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PENG ANT AR 
Dengan memanjatkan puji syukur 

ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa 
dan atas berkat rakhrnat yang telah 
dilimpahkan olehNya, Sekretariat 
Jenderal DPR-RI telah dapat mener 
bitkan buku yang berjudul : "Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indo 
nesia 1977-1982". 

Dalam upaya menyajikan keterangan mengenai DPR 
secara lengkap, maka buku ini yang menguraikan per 
kembangan keadaan dan kegiatan-kegiatan DPR basil Pemi 
lihan Umum 1977 (DPR periode 1977-1982)-kami susun untuk 
melengkapi buku-buku yang telah kami terbitkan terdahulu. 

Buku pertama yang telah terbit adalah Buku yang ber 
judul "Seperempat Abad DPR-RI", sedangkan _ buku kedua 
adalah buku yang berjudul : "Dewan Perwakilan Rakyat 
Gotong Royong (29 Agustus 1970 s/d 28 Okto her 1971), dan buku 
ketiga berjudul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indo 
nesia (1971 s/d 1977)". 
Buku ini merupakan buku terbitan kami yang keempa-t, yang 
berjudul "Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
1977-1982". Dengan terbitnya buku ini, maka perkembangan 
keadaan dan kegiatan-kegiatan DPR sejak tahun 1945 hingga 
1982 telah dibukukan secara kronologis berdasarkan peri 
odisasi menurut kurun waktu masa bakti DPR yang pernah 
ada di Indonesia. 

Dengan tidak menutup kemungkinan adanya kekurang 
sempurnaan dalam penyusunan buku ini, kami sajikan dalam 
buku ini semua permasalahan yang berkaitan dengan per 
kem bangan keadaan dan kegiatan-kegiatan DPR periode 
1977-1982 dalam uraian yang sederhana, mudah untuk dipa 
hami, serta disusun secara kronologis berdasarkan urutan 
kejadian, serta sejauh mungkin dihindari uraian yang ber 
sifat penafsiran subyektif. 

Buku ini merupakan buku keempat dari seri buku-buku 
mengenai DPR yang kami terbitkan, disajikan dengan sis 
timatika yang sama dengan sistimatika buku sebelumnya, 
yaitu : 
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1. Paragraf I Pembentukan. 
2. Paragraf 2 Keanggotaan. · 
3. Paragraf 3 Kedudukan, tugas dan wewenang. 
4. Paragraf 4 Peraturan Tata Tertib dan Pelaksanaannya. 
5. Paragraf 5 Perisnwa-peristiwa penti ng di DPR. 
6. Paragraf 6 Hasil-hasil pekerjaan. 
7. Paragraf 7 Sekretarial. 

Sungguh besar harapan kami, apabila para pembaca 
dapat memberikan saran-saran, pendapat dan kritik yang 
bermanfaat untuk perbaikan buku ini. 

Ja arta, 20 Desember 1983. 
St {ETAHIS Jl::NDEHAL. 

_!Ci,��> 
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 1977 

(DPR PERIODE 1977-1982) 

§. 1. PEMBENTUKAN 
Pemilihan Umum yang diselenggarakan pada tanggal 2 Mei 

1977 adalah merupakan pelaksanaan Ketentuan dari Ketetap 
an Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : VIII/MPR/1973 
tentang Pemilihan Umum yang salah satu diktumnya menye 
butkan bahwa "Pemilihan Umum yang dimaksud dalam pasal 
1 Ketetapan ini diselenggarakan selambat-lambatnya akhir 
tahun 1977". Dalam Ketetapan MPR Nomor: VIII/MPR/1973 
tersebut juga disebutkan bahwa Pemilihan Umum diikuti 
oleh dua golongan Politik dan satu golongan Karya, bahwa 
susunan keanggotaan DPR dan DPRD terdiri dari.Golongan 
Politik, Golongan Karya ABRI dan bukan ABRI. Yang dirnak 
sud dengan dua golongan Politik dan satu Golongan Karya 
ialah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 angka 4 
Undang-undang Nomor 4 tahun 1975 tentang Perubahan 
Undang-undang Nomor 15 tahun 1969 tentang Pemilihan 
Umum anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Per 
wakilan Rakyat yang berbunyi sebagai berikut : 

"Pada pasal 15 ayat (1), bagian kalimat yang berbunyi 
"untuk Pemilihan Umum adalah Organisasi yang meme 
nuhi syarat tersebut 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". 

Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang 
undang N omor 3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan 
Golongan Karya, yang menyatakan bahwa : "Dalarn Undang 
undang ini yang dimaksud dengan Partai Politik dan 
Golongan Karya adalah Organisasi kekuatan Sosial Politik 
yang merupakan basil pembaharuan dan penyederhanaan 
kehidupan Politik di Indonesia, yaitu : 
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a. Dua Partai Politik yang ada pada saat berlakunya 
Undang-undang ini bernama : 
1. Partai Persatuan Pembangunan; 
2. Partai Demokrasi Indonesia; 

b. Satu Golongan Karya yang pada saat berlakunya Undang 
undang ini bernama Golongan Karya. 

Ada pun Undang-undang Norn or 3 tahun 1975 ten tang Par 
tai Politik dan Golongan Karya tersebut adalah merupakan 
pelaksanaan dari Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973 ten 
tang Garis-garis Besar Haluan Negara, khususnya Bab IV 
Pola Umum PELITA KEDUA, huruf c, Bidang Politik, Apa 
ratur Pemerintah, Hukum dan Hubungan Luar Negeri pada 
angka5 yang antara lain menyebutkan : 

"Penyusunan Partai Politik dan Golongan Karya 
perlu disesuaikan dan dalam rangka penyederhanaan 
Partai-partai Politik dan Golongan Karya yang pelak 
sanaannya akan diatur dengan Undang-undang sesuai 
dengan jiwa Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945". 

Jadi lahirnya Undang-undang Nomor 3 tahun 1975 adalah 
sebagai pelaksanaan dari Ketetapan MPR Nomor 
IV/MPR/1973 tentang GBHN sedangkan lahirnya Undang 
undang Nomor 4 tahun 1975 tentang Perubahan Undang 
undang Nomor 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Ang 
gota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, 
adalah sebagai pelaksanaan dari Ketetapan MPR Nomor 
VIII/MPR/1973 tentang Pemilihan Umum. 

Dengan memperhatikan Ketetapan MPR Nomor 
IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara dan 
Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/1973 tentang Pemilihan 
Umum, maka diadakan perubahan terhadap Undang-undang 
Nomor 16 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, 
DPR dan DPRD, yaitu dengan lahirnya Undang-undang 
Nomor 5 tahun 1975 tentang Perubahan atas Undang-undang 
Nomor 16 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Maje 
lis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

Berdasarkan Hasil Pemilihan Umum yang dise 
lenggarakan pada tanggal 2 Mei 1977 terse but, maka tersusun 
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suatu komposisi keanggotaan DPR yang mewakili dua Partai 
Politik dan satu Golongan Karya. Dengan Keputusan Pre 
siden R.I. Nomor 103/M tanggal 19 September 1977 DPR hasil 
Pemilihan Umum tanggal 2 Mei 1977 diresmikan keang 
gotaannya. Untuk Anggota DPR yang mewakili Golonzan 
Karya ABRI dan Golongan Karya Bukan ABRI yang diangkat 
berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 
tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 
tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD, [uga 
telah diresmikan keanggotaannya dengan Keputusan Pre 
siden R.I. N omor 104/M 11977. 

Dalam Keputusan Presiden R.I. Nomor 103/M/tahun 1977 
dan Nomor 104/M/tahun 1977, telah diresmikan pula Keang 
gotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan sekaligus sebagai Ang 
gota Majelis Permusyawaratan Rakyat. 

Upacara pengambilan sumpah Anggota-anggota DPR hasil 
Pemilu 1977, dilakukan pada tanggal 1 Oktober 1977. 

§. 2. KEANGGOTAAN 
A. Komposisi Keanggotaan. 

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 
1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD 
sebagaimana telah diubab dengan Undang-undang Nomor 5 
Tabun 1975, maka jumlab Anggota DPR periode 1977-1982 
basil Pemiliban Umum Tabun 1977 adalah 460 orang, terdiri 
dari 360 orang dipilib melalui Pemiliban Umum dan 100 
orang diangkat. 

Dari basil Pemiliban Umum tanggal 2 Mei 1977, maka 
diperoleb susunan dan komposisi keanggotaan DPR periode 
1977-1982 sebagai berikut: 
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NO. PARTAl PER- GO LONG- PARTAI DE- 
URUT DAERAH PEM!LIHAN SATUANPEM- AN KARY A MOKRASI IN JUMLAH 

BANGUNAN DONES!A 

1. Ac eh 6 4 - IO 
2. Surnatera Utara 4 12 2 18 
3. Surnatera Baral 5 9 - 14 
4. Ria u 2 4 - 6 
5. Sumatera Selatan 4 5 l 10 
6. Jamb i I 5 - 6 
7. Bengkulu I 3 - 4 
8. Lampung 2 5 I 8 
9. Jawa Barat 14 33 3 50 

10. D.K.I. Jakarta 5 5 2 12 
11. Jawa Tengah 15 27 10 52 
12. D.l. Jogyakarta I 4 1 6 
13. Jawa Timur 21 35 3 59 
14. Kalimantan Baral I 5 l 7 
15. Kalimantan Tengah 2 4 - 6 
16. Kalimantan Selatan 5 5 - 10 
17. Kalimantan Timur 2 3 l 6 
18. Sulawesi Utara I 4 I 6 
19. Sulawesi Tengan I 3 - 4 
20. Sulawesi Tenggara - 4 - 4 
21. Sulawesi Selatan 3 20 - 23 
22. Bali - 7 I 8 
23. Nusa Tenggara Baral 2 4 - 6 
24. Nusa Tenggara - I I I 12 
25. Maluku I 3 - 4 
26. lrian Jaya - 8 I 9 

Jumlah 99 232 29 360 



Pada gambar tampak PIMP/NAN SEMENTARA H. Moh. Sjafii Wira 
kus11ma/1 ( Anggota yang tertua) dan Sri Redjeki, SH (anggota yang ter 
muda) sedang memimpin Sidang. 

Para Anggota DPR ketika mengucapkan Sumpah secara Agama Islam. 
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Pura Anggow DI' H ketiku 11u,11g11capkan S II mJJal1 secara Agama Katholik. 

Para Anggotu Df'R keuico sedang meng11capkan Janji. 

6 



Pada tanggal 1 Oktober 1977 telah dilangsungkan pelantikan para Anggota 
DPR dengan mengangkat Sumpah dan Janji menurui Agama masing 
masing. Pada gambar tampak suasana Pelantikan para Anggota DPR. 

Adapun seratus Anggota DPR periode 1977-1982 yang 
d iangkat terdiri dari 75 orang mewakili Golongan Karya ABRI 
dan 25 orang mewakili Golongan Kary a Non ABRI, termasuk 4 
orang Ariggota mewakili Propinsi Timer-Timur. 

Sebagai Propinsi yang baru, dan atas berbagai per 
ti m b a ng a n , Propinsi tersebut belum d a p at menye 
lenggarakan Pemilu seperti Propinsi lainnya, maka sesuai 
dengan ketentuan UU No. 15 tahun 1969 jo. UU No. 4 tahun 
1975,-Propinsi Daerah T'ingkat I Timar-Timur memperoleh 5 
orang wakil dalam DPR periode 1977-1982. 

360 orang Anggota DPR te.rsebut di atas diresmikan 
keanggotaan DPR nya berdasarkan Keputusan Presiden No. 
103/M/1977 tanggal 19 September 1977. 

Seratus orang Anggota DPR yang diangkat tersebut di 
atas diresmikan keanggotaan DPR nya berdasarkan kepu 
tusan Presiden No. 104/M/1977. 

Ketika Anggota-anggota DPR hasil Pemilihan Umum 
tahun 1977 diambil sumpahnya pada tanggal 1 Oktober 1977, 
seluruhnya baru berjumlah 456, sedangkan empat orang Ang 
gota lainnya menyusul kemudian. 
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Seorang Anggota diambil sumpahnya pad a tanggal 16 
Agustus 1978 berdasarkan Keputusan Presiden No. 
110/M/1977 tanggal 21 September 1977. dan tiga orang Anggota 
lainnya diambil surnpahnva pada tanggal 31 Januari 1979 
bcrdasarkan Keputusan Presiden No. 173i'.Vl:1978 tanggal 7 
September 1978. 

B. Pergannan Anggota Antar Waktu. 

Sa mpa i dengan 11 September 1982 Anggota yang berhenti 
a ntar waktu dan meninggal dunia berjumlah 70 orang. Per 
inciannya adalah scbagai berikut. 
1. Fraksi Persatuan Pcmbangunan 
2. Fraksi Karya Pcmbangunan 
3. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia 
4. Fraksi ABRI 

70 orang. 

termasuk dalam pengangkatan antar waktu ini adalah peng 
angkatan Daryatmo menjadi Anggota DPR-RI dari Fr aksi 
ABRI menggantikan Anggota Abdul Gafur. 

Keenam orang anggota tersebut : 
5 orang dari Fraksi Karya Pembangunan. 
1 orang dari Fr aksi ABRL 

Dari 70 Anggota yang berhenti antar waktu tersebut, ter 
masuk di antaranya: 

Ketua DPR-RI H. Adam Malik tahun 1978 telah te,pilih 
menjadi Wakil Presiden RI, dengan Ketetapn MPR Nomor 
XI/MPR/1978. 

- Empat orang Anggota DPR,-RI yang d ia ngkat menjadi 
Menteri-menteri Muda dalam Kabinet Pembangunan Ill. 
yaitu : 

12 orang. 

12 orang. 

37 orang. 
9 orang. 
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Martono 

Ny. Lasiah Sutanto. SH 

- Menteri :\iuda Urusan 
Transmigrasi. 

Menteri Muda Urusan Pe 
ranan Wanita. 



Menteri Muda Urusan Per 
umahan Rakyat. 

Dr. Abdul Gafur Menteri Mud a Urusan 
Pemuda. 

Piola Isa. SH dari Fraksi ABRI pada tahun 1979. Agus 
Djamili, SH dan Danny, SH keduanya dari Fraksi ABR! 
serta Drs. I.G.N. Gde Jaksa, SH dari Fraksi Partai Derrick 
rasi Indonesia, ketiganya pada tahun 1982, telah dica 
lonkan oleh DPR dan kemudian diangkat oleh Presiden 
menjadi Hakim Agung pada Mahkamah Agung. 

- Wakil Ketua Mh. Jsnaeni diangkat menjadi Duta Besar 
Berkuasa Penuh RI untuk Republik Sosialis Rumania, 
berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 14/MI Tahun 
1982 tanggal 26 Januari 1982. 
Jumlah seluruh Anggota DPR periode 1977-1982 sampai 

dengan bu Ian September 1982 adalah 445 orang. Hal ini dise 
babkan karena 15 orang Anggota yang ditarik oleh Induk 
Organisasinya atau yang meninggal dunia tetapi belum 
diganti. 

Kelima belas orang Anggota terscbut ialah : 
2 orang Anggota dari Fraksi ABRI 
6 orang Anggota dari Fraksi Karya Pembangunan. 
7 orang Anggota d ari Fraksi Persatuan Pembangunan. 

Adapun nama-nama kclima belas Anggota yang ditarik 
oleh lnduk Organisasi dan ya'1g meninggal dunia. tetapi 
belum diganti sampai dcngan berakhirnya masa jabatan DPR 
periode 1971-1977 berakhir. ialah sebagaimana berikut: 

DAFTAR ANGGOTA DPR-Rl PERIODE 1977 - 1982 
yang belum diganti 

I. Fraksi Persatu an l'embangunan 
1. Djadil Abdullah 

Diberhcntikan dengan Keppres No. 200/M tahun 1981. 
tanggal 20-11-1981 

2. Drs. Achmad Ruehiyat Noor 
Diberhentikan dengan Keppres No. 111/:\1 tahun 1982. 
tanggal 9-7-1982 

3. Drs. H. Hafiz Lstman 
Diberhentikan dcnagn KEPPRES No. 111/M tahun 1982, 
tanggal 9-7-1982 
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4. Taufiq Rusjdi Tjokroaminoto 
Diberhentikan dengan KEPPRES No. 115/M tahun 1982, 
tanggal 13-7-1982 

5. Karmani, SH 
Diberhentikan dengan KEPPRES No. llli'.VI tahun 1982, 
tanggal 9-7-1982 

6. H. Muchtar Chudlory 
Diberhentikan dengan KEPPRES No. 111/M tahun 1982, 
tanggal 9-7-1982 

7. H. Syafii Sulaiman 
Diberhentikan dengan KEPPRES No. 121/M tahun 1982, 
tanggal 11-7-1982 

II. Fraksi Karya Pembangunan 
1. S. Sinambela 

Meninggal dunia tanggal 29-10-1981 
2. Ny. Drg. Yetty Rizali Noor 

Meninggal dunia tanggal 2!>-2-1982 
3. Moch. Wijono, BA. 

Meninggal dunia tanggal 13-1-1982. 
4. Ny. Rukmi Widijati Moediomo, SH 

Meninggal dunia tanggal 13-12-1981 
5. H. Bustam Daeng Sitaba 

Meninggal dunia tanggal 1-10-1980 
6. Drs. Lain Gde Wirasentane 

Diberhentikan dengan KEPPRES No. 103/M tahun 1982, 
tanggal 29-6-1982 

III. Fraksi ABRI 
1. H.R. Syahnan 

Diberhentikan dengan KEPPRES No. 129/M tahun 1982, 
tanggal 4-8-1982 

2. Ardjab Kusno 
Meninggal dunia tanggal 2-4-1982 
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C. Pimpinan DPR-RI. 
1. Pimpinan Sementara Musyawarah. 
Dal am pa sal 16 ayat (3) Un d ang-u nd a ng Nomor 16 tahun 

1969 lentang Susunan dan Kedudukan MPH. DPR dan DPRD 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 
tahun 1975 juncto pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah 
Nomor 2 tahun 1976, dinyatakan bahwa selama Pimpinan 
Dewan Pcrwakilan Rakyat belum ditetapkan, rnusyawarah 
musyawarahnya untuk sementara waktu dipimpin oleh Ang 
gota yang tertua usianya dan dibantu oleh Anggota yang ter 
muda usianya. 

Ketua Lembaga Pemilihan Um um tahun 1977 sesaat sebe 
lum dilangsungkan pelantikan Anggota DPR-RI hasil Pemi 
lihan Umum tahun 1977 tanggal 1 Oktober 1977, rneng 
umumkan nama Anggota DPR yang tertua dan yang termuda 
usianya sebagai berikut : 

Pertama, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia yang tertua usianya : 
Nama lengkap K.H. Bisri Syamsuri. 
Agama !slam. 
Urnu r 90 tahun. 
Dari Organisasi Partai Persatuan Pembangunan. 
Terpilih Dalam Pemilihan llmum tahun 1977 

untuk An ggot a Dewan Perwakilan 
Rakyat dari Jawa Timur. 

Kedua. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia yang termuda usianya adalah : 
Nama lengkap Nn. Sri Redjeki. SH. 
Agama Islam. 
Urnu r 28 tahun. 

Golongan Karya bukan ABRI yang 
diangkat. 

Dalam suratnya kepada Sekretaris Jenderal Dewan Per 
wa ki l an Rakyat Republik lndonesiaiMajelis Per 
musyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 28 Sep 
tember 1977, Bapak K.H. Bisri Syamsuri minla dibebaskan 
dari kewajibannya untuk memimpin Rapat-rapat Dewan 
Perwakilan Rakyat Republrk Indonesia maupun Majel is 
Perrnusyawaratan Rakyat Republik Indonesia hasil Perni 
lihan Urn um tahun 1977 selaku Pimpinan Sementara, karena 
alasan kesehatan. 
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Berkenaan dengan itu maka setelah diadakan penelitian 
berikutnya dapat diumumkan, bahwa Anggota Dewan per 
wakilan Rakyat yang menempati urutan tertua kedua adalah : 

H. '.Vloh. Syafii Wirakusumah. 
Islam. 
77 tahun. 
Partai Persatuan Pembangunan. 
Dalam Pemilihan Umum tahun 1977 
untuk Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat dari Jawa Barat. 

Sesuai dengan pengumuman dari Ketua LPU tersebut di 
atas maka Rapat-rapat Paripurna DPR-RI tanggal 1, 2, 3, dan 4 
Oktober 1977 dipimpin oleh Pimpinan Sementara yaitu H. 
Moh Syafii Wirakusumah (77 tahun) dibantu oleh Nona Sri 
Hedjeki, SH (28 tahun). 

2. Pimpinan DPR-RI periode 1977-1982. 
Keputusan DPR-RI tanggal 8 Juni 1972 Nomor 7/DPR 

RI/III/71-72 tentang Peraturan Tata Tertib DPR-RI periode 
1971-1977 telah disahkan sebagai Peraturan Tata Tertib 
Sementara DPR-RI periode 1977-1982 dengan Keputusan 
DPR-RI Nomor 2/DPR-Rl/11/77-78 tanggal 1 Oktober 1978 ten 
tang Pengesahan Tata Tertib Sementara DPR-RI, Ber 
dasarkan pasal-pasal 34, 35 dan 36 Peraturan Tata Tertib 
Sementara tersebut maka pada tanggal 3 Oktober 1977 telah 
diselenggarakan Acara Pemilihan Pimpinan DPR-RI dalam 
Rapat Paripurna DPR yang dipimpin oleh Pimpinan Semen 
tara Musayawarah. 

Acara tersebut didahului dengan penyampaian calon 
Pimpinan DPR-RI dari tiap Fraksi kepada Pimpinan Semen 
tara yang merupakan satu paket, dan dalam Ra pat Paripurna 
tersebut telah disampaikan penjelasan atas paket usul ter 
sebut oleh juru bicara Fraksi masing-masing. 

Adapun paket calon Pimpinan DPR-RI yang d isa m 
paikan oleh Fraksi ABRI, Fraksi Karya Pembangunan dan 
Fraksi persatuan Pembangunan adalah sama, yaitu sebagai 
berikut: 

1. H. Adam Malik/ : Sebagai Calon Ketua DPR-RI. 
Anggota No. 104 

2. R. Kartidjo/ 
Anggota No. 398 Sebagai Calon Wakil Ketua DPR-RI. 
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3. Mashuri. SH; 
Anggota :'<lo. 186 

4. Mh. lsnaenii 
Anggota No. 339 

5. K.H. Masykur, 
Anggota No. 62 

Sebagai Calon Wakil Ketua DPH-RI. 

Sebagai Caton Wakil Ketua DPH-RI. 

Sebagai Caton Wakil Ketua DPH-RI. 
Scdangkan paket calon Pimpinan DPR-RI yang d isa m 

pa ikan olch Fraksi PDI adalah sebagai berikut: 

!. H. Adam Malik/ : Sebagai Calon Ketua DPR-RI. 
Anggota No. 104 

2. IL Kartidjo, 
Anggota No. 398 Sebagai Caton Waki l Ketua DPH-RJ. 

3.· Mashuri. SH, 
Anggota xo. 186 

4. Prof. Usep Hanawidjaja 
Anggota No. 336 Scbagai Ca Ion Wakil Ketua DPR-RJ. 

5. K.H. Masykur: 
Anggota No. 62 

Para ju ru bicara Fraksi yang menyampaikan penjelasan 
alas paket calon Pimpinan DPR-RI yang diusulkan dalam 
Rapa! Paripurna DPR-RI tanggal 3 Oktober 1977 adalah : 

Sardjono Soeprapto dari Fraksi ABRI. 
Amir Moertono dari Fraksi Karya Pembangunan. 
Drs. Soerjadi dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia. 
Ismail Hasan Melareum. SH dari Fraksi Persatuan Pcm 
bangunan. 
Sctelah para juru bicara Fraksi menyampaikan pen 

jel asannya. maka Pimpinan Sementara Musyawa rah fl. Moch. 
Syafi i Wirakusumah menyimpulkan adanya dua pakct usu! 
calon, yaitu : 

A. Paket cal on Pimpinan DPR-RI yang terdiri d a ri : 

Ketua H. Adam Malik. 
Wakil Kctua Mashuri, SH. 
Wakil Ketua R. Kartidjo. 
Wakil Ketua Mh. Isnaeni. 
Wakil Ketua K.11. Masykur. 
Usu] paket ini didukung oleh 351 orang Anggot a dari 460 
orang Anggota DPR. 
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B. Paket calon Pimpinan DPR-RI yang terdiri dari : 
Ketua H. Adam Malik. 
Wakil Ketua Mashuri, SH. 
Wakil Ketua R. Kartidjo. 
Wakil Ketua Prof. Usep Ranawidjaja. 
Wakil Ketua K.H. Masykur. 
Usu I paket ini didukung oleh 26 orang Anggota dari 460 orang 
Anggota DPR. 

Berkenaan dengan adanya 2 (dua) usul Paket calon Pim 
pinan DPR-RI tersebut di atas maka Pimpinan Sementara 
Musyawarah menunjuk pada ketentuan pasal 35 ayat (8) Per 
aturan Tata Tertib Sementara DPR yang menyatakan sebagai 
berikut: 

"Jika jumlah penandatanganan terhadap suatu usul 
paket atau terhadap paket-paket yang sama isinya telah 
melampaui jumlah suara terbanyak sebagaimana 
dimaksud oleh Undang-undang Dasar 1945, maka Pim 
pinan Musyawarah menentukan jenis paket dengan pen 
dukung suara terbanyak menjadi keputusan Dewan 
Perwakilan Rakyat". 

Selanjutnya Pimpinan Sementara Musyawarah menge 
mukakan: 

"Hal tersebut berarti, bahwa kami sebagai Pimpinan 
Sementara mendapatkan wewenang konstitutif untuk 
menetapkan jenis paket dengan pendukung suara ter 
banyak menjadi keputusan Dewan Perwakilan Rakyat. 
Dengan ini kami nyatakan, bahwa paket yang diusulkan 
oleh Fraksi ABRI, Fraksi Karya Pembangunan dan 
Fraksi Persatuan Pembangunan tentang Komposisi 
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat menjadi keputusan 
Dewan". 

