
Pokok-pokok Kepegawaian untuk disahkan rnenjadi Undang·undang, sebagai 
pengganti dari UU No. 18 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Ke 
pegawaian beserta beberapa peraturan perundangan lainnya yang berhubungan 
dengan itu, karena dianggap sudah tidak sesuai lagi. 

Pemerintah dalam hal ini Men.Pan. Dr. J.B. Sumarlin dalam sambutannya 
atas disetujuinya RUU tersebut oleh DPR, antara lain mengem4kakan sebagai 
berikut : 

"Dengan disahkannya Rancangan Undang-undang tentang Pokok-pokok Kepe 
gawaian ini, maka keinginan Pemerintah dan Rakyat untuk ,neJetakkan landasan 
yang kokoh dan mantap bagi pembinaan Pegawai Negeri, telah terlaksana, se 
hingga memungkinkan pembangunan dan pernblnaan aparatur Negara sebagai 
Abdi Masyarakat yang memiliki ciri-clri antara lain : 

(1) penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 
1945, Negara dan Pemerintah; 

12) berdisiplin, berdaya g<ma, berhasil guna dan bermutu tinggi; 
13) berwibawa, penuh pengabdian pada tugas serta sadar akan tanggungjawab 

nya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. 

Demikian antara lain serba sedikit tentang RUU tenuing Pokok-pokek 
Kepegawaian. 
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RUU tentang Partai Politik dan Golongan Karya. 

Lahirnya RUU tentang Partai Politik dan Golongan Karya ini adalah seba 
gai pelaksanaan dari perintah GBHN/TAP.1 V /MPR/1973, BAB 111, Sub Bab Bi 
Arah Pembangunan Jangka Panjang, huruf c, Bidang Politik, pada angka 5, yang 
antara lain menyebutkan : 

"Penyusunan Partai-partai Politik dan Golongan Karya perlu disesuaikan dan 
dalam rangka penyederhanaan Partai-partai Politik dan Golongan Karya dan 
pelaksanaannya diatur dengan Undang-undang sesuai dengan jiwa Pancasi la dan 
Undang-Undang Dasar 1945". 

Sebagaimana yang sudah diuraikan dalam paragraf 2/Keanggotaan dan 
dalam paragraf 4/Peraturan Tata-Tertib dan Pelaksanaannya, sebenarnya penge 
lompokkan anggota dalam 4 Fraksi seperti yang dinyatakan oleh para anggota 
DPR dalam rapat paripurna DPR tanggal 29 Oktober 1971 adalah sudah sejalan 
dan memenuhi perintah GBHN tersebut, hanya belum dikukuhkan dalam ben 
tuk Undang-undang. 

Azaz dan tujuan dari Partai Politik dan satu Golongan Karya tersebut ialah 
sebagaimana dapat dibaca pada pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 ayat (1) dalam RUU 
tentang Partai Politik dan Golongan Karya yang kemudian setelah diundangkan 
rnenjadi UU No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya. 
Adapun bunvi selengkapnya ialah sebagai berikut : 

Pasal 2 ayat (1) : "Azas Partai Politik dan Golongan Karya adalah Pancasila 
dan Undang-undang Dasar 1945". 

Pasal 3 avat (1) "Tujuan Partai Politik dan Golongan Karya" adalah : 

a. mewujudkan cita-cita Bangsa seperti dimaksud dalam 
Undang Undang Dasar 1945; 

b. rnenciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata 
spirituil dan materiil berdasarkan Pancasila dan Undang 
Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Repu 
blik Indonesia; 

c. mengembangkan kehidupan Demokrasi Pancasila", 

Dengan adanya dua Partai Politik dan Satu Golongan Karya seperti dimak 
sud dalam UU No. 3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya 
tersebut, maka peserta pemilihan umum 1977 adalah terdiri dari dua Partai 
Politik dan Satu Golongan Karya dan tidak lagi 9 Partai Politik dan satu Golong 
an Karya seperti pada peserta pemilihan umum 1971. Hal inilah nanti yang akan 
diuraikan pada, hasil-hasil pekerjaan DPR Tahun Sidang 1975/1976, khususnya 
mengenai RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 1969 tentang 
Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, 
terutama perubahan terhadap pasal ·15 ayat (1) mengenai peserta pemilihan 
umum untuk keanggotaan Sadan Perwakilan Rakyat. 
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Wakil Ketua DPR-RI Domopranoto, Menteri Kehakiman Muchtar Kusumaatmadja SH, da/am Lobbyng pembahasan 
· RUU tentang Partai Politik dan Golongan Karya, dengan Pimpinan/Anggota Panitia Kbusus dari Keernpet Fraksi, antara 
lain Ors. Cosmas Batub_ara dari Fraksi Karya Pembangunan, Pamudji dari Fraksi Psrtsi Demokrasi Indonesia, dan W. Soe 
herto Koesoemohartono dari Freksi Karya Pembangunan. 
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d. Tahun Sidang 1975- 1976 telah menghasilkan 12 RUU, yaitu: 

(11 RUU ten tang Perubahan UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum 
Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, dengan ke· 
terangan sebagai berikut : 

RUU ini dibahas dalm 4 tingkat pembicaraan, selama 2 bulan 7 hari, dari 
tanggal 25 Agustus 1975 s/d 7 Nopember 1975. 

Diundangkan pada tanggal 24 Nopember 1975 dengan UU No. 4 Tahun 
19'5 tentang Perubahan Undang-undang No. 15 tahun 1969 tentang 
Pemilihan Umum Badan Perrnusvewaratan/Perwakilan Rakyat, LN. No. 
38 tahun 1975, TLN. tahun 1975 No. 3063. 

(2) RUU tentang Perubahan Undang-undang No. 16 Tahun 1969 tentang Susun 
an dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD, dengan keterangan sebagai beri· 
kut : 

RUU ini dibahas dalam 4 tingkat pembicaraan bersama-sama dengan 
pembahasan RUU tentang Perubahan UU No. 15 tahun 1969 tentang 
Pemi lihan Umum Anggota Sadan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat 
tersebut di atas. selama 2 bu Ian 7 hari, dari tanggal 25 Agustus s/d tang 
gal 7 Nopember 1975. 

Diundangkan pada tanggal 24 Nopember 1975 dengan UU No. 5 tahun 
1975 tentang Perubahan UU No. 16 tahun 1969 tentang Susunan dan 
Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, LN. No. 39 tahun 1975, TLN. tahun 
1975 No. 3064. 

(3) R UU tentang Pengesahan Konvensi Tokyo 1963, Konvensi The Hague 1970 
dan Konvensi Montreal 1971. 

RUU ini dibahas dengan prosedure singkat/dengan,.., ruadakan pembica 
raan tingkat II. (dari pembicaraan tingkat I langsung tingkat Ill) dan 
dilanjutkan pembicaraan tingkat IV. Lamanya pembahasan ialah 27 hari, 
dari tanggal 2 Pebruari 1976 s/d tanggal 1 Maret 1976. 

Diundangkan pada tanggal 31 Maret 1976 dengan IJU No. 2 tahun 1976 
tentang Pengesahan Konvensi Tokyo 1963, Konvensi The Hague 1970 
dan Konvensi Montreal 1971. Lembaran Negara No. 18 tahun 1976 
dan TLN. tahun 1976 No. 3078. 

(4) RUU tentang Perubahan dan Penambahan beberapa Pasal dalam Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana bertalian dengan perluasan berlakunya 
Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan dan Ke 
jahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan, dengan keterangan sebagai 
berikut : 

RUU ini dibahas dalam 4 tingkat pembicaraan, selama 43 hari, dari tang· 
gal 2 Pebruari 1976 s/d tanggal 17 Maret 1976. 

Diundangkan pada tanggal 27 April 1976 dengan UU No. 4 tahun 1976 
tentang Perubahan beberapa Pasal dalam Kitab Undang·undang Hukum 
Pidana bertalian dengan perluasan berlakunya Kerentuan Perundang- 
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undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan Terhadap Sara· 
na/Prasarana Penerbangan, LN. No. 26 tahun 1976, TLN. tahun 1976 
No. 3080. 

(5) RUU tentang APBN Tahun Anggaran 1976/1977, dengan keterangan 
sebagai berikut : 

RUU ini dibahas dalam 4 tingkat pembicaraan, selama 52 hari, dari 
tanggal 7 Januari 1976 s/d 28 Pebruari 1976. 

Diundangkan pada tanggal 8 Maret 1976, dengan UU No. 1 tahun 1976 
tentang APBN Tahun Anggaran 1976/1977, LN. No. 12 tahun 1976 dan 
TLN 1976 No. 3070. 

(6) RUU tentang Perubahan Pasal 18 UU No. 62 tahun 1958 tentang Kewarga· 
negaraan Al, dengan keterangan sebagai berikut: 

RUU ini dibahas dalam 4 tingkat pembicaraan, selama 36 hari, dari tang· 
gal 2 Pebruari 1976 s/d tanggal 10 Maret 1976. 

Diundangkan pada tanggal 5 April 1976 dengan UU No. 3 tahun 1976 
tentang Perubahan Pasal 18 UU No. 62 tahun 1958 tentang Kewargane 
garaan RI, LN. No. 20 tahun 1976. TLN. tahun 1976 No. 3077. 

(7) RUU tentang Tambahan dan Perubahan atas APBN Tahun Anggaran 1975/ 
1976, dengan keterangan sebagai berikut : 

RUU ini dibahas dengan prosedure singkat dengan meniadakan pembica 
raan tingkat II, (dari pembicaraan tingkat I langsung tingkat 111) dan 
diteruskan tingkat IV, selama 25 hari dari tanggal 3 s/d 28 Mei 1976. 

Diundangkan pada tanggal 17 Juni 1976, dengan UU No. 5 tahun 1976 
tentang Tambahan dan Perubahan atas APBN Tahun Anggaran 1975/ 
1976, LN. No. 29 tahun 1976, dan TLN. tahun 1976 No. 3081. 

(8) RUU tentang Pengesahan Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia 
Tenggara, denQan keterangan sebagai berikut : 

RUU ini dibahas dengan prosedure singkat dengan meniadakan pembica 
raan tingkat II (dari pembicaraan tingkat I langsung tingkat 111) dan 
diteruskan tingkat IV, selama 19 hari, dari tanggal 14 Mei 1976 s/d tang 
gal 2 Juni 1976. 

Diundangkan pada tanggal 21 Juni 1976 dengan UU No. 6 tahun 1976 
tentang Pengesahan Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia 
Tenggara, LN. No. 8 tahun 1976, TLN. tahun 1976 No. 3085. 

(9) RUU tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961, beserta Proto- 
kol yang mengubahnya, dengen keterangan sebagai berikut : 

RUU ini dibahas dengan prosedure singkat, yaitu meniadakan pernbicara 
an tingkat II (dari pembicaraan tingkat I langsung tingkat 111) dan dilan· 
jutkan pembicaraan tingkat IV. Lamanya pembahasan ialah 17 hari dari 
tanggal 14 Juni 1976 s/d 1 Juli 1976. 
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Diundangkan pada tanggal 26 Juli 1976 dengan UU No. 8 tahun 1976 
tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961, beserta Protokol 
yang mengubahnya, Lembaran Negara No. 36 tahun 1976 dan TLN. 
tahun 1976 No. 3085. 

(10) RU U tentang Narkotika, dengan keterangan sebagai berikut : 

RUU ini dibahas dalam 4 tingkat pembicaraan, selama 18 hari, dari tang 
gal 14 Juni 1976 s/d tanggal 2 Juli 1976. 

Diundangkan pada tanggal 26 Juli 1976, dengan UU No. 9 tahun 1976 
tentang Narkotika, LN. No. 37 tahun 1976 dan °TLN. tahun 1976 No. 
3086. 

(11) RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia 
dan Republik Philipina serta Protokol, dengan keterangan sebagai berikut: 

RUU ini dibahas dengan prosedure singkat dengan meniadakan pernbica 
raan tingkat II, (dari pembicaraan tingkat I. langsung tingkat Ill) dan 
diteruskan tingkat IV. Lamanya pembahasan seluruhnya 17 hari, dari 
tanggal 14 Juni 1976 s/d tanggal 1 Juli 1976. 

Diundangkan pada tanggal 26 Juli 1976 dengan UU No. 10 tahun 1976 
tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia 
dengan Republik Philipina serta Protokol, LN. No. 38 tahun 1976, 
TLN. tahun 1976 No. 3087. 

(12) RUU tentang Pengesahan Penyatuan Timar Timur dan Pembentukan Pro- 
pinsi Daerah Tingkat I Timar Timur, dengan keterangan sebagai berikut: 

RUU ini dibahas dalam 4 tingkat pembicaraan selama 11 hart, dari tang 
gal 5 s/d 15 Juli 1976. 

Diundangkan pada tanggal 17 Juli 1976 dengan UU No. 7 tahun 1976 
tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke dalam Neger Kesatuan 
RI dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur, LN. 
No. 35 tahun 1976, TLN. tahun 1976 tahun 3084. 

Caatatan: 
Uraian mengenai RUU ini sudah dimuat dalam paragraf 5/Peristiwa-peris 
tiwa penting di DPR dengan judul "Masalah Timar Timur". 

Dari dua belas RUU yang diselesaikan oleh DPR bersama-sama dengan 
Pemerintah dalam Tahun Sidang 1975-1976, dua diantaranya akan diuraikan 
secara singkat di bawah ini, yaitu : 

RUU tentang Perubahan RUU No. 15 tahun 1959 tentang Pemilihan Umum 
Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dan RUU tentang 
Parubahan UU No. 16 tahun 1969 tantang Susunan dan Kedudukan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewen Perwakilan 
Rakyat Daerah. 

Perubahan terhadap Undang-undang No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan 
Umum pada pokoknya didasarkan atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia Nomor IV /MPR/1973 tentang Garis-gar is Besar 
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Haluan Negara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor VI II/MPR/1973 tentang Pemilihan Umum. Perubahan tersebut 
tidak bersifat fundamentil yang berarti merubah dasar pikir_an. tujuan, azaz serta 
sistim pemilihan umum seperti yang dimaksud dalam Penjelasan Umum Undang 
undang Pemilihan Umum. Tujuan mengadakan perubahan itu adalah semata· 
mata menyempurnakan Undang·undang Pemilihan Umum disesuaikan dengan 
ketentuan-ketentuan dalam bidang Politik yang termaktub dalam kedua Ketetap 
an Maj el is Permusyawaratan Rakyat tersebut di atas. 
Perubahan terhadap Undang-undang No. 16 tahun 1969 tentang Pemilihan 
Umum Anggota-anggota Sadan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, antara lain 
rneliputi pokok-pokok masalah sebagai berikut : 

dapat dipertimbangkannya menggunakan hak pilih bagi mereka yang kehi 
langan hak pilih, terbatas di antara Golongan C dengan penelitian secara cer 
mat; 
keanggotaan KPPS dan pengawasan terhadap pelaksanaan penghitungan 
suara; 
penambahan svarat pendidikan bagi calon anggota; 
pengajuan dan pengumuman Tanda Gambar dan Nama Organisasi; 
prosedure penetapan calon yang dinyatakan terpilih; 
penghapusan pasal 32, 33 dan 34. 

Sebagaimana diketahui bunyi pasal 34 yang kemudian dihapuskan itu ialah: 
"Organisasi-organisasi golongan Politik yang ada dan diakui serta organisasi 
organisasi golongan Karya yang sudah mempunyai perwakilan di DPR-GR pada 
saat Pemilihan Umum diselenggarakan berdasarkan Undang-undang ini dapat 
ikut serta dalam Pemilihan Um um". 

Sehubungan dengan penghapusan pasal 34 tersebut dan sesuai dengan 
ketentuan dalam UU No. 3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan 
Kar ya, maka bunyi pasal 15 atat (1) juga diubah: "Pada pasal 15 ayat ( 1), bagian 
kalimat yang berbunyi" untuk pemi lihan umum adalah organisasi yang meme 
nuhi svarat tersebut pada pasal 17 dan atau pasal 34 ayat (1) "diganti dengan" 
untuk keanggotaan Badan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum adalah 
dua organisasi Politik dan satu organisasi Golongan Karya, yaitu Partai Persatuan 
Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia dan Golongan Karya". 

Oengan demikian maka jumlah peserta pemilihan umum berikutnya 
(tahun 1977) tidak lagi 9 peserta seperti pada waktu pemilihan umum 1971, 
melainkan hanya 3 peserta, yaitu : 

1. Partai Persatuan Pembangunan; 
2. Partai Demokirasi Indonesia; dan 
3. Golongan Karva, 

Demikian antara lain isi dari perubahan terhadap UU No. 15 tahun 1969 
tentang Pemilihan Umum Anggota·anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan 
Rakyat, yang kemudian dikenal dengan Undang·undang Nomor 4 tahun 1975 
tentang Perubahan UU No. 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota· 
anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat. 

RUU tentang Perubahan UU No. 16 tahun 1969 tentang Susunan dan 
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah. 
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Perubahan terhadap Undang-undang tentang Susunan dan Kedudukan 
MPR, DPR dan DPRD, pada pokoknya didasarkan atas Kete tapan MPR-RI 
No. IV/MPR/1973 tentang GBHN dan No. VIII/MPR/1973 tentang Pemilihan 
Umum serta didasarkan atas pengalaman pelaksanaan Undang-undang tersebut 
dalam Pemilihan Umum 1971. Selain itu juga untuk menyesuaikan dengan UU 
No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah. 

Perubahan-perubahan tersebut tidak bersifat fundamentil yang berarti 
tidak merubah Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Sebagai contoh 
perubahan yang merupakan penyesuaian terhadap UU No. 5 tahun 1974 tentang 
Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ialah : 

Penghapusan perkataan "Badan Pemerintah Harian" pada pasal 40 huruf a; 
Penghapusan pasal 44 seluruhnya mengenai pembentukan DPR Daerah Ting 
kat 111; 
Penambahan perkataan "Sekretaris DPR-D" pada pasal 40 huruf c. 

Perubahan yang berupa penvesuaian terhadap pasal 4 dan 5 Ketetapan 
MPR-RI No. VI I I/MPR/1973 tentang Pemi lihan Umum, bahwa dalam susunan 
DPR dan MPR didudukkan Golongan Karya ABRI dan bukan ABRI, maka telah 
diadakan penyesuaian-penyesuaian pada pasal-pasal 1 ayat (4) huruf b, pasal 10 
ayat (41 huruf a. Pasal 17 ayat 141 huruf a dan pasal 24 ayat (41 huruf a. Dal am 
hal ini terdapat sebanyak 18 perubahan, yaitu terhadap: Pasal 1 ayat (3) huruf b; 
Pasal 1 avat (41 huruf b; Pasal 2 avat (1) huruf b; Pasal 10 ayat 141 huruf a; 
Pasal 13 avat (3); Pasal 17 avat (41 huruf a dan Pasal 24 ayat (4) huruf a; Pasal 
27 ayat 11 ); Pasal 27 ayat (4); Pasal 39 ayat (11 huruf a; Pasal 40 huruf a, Pasal 
40 huruf e, Pasal 43 avat (21; Judul Bab VI bagian 20.a.; tambahan pasal 43.a; 
Judul Bab VI bagian 21; penghapusan pasal 44; penggantian nasal 45 dan peng 
gantian pasal 46. 

Demikian antara lain perubahan-perubahan terhadap UU No. 16 tahun 
1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD yang kemudian 
dikenal dengan UU No. 5 tahun 1975 ten tang Perubahan UU No. 16 tahun 1969 
tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. 

e. Tahun Sidang 1976/1977, telah menyelesaikan 3 buah RUU. yaitu: 

( 1) RUU tentang Pengesahan Konvensi Telekomunikasi lnternasional ( Inter· 
national Telecommunication Convention) Malaga -Toremolinos, 1973. 

RUU ini dibahas dengan prosadure singkat/meniadakan pembicaraan 
tingkat II, (dari pembicaraan tingkat I langsung tingkat 111) dan dilanjut· 
kan pembicaraan tingkat IV. Lamanya pembahasan 6 hari, dari tanggal 
1 s/d 6 Nopember 1976. 

Diundangkan pada tanggal 22 Nopember 1976 dengan UU No. 11 tahun 
1976 tentang Pengesahan Konvensi Telekomunikasi lnternasional Malaga 

- Torremolinos, 1973, LN. No. 56 tahun 1976, TLN. tahun 1976 
No. 3092. 

(2) RUU tentang APBN Tahun Anggaran 1977/1978. 

AUU ini dibahas dalam 4 tingkat pembicaraan, selama 46 hari, dari tang· 
gal 6Januari 1977 s/d tanggal 21 Pebruari 1977. 
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Diundangkan pada tanggal 1 Maret 1977 dengan UU No. 1 tahun 1977 
tentang PBN Tahun Anggaran 1977/1978, LN. No. 10 tahun 1977 dan 
TLN. tahun 1977 No. 3097. 

(31 R UU tentang Tambahan dan Perubahan atas APBN Tahun Anggaran 1976/ 
1977. 

RUU ini dibahas dengan prosedure singkat/meniadakan pembicaraan 
tingkat II, (dari pembicaraan tingkat I langsung tingkat Ill) dan dilanjut 
kan pembicaraan tingkat IV. Lamanya pembahasan 27 hari, dari tanggal 
23 Mei 1977 s/d 20 Juni 1977. 

Diundangkan pada tanggal 30 Juni 1977 dengan UU No. 2 tahun 1977 
tentang Tambahan dan Perubahan atas APBN Tahun Anggaran 1976/ 
1977, LN. No. 44 tahun 1977 dan TLN. tahun 1977 No. 3108. 

Dari 3 buah RUU yang diselesaikan oleh DPR-RI bersama-sama dengan 
Pemerintah dalam Tahun Sidang 1976/1977, dapat dijelaskan satu di antaranva, 
vaitu : 

RUU tentang Pengesahan Konvensi Telekomunikasi lnternasional (International 
Telecommunication Convention) Malaga - Torremolinos, 1973. 

Konvensi Telekomunikasi lnternasional yang disetujui di Malaga - Terre· 
molinos pada tahun 1973, menggantikan Konvensi Telekomunikasi lnternasional 
di Montreux tahun 1965. Konvensi tersebut disertai 3 (tiga) lampiran, 1 (satu) 
Protokol Skhir, 6 (enam) Protokol Tambahan, 48 (empat puluh delapan) Resolu 
si, 3 (tiga) Pendapat. 

Perubahan yang terpenting terhadap Konvensi yang lama adalah antara 
lain : 

Keanggotaan luar biasa (associate member) Himpunan yang biasanya adalah 
daerah jajahan dan terriotires tidak ada lagi sesuai jiwa salah satu keputusan 
Majelis Umum PBB tentang "The granting of Independence to Colonial 
Countries and Peoples". 

Tujuan Himpunan disempurnakan mengingat kemajuan teknologi telekomu 
nikasi dalam penggunaan ruang angkasa. 

Penambahan keanggotaan Dewan Administrasi dari 29 anggota menjadi 36 
anggota yang dipilih oleh Konprensi Para Wakil Berkuasa Penuh dari Negara 
negara Anggota Himpunan didasarkan pada pembagian kursi-kursi yang mera 
ta sesuai dengan pengelompokkan geographis dunia oleh Himpunan. 

Komisi-komisi Perencana ditugaskan untuk menyusun suatu Rencana Umum 
jaringan telekomunikasi untuk jaringan telekomunikasi internasional guna 
mempermudah perkembangan dinas-dinas telekomunikasi internasional yang 
terkoordinasikan. · 

Sesuai dengan kemajuan teknologi telekomunikasi, maka aspek tentang peng 
gunaan spektrum frekwensi radio yang wajar diperluas dengan penggunaan 
garis edar satelit yang beredar tetsp. 
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REKAPITULASI. 

a. Tahun Sidang 1971 - 1972 telah menyelesaikan 4 buah RUU; 
b. Tahun Sidang 1972 - 1973 telah menyelesaikan 8 buah RUU; 
c. Tahun Sidang 1973 - 1974 telah menyelesaikan 7 buah RUU; 
d. Tahun Sidang 1974 - 1975 telah menyelesaikan 9 buah RUU; 
e. Tahun Sidang 1975 - 1976 telah menyelesaikan 12 buah RUU; 
f. Tahun Sidang 1976 - 1977 telah menyelesaikan 3 buah RUU; 

DPR-RI Periode 1971-1977 telah menyelesaikan 43 buah RUU. 
Memorandum/Pernyauan Pendapat : 

Di samping hasil-hasil dalam bidang perundang-undangan, DPR-RI periode 
1971-1977 juga telah menghasilkan: 

a. 3 buah memorandum; 
b. 4 buah Pernyataan Pendapat DPR-RI. 