Selanjutnya Keputusan tentang susunan Pimpinan 
DPR-RI terse but dituangkan dalam Surat Keputusan DPR-RI 
No. 3/DPR-Rl/11/77-78 tanggal 3 Oktober 1978 ditanda tangani 
oleh Pimpinan Sementara Musyawarah H.M. Syafii Wira 
kusumah dan nona Sri Redjeki, SH. 
Pengambilan Sumpah Pimpinan DPR-RI terpilih tersebut 
dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Oemar Seno 
Adji, SH. didepan rapat Paripurna DPR-RI tanggal 4 Oktober 
1977. 
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Ketua Mahk.amah Agung R.I. Prof. Oemar Senoadji SH., sedang menanda 
tangani Berita Acara Pengambilan Sumpah Anggota DPR!MPR. 

Ketua Mahk.amah Agung R.l. Prof Oemar Senoadji SH., ketika mengambil 
Sumpah Pimpinan DPR terpilih. Berdin di atas dua orang Pimpinan 
Sidang menyaksik.an upacara tersebut. 
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Dalam periode ini telah terjadi penggantian Ketua dan 
seorang Wakil Ketua DPR-RI, yaitu Ketua DPR-RI H. Adam 
Malik karena terpilih menjadi Wakil Presiden RI dan Wakil 
Ketua DPR-RI Mh. Isnaeni karena diangkat sebagai Dula 
Besar RI Berkuasa Penuh untuk Republik Sosialis Rumania. 

Berkenaan dengan terjadinya lowongan Kelua dan seo 
rang Wakil Ketua DPR-RI periode 1977-1982 tersebut di alas, 
maka prosedur pengisian lowongan jabalan Ketua dan seo 
rang Wakil Ketua DPR-RI tersebul di atas adalah sebagai 
berikut : 

Pasal 46 Peraturan Tata Tertib menyebutkan "Apabi la 
terjadi lowongan jabatan Ketua dan atau Wakil Ketua, maka 
DPR secepatnya mengadakan pemilihan untuk mengisi 
lowongan tersebut berdasarkan pertimbangan yang dibe 
rikan oleh Badan Musyawarah dengan mengingat ketentuan 
sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 40. 

Ayat (1) Pasal 40 mengatakan : "Pimpinan DPR adalah 
Alat Kelengkapan DPR dan merupakan satu kesatuan Pim 
pinan yang bersifat kolektif serta mencerminkan Fraksi 
fraksi". 

Sesuai dengan ketentuan ayat (1) pasal 40 Tata Tertib 
lersebut maka jika terjadi lowongan jabatan Ketua/Wakil 
Ketua, berarti pengisiannya tidak boleh menyebabkan ada 
nya salah satu Fraksi tidak terwakili dalam Pimpinan DPR. 

Berkenaan dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas 
maka kekosongan jabalan Ketua DPR-RI karena telah dipi 
lihnya H. Adam Malik sebagai Wakil Presiden R.I. oleh 
Sidang Umum MPR-RI tanggal 23 Maret 1978, telah diisi oleh 
Daryatmo Anggota Nomor 421 dari Fraksi ABRI berdasarkan 
Keputusan Rap at Paripurna DPR-RI tanggal 18 Mei 1978 yang 
dituangkan dalam Surat Keputusan DPR-RI Nomor 13/DPR 
RI/IV/77-78 tanggal 18 Mei 1978. 
Sedangkan kekosongan [abatan Wakil Ketua DPR-RI karena 
diangkatnya Mh. Isnaeni menjadi Dula Besar berkuasa penuh 
R.I. untuk Republik Sosialis Rumania berdasarkan Kepu 
tusan Presiden R.I.Nomor 14/M/1982 tanggal 26 Januari 1982, 
maka kekosongan jabatan Wakil Ketua DPR-RI terse but telah 
diisi oleh Drs. Hardjantho Soemodisaslro Anggota Nomor 354 
dari Fraksi PDI berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna 
tanggal 28 Januari 1982 yang dituangkan dalam Surat Kepu 
tusan DPR-RI Nomor 9/DPR-RI/111/1981-1982 tanggal 4 Peb 
ruari 1982. 

16 



Jendera TNI Daryatmo sedang diambil sumpahnya oleh Wk. Ketua K.H. 
Masjkur sebagai Anggota DPR-Rl dari Fraksi ABRI menggantikan Mayor 
Abdul Gafurpada tanggal 9 Mei 1978. 
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Bekas Ketua MPRJDPR H. Adam Malik sedang memberikan sambutan 
setelah disumpah sebagai Wakil Presiden R.I. 

H. Adam Maiik setelah terpilih sebagai Wakii Presiden telah diambil 
sumpahjabatan oleh MPR-RI di ruang Pleno gedung DPR/MPR. 
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UpHcaru peuyumbihm swnpuh DARYATMO :se/Jagui Ketua MPR!DPR oleh 
Ketuu Muhkwnuh Agw1�1 RI Prof. OE MAR SENOADJl, SH pada tanggal 20 
Mei 1978. 

Upucara penyeruhan Cinderu Mata dari Ketua MPR1DPR DARYATMO 
kepu.da H. ADAM MALIK yang telah terpilih menjadi Wakil Presiden RI. 
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Dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 28 Januari telah dilangsungkan 
pengambilan sumpah/pelantikan Drs. Hardjantho Soemodisastro menjadi 
Wakil Ketua DPR-Rl menggantikan Mh. lsnaeni yang telah diangkat men 
jadi Duui Besar R.I. untuk Republik Sosialis Rumania. 

Wakil Ketua DPR-Rl Drs. Hardjantho Soemodisastro seusai d.ilan 
tik/diambil sumpahnya, mendapat ucapan selamat dari Ketua DPR-RI 
Daryatmo. 
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PIMPINAN DPR-RI 
1977 - 1982 

H. Adam Malik/Ketua DPR-RI 
Oktober 1977 s/d 23 Maret 1978. 

Mashuri[Wakil Ketua DPR-RI 
Oktober 1977 s/d 30 September 1982. 

Mh. Isnaeni/Wakil Ketua DPR-RI 
Oktober 1977 s/d 26 Januari 1982. 

Daryatmo/Ketua DPR-Rl 
20 Mei 1978 sfd 30 September 1982. 

R. Kartidjo/Wakil Ketua DPR-RI 
Oktober 1977 s/d 30 September 1982. 

Drs. Hardjantho Soemodisastro/ 
Wakil Ketua DPR-RI 

28 Januari ski 30 September 1982. 

K.H. MASYKUR!Wakil Ketua 
DPR-RI 

Oktober 1977 sfd 30 September 1982. 
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Pimpinan DPR-RI menerima kunjungan kehormatan Duta Beser Iran Y.M. 
Mohamad Ali Shokouhian pada tanggal 5-11-1977 di ruang kerja beliau. 

Ketua DPR-Rl H. Adam Malik menerima kunjungan kehormatan Duta Besar 
Cekoslowakia Y.M. Dr. Millan Macha, pada tanggal 2-11-1977 di ruang kerja 
beliau. 
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Wakil Ketua DPR-RI R. Kartidjo telah menerima kunjungan kehormatan Duta 
Besar Republik Sosialis Cekoslowakia Y.M. Dr. Millan Macha pada tanggal 7. 
11-1977 di ruang keria beliau. 

Wakil Ketua DPR-Rl R. Kartidjo didampingi oleh Dr�- Midian Sirait dan J.H. 
Sinaga, SH sedang menerima kunjungan Duta Besar Bulgaria Y.M. Dr. Malty 
Karasimeoney tanggal 16-11-1977. 
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Pimpinan DPR-RI H. Adam Malik dan R. Kartidjo telah menerima kunjungar, 
kehormatan Duta Besar Bulgaria Dr. Malty Karasimeonov tanggal 30-11-1977. 

Wakil Ketua R. Kartidjo telah menerima kunjungan kehormatan Duta Besar 
Singapur Y.M. Othman Bin Wok pada tanggal 9 Nopember 1977. 
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Ketua DPR Daryatmo menerima kimjungan kehornuuan Duta Besar lndia, SK. 
BHUTAN! pada tanggal 18 Januari 1982. 

Wakit Ketua DPR Mashuri SH, pada tanggal 17 Pebruari 1982 menerima kun 
jungan kehormatan Duta Besar Rumania ION COTOT bertempat diruang ker 
janya. 
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Wakil Ketua DPR R. Kartidjo menerima kunjungan kehormatan Dubes Jerman 
Timur Eber Hard Feister pada tanggal 22 Oktober 1980. 

Duta Besar Honqosu: ITSV AN mengadakan kunjungan kehormatan kepada 
Ketua DPR Daryatr,w tanggal 27 Januari 1981, bertempat di ruang kerjanya. 
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§ 3. KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG. 

A. Kedudukan. 
Sebagaimana dinyatakan dalam peraturan tata tertib 

DPR-RI periode 1977-1982 Bab I pasal 1, maka Dewan Per 
wakilan Rakyat yang dimaksud di sini ialah Dewan Per 
wakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana ditentukan 
dalam UUD 1945 yang keaggotaannya diresmikan pada tang 
gal 1 Oktober 1977. Keanggotaan DPR-RI terse but di atas ada 
Jah merupakan basil Pemilihan Umum tanggal 2 Mei 1977. 

Sedang Pemilihan Umum itu sendiri adalah merupakan 
pelaksanaan dari Ketetapan MPR nomor VIII/MPR/1973 ten 
tang Pemilihan Umum di mana di dalam salah satu diktumnya 
menyebutkan bahwa : 

"Pemilihan Umum yang dimaksud dalam Pasal 1 Kete 
tapan ini diselenggarakan selambat-lambatnya akhir tahun 
1977". 

Lebih lanjut Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/1973 
menyebutkan bahwa Pemilian Umum diikuti oleh dua 
Golongan Politik dan satu Golongan Karya, dan susunan 
Keanggotaan DPR terdiri dari Golongan Politik, Golongan 
Karya ABRI dan bukan ABRI. 

Dalam sistem Pemerintahan negara kita, maka Dewan 
Perwakilan rakyat sebagai Lembaga Tinggi Negara di sarn 
ping Lembaga-lembaga Tinggi Negara yang lain (Presiden, 
Dewan Pertimbangan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, 
dan Mahkamah Agung) mempunyai kedudukan yang sangat 
penting dan turut menentukan kelangsungan hidup kene 
garaan dan demokrasi di Indonesia, 

Hal ini dapat kita lihat dari penjelasan UUD 1945 yang 
menyatakan bahwa : 

"Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat adalah kuat. 
Dewan ini tidak bisa dibubarkan oleh Presiden (ber 
lainan dengan sistem perlemen). Kecuali itu anggota 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat semuanya merang 
kap menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. 
Oleh karena itu Dewan Perwakilan Rakyat dapat senan 
tiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden dan jika 
Dewan menganggap bahwa Presiden sungguh melanggar 
Haluan Negara yang telah ditetapkan oleh Undang 
undang Dasar atau oleh Majelis Permusyawaratan 
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Rakyat, maka Majelis itu dapat diundang untuk per 
sidangan istimewa agar supaya bisa minta per 
tanggungan jawab kepada Presiden" 

Kuatnya kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat menurut 
Undang-undang Dasar 1945 oleh Ketetapan MPR Nomor 
III/MPR/1978 lebih dipertegas lagi sebagaimana dinyatakan 
dalam pasal 7 ayat (1), (2), (3) dan (4) Ketetapan MPR N omor 
III/MPR/1978 tersebut, yaitu : 

"(1) Dewan Perwakilan Rakyat yang seluruh Anggotanya ada 
Iah Anggota Majelis berkewajiban senantiasa meng 
awasi tindakan-tindakan Persiden dalam rangka pelak 
sanaan Haluan Negara. 

(2) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menganggap Pre 
siden sungguh melanggar Haluan Negara, maka Dewan 
Perwakilan Rakyat menyampaikan memorandum untuk 
mengingatkan Presiden. 

(3) Apabila dalam waktu tiga bulan Presiden tidak mem 
perhatikan memorandum Dewan Perwakilan Rakyat ter 
se but pada ayat (2) pasal ini, maka Dewan Perwakilan 
Rakyat menyampaikan memorandum yang kedua. 

(4) Apabila dalam waktu satu bulan memorandum yang 
kedua terse but pad a ayat (3) pasal ini, tidak diindahkan 
oleh Presiden, maka Dewan Perwakilan Rakyat dapat 
meminta Majelis mengadakan Sidang lstimewa untuk 
meminta pertanggungan Jawab Presiden". 

Kiranya perlu dikemukakan bahwa dalam ha! masa ker 
janya dan dikaitkan dengan penetapan peresmian keang 
gotaan MPR, maka antara DPRPeriode 1977-1982 dengan DPR 
periode 1971-1977 terdapat perbedaan. 

Anggota-anggota DPR periode 1971-1977 diresmikan 
keanggotaannya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 
107/M/tahun 1971 dilantik dan diambil sumpahnya sebagai 
Anggota DPR pada tanggal 28 Oktober 1971. Sedangkan 
Anggota-anggota MPR baru dilantik dan diambil sumpahnya 
sebagai Anggota MPR pada tanggal 1 Oktober 1972. Dengan 
demikian terdapat perbedaan lamanya bekerja antara DPR 
dengan· MPR yaitu 1 (satu) tahun. Namun untuk memenuhi 
asas kesamaan dalam masa kerjanya dan mengingat pula 
bahwa Anggota DPR adalah juga anggota MPR, maka dicapai 
suatu kesepakatan bahwa masa kerja DPR basil Pemilihan 
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Um um 1971 disesuaikan dengan masa kerja MPR, yaitu masa 
jabatan Keanggotaan DPR maupun MPR akan berakhir ber 
sama pada tanggal 30 September 1982. 

, 
Sedangkan Anggota-anggota DPR periode 1977-1982 hasil 

Pemilihan Umum tanggal 2 Mei 1977 yang diresmikan keang 
gotaannya dengan Keputusan Presiden R.I. Nomor 
103/M/tahun 1977 tanggal 19 September 1977, dilantik dan 
diambil sumpahnya sebagai Anggota DPR pada tanggal 1 
Oktober 1977, juga sekaligus telah dilantik dan diambil sum 
pahnya sebagai Anggota MPR pada hari itu [uga. Dengan 
demikian masa kerja DPR dan MPR periode 1977-1982 telah 
disamakan, yaitu sama-sama mempunyai masa kerja Hrna 
tahun (1 Oktober 1971 sampai dengan 1 Oktober 1977). 

Seperti terjadi pada periode sebelumnya, maka meng 
enai perangkapan Pimpinan MPR oleh Pimpinan DPR tidak 
mengalami perubahan. Anggota yang menjabat Pimpinan 
Dewan Perwakilan Rakyat dipilih untuk menjabat Piminan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan Komposisi yang 
sama, ditambah seorang dari Utusan Daerah, yang duduk 
(dipilih) sebagai Wakil Ketua MPR yang tidak merangkap 
sebagai Wakil Ketua DPR. 

Ketentuan mengenai perangkapan Pimpinan MPR oleh 
Pimpinan DPR diatur dalam pasal 27 TAP MPR Nomor 
l/MPR/1978 tentang Peraturan Tata Tertib MPR-RI. 

B. Tugas dan wewenang 
Disamping tu gas dan wewenang yang telah ditetapkan oleh 

Undang-undang Dasar 1945, Dewan Perwakilan Rakyat juga 
mempunyai tugas melaksanakan Ketetapan-ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat. 

Tugas untuk melaksanankan Ketetapan-ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat tersebut oleh DPR periode 1977-1982 
dapat disebutkan antara lain adalah sebagai berikut : 
1. Pasal 5 Ketetapan MPR Nomor II/.MPR/1978 tentang 

Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila mene 
tapkan tentang pemberian tugas kepada Presiden sebagai 
Mandataris MPR atau Presiden bersama-sama DPR untuk 
mengusahakan agar Pedoman Penghayatan dan Peng 
amalan Pancasila dapat dilaksanakan sebaik-baiknya 
dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang 
undangan yang berlaku. 
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2. Pasal 7 ayat (1) Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1978 ten 
tang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Ter 
tinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-lembaga Tinggi 
Negara· menyebutkan bahwa DPR yang seluruh Ang 
gotanya adalah Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat 
berkewajiban senantiasa mengawasi tindakan-tindakan 
Presiden dalam rangka pelaksanaan Haluan Negara. 

3. Pasal 8 ayat (4) Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1978, 
menyebutkan bahwa Presiden dengan persetujuan Dewan 
Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat per 
damaian dan perjanjian dengan negara lain. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat bertugas senantiasa mengawasi 
tindakan-tindakan Pemerintah dalam rangka pelaksanaan 
Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1978, tentang Garis-garts 
Besar Haluan Negara. 

Di samping itu untuk mengatur tata cara dan lebih meng 
hayati kedudukan, susunan, wewenang, tugas dan hak dan 
tanggung jawab DPR beserta alat-alat kelengkapannya ber 
dasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka 
oleh DPR periode 1977-1982 telah ditetapkan Keputusan 
DPR-RI Nomor 17/DPR-RI/IV/77-78 Jo. Nomor 14/DPR 
RI/IVnB-79 tentang Peraturan Tata Tertib DPR-RI. 

Sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPR-RI tersebut di 
atas, maka tugas dan wewenang DPR-RI diatur dalam pasal 4 
ayat (1) dan (2) sebagai berilrut: 
(1) Tugas dan wewenang DPR adalah : 

a. Bersama-sama dengan Presiden membentuk Undang 
undang. 

b. Bersama-sama dengan Presiden menetapkan Ang 
garan Pendapatan dan Belanja Negara; 

c. Melaksanakan pengawasan atas : 
(a) pelaksanaan undang-undang, 
(b) pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara serta pengelolaan keuangan negara, 
(c) Kebijaksanaan Pemerintah, sesuai dengan jiwa 

Und ang-u ndang Dasar 1945 dan Ketetapan 
ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia; 

d. Membahas untuk meratifikasi dan atau memberikan 
persetujuan atas pernyataan perang, pembuatan per- 
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damaian dan perjanjian dengan negara lain yang dila 
kukan oleh Presiden; 

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

f. Melaksanakan hal-hal yang ditugaskan oleh Ketetapan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat kepada Dewan Per 
wakilan Rakyat. 

(2) Untuk kepentingan pelaksanaan tugas dan weweriangnya, 
Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengadakan konsultasi 
dan koordinasi dengan Lembaga Tinggi Negara lainnya. 

Di sarnping itu untuk dapat melaksanakan tugas dan 
wewenangnya Dewan Perwakilan Rakyat mernpunyai : 
a. hak meminta keterangan (interpelasi); 
b. hak mengadakan penyelidikan (angket); 
c. hak mengadakan perubahan (amandemen); 
d. hak mengajukan pernyataan pendapat; 
e. hak mengajukan/menganjurkan seseorang, jika diten 

tukan oleh suatu peraturan perundangan; 
f. hak merigajukan Rancangan Undang-undang Usu! Ini 

siatif. 
Selain dari pada itu di samping hak-hak DPR seba 

gaimana terse but di atas, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
mempunyai: 
a. hak mengajukan pertanyaan; 
b. hak protokoler dan hak keuangan/administratif. 

C. Hubungan DPR-RI Periode 1977-1982 dengan Lembaga Ter 
tinggi/Tinggi Negara Lainnya. 

Sebagaimana sudah dijelaskan dalam buku DPR-RI pe 
riode 1971-1977, maka yang dimaksud dengan hubungan 
DPR-RI dengan Lernbaga Tertinggi/Tinggi Negara lainnya di 
sini ialah suatu hubungan kerja secara fungsional yang diatur 
oleh ketentuan-ketentuan konstitusional maupun oleh 
peraturan-peraturan perundang-undangan lai nnya. Meng 
enai ha! tersebut di atas telah ditetapkan pengarurannya 
sebagaimana tertuang dalam Ketetapan MPR Nomor 
III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja 
Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Antar Lembaga 
lembaga Tinggi Negara. 
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Adapun pertimbangan perlunya diadakan pengaturan 
kedudukan dan hubungan tata kerja tersebut adalah seba 
gaimana disebutkan dalam konsiderans TAP Nomor 
UI/MPRi197B yang berbunyi : 
Menimbang "bahwa demi terselenggaranya hubungan 

tata kerja yang sebaik-baiknya dalam pelak 
sanaan tugas Lembaga Tertinggi Negara 
dengan/atau antar Lembaga-lembaga Tinggi 
Negara sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-undang Dasar 1945, perlu diadakan 
ketentuan-ketentuan pokok yang meng 
aturnya berdasarkan kedudukan dan fungsi 
Lembaga masing-masing". 

Menurut Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1978, yang 
dimaksud dengan Lembaga Tertinggi Negara ialah Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, sedang yang di maksud dengan 
Lembaga-lembaga Tinggi Negara sesuai dengan urut-urutan 
yang terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 ialah : 
a. Presiden. 
b. Dewan Pertimbangan Agung. 
c. Dewan Perwakilan Rakyat. 
d. Badan Pemeriksa Keuangan. 
e. Mahkamah Agung. 
1. HUBUNGAN DPR (DPR-RI PERI ODE 1977-1982) DEN GAN 

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK 
INDONESIA. 

1) Pasal-pasal Undang-undang Dasar 1945 yang merupakan 
landasan bagi pengaturan hubungan tata kerja antara DPR 
dengan MPR ialah pasal 2 ayat (1) dan pasal 3. 
Pasal 2 ayat (I) menyebutkan : 

"Majelis Permusyawaratan 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". 

Sedang pasal 3 menyebutkan : 
"Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan 
Undang-undang Dasar dan Garis-garts Besar dari pad a 
haluan Negara". 

2) Pasal 2 Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1978 mengatur 
Hu bungan Tata Kerja antara MPR dengan/atau antara 
Lembaga-lembaga Tinggi Negara sebagai berikut: 
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"Kedudukan dan hubungan Tata Kerta Lembaga 
Tinggi Negara diatur pada pasal-pasal berikut ber 
landaskan Undang-undang Dasar 1945". 

Khusus mengenai hubungan tata kerja antara DPR 
dengan MPR diatur dalam Pasal 7 ayat (1) sampai dengan ayat 
(4) Ketentuan MPR Nomor lll/MPR/1978 sebagaimana ter 
sebut di bawah ini : 

Pasal 7 ayat (1): 

"Dewan Perwakilan Rakyat yang seluruh Anggotanya 
adalah Anggota Majelis berkewajiban senantiasa meng 
awasi tindakan-tindakan Presiden dalam rangka pelak 
sanaan Haluan Negara". 

Pasal 7 ayat (2): 
"Apa hil a Dewan Perwakilan Rakyat menganggap Pre 
siden sungguh melanggar Haluan Negara, maka Dewan 
Perwakilan Rakyat menyampaikan memorandum untuk 
mengingatkan Presiden". 

Pasal 7 ayat (3): 
"Apabila dalam waktu tiga bulan Presiden tidak mem 
perhatikan memorandum Dewan Perwakilan Rakyat 
terse but pada ayat (2) pasal ini, maka Dewan Perwakilan 
Rakyah menyampaikan memorandum yang kedua". 

Pasal 7 ayat (4): 
"Apabila dalam waktu satu bu Ian memorandum yang 
kedua tersebut pada ayat (3) pasal ini, tidak diindahkan 
oleh Presiden, maka Dewan Perwakilan Rakyat dapat 
meminta pertanggungan jawab Presiden". 

2. HUBUNGAN DPR DENGAN PRESIDEN. 

Pasal 20, 21, 22 dan 25, mengatur secara umum hubungan 
tata kerja antara DPR dengan Presiden. Penjabaran lebih 
lanjut ketentuan-ketentuan terse but dalam pasal-pasal UU D 
1945 tersebut di alas, diatur dalam Ketetapan MPR Nomor 
lll/MPR/1978 Bab III Pasal 8 ayat (3), (4), (5), (6) dan (7). 

Pasal 8 ayat (3), menyatakan : 
"Presiden bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat 
membentuk Undang-undang termasuk menetapkan 
Undang-undang Anggaran · Pendapatan dan Belanja 
Negara". 
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Pasal 8 ayat (4), menyatakan : 
"Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan 
Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan 
perjanjian dengan negara lain". 

Pasal 8 ayat (5), menyatakan : 
"Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Per 
wakilan Rakyat". 

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

Pasal 8 ayat (7), menyatakan : 
"Presiden harus memperhatikan sunggu,. sungguh 
suara Dewan Perwakilan Rakyat". 

Dalam Peraturan Tata Terbit DPR-RI periode 1977-1982 
ini, maka Hubungan tata kerja antara DPR dengan Presiden 
tercermin dalam Pasal 4 yang mengatur tugas dan wewenang 
DPR sebagaimana telah diuraikan dalam halaman 18. 

3. HUBUNGAN DPR-RI DENGAN DEWAN PER 
TIMBANGAN AGUNG. 

Sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 dan Ketetapan 
MPR Norn or III/MPR/1978 ten tang Kedudukan dan Hubungan 
Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar 
Lembaga Tinggi Negara, maka Dewan Pertimbangan Agung 
termasuk dalam salah satu Lembaga Tinggi Negara yang 
mempunyai kedudukan sederajat dengan Lembaga Negara 
Iainnya seperti DPR, MA, BEPEKA. 

Hubungan kerja antara Dewan Perwakilan Rakyat 
dengan Dewan Pertimbangan Agung antara lain tercermin 
dalam ha! sebagai berikut: 

Untuk memperlancar pelaksanaan Hak Budget, maka 
DPR periode ini dapat mengundang Pimpinan Dewan Per 
timbangan Agung untuk mengadakan Rapat Kerja dengan 
Dewan Perwakilan Rakyat guna membahas anggaran pen 
dapatan dan belanja negara Dewan Pertimbangan Agung. 

4. HUBUNGAN DPR-RI DENGAN BADAN PEMERIKSA 
KEUANGAN. 

Hubungan kerja antara Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia periode 1977-1982 dengan Badan Peme 
riksa Keuangan tercermin dalam hal penanganan lebih Ian- 
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jut Hasil Pemeriksaan Tahunan Badan Pemeriksa Keuangan 
atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 
sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Undang 
undang Dasar 1945 dan pasal 56.h. Peraturan Tata Tertib 
DPR. 

Mengenai penanganan lebih lanjut Hasil Pemeriksaan 
Tahunan Badan Pemeriksa Keuangan atas Pelaksanaan Ang 
garan Pendapatan dan Belanja Negara, Dewan Perwakilan 
Rakyat Periode 1977-1982 telah memproses 6 (enam) Hasil 
Pemeriksaan Tahunan Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu : 

1. Hasil Pemeriksaan Tahunan Badan Pemeriksa Keuangan 
atas APBN tahun 1976/1977,yang disampaikan kepada DPR 
pada tanggal 31 Oktober 1977. 

2. Hasil Pemeriksaan Tahunan Badan Pemeriksa Keuangan 
atas APBN tahun 1977/1978,yang disampaikan kepada DPR 
pada tanggal 31 Oktober·l978. 

3. Hasil Pemeriksaan Tahunan Badan Pemeriksa Keuangan 
alas APBN tahun 1978/1979,yang disampaikan kepada DPR 
padu tanggal 8 Januari 1980. 

4. Hasil Pemeriksaan Tahunan Badan Pemeriksa Keuangan 
atas APBN tahun 1979/1980,yang disampaikan kepada DPR 
pada tanggal 14 Januari 1981. 

5. Hasil Pemeriksaan Tahunan Badan Pemeriksa Keuangan 
atas APBN tahun 1980/1982,yang disampaikan kepada DPR 
pada tanggal 12 Januari 1982. 

6. Hasil Pemeriksaan Tahunan Badan Pemeriksa Keuangan 
atas APBN tahun 1981/1982, yang disampaikan kepada DPR 
pada tanggal 12 Januari 1983. 

Hubungan kerja antara DPR dengan Badan Pemeriksa 
Keuangan juga tercermin dalam masalah Peng 
ajuan/Penggantian Pimpinan dan Anggota Badan Pemeriksa 
Keuangan. Dewan Perwakilan Rakyat periode 1977-1982, 
telah memproses tiga kali, yaitu : 

I. Dalam rapat Paripurna Dewan pada tanggal 28 Pebruari 
1979 telah disetujui untuk mengajukan sebanyak 3 (tiga) 
orang calon untuk mengisi jabatan anggota BEPEKA yang 
kosong karena meninggalnya Sri Pamungkas Kar 
tosudirdjo. SE. 
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2. Dalam rapat Paripurna pada tanggal 31 Agustus 1981 DPR 
telah disetujui untuk mengajukan sebanyak 5 (lima) orang 
untuk mengisi jabatan yang kosong sehubungan dengan 
meninggalnya kedua Anggota BEPEKA, yaitu Moch. Syar 
wani, SE., dan R.H. Santoso Brotodihardo, SH. 

3. Dalam Rapat Paripurna Terbuka Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia tanggal 30 Juni 1982 telah dise 
tujui untuk mengajukan sebanyak 21 (dua puluh satu) 
orang calon untuk mengisi Jabatan Ketua/Wakil 
Ketua/Anggota Badan Pemeriksa Keuangan periode 1973- 
1978 yang masa tugasnya berakhir pada tanggal 10 Agustus 
1978. 

. 
Hasil Pemeriksaan Tahunan (HAPTAH) Tahun Anggaran 1976/1977 
Badan Pemeriksa Keuangan (BEPEKA) tanggaL 31 Oktober 1977 dise 
rahkan oleh Ketua BEPEKA Umar Wirahadiku.sumah kepada Ketua DPR 
H. Adam Malik. 
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Upacara penyampaian HAPTAH Hasil Pemeriksaan Tahunan BEPEKA tanggal 
8-1-1980 di Gedung DPR. 
- Gambar atas: Ketua BEPEKA Umar Wirahadikusumah sedang menyam 

paikan sambutannya. 
- Gambar bawah : Ketua DPR Daryatmo sedang menyampaikan sambutannya. 
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Penyampaian Hasil Pemeriksaan Tahunan BAPEKA. 

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan menyampaikan pidato pengantar penye 
rahan HAPTAH BAPEKA di depan Pimpinan dan para Anggota DPR tanggal 
14-11-1981. 
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Ketua Bapeka Umar Wirahadikusumah menyerahkan HAPTAH BAPEKA 
kepada Ketua DPR Daryatmo yang berl.angsung di gedung DPR pada tanggal 
14-11-1981. 

Ketua DPR Daryatmo menerimu HAPTAH BEPEKA 1980/81 dari Ketua 
BEPEKA Umar Wirahadiku..sumah, dalam suatu upacara yang ber 
langsung di gedung DPR pada ianggal 12 Januari 1982. 
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5. HUBUNGAN DPR-RI DENGAN MAHKAMAH AG UNG. 

:,ci,agaiman;, xudah dijel axkun dul am IJUku DPH 1971- 
19,,. maka hubungun antara DPH-HI dengan Mahkamah 
Agung lercermin dalam hal pencalonan keanggotaan Mah 
kamah Agung. 

Oleh DPK-HI pcriode 1977-1982 telah d il akukan 4·(empat) 
kal i pengajuan calon keanggotaan Hakim Agung pada Mah 
kurnuh Agung. yuitu pada tahun 1979. tahun 1980 dun tahun 
1982. yuitu • 

1. Dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 11 Juni 1979 telah 
di sutuju i untuk mcngajukan 7 uuju h) ca Ion Hakim Agung 
padu Mahku mah /\gung. untuk mengisi satu jabatan Hakim 
Agung pada Mahkamah Agung yang lowong karena 
meninggalnya D.H. Lumban Hadja, SH. 

2. Dalarn Hapat Paripurna DPH tanggal 22 September 1980. 
tel ah di,etujui untuk mengajukan 18 Ca Ion Hakim Agung 
pada Mahkamah Agung, untuk mengisi 4 ie mpat) jabatan 
Hakim :Vlahkamah Agung, karena empat Hakim Mah ka mah 
Agung lelah pensiun, yaitu Saldi man Wiryatno, SH: B.RM. 
Hanindyo Putro, SH: Achmad Sulaiman Ge lar Sutan Sari 
pudo Oloan. SH; dan Kabul Arifin. SH. 

:J. Dalam Ha pat Paripurna DPH tanggal 10 Juli 1982 DPH 
te I .rh menyetuju i untuk mengajuka n 66 cena rn pul uh enam) 
orang calon Hakim Agung, untuk mengisi ;J (liga) orang 
Hakim Agung yang Lelah meninggal duni a, dan pengisian 
27 oraru; Hakim Agung sebagai penambahun. 

4. Dal am Ka pat Paripurna tanggal 30 Juli 1982 DPH meng 
usulkan lagi usulan calon Hakim Agung sebanyak 10 iscpu 
Juh) orang calon Hakim Agung Mahkarnah Agung, sebagai 
penambahan jumlah ca Ion Hakim Mahkamah Agung yang 
telah disetujui pencalonannya dalam Hapat Paripurna 
C PH tang1wl 10 Juli 1982. · 

D. KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. 

Sexua i dengan ketentuan paxal 13 Ketotapan �iPH Nomor 
lll:MPll:1978, tenlang Kedudukan Dan Hubungan Tata Kerja 
Lernbaua Tertinggi Negara Dengan.Atau Antar Lembaga 
l c m baga Tinggi Negara. maka : 
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1. Hak Keuangan/administratif Presiden dan Wakil Presiden 
serta bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden perlu 
diatur dengan Undang-undang. 

2. Hak Keuangan/administratif dan Protokoler dari Pim 
pinan/Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta 
bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/'I'inggi Negara perlu 
diatnr dengan Undang-undang, 

Na mun mengenai kedudukan keuangan dari DPR sebagai 
Lembagai Tinggi Negara, adalah belum ada Ketetapan MPR 
maupun peraturan perundangan lainnya, yang rnengatur. Di 
kalangan DPR sendiri, khususnya dalam periode DPR 1977- 
1982, timbul keinginan agar ada suatu Peraturan Perundang 
yang mengatur Kedudukan dan Hak Keuangan Lembaga Ter 
tinggi Negara dan Lembaga Tinggi Negara, minimal ada 
semacam otonomisasi anggaran bagi Lembaga Tinggi Negara. 
Artinya ialah kepada DPR diberikan keluwesan untuk meng 
atur sendiri budget yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. 
Dewan menginginkan agar lebih dulu ada Peraturan 
Perundangan yang mengatur tentang Kedudukan dan Hak 
Keuangan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, barulah kemu 
dian disusun Peraturan Perundang mengenai Kedudukan 
dan Hak Keuangan Pirnpinan/Anggota serta Bekas Pim 
pinanranggota Lembaga Tertinggi/'I'inggi Negara. Jadi bukan 
sebaliknya. 

Dalam periode ini yang sudah ada adalah Undang 
undang yang mengatur tentang kedudukan keuangan/admi 
nistratip saja, yaitu : 
a. Und ang-undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak 

Keuangan.Administratif Presiden dan Wakil Presiden 
serta bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden Republik 
Indonesia. 

b. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak 
Keuangan.Admintstratif Pimpinan dan Anggota Lembaga 
'I'ertinggtrl'inggl Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga 
'I'ertinggirl'inggi Negara dan Bekas Anggota Lernbaga 
Tinggi Negara. 

Akan tetapi Undang-undang yang mengatur tentang 
Ke du du k anj Ha k Keuangan bag i tiap Lembaga Ter 
tinggi/Tinggi Negara belum ada. 

Adapun mengenai adanya keinginan Dewan agar kepada 
Lernbaga Tert.inggir'I'inggi Negara diberikan semacam oto- 
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nomisasi anggaran, hal ini memang sudah dibahas dalam 
Ra pat Kerja Komisi II dengan Pemerintah yang diwakili oleh 
Menteri Penertiban Aparatur Negara pada waktu membahas 
RUU tentang Kedudukan Keuanaan/Adnunistrasi dan dise 
pakati adanya rumusan dalam penjelasan umum yang ber 
bunyi sebagai berikut : 

"Dalam menetapkan Anggaran Belanja Lembaga Ter 
tinggi/Tf nggi Negara dimusyawarahkan bersama antara 
Pemerintah dengan pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh 
Lernbaga Tertinggi/Tinggi Negara yang bersangkutan. 
Anggaran Bel anja Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara 
ditetapkan tiap tahun Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara. 
Dalam Usaha meningkatkan daya guna kerja Dewan 
Perwakilan Rakyat, maka diberikan keluwesan dalam 
pengelolaan anggarannya dalam rangka peraturan per 
undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian 
Dewan Perwakilan Rakyat sebagai sarana demokrasi 
dapat melaksanakan fungsinya secara berdaya guna dan 
berhasil guna". 

Namun dalam pelaksanaannya apabila Dewan ingin 
mengadakan suatu revisi Anggaran, masih selalu harus minta 
persetujuan kepada Pemerintah. Bahkan ada pula mata ang 
garan tertentu yang masih diberi tanda bintang (*). Artinya 
bahwa mata anggaran tersebut baru dapat digunakan oleh 
Dewan setelah ada persetujuan dari Pemerintah, rneskipun 
angka-angkanya memang sudah dicantumkan pada Anggaran 
Dewan. 

Khusus mengenai penetapan besarnya gaji kehormatan 
Ketua/Wakil Ketua/Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi 
Negara, maka sebagai pelaksanaan dari Undang-undang 
Nomor 12 Tahun 1980 tersebut, telah dikeluarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 4 Tahun 1980 yang mengatur tentang Gaji 
Pokok Ketua/Wakil Ketua/Anggota, yaitu : 
a. Ketua DPR Rp. 250.000,- 
b. Wakil Ketua DPR Rp. 230.000,- 
c. Anggota DPR Rp. 210.000,- 

Seperti diuraikan dalam periode DPR 1971-1977, pada 
bulan-bulan terakhir masa jabatannya (Maret s/d Oktober 
197'i) besarnya gaji pokok Ketua/Wakil Ketua/Anggota DPR 
berturut-turut ialah : Rp. 250.000,- ; Rp. 220.000,- ; dan 
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Rp. 150.000,- seperti diatur dalam P.P. Nomor 11 tahun 1977 
tanggal 1 Maret 1977. Ketentuan ini yang berlaku pula bagi 
DPR periode 1977-1982 dari saat pelantikannya Oktober 1977 
srd dikeluarkannya P.P. Nomor44 tahun 1980tersebutdi atas. 

Selanjutnya, dengan adanya perbaikian penghasilan 
sebesar 60% dari penghasilan sebulan yang diatur dengan 
Pera tu ran Pemerintah Nomor 47 tahun 1980, maka ketentuan 
inipun berlaku pula bagi penghitungan gaji kehormatan 
KetuaiWakil Ketua/Anggota DPR. 

Mengenai besarnya tunjangan jabatan bagi Ketua/wakil 
Ketua/Anggota DPR seperti yang semula diatur dengan Kepu 
tusan Presiden Nomor 14 tahun 1977 tanggal 30 Maret 1977 
berturut-turut sebesar: 100% untuk Ketua, 75% untuk Wakil 
Ketua dan 60% untuk Anggota DPR, telah diubah dengan 
Keputusan Presiden R.l. No. 11 Tahun 1979 menjadi sama 
besar yaitu baik Ketua/wakil Ketua/Anggota DPR menerima 
tunjangan jabatan sebesar 100% dari gaji pokok. 

Adapun mengenai tunjangan-tunjangan lainnya seperti 
tunjangan Isteri, Anak, Beras, dan sebagainya adalah sama 
ketentuannya dengan tunjangan yang berlaku bagi pegawai 
negeri, kecuali hal-hal khusus yang diatur tersendiri. 

Dari uraian di atas berarti DPR periode 1977-1982 meng 
alami dua kali perubahan besarnya gaji pokok, dua kali per 
ubahan besarnya tunjangan jabatan, dan satu kali mengalami 
adanya tunjangan perbaikan penghasilan, seperti tertera 
pada bagan berikut ini : 

- Tahun 1911 ,;d 1979 

PP.II tahun 1977 \gaji pokok) 

a. Ketua DPH 
Hp. 250.000.- 

b. Wakil Ketua DPH: 
Hp. 220.000,- 

c. Anggota DPH : 
Hp. 150.000,- 

PP. 14 tahun 1977 
(Tunjangan Jabatan) 

100% - Hp. 250.000,- 

75% - Hp. 165.000,- 

60% - Hp. 90.000,- 
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- Tahun 1979 s/d 1980 

PP. 11 Th. 1977 
(Gaji pokok) 

PP. 14 Th. 1977 
(Tunjangan 
Jabatan) 

PP. 11 Th. 1979 
(Tunjangan 

Jabatan) 

a. Ketua DPR : 
Hp. 250.000,- 100% &Hp. 250.000,- lOOo/o. Rp. 250.000,- 

b. Wakil Ketua 
DPH: 
Hp. 220.000,- 75% = Hp. 165.000,- lOOo/o = Rp. 220.000,- 

c. Anggota DPH : 
Hp. 150.000,- 60% = Hp. 90.000,- 100% = Hp. 150.0UO.- 

- Tahun 1980 s.d 1982 

PP. 44 Th. 1980 
(Gaji Pokok) 

a. Ketua DPR : 
Hp. 250.000,- 

b. Wakil Ketua 
DPH: 
Hp. 230.000,- 

c. Anggota DPH 
Hp. 220.000,- 

PP. 47 Th. 1980 
(tunjangan per 

baikan penghasiln 

60% dari gaji pokok 
+ tunjangan isteri, 
dan tunjangan anak. 

PP. 11 Tahun 1979 
(tunjangan Jabatan) 

!OOo/, � Hp. 250.000,- 
·- v 

lOOo/, = hp. 230.000,- 
v 

!OOo/, = Rp, 220.000,- 

Adapun mengenai hak keuangan lainnya bagi Anggota 
DPR, antara lain diatur dalam berbagai peraturan sebagai 
berikut: 
a. Keputusan Menteri Keuangan No. : 419/KMK.03/1978 tang 

gal 6 N opember 1978, ten tang penetapan tunjangan 
kehormatan (honorarium) bagi Anggota DPR-RI yang 
diangkat/ditunjuk sebagai Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris 
Badan-badan dan Komisi-Komisi dan Panitia-Panitia dan 
Anggota Badan-Badan dan Panitia-Panitia, yaitu : 
1. Ketua Badan-Badan/Komisi-Komisi/Panitia-Panitia 

masing-masing sebesar Rp. 40.000,- sebulan. 
2. Wakil Ketua masing-masing sebesar Rp. 35.000,- sebu 

lan. 
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3. Sekretaris Badan-Badan/Komisi-Komisi/Panitia-Pani 
tia masing-rnasing sebesar Rp. 30.000,- sebulan. 

4. Anggota Badan-Badan/Panitia-Panitia masing-rnasing 
sebesar Rp. 20.000,- sebulan. 

b. Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. : 249/KMK.03/1979 
tanggal 29 Mei 1979, tentang Penetapan tunjangan Kehor 
matan (Honorarium) bagi Anggota DPR-RI yang diang 
kat/ditunjuk sebagai Anggota Pengganti pada Badan 
Badan dan Panitia-Panitia, yaitu sebesar Rp. 15.000, 
sebulan. 

c. Undang-undang No.12 tahun 1980 jo. PP. No. 12 tahun 1981, 
yang mengatur tentang Tunjangan Cacad, Tew as dan Wafat. 
Pelaksanaannya diatur dengan Surat Edaran bersama 
antara Menteri Kesehatan dan Kepala BadanAdministrasi 
Kepegawaian Negara masing-masing : 
N omor : 368/Men Kes/EB/VIl/1981. 
Nomor: 09/SE/1981. 
c.a. Cacad, adalah kelainan jasmani atau rohani karena 

kecelakaan, yang pada dasarnya tidak dapat bekerja 
lagi dan bagi mereka dapat diberikan tunjangan 
Cacad sebesar 70 %, 50 %, 40 % dan 30 % di atas pen 
siun yang berhak diterimanya, dihitung dari gaji 
pokok. 
(Diberikan setelah dinyatakan berhak menerima dari 
Team penguji kesehatan) Pasal 4 ayat (1), (2), (3). 

c.b. Uang duka Tewas (Pasal 7). 
Tewas adalah meninggal dunia dalam dan karena 
menjalankan tugas kewajibannya. 
Kepada isteri atau suami diberikan uang duka tewas 
(Pasal 7) sebesar 6 (enam) kali penghasilan sebulan 
dengan ketentuan serendah-rendahnya 
Rp. 500.000,-. 

c.c. Biaya pemakaman (Pasal 8) bagi yang tewas (Pasal 7) 
terse but ditanggung oleh Negara dan pelaksanaannya 
diatur dengan SK Menteri Keuangan R.I. Nomor 
S-1095/MK.03/1982 tanggal 22 Nopember 1982, sesuai 
dengan tingkat golongan yaitu : 
Rp. 700.000,- (IV), Rp. 600.000,- (III), Rp. 500.000, 
(11) dan Rp. 400.000,- (I), bagi pejabat negara adalah 
Rp. 700.000,-. 

c.d. Tunjangan Wafat (Pasal 11). 
Kepada isteri atau suarni diberikan uang duka wafat 

47 



sebesar 3 lliga) kali penghasilan sebulan dengan 
ketentuan serendah-rendahnya s e b e s a r 
Hp. 100.000,-. 

ct. Be l anja Harang. 
Be lanja barang dalarn hal ini adalah untuk pernbayaran 
uang paket Anggota DPH-IU, yang terdiri dari 3 komponen, 
yaitu uang Sidang, uang penginapan, dan biaya kendaraan 
lokal. 
l:!esarnya uang paket ini pada tahun 1977 ialah 
Rp. 4.000,-thari bagi Anggota d ar i luar Jakarta, 
Hp. 3.000,-ihari bagi Anggota dalam Jakarta, dan 
Hp. 2.000,-;hari dalam masa reses. 
Pada tahun 1978 berubah menjadi Hp. 5.000,- dengan 
tidak ada perbedaan Jakarta, luar Jakarta, reses, tidak 
reses, Kemudian pada tahun 1979 berubah lagi menjadi 
Hp. 7.500,-;perhari. 
Kemudian pada tahun 1981 mengalami lagi perubahan 
berdasarkan keputusan Presiden Nomor 35 tahun 1981. 
Dalam Keputusan Presiden NomOJ· 35 tahun 1981 ini 
mengenai uang paket Anggota tersebut tidak lagi disebut 
Uang Paket Harian tapi pengaturannya adalah 
Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per 
bulan. 

e. Vang representasi Pimpinan Fraksi-fraksi dalam DPR. 
Sesuai dengan beban tugas dari Fraksi-fraksi dalam 
DPR-RI dalam rangka menunjang kegiatan DPR-RI yang 
semakin meningkat dalam tugas, fungsi dan wewenang 
Dewan, maka terhitung mulai 1 April 1980 kepada Pim 
pinan Fraksi-fraksi dalam DPR-RI diberikan uang re 
presentasi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 
perorang ·. perbulan. Ketentuan mengenai uang re 
presentasi bagi Pimpinan Fraksi ini dituangkan dalam 
Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPH Nomor 
72;SEKJENtDPR-Rlt!Vt79-80 tanggal 13 Mei 1980 yang ber 
laku surut dari tanggal 1 April 1980. 

f. Belanja Perjalanan. 
Perjalanan Dinas Biasa. 
Pada umumnya perjalanan Dewan ini adalah masih ber 
pegang pada Peraturan Pemerintah No. 209 tahun 1961, 
dan pelaksanaannya diatur dengan SK Menteri Keuangan 
No. B-297/MK/1/4/1974 tanggal 30 April 1974 yaitu: 
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- Pasal 3 ayat (4) PP No. 209/1961 adalah Perjalanun 
Reses, yang besarnya biaya adalah sama dengan harga 
tiket Pesawat Udara dan atau kendaraan urnum pulang 
pergi ke daerah domicili anggota. 

- Pasal 3 ayat (5) PP No. 209/1961 adalah rnengatur per 
jalanan l x setahun, besarnya tiap tahunnya mengalami 
perubahan, yaitu sebagai berikut: 

Tahun 1977/1978: 
Anggaran perjalanan l x setahun Rp. 80.500.000,- 
Setiap Anggota a Rp. 175.000,- x 
460 = Rp. 80.500.000,- 
Tahun 1978/1979: 
Anggaran perjalanan 1 x setahun Rp. 80.500.000,- 
Setiap Anggota a Rp. 175.000,- x 
460 - Rp. 80.500.000,- 
Tahun 1979/1980: 
Anggaran perjalanan 1 x setahun 
sebesar Rp. 103.500.000,- 
Setiap Anggota a Rp. 226.000,- x 
460 "" Rp. 103.500.000,- 
Tahun 1980/1981 : 
Anggaran perjalanan 1 x setahun 
sebesar - Rp. 149.500.000,- 
Setiap Anggota a Rp. 325.000,- x 
460 = Rp. 149.500.000,- 
Tahun 1981/1982 : 
Anggaran perjalanan 1 x setahun 
sebesar Rp. 172.500.000,- 
Setiap Anggota a Rp. 375.000,- x 
460 = Rp. 172.500.000,- 
1'ahun 1982/1983 : 
Anggaran perjalanan 1 x setahun 
sebesar - Rp. 172.500.000,- 
Setiap Anggota a Rp. 375.000,- x 
460 = Rp. 172.500.000,- 
- Pasal 3 ayat (9) PP 209/1961 adalah mengatur bagi Ang 

gota DPR dari Iuar Jawa berhak untuk mendapatkan 
bi aya perjalanan sebesar harga tiket pesawat udara 
dan atau kendaraan umum untuk pulang pergi ke dae 
rah domicili dalam Masa Sidang, jika lamanya Masa 
Sidang telah ditetapkan akan berlangsung dua bulan 
atau lebih. 
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g. Vang Perjalanan Komunikasi lntensip. 
Yang dimaksud dengan uang perjalanan komunikasi 
intensip ini ialah biaya perjalanan ke daerah pemilihan 
umum yang diwakilinya, yang adanya baru mulai tahun 
anggaran 1978/1979, sebagaimana daftar berikut: 

62.640.000,- " 

,, 13.050.000,- 
Rp. 123.450.000,- 

,, 11.550.000,- 
Rp. 135.000.000,- 

Jumlah 
Sisa lebih dari perhitungan 
seb. 
Jumlah: 

- Tahun 1978/1979. 
Anggaran perjalanan Komu- 
nikasi Intensif sebesar Rp. 135.000.000,- 
dengan perhitungan sebagai 
berikut: 
a. Anggota dari luar Jawa 

199 orang a Rp. 60.000,- x 4 x 
199 Rp. 47.760.000,- 

b. Anggota yang di Jawa 
261 orang a Rp. 60.000,- x 4 x 
26.l 

c. Anggota yang di Jawa dengan 
perhitungan untuk sidang 
lebih dari 2 bulan. 
261 orang a Rp. 25.000,- x 2 x 
261 

Rp. 156.270.000,- 

Rp. 55.720.000,- 

,, 15.660.000,- 
Rp. 144.460.000,- 

- Tahun 1979/1980. 
Anggaran perjalanan Komu- 
nikasi lntensip sebesar . 
a. Anggota dari Iuar Jaw a 

199 orang a Rp. 70.000,-x 4 x 199 
b. Anggota yang di Jawa 

261 orang a Rp. 70.000,- x 4 x 
261 

c. Anggota yang di Jawa dengan 
perhitungan untuk sidang 
lebih dari 2 bulan. 
261 orang a Rp. 39.000 x 2 x 
261 
Jumlah: 

" 73.080.000,- 
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- Tahun 1980/1981. 
Anggaran perjalanan Komu 
nikasi Intensip 
a. Anggota dari luar Jawa 

229 orang a Rp. 120.000,- x 4 x 
229 

b. Anggota yang di Jawa 
231 orang a Rp. 120.000,-x 4 x 
231 

c. Anggota yang di Jawa dengan 
perhitungan untuk sidang 
lebih dari 2 bulan. 
231 orang a Rp. 60.000,- x 2 x 
231 
Jumlah: 

- Tahun 1981/1982. 
Anggaran perjalanan Komu 
nikasi Intensip 
a. Anggota dari Iuar Jawa 

242 orang a Rp. 160.000,- x 4 x 
242 

b. Anggota yang di Jawa 
218 orang a Rp. l"0.000,- x 4 x 
218 

c. Anggota yang di Jawa dengan 
perhitungan untuk sidang 
lebih dari 2 bulan 
218 orang a Rp. 70.000,- x 2 x 
218 

Sisa lebih dari perhitungan ... 
Jumlah: 

Rp. 248.520.000,- 

Rp. 109.920.000,- 

,. 110.880.000,- 

27.720.000,- 
Rp. 248.520.000,- 

Rp. 325.320.000,- 

Rp. 154.880.000,- 

Rp. 139.520.000,- 

Rp. 30.520.000, 
Rp. 324.920.000, 
ltp. 400.000, 
Rp. 325.320.000,- 

- Tahun 1982/1983. 
Anggaran perjalanan Komu- 
nikasi Intensip Rp. 325.320.000,-. 
a. Anggota dari luar Jawa 

248 orang a Rp. 160.000,- x 4 x 
248 Rp. 158.720.000,- 
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b. Anggota yang di Jawa 
212 orang a Hp. 160.000,- x 4 x 
212 

c. Anggota yang di Jawa dengan 
perhitungan untuk sidang 
lebih dari 2 bulan 
212 orang a Rp. 70.000,- x 2 x 
212 
Sisa lebih dari perhitungan ... 
Jumlah: 

Perjalanan dinas lain-lain : 
Pasal 6 ayat (1) PP. No. 209/1961 

Pasal 3 ayat (8) PP. No. 209/1961 

,, 135.680.000,- 

,, 29.680.000,- 
" 1.240.000,- 

Rp. 325.320.000,- 

adalah angkutan 
Jenazah dan pelak 
sanaannya diatur 
denganSK.Menteri 
Keuangan No. :B- 
296/MK/I/4/ 1974 
tanggal 30 April 
1974. 
adalah perjalanan 
pulang ke daerah 
dan kembali ke 
Jakarta bagi Ang 
gota yang keluar 
ga nya meninggal 
dunia. 