Adapun memorandum/Pernyataan Pendapat DPR-RI tersebut ialah sebagai 
berikut : 

1. Memorandum Masalah Proyek Miniatur Indonesia "Indonesia lndah" dan 
Hari Depan Generasi Muda, (disahkan dalam rapat Pleno DPR-RI tanggal 
4 Maret 1972). 

2. Merro randum ten tang Penetapan Harga Gula Hasil Panen 1972 dan Rencana 
Ekspor Gula tahun 1974 (disahkan dalam rapat Pleno DPR·RI tanggal 16 Mei 
1972). 

3. Pernyataan Pendapat DPR·RI tentang Penyelamatan dan Pengembangan 
lndustri Dalam Negeri (disahkan dalam rapat Pieno DPR-RI tanggal 23 Sep 
tember 1972). 

4. Memorandum DPR-RI tentang Masalah Beras (disahkan dalam rapat Pleno 
DPR·RI tanggal 21 Desember 1972). 

5. Pernyataan DPR-RI tentang Peristiwa 15 Januari 1974 (disahkan dalam rapat 
Pleno DPR-RI tanggal 21 Januari 1974). 

6. Pernyataan Pendapat DPR-RI tentang Proses Dekolonisasi Timer Portugis 
(disahkan dalam rapat Pieno DPR-RI tanggal 27 September 1975). 

7. Pernyataan Pendapat DPR-RI tentang Masalah Timor Portugis (disahkan da 
lam rapat Pleno DPR-RI tanggal 6 Desember 1975). 
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§ 7. SEKRETARIAT DPR-RI 

Pada saat DPR·RI hasil Pemilihan Umum 1971 dilantik tanggal 28 Ok tober 
1971, susunan Organisasi Sekretariat DPR· RI masih sama dengan susunan organi· 
sasi Sekretariat DPA·(GR) sebelumnya, yaitu berdasarkan Surat Keputusan Pim· 
pinan DPR·GR No. 22/Pimp/lV/68-69 tanggal 19 Mei 1969 tentang Susunan 
Organisasi dan Pembagian Tugas Pekerjaan Sekretariat DPR-GR. 

Menurut ketentuan pasal 9 Surat Keputusan Pimpinan DPR-GR No. 22/Pimp/ 
IV/68·69 tersebut, Sekretariat DPR-(GR) meliputi: 

a Biro I 
b. Biro 11 
c. Biro 111 

(Sekretariat Permusyawaratan). 
{Tata Usaha Permusyawaratan). 
(Hubungan Masyarakat). 

d. Biro JV (Kepegawaian). 
e. Biro V (Keuangan ). 
f. Biro VI (Kerumahtanggaan). 
g. Unit-unit Sekretaris Pribadi Pimpinan DPR-IGR). 
h. Bagian·bagian dan Sekreataris-sekretarts Panitia yang langsung dibawah Sekre 

taris Jenderal. 

. Dengan disahkannya Peraturan Tata Tertib DPR-RI hasil Pemilihan Umum 
1971 dengan Surat Keputusan DPR-RI No.7/DPR-Rl/71-72 tanggal 8 Januari 
1982, maka telah terjadi perubahan pada susunan organisasi Sekretariat DPR-RI, 
khususnya pada Biro 1/Sekretariat Permusyawaratan. Biro I yang semula mem 
bawahi 5 (lima) Sekretariat Bagian dan 10 (sepuluh) Sekretariat Komisi, berubah 
menjadi hanya 9 (sembilan) Sekretariat Komisi saja, yaitu: 

Sekretariat Komisi I 

Sekretariat Komisi 11 

Sekretariat Komisi 111 

Sekretariat Korn isi IV 

Sekretariat Kam isi V 

Sekretariat Komisi VI 
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Bidang tugasnya meliputi Oepartemen Pertahanan/ 
Keamanan, Departemen Luar Negeri, Departemen 
Penerangan, Kepresidenan, Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertim 
bangan Agung, Dewan Pertahanan Keamanan Nasi· 
anal dan Badan Koordinasi lntelejen Negara. 

Bidang tugasnya meliputi Departemen Dalam Negeri, 
Penyempurnaan Aparatur Negara, Sekretariat Negara, 
Kantor Urusan Pegawai dan Arsip Nasional. 

Bidang tugasnya rneliputi Departemen Kehakiman, 
Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung. 

Bidang tugasnya meliputi Departemen Pertanian, 
Departemen Tenaga Kerja dan Departemen Transmi 
grasi dan Koperasi. 

Bidang tugasnya meliputi Departemen Perhubungan, 
Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, 
Dewan Telekomunikasi, Lembaga Penerbangan dan 
Antariksa Nasional Republik Indonesia. 

Bidang tugasnya meliputi Departemen Perindustrian, 



Oepartemen Pertambangan dan Sadan Tenaga Atom 
Nasional. 
Catatan: Pada tahun 1973, bidang tugas Komisi VI 

mengalami perubahan yaitu dikurangi 
Badan Tenaga Atom Nasional. 

Bidang tugasnya meliputi Oepartemen Keuangan, 
Oepartemen Perdagangan, Badan Pemeriksa Keuang 
an, Sadan Perencanaan Pembangunan Nasional, 
Bank Sentral, Biro Pusat Statistik dan Sadan Urusan 
Logistik. 

Bidang tugasnya meliputi Departemen Kesehatan, 
Oepartemen Sosial dan Sadan Koordinasi Keluarga 
Berencana Nasional. 

Bidang tugasnya meliputi Oepartemen Agama, De 
partemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Lembaqa 
llmu Pengetahuan Indonesia. 
Catatan: Pada tahun 1973 bidang tugas Komisi IX 

mengalami perubahan, yaitu dikurangi 
Lembaga llmu Pengetahuan Indonesia. 

Pada tanggal 30 Agustus 1973 dengan dibentuknya satu Komisi lagi, valtu 
Komisi X, maka Biro I kemudian membawahi sepuluh Sekretariat Komisi. Bidang 
tugas Komisi X adalah meliputi: Urusan Riset, Lembaga llmu Pengetahuan lndone- 
sia dan Badan Tenaga Atom Nasional. 

Sedang jumlah nama Bagian-bagian yang berada di bawah Biro-biro lainnya 
tidak mengalami perubahan, vaitu: 
Biro 11 (Tata Usaha Permusyawaratan) membawahi Bagian-bagian: 
a. Bagian Risalah. 
b. Bagian Tik Roneo 
c. Bagian Arsip·Ekspedisi. 
d. Bagian Percetakan. 

Biro Ill (Hubungan Masyarakat) membawahi Bagian-bagian: 
a. Bagian Hubungan Masyarakat. 
b. Bagian Protokol. 
c. Bagian Perpustakaan. 
d. Bagian Ookumentasi. 

Biro IV (Kepegawaian) membawahi Bagian-bagian: 
a. Bagian Pembinaan Kepegawaian. 
b. Bagian Tata Usaha Kepegawaian. 
c. Bagian Kesejahteraan Kepegawaian. 
d. Bagian Kepegawaian Anggota. 

Biro V (Keuangan) membawahi Bagian-bagian: 
a. Bagian Pembukuan. 
b. Bagian Anggaran. 
c. Bagian Keuangan. 
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Sekretariat Komisi IX 

Sekretariat Korn isi VII 

Sekretariat Kam isi V 111 



d. Bagian Perbendaharaan. 
e. Bagian Perjalanan. 
Biro VI IKerumahtanggaanl membawahi Bagian·bagian: 
a. Bagian Bangunan. 
b. Bagian Perlengkapan. 
c. Bagian Tehnik. 
d. Bagian Angkutan 
e. Bagian Ketertiban-Keamanan. 

Di samping Bagian-bagian dan Sekretariat Komisi yang setingkat dengan 
Bagian, terdapat pula Bagian-bagian atau Sekretariat-sekretariat yang langsung di 
bawah Sekretaris Jenderal, yaitu: 
a. Bagian Hukum. 
b. Bagian Perencanaan/Pengawasan/Pemeriksaan. 
c. Sekretariat Musyawarah Pimpinan. 
d. Sekretariat Fanitia Musyawarah. 
e. Sekretariat Panitia Rumah Tangga. 

I. Sekretariat Pribadi Pimpinan DPR-RI. 
g_ Sekretariat Panitia Kerja Sama Antar Parlemen. 

Adapun personalia untuk jabatan eselon eselon-eselon 11 ialah sebagai berikut: 

Eselon I a. Sekretaris Jenderal Sri Hardiman. SH. (KEPPRES RI 
No. 94/M/1969 tgl. 5 Juli 1969). 

S. Poerwadi 
(KEPPRES RI No. 132/M/1970 
tgl. 7 Oktober 1970). 

M.D. Djunaedi. 
B.M. Sitompul. 
Ludi Mara. 
Said Sastradiredja. 
Roz a. 
Ors. Gondosutoyo. 

Perkernbangan selanjutnya dalam periode 1971,1975 terjadilah rnutasi 
mutasi para pejabat eselon I dan 11 disebabkan karena penggantian pejabat, bebas 
tugas, pensiun atau meninggal dunia sehingga susunan para pejabat teras Sekretariat 
Jenderal DPR-RI dalam periode ini adalah sebagai berikut: 
1. Mudjono, SH., dengan KEPP RES No. 2/4/M/1973 menggantikan pejabat lama 

Sri Hardiman, SH. 

2. R.S. Purwadi (Wakil Sekretaris Jenderal DPR-RI) memasuki masa pensiun 
mulai tanggal 1 Mei 1972. 

3. M.D. Djunaedi diangkat menjadi Pj. Wakil Sekretariat Jenderal DPR·RI, berda 
sarkan Keputusan Pimpinan DPR.·RI No. 20/Pimp/111/73-74 tanggal 26 
Pebruari 1974, rnenggantikan R.S. Purwadi yang terhitung mulai tanggal 
1 Mei 1972 memasuki masa pensiunnya. 

204 

b, Wakil Sekretaris Jenderal 

Eselon 11 a. Kepala Biro I 
b. Kepala Biro 11 
c. Kepala Biro 111 
d. Ke pa la Biro ·1 V 
e. Kepala Biro V 
f. Kepala Biro VI 



4. Poerwito diangkat menjadi Kepala Biro 11 berdasarkan Keputusan Pimpinan 
OPR-RI No. 6/Pimp/1/71-72 tanggal 2 September 1971, rnenggantikan 
8.M. Sitompul yang terhitung mulai tanggal 1 Nopember 1971 memasuki 
masa pensiun. 

5. Kemal Ibrahim, BA diangkat menjadi Kepala Biro 111 berdasarkan Keputusan 
Pim pi nan OPR-R I No. 6/Pirnp/1/71-72 tanggal 2 September 1971, rneng 
gantikan Ludi Mara yang meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 1971. 

Adapun susunan para pejabat eselon I dan 11 setelah mutasi·mutasi tersebut 
di atas menjadi sebagai berikut: 

1. Sekretaris Jenderal Mudjono, SH. 
2. Wakil Sekretaris Jenderal M.O. Ojunaedi 
3. Kepala Biro I 
4. Kepala Biro 11 Poerwito 
5. Kepala Biro 111 Kernal Ibrahim, BA. 
6. Kepala Biro IV Said Sastradiredja 
7. Kepala Biro V Roza, BA. 
8. Ke pa la Biro VI Ors. Gondosutoyo 

Oalarn tahun 1975 Wakil Sekretaris Jenderal dan beberapa kepala Biro 
mengakhiri masa bakti mereka sebagai Pegawai Negeri Sipil dan dianggap perlu 
untuk segera mengisi kekosongan [abatan-jabatan tersebut. Sementara itu dengan 
pensiunnya M. D. Djunaedi maka Kemal Ibrahim, BA diangkat menjadi Pejabat 
(Pj) Wakil Sekretaris Jenderal OPR sesuai Keputusan Pimpinan OPR-RI No. 31/ 
Pimp/IV /74-75 tanggal 30 Mei 1975 dan baru dikukuhkan menjadi Sekretaris 
Jenderal OPR-R I berdasarkan Keputusan Presiden No. 185/M Tahun 1975 tanggal 
27 Oesember 1975. 

Kemudian berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR-RI No.5/SEK 
JEN/OPR-Rl/11/1975-76 tanggal 22 Nopember 1975 telah diangkat beberapa Kepa 
la Biro untuk mengisi lowongan jabatan yang ada sehingga kornposisi personalis 
pejabat-pejabat eselon II pada akhir tahun 1975 adalah sebagai berikut: 

6. Kepala Biro IV 

7. Kepala Biro V 
8. Kepala Biro VI 

1. Sekretaris Jenderal 
2. Wakil Sekretaris Jenderal 

3. Kepala Biro I 
4. Kepala Biro 11 
5. Kepala Biro 111 

Mudjono, SH. 
Kemal Ibrahim, BA (menggantikan M.O. 
Ojunaedi). 
Ors. Gondosutoyo. 
Siswadi (menggantikan R. Poerwito). 
Ruslan Salamun, BA {menggantikan Kemal 
Ibrahim). 
Benny Wardhanto, SH (menggantikan Said 
Sastradiredja). 
H. Abdul Aziz (menggantikan Roza, BA). 
Ors. Mochtar Subekti (menggantikan Ors. 
Gondosutoyo). 

Susunan personalia para pejabat eselon I dan 11 ini tidak mengalami perubah 
an sampai akhir masa jabatan DPR-RI hasil Pemilihan Umum 1971 pada tanggal 
30 September 1977. 
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Acara ramah tamah dan sating menvempelken Cinders Mata antara . pimpinan DPR 
dengan Sri Hardiman SH, dihadirijuga oleh Sekjen DPR-RI yang baru Mudjono SH. 
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Acara ramah tsmeh dan sating menyampaikan Cindera Mata antara pimpinan DPR 
dengan Sri Hardiman SH, dihadirijuga oleh Sekjen DPR-RI yang baru Mudjono SH. 
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LAMPI RAN-LAMPI RAN 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDDNESIA 

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR: 265 TAHUN 1968 

TENT ANG 

PERATURAN TATA-TEMPAT BAGI PEJABAT-PEJABAT NEGARA SIPIL/ 
MILITER PADA UPACARA-UPACARA KENEGARAANi 

PERTEMUAN-PERTEMUAN RESMI 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang 

Mengingat 

Menetapkan 

bahwa dengar. dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 26 
Tahun 1968 tentang pencabutan Peraturan Pemerintah No. 45 
Tahun 1958 tentang Peraturan Tata-Tempat. dipandang perlu 
untuk segera mengadakan peraturan tentang Tata-Ternpat (Pre 
seance) bagi Pejabat-pejabat Negara pada upacara-upacara Kene 
garaan dan atau Pertemuan-pertemuan resmi yang sesuai dengan 
perkembangan keadaan dewasa ini. 

1. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945; 
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 26 Tahun 

1968; 
3. Keputusan Presiden Repu blik Indonesia No. 183 Tahun 

1968; 

MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERATURAN TATA 
TEMPAT BAGI PEJABAT-PEJABAT NEGARA SIPILIMILITER 
PADA UPACARA-UPACARA KENEGARAAN/PERTEMUAN· 
PERTEMUAN RESMI. 

Pasal 1. 

Tata-Tempat bagi Pejabat-pejabat Negara Sipil/Militer pada 
Upacara-upaci:lra Kenegaraan/Pertemuan-pertemuan resmi diatur 
menurut tata-urutan sebagai berikut: 

A. 1. Presiden, 
2. Ketua M.P.R. (SI, 
3. Ketua D.P. R. (G. R.), 
4. Ketua Mahkamah Agung, 
5. Ketua Dewan Pertimbangan Agung, 
6. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan. 
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B. 1. Para Menteri Negara, Para Wakil Ketua M.P.R. IS), D.P.R. 
(G.R.). Mahkamah Agung, Dewan Pertimbangan Agung, 
Badan Pemeriksa Keuangan, Jaksa Agung, para Duta Besar 
Republik Indonesia, Sekretaris Negara. Ketua Beppenas 
dam Gubernur Bank Sentral: 

2. Para Panglima Angkatan, Kas Hankam dan Wakil-wakil 
Panglima Angkatan; 

3. Ketua Muspida Jaya dan Gubernur D.K.I. Jakarta Raya. 

C. 1. Para Anggota M.P.R. IS), D.P.R. (G.R.l. D.P.A., B.P.K., 
Hakim Anggota Mahkamah Agung; 

2. Para Kepala/Ketua/Direktur Lembaga Pemerintah Non De· 
partmental lainnya yang tidak tersebut pada pasal 1 huruf 8, 
Para Sekretaris di lingkungan Sekretariat Negara, Para Se· 
kretaris Jenderal, Direktur Jenderal dan lnspektur Jenderal 
Departemen, Para Asisten Pribadi Presiden, Para Deputy 
Ketua BAPPENAS, para Gubernur Pengganti Bank Sentral, 
Para Deputy Jaksa Agung, Sekretaris Umum M.P.R. (Sil 
D.P.R. (G.R.)/D.P.A./B.P.K. dan Panitera Mahkamah 
Agung; 

3. Para Deputy dan lrjen Hankam, Gubernur LEMHANAS, 
DANJEN AKABRI, Para Pangko Utama Hankam, Deputy 
dan lrjen Panglima Angkatan dan Para Anggota MUSPIDA 
JAYA, para Asisten HANKAM dan Angkatan, PANGKOS 
TRAD, PANGKOARSAN, dan PANGKOOPS; 

4. Pejabat-pejabat Negara Sipil dan Militer Departemen/Lem 
baga·lembaga Negara berpangkat IV/d ke atas dan Para 
Perwira Tinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. 

0. Pejabat-pejabat Negara Sipil dan Militer Departemen/Lembaga 
lembaga Negara berpangkat IV/a sampai dengan IV/c dan Para 
Perwira Menengah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. 

Pasal 2. 
Dalam hal Pejabat tersebut di atas berhalangan hadlir pada 

suatu Upacara/Pertemuan resmi, maka tempatnya tidak diisi 
oleh yang mewaki linya, sedang yang mewakili mendapat tempat 
sesuai dengan kedudukannya· menurut ketentuan tata-tempat 
sebagaimana diatur dalam pasal 1 Keputusan Presiden ini. 

Pasal 3. 

Oalam hal Pejabat Negara yang menghadiri suatu Upacara 
Pertemuan resmi memangku jabatan lebih dari satu yarig tidak 
sama tingkatnya, maka baginya berlaku tata-tempat untuk la 
batan yang tertinggi. 



Pasal 4. 

Apabila di dalam salah satu acara dipandang perlu untuk 
mengundang pula Ketua/Wakil Ketua Partai Politik, Ormas, Ke 
satuan Aksi, maka kedudukan mereka adalah di dalam kategori 
"C". 

Pasal 5. 

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari tanggal 
ditetapkannya. 

Ditetapkan di 

Pada tanggal 
Jakarta 
12 Agustus 1968 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

SOEHARTO 
JENDERAL-TNI 



Menimbang 

Mengingat 
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LAMPIRAN II. 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR: 107/M TAHUN 1971 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

bahwa dengan telah diselenggarakannya Pemilihan Umum untuk 
Anggota-anggota Dewan Perwaki Ian. Rakyat seperti diatur dalam 
Undang-Undar.g Nomor 15 Tahun 1969, serta sesuai dengan 
hasil-hasil yang telah dicapai dalam Pemilihan Umum ter sebut 
dipandang perlu segera mengangkat dan meresmikan keanggota 
annya dalam Dewan Perwakilan Rakyat mereka yang telah 
terpilih/diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku: 

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 58; Tambahan Lem 
baran Negara Republik Indonesia Nomor 2914) tentang 
Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/ 
Perwakilan Rakyat; 

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 59; Tambahan Lem 
baran Negara Republik Indonesia Nomor 2915) tentang 
Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah; 

4. Peraturan Pemerintah Nornor 2 Tahun 1970 ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2920) tentang Pelaksana 
an Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan 
dan. Kedudukan Maje I is Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 
1971 tentang Tata-cara Pengajuan Galon Anggota Majelis 
Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat yang 
diangkat serta Tata-cara Pengajuan Galon untuk yang ber 
kedudukan sebagai Anggota Tambahan Majelis Persmusya· 
waratan Rakyat; 

6. Keputusan Pre-iden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 
1971. 



Menetapkan 

PER TAMA 

KEDUA 

KETIGA 

MEMUTUSKAN: 

Mengangkat mereka yang nama·namanya tercantum dalam laiur 
2 l.arnpiran Keputusan Presiden ini sebagai anggota Dewan Per· 
wakilan Rakyat. 

Peresrnian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat berlangsung 
pada saat anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang baru diambil 
sumpah/janjiriya oleh Ketua Mahkamah Agung dalam Rapat 
Paripurna Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 28 Oktober 
1971. 

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 
dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat 
kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya. 

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada: 
1. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara; 
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong; 
3. Ketua Mahkamah Agung: 
4. Para Menteri; 
5. Pimpinan Partai Politik & Sekber Golkar; 
6. Lembaga Pemlflhan Umum; 
7. Kantor Urusan Pegawai di Jakarta. 

PET I KAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang ber 
sangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagai· 
mana mestinya. 

Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal 13 Oktober 1971 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ltd. 

SOEHARTO 
JENOERAL T.N.I. 

Disalin sesuai aslinya oleh 
SEKRETARIAT KABINET. ltd. Cap. 
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Menimbang 

Mengingat 

Menetapkan 

PER TAMA 

KEDUA 

KETIGA 

KEEMPAT 

LAMPIRAN 111 

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 114/M TAHUN 1977 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

bahwa dengan te1ah diresmikannya pengangkatan dan diangkat 
nya anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Maje I is 
Permusyawaratan Rakyat hasil Pemilihan Umum Tahun 1977 
berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, dipandang per1u 
segera meresmikan pemberhentian mereka yang nama-namanya 
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil 
Pemilihan Umum Tahun 1971. 

1. Pasal 4 ayat 11 I Undang-undang Dasar 1945: 
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 yo Undang·undang 

nomor 5 Tahun 1975; 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976. 

ME MU TUSK AN: 

Meresmikan pemberhentian dengan hormat, mereka yang nama 
namanya tercantum dalam Lampiran I Keputusan Ini sebagai 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, serta mereka yang narna 
namanya tercantum dalam Lampiran 11 Keputusan ini sebagai 
anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, disertai ucapan terima 
kasih atas [ase-iasenva yang telah disumbangkan selama masa 
keanggotaan tersebut. 

Dengan diresmikannya pemberhentian mereka tersebut dalam 
Lampiran I diktum PERTAMA Keputusan ini, berarti pula pe 
resmian perberhentian sebagai anggota Majelis Permusyawaratan 
Rakyat. 

Pada saat anggota-anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat/ 
Dewan Perwakilan Rakyat yang baru diambil sumpah/janjinya 
oleh Ketua Mahkamah Agung dalam Rapat Paripurna Terbuka 
Majelis Persmusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat, 
maka berakhirlah keanggotaan Mcijelis Permusyawaratan Rakyat/ 
Dewan Perwakilan Rakyat yang narna-namanva tercantum dalam 
Lampiran I dan 11 diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini. 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ke 
tentuan apa bila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diada 
kan pembetulan seperlunya. 
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SALIN AN Keputusan ini disampaikan kepada: 

1. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat; 
2. Ketua Dewan Pertimbangan Agung; 
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat; 
4. Ketua Sadan Pemeriksa Keuangan; 
5. Ketua Mahkamah Agung; 
6. Para Menteri; 
7. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen; 
8. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik dan Golongan Karya; 
9. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara; 

10. Lembaga Pemilihan Urn um; 
11. Panitia Pemilihan Indonesia. 

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan 
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal 30 September 1977 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

t.t.d. 