§ 4. PENYUSUNAN PERATURAN TATA TERTIB DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PERI 
ODE 1977-1982 DAN PELAKSANAANNYA. 

A. Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPR-RI Periode 1977- 
1982. 
Dengan telah dilantiknya DPR-RI hasil Pemilihan Umum 

1977 pada tanggal 1 Oktober 1977, maka Peraturan Tata Tertib 
DPR-RI yang ada sebelumnya tidak berlaku bagi DPH-RI peri 
ode berikutnya, karena dalam salah satu pasalnya menye 
butkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat yang dimaksud 
dalam Peraturan Tata Tertib tersebut adalah Dewan Per 
wakilan Rakyat yang mulai berfungsi pad a tanggal 28 Oktober 
1971. 
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Namun karena DPR-RI hasil Pemilihan Umum 1977 
memandang perlu adanya suatu Peraturan Tata Tertib yang 
mengatur sarana dan tata cara dalam menghayati dan meng 
amalkan kehidupan kenegaraan yang Demokratis Kons 
titusionil berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, maka dalam 
Rapat Paripurna DPR-RI pada tanggal 1 Oktober 1977 setelah 
upacara pelantikan Anggota-anggota DPR hasil Pemilihan 
Umum tahun 1977 yang dipimpin oleh Pimpinan Sementara 
Musyawarah, telah menyepakati diperlakukannya Peraturan 
Tata Terti b DPR yang sud ah ada, sebagaimana ditetapkan 
dalam Keputusan DPR-RI Nomor 7/DPR-RI/111/71-72 sebagai 
Peraturan Tata Tertib Sementara DPR Periode 1977-1982 
sampai terbentuknya Peraturan Tata Tertib yang baru. 

Kesepakatan demikian itu dituangkan dalam Surat Kepu 
tusan DPR-RI Nomor 2/DPR-RI/11/77-78 tanggal 1 Oktober 
1977 tentang Pengesahan Tata Tertib Sementara DPR-RI. 

Dalam Surat Keputusan Nomor 2/DPR-RI/11/77-78 ini 
selain mengesahkan penggunaan Peraturan Tata Tertib 
Sementara DPR, juga dimuat perubahan terhadap dua ayat 
dari Peraturan Tata Tertib DPR yang lama, yaitu Pas al 1 ayat 
(1) dan Pasal 35 ayat (4). Pasal 1 ayat (1) yang semula menye 
butkan bahwa DPR adalah DPR yang mulai berfungsi pada 
tanggal 28 Oktober 1971, diubah menjadi: 

"Dewan Perwakilan Rakyat yang dimaksud dalam Per 
aturan Tata Tertib ini, yang selanjutnya disebut dengan 
singkatan DPR ialah Dewan Perwakilan Rakyat Repub 
lik Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Undang 
Undang Dasar 1945, yang keanggotaannya diresmikan 
pada tanggal 1 Oktober 1977". 

Adapun perubahan terhadap Pasal 35 ayat (4) ialah 
mengenai jumlah pendukungUsul Paket Calon Ketua/Wakil 
Ketua yang semula harus didukung sedikit-dikitnya 30 orang 
anggota, diubah menjadi sedikit-dikitnya 25 orang anggota. 

Perubahan tersebut dilakukan mengingat bahwa ada 
salah satu Fraksi di dalam DPR periode 1977-1982 yang jum 
lah Anggotanya kurang dari 30 orang. Dal am Surat Keputusan 
Nomor 2/DPR-RI/11/77-78 itu juga disebutkan bahwa untuk 
maksud dibuatnya Peraturan Tata Tertib yang baru, perlu 
dibentuk Panitia Khusus Penyusun Peraturan Tata Tertib 
DPR-RI. Selanjutnya dalam Rapat Paripurna DPR pada tang 
gal 14 Oktober 1977 telah disahkan Pembentukan Panitia 
Khusus Penyusun Peraturan Tata Tertib DPR-RI, yang 
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dituangkan dalam Keputusan DPR Nomor 4/DPR-RI/II/77-78 
tentang Pembentukan Panitia Khusus Peraturan Tata Tertib 
DPR-RI. Panitia Khusus Penyusun Peraturan Tata Tertib 
DPR-RI ini diberi kuasa penuh untuk menyusun Peraturan 
Tata Tertib DPR yang baru. 

Dalam rapat Paripurna DPR tersebut di atas ditetapkan 
juga jumlah dan komposisi Keanggotaan Panitia Khusus Per 
aturan Tata Tertib DPR sebagai berikut : 
1. Fraksi ABRI 
2. Fraksi Karya Pembangunan 
3. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia 
4. Fraksi Persatuan Pembangunan 

Dari jumlah ini sudah tercermin setiap Fraksi yang ada 
dalam DPR dengan perbandingan setiap 10 orang Anggota 
Fraksi diwakili oleh satu orang, dengan catatan bahwa bagi 
Fraksi PDI yang jumlah Anggotanya 29 orang, diwakili oleh 4 
orang Anggota dalam PANSUS tersebut. 

Panitia Khusus ini diharapkan sudah dapat menye 
lesaikan tugasnya selambat-lambatnya pada tanggal 10 
Desember 1977, dengan ketentuan bahwa pasal-pasal yang 
mengatur Badan Musyawarah supaya diselesaikan dalam 
waktu 15 hari sejak terbentuknya PANSUS atau selambat 
lambatnya tanggal 30 Oktober 1977. 

Panitia Khusus Penyusun Peraturan Tata Tertib DPR-RI 
ini, sesuai dengan tugas/ketentuan yang tel ah digariskan oleh 
Rapat Paripurna DPR, telah mulai mengadakan Rapatnya 
pada tanggal 18 Oktober 1977. Rapat tersebut dipimpin oleh 
Ketua DPR-RI H. Adam Malik, dengan acara Pemilihan Pim 
pinan Panitia Khusus Penyusun Peraturan Tata Tertib DPR, 
dan telah memilih Pimpinan PANSUS sebagai berikut: 

: 7 orang. 
: 26 orang. 
: 4 orang. 
: 10 orang. 

l.Ketua 

2. Wakil Ketua 

3. Wakil Ketua 
4. Wakil Ketua 

5. Wakil Ketua 
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Drs. Cosmas Batubara dari Fraksi Karya 
Pembangunan 
Warsito Puspoyo, SH dari Fraksi Karya 
Pembangunan 
K.D.L. Tobing dari Fraksi ABRI 
Moh. Sulaiman dari Fraksi Persatuan 
Pembangunan 
V.B. da Costa, SH. dari Fraksi Partai 
Demokrasi Indonesia 



Sejak terpilihnya Pimpinan Panitia Khusus, maka rapat 
rapat PANSUS mulai membahas materi-materi yang ber 
kaitan dengan Badan Musyawarah dan setelah seluruh 
materi Badan Musyawarah dibahas secara umum, maka 
dibentuklah Panitia Perumus yang beranggotakan 10 orang, 
terdiri dari Pimpinan Panitia Khusus 5 orang ditambah 
dengan 5 orang pendamping yang mencerminkan unsur 
Fraksi-fraksi, yaitu : 
1. Damciwar, SH dari Fraksi Karya Pembangunan 
2. Drh. Barotodi dari Fraksi Karya Pembangunan 
3. Abdul Kadir dari Fraksi ABRI 
4. H.M. Amin Iskandar dari Fraksi Persatuan Pembangunan 
5. H. Pamudji dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia 

Sesuai dengan tugas pertama, pasal-pasal yang menyang 
kut Badan Musyawarah diselesaikan selambat-lambatnya 
tanggal 30 Oktober 1977, maka dalam rapat Pleno DPR-RI 
pada tanggal 28 Oktober 1977, Pimpinan Panitia Khusus 
melaporkan hasil kerjanya khusus mengenai pasal-pasal ten 
tang Badan Musyawarah kepada rapat Pleno DPR. Laporan 
terse but dapat disetujui oleh rapat Pleno Dewan Perwakilan 
Rakyat dan kemudian dikeluarkan Keputusan DPR Nomor 
6/DPR-Rl/11177-78 tentang Pasal-pasal Persatuan Tata Tertib 
DPR-RI yang mengatur Badan Musyawarah dan mencabut 
Keputusan DPR-RI Nomor 2/DPR-RI/11/77-78 tentang Per 
aturan Tata Tertib Sementara DPR-RI, sepanjang pasal-pasal 
yang mengatur tentang Badan Musyawarah. 

Setelah mengalami beberapa kali perpanjangan masa 
tugas Panitia Khusus Penyusun Peraturan Tata Tertib DPR 
RI, maka dalam rapat Pleno Dewan Perwakilan Rakyat tang 
gal 29 Juni 1978, disahkan Peraturan Tata Tertib DPR-RI per 
iode 1977-1982 dengan Keputusan Dewan Nomor 17/DPR 
RI/IV/77-78. 

B. lsi Peraturan. Tata Tertib DPR-RI : 
Peraturan Tata Tertib DPR yang baru tersebut terdiri 

dari 18 BAB dan 1 lampiran : 
BAB I Ketentuan Umum. 
BAB II Kedudukan, Susunan, Wewenang dan tugas 

DPR-RI. 
BAB III 
BAB IV 
BAB V 

Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat. 
Hak DPR dan Hak Anggota DPR. 
Fraksi. 
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Pimpinan DPR. 
Badan Musyawarah. 
Komisi. 
Badan Urusan Rumah Tangga. 
Badan Kerja Sama Antar Parlemen. 
Panitia. 
Persidangan dan Rapat-rapat DPR. 
Pembentukan Undang-undang. 

: Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja 
Negara. 
Tata Cara Pengambilan Keputusan. 
Sekretariat DPR. 
Surat masuk dan surat keluar. 
Ketentuan Penutup. 
Pembentukan • Komisi dan Ruang Lingkup 
tugasnya. 

Selanjutnya untuk melaksanakan tugasnya Dewan Per 
wakilan Rakyat mempunyai alat-alat kelengkapan yang ter 
diri dari : 
1. Pimpinan DPR 
2. Badan Musyawarah 
3. Komisi 
4. Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) 
5. Badan Kerja Sama Antar Parlemen (B-KSAP) 
6. Panitia Khusus. 

Sedangkan mengenai Fraksi-fraksi, sesuai dengan Per 
aturan Tata Tertib DPR pasal 37, bukan merupakan alat 
kelengkapan DPR tetapi merupakan pengelompokan Ang 
gota DPR yang terdiri dari kekuatan-kekuatan sosial dan poli 
tik, dan mencerminkan susunan golongan dalam masyarakat. 

Peri ha! alat-alat kelengkapan DPR ini tidakjauh berbeda 
dengan alat kelengkapan menurut Peraturan Tata Tertib 
OPR yang lama, dengan tam bah an satu a lat kelengkapan DPR 
yaitu Badan Kerja Sama Antar Parlemen (B-KSAP). 

Panitia Rumah Tangga DPR(PRT)yangdalam Tata Tertib 
sebelumnya merupakan alat dari Badan Musyawarah, dalam 
Peraturan Tata Tertib DPR yang baru diganti namanya men 
jadi Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) yang merupakan 
alat kelengkapan tersendiri yang bertugas membantu Pim 
pinan DPR dalam menentukan kebijaksanaan keru 
mahtanggaan DPR. 
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BAB XV 
BAB XVI 
BAB XVII 
BAB XVIII 
LAMPIRAN: 

BAB VI 
BAB VII 
BAB VIII 
BAB IX 
BAB X 
BAB XI 
BAB XII 
BAB XIII 
BAB XIV 



Adapun uraian singkat mengenai Fraksi dan alat-alat 
kelengkapan DPR berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR 
yang baru ialah sebagai berikut : 

1. FRAKSI. 
Seperti yang diatur dalam Pasal 37, 38, dan 39 Tata Tertib 

DPR, maka mengenai kedudukan, susunan dan tugas Fraksi 
dapat diuraikan sebagai berikut: 

Dari segi kedudukannya, Fraksi adalah merupakan 
pengelompokan Anggota DPR, yang terdiri atas kekuatan 
kekuatan sosial dan politik, dan mencerminkan susunan 
golongan dalam masyarakat. Sesuai dengan kekuatan 
kekuatan sosial dan politik serta susunan golongan dalam 
masyarakat, maka susunan Fraksi-fraksi yang ada di dalam 
DPR menurut urutan abjad adalah sebagari berikut : 
1. Fraksi ABRI, 
2. Fraksi Karya Pembangunan, 
3. Fraksi Partai demokrasi Indonesia, dan 
4. Fraksi Persatuan Pembangunan, disingkat Fraksi Per 
satuan. 

Setiap Anggota DPR diharuskan menjadi Anggota salah 
satu Fraksi dari 4 (empat) Fraksi yang ada di dalam DPR 
tersebut di atas. 

Fraksi bertugas untuk meningkatkan kemampuan, efek 
tifitas dan efisiensi kerja para Anggota dalam melaksanakan 
tugasnya, yang tercermin dalam setiap kegiatan DPR. Yang 
dimaksud dengan kegiatan DPR ialah seluruh kegiatan untuk 
terlaksananya wewenang dan tugas DPR, sebagaimana telah 
diuraikan di muka dalam paragraf Kedudukan, Tugas dan 
Wewenang DPR. Bagaimana realisasi pelaksanaan pening 
katan efektifitas dan efisiensi kerja para Anggota DPR dalam 
rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPR, khususnya 
yang melalui mekanisme Fraksi, dapat dikemukakan beber 
apa contoh sebagai berikut: 
a. Setiap Anggota yang akan berbicara dalam forum rapat 

rapat Komisi, Badan, maupun dalam Ra pat Paripurna, ter 
lebih dahulu mendapatkan pengarahan dari Fraksinya, 
semacam pemberian mandat dan target yang akan dicapai 
melalui pembicaraan itu. Dalam ha! target tidak dapat 
dicapai dan masalahnya bersifat prinsipial, maka Ang 
gota/pembicara yang bersangkutan biasanya minta diberi 
waktu untuk lebih dulu mengadakan konsultasi dengan 
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26 ruangan untuk Fraksi Persatuan Pern 
bangunan, 

26 ruangan untuk Fraksi Karya Pern 
bangunan. 

26 ruangan untuk Fraksi Karya Pern 
bangunan. 

14 ruangan untuk Fraksi Karya Pem 
bangunan. 

12 ruangan untuk Pimpinan Komisi 
(untuk 4 Komisi). 

v Lantai 

- Lantai VI 

- Lantai VII 

Pimpinan Fraksinya masing-rnasing sebelum melanjutkan 
pembicaraan berikutnya. 

b. Jadwal acara dalam minggu pertama setelah pembukaan 
Masa Persidangan, diisi dengan acara rapat-rapat Fraksi 
ahtara lain dimaksudkan agar Fraksi-fraksi dapat men 
dengarkan laporan Anggota Fraksinya dari daerah 
daerah. Dalam laporan Anggota dari daerah-daerah ter 
masuk pula materi yang akan disusun dalam laporan hasil 
kunjungan kerja DPR/Komisi ke daerah-daerah. 

c. Pelaksanaan perjalanan l X 1 tahun bagi setiap Anggota 
DPR ke suatu daetah dalam wilayah R.l. seperti diatur 
dalam PP No. 209 tahun 1961, diserahkan sepenuhnya 
kepada Pimpi nan Fraksi untuk menentukan siapa dan 
kapan waktunya di antara Anggotanya yang akan mela 
kukan perjalanan 1 X 1 tahun terse but. 

d. Apabila DPR membentuk suatu Team untuk kunjungan 
kerja di Dalam Negeri atau akan mengirimkan Delegasi 
DPR ke Luar Negeri yang susunan keanggotaannya men 
cerminkan Fraksi-fraksi, maka penunjukan Anggota 
anggota Team Kunjungan Kerja DPR a tau Delegasi DPR ke 
Luar Negeri tersebut diserahkan sepenuhnya kepada 
Pimpinan Fraksi yang bersangkutan. 

e. Mengenai penunjukan Anggota DPR untuk tinggal di flat 
dan pengosongannya apabila telah berhenti dari keang 
gotaan DPR, ha! ini pun diserahkan sepenuhnya kepada 
Pimpinan Fraksi yang bersangkutan. 

Selanjutnya perlu diketengahkan juga bahwa seba 
gaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (3), kepada Fraksi-fraksi 
disediakan sarana yang memadai, dan anggaran menurut per 
im bangan jumlah Anggota Masing-masing Fraksi. Sebagai 
contoh ialah sarana ruang kerja bagi Anggota DPR diatur 
se bagai berikut. 

Lantai IV 
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20 ruangan untuk Fraksi ABRI. 
6 ruangan untuk Pimpinan Komisi 

(untuk 2 Komisi). 
9 ruangan untuk Fraksi Partai Demok 

rasi Indonesia. 
16 ruangan untuk Pimpinan Komisi (15 

ruangan untuk 5 Pimpinan Komisi dan 
1 ruangan untuk PANSUS). 

10 ruangan untuk BURT dan BKSAP 
(Kemudian ruangan untuk BURT dise 
diakan sendiri di tempat lain, yaitu di 
ruang Press Senter). 

Demikian juga penyediaan anggaran yang [urnlahnya 
disesuaikan dengan perimbangan jumlah Anggota masing 
masing Fraksi, misalnya : 
- Biaya untuk jamuan rapat-rapat. 
- Biaya untuk langganan surat kabar. 
- Demikian juga penyediaan barang-barang inventaris 

untuk masing-masing Fraksi seperti mesin tulis, tape 
recorder. Filling Cabinet, White Board, Jam dinding, 
Kipas angin, Almari buku dan sebagainya, disesuaikan 
dengan besarnya jumlah Anggota tiap-tiap Fraksi, 

; 2. PIMPINAN DPR. 
Pimpinan DPR adalah Alat Kelengkapan DPR yang ber 

sifat kolektif serta mencerminkan Fraksi-fraksi. Masa 
jabatanPimpinan DPRsama dengan masa keanggotaan DPR. 

Menurut susunannya, Pimpinan terdiri atas seorang 
Ketua dan 4 (empat) orang Wakil Ketua. 

Dalam rangka untuk memperlancar pelaksanaan tugas 
tugas DPR-RI, maka berdasarkan kesepakatan yang dicapai 
dalam Rapat Pimpinan DPR pada tanggal 7 Oktober 1977 
telah diadakan pembagian tugas di antara Ketua/Wakil-wakil 
Ketua DPR sebagai berikut: 

- Lantai VIII 

- Lantai IX 

- Lantai X 

Ketua 

Wakil Ketua 

Wakil Ketua 

Wakil Ketua 

: H. Adam Malik, mengkoordinir Bidang 
Umum. 
R. Kartidjo sebagai Koordinator Bidang 
Politik. 
Mashuri, SH sebagai Koordinatur 
Bidang Ekonomi dan Keuangan. 
K.H. Masjkur sebagai Koordinator 
Bidang Industri dan Pembangunan. 
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Wakil Ketua : Mh. Isnaeni sebagai Koordinator Bidang 
Kesejahteraan Rakyat. 

Mengenai pembagian koordinat ini dalam prakteknya 
apabila sesuatu permasalahan yang semula termasuk salah 
satu bidang koordinat Wakil Ketua ternyata penaganannya 
memerlukan penanganan secara umum maka pem 
bahasannya dalam Rapat Pimpinan DPR tidak lagi dima 
sukkan bidang koordinat Wakil Ketua tapi dimasukan bidang 
umum. 

Tugas Pimpinan DPR.sebagaimana diatur dalam BAB VI 
Peraturan Tata Tertib DPR pasal 42 ayat (1) ialah : 

Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian 
kerja antara Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPR, serta 
mengumumkannya kepada Rapa! Paripurna. 
Menentukan kebijaksanaan Anggaran Be lanja DPR yang 
dalam pelaksanaannya dibantu oleh Badan Urusan 
Rumah Tangga dan Sekretariat DPR. 
Memimpin Ra pat DPR sesuai dengan ketentuan Pera tu ran 
Tata Tertib ini serta menyimpulkan persoalan yang dibi 
carakan dalam rapat. 
Melaksanakan keputusan Rapat DPR sepanjang menjadi 
kewajibannya. · 

- Mengadakan konsultasi dengan Presiden setiap waktu 
diperlukan. 

- Menghadiri rapat Alat Kelengkapan DPRyang dianggap perlu. 
Mengadakan Rapat Pimpinan DPR sedikit-dikitnya sekali 
sebulan, antara lain dalam rangka mengawasi pelak 
sanaan tugas Sekretariat DPR. 
Dalam Bab rnengenai Badan Musyawarah, ada ketentuan 

yang mengatur bahwa apabila ada masalah yang menyangkut 
wewenang dan tugas DPR yang dianggap prinsipil dan perlu 
segera diambil keputusan, maka Pimpinan DPR selaku Pim 
pinan Badan Musyawarah secepatnya memanggil Badan 
Musyawarah untuk mengadakan rapat. 

Dalam Bab yang mengatur Badan/Komisi, khususnya 
dalam ha! rapat untuk memilih Pimpinan Badan/Komisi, 
dinyatakan bahwa rapat tersebut dipirnpin oleh Pimpinan 
DPR. 

Dalam Bab mengenai Komisi, ada ketentuan bahwa apa 
bila ada Komisi yang akan mengadakan rapat-rapat di luar 
Gedung DPR terlebih dahulu harus mcndapat persetujuan 
Pimpinan DPR (dalam ha! ini persetujuan terse but diberikan 
oleh Koordinator yang bersangkutan). 

60 



Mengenai cara pemilihan Pimpinan DPR diatur dalam 
pasal 44, antara lain adanya ketentuan tentang Pimpinan 
Sementara Musyawarah, dan penyampaian usulan calon 
Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPR dalam satu Paket. 

Sebagaimana sudah diuraikan dalam Paragraf tentang 
pembentukan, Pimpinan Sementara Musyawarah adalah 
Anggota yang tertua usianya dan dibantu oleh Anggota yang 
termuda usianya. 

Mengenai penyampaian usulan calon Ketua dan Wakil 
wakil Ketua DPR dalam satu Paket, maksudnya ialah bahwa 
dalam paket usu! itu memuat 5 (Iirna) nama calon, yaitu 1 
nama calon Ketua DPR dan 4 nama calon Wakil Ketua DPR 
yang kelimanya mencerminkan Fraksi-fraksi. Tiap paket usu! 
ini harus diusulkan oleh sekurang-kurangnya 25 (dua puluh 
lima) orang Anggota DPR, disampaikan secara tertulis 
dengan disertai daftar tanda tangan para pengusul, 

Kepada para pengusul diberikan kesempatan untuk 
mengemukakan penjelasan atas usulnya melalui juru bica 
ranya masing-masmg. 

Pemilihan Pimpinan DPR diusahakan sejauh rnungkin 
dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, sehingga 
merupakan keputusan secara bulat. Apabila Pimpinan DPR 
sudah terpilih, maka Pimpinan Sementara menyerahkan 
Pimpinan kepada Pimpinan DPR yang terpilih. Selanjutnya, 
sebelum memangku jabatannya, Ketua dan Wakil-wakil 
Ketua DPR diambil sumpah menurut agarnanya masing 
masing atau janjinya oleh Ketua Mahkamah Agung dalam 
rapat Paripurna DPR. 

Pengambilan sumpah a tau janji Ketua/Wakil-wakil Ketua 
DPR terpilih dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung di 
depan rapat Paripurna DPR yang diadakan dalam rangka 
upacara pengambilan sumpah/janji Ketua/Wakil-wakil 
Ketua DPR. 
3. BADAN MUSYAWARAH. 

Badan Musyawarah dipilih oleh Pimpinan Dewan Per 
wakilan Rakyat, jumlah anggotanya sebanyak 66 orang 
dengan komposist keanggotaan sebagai berikut: 
- Fraksi ABRI - 11 orang. 
- Fraksi Karya Pembangunan - 37 orang. 
- Fraksi Partai Demokrasi Indonesia 4 orang. 
- Fraksi Persatuan Pembangunan - 14 orang. 
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6 orang. 
18 orang. 
2 orang. 
7 orang. 

Anggota Pengganti Badan Musyawarah sebanyak33 orang 
dengan perincian : 
- Fraksi ABRI 
- Fraksi Karya Pembangunan 
- Fraksi Partai Demokrasi Indonesia 
- Fraksi Persatuan Pembangunan 

Penetapan jumlah Anggota Badan Musyawarah sebanyak 
66 orang, antara lain atas pertimbangan bahwa angka 66 
mempunyai arti sejarah yaitu sesuai d engan tahun kela 
hiran/kebangkitan Orde Baru pada tahun 1966. Selain itujuga 
agar Fraksi terkecil (PDI) dapat terwakili oleh 4 orang dalam 
Badan Musyawarah, 

Bad an Musyawarah merupakan Alat Kelengkapan Dewan 
Perwakilan Rakyat yang bersifat tetap/permanen dengan 
tugas-tugas : 
1. Menetapkan acara Dewan Perwakilan Rakyat untuk satu 

Tahun Sidang atau satu Masa Persidangan atau sebagian 
dari suatu Masa Sidang dan menetapkan ancer-ancer 
waktu penyelesaian suatu Rancangan Undang-undang, 
dengan tidak mengurangi hak rapat Paripurna Dewan 
Perwakilan Rakyat untuk mengubahnya. 