SOEHARTO 
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l.arnpiran I Keputusan Presiden R. I. 
Nomor 114/M Tahun 1977 tanggal 30 September 1977. 

DAFTAR NAMA PARA ANGGOTA DPR YANG DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT 

No. 
Urut. 

1 

Nam a 

2 

Pengangkatan berdasar 
kan Kep. Pres. 

3 

Keterangan 

4 

1. Sani Fenat Gregorius 
2. V.B. Da Costa, SH. 
3. Frans Conrad Palaunsoeka 
4. Drs. Muhammad Abdulgani, MA 
5. Drs. Sjarifuddin Harahap 
6. Ki Abdul Rachman Djalili 
7. H. Achmad Rasjid 
8. Djohan Burhanuddin 
9. Oebaja Achmadi 

10. H. Nawawi Usman 
11. Drs. Thayeb Mohammad Gobel 
12. lschak Moro 
13. Andi Mappatunru, BA 
14. Saifuddin 
15. Haji Nuddin Lubis 
16. Drs. H. Asru I Sani 
17. Drs. A. Zaidan Djauhari 
18. K.H.M. Nasir 
19. K. Moechamad Zahrie 
20. H. Mohammad Amin lskandar 
21. Kanta Sumpena. SH 
22. Lukmanul Hakim 
23. K.H. Munir Abisudjak 
24. H. lmron Rosjadi, SH 
25. Drs. H. Asmawi Manaf 
26. Drs. Sutanto Martoprasono 
27. Murtadho Makmur 
28. Mu'tamad Arghuby 
29. H. Imam Sofwan 
30. Karmani, SH 
31. H.A. Soderi Siswodarsono 
32. Achmad Sujuthi 
33. K.H. A. Maliq 
34. Ny. H. Mahmudah Mawardi 
35. Drs. M. Zamroni 
36. K.H. Sjaifuddin Zuhri 
37. Imam Churmen 

Nomor 107/M Tahun 1971 
Nomor 107/M Tahun 1971 
Nomor 107/M Tahun 1971 
Nomor 107 /M Tahun 1971 
Nomor 107/M Tahun 1971 
Nomor 23/M Tahun 1973 
Nomor 144/M Tahun 1976 
Nomor 107/M Tahun 1971 
Nomor 107/M Tahun 1971 
Nomor 23/M Tahun 1973 
Nomor 107 /M Tahun 1971 
Nomor 107 /M Tahun 1971 
Nomor 107 /M Tahun 1971 
Nomor 107 /M Tahun 1971 
Nomor 107 /M Tahun 1971 
Nomor 107/M Tahun 1971 
Nomor 107/M Tahun 1971 
Nomor 107/M Tahun 1971 
Nomor 107/M Tahun 1971 
Nomor 107/M Tahun 1971 
Nomor 107/M Tahun 1S'71 
Nomor 107/M Tahun 1971 
Nomor 107/M Tahun 1971 

Nomor 107/M Tahun 1971 
Nomor 107/M Tahun 1971 
Nomor 107/M Tahun 1971 
Nomor 107/M Tahun 1971 
Nomor 107/M Tahun 1971 
Nomor 129/M Tahun 1975 
Nomor 107/M Tahun 1971 
Nomor 107/M Tahun 1971 
Nomor 107/M Tahun 1971 
Nomor 107/M Tahun 1971 
Nomor 107/M Tahun 1971 

Mewakili P.D. I. 
Mewakili P.D.I. 
Mewakili P. D. I. 
Mewakili P.P.P. 
mewakili P.P.P. 
Mewakili P.P.P. 
Mewakili P.P.P. 
Mewakili P.P.P. 
Mewakili P.P.P. 
Mewakili P.P.P. 
Mewakili P.P.P. 
Mewakili P.P.P. 
Mewakili P.P.P. 
Mewakili P.P.P. 
Mewakili P.P.P. 
Mewakili P.P.P. 
Mewakili P.P.P. 
Mewakili P.P.P. 
Mewakili P.P.P. 
Mewakili P.P.P. 
Mewakili P.P.P. 
Mewakili P.P.P. 
Mewakili P.P.P. 

Mewakili P.P.P. 
Mewakili P.P.P. 
Mewakili P.P.P. 
Mewakili P.P.P. 
Mewakili P.P.P. 
Mewakili .P.P.P. 
Mewakili P.P.P. 
Mewakili P.P.P. 
Mewakili P.P.P. 
Mewakili P.P.P. 
Mewakili P.P.P. 
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Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili P.P.P. 
Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili P.P.P. 
Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili P.P.P. 



38. H. Muchtar Chudlori Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili P.P.P. 
39. Drs. Achmad Ghazalie Nomor 138/M Tahun 1972 Mewakili P.P.P. 
40. H. Moch. Sotjan Cholil Namer 60/M Tahun 1976 Mewakili P.P.P. 
41. H.A. Latief Sj. Nomor 107 /M Tahun 1971 Mewakili P.P.P. 
42. M. Jusui Hasjim Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili P.P.P. 
43. H.A. Sjaichu Nomor 107 /M Tahun 1971 Mewakili P.P.P. 
44. K.H. Masjkur Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili P.P.P. 
45. H. Abdi Manat Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili P.P.P. 
46. K.H. Bisri Sjamsuri Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili P.P.P. 
47. K. Achmad Sjarkawi Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili P.P.P. 
48. H.M. Anwar Nurris Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili P.P.P. 
49. Ny. H.S.A. Wahid Hasjim Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili P.P.P. 
50. Soewardi Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili P.P.P. 
51. H.M. Munasir Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili P.P.P. 
52. K. H. Masjhoed Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili P.P.P. 
53. Muhammad Zaky Ubaid Nomor 107 /M Tahun 1971 Mewakili P.P.P. 
54. Mochammad Sun'an, SH. Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili P.P.P. 
55. Drs. A. Chaliq Ali Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili P.P.P. 
56. Ny. Marjam Taha Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili P.P.P. 
57. Umar Tadjuddin, BA Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili P.P.P. 
58. H. Moh. Baidhowi Nomor 22/M Tahun 1974 Mewakili P.P.P. 
59. Drs. Muqaffi Makky Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili P.P.P. 
60. H. Umar Burhan Nomor 107 /M Tahun 1971 Mewakili P.P.P. 
61. Hamzah Haz, B.Sc. Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili P.P.P. 
62. Ors. Mardji'in Sjam Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili P.P.P. 
63. K.H. Dr. ldham Chalid Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili P.P.P. 
64. Ny. Haji Asmah Sjahroni Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili P.P.P. 
65. K.H. Muhammad Ali Jafie Nomor 107/M Tahun.1971 Mewakili P.P.P. 
66. H.A. Chalid Mawardi Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili P.P.P. 
67. Drs. Rachmat Muljomiseno Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili P.P.P. 
68. Ismail Hasan Metareum, SH. Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili P.P.P. 
69. Dr. Jailani (Joni) Naro. SH. Nomor 107 /M Tahun -1971 Mewakili P.P.P. 
70. Ny. Rohana Z.A. Achmad Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili P.P.P. 
71. Drs. G. Mustafa Nomor 197/M Tahun 1971 Mewakili P.P.P. 
72. Abdullah M.S., S.H. Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili P.P.P. 
73. M. Thaib Pakis Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili P.P.P. 
74. Mohamad Fachrur Rozi Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili P.P.P. 
75. Djadil Abdullah Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili P.P.P. 
76. Mashoedoe' I haq Nomor 

0

107/M Tahun 1971 Mewakili P.P.P. 
77. Zainal Arifin H. Datuk Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili P.P.P. 
78. M. Sujud Kamawidjaja Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili P.P.P. 
79. H. Abdul Aziz Halim Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili P.P.P. 
80. Drs. Moh-mad Cholil Badawi Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili P.P.P. 
81. H.A. Balya Umar Nomor 107 /M Tahun 1971 Mewekili P.P.P. 
82. Ir. H.M. Sanusi Nomor 107 /M Tahun 1971 Mewakili P.P.P. 
83. Imam Suhadi. SH. Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili P.P.P. 
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84. Sa'ad Sjamian, BA Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili P.P.P. 
85. Drs. Soedardji Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili P.P.P. 
86. M. Dja'far Siddiq Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili P.P.P. 
87. Drs. H.A.A. Malik Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili P.P.P. 
88. Abdul R�chman Hasan Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili P.P.P. 
89. Abdul Rasjid Faqih Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili P.P.P. 
90. Ali Tamin, SH. Nomor 107 /M Tahun 1971 Mewakili P.P.P. 
91. Muhammad Amin Ely Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili P.P.P. 
92. Sabam Sirai t Norn or 23/M T ahun 1973 Mewakili P.D.I. 
93. Tahi Anton Moeara Simatoepang Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili P.D.I. 
94. Lentjang Nomor 107 /M tahun 1971 Mewaki Ii P.O. I. 
95. Gerardus Lalamentik Nomor 107 /M Tahun 1971 Mewakili P.D.I. 
96. B. D. Blegur Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili P.D.I. 
97. Melkianus Oemboe Nganggoe, BA Nomor 107/M Tahun 1971 Mewaki Ii P.O. I. 
98. John Hendrik Daniel Tahamata Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili P.O.\. 
99. Dr. Tumpal Dorianus Pardede Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili P.0.1. 

100. H. Kemas Fachurudin Nomor 107 /M Tahun 1971 Mewakili P.O.!. 
101. Ors. H.A. Karundeng Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili P.O.\. 
102. H. Achmad Rivai Nomor 22/M Tahun 1971 Mewakili P.O.\. 
103. Notosukardjo Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili P.O.\. 
104. Sadjarwo, SH Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili P.O.\. 
105. R. Soetopo Koesoemodirdjo Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili P.O.\. 
106. Chandra Nainggolan Nomor 133/M Tahun 1975 Mewakili P.D.I. 
107. Sardju lsmunandar Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili P.O.\. 
108. Drs. Soerjadi Nomor 107 /M Tahun 1971 Mewakili P.O. I. 
109. Pamudji Nomor 107 /M Tahun 1971 Mewakili P.O.\. 
110. M. Soedijono Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili P.O.\. 
111. Moenadir Nomor 107 /M Tahun 1971 Mewakili P.O.\. 
112. Subekti Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili P.O.\. 
113. Budi Oipojowono Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili P,0,1. 
114. Ny. Soegiarti Salman, SH. Nomor 107 /M Tahun 1971 Mewakili P.O.\. 
115. Mh. lsnaeni Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili P.O.\. 
116. Drs. Hardjantho Sumodisastro Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili P.D.I. 
117. Santoso Donosepoetro Nomor 107 /M Tahun 1971 Mewakili P.O.\. 
118. Ida Bagus Putra Manuaba Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili P.O.\. 
119. H. Tengku Muhammad Saleh Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili P.P.P. 
120. K.H. Roesli Abdul Wahid Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili P.P.P. 
121. Ibrahim Kaoy Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
122. Drs. Said Zainal Abidin Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
123. Mohammad Noer Madjid, SH Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
124. Tengku Zainuddin Kol Pur. Nomor 107/M Tahun 1971 , Mewakili GOLKAR 
125. H.Drs.Mustafa Aziz Daud Beu· 

rueh, MA Nomor 16/M Tahun 1975 Mewakili GOLKAR 
126. Sinta Marurat Pohan Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
127. Radja Ojundjungan Lubis Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
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128. Abdul Hakim Siregar Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
129. Pandita Roos Telaumbanua Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
130. R.S. Soetadji Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
131. Dr. Hujah Masyhur Harahap Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
132. Tengku Nurdin Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
133. Moh. Zain Nomo- 57/M Tahun 1975 Mewakili GOLKAR 
134. Jauli Manik Ne.nor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
135. Ors. B. R. Hasibuan Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
136. Ny. Josephina Mailoa Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili Golkar 
137. Sodugaon Sinambela Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
138. Ariel Kamil, SH. Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
139. Damcrwar SH Glr. Datuk Ba- 

gindo Sampono Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
140. Ors. Bagindo Sjafiuddin Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
141. Ors. Aidarsyah Muin Nomor 50/M Tahun 1975 Mewakili GOLKAR 
142. Rd. Soekarman Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
143. K.H. Chalidi Said Nomor 107 IM Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
144. Ir. Marconi Ismail Nomor 107 /M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
145. Novjan Kaman, SH. Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
146. K.H. Baharuddin Rusli Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
147. Ors. Aula Achmad Nomor 107 /M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
148. Tengku Achmad Atan Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
149 .. Umar Usman Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
150. A. Rachman Radjamansjur Nomor 107 /M T ahun 1971 Mewakili GOLKAR 
151. Abdul Aziz Muhdis Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
152. Ir. Amarsein Boling Nomor 217/M Tahun 1973 Mewakili GO LKAR 
153. Ors. Achmad Laconi Sjamsuddin Nomor 107 /M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
154. Amir Bakri Norn or 69/M Tahun 1977 Mewakili GOLKAR 
155. Amin Danal, SH. Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
156. Ors. Moersalin Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
157. Zulkarnaen Tjikmat Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
158. M. Nawawi Hasan Nomor 107 /M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
159. H. Ibrahim Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
160. R. Abdurrachman Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
161. M.A.A. Datuk Madjoindo Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
162. H. Abdul Manap Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
163. Azad in Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GO LKAR 
164. Hassan Bachsin Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
165. Jusuf Amin Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
166. H. Abdul Samad Glr. Raden Pah- 

lawan Sampurnadjaja Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
167. W. Soeharto Koesoemohartono 

B.Sc. Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
168. Ors.Ras i p Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GO�KAR 
169. Mohammad ldroes bin Hadji 

Mohammad Sedjam Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
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170. lr.Sanusi Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
171. Ir. Rachmat Witoelar Nomor 107 /M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
172. Ir. Adjat Sudradjat Sudirahardja Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
173. Ir. Roedianto Ramelan Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
174. Suhanda Kartasuwita Nomor 107 /M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
175. Ors. Warnohardjo Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
176. Ir. Dornon Suwardjo Suparman Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
177. Ors. Supandi Wiratahadisaputra Nemer 107 /M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
178. Awan Karmawan Burhan, SH Nemer 107/M Tahun 1971 Mewakili GO LKAR 
179. A. Baharmus Ustadz Nomor 107 /M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
180. Sarwono Kusumaatmoctja Nomor 107 /M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
181. Djoko Sudjatmiko Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
182. Ny. Nelly Adam Malik Nomer 107 /M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
183. Drs. Kusnaka Adimihardja Nomer 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
184. Jahja Elim Ellia Nomer 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
185. Sulaeman Tjakrawiguna, SH. Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
186. Ir. Achmad Djuhjar Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
187. R. Soethisna Prawiranegara Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
188. Ny. Apipah Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
189. Robert Odjahan Tambunan, SH Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
190. Ors. Harjantho Danutirto Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GO LKAR 
191. A. Mansur Tuakia Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
192. Ny. Ida Aju Utami Pidada Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
193. Tatto Sugiarta Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
194. Mohamad Rivai, SH. Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
195. Ny. Emma Soemanegara Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
196. Tjetje Hidayat Padmadinata Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
197. Wirahadisurja R.S. Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GO LKAR 
198. Andjar Djohar Sudradjad Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
199. Ir. Somma Suherman Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GO LKAR 
200. Tauflk Hidajat, SH. Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
201. R. Moch. Affendi Tanumidjaja Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR . 

Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 202. Moch. Alsjah Zulkarnain 
203. Sajuti Melik alias Mohd. lbnu Sa· 

juti Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
204. Sukijat Nemer 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
205. Ny. Drg. Nani Ali Sadikin Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
206. R.M. Harsono Radjak Mangun· 

sudarso Nomor 107 /M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
207. K. R.M. T. Wongsonegoro, SH. Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
208. K.R.T. Waloejo Hardjoloekita Namer 107/M Tahun-1971 Mewakili GOLKAR. 
209. Ir. Antonius Suradiman Nomor 107/M Tahun 1971 Mawakili GOLKAR 
210. Warsito Puspojo, SH Noma, 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
211. Dra. Ny. Endang Sakuntala Namer 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
212. Raden Mas Saparno Woerjaning- 

rat Namer 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
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213. Ki Suratman Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
214. Drs. Soerjanto Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
215. R. NG. Soekamto Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
216. Drs. R. Harsidik Harsono Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
217. Nicodemus Scesllo Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
218. Soebadi Hardjoloekito Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
219. Bambang Sri Moelja Nornor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
220. Imam Sutarto Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GO LKAR 
221. Ir. Oehadijono Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
222. Jarman Mintoro Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
223. Mustafa Kemal Bondan, SH. Nomor 107 /M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
224. Drs. I. Umar Suparno Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
225. Ir. Rochim Wiryowijoyo Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
226. Mariarsa Hendricus Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
227. Santoso Tossany Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
228. Ors. Adiwono Oetorno Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
229. Ir. Sudibyo Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
230. Ir. Petrus Ignatius Soeradji Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
231. Ors. Sri Sadhono Nomor 107 /M Tahun 1971 Meakwili GOLKAR 
232. Moeksono Brotosoesanto, SH. Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
233. B.P.H. Poeroebojo Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
234. U.J. Kartidjo Wiropramudjo Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
235. Wiwoho Soedjono, SH Nomor 107 /M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
236. Imam Suhadi, SH Nomor 107 /M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
237. Prof. Soebijono Tjitrowinoto, SH. Nomor 107 /M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
238. Ny.Rukmi Widayati Moedijomo,SH Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
239. Ny. Ning Udi Arti Harijoso Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
240. Dr. Hardi Murtaman Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
241. R. Soerachmad Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
242. Drs. Slamet Merto Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
243. Anindya S. Budisoesetvo, SH Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
244. Boerhanoedin Siregar, SH Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
245. Ors. Soemari Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
246. Ny. Sriati Widagdo, SH Nomor 107 /M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
247. Ny. Sri Mastuti Bargowo, SH Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
248. Ors. Joewono Asparin Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
249. M. Prajitno Kusuma Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
250. Ny. Sulandra Maria Theresia 

Sax Adenan Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
251. Kamil Kamka, SH Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
252. Drs. I. Gusti Komang Warsa Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
253. Zakaria A.N. Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
254. Dr. Soepangadi Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
255. Soekardjono R Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
256. Ny. Srijatun Moerman Slamet Nomor 107 /M T ahun 1971 Mewakili GOLKAR 
257. Ny. Suwarni Suwartono Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
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258. R. Soewondo Ranoewidjojo Nornor 107 /M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
259. Soeparno Nornor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
260. Dr. Ir. Moeljadi Banoewidjojo Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
261. Ny. lbnu Saleh Nomor 107 /M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
262. M. Asdiroen Wirjokoesoemo Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
263. H. Ridwan Hasjim Nomor 107 /M tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
264. Atmosajono Nornor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
265. Prof. Mr.Abdul Gafar Pringgodig- 

do Nornor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
266. Ors. M.S. Siregar Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
267. Ade Moehamad Djohan Nornor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
268. J. Soeharijadi Norn or 107 /M T ahun 1971 Mewakili GOLKAR 
269. Abang Munir Nornor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
270. Drs. Aloysius Aloy Nornor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
271. Abdullah Zainie, SH. Nornor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
272. Lodewijk Sima Binti Nomer 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
273. Amir Hamzah, SH Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
274. Tjilik Riwoet Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
275. Ny. Noersehan Gusti Djohansjah Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
276. Ahmad Hasan Haji Nomor 39/M T ahun 1975 Mewakili GOLKAR 
277. Ir. Pangeran Moh. Noor Norn or 69/M Tahun 1977 Mewakili GOLKAR 
278. Ny. Rhetty Harry Respati Nornor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
279. A.M. Rahrnanata, SH Nomor 69/M Tahun 1977 Mewakili GOLKAR 
280. Rusli Desa Nornor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
281. Ors. Sihong Oolien Nornor 107 /M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
282. Drs. Badaranie Abbas Nornor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
283. Sujitno B Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
284. Ors. Sjahminan Obos Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
285. Katili Jachja Rachrnan Machmoed Nornor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
286. Lobud Bosselaar Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
287. Jouke George Wowor, SH Nomor 107/M Tahun 1971 il'lewakili GOLKAR 
288. lsmet Huntua, BA Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
289. Djafar Lapasere Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
290. Os. Juda Melaha Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
291. Ors. Anwar Delewarkan Nomor 107 /M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
292. Ors. Thoha Mansjur Nornor 107/M Tahun 1971 Mewaklli GOLKAR 
293. Drs. H. La Ode Manarfa Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
294. Muhammad Jasir Nornor 107 /M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
295. Martone Nornor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
296. Haji Andi Makoelaoe Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
297. Ors. Andi Bangsawan Nornor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
298, Andi Mochtar, SH. Nomor 107 /M T ahun 1971 Mewakili GOLKAR 
299. Ors. Rivai Siata Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
300. Ora.Ny. Aida Tallu Rahim Nomor 107/M Tahun 1971 Me�akili GO.LKAR 
301. Ors. Darno Aminrachman Nornor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
302. Andi Hisbuldin Padjongai Patunru Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
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303. Ors. Palangkey Daeng Lagu Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
304. Haji Moesoe Daeng Sipato Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
305. Ir. Soenarjo Haddade Nomor 107 /M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
306. Ora. Ny. Nasjrah M. Ettendy Nomor 107 /M Tahun 1971 "Mewakili GOLKAR 
307. Ors. Mansjur Sangkala Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
308. Haji Abdul Malik Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
309. Husain Ibrahim Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
310. Tjokorda Rai Sudarta, MA. Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
311. Anak Agung Ketut Agung SM. Hk. Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
312. Anak Agung Oka Mahendra, SH. Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
313. Njoman Mantik Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
314. Haji Abdul Hakim Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
315. Ors. Abubakar Achmad Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
316. M. Tafaul Djahidin, SH. Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
317. Ors. Amnan Nomor 107 /M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
318. Alfonsus Andreas 8eretallo Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
319. Ny. Jeanette Batseba Tarigah, BA. Nomor 107 /M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
320. Carolus Hamboer Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
321. Willybrordus Paulus Doy Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GO LKAR 
322. Nino Matheos Nope, BA Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
323. Casper Melchior Keluanan Amalo Nomor 107 /M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
324. Ors. Fernandes Hendricus Norn or 107 /M T ahun 1971 Mewakili GOLKAR 
325. Gasper Emanuel Gero Norn or 107 /M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
326. Ors. Christoffel Rahanra Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
327. Husein Bachmid Norn or 107 /M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
328. Mansuetus Centis Da Lopez Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
329. Johanes Sudarko Prawirojudo Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
330. Valentinus Sukijanto Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
331. Prof. Dr. Michael Mige Raya Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 

332. Drh. Ignatius Barotodi Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
333. lzaac Hindon Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
334. Jacobus Woff Nomor 107,'M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
335. Berns Samuel Darnomira Nomor 107/1,1 Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
336. Nathalis Renwarin Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR 
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337. Mayjen POI. (PUrn) Djunarsa Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR ASAI 
338. Laksda TNI (Purn) R.8.N. Oja 

jad'1ningrat. Nomor 107/M Tahun 1971 Mewal.ili GOLKAR ABRI 
339. Mayjen TNI \Purn) Rahardjo 

Prodjopradoto Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR ABRI 
340. Mayien TN I (Purn) Sukardi Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR ABRI 
341 Brigjen TN I Marinir Sardjono 

Sup rap to Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR ASAI 
342. Marsda TN1 (Purn) Mot: Asrah Nomor 121/M Tahun 1974 Mewakili GOLKAR ABRI 
343. Mayjen TN I Ors. Soernadr Nomor 14/M Tahun 1976 Mewakili GOLKAR ABRI 