2. Memberikan pedoman serta pertimbangan kepada Pim 
pinan Dewan Perwakilan Rakyat dalam menentukan garis 
kebijaksanaan yang menyangkut pelaksanaan tugas pokok 
Dewan Perwakilan Rakyat maupun tugas-tugas lain yang 
menyangkut kelancaran tugas pokok tersebut. 

3. Menetapkan pokok-pokok kebijaksanaan Keru 
mahtanggaan Dewan Perwakilan Rakyat. 

4. Menetapkan pokok-pokok kebijaksanaan Kerjasama An tar 
Perlemen. 

5. Melaksanakan hal-hal yang oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat diserahkan kepada Badan Musyawarah. 

Dalam hal rapat-rapat Badan Musyawarah diadakan 
untuk menentukan Acara Rapat Dewan Perwakilan Rakyat, 
maka dalam rapat Badan Musyawarah tersebut dapat diun 
dang Ketua-ketua Komisi atau Ketua-ketua Panitia serta 
Anggota-anggota Dewan yang dipandang perlu oleh Badan 
Musyawarah dan bagi mereka yang diundang mempunyai hak 
bicara. 

Pengertian tentang Anggota-anggota Dewan yang dipan 
dang perlu, antara lain misalnya Juru Bicara para pengusul 
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suatu Usul Permintaan Keterangan, atau suatu usu! RUU Ini 
siatip. Para juru bicara yang mewakili para pengusul ini 
diundang untuk memberikan penjelasan atas usulnya kepada 
Badan Musyawarah. 

Selanjutnya apabila dalam Masa Reses ada masalah yang 
menyangkut tugas Dewan Perwakilan Rakyat yang oleh Pim 
pinan Dewan dianggap perlurprmsipi il, maka Pimpinan DPR 
selaku Pimpinan Badan Musyawarah secepatnya memanggil 
Badan Musyawarah untuk mengadakan rapat, sebagaimana 
hal ini sudah dikemukakan dalam uraian tentang tugas-tugas 

· Pimpinan DPR. 

4. KOMISI-KOMISI DPR-RI. 
Komisi-komisi dalam DPR periode 1977-1982 jumlahnya 

sama dengan Komisi-komisi dalam DPR periode sebelumnya, 
yaitu 11 Komisi termasuk di dalamnya Komisi APBN. Diban 
dingkan dengan DPR periode sebelumnya, Komisi-komisi 
DPR periode 1977-1982 mempunyai sedikit perbedaan, khu 
susnya dalam ruang lingkup tugasnya. Dengan terbentuknya 
Kabinet Pembangunan III yang susunannya berbeda dengan 
susunan kabinet Pembangunan II, yaitu dengan adanya 
Menteri-menteri Muda di samping Menteri-menteri yang 
memimpin Departemen, maka hal tersebut membawa peng 
aruh pada ruang Iingkup tugas Komisi-komisi dalam DPR 
yang menjadi Pasangan Kerja Departemen-departemen. 

Berdasarkan Keputusan DPR-RI No. 18/DPR-RI/IV/77-78 
tentang Pembentukan Komisi-komisi dalam Dewan Per 
wakilan Rakyat Republik Indonesia serta Penentuan Ruang 
Lingkup Tugas Masing-masing Komisi, maka telah ditetapkan 
ruang lingkup pembidangan tugas masing-masing Komisi 
sebagai berikut: 

1. Komisi I 

2. Komisi II 

Dewan Pertimbangan Agung, Depar 
temen Luar Negeri, Departemen Per 
tahanan dan Keamanan, Departemen 
Penerangan, Dewan Pertahanan dan 
Keamanan Nasional, Badan Koordinasi 
lntelejen Negara dan Lembaga Sandi 
Negara. 
Departemen Dalam Negeri, Menteri 
Negara Penertiban Aparatur Negara, 
Menteri/Sekretaris Negara, Badan 
Administrasi Kepegawaian Negara, 
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Lembaga Administrasi Negara dan 
Arsip Nasional. 

3. Komisi III Mahkamah Agung, Departemen Keha 
kiman dan Kejaksaan Agung. 

4. Komisi IV Departemen Pertanian, Menteri Muda 
Urusan Produksi Pangan, Departemen 
Tenaga Kerja dan Transrnigrasi dan 
Menteri Muda Urusan Transmigrasi. 

5. Komisi V Departemen Perhubungan, Departemen 
Pekerjaan Umum, Menteri Muda Urusan. 
Perumahan Rakyat, Dewan Tele 
komunikasi dan Dewan Penerbangan 
dan Antariksa Nasional RI. 

6. Komisi VI Departemen Perindustrian, De p a r 
temen Pertambangan dan Energi Badan 
Koordinasi Penanaman Modal. 

7. Komisi VII Departemen Keuangan, Departemen 
Perdagangan dan Koperasi, Menteri 
Mud a U rusan Koperasi, Bank Indonesia 
dan Badan Urusan Logistik. 

8. Komisi VIII Departemen Kesehatan, Departemen 
Sosial dan Badan Koordinasi Keluarga 
Berencana. 

9. Komisi IX Departemen Agama, Departemen Pen 
didikan dan Kebudayaan, Menteri Muda 
Urusan Pemuda. 

10. Komisi X Menteri Negara Pengawasan Pemba 
ngunan dan Lingkungan Hidup, Menteri 
Negara Riset dan Teknologi, Badan pe 
rencanaan Pembangunan Nasional, Biro 
Pusat Statistik, Lembaga Ilmu Peng 
etahuan Indonesia, Badan Tenaga Atom 
Nasional, Badan Koordinasi Survey dan 
Pemetaan Nasional d a n Le m b ag a 
Penerbangan dan Antariksa Nasional. 

11. Komisi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara): 
Lernbaga Tertinggi Negara, Lembaga 
Iernbaga Tinggi Negara, semua Depar 
temen dan semua Lembaga Pemerintah 
Non Departemen, sepanjang b e r 
sangkutan dengan Anggaran dan 
Belanja Negara. 
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Adapun mengenai Menteri Muda 
Urusan Peranan Wanita, tidak di ma 
sukkan dalam Counterpart salah satu 
Komisi dan dapat diundang untuk Rapat 
Kerja dengan Komisi yang mana saja 
sesuai dengan bidangnya, (Contoh : masa 
lah Home Industri dengan Komisi VI, 
masalah tenaga kerja Wanita dengan 
Komisi IV, masalah Keluarga Berencana 

. dengan Komisi VIII, masalah pendidikan 
Wanita dengan Komisi IX, masalah nara 
pidana Wanita dengan Komisi III dan 
se bagainya). 

Pangkopkamtib Laksamana Sudomo ketika memberikan keterangan di depan 
Komisi I DPR dalam Rapat yang berlangsung pada tanggal 17 Pebruari 1982 di 
gedung DPR. 
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Raker Komisi I DPR dengan Kepala BAKlN yang berlangsung pada tanggal 18 
Pebruari 1982 d-i gedung DPR. 

Rapat Kerja Komisi I DPR dengan Menteri Penerangan yang ber"langsung pa.du 
tanggal 12 Pebruari 1982. 
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Komisi I DPR meninjau LKBN Antara Jalan Merdeka Selatan, Jakarta pada 
tanggal 19 Pebruari 1982. 

Dengar pendapat Komisi ID PR dengan Badan Sensor Film ( B SF) pada tanggal 20 
Pebruari 1982, bertempat di gedung BSF Jakarta. 
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Dengar Pendapat Komisi I DPR dengan Badan Sensor Film (BSF) pada 
tanggal 20 Pebruari 1982. bertempat di Gedung BSF Jakarta. 

.... - f . amw_, 
\� ... _. -- 
' :�� 

Dengarpendapat Komisi II DPR dengan Dirjen PUOD Departemen Dalam Negen 
pada tanggal 18 Pebruari 1982 di gedung DPR. 
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Dengar pendapat Komisi II DPR dengan Dirjen Agraria pada tanggal 19 Pebruari 
1982. 

Raker Komisi II DP R dengan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 5 Pebruari 1982 
di KK II gedung DPR. 
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Rapat Kerja Komisi II DPR dengan Menteri Sekretaris Negara pada tanggal 12 
Pebruari 1982. 

Rapat Kerja Komisi Ill DPR dengan Ketua Mahkamah Agimg pada tanggal 11 
Pebruari 1982. 
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Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Menteri Kehakiman pada tanggal 8 Pebruari 
1982. 

Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Pertanian pada tanggal 9 Pebruari 
1982. 
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Dengar pendapat (Hearing) Komisi IV DPR dengan Dirjen Kehutanan yang ber 
langsung tanggal 17 Pebru.ari 1982 di gedung DPR. 

Dirjen Pariwisata Jop Ave ketika memberikan keterangan kepada Komisi V DPR 
pada tanggal 10 Pebruari 1982 dalam acara denoar pendapat di gedung DPR. 
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Dengar pendapat Komu;i V DPR dengan Di?jen Perhubungan Darat pada tangga. 
10 Pebruari 1982. 

Raker Komisi V DPR dengan Menteri Perhubungan tanggai 18 Pebrnari 1982 di 
KK V gedung DPR. 
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Rapat Kerja Komisi V DPR dengan Menteri Muda UPR Cosmas Batubara pada 
tanggal 12 Pebruari 1982. 

.. , 
Jl� ;,;,�\�, 

Komisi V DPR meninjau PT. INDOSAT di Jatiluhur pada tanggal 2 Maret 1982. 
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Komisi V DPR menin.iau PT. INTI di Bandung pada tanggaL 3 Maret 1982. 

Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan Menteri Pertambangan pada tanggal 10 
Pebruari 1982 di gedung DPR. 
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Dengar pendapat Komisi VI DPR dengan Dirut Pertamina pad.a tanggal 18 Peb 
ruari 1982 di gedung DPR . 

.: .., � � 
:�;·'::t:f · .... ;::?::· ... �" 
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Public Hearing Komisi VII DPR dengan GAPKINDO pada tanggal 5 Pebruari 1982 
di gedung DPR. 
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Rapat Kerja Komisi VII dengan Menteri Perdagangan pada tanggal 10 Pebruari 
1982. 

Vengar pendapat dan Kunjungan kerja Komisi V 11 VP R ke BU LOG pada tang gal 
18 Pebruari 1982. 
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Dengar pend(Lpat dan kunjungan kerja Komisi VII DPR ke BUWG pada 
tanggal 18 Pebruari 1982. 

Dengar pendapat Komisi VIII DPR dengan SEK.JEN DEPSOS pada tanggal 18 
Pebruari 1982 di DPR. 
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Rapat Kerja Komisi VIII DPR dengan Menteri Kesehatan pada tanggal 10 Peb 
ruari 1982. 

Dengar pendapat Komisi IX DPR dengan PPFN di Jalan Otista Jakarta pada 
tanggal 28 Januari 1982. 
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Kunjungan Ke'lja Komisi IX DPR ke Bauu Pustaka Jalan Dr. Wahidin Jakarta 
pad.a tanggal 8 Pebruari 1982. 

Komisi IX DPR pada tanggal 10 Pebruari 1982 tnengadakan Rapat Ke'lja dengan 
Menteri Agama. 
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Pimpinan Komisi I dan IX DPR menerima mahasiswa MONAS HI UNIVERSITY 
(MUMIC) pada tanggal 6 Januari 1982 di KK I gedung DPR. 

Dengarpendapat Komisi X DP R dengan Ketua LIP I pada tanggal 5 Pebruari 1982. 
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Rapat Kerja Komisi X DPR dengan Menteri Negara RISTEK pada tanggal 9 
Pebruari 1982, di gedung DPR. 

Rapat Kerja Komisi X DPR dengan Menteri Negara PPLH pada tanggal 10 Peb 
ruari� 
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Kunjungan kerja Komisi X DPR ke PT. NURTANIO Bandung pada tanggal 1 
Maret 1982. 

;--- . ,c-,-=f_�-- 

�,, l 

Raker Komisi APBN DPR dengan Menteri Pe-rtambangan dan Energi pada tang 
yai 8 Pebruari 1982. 
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Rapat Kerja Komisi APBN DPR dengan Menteri Perdagangan dan Koperasi pada 
tanggal 1.1 Pebruari 1982. 

I , ,._;:.,, '· ";. v-,, . :,.:, ' . · . 
. 

I 

Dengar Pendapat Komisi APBN DPR dengan Bank Indonesia pada tanggai 10 ,. 
Pebruari 1982, bertempat di Jl. Thamrin Jakarta. 
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Beberapa Komisi yang merupakan Gabungan Komisi, 
mempunyai ruang Iingkup tugas sebagai berikut: 
1. Komisi I, Komisi II dan Komisi III : Menteri Koordinator 

Bidang Politik dan Keamanan. 
2. Komisi IV, Komisi V, Komisi VI, Komisi VII dan Komisi 

APBN : Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan 
dan lndustri. 

3. Komisi VIII. Komisi IX dan Komisi X : Menteri Koor 
dinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Menteri Muda 
Urusan Peranan Wanita. 

Tugas-tugas Komisi : . 
I. Di bidang Perundang-undqngan adalah; mengadakan 

pernbahasan, persiapan serta penyempurnaan perumusan 
Rancangan Undang-undang yang termasuk ruang lingkup 
tugasnya. 

II. Di bidang Anggaran : 
1. Mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyu 

sunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara yang termasuk ruang lingkup tugasnya bersama 
sama dengan Pemerintah; 

2. Mengadakan pembahasan dan pengajuan usu! penyem 
purnaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara yang termasuk ruang lingkup tugasnya bersama 
sama dengan Pemerintah; 

3. Mengadakan pembahasan atas laporan Keuangan Negara 
dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara yang termasuk ruang lingkup tugasnya; 

4. Memberikan bahan pemikiran kepada Komisi Anggaran 
pendapatan dan Belanja Negara tentang hasil pem 
bicaraan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada angka 
1 dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada 
angka 2 dan 3; 

III. Di bidang Pengawasan : 
1. Melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan Undang 

undang, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk 
ruang lingkup tugasnya; 

2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Garis-garis 
Besar Haluan Negara (GBHN) yang termasuk ruang ling 
kup tugasnya; 
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3. Menampung suara rakyat, termasuk surat-surat masuk, 
mengenai hal yang termasuk ruang lingkup tugasnya. 

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas maka 
Komisi dapat : 
a. Mengadakan Rapat Kerja dengan Presiden, yang dapat 

diwakili oleh Menteri. 
b. Mengadakan Rapat Dengar Pendapat (Hearing) dengan 

Pejabat Pemerintah yang mewakili Instasinya; 
c. Mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (Public Hea 

ring), baik atas permintaan Komisi maupun atas per 
m intaan pihak lain. 

d. Mengadakan Kunjungan Kerja ke tern pat a tau daerah yang 
dipandang perlu, yang hasilnya atas keputusan Badan 
Musyawarah dilaporkan kepada DPR dalam Rapat Pari 
purna untuk ditentunkan tindak lanjutnya; 

e. Mengikuti dengan seksama serta mengadakan penye 
lidikan terhadap per-istiwa yang menyangkut kepentingan 
rakyat yang terjadi baik di dalam maupun di luar negeri 
yang termasuk ruang lingkup tugasnya; 

f. mengajukan pertanyaan, baik kepada Pemerintah mau 
pun kepada pihak lain; 

g. Mengadakan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat 
(Hearing) apabila dipandang perlu dengan Pejabat Peme 
rintah yang mewakili lnstansinya yang tidak termasuk 
ruang Iingkup tugas Komisi yang bersangkutan atas per 
setujuan Pimpinan DPR; 

h. Mengadakan Rapat Gabungan Komisi bilamana ada masa 
lah yang menyangkut beberapa Komisi; 

i. Membentuk Panitia Kerja; 
j. Melakukan sesuatu tugas atas keputusan DPR dan atau 

Badan Musyawarah; 
k. Mengusulkan kepada Badan Musyawarah hal-hal yang 

dipandang perlu untuk dimasukkan dalam acara DPR. 
Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar 

Pendapat Umum sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan 
c, tidak boleh dilakukan di luar gedung DPR, kecuali dengan 
persetujuan Pimpinan DPR. 
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Di samping tugas-tugas Komisi tersebut di atas, Komisi 
APBN mempunyai tugas khusus di bidang penanganan syclus 
APBN. 

5. BADAN URUSAN RUMAH TANGGA. 
Perbedaan antara Panitia Rumah Tangga (PRT) dalam 

DPR periode 1971-1977 dengan Badan Urusan Rumah Tangga 
(BURT) dalam DPR periode 1977-1982, ialah dalam pem 
bentukan dan kedudukannya. PRT dibentuk oleh Badan 
Musyawarah yang merupakan pelaksana kebijaksanaan 
Kerumahtanggaan DPR. 

BURT dibentuk oleh DPR dan bertugas untuk membantu 
Pempinan DPR dalam menentukan kebijaksanaan pelak 
sanaan kerumahtanggaan DPR serta Kesejahteraan Anggota 
DPR dan pegawai Sekretariat DPR. 

Salah satu tugas BURT yaitu : 
"Melaksanakan hal-hal lain yang berhubungan dengan 

masalah kerumahtanggaan dan kesejahteraan yang ditu 
gaskan oleh Pimpinan DPR dan atau Badan Musyawarah, 
termasuk melakukan studi perbandingan yang dipandang 
perlu". 

Selama periode DPR 1977-1982 ini, BURT telah meng 
adakan studi perbandingan kedua negara, yaitu ke Yugos 
lavia dipimpin oleh dr. Hudjah Mashur Harahap, dan ke 
Republik Federasi Jerman dipimpin oleh I.J. Soeharno. 
Tugas BURT selanjutnya antara lain ialah: 
- Meneliti dan menyempurnakan Rancangan Anggaran 

Belanja DPR yang penyusunannya disiapkan oleh Sek 
retariat Jenderal DPR (meneliti Rancangan DUP dan 
Rancangan DUK DPR dan Sekretariat J enderal DPR-RE). 

- Mengawasi proses penyelesaian Rancangan Anggaran 
Be lanja DPR selanjutnya (Proses DUP dan DUK menjadi 
DIP dan DIK). 

Mengawasi pelaksanaan dan pengelolaan Anggaran Belanja 
DPR (mengawasi pelaksanaan DIP dan DIK yang dikelola 
oleh SEKJEN DPR). 

Adapun susunan Keanggotaan BURT seperti yang diatur 
dalam pasal 58 Peraturan Tata Tertib DPR periode 1977-1982 
sebagai berikut : 
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(1) BURT mempunyai 33 (tiga puluh tiga) orang anggota tetap 
dengan perincian : 
Fraksi ABRI - 6 (enam) orang, 
Fraksi Karya Pembangunan -18 (delapan belas) orang, 
Fraksi Partai Demokrasi 
Indonesia - 2 (dua) orang, 
Fraksi Persatuan Pem- 
bangunan - 7 (tujuh) orang. 

(2) BURT mempunyai Anggota Pengganti sebanyak 17 (tuiuh 
belas) orang dengan perincian : 
Fraksi ABRI - 3 (tiga) orang, 
Fraksi Karya Pembangunan - 9 (sembilan) orang, 
Fraksi Partai Demokrasi 
Indonesia - 1 (satu) orang, 
Fraksi Partai Persatuan Pemba- 
ngunan - 4 (empat) orang. 

Penentuan jumlah Anggota BURT sebanyak 33 orang ada 
lah sebagi hasil konsensus, bahwa jumlah Anggota BURT 
adalah setengah dari jumlah Anggota Badan Musyawarah (1/2 
dari 66 = 33 ). Sedangkan Anggota Pengganti BURT adalah 
setengah dari jumlah Anggota Tetap. 

Seperti yang diatur dalam pasal 59 ditentukan bahwa, 
Pimpinan BURT terdiri dari seorang Ketua dan 4 orang Wakil 
Ketua, yang mewakili Fraksi-fraksi, yang dipilih dari dan 
oleh Anggota BURT pada setiap permulaan Tahun Sidang 
dalam rapat BURT yang dipimpin oleh Pimpinan DPR. 

Ketua BURT dijabat/diisi secara bergiliran di antara 
Fraksi-fraksi tiap Tahun Sidang berdasarkan konsensus yang 
telah dicapai diantara Fraksi-fraksi dalam DPR. 

6. BADAN KERJA SAMA ANTARA PARLEMEN. 
Nama Panitia Kerja Sama Antar Parlemen (PKSAP) yang 

dikenal dalam DPR periode sebelumnya, dalam DPR periode 
1977-1982 diubah namanya menjadi Badan Kerja Sama Antar 
Parlemen (BKSAP). 

Perubahan nama tersebut sangat erat hubungannya 
dengan semakin meningkat dan semakin kompleksnya tata 
hubungan Internasional di antara negara-negara di dunia 
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pada dasa warsa 70 an dan seterusnya yang membawa akibat 
semakin meningkat dan kompleksnya hubungan kerja sama 
antar parlemen di seluruh dunia hingga saat ini. Berkenaan 
dengan itu maka BKSAP diberi sarana dan prasarana serta 
ruang Iingkup tugas dan tanggung jawab yang semakin berat 
dan meningkat bila dibandingkan dengan BKSAP dalam DPR 
periode 1971-1977. Hal ini dapat diketahui dari susunan Pim 
pinan/Keanggotaan BKSAP, serta tugas dan tanggung jawab 
BKSAP yang diuraikan berikut ini : 

- 35 orang. 

6 orang. 
- 18 orang. 
- 4 orang. 
- 7 orang. 

BKSAP beranggotakan 35 orang terdiri dari : 
1. Fraksi ABRI 
2. Fraksi Karya Pembangunan 
3. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia 
4. Fraksi Persatuan Pembangunan 
Jumlah 

Ketentuan jumlah Anggota BKSAP sebanyak 35 orang ini, 
semula konsensusnya sama dengan konsensus jumlah Ang 
gota BURT, yaitu setengah dari jumlah Anggota Badan 
Musyawarah (1/2 x 66 = 33 ), yang berarti bahwa wakil dari 
F.PDI yang duduk dalam BKSAP hanya 2 orang. Untuk meme 
nuhi keinginan F.PDI agar terwakili dalam keempat Desk 
dalam BKSAP tersebut maka diperoleh lagi konsensus bahwa 
jumlah Anggota BKSAP adalah sebanyak 35 orang. 

Pimpinan BKSAP terdiri dari seorang Ketua dan 4 orang 
Wakil Ketua, yang mewakili Fraksi-fraksi, yang dipilih dari 
dan oleh Anggota BKSAP pada setiap permulaan Tahun 
Sidang dalam rapat BKSAP yang dipimpin oleh Pimpinan 
DPR. Jabatan Ketua BKSAP diisi oleh Anggota dari Fraksi 
Karya Pembangunan berdasarkan konsensus yang telah 
dicapai diantara Fraksi-fraksi dalam DPR. 

Adapun tugas dari pada BKSAP adalah : 
1. Menggalang, membina dan mengolah nubungan per 

sahabatan dan kerjasama antara DPR dengan negara lain, 
baik secara bilateral maupun multilateral. 

2. Mempersiapkan keberangkatan Deleaasi DPR ke luar 
negeri dan mengolah serta mengembangkan hasil kun 

-jungannya. 
3. Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan 

kunjungan Delegasi Parlemen negara lain yang menjadi 
tamu DPR. 
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4. Memberikan saran dan usu! kepada Pimpinan DPR ten 
tang masalah kerjasama antar Parlemen. 

5. Menghimpun data dan informasi mengenai segala sesuatu 
yang berhubungan dengan Parlemen negara lain. 

Badan Kerjasama Antar Parlemen dalam melaksanakan 
tugasnya bertanggung jawab kepada Dewan Perwaki!an 
Rakyat. BKSAP melaporkan basil kunjungan Delegasi DPR 
ke luar negeri kepada rapat Paripurna DPR. 

Pimpinan DPR sesuai dengan pokok kebijaksanaan yang 
ditetapkan oleh Badan Musyawarah, memberikan garis kebi 
jaksanaan tentang hubungan kerjasama antar Parlemen 
kepada"Pimpinan BKSAP. 

Di samping itu BKSAP selain melaksanakan garis kebi 
jaksanaan hubungan kerjasama antar Parlemen juga dapat 
melaksanakan hubungan dengan luar negeri atas nama DPR 
berdasarkan wewenang yang dilimpahkan kepadanya oleh 
Badan Musyawarah. 

Pembagian Desk dalam BKSAP berbeda dengan pern 
bagian Desk dalam PKSAP sebelumnya yang terdiri dari: 
Desk IPU; Desk ASEAN; Desk Eropa, Timur Tengah, dan 
Afrika; Desk Asia Fasifik dan Amerika. 

Dalam BKSAP, pembagian Desknya adalah sebagai ber 
ikut: 
1. Desk IPU dengan Ketuanya dari Fraksi Partai Demokrasi 

Indonesia dengan jumlah Anggota Desk sebanyak 9 orang 
termasuk Ketuanya. 

2. Desk ASEAN/AIPO dengan Ketuanya dari Fraksi ABRI 
dengan jumlah Anggota 11 orang termasuk Ketuanya. 

3. Desk PBB dan Orgamsast-organisasi Internasional, 
dengan Ketuanya dari Fraksi Karya Pembangunan, 
dengan jumlah Anggota 9 orang termasuk Ketuanya. Ketua 
Desknya merangkap Keanggotaan dalam Desk lain (Desk 
ASEAN/AIPO) 

4. Desk Bilateral dengan Ketua Desknya dari Fraksi Per 
satuan Pembangunan dengan jumlah Anggota 9 orang ter 
masuk Ketuanya. Ketua Desk merangkap Keanggotaan 
dalam Desk lain (Desk IPU). 
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7. PANITIA 
Dari segi pembentukannya, dapat dibedakan antara Pani 

tia yang di bentuk oleh DPR yang dinamakan Panitia Khusus 
dengan Panitia yang dibentuk oleh Alat Kelengkapan Dewan 
yang dinamakan Panitia Kerja. Panitia Khusus adalah meru 
pakan Alat Kelengkapan DPR yang bersifat sementara dan 
bertanggung jawab kepada DPR. 

Panitia yang di bentuk oleh Alat Kelengkapan DPR yang 
disebut Panitia Kerja tersebut adalah tidak merupakan Alat 
Kelengkapan DPR, sebab ia bertanggung jawab kepada Alat 
Kelengkapan DPR yang membentuknya. Dalam ha! Panitia 
yang dibentuk oleh Alat Kelengkapan Dewan itu diberi tugas 
untuk merumuskan sesuatu, biasanya disebut dengan nama 
"Panitia Perumus" atau "Panitia Kecil". Karena yang akan 
diuraikan berikut adalah Panitia termasukAlat Kelengkapan 
DPR, maka hanya akan diuraikan hal-hal yang berkaitan 
dengan Panitia Khusus saja. 

Panitia Khusus bertugas melaksanakan tugas-tugas ter 
tentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh DPR, 
dan DPR menetapkan tindak lanjut hasil kerja Panitia Khu 
sus. 

Di samping beberapa Panitia Khusus yang menangani 
pembahasan Rancangan Undang-undang, dalam DPR per 
iode 1977-1982 ini pernah dibentuk beberapa Panitia Khusus 
lainnya, yaitu : 

- Panitia Khusus Penyusun Peraturan Tata Tertib DPR-RI. 
- Panitia Khusus Penyusun Saran-saran DPR mengenai 

Repelita Ill. 
- Panitia Khusus Rencana Induk Pembangunan DPR. 

Baik susunan Pimpinan rnaupun susunan keanggotaan 
Panitia Khusus pada dasarnya adalah seperti susunan Pim 
pinan/Keanggotaan Komisi dalam DPR hanya biasanya di 
sarnping Anggota Te tap, Panitia Khusus mernpunyai Anggota 
Pengganti yangjumlahnya kuranglebih setengah dari [umlah 
Anggota Tetap. 

Mengenai lamanya masa kerja Panitia Khusus, dalam 
pasal 68 ayat (5) hanya ditentukan bahwa: "Panitia Khusus 
di bubarkan oleh DPR setelah tugasnya dinyatakan selesai". 
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Tapi dalam pelaksanaannya, setiap kali DPR membentuk 
suatu Panitia Khusus, selain ditentukan tugas-tugasnya, [uga 
sekalingus ditentukan batas waktu penyelesaian tugas ter 
sebut. Apabila ternyata Panitia Khusus belum dapat rnenye 
lesaikan tugasnya dalam batas waktu yang telah ditentukan, 
maka DPR memberikan perpanjangan masa kerja kepada 
Panitia Khusus yang bersangkutan. 

C. Pelaksanaan Peraturan Tata Tertib 

DPH-HI perode 1977-1982 telah melaksanakan tugas dan 
wewenangnya sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan 
oleh Peraturan Tata Tertibnya. 

Di dalam praktek, pasal-pasal diterapkan sebagai bunyi 
aturan-aturan yang ada di dalam Tata Tertib DPR tersebut, 
namun ada pula pasal-pasal yang di dalam pelaksanannya 
diterapkan secara luwes, artinya tidak persis sebagaimana 
seharusnya bunyi pasal-pasal tersebut. Hal ini mungkin 
karena yang tersurat dalam pasal · ini, kurang jelas atau 
mungkin karena pertimbangan-pertimbangan lain, sehingga 
perlu adanya fleksibelitas dalam pelaksanaannya. 

Adapun pelaksanaan beberapa pasal Peraturan Tata 
Tertib DPR yang memerlukan perigaturan yang luwes di 
dalam pelaksanannya ataupun yang realisasinya tidak sepe 
nuhnya sama seperti apa yang tersurat dalam pasal-pasal 
yang bersangkutan adalah antara lain : 

1. Pasal 4 ayat (1) huruf e. 
Di sini diatur, bahwa DPR mernpunyai wewenang dan 
tugas untuk membahas Hasil Perne riksaan Atas Per 
tanggung Jawaban Keuangan Negara yang diberitahukan 
oleh BEPEKA kepada DPR. 
Adapun pelaksanaan bunyi Tata Tertib te rsebut adatan 
sebagai berikut: 
Karena tidak diatur secara jelas, bagaimana pembahasan 
itu harus dilakukan, maka pelaksanaannya didasarkan 
kepada kesepakatan antara Pimpinan DPH dengan Pim 
pinan BEPEKA, sebagaimana sudah d iura ikan dalam 
Buku DPR-RI 1971-1977. 
Dalam realisasinya HAPTAH BEPEKA yang diserahkan 
secara formal, oleh Pimpinan Dewan diserahkah kepada 
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Pimpinan Fraksi-fraksi, Pimpinan Alat Kelengkapan 
Dewan, termasuk kepada para Anggota Komisi APBN. 
O!eh Komisi APBN : HAPTAH BEPEKA ini dijadikan 
bahan pada saat membahas RUU APBN dan Nota 
Keuangan, walaupun pasal 56 huruf h mengatur, bahwa 
Komisi APBN memberikan pendapatnya tentang HAPTAH 
BEPEKA kepada DPR untuk ditentukan tindak Janjutnya. 
Namun pasal ini belum dapat dilaksanakan, artinya DPR 
belum pernah menenlukan tindak lanjutnya setelah 
Komisi APBN menyampaikan pendapalnya tentang HAP· 
T AH BEPEKA terse but. 

2. Pasal 6 mengatur, tentang Anggota DPR yang berhenti 
bersarna-sama pada saat Anggota DPR hasil PEMILU ber 
ikutnya mengangkat sumpah/janj i. 
Pelaksanaan dari pasal ini ialah bahwa pemberhentian 
keanggotaan DPR secara resmi adalah dengan Keputusan 
Presiden. Sehingga pada saat dilakukan pengambilan 
sumpah Anggota-anggota DPR baru, Anggota-anggota DPR 
periode sebelumnya tidak dihadirkan lagi, kecualimereka 
yang terpil ihrdiangkat kembali menjadi Anggota. 
Hal ini dikarenakan adanya pertirnbangan-pertimbangan 
teknis dan lain-lain, antara lain kapasitas tempat duduk 
dalam ruangan Sidang, biaya pemanggilan dan pemu 
langan dan sebagainya. 

3. Pasal 8 mengatur mengenai hak-hak DPR. 
a. Dalam DPR periode ini muncul hak meminta keter 

angan dari H. Syafii Sulaiman dan kawan-kawan ten 
tang Normalisasi Kehidupan Kampus. Namun dalam 
proses selanjutnya, hak meminta keterangan H. Syafii 
Sulaiman dan kawan-kawan ini tidak menjadi Hak 
Meminta Kelerangan DPR. (tidak disetujui Pleno DPR 
untuk menjadi permintaan keterangan DPR). 

b. Hak mengadakan penyelidikan (angket). 
Dalam DPR periode ini.yaitu pada bulanJuli 1980telah 
muncul usu! untuk mengadakan angket terhadap 
masa lah-rnasalah Pertamina oleh Anggota Santoso 
Dono Seputro dan kawan-kawan. Berbeda dengan usul 
lnterpelasi H. Syafii Sulaiman tentang Normalisasi 
Kehidupan Kam pus, maka usul mengadakan/membentuk 
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Panitia Angket mengenai Pertamina oleh Santoso Dono 
Seputro ini belum sampai diacarakan dalam rapat 
Paripurna Dewan untuk diambil keputusan, oleh 
karena ternyata setelah melalui beberapa kali rapat 
Pimpinan Dewan, 3 kali lobbying Pimpinan DPR 
dengan Pimpinan Fraksi, dan 2 kali rapat Badan 
Musyawarah, belum ada kata mufakat mengenai pern 
rosesannya dan karena tidak ada perkernbangan baru 
dari para pengusul, maka akhirnya usu! mengadakan 
angket ini menjadi gugur. 

c. Hak mengadakan perubahan, telah dilaksanakan sepe 
nuhnya dalam bentuk usul-usul perubahan pada saat 
membahas RUU terutama dalam Pembicaraan Tingkat 
11!/Rapat Kerja. 

d. Hak mengajukantmenganjurkan seseorang bila diten 
tukan oleh Undang-undang telah dilaksanakan bebe 
rapa kali, yakni pada saat mengajukan Calon-calon 
Keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan, Pencalonan 
Keanggotaan Hakim Agung, tapi tidak sepenuhnya sama 
seperti bunyi pasal dalam Tata Tertib DPR. Jika Dalam 
Tata Tertib ditentukan bahwa DPR sedikit-dikitnya 
dapat mengajukan 2 orang calon untuk satu jabatan 
yang kosong kecuali bila peraturan perundangan 
menentukan lain, tapi dalam praktek pernah terjadi 
yaitu bahwa untuk mengisi 1 lowongan jabatan telah 
diajukan 7 orang calon, dan untuk 4 Jowongan jabatan 
keanggotaan Mahkamah Agung telah diajukan 18 orang 
calon. Tata Tertib DPR memang hanya menyebutkan 
sedikit-dikitnya 2 orang cal on untuk l lowonganJabatan 
yang kosong, jadi berapa saja dapat diajukan lebih 
dari 2 orang calon dan hal ini tidak bertentangan 
dengan Tata Tertib. Membengkaknya jumlah calon ini 
antara lain disebabkan bahwa setiap Fraksi dalam DPR 
berhak mengajukan calon minimal 1 orang calon bagi 
Fraksi terkecil dan bagi Fraksi-fraksi yang jumlah ang 
gotanya lebih besar mengajukan jumlah calon yang lebih 
besar secara proporsional. 

Sebagai contoh ialah pada waktu DPR akan mengajukan 
calon untuk mengisi 7 Jowongan jabatan Keanggotaan 
BEPEKA, periode 1978-1983 yang berjumlah 23 orang 
calon. 



3 nama calon. 
23 nama calon. 

10 nama calon. 

6 nama calon. 
4 nama calon. 

Secara proporsional tiap-tiap Fraksi mengusulkan sejum 
lah nama-nama calon, yaitu : 

- Fraksi Karya Pembangunan meng 
usulkan 

- Fraksi Persatuan Pembangunan 
mengusulkan 

- Fraksi ABRI mengusulkan 
- Fraksi Partai Demokrasi Indonesia 

mengusulkan 
Jumlah 

Perbandingan disesuaikan dengan angka perbandingan 
5:3:2:1 dilipatkan dua kali menjadi 10:6:4:2 dan untuk 
Fraksi P.D.I. ditambah 1 orang. 
Dari 23 nama calon terse but karena ada 2 nama yang sama 
yang diajukan oleh 2 Frkasi, maka jumlah nama cal on ting 
gal 21 orang. 

Jumlah 21 orang inilah yang diputuskan oleh Badan 
Musyawarah untuk disahkan oleh Rapat Paripurna DPR 
menjadi calon-calon Anggota BEPEKA dari DPR. 

Angka proporsional 5:3:2:1 ini tidak merupakan angka mati 
tapi berubah-ubah atas pertirnbangan pada suatu waktu. 
Misalnya, ketika terjadi lowongan keanggotaan BEPEKA 1 
orang karena berpulangnya Drs. Mas Sri Pamungkas Kar 
todirdjo pada tanggal 19 Juni 1979, maka dalam prosesing 
pengajuan usu! nama calon telah diputuskan bahwa tiap 
Fraksi mengajukan satu calon dan diusulkan agar ada satu 
nama yang diajukan oleh dua Fraksi sehingga jumlah 
nama yang diajukan oleh DPR adalah 3 calon sesuai 
dengan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973. 
Jadi dalam hat ini tidak secara proporsional tapi setiap 
Fraksi mengajukan jumlah yang sama, yaitu 1 orang, atas 
pertirnbangan karena pada waktu pengajuan 21 nama 
calon keanggotaan BEPEKA sebelumnya, dari Fraksi 
Karya Pembangunan mendapatkan kesempatan meng 
ajukan jumlah yang terbesar. 

4. Hak mengajukan pertanyaan, telah direalisir sebaik 
baiknya, yaitu pada saat diadakan apat-rapat Kerja dengan 
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Pemerintah, Dengar Pendapat dengan para pejabat 
pejabat Pemerintah, dan Dengar Pendapat Umum dengan 
masyarakat. 

Bahkan ctalam periode ini, sesuai dengan ketentuan Tata 
Tertib pasal 9, telah diajukan berbagai pertanyaan oleh 
para Anggota DPR-RI melalui hak bertanya kepada Pre 
siden, yaitu : 

a. Tanggal 21 Januari 1978, 12 Anggota DPR (H.A. Chalid 
Mawardi dan kawan-kawan) mengajukan pertanyaan 
kepada Presiden tentang Pemberedelan 6 (enam) Surat 
Kabar di Ibu Kota. 

b. Tanggal 24 Januari 1978, 12 anggota DPR (Syufr i Helmy 
Tanjung dan kawan-kawan) mengajukan pertanyaan 
kepada Presiden tentang Pembekuan Kegiatan 
Dewan-dewan Mahasiswa Universitas/Perguruan 
Tinggi/lnstitut. 

c. Tanggal 21 Pebruari 1980, 7 orang Anggota dari F.KP 
(Drs C.J. Simanjuntak dan kawan-kawan) mengajukan 
pertanyaan pada Presiden mengenai penyelewengan 
keuangan PERTAMINA oleh bekas Asisten Umum 
Direktur PERTAMINA/H. Tahir. 

d. Tanggal 27 Pebruari 1978, sebanyak 20 orang Anggota 
dari F.PDI (Drs. T.A.M. Simatupang dan kawan-kawan) 
menanyakan kepada Presiden mengenai Kebi 
jaksanaan Ekonomi dan Pengawasan Pembangunan. 

e. Tanggal 27 Pebruari 1978, sebanyak 7 anggota dari F.PDI 
(Achmad Subagio dan kawan-kawan) mengajukan per 
tanyaan kepada Presiden mengenai masalah di G.I.A. 

f. Tanggal 7 Maret 1980, sebanyak 15 anggota dari F.PP 
(Hamzah Haz, BSc dan kawan-kawan) mengajukan per 
tanyaan kepada Presiden mengenai masalah di B.N.I. 
1946. 

g. Tanggal 5 Juli 1980, 19 Anggota DPR (Usep Ranawijaya 
dan Chalid Mawardi dan kawan-kawan) mengajukan 
pertanyaan kepada Presiden ten tang "Pernyataan Kep 
rihatinan" yang ditandatangani oleh 50 orang Warga 
Negara Indonesia (Petisi 50). 

96 



5. Pasal 54 Peraturan TAta Tertib DPR menyatakan, bahwa 
Pimpinan Komisi merupakan satu-kesatuan Pimpinan 
yang bersifat kolektif serta mencerminkan Fraksi-fraksi, 
terdiri dari seorang Ketua dan 4 orang Wakil Ketua, yang 
dipilih dari dan oleh Anggota Komisi setiap permulaan 
Tahun Sidang. 

Pasal ini telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya tapi 
didahului dengan dicapainya konsensus antara Pimpinan 
DPR dengan Pimpinan Fraksi-fraksi pada awal periode DPR 
mengenai Ketua-ketua Komisi dalam DPR. 
Konsensus ini berlanjut selama lima tahun. 

Konsensus-konsensus tersebut adalah : 
Untuk Komisi I Ketua dari unsur Fraksi Persatuan 

Pembangunan. 
Ketua dari unsur Fraksi ABRI. 
Ketua dari unsur Fraksi Karya Pem- 

Untuk Komisi II 
Untuk Komisi III 

Untuk Komisi IV 

Untuk Komisi V 

Untuk Komisi VI 

bangunan. 
Ketua dari unsur Fraksi Kary a Pem- 
bangunan, 
Ketua dari unsur Fraksi Kary a Pem- 
bangunan. 
Ketua dari unsur Fraksi Kary a Pem- 
bangunan. 

Untuk Komisi VII Ketua dari unsur Fraksi Persatuan 
Pembangunan. 

Untuk Komisi VIII Ketua dari unsur Fraksi Persatuan 
Pembangunan. 

Untuk Komisi IX Ketua dari unsur Fraksi Karya Pem 
bangunan, 

Untuk Komisi X Ketua dari unsur Fraksi Partai Demok 
rasi Indonesia. 

Komisi APBN Ketua dari unsur Fraksi ABRI. 

Sedang Wakil-wakil Ketua, diisi unsur-unsur dari semua 
Fraksi, dengan komposisi 2 dari Fraksi Karya Pembangunan 
dan ketiga Fraksi lainnya (F.ABRI, F.PDI, F.PP) masing 
masing 1 orang, termasuk yang menduduki jabatan Ketua. 

Demikian juga halnya dengan Pimpinan BURT (pasal 59) 
dan Pimpinan BKSAP (pasal 63) dengan ketentuan yang sama, 
yaitu Pimpinan bersifat kolektif serta mencerminkan 
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Fraksi-fraksi, terdiri dari seorang Ketua dan 4 orang Wakil 
Ketua.yang dipilih dari dan oleh Anggota BURT dan BKSAP. 

Dalam pelaksanaannya seperti halnya dengan konsensus 
mengenai Ketua-ketua Komisi, Ketua BKSAP sesuai dengan 
konsensus d iisi oleh Wakil dari Fraksi Karya Pembangunan, 
dan untuk Ketua BUl{T diisi secara bergiliran tiap tahunnya 
oleh sese orang yang mewakili salah satu Fraksi dalarn DPR. 

Disamping adanya konsensus untuk pengisian jabatan 
Ketua-ketua Komi.si/BKSAP/BURT, juga ada konsensus 
mengenai Rapat Pemilihan Ketua/Wakil-2 Ketua dari 
Komisi/BKSAP/BURT sebagai berikut: 

a. Apabila Fraksi hanya mengajukan 1 calon untuk 1 jabatan, 
maka rapat Pleno Komisi/Badan tinggal mengukuhkan. 

b. Apabila Fraksi mengajukan calon lebih dari 1 untuk 1 
jabatan maka diadakan pemilihan oleh rapat pleno 
Komisi/Badan. 

c. Apab ila Fraksi mengajukan 1 calon untuk 1 jabatan dan 
kemudian dari floor diajukan lagi calon lain dari Fraksi 
yang surna, maka terhadap pencalonannya diadakan pemi 
Iihanrpcrnungutan suara. 

d. Apabi l a Fraksi tidak mengajukan ca Ion, maka calon Pim 
pinan diujukan oleh Anggota Fruksi yang ada dalam 
Kornis i.Budan tersebut. dan terhadap pencalonan diada 
kan perni l ih an.pemungutan suara. 

e. Apabi lu tidak ada calon dari Fraksi yang bersangkutan 
maupun dari Fra k s i yang b e rs a n g k u t a n dalam 
Ko mi s i.Bad an tersebut, dan kepada Fraksi yang ber 
sangkutan sudah diberikan batas waktu periyarnpa ian 
cal on tapi setelah melampaui batas waktu belum ada cal on 
yang diajukan oleh Frakxi tersebut maupun oleh Anggota 
Fruksi dalam floor, maka berarti jabatan Pimpinan yang 
merupakan jatah dari Ftaksi yang bersangkutan tersebut 
dikosongkan selama Tahun Sidang itu. 

98 



Pemilihan Pimpinan Komisi I, II dan III pada tanggal 29 Agustus 1980 
dipimpin Wakil Ketua DPR, R. Kartidjo. 

Suasana penghitungan suara dalam pemilihan Pimpinan Komisi IV yang 
berlangsung pad.a tanggal 3 Oktober 1980. 
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Suasana penghitungan suara dalam pemilihan Pimpinan Komisi APBN 
pada tanggal 3 Oktober 1980. 

Pemilihan Pimpinan Komisi IV dan VIII dipimpin Wakil Ketua Mh. lsnaeni 
pada tanggal 3 Oktober 1980. 
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Pemilihan Pimpinan Komisi APBN dan BURT dipimpin Wakil Ketua Mas 
huri SH, pada tanggal 3 Oktober 1980. 

6. Pembentukan Undang-undang 
Ketentuan mengenai Pembentukan Undang-undang 

diatur dalam BAB XIII Peraturan Tata Tertib DPR, yaitu 
Pasal 111 s/d 126, meliputi RUD yang datangnya dari Peme 
rintah dan RUD yang berasal dari U sul Inisiatif DPR, yang 
dalam periode DPR ini hak DPR untuk mengajukan Usul Ini 
siatif RUD tidak/belum digunakan. 

Oleh karena itu yang akan diuraikan di sini hanya yang 
menyangkut RUU dari Pemerintah. Tiap-tiap RUD yang 
disampaikan Pemerintah kepada DPR melalui proses seba 
gai be riku t : 

Presiden menyampaikan RUD dengan Sur t Pengantar 
yang disebut "Aman at Presiden". Dalam Amanat Presiden ini 
selalu disebutkan Menteri yang· akan menangani pern 
bahasan RUU tersebut bersama DPR. Setelah RUD dan 
Amanat Presiden tersebut diumumkan dalam Rapat Pari 
purna DPR dan diperbanyak kemudian dibagikan kepada 
para Anggota. Selanjutnya Rapat Badan Musyawarah mene 
tapkan jadwal acara pembahasan RUD tersebut menurut 
tingkat-tingkat pernbicaraan sebagai berikut: 
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Pembicaraan Tingkat I 
Pembicaraan Tingkat II 
Pembicaraan Tingkat III 

Pembicaraan Tingkat IV 

dalam Rapat Paripurna. 
dalam Rapat Paripurna. 
dalam Rapat Komisi/ 
Gabungan Komisi/ 
Panitia. 
dalam Rapat Paripurna. 

Pembicaraan Tingkat I ialah berupa Keterangan/Pen 
jelasan Pemerintah atas RUU tersebut dalam Rapat Pari 
puma DPR, yang disampaikan oleh salah seorang Menteri 
yang ditunjuk oteh Presiden. 

Sebelum Pernbicaraan Tingkat II, kepada Fraksi-fraksi 
diberikan kesempatan untuk mempelajari Keterangan 
Pemerintah/Penjelasan Pemerintah atas RUU tersebut, dan 
untuk menyusun Pemandangan Umum atau pendapat Frak 
sinya yang akan disampaikan oleh juru bicara Fraksi yang 
bersangkutan. 

Untuk keperluan mempelajari dan mempersiapkan 
Pemandangan Um um terse but biasanya Fraksi diberi waktu 2 
s/d 4 hari tergantung kepada berat ringannya materi RUU 
yang bersangkutan. 

Selanjutnya Pembicaraan Tingkat II adalah berisi : 
- Pemandangan Umum Para Anggota dalam Rapa! Pari 

purna DPR yang disampaikan oleh juru bicara masing 
masing Fraksi dalam DPR. 

- Jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum Para Ang 
gota. 

Lamanya waktu antara Pernandangan Umum Para Ang 
gota dengan Jaw a ban Pemerintah biasanya antara 5 s/d 9 hari. 

Sebelum memasuki Pembicaraan Tingkat III, yaitu Rapa! 
Kerja Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus dengan 
Pemerintah, biasanya juga diberikan waktu untuk rapat 
rapat Fraksi selama 2 atau 3 hari, maksudnya agar fraksi 
fraksi dapat membekali bahan-bahan bagi para Anggotanya. 

Demikian [uga kepada Komisi/Gabungan Komisi/Panitia 
khusus sebelum memasuki Rapat Kerja dengan Peme 
rintah/Menteri yang bersangkutan biasanya diberikan 
kesempatan Rapat Intern selama 1 - 2 hari untuk persiapan. 

102 



Lamanya Rapat Kerja dengan Pemerintah/Menteri ter 
gantung berat ringannya materi RUU yang bersangkutan, 
bisa 2 - 4 hari, 2 - 4 bulan, bahkan ada yang sampai satu tahun 
lebih seperti RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum 
Acara Pidana (KUHP). 

Selanjutnya setelah Pembicaraan 'I'ingkat III selesai, 
maka kepada Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus dibe 
rikan waktu 2 - 3 hari untuk menyusun Iaporan hasil Pem 
bicaraan Tingkat III dan kepada Fraksi-fraksi diberikan 
waktu 2 - 3 hari untuk menyusun pendapat akhir Fraksinya 
masing-masing atas RUU yang telah selesai dibicarakan di 
Pembicaraan Tingkat III, yang lebih dikenal dengan nama 
Stemmotivering. Untuk penghematan waktu ada kalanya 
waktu rapat-rapat Fraksi bersamaan dengan rapat intern 
Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus yang ber 
sangkutan. 

Pembicaraan tingkat akhir ialah Pembicaraan Tingkat 
IV/Pengambilan Keputusan oleh Rapat Paripurna DPR ter 
hadap RUU terse but, yang urutan acaranya adalah sebagai 
berikut: 

a. Laporan Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus ten 
tang hasil Pembicaraan Tingkat III. 

b. Kata akhir Fraksi (Stemmotivering) bila perlu dilampiri 
catstan tentang pendirian Fraksi (minderheidsnota). 

Catatan Dalam DPR periode 1977-1982 belum pernah ada 
minderheidsnota. 

c. Pengambilan Keputusan atas RUU tersebut (Persetujuan 
Dewan atas RUU tersebut untuk disahkan menjadi 
Undang-undang). 

d. Sambutan dari Pemerintah/Menteri yang bersangkutan 
atas disetujuinya RUU oleh DPR untuk disahkan rnenjadi 
Undang-undang. 
Menurut pengalaman selama ini, apabila terjadi sema 

cam kemacetan di dalam Pembicaraan Tingkat III, maka ada 
beberapa cara untuk mengatasinya. yaitu : 
- Lobbying di antara Unsur-unsur Fraksi yang duduk dalam 

Komist/Pansus. 
- Lobbying di antara Unsur-unsur Fraksi yang duduk dalam 

Komisi/Pansus dan Pemerintah/Menteri 
- Lobbying di antara Pimpinan DPR dengan Pimpinan 

Fraksi-fraksi. 
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- Lobbying di antara Pimpinan DPR dengan Pimpinan 
Fraksi dengan Pemerintah/Menteri. 
Sebagai contoh dapat dikemukakan tentang pembahasan 

Perubahan Undang-undang Pemilu, pernbahasan RUU ten 
tang HAP, pembahasan RUU tentang Ketentuan-ketentuan 
Pokok Kesejahteraan Anak-anak, cara-cara untuk mengatasi 
kemacetan pembicaraan di tingkat III tersebut di atas 
semuanya sudah ditempuh dan ternyata membawa basil. 