344. Mayjen TNI (Purn; Sapan.!jo Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR ASAI 
345. Mayjen TNI (Purnl � Sugandhi Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR ABAI 
346. Mayjen Pol. Ors. lsmono lsmakoen Nomor 14/M Tahun 1976 Mewakili GOLKAR ASAI 
347. Mayor Pol. Soewito Bronto, SH Nomor 191/M Tahun 1973 Mewakili GOLKA A ABA I 
348. Marsma TNI Gusti Endeng Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR ASAI 
349. Let. Kol. IL) Ors. Sjamsju Su· 

dibjo Nomor 121/M Tahun 1974 Mewakili GOLKAR ASAI 
350. Brig. Jen. Pol. Dr1. Poerwala Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR ASAI 
351. Marsma TNI tPurnj A. Susanto Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakil1 GOLKAR ABRI 
352. Brigjen TNI [Purn) Ors. Warsito Nomor 107/M Tahun 1971 Mewaki1i GOLKAR ASAI 
353. Let. Kol. CPL. Pardiyo Wiryopra· 

noto, SH. No.mar 121/M Tahun 1974 Mewakili GOLKAA ABRI 
354. Srigjen TNI (Purn) A.S.S. Tam· 

bunan, SH. Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR ABRI 
355. Marsma TNI Ausman SMT Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR ASRI 
356. Laksda TNI (Purn) Dr. H.M. Soek· 

madi Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAA ABRI 
357. Laksma TN1 Drs. Kuntowibisono Nomor 191/M Tahun 1973 Mewakili GO LKAR ABR I 
358. Laksma TNI (Purn) Or. Idris Pa· 

rempunan Siregar Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR ABAI 
359. Brigjen Machmud Abdullah Nomor 191/M Tahun 1973 Mewakili GOLKAR ASAI 
360. Brigjen TN I A. Wirasmo Nomor 191/M Tahun 1973 Mewakili GOLKA A ASA I 
361. Mayjen TN I A. Soenariyadi 

Suryo Adikusumo Nomor 1°91/M Tahun 1973 Mewakili GOLKA A ABRl 
362. Marsma TNI (Purn) Dr. T. Malikul 

Saleh Nomor 190/M Tahun 1972 Mewakill GOLKAR ABRI 
363. Mayjen TNI Marinir Moch. Anwar Nomor 14/M Tahun 1976 Mewakili GOLKAR ABRI 
364. Mayjen TNI {Purn} Slamet Sudib· 

jo Nomor 191/M Tahun 1973 Mewak�i GOLKAR ABRI 
365. Marsda TN1 (Purn) Sumitro Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR ABAI 

366. Mayjen TN I (Purn) A. Soedjono 
Hoemardani Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR ASAI 

367. Mayjen Marinir (Purn) A. lndro 
Soebagio Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR ABRI 

368. Briqjen TNI (Purn) Ors. H.T. 
Sitompul Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR ABR I 

369. Mayor Marinir Ors. Mawardi 
Rasul Nomor 191/M Tahun 1973 Mewak:ili GOLKA A ASA I 

370. Mayjen TNI {Purnl Nyak Adam 
Kami I Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR ASAI 

371. Brig. Jen. TN l SumardJO Parto 
Sudiro Nomor 32/M Tahun 1973 Mewakili GOLKAR ABRI 

372. Marsdya TNJ Haji Muhamad 
Soedjono Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR ABAI 

373. Brig.Jen. (Puro) Ors. Soegandi Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GPLKAR AB.RI 
374. May. Jen. TNI Abdul Firman Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR ABAI 
375. May. Jen. Pol. Amir Oatuk Pli· 

lindih, SH Nomor 191/M Tahun 1973 Mewakili GOLKAR ABAI 
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376. Brig. Jen. Pol. (purnl Mucharam 
Wiranatakusumah Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLl<.AR ABRI 

377. Brig. Jen. TNI J.H. Sinaga, SH Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR ASA I 
378. May. Jen. PoL (Purn). Ors. Su· 

broto Brotodiredjo Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOL.KAA ABRI 
379. Brig. Jen. Pol (Purn) Mudjoko 

Kusumodirdjo Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR ASAI 
380. May. Jen. TNI (Purn) Mardanus Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR ASA I 
381. May. Jen. TNI Ricardo Siah1an Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR ABRI 
382. Marsma TNI R. Gunadi Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKA A ABRI 
383. Brig. Jen. TN! Moenarjo Surodi- 

prodjo Nomor 191/M Tahun 1973 Mewakili GOLKA A ABRI 
384. Brig. Jen. Pol (Purn) R. Toeba· 

gus Hamzah Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR ABRI 
385. Brig. Jen. TN I. Ors. Supono Dar· 

mowisastro Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR ABRI 
386. Brig. Jen. TNI (Purn) K.D.L. To· 

bing Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR ABRI 
387. Brig. Jen. TNI Frans Karangan Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR ABAI 
388. May. Jen. TN I. A. Mud'har Amin Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR ABRI 
389. Marsma TN I. Oarwis Abdullah Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR ABRI 
390. Brig. Jen. TN I. Piela Isa. SH Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakiti GOLKAR ABAI 
391. Marsma TN I. (Purn) Sumamo Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR ABRI 
392. Brig. Jen. TN I (Purn) M.J. Ira- 

wan Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR ABRI 
393. Brig. Jen. TNI (Purn) G.M. Soe- 

parmin Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR ABRI 
394. Brig. Jen. TN I (Purn) Marwo10 

Djojosuwito Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR ABRI 
395. Brig. Jen. TNJ Abdul Kadir Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR ABRI 
396. Marsma TN I S. Soerasaputra Nomor t4/M Tahun 1976 Mewakili GOLKAR ABRI 
397. Marsda TNI (Purn) Agus Suroto Nomor 165/M Tahun 1974 Mewak.ili GOLKAR ABRI 
398. Mayor TNI (U) dr. Abdul Gafur Nomor 133/M Tahun 1972 Mewak.ili GOLKAR ABRI 
399. Kol. TNI (U) S.J. Moordiman Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAA ABRI 
400. Kol. Pol (Purn) O,s. Sukandar 

Surodjotar'IOjo, SH Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR ABRI 
401. Kol. Pol. Steven Tahaparay, SH Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAA ABRI 
402. May. Jen. TNI (Pt.lrn) Moen1di Nomor 80/M Tahun 1975 Mewakili GOLKAA.ABRI 
403. Brig. Jen. TN I {Purn) Agu1 Dia· 

mili,SH Nomor 191/M Tahun 1973 Mewakili GOLKAR ABRI 

404. Kapten CDK Or,. Med. Hariadi 
Darmawan Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR ASAI 

405. Laksma TN I Urip Sintosa Nomor 191/M Tahun 1973 Mewakili GOLKAR ABRI 
406. Serka (Ll Yoyok Suradiyo Nomor 191/M Tahun 1973 Mewakili GOLKAR ABRI 

407. May, Jen. TNI [Purn] Ahmad 
Hafiluddin Ojojoadikusumo Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakill GOLKAR ABRI 

408. On. Sumiskum Nomor 107/M Tlhun 1971 Mew1kili GOLKAR NON ABRI 
409. Ort. Mc»rdopo Nomor 107/M)'ahun 1971 Mew1kiti GOLKAR NON ABRI 
410. Oja,,.,.I A.Ii, SH Nomor 107/M Tahun 1971 Mew1Jdll GOLKAR NON IIBRI 
411. Mlliku1 SuPIMo, SH Nomor 107/M Tahun 1971 -klli GOLKAR NON. ABRI. 
412. DIYld N1pltupulu Nomor 107/M Tahun 1971 Mewlkill GOLKAR NON A8RI 
413. 01'1. Cosm,11 Batilblra 'Nomor 107/M Tahun 1971 Mewoklll GOLKAR NON ABRI 
414. Jecob S.mUtl Halomocn Tobing Nomor 107/M T1hun 1971 Mewlkill GOLKAR NON ABRI 
415. Sujono Nomor 74/M T1hun 1975 Mewlkili GOLKAR NON ABRI 
418. On • ..llcob 0.tlma Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR NON ABRI 
417. Ny. Sri Rochm1ni Lasmlndlf Nomor 107/M T1hun 1971 Mewokili GOLKAR NON ABRI 
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418. Ny. Sunarsi Hardjopranoto Nomor 107/M Tahun 1971 MeWt1kili GOLKAR NON ABRI 
419. I.J. Suharno Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR NON ABRI 
420. Ors. G. Sugiharso Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR NON ABRI 
421. G.A. Sugiharto Nomor 107/M Tahun 1971 Mew,kili GOLKAR NON ABRI 
422. War to no Nomor 107/M Tahun 1971 MewakilfGOLKAR NON ABRI 
423. Edi wan Nomor 107/M Tahun 1971 Mewekili.GOLKAR NON ABRI 
424. It. G.M. Tampub!Jlon Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAA NON ASAI 
425. Dr. Median SLr.iit Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR NON ABRI 
426. Dr5. C.J. Sopar Simandjuntak Nomor 107/M Tehun 1971 Mewakili GOLKAR NON ABRI 
427. K.H. Sakti Kodratullah Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR NON ABRI 
428. Drs. Achmad Dachlan Nasution Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR NON ABRI 
429. M. Simi on o Nomor 107/M Tahun 1971 Mew.ikili GOLKAR NON ABRI 
430. Ors. Sukarno Darmosukarto, MPA Norn or 74/M 'ebun 1975 Mewakili GOLKAR NON ABRI 
431. H.1. Widyapranata Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR NON ABRI 
432. Soemarsono Nomor 107/M Tahun 1971 Mewakili GOLKAR NON ABRI 

PRESIOEN REPUBLIK INDONESIA, 
ltd. 

SOE HART 0. 

253 



il: .s c e 

il • • :a 

a: 
ai < 

V> w a: 
0. .. 
w 

" 

0 

c • 
� 
::, 

•• j 
:i 

V> w a: 
8: w 

" 
N ... .,, - - :,: - 

V> d, 
.s, .....: . � 
:§' .. _ 
�N 

� :;; . - ": i5 
�� 
:5 ;:: 
� 

(,Cl 

c, c z - .; c • 
i!, ,t 
g> ci. 
�� 

z .: 

z :, 
:,: 
� 

N ... .,, 
6 - 

c . 
� 
c 
• . 
• - • 
" 

:� 
• ::? s: • 0. 
E 
.il 

c c " • z x .; � • c • ... � c, c • • c, " 
c .,, 
x • � 
" � 

• 
E 
• z 

i � 0 z <( 

I � , 
z :i 

- .... .. - z :, 

� .. 
0 
0 
a: .. .. 
... z 
<( 
e 
" z .. .. 
s 
0 o 
" z 
<( 

a: 
<( ... ... 
� 

254 



I . 
� 'O 

i • � 0. 

:!''"' c ri • � 'i: i,-: ·i O> • :i. - E 0 • .. 
O> � E .: - c ;;; ,:. -3 � . . s: 
c' E � u ·� E' al 0 8l 0 � c . � . • 0 ri v; 0 E , :i � � � c s: .s, B E' "' :a O> , <r • u J -� N 0 0 . 0 $ c E !! :; :,: 'O <r c 5 • • "' . 0 O> E • � £ :e , 0. c ,;- c E • s: 0 • " 
, - . . ii e .e • .c • 5 <r • 0 • . j .;; • r-i - E E • 0 'O s: • z " • - • � "' � • 

� � I- 0 ·a " JI 0 • " E c, c5I � iS' L " E "' ·c 0 c .e • ;. N , ,;; a :i <( • "- a: " • • 0 al ci s: :,: I- v; 0 -; "' :,: z . "' z ·i:; ] N - ·- - - - - c - c c - - -� .; - c: 0. ....: c c c c c c c c c t! c 
� a 8l :l, . 81 • 

� 
:l, • 11, 

� 81 • :!, 81 :,: O> 

� :,: O> O> O> :!' O> c c c c c c c c c ,f , c • • • • . • &: • • • • • • • • 'O a 0.. 0.. 0.. 0.. 0.. 0.. 0.. 0.. 0.. 0. 0.. 0.. "" 0.. 

"' "' "' .., "' .., .., "' .., M "' M M � � s � � � � � � � � � � .. 
E c, E O> E E O> E O> E O> E O> E O> E O> E O> E O> E O> 

� 
O> E � E .. - -r .,. - ., - O> � • N .,, 

N 
.,, 

N • N 
.,, °' • " � °' . °' � °' .,, 

N .. °' • N °' .,, .. O> . . - • - . ., :;; .; . . :;; . . .,, ., ., ., ., ., ., :;; "' N " M .., M MM M "' M M M M M M M M .., "' M .. "' "' M � � � � M � "' M � M � � � "' � M � � � � � � �� � � O> :;; � � � O> � � � � .. O> O> O> O> O> O> � O> O> O> O> O> O> O> O> O> O> m O> O> O> O> O> O> O> � ., 
�·!! - - - - -; M - - - O> 

,; !! - i= - i= - s: !! - !! " !! - i= :;; J!: !! !! °' !! - I- �·; - - " " °' i °' " " " N � °' " " " °' " " " °' � :z " " " °' " i ,;, - - - - - -- - - - - - - -- - - - - -- -- - - - M N 
i;; i;; i;; � � B' i;; i;; i;; i;; ,;, i;; (n N i;; i;; � N ,;, E' E' ll' E' O> .,. E' O> E' E' E' - 'E, N - - - - - - - - - - - - - N - - 

"' � � � � " "' <r <r "' a: "' a: a: a: "' a: <r "' "" ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai 
_, 

;;;j "' 0 "' "' "' "' "' "' "' "' "' " < "' < "' :i. 

0 
E -� a 
0 0 � � 0 '5 :2 f • • L 0 "' ,I, 'O L � 3 .. O> c .,, 

0 :i � . r 0 � .5 'O 'O 3 • "' O> • e • c 0 v; 0 "' ... s E i! 0 >- - B - 
� 

0.. . .c 'O a 'O • � " R • '5 c ; z c E .c 0 '5 ·e >- - � 
, 

� 5 0 "i , • Jl ::, -� � .2. ; 'O - � "' • :,: u , c 
cS' � 0 E � JI - c O> • _g " • • B .§ c :e � E 0 L i!i • . • 0 I- :e • e u c 0. E 0 c 

� • � " 0 • 0 ·c .. O> • " " " "" a: ::, "' " a: 0 � >- - :i 

M lb "' � ! i;; :;i 8 ir! ;;; "' ;,; 18 .. � "' "' - "' "' "' M "' "' "' .. .. .. .. .. .. 
d "' ri .. .; .; "' .; '" ii - i:i ri .. - - - - - - - - N N N 

255 



- 0 

-" 
> 
e 
E s: • "' 

0 
E 
E 
al 

:i 
"' c 

j 
0 

! 

E • .; 

a:: m 
,i. 

a:: 
m 
,i. 

a:: 
<( 

" ..J 
0 o 

a:: 
<( 

" ..J 
0 o 

a:: 
< 
" ..J 
0 

" 

a:: 
<( 

" ..J 
0 

" 

a:: 
< 
" ..J s 

a:' m 
,i. 

a:: 
<( 

" ..J 
0 

" 

256 

, • • "' - 0 

,..: 
" 

c •• ::e 
s: • ·� 
1l ;;: 
� 

"' M 

0 
c 
0 
> , .. 

'C • c 
• 0 

::e 

0 
c 
0 - " • 
E • 0 .. 
0 ; 

« 
ai 
c • 'C •• N 

1 
� 

c 
.!! 
0 

� •• z 

' a! 
6 

0 - 



0 s 
·;;; 
,: 
B g 
,: 

0 c 
0 

� 
JI 
c . 
E 

_j 
a' 

]! 
E • o 
-c 
E 
E . s: 
0 

" :i 

:i 
"' c 
E 
" � 

. 
t ·;;; 
0 

ii. . o 

E � .,, "' - - - " " 

·- � ·-� 
c "' . .,. , "' 
� 

:e 
"' 

0 c 

I 
,; 
0 

N � 
M 

a: 
.,; 
./. 

"' .. .; .. 

a: « 
" JI ..., . 
O E " � 

� .. 

a: .. - 
"' JI 5 4i 
o "' 

257 





Lampiran 

KEPUTUSAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

No. 7/DPR-Rl/111/71-72 

TENT ANG 
PERATlJRAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

Dalam rapat Pleno terbuka ke-10 pada tanggal 8 Januari 1972 

Menimbang: 

1. Bahwa dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat hasil Pemilihan Umum 
tahun 1971, maka Peraturan Tata-tertib DPRG R sudah tidak berlaku lagi. 

2. Bahwa perlu ditetapkan suatu Peraturan Tata-tertib yang mengatur cara-cara 
menghayati kedudukan, fungsi, tugas, wewenang, tanggung jawab beserta alat 
alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan asas-asas Pancasila 
dan Undang-undang Dasar 1945. 

Mengingat: 

1. Pembukaan Undang-undang Oasar 1945 yang menekankan bahwa kerakyatan 
harus dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. 

2. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 2 ayat (3) yang menekankan bahwa segala 
putusan ditetapkan dengan suara terbanyak, Pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 
ayat (1 ), yang menghendaki kerja sama antara Presiden dan Dewan Perwakilan 
Rakyat dalam membentuk sesuatu Undang-undang. 

3. Ketetapan MPRS No. XXXVII/MPRS/1968 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawarat· 
an/perwakilan. 

4. Undang-undang No. 15/1969 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang 
No. 16/1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. 

5. Keputusan Rapat Pleno Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 29 Oktober 
1971 dan 22 Nopember 1971. 

Mendengar: 
Laporan Panitia Khusus Penyusun Peraturan Tata-tertib Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia yang berdasarkan rapat Pleno Dewan Perwakilan Rakyat tang 
gal 2 Nopember 1971 telah mendapat mandat penuh untuk menyusun Peraturan 
Tata-tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia hasil Pemilihan Umum 
tahun 1971. 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : 
Peraturan Tata-tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia hasil Pemilih· 
an Umum rahun 1971 seperti di bawah ini: 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

(1 I Dewan Perwakilan Rakyat yang dimaksud dalam Peraturan Tata-tertib ini ialah 
Dewan Perwakilan Rakyat hasil Pemilihan Umum yang mulai berfungsi pada 
tanggal 28 Oktober 1971. 

(2) Dewan Perwakilan Rakyat dalam melakukan tugasnya berlandaskan Pancasila 
dan Undang-undang Dasar 1945. 

(3) Anggota·anggota Dewan Perwakilan Rakyat adalah wakil-wakil Rakyat dan 
dalam melaksanakan tugasnya sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan 
Rakyat. 

BAB II 
KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

Pasal 2 
(1 I Dewan Perwakilan Rakyat adalah Lembaga Negara yang bertanggung jawab dan 

berwenang untuk menjalankan tugas-tugas utama sebagai berikut: 

a. Bersama-sama dengan Pemerintah menetapkan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara sesuai dengan pasal 23 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 
beserta penjelasannya. 

b. Bersama-sama dengan Pemerintah membentuk Undang·undang sesuai de 
ngan pasal 5 avat (11. pasal 20, pasal 21 ayat (1 I pasal 22 Undang-undang 
Dasar 1945 beserta penjelasannya. 

c. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang·undang, pelaksanaan Ang· 
garan Pendapatan dan Belanja Negara dan kebijaksanaan Pemeri�tah sesuai 
dengan jiwa Undang·undang Dasar 1945 dan penjelasannya. 

(2) Pelaksanaan tersebut dalam pasal 2 ayat (1 I diatur dalam BAB IV, VI, VII, 
VIII, IX, X, XI dan XV Peraturan Tata-tertib ini. 
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BABIII 
KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

Pasal 3 

(1 J Untuk dapat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat harus dipenuhi 
svaret-svaret sebagai berikut: 

a. Warganegara Republik Indonesia yang tel ah berusia 21 tahun serta bertaqwa 
kepada Tuhan Vang Maha Esa: 

b. Dapat berbahasa Indonesia dan cakap menu1is dan membaca huruf latin; 
c. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar dan ldeologi Negara, kepada Undang 

undang Oasar 1945 dan kepada Revolusi Kemerdekaan bangsa Indonesia 
untuk mengemban Amanat Penderitaan Rakyat, 

d. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, terma· 
suk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung atau 
pun tak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi G 30 S/PKI" atau or 
ganisasi terlarang lainnya; 

e. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasark.an keputusan Penqadilan yang 
tidak dapat diubah lagi; 

f. Tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputus 
an Pengadilan yang tidak dapat diubah lagi karena tindak pidana yang di· 
kenakan ancaman hukurnan sekurang-kurangnya 5 tahun; 

g. Nyata·nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya. 

(2) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat harus bertempat tinggal di dalam wilayah 
Republik Indonesia. 

(3) Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat diresmikan dengan Keputusan Presi 
den. 

Pasal 4 
Masa keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat adalah 5 (limal tahun, mereka 

berhenti bersarna-sarna setelah masa keanggotaannya berakhir. 

Pasal 5 

(11 Seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhenti antar waktu sebagai 
anggota karena sebab-sebab: 
a. meninggal dunia; 
b. atas permintaan sendiri secara tertulis kepada Pimpinan Dewan Perwakilan 

Rakyat; 
c. bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia; 
d. tidak memenuhi lagi syarat·syarat rersebut dalam pasal 3 ayat (1) berdasar 

kan keterangan yang berwajib; 
e. dinyatakan melanggar sumpah/janji sebagai anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat, 
f. diganti oleh organisasi/Golongannya, setelah terlebih dahulu bermusyawarah 

dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat; 
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g. karena merangkap dengan jabatan; Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Jaksa 
Agung, Ketua dan Hakim-hakim Anggota Mahkamah Agung, Ketua dan 
Anggota Sadan Pemeriksa Keuangan, Ketua can Anggota Dewan Pertirn 
bangan Agung dan jabatan lain yang tidak mu ngkin dirangkap, yang diatur 
dalarn peraturan perundanq-undanqan, 

(2) Anggota yang berhenti antar·waktu seperti tersebut pada ayat (1} pasal ini, 
tempatnya diisi oleh: 

a. calon dari organisasi yang bersangkutan; 
b. calon dari Pejabat baik atas usul instansi/organisasi yang bersangkutan rnau 

pun atas prakarsa Pejabat itu. 

(3) Anggota yang menggantikan antar-waktu anggota lama, berhenti sebagai 
anggota pada saat anggota yang digantikannya i tu seharusnya meletakkan [abat 
an. 

(4) Pemberhentian anggota karena tidak memenuhi lagi syarat yang tersebut 
dalam pasal 3 avat (1) huruf e. d, f, dan karena alasan tersebut pada avat ( 1) 
huruf e pasal ini adalah pemberhentian tidak dengan hormat. 

(5) Pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Uisesuaikan dengan Kepu 
tusan Presiden. 

Pasal 6 
(1) Sebelum memangku jabatannya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat bersama· 

sama diambil sumpah/janjinya menurut agamanya masing-masing oleh Ketua 
Mahkamah Agung dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat. 

(2) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau anggota Pimpinan lainnya mengambil 
sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang belum diambil sumpah/ 
janjinya oleh Ketua Mahkamah Agung menurut avat (1) pasal ini. 

Pasal 7 
Bunyi sumpah/janji dimaksud dalam pasal 6 adalah sebagai berikut: 

"Saya bersumpah (menerangkan dengan sungguh·sungguh) bahwa saya untuk 
menjadi anggota (Ketua/Wakil Ketua) Dewan Perwakilan Rakyat langsung 
atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tiada memberikan atau 
menjanjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga. 

Saya bersumpah (berjanji). bahwa saya untuk melakukan atau tidak melaku 
kan suatu dalam jabatan ini tidak sekali-kali akan menerima tangsung atau 
tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian. 

Saya bersumpah (berjanji} bahwa sava senantiasa menjunjung tinggi Amanat 
Penderitaan Rakyat, bahwa sava akan taat dan akan mempertahankan Pancasila 
sebagai dasar dan ideologi Negara. Undang-undang Dasar 1945 dan segala 
Undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang berlaku bagi Negara Repu· 
blik Indonesia; bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga memajukan kesejah· 
teraan Rakyat Indonesia dan bahwa saya akan setia kepada Nusa, Bangsa dan 
Negara Republik Indonesia". 
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BAB IV 
HAK·HAK ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

Ketentuan Umum 

Pasal 8 

(1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat tersebut 
dalam pasal 2, anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak-hak sebagai 
berikut: 

a. mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota; 
b. meminta keterangan (interpelasi); 
c. mengadakan penyelidikan (angket); 
d. mengadakan perobahan (amandemen); 
e. mengajukan pernyataan pendapat; 
f. mengajukan/menganjurkan seseorang jika ditentukan oleh sesuatu perun 

dang-undangan. 