Masih menyangkut pelaksanaan Pembicaraan Tingkat III 
ini ialah apabila ditangani oleh sebuah Panitia Khusus. 

Dalam Tata Tertib tidak mengatur kapan Panitia Khusus 
itu dibentuk. Dilihat dari tugasnya untuk menangani Pem 
bicaraan Tingkat III, maka logikanya pembentukan Panitia 
Khusus itu dilakukan setelah selesainya Pembicaraan Ting 
kat II sebelum memasuki Pembicaraan Tingkat III. Namun 
berdasarkan pengalaman apabila dari sejak semula sudah 
diketahui bahwa materi RUU cukup berat dan bersifat poli 
tis, maka pembentukan Panitia Khusus itu dilakukan sejak 
awal. 

Pembentukan sejak awal ini dimaksudkan agar para Ang 
gota yang ditugaskan oleh Fraksinya duduk dalam Panitia 
Khusus dapat mulai menginventarisir pokok-pokok per 
masalahannya sejak Pembicaraan Tingkat I dan 'I'ingkat II 
nya. 

Sedangkan mengenai RUL" yang materinya dianggap 
ringan, ada kalanya malahan ditempuh prosedure singkat. 
Sebetulnya prosedure singkat yang diatur dalam Tata Tertib 
hanyalah mengenai pembahasan RUU tentang Tambahan 
dan Perubahan APBN dan RUU tentang Perhitungan Ang 
garan. 

Tapi dalam pelaksanaannya ketentuan tentang pro 
sedure singkat ini juga diperlakukan terhadap RUU-RUU 
yang sifatnya tehnis, seperti RUU-RUU Pembentukan dan 
Penambahan Wilayah Pengadilan Tinggi, dan RUU-RUU 
mengenai Ratifikasi terhadap sesuatu perjanjian/konvensi 
internasional yang telah disetujui oleh Pemerintah. 

Adapun yang dimaksud dengan prosedure smgkat ialah 
meniadakan Pembicaraan Tingkat II (meniadakan Peman 
dangan Umum Para Anggota dan Jawaban Pemerintah). 

Mengenai proses pembentukan Undang-undang yang ber 
asal dari Pemerintah pada umumnya dibahas melalui empat 
tingkat pembicaraan yang dapat digambarkan dalam bagan 
sebagai berikut : 
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PROSEDURE PEMBENTUKAN RANCANGAN 
UNDANG-UNDANG DARI PEMERINTAH 

PEMERINTAH .. 
DPR-RI 

4 TINGKAT PEMBICARAAN 

TINGKAT I TINGKAT II TINGKAT III TINGKAT IV 

RAPAT RAPAT RAPAT HAPAT 
PARIPURNA PARIPURNA KER.IA KOMI- PAHIPURNA 

SliGABUNGAN 1PENGAMBILAN 
KOMISI/PANI- KEPUTUSAN) 
TIA KHUSUS 

I DENGAN 
PEMEHINTAH I 

I 
Keterangan/ Pemandangan Pembahasan i Pendapat akhir 
Penjelasan Umum Para dalam Komisil Fraksi-fraksi 
Pemerintah Anggota yang Gabungan 

membawakan Komisi/Pa- Sambutan suara Fraksi nitia Kh us u s Pemerintah. bersama-sama 

I 
Pemerintah 

Jawaban 
Pemerintah 
terhadap pe- 
mandangan 
Umum Para 
Anggota 
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7. Cara Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 
Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

dilakukan oleh DPR bersama-sama dengan Presiden. 
Adapun garis besar kegiatan DPR dalam rangka pembahasan 
dan penetapan APBN dimaksud di atas terbagi menjadi 
beberapa kegiatan sebagai berikut: 
1. Pembicaraan Pendahuluan dalam rangka Penyusunan 

RAPBN pada umumnya dilakukan pada pertengahan 
bu Ian Agustus sampai dengan pertengahan bulan Oktober. 

2. Pembahasan dan penyelesaian RUU APBN yang disam 
paikan oleh Presiden kepada DPR setiap bulan Januari 
dilakukan pada minggu pertama/kedua bulan Januari 
sampai dengan akhir bulan Pebruari. 

3. Pembahasan atas laporan pelaksanaan APBN Semester I 
tahun dinas yang sedang berjalan, pembahasan atas Sisa 
Anggaran Pembangunan yang dituangkan dalam suatu 
Peraturan Pemerintah. Pembicaraan mengenai perkiraan 
Tambahan dan Perubahan atas APBN yang sedang ber 
jalan. 

4. Kegiatan pembahasan dan penyelesaian RUU Tambahan 
dan Peru bah an atas APBN tahun Anggaran yang telah ber 
akhir pada bulan Maret. RUU tersebut biasanya disam 
paikan pada akhir bu Ian Maret tahun Anggaran yang ber 
sangkutan, tetapi karena pada waktu itu biasanya DPR 
sedang Reses maka penyelesaiannya baru pada bulan 
Mei-Juni. 

Kegiatan demikian biasa disebut sebagai budget syclus. 
Mengenai pembicaraan pendahuluan tentang RAPBN, 

menurut peraturan Tata Tertib DPR Pasal 132 ayat (1) dinya 
takan bahwa Pernbicaraan Pendahuluan dalam rangka 
penyusunan RAPBN oleh Komisi-komisi dalam Rapat Kerja 
dengan Pemerintah hendaknya dilakukan dalam Masa 
Sidang I pada tiap Tahun Sidang. 

Di dalam ayat (2) dan (3) .diatur tindak lanjut dari hasil 
pembicaraan tersebut, artinya adalah bahwa hasil Rapat 
Kerja antara Komisi-komisi dalam DPR dengan Pemerintah 
tersebut di atas, disampaikan dalam rapat antara Pimpinan 
Komisi-komisi dengan Komisi APBN. 
Sedangkan mengenai Rapat Kerja penyelesaian terakhir 
Pembicaraan Pendahuluan dilakukan oleh Komisi APBN 
dengan Pemerintah. 
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Pembicaraan Pendahuluan scperti dimaksud dalam 
pasal terse but di atas merupakan suatu kemajuan mengingat 
bahwa DPR periode sebelumnya (1971-1977), di mana Pem 
bicaraan Pendahuluan hanya dilakukan oleh Komisi APBN 
dengan Menteri Keuangan pada Masa Persidangan ke II seki 
tar bulan Desember. 
Mengenai proses pembahasan RUU tentang APBN selain 
seperti penyelesaian suatu Rancangan Undang-undang 
biasa, ditambah ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur 
dalam pasal 129 dan pasal 130. Setelah Pemerintah menyam 
paikan penjelasan atas RUU tentang APBN serta Nota 
Keuangan di depan Ra pat Paripurna DPR dalam minggu per 
tama tahun takwim, Komisi APBN memberikan pendapatnya 
mengenai RUU APBN serta Nota Keuangan terse but kepada 
DPR dalam Rapat Paripurna. Dalam pelaksanaannya, pen 
dapat Komisi APBN ini isinya adalah : 
a. Pendahuluan yang berisi pendapat Komisi APBN rneng 

enai sistimatika i>enyusunan Anggaran serta prinsip 
prinsip dasar penyusunan anggaran. 

b. Hasil-hasil Pembicaraan Pendahuluan mengenai RAPBN 
yang dilakukan oleh Komisi dalam DPR dengan Depar 
temen yang bersangkutan/Counterpart. 

c. Gambaran mengenai pelaksanaan APBN tahun-tahun 
sebelumnya rnaupun pelaksanaan APBN tahun Anggaran 
yang sedang berjalan, yang antara lain berisi tentang Sisa 
Anggaran Pembangunan (SIAP) dan sebagainya, baik SIAP 
pada tahun-tahun Anggaran pada tahun sebelumnya mau 
pun SIAP dari APBN tahun berjalan. 

d. Pokok-pokok sasaran yang hendak dicapai oleh RUU ten 
tang APBN. 

e. Beberapa aspek pelaksanaan APBN tahun berjalan dalam 
hubungannya dengan RUU tentang APBN (mencakup 
semua sektor). 

Sebagaimana pembicaraan atas RUU lainnya, dalam 
Pembicaraan Tk. II atas RUU APBN adalah juga berupa 
Pemandangan Umum para Anggota dan Jawaban Peme 
rintah. 

Sedangkan mengenai Pembicaraan Tk. III nya terdapat 
sedikit perbedaan, yaitu ditambah ketentuan sebagai ber 
ikut: 
a. Rapat Kerja dengan Pemerintah dilakukan oleh Komisi 

komisi. 
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b. Komisi APBN mengadakan rapat dengan Pimpinan 
Komisi-komisi untuk rnenampung saran dan pendapat dari 
Komisi-komisi, dan 

c. Ra pat Kerja penyelesaian terakhir Rancangan U ndang 
undang ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
dilakukan oleh Komisi APBN dengan Pemerintah dengan 
memperhatikan saran dan pendapat dari Pernandangan 
Umum para Anggota, Komisi-komisi, Badan Musyawarah 
dan Fraksi-fraksi. 

Adapun pelaksanaannya, ialah sebagai berikut: 
- Komisi I s/d X masing-masing mengadakan Rapat Kerja 

dengan Pasangan Kerjanya untuk membahas Anggaran 
Belanja Departemen yang menjadi Pasangan Kerja 
Komisi yang bersangkutan sementara itu Komisi APBN 
juga mengadakan Rapat Kerja dengan beberapa Menteri 
selain Menteri Keuangan. 

- Selanjutnya diadakan Rapat Intern antara Unsur Pim 
pinan Komisi I s/d X dengan Komisi APBN. Selanjutnya 
Komisi APBN menyusun kompilasi hasil Rapat Kerja 
Komisi I s/d X dengan Pasangan Kerja Komisi-komisi yang 
bersangkutan, barulah Komisi APBN mengadakan Rapat 
Kerja dengan Menteri Keuangan. 
Hasil Rapat Kerja Komisi APBN dengan Menteri 
Keuangan ini dilaporkan dalam Rapat Paripurna Pem 
bicaraan Tingkat IV atas RUU APBN. 
Kemudian Fraksi-fraksi menyampaikan Stemmotivering 
(pendapat akhir Fraksi-fraksi atas RUU APBN). 
Berdasarkan Stemmotivering Fraksi-fraksi atas RUU 
APBN tersebut, maka Rapat Paripurna DPR mengambil 
keputusan tentang persetujuan DPR untuk disahkannya 
RUU APBN menjadi Undang-undang, 
Sesudah pengambilan keputusan atas RUU APBN oleh 
DPR tersebut kemudian Pemerintah/Menteri Keuangan 
menyampaikan sambutannya. 

8. Pokok-pokek Permasalahan Dalam Menyusun Rancangan 
Acara Rapat-rapat DPR-RJ. 

Penyusunan Rancangan Acara Rapat-rapat DPR-RI dida 
sarkan kepada empat macam pokok permasalahan, yaitu : 
a. Ketentuan Tahun Sidang dan Masa Persidangan. 
b. Jenis rapat dan jenis acara rapat. 
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c. Penyusunan acara rapat dalam satu Masa Sidang atau 
se bagian Masa Si dang. 

d. Tata cara penetapan/perubahan Acara Rapat-rapat 
DPR-RI. 
Adapun uraian dari.empat macam pokok permasalahan 

tersebut adalah sebagai berikut: 
a. Ketentuan mengenai Tahun Sidang dan Masa Sidang. 

1). Pembagian Masa Persidangan. 
Berdasarkan ketentuan pasal 70 Peraturan Tata Tertib 
DPR tiap satu Tahun Sidang dibagi menjadi empat 
Masa Persidangan. 
Tiap Masa Persidangan terdiri dari Masa Sidang dan 
Masa Reses. 

2). Masa Kegiatan DPR. 
a. Masa Sidang adalah masa kegiatan DPR yang.dila 

kukan terutama di dalam Gedung DPR. 
b. Masa Res es adalah masa kegiatan DPR di Luar Masa 

Sidang yang dilakukan oleh para Anggota DPR 
secara perorangan atau berkelompok, terutama di 
luar Gedung DPR untuk melaksanakan kunjungan 
kerja. 

3). Lamanya Masa Sidang dan Masa Reses. 
Lamanya tiap-tiap Masa Sidang/Masa Reses tidak 
diatur secara pasti dalam Peraturan Tata Tertib DPR. 
Berdasarkan pengalaman selama ini, perkiraan lama 
nya Masa Sidang/Masa Reses adalah berbeda-beda 
antara Masa Sidang-Masa Sidang tersebut dan hal ini 
terutama disebabkan oleh terkaitnya pelaksanaan 
Mas a Si dang dan Masa Reses dengan pelaksanaan bud 
get sycle Pembahasan RUU APBN di DPR, yaitu : 
a. Masa Sidang ke I. 

Dal am Masa Sidang ke I ini dilakukan Pembicaraan 
Pendahuluan RAPBN antara DPR dengan Peme 
rintah sekitar bulan Agustus sampai dengan Okto- 
ber. · 
Masa Sidang ke I dimulai pada tanggal 16 Agustus 
tiap-tiap tahun. 
Lamanya Masa Sidang ke.I dari tanggal 16 Agustus 
sampai dengan akhir September atau pertengahan 
Oktober, tergantung banyak atau sedikitnya 
acara/kegiatan DPR. Dengan demikian maka Masa 
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Si dang ke I DPR dapatkurang dari 2 bu Ian a tau lebih 
dari 2 bulan. 
Lamanya reses Masa Persidangan ke I ialah lebih 
kurang l 1/2 bulan jika Masa Sidang ditutup per 
tengahan Oktober. 

b. Masa Sidang ke II. 
Dalam Masa Sidang ke II dilakukan pembahasan 
laporan Semester/Pertengahan Tahun APBN yang 
sedang berjalan termasuk pembahasan SIAP (Sisa 
Anggaran Pembangunan) dan SIAR (Sisa Anggaran 
Rutin) juga dibahas perkiraan Tambahan dan Per 
ubahan APBN yang sedang berjalan. 
Lamanya. Masa Sidang ke II ialah dari hari Senin 
pertama bulan Nopember sampai lebih kurang l 
minggu sebelum tanggal 25 Desember. 
La many a reses Masa Persidangan ke II antara 2 a tau 
3 minggu yaitu dari kurang lebih l minggu sebelum 
tanggal 25 Desember sampai dengan tanggal 3, 4, 5 
atau 6 Januari tahun berikutnya. 

c. Masa Sidang ke III. 
Dalam Masa Si dang ke III ini dilakukan pembahasan 
RUU tentang APBN dan Nota Keuangan, 
Lamanya Masa Sidang ke III dari tanggal 4 atau 5 
atau 6 atau 7 Januari sampai akhir Pebruari atau 
minggu pertama bulan Maret, tergantung ada atau 
tidaknya RUU lain di luar RUU tentang APBN atau 
acara-acara lain sesudah selesainya pembahasan 
RUU tentang APBN. 
Lamanya reses Masa Persidangan ke III, biasanya 
merupakan reses panjang, yaitu dari awal Maret 
sampai dengan hari minggu pertama bulan Mei. 

d. Masa Sidang ke IV. 
Dalam Masa Si dang ke IV ini dilakukan pembahasan 
RUU tentang Tambahan dan Perubahan APBN yang 
disampaikan oleh Presiden selambat-lambatnya 
ialah sebelum Tahun Anggaran yang bersangkutan 
berakhir. 
Lamanya Masa Sidang ke IV dari hari Serrin pertama 
bulan Mei sarnpai dengan akhir Juni atau per 
tengahan Juti, tergantung banyak atau sedikitnya 
acara/kegiatan DPR waktu itu, dapat kurang dari 2 
bulan atau lebih dari 2 bulan. 



Lamanya reses Masa Persid angan ke IV ialah 
kurang lebih 1 1/2 bulan jika Masa Sidang ditutup 
akhir Juni dan kurang lebih 1 bulan jika Masa 
Sidang ditutup pertengahan Juli. 

b. Jenis Rapat dan Jenis Acara Rapat : 
1). Jenis rapat terdiri dari: 

(1). Rapat Paripurna. 
(2). Rapat Fraksi. 
(3). Rapat Pimpinan DPR-RI. 
(4). Rapat Badan Musyawarah. 
(5). Rapat-rapat Komisi. 
(6). Rapat-rapat Panitia Khusus. 
(7). a. Rapat Kerja. 

b. Rapat Dengar Pendapat. 
c. Rapat Dengar Pendapat Umum. 

2). Jenis Acara Rapat: 
1). Menurut jenisnya Acara-acara Rapat-rapat Pari 

purna DPR terdiri dari : 
a). Yang berasal dari DPR sendiri, yaitu : 

(1). Pidato Pembukaan Masa Sidang. 
(2). Sekretaris membacakan Surat-surat masuk/ 

keluar, dan rapat dapat membicarakan 
surat masuk dan surat keluar tersebut. 

(3). Laporan Kunjungan Kerja. 
(4). Laporan Bad an Kerja Sama Antar Parlemen 

(BKSAP). 
(5). Pembentukan/pembubaran Alat-alat Ke 

lengkapan DPR beserta pengesahan/peng 
gantian keanggotaannya. 

(6). Suatu tingkatan pembicaraan alas sesuatu 
Rancangan/Usul/Anjuran/Hasil Produk In 
tern DPR. 

(7). Pidato Penutupan. 

b). Yang berasalrbersama-sama dengan Peme 
rintah. 
(1). Pidato Kenegaraan Presiden pada tanggal 

16 Agustus tiap tahun. 
(2). Pengantar Nota Keuangan dan RUU ten tang 

APBN pada minggu pertama tahun taqwin. 
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(3). Pembicaraan Tk. I, II dan IV atas RUU ter 
masuk RUU tentang APBN. 

(4). Keterangan Presiden berdasarkan usu! 
permintaan keterangan yang diajukan oleh 
DPR. 

2). Menurutjenisnya, Acara Rapat-rapat Fraksi terdiri 
dari: 
(1). Masalah-masalah Intern Fraksi. 
(2). Mendengarkan Laporan Anggota Fraksi dari 

Daerah-daerah. 
(3). Persiapan menghadapi rapat Badan Musya 

warah dan lobbying dengan Pimplnan DPR. 
(4). Persiapan menghadapi Pembicaraan Tk. II, Tk. 

III dan Tk. IV RUU yang disampaikan Peme 
rintah kepada DPR. 

(5). Persiapan menghadapi reses. 

3). Menurut jenisnya, Acara Rapat-rapat Pimpinan 
DPR-RI terdiri dari : 
(1). Menyusun Rancangan Acara Rapat-rapat 

DPR-RI untuk satu Masa Sidang atau sebaaian 
Masa Sidang. 

(2). Persiapan menghadapi rapat Badan Musya 
warah dan persiapan Lobbying dengan 
Pimpinan-pimpinan Fraksi, Pimpinan Badan, 
Pimpinan Komisi/Panitia. 

(3). Menentukan cara penanganan suatu masalah 
dalam bidang-bidang UMUM, POLITIK DALAM 
DAN LUAR NEGERI, EKKU, INBANG, KESRA 
termasuk kemungkinan adanya lobbying 
dengan Pemerintah. 

(4). Mengawasi pelaksanaan tugas Sekretariat. 

4). Menurut jenisnya, acara rapat-rapat Komisi terdiri 
dari: 
(1). Intern, mendengarkan laporan Anggota Komisi 

dari daerah-daerah. 
(2). Intern, menyusun program kerja Komisi. 
(3). Intern, menyusun laporan kunjungan kerja 

Komisi. 
(4). Intern, persiapan rapat-rapat kerja, hearing, 

public hearing. 



(5). Intern, persiapan menghadapi reses (menyusun 
program peninjauan). 

(6). Rapat-rapat kerja, hearing, public hearing 
(dengan Pemerintah/pihak-pihak lain). 

5). Rapat-rapat BURT dan BKSAP selama periode ini 
tidak dicantumkan dalam Susunan Acara Rapat 
rapat DPR-RI yang ditetapkan oleh Badan Musya 
warah, melainkan acara-acar anya diserahkan 
kepada masing-rnasing Badan terse but untuk mene 
tapkannya. 

c. Pengacaraan acara rapat dalam satu Masa Sidang atau 
sebagian Masa Sidang. 

1). Komposisi jenis rapat untuk satu Masa Sidang terdiri 
dari: 
a. Rapat-rapat Paripurna. 
b. Rapat-rapat Fraksi. 
c. Rapat-rapat Komisi/Panitia Khusus. 
d. Rapat-rapat Badan Musyawarah. 
e. Rapat-rapat Pimpinan DPR-RI. 

2). Komposisi waktu menurut perhitungan mingguan. 
a). Dua minggu pertama pada Masa Sidang digunakan 

untuk jenis acara yang berasal dari pihak DPR sendiri 
yaitu: 

Sesudah Pidato Pembukaan Masa Sidang DPR 
maka minggu pertama biasanya digunakan untuk 
rapat-rapat Fraksi dengan acara mendengarkan 
laporan Anggota Fraksi dari daerah-daerah. 
Minggu kedua digunakan untuk rapat Komisi 
intern, yaitu tiga hari untuk menyusun program 
kerja Komisi termasuk mendengarkan laporan 
Anggota Komisi dari daerah. Sisa hari lainnya 
untuk menyusun Laporan Kunjungan Kerja Komisi 
dalam masa reses. 

Variasi. 
Dalam ha! ada pembicaraan RUU di DPR khu 
susnya pada Pembicaraan Tingkat I atau II, bia 
sanya antara rapat-rapat Fraksi dan Rapat-rapat 
Komisi ini diselingi dengan rapat Paripurna pada 
hari Selasa atau Rabu dalam minggu kedua, 
sehingga dengan demikian mungkin jumlah hari 
untuk Rapat Fraksi dikurangi agar Rapat-rapat 
Komisi dapat dimulai lebih awal, atau kemung- 

113 



kinan lain ialah jumlah hari Rapat-rapat Fraksi 
tetap satu minggu, tapi jumlah hari untuk Rapat 
rapat Komisi Intern tersebut ditambah 2 atau 3 hari 
pada minggu ketiga. 

b). Dalam minggu ketiga pada suatu Masa Sidang bia 
sanya selalu disediakan waktu sebanyak 2 atau 3 hari 
untuk rapat Paripurna, yaitu : 
- Cukup 2 hari jika acaranya hanya Laporan Kun 

Jungan Kerja Komisi. 
- Perlu 3 hari jika di samping acara laporan kun 

jungan kerja Komisi ada acara Pembicaraan Ting 
kat II RUU (Pemandangan Umum para Anggota). 
Catatan: 
Jika Pembicaraan Tingkat II berupa Jawaban 
Pemerintah atas Pemandangan U mum Paru Ang 
gota, maka biasanya cukup ditambahkan dalam 
waktu yang sudah tersedia 2 hari tersebut. 
Hari-hari Kamis, Jum'at dan Sabtu dalam minggu 
ketiga pada Masa Sidang biasanya disediakan 
untuk rapat-rapat Fraksi dengan acara : 
Mempelajari Jawaban Pemerintah jika rapat Pari 
purna sebelumnya tercantum acara Jawaban 
Pemerintah. 
Dalam hal acara rapat Paripurna sebelumnya 
bukan Jawaban Pemerintah, maka rapat-rapat 
Fraksi ini dimanfaatkan untuk memberikan peng 
arahan Fraksi kepada Anggota-anggota Fraksi 
dalam masing-masing Komisi, baik sebagai per 
siapan Rapat Kerja, Hearing maupun Public Hea 
ring. 

c). Dal am minggu keempat dan kelima pada Masa Sidang 
barulah dilakukan Rapat-rapat Kerja Komisi dengan 
Menteri, Hearing dengan DIRJEN/IRJEN atau Public 
Hearing dengan pihak-pihak lain. 
Dalam ha! Masa Sidang larnanya 2 bulan atau lebih, 
maka kegiatan Komisi-komisi untuk rapat rapat-rapat 
dengan Pemerintah masih dilanjutkan sampai minggu 
keenam atau ketujuh, dengan variasi ada selingan 
rapat-rapat Paripurna atau Rapat-rapat Fraksi. 
Dalam rapat Paripurna tersebut jika tidak ada acara 
Pembicaraan Tingkat II atau IV RUU, maka acara 
rapat Paripurna diisi dengan Laporan BKSAPdi mana 
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bila ada/diperlukan Pembicaraan Tingkat I RUU maka 
waktu/harinya dapat digabungkan. 

d). Dua minggu terakhir menjelang dituturnya Masa 
Si dang, susunan Acara Rapat-rapat DPR-R bervariasi 
antara rapat-rapat Komisi, Fraksi dan Paripurna 
dengan pokok-pokok acara sebagai berikut : 
- Rapat-rapat Komisi tahap-tahap terakhir Pem 

bicaraan Tingkat III RUU atau persiapan rneng 
hadapi reses (menyusun program kunjungan kerja 
dan koordinasi antar Komisi). 
Rapat-rapat Fraksi untuk menghadapi Rapat-rapat 
Bad an Musyawarah, kemungkinan lobbying dengan 
Pimpinan DPR dan persiapan Pembicaraan Ting 
kat IV RUU. 

- Rapat Paripurna dengan acara Pembicaraan Ting 
kat IV R UU (jika ada). 
Jika belum/tidak ada Pembicaraan Tingkat IV 
RUU, maka acara Laporan BKSAP atau Laporan 
suatu PANSUS yang dibentuk oleh DPR, biasanya 
dijatuhkan pada hari-hari terakhir Masa Sidang 
sebelum Pidato Penutupan Masa Sidang DPR. 