121 Mengenai hak mengajukan Rancangan Undang-undang Usul inisiatif diatur 
dalam BAB X tentang Pembentukan Undang-undang dan Penyelesaian Usul 
usu I. 

Mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota 

Pasal 9 

(1) Setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat secara perseorangan maupun ber 
sama-sama dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Presiden. 

(2) Pertanyaan itu harus disusun singkat serta jelas dan disampaikan kepada 
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dengan tertulis, 

131 Apabila dipandang perlu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dapat merun 
dinqkan dengan penanya tentang isi, bentuk dan sifat pertanyaan itu. 

(4) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat setelah meneruskan pertanyaan-pertanya 
an itu kepada Presiden dengan disertal permintaan agar supaya mendapat 
jawaban dalam waktu yang sesingkat-sikatnya, memperbanyak psrtanvaan 
pertanyaan tersebut untuk dibagikan kepada para anggota. 

(5) Sebelum disampaikan kepada Presiden, pertanyaan-pertanyaan itu tidak dapat 
diumumkan. 

Pasal 10 

(1) Apabila jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tersebut pada pasal 
9 oleh Presiden disampaikan dengan tertulis, maka tidak diadakan pembicaraan 
dengan lisan. 

(2) Penanya dapat meminta supava pertanyaan dijawab dengan lisan. Apabila Presi· 
den memenuhi permintaan itu, maka penanya dalam rapat yang ditentukan 
untuk itu dapat mengemukakan lagi dengan singkat penjelasan tentang perta- 
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nyaan, supaya Presiden dapat memberikan keterangan yang lebih luas tentang 
soal yang terkandung di dalam pertanyaan itu, 

Meminta keterangan (interpelasi) 

Pasal 11 

(1) Sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
yang tidak hanya terdiri dari satu fraksi dapat mengajukan usul kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat untuk meminta keterangan kepada Presiden tentang 
sesuatu kebijaksanaan Pemerintah. 

(2) Usul tersebut pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan kepada pimpinan 
Dewan Perwakilan Rakyat, cnsusun secara singkat, jelas dan ditandatangani 
oleh para pengusul. 

(3) Oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat usul itu kemudian diberi nomor 
pokok. 

Pasal 12 

(1) Dalam rapat pleno berikutnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat memberi· 
tahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat tentang masuknya usul perminta· 
an keterangan kepada Pemerintah. Usul tersebut kemudian diperbanyak dan 
disampaikan kepada para anggota Dewan Perwakilan Rakyat. 

(2) Dalam rapat Badan Musyawarah kepada para pengusul diberi kesempatan 
untuk memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan dari pada usul 
permintaan keterangan tersebut, jika perlu dengan mengadakan tanya-jawab. 
Kemudian Badan Musyawarah menentukan hari dan waktu bilamana usul ter 
sebut dibicarakan dalam rapat Pleno. 

(3) Dalam suatu rapat pleno para pengusul memberikan penjelasan. 
Keputusan apakah usul permintaan keterangan kepada Pemerintah tersebut 
disetujui atau ditolak untuk menjadi permintaan keterangan Dewan Perwakil· 
an Rakyat ditetapkan dalam rapat pleno i tu atau pada rapat pleno yang lain. 

Pasal 13 

(1) Selama suatu usul permintaan keterangan belum diputuskan menjadi perminta· 
an keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, para pengusul berhak mengajukan 
perubahan atau menariknya kembali. 

(2) Pemberitahuan tentang perubahan atau penarikan kembali disampaikan dengan 
tertulis kepada Pimpinan Dewan Perwakilan. Rakyat, dan harus ditanda·tangani 
oleh para pengusul, kemudian diperbanyak dan disampaikan kepada para 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat. 

(3) Apabila jumlah penanda-tangan suatu usu! permintaan keterangan yang belum 
memasuki pembicaraan tingkat I ternyata menjadi kurang dari 30 (tiga puluh) 
orang anggota maka harus diadakan penambahan penanda-tanqan hingga [urn 
lahnya menjadi sekurang·kurangnya 30 (tiga pu1uh) orang anggota dan yang 
tidak hanya terdiri dari satu Fraksi. Apabila sampai dua kali masa persidangan 
ketentuan ini tidak dapat dipenuhi, maka usu I tersebut menjad.i gugur. 
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Pasal 14 

(1) Apabila usul permintaan keterangan kepada Presiden, itu disetujui sebagai per 
mintaan keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, maka permintaan keterangan 
tersebut dikirim kepada Presiden dan Presiden diundang untuk mernber.kan ke 
terangannya. 

(2) Mengenai keterangan Presiden tersebut dalam ayat (1) pasa1 ini diadakan 
pembicaraan dengan memberikan kesempatan kepada pengusul maupun ang 
gota lainnya untuk memberikan pendapatnya. 

(3) Atas pendapat para pengusul dan para anggota lainnya, Pres.den memberikan 
jawaban. 

Pasal 15 

(1) Atas usul sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) orang anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat yang tidak hanya terdiri dari satu Fraksi, Dewan Perwakilan Rakyat 
dapat menyatakan terhadap jawaban Presiden tersebut. 

121 Untuk keperluan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dapat diajukan usul 
Pernyataan pendapat yang diselesaikan rnenurut ketentuan·ketentuan dalarn 
pasal 25 sarnpai dengan pasal 29 Peraturan Tatater tib ini. 

(3) Jika sesudah jawaban Presiden termaksud dalam pasal 14 ayat (2) tidak diaju 
kan sesuai usul pernyataan pendapat, maka pembicaraan mengenai keterangan 
Presiden seperti tersebut pada pasal 14 avat (1) dan ayat (3) dinyatakan se 
lesai oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 

Mengadakan penyelidikan IAngketl 

Pasal 16 

11) Sesuai dengan ketentuan Undang·undang sejumlah anggota yang tidak hanya 
terdiri dari satu Fraksi dapat mengusulkan untuk mengadakan penyelidikan 
mengenai sesuatu hal. 

(2) Usul itu disarnpaikan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat secara tertulis 
dan harus ditanda-tangani oleh para Pengusul. 

Pasal 17 

Usul seperti termaksud dalam pasal 16 beserta penjelasan-penjelasan dan ran 
cangan biava, setelah diberi nomor pokok dan nomor surat oleh Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat diperbanyak dan dibagikan kepada para Anggota Dewan Per· 
wakilan Rakyat dan dikirim kepada Presiden. 

Pasal 18 

Sebelum dirundingkan dalam rapat Pleno, Sadan Musyawarah menetapkan hari 
dan waktu pemeriksaan persiapan usul itu oleh Fraksi-fraksi. 
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Pasal 19 

(1 ) Se lama suatu usu I untuk mengadakan penyel idikan mengenai sesuatu hal 
belum disetujui oteh Dewan Perwakilan Rakyat. para pengusul berhak untuk 
mengadakan perubahan atau menariknya kembali. 

(2) Pemberitahuan tentang perobahan atau penarikan kembali disampaikan dengan 
tertulis kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan harus ditanda-tangani 
oleh para pengusul, yang kemudian setelah diperbanyak disampaikan kepada 
para anggota Dewan Perwakilan Rakyat. 

(3) Apabila jumlah penanda-tangan suatu usul untuk mengadakan penyelidikan 
mengenai sesuatu hal yang belum memasuki pembicaraan tingkat I, ternyata 
menjadi kurang dari jumlah yang dimaksud dalarn pasal 16 ayat (1 ), maka 
harus diadakan penambahan penanda-tangan hingga jumlah mencukupi. 
Apabila sampai dua kali masa persidangan jumlah penanda-tanganan yang di 
perlukan tidak dapat dipenuhi, maka usul yang bersangkutan menjadi gugur 

Pasal 20 
11) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan menerima baik usu I itu, maka 

Dewan Perwakilan Rakyat membentuk Panitia Penyelidikan yang sekurang· 
kurangnya terdiri dari 10 {sepuluh) orang dan menentukan jumlah biayanya. 

(2) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengadakan penyelidikan menen 
tukan juga rnasa-kerja Panitia Penyelidikan yang bersangkutan. 

(3) Atas permintaan Panitia tersebut ayat (1) pasal ini, masa kenanva dapat di 
perpanjang/diperpendek oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 

Pasal 21 

111 Tlap-tiap bulan Panitia Penyelidikan harus memberikan laporan tertulis kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat. Laporan itu setelah oleh Sekretariat Dewan Per 
wakilan Rakyat diberi nomor pokok dan nomor surat, diperbanyak serta diba 
gikan kepada para anggota Dewan Perwakilan Rakyat. 

121 Atas usul 10 {sepuluhl orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat laporan ber 
kala itu dapat dibicarakan dalam rapat Dewan Perwakilan Rakyat kecuali kalau 
Dewan Perwakilan Rakyat menentukan lain. 

Pasal 22 

{11 Setelah selesai dengan pekerjaannya, Panitia Penyelidikan {Angketl memberi· 
kan laporan tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Laporan itu setelah 
oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat diberi nomor pokok dan nomor 
surat, diperbanyak serta dibagikan kepada para anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat dan kemudian dibicarakan dalam rapat Pleno, kecuali kalau Dewan Per· 
wakilan Rakyat memutuskan lain. 

(2) Dewan Perwakilan Rakyat mengambil keputusan atas laporan Panitia Penyeli 
"dikan tersebut dan menyampaikan kepada Presiden. 
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Mengadakan Perubahan (Amandemenl 

Pasal 23 

(11 Hak amandemen adalah hak Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengadakan 
perubahan-perubahan pada sesuatu Rancangan Undang-undang. 

(2) Pokok-pokok usul amandemen dapat dikemukakan dalam pembicaraan tingkat 
11 (Pemandangan Umum). 

(3) Usul-usul amandemen secara nyata dan terperinci disampaikan dengan tertulis 
oleh Fraksi-fraksi dalam pembicaraan tingkat 111, untuk dimusyawarahkan dan 
diambi! keputusannya. 

(4) Usul-usul amandemen pada avat (3) pasal ini harus disertai penjelasan tertulis 
secara singkat dan disampaikan beberapa waktu sebelum rapat-rapat Komisi/ 
Gabungan Komisi/Panitia Khusus dimulai. 

Pasal 24 

Pembicaraan amandemen dalam Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus 
dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Jika terpaksa diarnbil keputusan 
berdasarkan suara terbanyak, maka yang dipungut suara adalah rumusan-rumusan 
baru hasil pendekatan dalam musyawarah. 

Usul pernyataan pendapat 

Pasal 25 

(1) Sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) orang anggota yang tidak hanya terdiri 
dari satu Fraksi dapat mengajukan sesuatu usul pernyataan pendapat dalam 
bentuk memorandum, resolusi atau mosi, baik yang berhubungan dengan seal 
yang sedang dibrcarakan maupun yang mempunyai maksud tersendiri. 

(2) Usul pernyataan pendapat sebagaimana dimaksudkan dalam avat (1) harus di· 
sampaikan kepada Ketua Dewan Perwakjlan Rakyat disenai penjelasan tertulis. 

(3) Oalam rapat yang berikut Ketua Dewan Perwakilan Rakyat/Ketua rapat 
memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat tentang masuknya usul 
tersebut. 

Pasal 26 

Setelah oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat diberi nomor pokok dan 
nomor surat, usul termaksud dalam pasal 25 diperbanyak serta dibagikan kepada 
para anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan dikirimkan kepada Presiden. 

Pasal 27 

(.11 Sadan Musyawarah menetapkan hari dan waktu pembicaraan dalam rapat Pie 
no mengenai usul pernyataan pendapat itu. 

(21 Dalam rapat Pleno yang telah ditetapkan di atas, para pengusul diberi kesem 
patan memberikan penjelasannya dengan lisan atas usul pernyataan pendapat 
itu. 
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(3) Pembicaraan mengenai sesuatu usu I pernyataan pendapat dilakukan dalam dua 
babak pembicaraan dengan memberikan kesempatan kepada: 

a. Anggota·anggota Dewan Perwakilan Rakyat lainnya untuk memberikan 
pemandangannya; 

b. Presiden untut<. menyatakan pendapatnya. Baik dalam rangka babak pembi 
caraan yang pertama maupun dalam babak yang terakhir, para pengusul 
memberikan jawaban atas pemandangan para anggota dan Presiden. 

Pasal 28 

(1) Selama suatu usul pernyataan pendapat belum disetujui oleh Dewan Perwakil· 
an Rakyat, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau menariknya 
kembali. 

(2) Pemberitahuan tentang per-vikan kembali atau perubahan disampaikan secara 
tertulis kepada Pimpinan Dewan Perwskilan Rakyat dan ditanda-tanqani 
oleh para pengusul, kemudian diperbanyak serta disampaikan kepada para 
pengusul, kemudian diperbanyak serta disampaikan keoada para Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. 

(3) Apabila jumlah penanda·tangan suatu usul pernyataan pendapat yang belum 
memasuki pembicaraan tinqk at I ternyata menjadi kurang dari 30 (tiga puluh ), 
maka harus diadakan penambahan penanda·tangan sehingga jumlahnya seku 
rang-kurangnya menjadi 30 (tiga puluh) orang, yang tidak hanya terdiri dari 
satu Fraksi. 
Apabila sampai 2 (dua) kali masa persidangan jumlah penanda tangan yang di· 
maksud tidak dapat dipenuhi, maka usul yang bersangkutan menjadi gugur. 

Pasal 29 
(1) Sebelum perundingan didakan tentang rumusan usul, �leh sekurang-kurangnya 

10 (sepuluh) orang anggota dapat diajukan usu! amandemen. 

(2) Usul amandemen tersebut pada ayat (1) pasal ini yang disertai penjelasan sing 
kat, disampaikan secara tertolis kepada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat. 

(3) Usul amandemen tersebut hanya dapat mengubah rumusan usul pernyataan 
pendapat kalau disetujui oleh pengusul pernyataan pendapat itu. 

(4) Usul amandemen ini dimusyawarahkan dalam rapat-r apat yang diadakan sebe 
lum rapat Pleno tingkat IV. 

Pasal 30 
Pembicaraan di1utup dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat yang 

menerima baik atau menolak usul pernyataan pendapa1 tersebut. 
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Mengajukan/menganjurkan seseorang 
jika ditentukan oleh suatu perundang·undangan 

Pasal 31 

(1) Apabila oleh sesuatu perundang-undangan ditentukan bahwa Dewan Perwakil· 
an Rakyat diwajibkan mengajukan/menganjurkan seseorang calon untuk menq 
isi sesuatu jabatan. maka pengajuan/penganjuran calon itu dibicarakan dalam 
Sadan Musyawarah. 

(2) Pengajuan/penganjuran seperti dimaksud ayat (1) pasal lni sekurang-kurangnya 
terdiri dari 2 (dua) kali jumlah jabatan yang akan diisi. 

(3) Rapat Pleno Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan calon-calon berdasarkan 
pertimbangan-pertimbangan Sadan Musyawarah. 

Pasal 32 

Calon yang telah ditetapkan oleh raoat pleno Dewan Perwakilan Rakyat 
disampaikan secara tertulis kepada Presiden. 

BAB V 
FRAKSI-FRAKSI 

Pasal 33 

(1) Yang dimaksud dengan Fraksi adalah pengelompokan anggota Dewan Perwakil 
an Rakyat yang merupakan pencerminan konstelasi pengelompokan politik 
dalam masyarakat yang terdiri dari unsur-unsur Golongan Politik dan unsur 
unsur Golongan Karya. 

(2) Fraksi-fraksi dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi kerja para 
anggota dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. 

(3) Tlap-tiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat wajib menjadi anggota salah satu 
Fraksi. 

(41 Atas dasar ayat (1) dan ayat (2) pasal ini di dalam Dewan Perwakilan Rakyat 
dibentuk: 
a. Fraksi ABR I; 
b. Fraksi Demokrasi Pembangunan; 
c. Fraksi Karya Pembangunan; 
d. Fraksi Persatuan Pembangunan, 
sebagaimana disebut di dalam lampiran I Peraturan Tata-tertib ini. 

(5) Segala sesuatu tentang pengaturan Fraksi menjadi urusan ,epenuhnya dari 
fraksi masing-masing. 

(6} Dewan Perwakilan Rakyat menyediakan sarana bagi kelancaran pekeriaan 
Fraksi-fraksi. 
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BAB VI 
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

Ketentuan Umum 

Pasal 34 

(1) Pimoinan Dewan Perwakilan Rakyat merupakan satu kesatuan Pimpinan yang 
bersifat ko\ektif serta mencerrninkan Fraksi·fraksi dalam Dewan Perwakilan 
Rakyat. 

(2) Pirnpman Dewan Perwakilan Rakyat terdiri atas seorang Ketua dan 4 {empatl 
orang Wakil Ketua. 

(3) Masa jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat sama dengan masa kerja 
Dewan Perwakilan Rakyat. 

Pemilihan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 

Pasal 35 

(1) Selama Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat belum ditetapkan maka musya 
warah-musyawarahnya untuk sementara waktu dipimpin oleh anggota yang 
tertua usianya dan dibantu anggota yang termuda usianya, yang disebut Pim 
pinan Sementara musyawarah. 

(2) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dipilih dari dan oleh Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat. 

(3) Calon Ketua/Wakil Ketua diusulkan oleh para Anggota dalam satu paket. 

(41 Setiap usul paket harus didukung sedikit·dikitnya oleh 30 (tiga puluh) orang 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat. 

(5) Usul paket tersebut disarnpaikan kepada Pimpinan musyawarah secara tertulis 
dengan disertai daftar tanda-tanqan para pengusul. 

{6) Kepada para pengusul diberikan kesempatan untuk mengemukakan penjelasan 
atas usulnya melalui juru bicara masing-masing. 

{7) Pemilihan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat diusahakan sejauh mungkin 
dengan musyawarah "untuk mufakat sehingga merupakan keputusan secara 
bu lat. 

(8} Jika jumlah penanda-tangan terhadap satu usul paket atau terhadap paket 
paket yang sama isinya telah melampaui jutnlah suara terbanyak sebagaimana 
dimaksud oleh Undang-undang Dasar 1945, maka sebagai upaya untuk menca 
pai musyawarah mufakat, Pimpinan Musyawarah menanyakan pendapat para 
anggota yang tidak menanda·tangani paket-paket atau paket-pakat yang sama 
isinya itu baik secara perseorangan rnaupun me1alui kelompok. 
Berdasarkan pendapat-pendapat itu, Pimpinan musyawarah mentapkan jenis 
paket dengan pendukung suara terbanyak tadi menjadi keputusan Dewan 
Perwakilan Rakyat. 
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(9) Apabila keputusan secara tersebut pada avat (6) dan ayat (7) pasal ini tidak 
tercapai maka pemilihan dilakukan dengan cara keputusan berdasarkan suara 
terbanvak sebagaimana diatur pada BAB XII Peraturan Tata-ter tib ini. 

(10) Apabila Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat sudah terpilih, maka Pirnpinan 
Sementara menyerahkan Pimpinan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 
yang terpilih, 

Pasal 36 

Sebelum memangku jabatannya, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat rnenq 
angkat sumpah/janji menurut ketentuan tersebut pada pasal 6 dan pasal 7 Peratur 
an Tata-tertib ini. 

Pasal 37 

Apabila terjadi lowongan/kekosongan jabatan Ketua/Wakil Ketua, maka Dewan 
Perwakilan Rakyat secepatnya mengadakan pemilihan dan pengisian lowongan/ 
kekosongan tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diberikan 
oleh Sadan Musyawarah dengan mengingat pasal 34 avat 11 ). 

Pasal 38 

(1) Ketua dan Wakil-wakil Ketua bertugas penuh di Dewan Perwakilan Rakyat. 

(2) Apabila Ketua berhalangan maka kewajibannya dilakukan oleh Wakil-wakil 
Ketua dan apabila Ketua dan Wakil·wakil Ketua berhalangan maka rapat di 
pimpin oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang tertua di antara yang 
hadir. 

Tugas·tugas Pimpinan 
Dewan Perwakilan Rakyat 

Pasal 39 

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bertugas: 

1. Merencanakan dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil Ketua 
Dewan Perwakilan serta mengumumkannya kepada raoar Dewan Perwakilan 
Rakyat; 

2. Memimpin rapat Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan ketentuan·ketentuan 
Peraturan Tata-tertib; 

3. Menyimpulkan perscalan-persoalan yang dibicarakan dalam rapat Dewan Per 
wakilan Rakyat; 

4. Menjalankan keputusan-keputusan rapat Dewan Perwakilan Rakyat; 
5. Mengadakan konsultasi dengan Presiden setiap waktu diperlukan; 

6. Menghadiri rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat yang dianggap perlu; 

7. Mencantumkan persoalan-persoalan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 
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da1am acara rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat sedikit-dikitnya sekali 
dalam sebulan; 

8. bertanggungjawab ke dalam dan keluar. 

Pasal 40 

(1) Ketua;Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dalam memimpin r apat-rapat 
hanya berbicara untuk menunjukkan duduk perkara yang sebenarnya atau 
mengembalikan permusyawaratan itu kepada pokok pembicaraan. 

(21 Apabila Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat hendak berbicara 
tentang hal yang hendak dimusyawarahkan, maka ia sementara meningga1kan 
tempat duduknya dan kembali sesudah habis berbicara. Dalam hal demikian 
jabatan Ketua rapat untuk sementara diatur sesuai dengan pasal 38 ayat (2). 

BAB VII 
BADAN MUSYAWARAH 

Kedudukan dan tugas·tugas Badan Musyawarah 

Pasal 41 

{1) Sadan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat bersifat permanen dan bertugas: 

a. menetapkan acara Dewan Perwakilan Rakyat untuk 1 (satu) tahun sidang 
atau 1 (satu)masa sidang atau sebagian dari suatu masa persidangan dan 
menetapkan ancer-ancer waktu penyelesaian suatu masalah, termasuk 
penyelesaian suatu Rancangan Undang-undang, dengan tidak mengurangi 
hak rapat pleno Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengubahnya; 

b. memberikan arah serta pertimbangan kebijaksanaan kepada Pimpinan 
Dewan Perwakilan Rakyat dalam menentukan garis-garis kebijaksanaan yang 
mcnyangkut tugas pokok Dewan Perwakilan Rakyat, maupun mengenai 
tugas-tugas lainnya yang menyangkut kelancaran tugas pokok tersebut, 

c. menentukan kebijaksanaan kerumah-tanggaan Dewan Perwakilan Rakyat 
dan membentuk Panitia Rumah Tangga sebagai pelaksanaannya. 

(2) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah terdiri atas wakil-wakil Fraksi, di 
mana seorang anggota Badan Musyawarah mewakili 10 {sepuluh) orang anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat dengan perincian: 

1. Fraksi Karya Pembangunan diwakili: 
26 orang anggota; 

2. Fraksi Persatuan Pembangunan diwakili: 
9 orang anggota; 

3. Fraksi ABRI diwakili: 
7 orang anggota; 

4. Fraksi Demokrasi Pembangunan diwakili: 
4 orang anggota. 

(3) Badan Musyawarah dipimpin oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. 
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Rapat-rapat dan Pengambilan Keputusan 
Badan Musyawarah 

Pasal 42 

(1) a. Rapat·rapat Sadan Musyawarah untuk menentukan acara persidangan 
Dewan Perwakilan Rakyat dapat dihadiri oleh Ketua·ketua Kornisi atau 
yang mewakilinya dan anggota Komisi atau Panitia Kerja antara Komisi 
yang dipandang perlu oleh Badan Musyawarah. 

b. Ketua Komisi atau yang mewakilinya dan Anggota yang diundang untuk 
hadir mempunyai hak untuk berbicara. 

(2) Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam BAB X 11 
Peraturan Tata-tertib ini, dan dalam hal perhitungan suara terjadi dua atau 
lebih pendapat yang mempunyai pendukung yang sama, maka Pimpinan 
Badan Musyawarah memberikan keputusan terakhir. 

Panitia Rumah Tangga 

Pasal 43 

(1) Sadan Musyawarah membentuk Panitia Rumah Tangga sebagai pelaksana ke 
bijaksanaan kerumah-tanggaan Dewan Perwakilan Rakyat. 

(2) Panitia Rumah Tangga beranggotakan 23 (dua puluh tiga) orang yang mewakili 
Fraksi-fraksi, dengan perincian: 

1. Fraksi Karya Pembangunan diwakili: 
12 orang anggota; 

2. Fraksi Persatuan Pembangunan diwakili: 
5 orang anggota; 

3. Fraksi ABR I diwakili: 
4 orang anggota; 

4. Fraksi Demokrasi Pembangunan diwakili: 
2 orang anggota. 

(3) Keanggotaan Panitia Rumah Tangga tidak boleh dirangkap dengan keanggota 
an Komisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Pimpinan Kornisi 
komisi lainnya. 

(4) Pimpinan Panitia Rumah Tangga ditetapkan oleh Sadan Musyav,:arah, terdiri 
dari seorang Ketua dan 3 (tiga) orang Wakil Ketua, yang mencerminkan Fraksi· 
fraksi. 

(5) Tugas-tugas Panitia Rumah Tangga adalah: 

a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan kewaji ban Sekre 
tariat Dewan Perwakilan Rakyat. 

b. memberikan pertimbangan kepada Badan Musyawarah untuk disarnpaikan 
kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat mengenai: 

1. hasil pemeriksaan rancangan Anggaran Belanja Dewan Perwakilan Rakyat 
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yang telah disiapkan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat. 

2. kebijaksanaan dan garis-garis umum organisasi, tugas dan tata-laksar-a 
Sekretariar. 

3. kelancaran segala urusan kerumah·tanggaan Dewan Perwakilan Rakyat 
dan sarana untuk kelancaran tugas anggota. 

4. pengangkatan, pemberhentian dan kesejahteraan pegawai Sekretariat. 

(6) Dalam melakukan tugasnya Panitia Rumah Tangga bertanggung jawab kepada 
Badan Musyawarah. Laporan tertulis tentang pertanggungan jawab Panitia 
Rumah Tangga disampaikan kepada para anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
tiap masa persidangan. 

BAB VIII 
KOMISl·KOMISI DAN PANITIA KHUSUS 

Ketentuan Umum 

Pasal 44 

(1) Komisi bersifat permanen dan bertugas di bidang perundang-undangan dan 
pengawasan. 

(2) Setiap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat kecuaii Pimpinan Dewan Perwakilan 
Rakyat harus menjadi Anggota dari salah satu Komisi. 

(3) Dewan Perwakilan Rakyat pada tiap permulaan tahun sidang menentukan 
keanggotaan Komisi·Komisi berdasarkan keseimbangan antara jumlah Komisi 
dan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kecuali Komisi Anggaran Pen 
dapatan dan Belanja Negara yang masa keanggotaannya sarna dengan masa ker 
ja Dewan Perwakilan Rakyat. 

(4) Kornposisi dan Anggota Komisi ditentukan pada tlap-nap permulaan tahun 
sidang sesuai dengan perimbangan jumlah keanggotaan dalam fraksi. 

(5) Fraksi dapat menugaskan seorang anggota Komisi lain untuk pengganti semen· 
tara anggota Komisi yang berhalangan. 

(6) Untuk dapat melancarkan tugas Komisi, maka Komisi dapat membentuk satu 
atau lebih Panitia Kerja yang keanggotaannya berasal dari Komisi yang ber 
sangkutan. Panitia Kerja ini bersifat termporer, dan dapat mengambil keputus 
an atas nama Komisi. 

(7) Terhadap masalah·masalah yang ada hubungannya dengan beberapa Komisi 
dapat diadakan rapat Gabungan Komisi. Rapat Gabungan Komisi tersebut 
dapat membentuk Panitia Kerja antara Komisi yang keanggotaannya proporsi 
onil. Panitia Kerja ini mempunyai hak seperti Komisi. 

(81 Setiap anggota 0.wan Perwakilan Rakyat dapat menghadiri rapat-rapat Komisi 
yang bukan Komisinya dengan lebih dahulu memberitahukan kepada Pimpinan 
rapat. 

(9) Komisi dibantu oleh sebuah Sekretariat. 
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Pimpinan 

Pasal 45 

111 Pimpinan Komisi terdiri atas seorang Ketua dan 4 (empat) orang Wakil Ketua 
yang mencerminkan Fraksi-fraksi dan dipilih pada setiap permulaan tahun si 
dang kecuali Pimpinan Komisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

{2) Pimpinan Kornisr drpifih dari dan oleh anggota Komisi, dalam rapat yang dipirn 
pin oleh Pimpman Dewan Perwakilan Rakyat. 

(3) Pimpinan Komisi merupakan satu k esatuan dan ber srtet kolektif. 

(4) Pembagian tugas di antara Ptmpinan Korrusi dratur sendiri berdasarkan tugas 
tugas pokok Komisi. 

Tugas-tugas pokok Komisi 

Pasal 46 

111 Di bidang perundang·undangan: 

a. Mempersiapkan perumusan dan penyelesaian terhadap Rancangan Undang· 
undang sesua! dengan bunyi pasal 90 dan pasa! 93 yang menjadi urusan 
Komisi rnaainq-masmq. 

b. 1. Melakukan sesuatu tugas atas keputusan Dewan Perwakilan Rakyat; 
2. Mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat usul-usul Rancangan Un 

dang-undang atas usul-usul dan laporan-Iaporan tentang soal-soal yang 
termasuk dalam urusan Komisi masi.tq-masinq; 

3. Mengusulkan kepada Badan Musyawarah hal-hal yang dianggap perlu 
untuk dimasukkan dalam ac.ara Dewan Perwakilan Rakyat; 

4. Mengadakan peninjauan-peninjauan yang dianggap perlu oleh Komisi 
yang anggarannya dibebankan kepada anggaran Dewan Perwakilan Rak· 
vat. dengan ketentuan bahwa apabila ada perbedaan pendapat antara 
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan Komisi maka keputusan Sadan 
Musyawarah yang menentukan; 

5. Mengadakan hearing dan public-hearing, tentang hal-hal yang termasuk 
dalam urusan Komisi masing-masing antara lain dengan jalan memperha 
tikan surat-surat yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
dan menerima pihak-pihak yang berkepentingan. 

c. Memberikan bahan-bahan pemikiran kepada Komisi Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk 
dijadikan bahan pertimbangan dalam kebijaksanaan penyusunan Rancangan 
Anggar;1n Pendapatan dan Belanja Negara. 

121 Di bidang pengawasan: 

a. 1. Melakukan sesuatu tugas atas keputusan Dewan Perwakilan Rakyat; 
2. Membantu mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh Presiden 

dalam menjalankan Undang-undang dan kebijaksanaannya yang termasuk 
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dalam urusan Komisi masing-masing, dalam hat Komisi dapat mengambil 
kesimpulan; 

3. Mengadakan hearing dan public-hearing tentang hal-hal yang termasuk 
dalam urusan Kornisi masing-rnasing, antara lain dengan jalan rnernper 
hatikan surat-surat yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
dan rnenenrna pihak-pi hak yang berkepentingan; 

4. Mengadakan rapat kerja dengan Presiden untuk mendengarkan keterang· 
annya atau mengadakan pertukaran pikiran tentang tindakan-tindakan 
yang sudah atau akan dilakukan oleh Menteri-menteri yang bersangkutan, 
dalam hal ini Komisi dapat mengambil kesimpulan; 

5. Mengajukan pertanyaan·pertanyaan tertulis kepada Presiden dalam rang 
ka rapat·ker ia: 

6. Mengusulkan kepada Badan Musyawarah hal-hal yang dianggap perlu 
untuk dimasukkan ke dalam acara Dewan Perwakilan Rakyat. 

b. Mengadakan peninjauan-pen injauan yang dianggap perlu oleh Komisi 
yang anggarannya dibebankan kepada Anggaran Belanja Dewan Perwakilan 
Rakyat, dengan ketentuan bahwa apabila ada perbedaan pendapat antara 
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Komisi, maka Keputusan Ba 
dan Musyawarah yang menentukan. 

c. Mengawasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ter 
masuk dalam urusan Komisi masing·masing. 

Pasal 47 

Jumlah Komisi-Komisi serta lapangan pekerjaannya ditetapkan oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat dan menjadi lampiran 11 dari Peraturan Tata Tertib ini. 

Komisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

Pasal 48 

(1) Tugas·tugas Komisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah : 

a. Dalam tahap persiapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Ne 
gara memberikan bahan-bahan pemikiran kepada Pemerintah, untuk dapat 
dipergunakan sebagai bahan pertimbangan oleh Pemerintah dalam menentu 
kan kebijaksanaannya. Dalam hubungan dengan penyusunannya, akhirnya 
Pemerintah sendiri yang melakukannya; 

b. Memherikan pendapat kepada Dewan Perwakilan Rakyat mengenai Nota 
Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Be\anja Negara yang 
diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat; 

c. Menampung dan membicarakan semua bahan-baban mengenai Rancangan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yaitu bahan-bahan yang didapat 
kan dari: 

1. Pemandangan umum para anggota Dewan Perwakilan Rakyat beserta 
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jawaban Pemerintah; 

2. Pendapat-pendapat/saran-saran para anggota Badan Musyawarah; 

3. Usul-usul dan keinginan dari masing-masing Komisi; 
4. Usul-usul dan keinginan dari masing-masing Fraksi; 

d. Meneliti perkembangan keuangan Negara dalam keseluruhannya; 

e. Menqawasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belania Negara setelah 
disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan mengajukan pendapatnya atas 
Rancangan Tambahan dan Perobahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara yang diajukan oleh Presiden; 

f. Meneliti pertanggungan ;awab Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
dan memberikan pendapatnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat; 

g. Memberikan pendapatnya mengenai hasil pemeriksaan dari Sadan Perne 
riksa Keuangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 

(2} Dalam rangka melaksanakan apa yang disebut ayat 11} pasal ini, Komisi Ang 
garan Pendapatan dan Belanja Negara dapat berhubungan dengan semua De 
partemen dan Lembaga-lembaga Negara. 

(3} Jumlah anggota Komisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebanyak 
46 orang anggota terdiri dari: 

Fraksi Karya Pembangunan: 
26 orang anggota; 

Fraksi Persatuan Pembangunan: 
9 orang anggota; 

Fraksi ABRI: 
7 orang anggota dan 

Fraksi Demokrasi Pembangunan: 
4 orang anggota; 

(4) Pimpinan Komisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan oleh 
sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat, setelah Pimpinan terlebih dahulu 
memusyawarahkan dengan Pimpinan Fraksi. 

Panitia Khusus 

Pasa\ 49 

(1) Dewan Perwakilan Rakyat, jika menganggap perlu dapat membentuk suatu 
Panitia Khusus di antara anggota Dewan PerwakHan Rakyat untuk melakukan 
tugas-tugas tertentu antara lain dalam hal sesuatu FJancangan Undang-undang 
atau Rancangan Undang-undang Usul lnisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat 
yang harus diselesaikan dalam waktu singkat dan atau penyelesaiannya me 
nyangkut beberapa Komisi. 

(2) Panitia Khusus terdiri dari sekurang-kurangnya 5 (tirna) orang anggota terma 
suk seorang Ketua, yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atas usul 
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Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, setelah mendengar keinginan dari Fraksi 
fraksi. 

(3) Tlap-tiap pembentukan Panitia Khusus harus disertai ketentuan tentang tugas 
kewajibannya dan tentang tarnanva waktu menyelesaikan tugas kewajiban itu. 

(4} Ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Komisi·komisi tentang repat-rapat 
berlaku juga baqi Panitia Khusus. 

(5) a. Hasil pekerjaan Panitia Khusus dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rak· 
yat. 

b. Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan cara mempergunakan hasil pekerja 
an Panitia Khusus. 

(8) Panitia Khusus dibubarkan setelah tugasnya dianggap selesai. 

BAB IX 
PERSIDANGAN DAN RAPAT·RAPAT DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT 

Ketentuan Umum 

Pasal 50 

(11 Tahun Sidang Dewan Perwakilan Rakyat dimulai pada tanggal 16 Agustus 
dan diakhiri pada tanggal 15 Agustus tahun berikutnya. Apabila tanggal 16 
Agustus [atuh pada hari Ii bur, maka pembukaan Tahun Sidang dapat dilakukan 
pada hari kerja sebelumnya. 

(2) Pada hari permulaan Tahun Sidang acara pokok adalah Pidato Kenegaraan 
Presiden di hadapan rapat Pleno Dewan Perwakilan Rakyat. 

Persidangan/Rapat·rapat 

Pasal 51 
(1) Tahun Sidang dibagi atas 4 (empat) masa persidangan. 
(2) Tiap-tiap masa persidangan meliputi masa sidang dan masa-reses. 

131 Masa-masa persidangan ditetapkan oleh Badan Musyawarah dengan memper 
hatikan penyelesaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan 
Tambahan/Perobahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tepat pada 
waktunya. 

(4) Dalam hal Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat, Pimpinan Dewan 
Perwal<ilan Rakyat jika menganggap perlu, dalam masa reses dapat diadakan 
rapat-rapat/peninjauan. 

Pasal 52 

(1) Ketua atau Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat membuka Sidang pada 
hari pertama suatu rnasa persidangan dengan pidato pembukaan Sidang dan 
menutup Sidang pada hari terakhir suatu masa sidang dengan pidaro penutupan 
Si dang. 
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(2) Pidato pembukaan Sidang terutama menguraikan pekerjaan-pekerjaan yang di· 
hadapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat, sedang pidato penutupan sidang tar 
utarna mengemukakan hasil-hasil pekerjaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam 
masa·sidang yang bersangkutan. 

Pasal 53 

(1) Rapat Pleno Luar Biasa dapat diadakan dalam masa reses, jika: 

a. diminta oleh Presiden; 
b. dikehendaki oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan 

Badan Musyawarah. 
c. diusulkan oleh sekuranq-kuranqnva 30 (tigapuluhl orang anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, dengan persetujuan Sadan Musyawarah. 

(21 Dalam hal-hal yang dimaksud pada ayat (1 I pasal ini, Pimpinan Dewan Per· 
wakilan Rakyat mengundang anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 
untuk menghadiri Rapat Luar Biasa termaksud. 

Pasal 56 

(1) Sebelum menghadiri rapat, setiap anggota menanda-tangani daftar hadir. 

(2) Apabila daftar hadir telah ditanda·tangani oleh lebih dari separoh jumlah ang 
gota sidang, maka Pimpinan membuka rapat. 

(3) Jika pada waktu yang telah ditetapkan untuk pembukaan rapat jumlah anggota 
yang diperlukan belum juga tercapai maka pimpinan menunda rapat selama 
lamanya 1 (satu I jam. 

(41 Jika pada akhir waktu pengunduran belum juga tercapai jumlah yang ditentu 
kan pada ayat (2) pasal ini, maka Pimpinan membuka rapat. 

(51 Untuk dapat mengambil keputusan diperlukan qourum sebagaimana diatur 
dalam BAB X 11 tentang Tata-car a Pengambilan Keputusan. 

Pasal 54 

Waktu-w"aktu rapat Dewan Perwakilan Rakyat ialah: 

a. paqi hari Senin sampai dengan Kamis jam 09.00 sampai jam 14.00; 
hari Jum'at mulai jam 08.00 sampai jam 11.00; 
hari Sabtu mulai jam 09.00 sampai jam 12.30; 

b. malam : mulai jam 19.00 sampai jam 23.30. 

Pasal 56 

(1) Sesudah rapat dibuka, Sekretaris memberitahukan surat-surat masuk dan 
surat-surat keluar sejak rapat yang terakhir. 

(2) Surat-surat masuk dan keluar dibicarakan dalam rapat apabila dianggap perlu 
o\eh rapat. 
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Permusyawaratan 

Pasal 57 

(1) Anggota berbicara setelah mendapat ijin dari Ketua rapat, di ternpat yang telah 
disediakan, 

(2) Ketua rapat hanya dapat berbicara untuk menunjukkan duduk perkara yang 
sebenarnya atau untuk menqernbefican kepada pokok pembicaraan. 

(3) Apa bi la Ketua rapat hendak berbicara tentang hal yang dirundingkan, maka ia 
menyerahkan pimpinan rapat kepada Anggota Pimpinan yang lain dan untuk 
sementara meninggalkan tempat duduknya. 

(4) Pembicara tidak boleh diganggu selama berbicara. 

Pasal 58 

(1) Pimpinan dapat mengadakan ketentuan mengenai lamanya para anggota 
berbicara. 

(2) Bilamana pembicara melampaui batas waktu yang telah ditetapkan, pirnpinan 
rapat memperingatkan pembicara supava mengakiri pembicaraannya, dan 
pembicara harus mentaati peringatan itu. 

Pasal 59 

.(1) Sebelum pembicara, para pembicara mendaftarkan nama terlebih dahulu; 
pendaftaran tersebut dapat juga dilakukan oleh Fraksinya. 

(2) Anggota yang belum mendaftarkan namanya sebagai termaksud dalam ayat 
(1) pasal ini, tidak berhak ikut berbicara, kecuali bila menurut pendapat pim 
pi nan rapat ada alasan-alasan yang dapat diterima. 

Pasal 60 

(1) Giliran berbicara diberikan menurut urutan permintaan. 

(2) Untuk kepentingan permusvawaratan, Pimpinan rapat dapat mengadakan 
penyimpangan dari urutan berbicara yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini. 

(3) Seseorang anggota yang berhalangan pada waktu mendapat giliran berbicara, 
dapat diganti oleh seorang anggota se-Fraksinva sebagai pembicara. 

Pasal 61 

Setiap waktu dapat diberikan kesempatan interupsi kepada anggota untuk: 

a. minta penjelasan tentang duduk perkara sebenarnya mengenai soal yang di- 
bicarakan; 

b. menjelaskan soal-soal yang menyangkut dirinya; 

c. mengajukan usu I prosedur mehgena i soal yang sedang dibicarakan; 

d. mengajukan usul untuk menunda sementara permusyawaratan. 

280 



Pasal 62 

Agar supava dapat menjadi pokok permusyawaratan, maka suatu usul pro 
sedure mengenai soal yang sedang dibicarakan dan usul menunda permusyawaratan 
sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 61 huruf c dan d harus disokong oleh seku 
rang-kurangnya seorang anggota lain yang hadir, kecuali apabila usul itu diajukan 
oleh Pimpinan rapat. 

Pasal 63 
(1) Seorang anggota yang diberi kesempatan mengadakan interupsi mengenai 

salah satu hal tersebut dalam pasal 61 tidak boleh melebihi waktu 10 (sepuluhl 
men it. 

(2) Terhadap pembicaraan mengenai hal-hal tersebut dalam pasal 61 huruf a dan b 
tidak diadakan perdebatan. 

(3) Sebelum rapat melanjutkan permusyawaratan mengenai .soal-soal yangmenjadi 
acara rapat hari itu, jika dianggap perlu Pimpinan rapat dapat mengambil 
keputusan terhadap pembicaraan mengenai hal-hal tersebut dalam pasal pl 
huruf c dan d. 

Pasal 64 

( 1 I Penyimpangan dari pokok pembicaraan, kecuali dalam hal-hal tersebut dalam 
pasal 61 tidak diperkenankan. 

(21 Apabila seorang pembicara menyimpang dari pokok pembicaraan, maka Pim· 
pinan rapat dapat memperingatkan dan meminta supaya kembali kepada 
pokok pembicaraan. 

Pasal 65 

11 I Apabila seorang pembicara dalam rapat mempergunakan kata-kata yang tidak 
layak, mengganggu ketertiban atau menganjurkan untuk melakukan perbuetan· 
perbuatan yang bertentangan dengan hukum, pimpinan rapat dapat membari 
nasehat dan memperingatkan supaya pembicara tertib kembali. 

121 Dalam hal demikian, Pimpinan rapat memberi kesempatan kepada pembicara 
yang bersangkutan untuk menarik kembali kata·kata yang menyebabkan 
ia diberi peringatan. Jika ia memenuhi permintaan Pimpinan rapat tersebut, 
maka kata·kata tidak dimuat dalam risalah, laporan atau catatan tentang pe 
rundingan itu dan dianggap sebegai tidak diucapkan. 

Pasal 66 
11 I Apabila seorang pembicara tidak memanuhi peringatan Pimpinan rapat sebagai 

tarsebut dalam pasal·pasal 64 dan 65 ayat (1 I atau mengulangi pelanggaran ter 
sebut di atas, Pimpinan rapat dapat melarangnya meneruskan pembicaraan. 

121 Jika dianggap perlu, Pimpinan rapat dapat melarang pembicara yang dimaksud 
dalam pasal 65 ayat (1) untuk terus menghadiri rapat yang merundingkan 
soal yang bersangkutan. 
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(3} Jika anggota yang bersangkutan tidak dapat menerima keputusan Pimpinan 
rapat yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, maka kepada anggota itu diberi 
kesempatan berbicara selama-lamanya 10 (sepuluh) menit untuk memberikan 
penjelasan seperlunya dengan ketentuan, bahwa rapat tidak mengadakan per 
debatan mengenai penjelasan itu dan Pimpinan rapar langsung mengambil 
keputusan tentang boleh atau tidaknya Anggota yang bersangkutan untuk 
terus menghadiri rapat. 

Pasal 67 

(1) Apabila seorang anggota melakukan perbuatan yang mengganggu ketetiban 
rapat, Pimpinan rapat memperingatkan agar Anggota tersebut menghentikan 
perbuatan itu. 

(2) Jika peringatan tersebut pada ayat ( 1 I pasal ini tidak diindahkan, Pimpinan 
rapat dapat menyuruh Anggota ini untuk meninggalkan rapat. 

(3) Apabila Anggota tersebut tidak mengindahkan perintah tersebut pada ayat (2) 
pasal ini, atas perintah Pirnpinan rapat, ia dapat dikeluarkan dengan paksa dari 
ruangan rapat. 

(4) Yang dimaksud dengan ruangan rapat ialah ruangan yang dipergunakan untuk 
rapat termasuk ruangan untuk umum, undangan dan para tamu lainnya. 

Pasal 68 

(1} Apabila Pimpinan rapat menganggap perlu, rnaka ia boleh menunda rapat. 
(2) Lamanya penundaan rapat tidak boleh melebihi waktu 24 {dua puluh empat) 

jam. 

Sifat-sifat rapat 

Pasal 69 

(1) Rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali 
rapat-rapat Sadan Musyawarah. 

(2) Dalam hal-hal tertentu dapat diadakan rapat tertutup. 

Pasal 70 

(1 I Rapat Pleno tertutup Dewan Perwakilan Rakyat dapat diadakan atas keputusan 
Rapat Pleno Dewan Perwakilan Rakyat atau Badan Musyawarah. 

(2) Rapat·rapat Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus dapat diadakan tertutup 
atas keputusan Komisi/Gabur1gan Komisi/Panitia Khusus yang bersangkutan. 

(3) Rapat-rapat tertutup hanya dihadiri oleh para anggota dan mereka yang diun 
dang. 
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Pasal 71 

(1 I Jika pada waktu rapat terbuka, jika Pimpinan rapat memandang perlu atau 
salah satu Fraksi atau Pemerintah meminta untuk dijadikan rapat tertutup 
maka Pimpinan rapat mempersilahkan para undangan dan peninjau meninggal· 
kan rapat. 

(2) Kemudian rapat memutuskan apak ah permusyawaratan selanjutnya dilakukan 
dalam rapat tertutup. 

Pasal 72 

(1) Pembicaraan-pembicaraan dalam rapat tsrtutup adalah untuk tldak . diumum· 
kan, kecuali jika rapat memutuskan untuk mengumumkan seluruhnya atau 
sebaqiannva. 

(2) Atas usul Pimpinan atau salah satu Fraksi atau Pemerintah, rapat dapat pula 
memutuskan bahwa pembicaraan-pembicaraan dalam rapat tertutup bersifat 
rahasia. 

(3} Penghapusan sifat rahasia itu dapat dilakukan terhadap seluruh atau sebagian 
pembicaraan-pembicaraan. 

{4) Rahasia itu harus dipegang o\eh mereka yang berhubung dengan pekerjaannya, 
kemudian mengetahui apa yang dibicarakan itu. 

Risalah, Catatan dan Laporan 

Pasal 73 
Untuk setiap rapat Pleno Dewan Perwakilan Rakyat serta pembicaraan dalarn 

rapat gabungan segenap Komisi dibuat risalah resmi, yakni laporan tulisan cepat 
yang selain dari pada memuat semua pengumuman dan pembicaraan yang dilakukan 
dalam rapat, memuat juga: 
a. ternpat dan acara rapat: 
b. hari/tanggal rapat dan jam permulaan serta penutupan rapat: 
c. Ketua dan Sekretaris rapat: 
d. nama-nama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir; 
e. nama-nama Menteri/Wakil Pemerintah yang hadir; 
f. nama-nama pembicara dan pendapat masing-masing; 
g. keterangan tentang keputusan/kesimpulan. 

Pasal 74 

(1) Sesudah rapat selesai, maka selekas-lekasnva kepada Pimpinan rapat dan para 
pembicara yang bersangkutan, disampaikan risalah sementara rangkap dua 
untuk dikoreksi. 

(21 Dalam tempo 4 (empat)hari. sejak disampaikannya risalah sementara setiap 
pembicara yang bersangkutan rnendapat kesempatan untuk mengadakan oe 
robahan dalam bagian risalah yang memuat pidatonya, dan mengembalikan 
kepada Bagian Risalah. 
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(3) Sesudah tempo yang dimaksud dalam ayat 121 pasal ini lewat, maka risalah 
resmi dibuat, dan setelah ditanda-tangani oleh Ketua rapat selekas-lekasnya 
disampaikan kepada para anggota dan Pemerintah, 

(41 Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat mengambil keputusan, apabila timbul 
perselisihan tentang isi Risalah-risalah resmi. 

Pasal 75 

111 Pade permulaan pembicaraan tingkat 111, Komisi/Gabungan Komisi/Panitia 
Khusus yang bersangkutan menunjuk seorang atau lebih di antara Anggota 
anggotanya sebagai Pelapor. 

(2) Untuk setiap pembicaraan dalam Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus 
dibuat laporan singkat dan catatan Sementara oleh Sekretaris rapat. 

(3) Laporan Singkat yang memuat kesimpulan-kesimpulan/keputusan-keputusan 
rapat dibuat segera setelah rapat selesai dan disampaikan kepada Pimpinan 
Dewan Perwakilan Rakyat dan Pimpinan Sekretariat Dewan Perwakilan Rak· 
yat. 

141 Setelah Catatan Sementara dikoreksi oleh para pembicara. maka dibuat catatan 
Tetap yang memuat: 
a. tern pat dan acara rapat; 
b. hari/tanggal rapat dan jam permulaan serta penutupan rapat: 
c. Ketua dan Sekretaris rapat; 
d. nama-nama Anggota Dewan Perwakllan Rakyat yang hadir; 
e. nama·nama Menteri/Wakil Pemerintah yang hadir; 
f. nama dan jabatan yang diundang dalam hearing/public-hearing; 
g. nama-nama pembicara dan pendapat masing-masing; 
h. keterangan tentang keeutusan/kesimpulan. 

151 Catatan Tetap yang dimaksud dalam avat (41 pasal ini setelah ditandatangani 
oleh Ketua rapat dan Pelapor/pelapor-pelapor diperbanyak dan disampaikan 
kepada para anggota Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus serta Menteri/ 
menteri yang bersangkutan. 

Pasal 76 

(1) Setelah pembicaraan tingkat 111 selesai, oleh Palapor/para Pelapor bersarna 
same pimpinan Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus dengan bantuan 
pegawai Sekretariat, segera dibuat laporan Komisi/Gabungan Komisi/Panitia 
Khusus yang memuet pokok dan kesimpulan pambicaraan-pembicaraan dalam 
Komisi/Gab<fflgan Komisi/Panitla Khusus. 

(2) Di dalam laporan ltu tidak dimuat nama·nama pembicara. 

(31 uporan ini ditandatangani oleh · Ketua rapat den Pelapor/Pelapor-pelapor 
yang bersangkutan. 
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Pasal 77 

(1) Laporan KomisiiGabungan Komisi/Panitia Khusus disampaikan kepada para 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam rapat Pleno. 

(2) Setelah Laporan Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus disampaikan kepada 
rapat Plano Dewan Perwakilan Rakvat, maka tugas Komisi dianggap selesai. 

Pasal 78 

(1) Mengenai rapat-'.:ertutup dibuat risalah atau atas instruksi Pimpinan rapat hanya 
dibuat catatan rapat tentang perundingan yang dilakukan. 

(2) Pada risalah atau catatan rapat itu harus dicantumkan dengan jelas pernyataan 
mengenai sitat rapat: 

a. "HANYA UNTUK YANG DIUNDANG", untuk rapat tertutup pada umum 
nya. 

b. "RAHASIA", untuk rapat tertutup yang dimaksudkan dalam pasal 72 
ayat (2). 

(3) Rapat dapat memutuskan, bahwa sesuatu hal yang dibicarakan dalam rapat 
tertutup tidak dimasukkan dalam laporan. 

Kehadiran Presiden dan Menteri·menteri 

Pasal 79 

(1) Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengundang Presiden atau para Menteri 
untuk menghadiri rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat. 

(2) Apabila Presiden berhalangan hadir, maka ia diwakili oleh Menteri yang ber 
sangkutan. 

Pasal 80 

{1) Atas undangan Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden atau Menteri yang di 
kuasakan olehnya menghadiri rapat Dewan Perwaki Ian Rak\(at. 

(2) Undangan tersebut dalam ayat (1) pasal ini disampaikan kepada Presiden atau 
Menteri yang dikuasakan olehnya dengan rnenqernukakan persoalan yang akan 
dimusyawarahkan serta persoalan tersebut. 

(3) Tanpa mendapat undangan, para Menteri dapat pula mengunjungi rapat-rapat 
Pleno Dewan Perwakilan Rakyat. 

Pasal 81 

(1) Presiden dan para Menteri mempunyai tempat duduk yang tertentu dalam 
ruangan rapat Dewan Perwakilan Rakyat. 

{2) Pimpinan rapat mempersilahkan Presiden atau Menteri berbicara apabila setiap 
kali ia menghendakinya. 

285 



Cara mengubah Acara Rapat-rapat yang sudah ditetapkan 

Pasal 82 
Acara rapat yang sudah ditetapkan oleh Sadan Musyawarah segera diperba 

nyak dan dibagikan kepada para anggota Dewan Perwakilan Rakyat selambat 
lambatnya 3 (tiga) hari sebelum acara tersebut berlaku. 

Pasal 83 

Usul-usul perobahan mengenai acara yang sudah ditetapkan oleh Sadan 
Musyawarah, baik berupa perobahan-perobahan waktu dan atau pokok-pokok 
pembicaraan baru yang hendak dimasukkan ke dalam acara, disampaikan secara 
tertulls kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk segera dibicarakan dalam rapet 
Baden Musyawarah. Dalam hal yang belakangan ini harus disebutkan pokok pem 
bicaraan yang diusulkan dan waktu yang diminta untuk dimasukkan dalam acara. 

Pasal 84 

(1 I Usul perobahan itu harus diajukan oleh salah satu Fraksi atau oleh Pimpinan 
Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus. 

(2) Usul perobahan itu harus diajukan selambat·lambatnya 2 (dua) hari sebelum 
acara rapat yang bersangkutan mulai berlaku. 

Pasal 85 

(1) Pada hari mulai berlakunya acara rapat, Sadan Musyawarah membicarakan 
usul-usul perobahan acara yang masuk dalam waktu yang telah ditetapkan 
sebagai yang dimaksud dalam pasal 84, avat 12). 

121 Apabila ternyata tidak ada usul-usul masuk dalam waktu yang ditentukan 
itu, maka acara rapat yang telah ditetapkan oleh Sadan Musyawarah berlaku 
terus. 

Pasol 86 

Dalam keadaan yang memaksa, maka dalam rapat Pleno yang sedang berlanq- 
sung dapat diajukan usul perobahan acara oleh: ,. 
2. 
3. 
4. 

Presiden; 
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat; 
Badan Musyawarah; 
Salah satu Fraksi. 

Undangan dan Peninjauan rapat 

Pasal 87 
(1) Undangan ialah seseorang yang bukan anggota Dewan Perwakilan · Rakyat 

yang hadir dalam rapat atas undangan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. 
12) Undangan dapat berbicara atas permintaan Pimpinan rapat . • 
13) Undangan tidak mempunyai hak suara. 

14) Undangan wajib mentaati Tata-tertib Dewan Perwakilan Rakyat. 
15) Undangan duduk di tempat yang telah disediakan. 
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Pasal 88 

(11 Peninjau rapat ialah seseorang bukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
yang mengikuti rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat. 

{2) Para Peninjau harus mentaati segala_ketentuan mengenai ketertiban yang diatu:· 
oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 

{3) Para Peninjau dilarang menyatakan setuju atau tidak setuju, baik dengan 
perkataan maupun dengan cara lain. 

(41 Para Peninjau duduk di tempat yang telah disediakan. 

Pasal 89 

(11 Pimpinan rapat menjaga agar ketentuan dalam pasal 87 dan 88 diperhatikan 
dan memelihara suasana tertib. 

(21 Apabila ketentuan-ketentuan ini dilanggar, maka Pimpinan rapat dapat memin· 
ta para Peninjau yang mengganggu ketertiban untuk meninggalkan ruangan 
rapat. 

(31 Pimpinan rapat berhak mengeluarkan dari ruangan raoat dengon paksa Penin 
jau-peninjau yang tidak mengindahkan permintaan itu kalau perlu dengan ban 
tuan Alat Negara. 

(41 Dalam hal terjadi apa yang dimaksud ayat (21 pasal ini, Pimpinan rapat dapat 
jugs menutup rapat. 

BAB X 
PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DAN 

PENJE LASAN USU L-USU L 

Katentuan Umum 

Pasal 90 

(11 Semua Rancangan Undang-undang baik yang diajukan oleh Pemerintah rnau 
pun Rancangan Undang-Undang Usul lnisiatif dan usul-usul lain sesudah di 
terlma oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat diberi nomor pokok, diper 
banyak dan disampaikan kepada para anggota Dewan Perwakilan Rakyat. 

(2) Terhadap pembentukan Undang-undang dan penyelesaian usul-usul lain yang 
dimaksud avat (1) pasal ini dilakukan pembicaraan berturut-turut: 

tingkat I 
tingkat 11 
tingkat 111 
tingkat IV 

rapat pleno terbuka; 
rapat pleno terbuka; 
rapat Komisi; 
rapat Pleno terbuka, 

kecuali kalau Sadan Musyawarah menentukan lain. 

(31 Sebelum dilakukan pembicaraan tingkat 11, 111 dan IV diadakan rapat-rapat 
Fraksi. 
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(4) Apabila dianggap perlu oleh Sadan Musyawarah, maka pembicaraan tingkat 
Ill dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dapat dilakukan dalam r apat Gabungan 
antar Komisi atau dalam suatu Panitia Khusus seperti dimaksud dalam pasal 
49 Peraturan Tata-tertib ini. 

Pasal 91 

Pembicara tingkat I ialah: 

Penjelasan dalam rapat Pleno terbuka atas Rancangan Undang·undang/Usul 
lnisiatif dan usul-usul lain oleh Pemerintah/para Pengusul seperti dimaksud pasal 
90ayat (1). 

Pasal 92 

(1) Pembicara tingkat II ialah: 

Pemandangan Umum dalam rapat Pleno terbuka oleh para anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat. 

(2) a. Terhadap pemandangan umum, para anggota atas Rancangan Undang 
undang Usul lnisiatif dan usul-usul lainnya, wakil para Pengusul diberi ke 
sernpatan untuk menanggapinya, dan sesudah itu Pemerintah memberi 
kan tanggapannya pula. 

Pasal 93 

(1) Pembicaraan tingkat Ill ialah: 

Pembahasan dalam Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus. 

(2) Pembahasan tersebut dalam ayat (1) pasal ini dilakukan: 

a. Bersama-sama dengan Pemerintah apablla Rancangan Undang·undang diaju 
kan oleh Pemerintah; 

b. Bersama-sama dengan para Pengusul dan Pemerintah, apabila membahas 
Rancangan Undang-undang Usul lnsiatif dan usul-usul yang lain; 

c. Di kalangan sendiri apabila dipandang perlu, tanpa mengurangi ketentuan 
tersebut dalam huruf a dan b ayat ini. 

(3) Jika pembahasan tersebut dalam avat (11 dilakukan dalam rapat Gabungan 
Komisi, Sadan Musyawarah menentukan Pimpinan Komisi mana yang harus 
memimpin. 

Pasal 94 

Pernbicaraan ' tingkat IV ialah: Pengambilan keputusan dalam rapat Pleno 
terbuka dengan didahului pendapat terakhir dari Fraksi-fraksi yang dapat pula 
memuat catatan·catatan tentang pendiriannya {minderheidsnota), dan jika Pe 
merintah memandang perlu dapat memberikan sambutan. 
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Rancangan Undang-undang 

Pasal 95 

I 11 Rancangan Undang-undang yang diajukan oleh Pemerintah kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat berdasarkan pasal 5 avat (1) yo. Pasal 20 ayat (1) Undang 
undang Dasar 1945 disampaikan dengan Arnanat Presiden kepada Pimpinan 
Dewan Perwakilan Rakyat. 

(2) Amanat Presiden yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini menyebut juga Men· 
teri/Menteri-menteri yang akan mewakili Pemerintah di da!am melakukan 
pembicaraan dengan Dewan Perwakilan Hakvat. 

Pasal 96 
Di dalam rapat Pleno berikutnya setelah Rancangan Undang-undang terse 

but diterima oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, Pimpinan r apat mem 
beritahukan kepada para anggota Dewan Perwakilan Rakyat tentang masuknya 
Aancangan Undang-undang tersebut, 

Pasal 97 

{1) Jika suatu Rancangan Undang-undang dan suatu Rancangan Undang-undang 
Usul lnisiatif mengenai persoalan yang sama diterirna oleh Pimpinan Dewan 
Perwakilan Rakyat dan sama-sama belum diacarakan maka Sadan Musyawarah 
menentukan Rancangan Undang-undang mana yang dijadikan pokok dan Ran 
cangan Undang-undang yang mana dianggap sebagai bahan pelengkap setelah 
Pembicaraan tinqkat II. 

(2) Jika salah satu di antara dua Rancangan Undang-undang yang dimaksud dalam 
ayat {1) pasal ini telah memasuki pembicaraan tingkat I, maka Rancangan 
Undang-undang yang lain dianggap bahan pelengkap. 

Pasal 98 

Rancangan Undang-undang yang disampaikan oleh Pemerintah kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat dapat ditarik kembali oleh Pemerintah sebelum me 
masuki pembicaraan tingkat IV. 

Rancangan Undang-undang Usul lnisiatif 

Pasal 99 
(1) Rancangan Undang-undang yang diajukan oleh para anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat berdasarkan pasal 21 avat (1) Undang·undang Dasar 1945 harus disertai 
memori penjelasan dan ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh I 
orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang tidak hanya terdiri dari satu 
Fraksi. 

(21 Tiap-tiap pengajuan Rancangan Undang-undang Usul lnisiatif yang dimaksud 
dalam ayat (11 pasal ini harus diajukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan 
Rakyat dengan surat pengantar dan daftar tanda tangan para penqusu! serta 
nama Fraksinya. 
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13) Dalam rapat Pleno berikutnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat memberi· 
tahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat tentang masuknya Rancangan 
Undang-undang Usul lnisiatif tersebut. 

141 Rancangan Undang·undang Usul lnisiatif dimaksud setelah oleh Sekretariat 
Dewan Perwakilan Rakyat diberi nomor pokok diperbanyak dan dibagikan 
kepada para anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan disampaikan kepada Pe 
merintah. 

(5) Oalam rapat Sadan Musyawarah kepada para pengusul diberi kesempatan 
untuk memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan daripada Rancangan 
Undang-undang Usul lnisiatif tersebut. Kemudian kepada anggota Badan Mu 
syawarah diberi kesempatan untuk mengadakan tanya-jawab dengan para 
Pengusul. 

16) Terhadap penyelesaian selanjutnya berlaku ketentuan-ketentuan pasal 90 
sampai dengan 94 dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang khusus 
berlaku dalam pembahasan Rancangan Undang-undang Usul lnisiatif terssbut. 

Pasal 100 

�1) Se lama suatu Aancangan Undang-undang Usu I lnisiatif belum disetujui menjadi 
Rancangan Undang-undang Usul lnisiatif Dewan Perwakilan Rakyat, para 
Pengusul berhak mengajukan perobahan atau menariknya kembali. 

(2) Pemberitahuan tentang perobahan atau penarikan kembali disampaikan dengan 
terttulis kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan harus ditanda-tangani 
oleh para Pengusul, kemudian diperbanyak dan disampaikan kepada para 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat. 

Pasal 101 

Apabila jumlah penanda-tangan Rancangan Undang-undang Usul lnisiatif 
dan Usul-usul lain yang belum memasuki pembicaraan tingkat I ternyata menjadi 
kurang dari 30 (tiga puluh) orang sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 11) pasal 
99, maka harus diadakan penambahan penanda·tangan hingga jumlahnya menjadi 
sekurang-kurangnya ·30 (tiga puluh) orang dan tidak hanya terdiri dari satu fraksi. 

Apabila sampai dua kali masa persidangan jumlah penanda-tangan yang di 
perlukan tidak dapat dipenuhi, maka usul yang bersangkutan menjadi gugur. 

Peraturan Pemerintah sehagai Pengganti Undang-undang 

Pasal 102 

Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-undang sebagaimana di· 
maksud dalam pasal 22 Undang-undang Dasar 1945 dibicarakan oleh Dewan Per· 
wakilan Rakyat pada kesempatan pertama dalam masa sidang setelah Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang·undang dikeluarkan. 

Pasal 103 
Terhadap penyelesaian Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang· 

undang selanjutnya berlaku keterituan-ketentuan dalam pasal-pasal 90 sarnpal 
dengan 98 Peraturan Tata Tertib ini. 

290 



BAB XI 
PENETAPAN ANGGARAN PENOAPATAN 

DAN BELANJA NEGARA 

Pasal 104 

Agar Dewan Perwakilan Rakyat dapat melaksanakan haknya penetapan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana tercantum dalam pasal 23 
ayat ( 1) Undang-undang Dasar 1945, maka setiap tahun Presiden mengajukan 
Nata Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat pada minggu pertarna dari permulaan tahun takwim. 

Pasal 105 

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat menyerahkan Nota Keuangan dan Ran· 
cangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Komisi Anggaran Pen· 
dapatan dan Belanja Negara dan Komisi tersebut memberikan pendapatnya. 

Pasal 106 

( 1) Penyelesaian atas Nata Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Be 
lanja Negara, digunakan ketentuan-ketentuan yang berlaku seperti penyelesaian 
suatu Rancangan Undang-undang dengan ketentuan: 

a. Rapat-kerja dengan Pemerintah dilakukan oleh Komisi·komisi. 
b. Rapat-kerja penyelesaian terakhir Rancangan Anggaran Pendapatan dan Be· 

lanja Negara dilakukan antara Komisi Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara dengan Pemerintah. 

c. Kornisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara memperhatikan saran· 
saran/pendapat dari para Anggota, Sadan Musyawarah, Komisi dan Fraksi 
fraksi. 

(2) Hasil pembahasan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara disampaikan oleh Komisi Anggaran Pendapatan dan Be 
lanja Negara kepada para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. 

(3) Pembahasan Neta Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Be· 
lanja Negara harus selesai selambat·lambatnya satu bulan sebelum tanggal 
1 April. 

Pasal 107 

Rancangan Undang·undang Tambahan dan Perobahan atas suatu Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara diselesaikan seperti Anggaran lnduknya dengan ke 
tentuan bahwa terhadap Rancangan Undang-undang dimaksud ditempuh prosedur 
yang sesingkat-singkatnya dan selesai selambat·lambatnya satu bulan setelah Pe 
merintah menyampaikan penjelasan mengenai Rancangan Undang-undang tersebut 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 
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Pasal 108 

(1) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat menyerahkan kepada Komisi Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara tugas untuk meneliti pertanggungan-jawab 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan memeriksa laporan Badan 
Pemeriksa Keuangan tentang tanggung jawab keuangan Negara seperti yang 
dimaksud dalam pasal 23 ayat 151 Undang-undang Oasar 1945. 

(2) Penelitian pertanggungan-jawab Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
dan pemeriksa laporan Sadan Pemeriksa Keuangan yang dimaksud dalam avat 
(1) pasal ini diselesaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam waktu yang 
sesingkat-singkatnya menurut prosed�re seperti yang berlaku bagi Rancangan 
Undang-undang Tambahan dan Perobahan atas Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara. 

BAB XII 
TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

Ketentuan Umum 

Pasal 109 

(1) Pengambilan keputusan -pada azasnya diusahakan sejauh mungkin dengan 
musyawarah untuk mencapai mutakat dan apabila hal ini tidak mungkin 
maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. 

(2) Mufakat dan/atau putusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak sebagai 
hasil musyawarah haruslah bermutu tinggi yang dapat dipertanggungjawabkan 
dan tidak bertentangan dengan dasar negara Pancasila dan cita-cita Proklamasi 
Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945 sebagai termaktub dalam Pembuka 
an dan Batang Tubuh Undang-undang Oasar 1945. 

(3) Musyawarah menuju ke arah persatuan dengan mengutamakan ikut sertanya 
semua Fraksi dalam Dewan Perwakilan Rakyat serta berpangkal tolak pada sl 
kap harga·menghargai tiap pendirian para peserta. 

(4) Setiap peserta musyawarah mempunyai hak dan kesempatan yang sama luas 
dan bebas untuk mengemukakan pendapat dan melahirkan kritik yang ber 
sifat membangun tanpa tekanan dari fihak manapun. 

Pasal 110 

(1) Musyawarah untuk dapat mengambil keputusan memerlukan quorum sebagai 
mana yang diatur dalam pasal 113 dan pasal 116 Peraturan Tata-tertib ini. 

12) Apabila hal yang dimaksud dalam avat 11) pasal ini tidak tercapai maka rnusva 
warah ditunda sampai paling banyak 2 (dua) kali dengan selang waktu paling 
sedikit 24 [dua puluh empat) tam. 

13) Apabila setelah 2 (dual kali penundaan masih juga hal tersebut dalam avat 11) 
dan avat 121 pasal ini belum tercapai maka: 

a. [ika terjadi dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat permasalahannya 
menjadi batal. 
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b. jika terjadi dalam Rapat Kornisi/Panitia dan sebagainya, pemecahannya di 
serahkan pada Badan Musyawarah. 

Pasal 111. 

(1) Setelah dipandang cukup diberikan kesempatan kepada para Anggota untuk 
mengemukakan pendapat serta saran, dan setelah dipandang cukup untuk 
diterima sebagai sumbangan pendapat dan pikiran bagi penyelesaian masalah 
yang sedang dimusyawarahkan, maka Pimpinan mengusahakan secara bijak 
sana agar musyawarah segera dapat rnencapai kata mufakat. 

(2) Untuk mencapai apa yang dimaksud ayat (1) pasal ini, maka Pimpinan ataupun 
Panitia yang diberi tugas untuk itu, wajib menyiapkan rancangan keputusan 
yang mencerminkan pendapat-pendapat yang hidup dalam musyawarah. 

Keputusan berdasarkan mufakat. 

Pasal 112. 

(1 I Hakekat dari pada Musyawarah untuk mufakat dalam kemurniannya adalah 
suatu tatacara khas yang bersumber pada inti tatiarn Kerakyatan yang dipimpin 
oleh hikmat kebiiakcsnaan dalam permusyawaratan/perwakilan untuk meru 
muskan dan atau memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak Rakyat dengan 
jalan mengemukakan hikmat kebijaksanaan yang tiada lain dari pada pikiran 
(ratio) yang sehat yang mengungkapkan dan mempertimbangkan persatuan dan 
kesatuan Bangsa, kepentingan Rakyat sebagaimana yang menjadi tujuan 
Pembentukan Pemerintah negara termaksud dalam alinea ke-lV Pembukaan 
Undang-undang Dasar 1945, pengarut':-pengaruh waktu oleh semua Wakil/ 
utusan yang mencerminkan penjelmaan seluruh Rakyat, untuk mencapai 
keputusan berdasarkan kebulatan pendapat {mufakat} yang diitikadkan untuk 
dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab. 

(2) Segala keputusan diusahakan dengan cara musyawarah untuk mufakat diantara 
semua Fraksi. 

(3) Apabila yang tersebut dalam avat (2) pasal ini tidak dapat segera terlaksana 
maka Pimpinan rapat mengusahakan/berdaya upava agar rapat dapat berhasil 
mencapai mufakat. 

Pasal 113. 

Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah bilamana diambil dalam rapat yang 
dihadiri oleh semua perwakilan Fraksi-fraksi dan lebih dari setengah jumlah seluruh 
anggota rapat. 

Pasal 114. 

(1 I Apabila di dalam sesuatu permusyawaratan di luar rapat Sadan Musyawarah 
dan rapat Pleno Dewan Perwakilan Rakyat sangat sukar tercapai mufakat, 
maka rapat dapat menyerahkan persoalan tersebut kepada Badan Musyawarah 
untuk mengambil kebijaksanaan menyelesaikan persoalan itu dengan baik. 
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(2) Apabila dalam Sadan Musyawarah persoalan itu dapat dipecahkan secara mu 
fakat, maka pemecahan tersebut dieritahukan kepada para anggota rapat yang 
bersangkutan. 

(3) Dalam hal Sadan Musyawarah tidak berhasil memperoleh pemecahan secara 
mufakat, maka Sadan Musyawarah menetapkan apakah persoalan itu : 

a. diserahkan kepada Pleno Dewan Perwakilan Rakyat, 
b. ditangguhkan pembicaraannya; 
c. diambil keputusan berdasarkan suara terbanyak oleh rapat yang bersanq 

kutan. 
Keputusan berdasarkan suara terbanyak 

Pasal 115. 

(1) Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil, apabila keputusan berdasar 
kan mufakat sudah tidak mungkin diusahakan karena adanya pendirian dari 
sebagian kecil peserta musyawarah yang tidak dapat drdekatkan lagi atau kare 
na faktor wakru yang mendesak. 

12) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dilakukan dalam rapat 
Pleno Dewan Perwakilan Rakyat atas usul salah satu Fraksi. 

(3) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak di luar rapat Pleno 
Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan atas : 

a. keputusan Badan Musyawarah/rapat Pleno Dewan Perwakilan Rakyat atau 
b. keputusan rapat yang bersangkutan. 

(4) Sebelum rapat yang akan mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak, 
kepada para anggota harus diberi kesempatan untuk lebih dahulu mempela 
jari naskahnya atau perumusan masalah bersangkutan. 

(5) Penyampaian suara dilakukan oleh para anggota dengan secara lisan/meng 
angkat tangan/berdiri/tertul is, yang menyatakan sikap setuju, menolak atau 
abstain. 

Passi 116. 

(1) Keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah apabila : 

a. diambil dalam rapat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua 
pertiga) jumlah anggota sidang (quorum). 

b. disetujui oleh lebih dari separoh jumlah anggota yang hadir yang meme 
nuhi quorum. 

c. didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dual Fraksi. 

(2) Apabila karena sifat masalah yang dihadapi tidak mungkin dicapai keputusan 
dengan mempergunakan sistem suara terbanyak termaksud secara sekal i jalan 
(langsung). maka diusahakan sedemikian rupa sehingga putusan terakhir masih 
juga ditetapkan dengan persetujuan suara terbanyak. 

(3) Apabila dalam mengambil keputusan berdasarkan keputusan suara terbanyak 
suara-suara sama besar, maka dalam hal rapat itu lengkap anggotanya, usul 
yang bersangkutan dianggap ditolak, atau da/am hal lain maka pengambilan 
keputusan ditangguhkan sampai rapat berikutnya. 

294 



(4) Apabila dalam rapat yang berikut itu suara-suara sama besar lagi, maka usL 
itu dianggap ditolak. 

(5) Pemungutan suara tentang orang dan atau masalah-masalah yang dipandang 
penting oleh rapat dilakukan dengan rahasia atau tertulis, dan apabila suara 
suara sama besar. maka pemungutan suara diulangi sekali lagi dan apabila 
hasilnya masih sama besar pula, maka orang dan atau usul dalam perrnasalah 
an yang bersangkutan dianggap ditolak. 

(61 Ketentuan pada ayat (1 )c tidak berlaku bagi pemungutan suara yang dilakukan 
secara rahasia mengenai orang, sedang ketentuan-ketentuan tersebut dalam 
ayat (3), (41 dan (5) pasal ini tidak berlaku lagi Badan Musyawarah. 

Pasal 17. 

Apabila suatu pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan karena tidak me 
meruhi syarat tersebut dalam ayat (1) a pasal 216, maka persoatannya diajukan 
kepada Badan Musyawarah. 

Pasal 118. 

Pengambilan keputusan berdasarkan suara tarbanvak dilakukan dengan meng· 
adakan perhitungan suara secara langsung Fraksi demi Fraksi, kecuali dalam hal 
pengembilan keputusan secara rahasia,. 

Pelaksanaan Keputusan 

Pasal 1 lS. 
Setiap keputusan baik sebagai hasil mufakat maupun berdasarkan suara ter 

banyak harus diterima dan dilaksanakan dengan kesungguhan. keikhlasan hati, 
kejujuran dan bertanggung jawab. 

BAB XI II. 
HUBUNGAN DENGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 

Pasal 120. 
(1) Dewan Perwakilan Rakyat mengundang Badan Pemeriksa Keuangan untuk 

hadir dalam tiap-tiap rapat Dewan Perwakilan Rakyat/Komisi Anggaran Pen 
dapatan dan Be/anja Negara yang membahas masalah Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara. 

121 Hapat yang dimaksud ayat (1 I membahas masalah : 

a. Penyusunan bahan-bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 
b. Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tentang Nata Keuangan. 
c. Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara. 
d. Rancangan Undang·undang tentang Perubahan dan Tambahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara. 
e. Penelitian Pertanggungan jawab Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 
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BAB XIV 
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

Pasal 121 
11) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat bertugas memenuhi segala kebutuhan 

untuk kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat. 
(2) Sekretariat membantu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat menyusun Ran 

cangan Anggaran Belanja Dewan Perwakilan Rakyat. 

(3) Sekretariat memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan Dewan Perwakilan 

Rakyat tentang pekerjaannya pada tiap permulaan masa persidangan, dengan 
tembusan kepada anggota-anggota Badan Musyawarah dan Panitia Rumah 
Tangga. 

(1) Garis-garis umum mengenai organisasi, tugas dan tata-kerja Sekretariat ditetap 
kan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat setelah mendengar pertimbang 
an-pertimbangan dari Badan Musyawarah. 

(2 Tata-keria mengenai pelaksanaan tugas Sekretariat yang menyangkut kegiatan 
Pimpinan/Badan Musyawarah/Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Komisi Khu· 
sus/Fraksi-fraksi ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat setelah 
mendengar badan-badan yang bersangkutan. 

Pasal 123. 
(1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat dipimpin oleh seorang Sekretariat 

Jenderal yang bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 
tentang pekerjaan yang dibebankan kepadanya. 

(2) Sekretaris Jenderal dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil 
Sekretaris JenderaL 

Pasal 124. 
Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal diangkat dan diberhentikan 

oleh Presiden, setelah mendengar pertimbangan-pertimbangan Dewan Perwakilan 
Rakyat. 

BAB XV 
SURAT-SURAT MASUK/KELUAR 

Surat-surat masuk. 

Pasal 125. 
(1) Semua surat masuk setelah oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat diberi 

nomor agenda disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat oleh 
Sekretaris Jenderal. 

12) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat menentukan, apa yang harus diperbuat 
dengan surat-surat masuk atau meneruskannya kepada Sadan Musyawarah/ 
Komisi·komisi/Panitia Khusus yang bersangkutan, kecuali apabila Dewan Per 
wakilan Rakyat menentukan lain. 

(3) Mengenai surat-surat yang diteruskan kepada Badan Musyawarah/Komisi- 
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komisi/Panitia Khusus oleh Sekretariat yang bersangkutan dibuat daftar, 
yang memuat dengan singkat isi surat-surat itu. 

{41 Salinan dattar surat-surat yang dimaksud dalam avat (JI disampaikan kepada 
semua Anggota Badan Musyawarah/Komisi-komisi/Panitia Khusus yang ber 
sangkutan untuk diketahui. 

(5) Pimpinan Badan Musyawarah/Komisi-komisi/Panitia Khusus memeriksa surat 
surat tersebut guna penyelesaian selanjutnya. 

{6) Ketetapan tentang cara menyelesaikan surat-surat itu dibubuhkan dalarn 
surat-surat asli yang berada pada Sekretariat Badan Musyawarah/Komisi· 
komisi/Panitia Khusus dan dapat dibaca oleh Anggota·anggota yang bersanq 
kutan. 

(7) Surat-surat yang menurut pertimbangan Pimpinan Badan Musyawarah/Komisi· 
komisi/Panitia Khusus yang bersangkutan memuat soal yang penting, oleh 
Ketua diajukan kepada Ra pat untuk menetapkan cara penyelesaiannya. 

(Bl Anggota·anggota Badan Musyawarah/Komisi·komisi/Panitia Khusus setelah 
menerima salinan daftar sur at-surat yang dimaksud dalam avat (4) dan atau 
asli daftar tersebut yang dimaksud dalam ayat {2), dapat juga mengusulkan 
supava surat-surat yang menurut pertimbangan mereka memuat soal-soal 
penting, diajukan dalam rapat untuk dirundingkan dan ditetapkan cara pe 
nyelesaiannya. 

Surat-surat Keluar 

Pasal 126. 

(1) Semua surat keluar oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat diberi nomor 
agenda. 

{2) Surat-surat keluar ditanda tangani oleh Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan 
Rakyat atau atas nama Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat oleh Sekretaris 
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ayat (2) pasal ini diatur oleh 
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. 

{4) Surat-sur at keluar yang oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dianggap 
penting untuk diketahui oleh para Anggota, diperbanyak dan dibagikan kepada 
para anggota Dewan Perwakilan Rakyat. 

BAB XVI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 127 

(1 l Usul perobahan dan tambahan mengenai Peraturan Tata-Tertib ini hanya dapat 
diajukan oleh sekurang-kurangnya JO (tiga puluh) orang anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat yang tidak hanya terdiri dari 1 (satu) Fraksi. 

12) Usu I perobahan dan tambahan yang dimaksud dalam ayat 11) pasal ini, 
ditanda tangani oleh para pengusul dan disertai penjelasan. Setelah diberi 
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nomor pokok dan diperbanyak oleh Sekretariat, disampaikan kepada Badan 
Musyawarah dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. 

Pasal 128. 

(1) Usul perobahan dan tambahan tersebut dalam pasal 127 dengan disertai pertim· 
bangan Baden Musyawarah disampaikan kepada rapat Pleno Dewan Perwakilan 
Rakyat oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. 

(2) Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan usul itu dapat disetujui seluruhnya, 
disetujui dengan perobahan atau ditolak. 

Pasal 129. 
Semua hal yang tidak diatur dalam Peraturan Tata·Tertib ini diputuskan oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat. 

Pual 130. 
Peraturan Tata· Tertib ini mulai berlaku pada hari ditetapl<an. 

Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal 8 Januari 1972. 

PIMP I NAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 
KE TUA, 

ttd. 

( DR. K.H. IDHAM CHALID I 
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WAKIL KETUA, 

ttd. 

( DRS. SUMISKUM) 

WAKIL KETUA, 

ttd. 

( S. DOMO PRANOTO) 

WAKIL KETUA, 

ttd. 

( J. NARO S.H. I 

WAKIL KETUA. 

ttd. 

( Mh. ISNAENI ) 



Lampiran I. 
Keputusan DPR-RI No. 7/DPR-Rl/111/71-78 

tentang 
FRAKSI · FRAKSI 

( Pasal 33 Peraturan Tata· Tenib ) 

(Sesuai dengan pernyataan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam rapat 
Pleno Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 29 Oktober 1971 ). 

Fraksi-fraksi dalam Dewan Perwakilan Rakyat terdiri dari : 

1. FRAKSI ABRI 
2. FRAKSI DEMOKRASI PEMBANGUNAN 
3. FRAKSI KARYA PEMBANGUNAN 
4. FRAKSI PERSATUAN PEMBANGLJNAN 

Fraksi Demokrasi Pembangunan merupakan pengelompokkan anggota-anggota 
dari : 
1. Panai Nasional Indonesia (PNI); 
2. Partai Kristen Indonesia (PARKINDO) dan 
3. Partai KATHOLIK. 

Fraksi Persatuan Pembangunan merupakan pengelompokkan anggota-anggota 
dari : 

1. Panai Nahdlatul Ulama (NU). 
2. Partai Muslimin Indonesia. 
3. Partai Syarikat Islam Indonesia (PSI I) dan 
4. Partai Islam PERTI. 
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Lampiran 11. 
Keputusan DPR-RI No. 7/DPR-Rl/111/71-72 

tentang 

Jumlah Komisi·komisi sena lapangan pekerjaannya (pasal 47 Peratur an Tata Tertib) 

1. Komisi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara): 
seluruh Departemen dan Lembaga-lembaga Negara yang menyangkut Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara. 

2. KOMISI I: 
Departemen Pertahanan/Keamanan, Departemen Luar Negeri, Departemen 
Penerangan, Kepresidenan, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakil 
an Rakyat, Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Pertahanan Keamanan Nasio 
nal dan Badan Koordinasi lntelejen Negara. 

3. KOMISI II: 
Departemen Dalam Negeri, Penyempurnaan Aparatur Negara, Sekretariat Nega 
ra, Lembaga Administrasi Negara, Kantor Urusan Pegawai dan Arsip Nasional. 

4. KOMISI 111 : 
Departemen Kehakiman, Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung. 

5. KOMIS! IV: 
Departemen Pertanian, Departemen Tenaga Kerja, dan Departemen transmigra 
si dan Koperasi. 

6. KOMISI V: 
Departemen Perhubungan, Departernen Pekerjaan Urnurn dan Tenaga Listrik, 
Dewan Telekomunikasi, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dan 
Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia. 

7. KOMISI VI : 
Departemen Perinoustrian, Departemen Pertambangan dan Badan Tenaga 
Atom Nasional. 

8. KOMISI VI I : 
Oepartemen Keuangan, Departemen Perdagangan, Badan Pemeriksa Keuangan, 
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bank Sentral Biro Pusat Statistik 
dan Badan Urusan Logistik. 

9. KOMISI VIII: 
Depanemen Kesehatan, Departemen Sosial dan Badan Koordinasi Keluarga 
Berencana Nasional. 

10. KOMIS! IX: 
Oepartemen Agama, Oepartemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan Lembaga 
llrnu Pengetahuan Indonesia. 
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LAMPIRAN V. 

KEPUTUSAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

NO. 1/DPR- Rl/1/73- 74 

tentang 

PERUBAHAN LAMPIRAN II SURAT KEPUTUSAN DPR-RI NO. 7/DPR-Rl/111/· 
71-72 TENTANG JUMLAH KOMISI-KOMISI SERTA LAPANGAN PEKERJAAN 
NYA. (PASAL 47 PERATURAN TATA-TERTIB). 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

Dalam rapat pleno terbuka ke-4 pada tanggal 30 Agustus 1973, 

Menimbang 

Mengingat 

Memperhatikan 

Menetapkan 

PERT AMA 

Bahwa berhubung dengan terbentuknva Kabinet Pembangunan 
II pada tanggal 28 Maret 1973 dan untuk mengadakan effi 
ciency kerja dipandang perlu adanya perubahan mengenai 
jumlah Komisi-komisi serta lapangan pekerjaannya. 

1. Undang-undang No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan 
Kedudukan MPR, DPR dan DPRD; 

2. Keputusan DPR-RI No. 7/DPR-Rl/111/71-72 tanggal 
8 Januari 1972 tentang Peraturan Tata-tertib DPR-RI pasal 
47 jo pasal 129. 

a. Rapat Pimpinan DPR-RI tanggal 28 Agustus 1973; 

b. Rapat Badan Musyawarah tanggal 29 Agustus 1973. 

MEMUTUSKAN: 

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
tentang Perubahan Lampiran 11 Surat Keputusan Dewan Per 
wakilan Rakyat Republik Indonesia No. 7/0PR-Rl/111/71-72 
tentang Jumlah Komisi-komisi serta Lapangan Pekerjaannya 
(Pasal 47 Peraturan Tata-Tertib). 

Menambah Lampiran 11 Surat Keputusan Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia No. 7/0PR-Rl/111/71-72 tentang 
jumlah Komisi·komisi sorta lapangan pekerjaannya (pasal 47 
Peraturan Tata·tertib) dengan sebuah Komisi yang disebut 
Komisi X dengan lapangan pekarjaan Urusan Riset, Lemboga 
llmu Pengetahuen Indonesia dan Baden Tenaga Atom 
Nasional. 
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Lampiran 11 Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia No. 7 /DPR-R 1/111/71-72 tersebut setelah 
mengalami perubahan/tambahan termaksud pada amar ke 
putusan pertama, selengkapnya menjadi berbunyi sebagai 
berikut : 

1. KOMISI A.P.B.N. (Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara) : . Seluruh Departemen dan Lembaga-lembaga 
Negara yang menyangkut Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara. 

2. KOMISI I: 
Departemen Pertahanan/Keamanan, Departemen Luar 
Negeri, Departemen Penerangan, Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan 
Agung, Dewan Pertahanan Keamanan Nasional dan Badan 
Koordinasi lntelejen Negara. 

3. KOMISI II: 
Departemen Dalam Negeri, Penyempurnaan Aparatur 
Negara, Sekretariat Negara, Lembaga Administrasi Negara, 
Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan Arsip 
Nasional. 

4. KOMISI Ill: 
Departemen Kehakiman, Mahkamah Agung dan Kejaksaan 
Agung. 

5. KOMISI IV : 
Departemen Pertanian, Departemen Tenaga Kerja, Trans 
migrasi dan Koperasi. 

6. KOMIS! V: 
Oepartemen Perhubungan, Oepartemen Pekerjaan Umum 
dan Tenaga Listrik, Dewan Telekomunikasi, Lembaga 
Penerbangan dan Antariksa Nasional dan Dewan Pener 
bangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia. 

7. KOMISI VI: 
Departemen Perindustrian dan Departemen Pertambangan. 

8. KOMISI VII: 
Departemen Keuangan, Departemen Perdagangan, Badan 
Pemeriksa Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan 
Nasional, Bank Sentral, Biro Pusat Statistik dan Badan 
Urusan Loqistik, 

9. KOMISI VIII:. 
Oepartemen Kesehatan, Oepartemen Sosial dan Badan 
Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. 

10. ! KOMISI IX : 
Oepartemen Agama dan Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan. 



KETIGA 

11. KOMISI X : 
Urusan Riset, Lembaga llmu Pengetahuan Indonesia dan 
Badan Tenaga Atom Nasional. 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di 

Pada tanggal 

Jakarta. 

30 Agustus 1 973. 

PIMPINAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 

Ketua, 

ttd. 

( K.H. DR. IDHAM CHALID) 
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LAMPIRAN VI. 

KEPUTUSAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

No. 9/DPR-Rl/111/73-74 

tentang 

PERUBAHAN LAMPIRAN II SURAT KEPUTUSAN DPR-RI NO. 7/DPR-Rl/111/- 
71-72 TENT ANG JUMLAH KOMISI-KOMISI SERTA LAPANGAN PEKERJAAN 
NYA (PASAL 47 PERATURAN TATA TERTIB). 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

Dalam rapat pleno terbuka ke-23 pada tanggal 7 Maret 1974, 

Menimbang 

Mengingat 

Memperhatikan 

Menetapkan 

PERTAMA 

KE DUA 

304 

: a. bahwa berdasarkan pengalaman setelah terbentuknya 
Komisi X DPR-RI dan adanya perkembangan baru dalam 
Pemerintahan dengan terbentuknya Badan Koordinasi 
Penanaman Modal (BKPM), perlu diadakan pengaturan agar 
supava kerja sama dengan Pemerintah berjalan effisien; 

b. bahwa oleh karena itu dipandang perlu merubah Lampiran 
II Surat Keputusan DPR-RI No. 7/DPR-Rl/111/71-72, 
yang telah diubah dengan Surat Keputusan DPR-RI No. 
1/DPR-R 1/1/73-74. 

1. Undang-undang No. 16 Tahun 1969; 

2. Keputusan DPR-RI No. 7/DPR-Rl/111/71-72, pasal 47 jo 
pasal 129. 

Keputusan rapat Sadan Musyawarah QPR-RI tanggal 14 
Pebruari 1974dan 4 Maret 1974. 

MEMUTUSKAN: 

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
tentang Perubahan Lampiran II Surat Keputusan DPR-RI, 
No. 7 /DPR-Rl/111/71-72 tentang Jumlah Komisi-komisi serta 
Lapangan Pekerjaannya (Pasal 47 Peraturan Tata Tertib). 

Menetapkan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, 
Biro Pusat Statistik, Sadan. Koordinasi Survey dan Pemetaan 
Nasional dan BAPPENAS menjadi counterpart Komisi X 
dan BKPM menjadi counterpart Komisi VI. 

Lampiran II Surat Keputusan OPR-RI No. 7/0PR-Rl/111/· 
71-72 19rrnaksud, yang telah diubah dengan Surat Keputusan 
DPR-RI No. 1/DPR-Rl/1/73-74, setelah mengalami perubah 
an/tambahan sesuai dengan diktum "PERTAMA", salengkap 
nya manjadi berbunyi sebagai berikut : 



1. KOMISI APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara): 
Seluruh Departemen dan Lembaga-lembaga Negara yang 
menyangkut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

2. KOMISI I : Departemen Pertahanan/Keamanan, Depar· 
temen Penerangan, Majelis Permusyawaratan Rakyat. 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Agung, 
Dewan Pertahanan Keamanan Nasional dan Badan Koor 
dinasi lntelejen Negara; 

3. KOMIS! 11 : Departemen Oalam Negeri, Penyempur 
naan Aparatur Negara, Sekretariat Negara, Lembaga 
Administrasi Negara, Sadan Administrasi Kepegawaian 
Negara dan Arsip Nasional; 

4. KOMISI 111 : Departemen Kehakiman, Mahkamah Agung 
dan Kejaksaan Agung; 

5. KOMISI IV : Departemen Pertanian, Departemen Tenaga 
Kerja, Transmigrasi dan Koperasi; 

6. KOMISI V : Departemen Perhubungan, Departemen 
Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, Dewan Telekomuni· 
kasi dan Dewan Penerbangan dan Antariksa Republik 
Indonesia; 

7. KOMISI VI : Departemen Perindustrian, Departemen Per 
tambangan dan Sadan Koordinasi Penanaman Modal; 

8. KOMISI V 11 : Departemen Keuangan, Depa rte men Per 
dagangan, Sadan Pemeriksa Keuangan, Bank Sentral dan 
Sadan Urusan Logistik; 

9. KOMISI V 111 : Departemen Kesehatan, Departemen Sosial 
dan Sadan Koordinasi Keluarga Berene.::na Nasional; 

10. KOMISI IX : Departemen Agama dan Departemen Pen 
didikan dan Kebudayaan; 

11. KOMISI X : Urusan Riset, Lembaga llmu Pengetahuan 
Indonesia, Sadan Tenaga Atom Nasional, Sadan Peren 
canaan Pembangunan Nasional, Biro Pusat Statistik, Badan 
Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional dan Lembaga 
Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia. 
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KETIGA Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di 

Pada. tanggal 

Jakarta 

15 Maret 1974.- 
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PIMPINAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

R�PUBLIK INDONESIA 

Ketua, 
ttd. 

( K.H. DR. IDHAM CHALID I 
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