3) Komposisi waktu menurut perhitungan hari. 
a). Rapat-rapat Pimpinan DPR-RI diadakan secara rutin 

pada tiap hari Selasa, kecuali jika ada kepentingan 
yang sifatnya mendesak maka selain hari Selasa juga 
diadakan rapat Pimpinan DPR-RI. 

b). Rapat-rapat Badan Musyawarah biasanya dijatuhkan 
pada hari Kamis tapi tidak tiap minggu melainkan 
dalam satu Masa Sidang jika lamanya 2 bulan atau 
lebih biasanya ada 3 kali Rapat Badan Musyawarah, 
jika lamanya Masa Sidang 1 1/2 bulan atau kurang, 
maka Rapat Badan Musyawarah cukup 1 atau 2 kali. 

c). Hari-hari yang disediakan untuk Rapat-rapat Fraksi 
digunakan untuk persiapan menghadapi Rapat Badan 
Musyawarah, persiapan menghadapi lobbying dengan 
Pimpinan Fraksi, persiapan menghadapi Pernblcaraan 
T'ingkat III dan IV RUU dan persiapan menghadapi 
reses. 

d). Jarak antara Pemandangan Umum Para Anggota atas 
RUU dengan Jawaban Pemerintah, sedikit-dikitnya 
disediakan waktu 7 hari guna persiapan Pemerintah 
menyusun jawaban, dan 10 hari khusus untuk RUU 
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tentang APBN sebab Menteri Keuangan harus meng 
kompulir jawaban dari semua Departemen/Lembaga 
Non Departemen atas pemandangan umum para Ang 
gota DPR. 

e). Hari Sabtu, sedapat-dapatnya diusahakan bertepatan 
dengan Rapat l\'raksi. 

I). Hari Selasa, Rapu atau Kamis adalah hari-hari yang 
relevant untuk rapat Paripurna DPR. Sebaliknya 
hari-hari Sa btu dan Senin kurang relevant untuk 
diadakan Rapat Paripurna, terkecuali untuk Pem 
bukaan/Penutupan Masa Sidang. 

4). Komposisi menurut kegiatan-kegiatan budget cycle. 
Dengan memperhatikan kegiatan-kegiatan budget cycle 
dalam pembahasan RUU APBN menurut urutan Masa 
Sidang sebagaimana telah diuraikan di atas, maka secara 

-singkat budget cycle itu adalah terdiri dari : 
a. Pembicaraan Pendahuluan RAPBN. 
b. Pembahasan RUU tentang APBN. 
c. Laporan Semester APBN. 
d. Perkiraan Anggaran Tambahan dan Perubahan Atas 

APBN. 
e. Pembahasan RUU tentang Tambahan dan Perubahan 

Atas APBN. 
f. Pembahasan RUU tentang Perhitungan Anggaran. 
g. Hasil Pemeriksaan Tahunan oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan, yang disampaikan kepada DPR. 
Adapun yang dimaksud dengan budget cycle adalah seba 
gai berikut : 

• ' 

u,u.,......,. 
• • i,,...SI.,....... noc..,&f\lC,UYAMCIIUIM?U.M .. ,i.;l 
• • .. .u .. lUQ • l'OI-.U..IIIL\f"IAI! ... 

• l'UILt.llA1At/111.,U,...._ 
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Budget cycle tersebut perlu mendapatkan prioritas 
dalam penyusunan Rancangan Acara Rapat-rapat 
DPR-Rl, di samping pertimbangan-pertimbangan 
sebagaimana diuraikan di atas. 

d. Prosedure penetapan/perubahan Acara Rapat-rapat 
DPR-Rl. 

Menurut ketentuan Pasal 71 ayat (1) Peraturan Tata Ter 
L1 b DPR, Masa Persidangan berikut acara dan jadwalnya dite 
tapkan oleh Badan Musyawarah dengan memperhatikan agar 
pernbahasan RUU tentang APBN serta Nota Keuangan dan 
RUU tentang Tambahan dan Perubahan APBN dapat selesai 
tepat pada waktunya. 

Selanjutnya dalam Pasal 71 ayat (2) disebutkan bahwa 
apabila Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat 
untuk menetapkan acara dan jadwal tersebut, maka Pim 
pinan DPR dapat menetapkan acara dan jadwal tersebut 
dengan memperhatikan pendapat Pimpinan Fraksi-fraksi. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan (2) terse but, 
ada dua cara dalam menetapkan Masa Persidangan berikut 
acara dan jadwal kegiatan DPR, yaitu : 
a. Ditetapkan oleh Badan Musyawarah. 
b. Ditetapkan oleh Pimpinan DPR dengan memperhatikan 

pendapat Pimpinan Fraksi-fraksi. 
Dalam hal penetapan Masa Persidangan berikut acara 

dan jadwalnya akan ditempuh prosedure melalui keputusan 
oleh Rapat Badan Musyawarah, maka lebih dulu sudah 
disiapkan Rancangan Acara Rapat-rapat DPR-R[ oleh Pim 
pinan DPR berdasarkan Rancangan Acara yang telah disiap 
kan oleh Sekretariat DPR. 

Sekretariat dalam mempersiapkan Rancangan Acara 
Rapat tersebut memperhatikan berbagai pertimbangan 
sebagaimana yang sudah diuraikan di atas, dan dalam ha! 
menyangkut kehadiran Menteri,.biasanya [uga sudah diada 
kan approach dengan Pemerlntah balk approach antar SEK 
JEN DPR dengan SEKJEN Departemen, maupun approach 
tingkat Sekretariat (Sekretariat Badan/Komisi) dengan peng 
hubung Departemen/penghubung SETNEG. 

Pada minggu-minggu terakhir menjelang reses, Badan 
Musyawarah sudah menetapkan Acara Rapat-rapat DPR 
untuk dua minggu pertama Masa Sidang berikutnya. 

Dalam ha! penetapan/perubahan Masa Persidangan ber 
ikut acara dan jadwalnya ditetapkan oleh Pimpinan DPR, 
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Pimpinan DPR memperbatikan pendapat Fraksi-fraksi. 
Dalam hal ini biasa ditempub cara dengan mengundang 
Pimpinan-pimpinan Fraksi-fraksi. Pertemuan Pimpinan DPR 
dengan Pimpinan Fraksi-fraksi untuk mengadakan per 
ubahan acara tersebut dikenal juga dengan istilab lobbying, 
meskipun pelaksanaannya sama saja dengan rapat, artinya 
ada salab seorang Pimpinan yang mempimpin jalannya per 
temuan Pimpinan DPR dengan Pimpinan Fraksi-fraksi ter 
sebut. (Dal am arti lobbying yang sebenarnya tldak perlu ada 
Plmpinan yang memimpin jalannya pertemuan tersebut). 

Materi yang diacarakan dalam lobbying tidak terbatas 
dalam hubungannya dengan perubaban Acara Rapat-rapat 
DPR, tapi juga masalah-rnasalh lain, misalnya masalab pro 
sedure pembabasan suatu RUU apakab melalui prosedure 
singkat a tau prosedure biasa, ditangani oleb Komisi a tau oleb 
Gabungan Komisi atau oleb Panitia Khusus, dan sebagainya. 
Adakalanya juga membabas masalab-masalab kerumab tang 
gaan dan kesejabteraan Anggota DPR, masalab komposisi 
Delegasi DPR ke luar negeri, mengenai kunjungan DPR ke 
daerab yang terkena musibab bencana alam dan sebagainya. 

Hasil-basil Iobbying/pertemuan Pimpinan DPR dengan 
Pimpinan Fraksi-fraksi adalab merupakan suatu kese 
pakatan atau disebut konsensus. Tidak semua kese 
pakatan/konsensus basil lobbying/pertemuan tersebut diku 
kuhkan dalam Rapat Badan Musyawarab, tapi khusus kese 
pakatan mengenai perubaban Acara Rapat-rapat DPR yang 
sedang berjalan memang selalu dikukubkan dalam Rapat 
Badan Musyawarah terdekat. 

Kesepakatan/konsensus Iainnya sebagai basil lob 
bylng/pertemuan yang selalu dikukubkan oleh Rapat Badan 
Musyawarab ialab apabila menyangkut masalah da 
na/pembiayaan, baik atas beban perseorangan Anggota 
seperti pemotongan honorarium Anggota untuk sumbangan 
korban bencana alam, maupun berbagai rencana keglatan 
DPR lainnya yang mengakibatkan pembebanan anggaran 
DPR. 
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Pad.a tanggal 1 Januari 1981, Team DPR-RI menyampaikan sumbangan 
dua juta rupiah hasil pemotongan uang para Anggota, untuk diteruskan 
kepada para korban bencana alam tanah longsor di daerah Majalengka, 
diterima oleh Gubemur Jawa Barat. Tampak dari kiri ke kanan: H. AANG 
KUNAEFI/GubernurJawa Barat; NY. D. WALANDOW, NY. H. RVKIAH 
SALKON WIGENA, keduanya Anggota Team, TAUFIK HIDAYAT, 
SH/Ketua Team, ROSIDA AMIR/Sekretaris Team. 



9. Pelaksanaan Rapat 
Berbagai ketentuan yang menyangkut pelaksanaan 

Rapat-rapat DPR, antar lain mengenai waktu rapat, jenis 
rapat, sifat rapat, tata cara rapat. 

Waktu rapat dari pukul 09.00 sid pukul 14.00 siang hari 
pad a hari Sen in s/d Ka mis, dari pukul 08.30 s/d 11.00 pada hari 
Jum'at, serta dari pukul 09.00 std 13.00 pada hari Sabtu. 

Rapat-rapat malam hari diadakan dari pukul 19.30 std 
23.30, dan menurut kebiasaan pada hari Sabtu malam Minggu 
tidak diadakan rapat. 

Menurut jenisnya ialah: Rapat Paripurna; Rapat Pari 
purna Luar Biasa (Catatan : belum pernah dilaksanakan); 
Rapat Fraksi-fraksi; Rapat Pimpinan DPR-RI; Rapat Badan 
Musyawarah; Rapat Komisi dan Rapat Gabungan Komisi; 
Rapat BURT dan Rapat BKSAP; Ra pat Panitia; Ra pat Kerja; 
Rapat Dengar Pendapat (Hearing) dan Rapat Dengar Pen 
dapat Umum (Public Hearing). 

Pasal 89 Peraturan Tata Tertib DPR menetapkan bahwa 
setelah daftar hadir ditandatangani oleh lebih dari sejumlah 
Anggota Rapat dan dihadiri oleh unsur semua Fraksi, maka 
Ketua rapat membuka rapat. 

Apa bi la ketentuan mengenai jumlah penandatangan daf 
tar hadir belum terpenuhi, sedangkan waktu sudah menun 
jukkan jam dibukanya rapat yang telah ditentukan (yang ter 
cantum dalam undangan), maka Ketua rapat mengumumkan 
penundaan pembukaan rapat tersebut paling lama 1 jam. 

Hal ini dalam pelaksanaannya sering menimbulkan suatu 
kejanggalan, khususnya yang menyangkut Rapat Paripurna. 

Kejanggalan itu timbul karena tidak semua Anggota yang 
sudah menandatangani daftar hadir, memasuki ruangan 
rapat Paripurna, bahkan adakalanya pada pukul 09.00 hari 
biasa atau pukul 08.30 hari Jurn'at, ruangan rapat Paripurna 
masih kosong, meskipun di antara Anggota rnungkin sudah 
banyak yang menandatangani daftar hadir. Oleh karena itu, 
maka apabila Ketua rapat harus memenuhi ketentuan Tata 
Tertib apa adanya, yaitu untuk mengumumkan penundaan 
pembukaan rapat, lalu harus bicara kepada siapa. 

Kejanggalan demikian tidak ditemui dalam hal rapat 
rapat Alat-alat Kelengkapan DPR yang lain, karena dalam 
Rapat Alat Kelengkapan DPR biasanya setelah Anggota 
menandatangani daftar hadir sekaligus lalu duduk di kursi 
yang telah disediakan dalam ruang rapat. 
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Keharusan mengumumkan penundaan rapat karena per 
syaratan daftar hadir belum terpenuhi ini lebih tidak dilak 
sanakan lagi dalam forum rapat-rapatyang lebih kecil seperti 
RapatPimpinan DPR, Ra pat Pimpinan Komisi/Badan/Pansus 
dan sebagainya. 

Ketentuan lainnya mengenai rapat yang menimbulkan 
dua penafsiran ialah mengenai lamanya penundaan suatu 
rapat. Dalam pasal 103 Peraturan Tata Tertib DPR dise 
butkan apabila Ketua Rapat berpendapat bahwa rapat tidak 
mungkin dilanjutkan, maka Ketua Ra pat dapat menutup atau 
menunda rapat tersebut, dan lamanya periundaan itu tidak 
boleh melebihi 24 (dua puluh ernpat) jam. Dua penafsiran 
mengenai ketentuan ini ialah : 

Pendapat pertama mengkaitkannya dengan Pasal-pasal 
sebelumnya, yang bila terjadi semacam huru hara yang 
mengganggu ketertiban rapat, maka penundaan rapat 
tidak boleh lebih dari 24 jam, sedangkan dalam ha! 
penundaan rapat secara biasa karena tidak diatur, maka 
boleh lebih dari 24 jam. Artinya apabila suatu rapat dinya 
takan ditunda, maka rapat berikutnya cukup meng 
gunakan daftar hadir yang sudah ada dan dianggap semua 
Unsur Fraksi sudah hadir walaupun mungkin ada Unsur 
Fraksi yang tidak hadir secara fisik pada rap at berikutnya 
terse but. 
Pendapat kedua menyatakan bahwa ketentuan penun 
daan rapat tidak boleh lebih dari 24 jam berlaku untuk 
semua penundaan rapat, artinya apabila rapat siang hari 
ditunda untuk dilanjutkan ma lam harinya, tidak per Ju ada 
daftar hadir baru lagi dan cukup menggunakan daftar 
hadir rapat siang harinya, dan tidak mensyaratkan ha 
dirnya unsur semua Fraksi secara fisik. Tapi kalau rapat 
siang hari ditunda sampai keesokan harinya, maka perlu 
adanya daftar hadir yang baru yang mensyaratkan ha 
dirnya semua unsur Fraksi dalam DPR. 

Adapun tafsiran yang berlaku bagi DPR dalam periode 
1977-1982 ini ialah tafsiran pertama. 

10. Tata cara mengubah acara rapat yang telah ditetapkan. 

Pelaksanaannya diatur antara lain dalam pasal 39 ayat (1) 
Tata tertib DPR yang menyatakan : 

"Unsul perubahan mengenai acara yang telah dite 
tapkan. baik mengenai perubahan waktu dan atau meng- 
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enai masalah baru yang ingin dimasukkan dalam acara, 
dapat diajukan oleh Fraksi, dan Alat Kelengkapan DPR, 
atau oleh pihak Pemerintah kepada Pimpinan DPR 
untuk segera dibicarakan dalam rapat Badan Musya 
warah". 

Namun apabila Badan Musyawarah tidak dapat meng 
adakan rapat untuk mengambil keputusan terhadap usul 
perubahan acara tersebut, maka prosedur yang ditempuh 
adalah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 71 ayat (2) yaitu 
bahwa usul perubahan tersebut oleh Pimpinan DPR dimin 
takan pendapat dan persetujuan Pimpinan Fraksi-fraksi 
dalam forum pertemuan antara Pimpinan DPR dengan Pim 
pinan Fraksi-fraksi (lobbying), kemudian hasil kesepakatan 
ini dikukuhkan dalam rapat Badan Musyawarah berikutnya. 

§ 5. PERISTIWA-PERISTIWA PENTING DI DPR. 
I. "Kebijaksanaan Pin tu Terbuka". 

A. Pengaduan dari masyarakat. 
Dalam rangka pertumbuhan Demokrasi Pancasila, oleh 

Pimpinan DPR-RI periode 1977-1982 telah ditempuh "Kebi 
jaksanaan Pintu Terbuka", artinya ialah bahwa DPR-RI 
membuka pintu selebar-Iebarnya kepada masyarakat untuk 
menyampaikan masalah apa saja kepada DPR, baik dalam 
kedudukannya sebagai seorang warga negara maupun meng 
atas namakan sesuatu kelompok/organisasi. "Kebi 
jaksanaan" ini sudah dimulai sejak H. ADAM MALIK men 
jabat Ketua DPR (Oktober 1977 s/d Maret 1978) yang kemudian 
diteruskan oleh penggantinya DARY ATMO (Mei 1978 s/d Sep 
tember 1982). 

Ada dua cara yang ditempuh oleh masyarakat untuk 
menyampaikan permasalahan kepada DPR, yaitu pertama 
dalam bentuk tertulis/melalui surat, dan kedua secara lang 
sung oleh suatu Delegasi yang diterima oleh Ketua a tau salah 
seorang Wakil Ketua DPR, dan adakalanya didarnpingi oleh 
unsur Pimpinan Komisi yang membidangi masalah yang 
diadukan dan sering juga diterima oleh Pimpinan Fraksi. 

Dalam hal penyampaian suatu pengaduan dilakukan oleh 
suatu delegasi, di samping menguraikan maksud keda 
tangannya secara lisan, biasanya juga disertai dengan 
menyerahkan data-data/catatan secara tertulis atau apabila 
kedatangan delegasi dengan maksud menyatakan suatu 
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sikap/pendirian maka delegasi juga menyarnpaikan sebuah 
pernyataan yang ditanda tangani oleh beberapa orang atas 
nama kelompok atau organisasinya. 
B. Jumlah Pengaduan. 

Dalam Pidato Ketua DPR-RI DARYATMO. pada rapat 
Paripurna Penutupan Masa Sidang ke-11 Tahun Sidang 1980- 
1981 tanggal 20 Desember 1980 diungkapkan jenis dan jumlah 
pengaduan yang diterima DPR sebagai berikut: 

"281 kasus masalah Peradilan; 256 kasus masalah Kepe 
gawaian; 125 kasus masalah Pendidikan; 322 kasus 
masalah-rnasaiah Agama, Industri, Perekonomian, Per 
buruhan, dan lain-lain". 

Jumlah kasus pengaduan yang masuk ke DPR tersebut 
tercatat sampai dengan tanggal 20 Desember 1980. Adapun 
jumlah pengaduan tertulis yang masuk ke DPR sejak tahun 
1979 sampai dengan 30 September 1982 sebanyak : 4914 surat. 

Adapun jumlah Delegasi/perorangan yang diterima oleh 
Pimpinan DPR, termasuk yang didampingi oleh Unsur Pim 
pinan Komisi atau oleh SEKJEN/Pejabat Sekretariat Jen 
deral alas nama Pimpinan DPR jumlahnya sebanyak 368 
Delegasi/perorangan tercatat selama masa bhakti DPR-RI 
hasil Pemilihan Umum 1977, (dari tanggal 1 Oktober 1977 
sarnpai dengan 30 September 1982) dengan perincian sebagai 
berikut: 

a. I Oktober 1977 srd 15 Agustus 1978 : 68 Delegasi/Perorangan. 
b. 16 Agustus 1978 s/d 15 Agustus 1979 : 66 Delegasi.Perorangan. 
c. 16 Agustus 1979 srd 15 Agustus 1980 : 113 Delegasi/Perorangan. 
d. 16 Agustus 1980 s/d 15 Agustus 1981 : 62 Delegasi/Perorangan. 
e. 16 Agustus 1981 s/d 30 September 82: 59 Delegasi/Perorangan. 
Jumlah 368 DelegaslfPerorangan. 

C. J enis Pengaduan. 
Dalam garis besarnya jenis kasus/permasalahan yang 

diadukan oleh masyarakat kepada DPR d apat dike 
lompokkan sebagai berikut: 
- Pembayaran ganti rugi yang dirasa tidak adil dalam 

rangka pembebasan tanah dan masalah-masalah lain yang 
berkaitan dengan ini (a.I. intimidasi). 
Rehabilitasi terhadap seseorang yang terkena kasus 
tetapi belum diikuti dengan rehabilitasi di segi admi 
nistratip. 
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- Penahanan yang cukup lama, tetapi perkaranya belum 
juga diproses. 

- Likwidasi perusahaan yang berakibat diterlantarkannya 
ribuanlratusan karyawan dan keluarganya. 

- Pernyataan-pernyataan setuju atau tidak setuju terhadap 
keputusan-kepu tusa n/ke bij aksanaan-ke bij aksanaan 
Pemerintah, kr-itfk-kritikrkoreksi serta saran-saran baik 
yang ditujukan kepada DPR, Pemerintah, Badan-badan 
Peradilan tingkat Pusat maupun Daerah (biasanya disam 
p a ika n oleh Delegasi Pemuda/Wanita/Maha 
siswa/Organisasi keagarnaan/Organisasi Profesi dan lain 
lain). 

D. Cara penanganan pengaduan. 
Pada dasarnya penanganan suatu masalah oleh DPR, 

termasuk permasalahan-permasalahan yang disam 
paikan/diadukan oleh masyarakat kepada DPR, dilakukan 
oleh Komisi-komisi DPR dalam Forum Rapat Kerja/Dengar 
Pendapat dengan Pasangan Kerja Komisi yang bersangkutan 
serta dalam Forum Rapat Dengar Pendapat Umum dengan 
pihak-pihak yang dipandang perlu. 

Akan tetapi karena penyampaian suatu masalah oleh 
masyarakat kepada DPR baik yang berupa surat pengaduan 
maupun delegasi atau perorangan itu ada kalanya terjadi 
dalam waktu DPR sedang reses, maka banyak masalah 
masalah yang langsung ditangani oleh Pimpinan DPR yang 
sedang berdinas piket. 

Penanganan langsung oleh Pimpinan DPR adalah sesuai 
dengan ketentuan pasal 152 ayat (2) Peraturan Tata Tertib 
DPR yang menyatakan : "Pimpinan DPR menentukan apakah 
surat masuk terse but akan ditangani sendiri, a tau diteruskan 
kepada Alat Kelengkapan DPR lainnya dan atau Pimpinan 
Fraksi-fraksi". 

Biasanya maslah-masalah yang diteruskan Kepada Alat 
Kelengkapan DPR lainnya pada umumnya masalah-masalah 
yang materinya memerlukan pen<!alaman lebih lanjut, dan 
jika perlu dilakukan peninjauan on the spot oleh Komisi 
yang membidangi permasalahannya, (seperti masalah Iik 
widasi perkebunan dan sebagainya). 

Jika masalahnya bersifat politis dan sangat peka serta 
dapat mengganggu stabilitas politik, biasanya permasalahan 
tersebut diteruskan kepada Pimpinan Fraksi-fraksi, (seperti 
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"Pernyataan Keprihatinan" yang kemudian dikenal dengan 
istilah "Pitisi 50"). 

Demikian juga masalah-masalah yang disampaikan oleh 
Lembaga-lembaga keagamaan seperti Dewan Gereja Indo 
nesia, Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (MATA 
KIN), Majelis Ulama Indonesia, Pimpinan Pusat Muharn 
madiyah, Djami'atul Muslimin. dan sebagainya. 

Adapun masalah-masalah yang ditangani langsung oleh 
Pimpinan DPR, ialah masalah-masalah yang materinya 
memerlukan p e nang an an secepatnya, karena per 
masalahannya menyangkut nasib seseorang.sekelompok 
orang, atau akan menjadi terlambat penangariannya jika 
ditangguhkan sampai Masa Sidang berikutnya untuk dise. 
rahkannya kepada alat Ke lengkapan yang membidanginya. 
Dalam hal penanganannya memerlukan perhatian segera, 
biasanya Pimpinan DPR terlebih dahulu mengecek kebe 
narannya, kemudian meneruskan permasalahannya kepada 
Instansi yang bersangkutan untuk memperoleh perhatian 
atau penyelesaian secepatnya. 

Tindakan pengecekan oleh Pimpinan DPR terhadap 
benar tidaknya suatu permasalahan yang disampaikan oleh 
masyarakat kepada DPR adalah penting, mcngingat bahwa 
dalam setiap bentuk tindakan DPR memerlukan ketepatan 
dan didukung oleh alasan-alasan yang kuat. 

"Kebijaksanaan Pintu Terbuka" DPR mernpunyai segi 
segi yang positif antara lain ialah : 
a. Masyarakat merasakan adanya tempat atau lembaga untuk 

menyampaikan pengaduan atas permasalahan yang tim 
bul di dalam masyarakat yang dirasakan tidak adil, tidak 
benar atau melanggar hukum dan sebagainya. 
Ketua DPR Daryatmo pernah mengatakan bahwa ha! yang 
paling jelek ialah apabila rakyat tidak tahu kemana 
mereka harus mengadu, sehingga pada suatu saat mereka 
mungkin akan mencari jalan keluar sendiri-sendiri dalam 
bentuk-bentuk yang tidak kita inginkan. Jika hal yang 
demikian tersebut terjadi, sudah tentu dapat mengganggu 
stabilitas nasional yang sekaligus berarti menghambat 
pelaksanaan pembangunan. 

b. Miningkatnya pengaduan masyarakat kepada DPR akibat 
dari kebijaksanaan pintu terbuka DPR, akan merupakan 
input (masukan) baik bagi DPR sendiri maupun bagi 
Pemerintah Pusat dan Daerah. Khususnya bagi Peme- 
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rintah Pusat dan Daerah masuknya pengaduan masya 
rakat ke DPR akan berpengaruh sangat positif dalam 
rangka peninjauan kembli kebijaksanaan Pemerintah 
yang ada dan menyesuaikannya dengan perkernbangan 
keadaan dalam masyarakat, 

c. Kebijaksanaan Pintu Terbuka DPR dapat memberikan 
harapan-harapan baru bagi rnasyarakat bahwa setidak 
tidaknya pengaduan yang telah disampaikannya kepada 
DPR akan memperoleh perhatian dari DPR. 

Adapun segi-segi yang negatip dari Kebijaksanaan Pintu 
Terbuka DPR adalah sebagai berikut : 
a. Sebagian rnasyarakat tidak atau belum dapat mem 

bedakan antara permasatahan/persoalan apa yang men 
jadi wewenang DPR untnk memperoleh perhatian DPR, 
dan perrnas lahan apa yang seharusnya disampaikan 
kepada DPR-Daerah. 
Masyarakat mungkin belum mencoba menyelesaikan per 
rnasalahan yang akan diadukan lewat instansi lain yang 
lebih berwenang terlebih dahulu, misalnya DPR-D atau 
instansi tingkat daerah, tapi langsung mengadukan per 
masatahannya kepada DPR Pusat, 
Hal tersebut dirasakan janggal dan sering menimbulkan 
perasaan tidak enak di kalangan Pemerintah Daerah atau 
DPH-D. 

b. Kebijaksanaan Pintu terbuka kadang-kadang menim 
bulkan "sel isih pendapat" antara DPR dan Pemerintah, 
terhadap suatu permasalahan. 

c. Kebijaksanaan Pintu Terbuka ini kadang-kadang disa 
lahgunakan oleh kelompok-kelompok masyarakat/oknum 
oknum tertentu yang ingin mengambil keuntungan atas 
kebijaksanaan ini. 
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Ketua DPHlMPH H. Adum Malik denyun didwnpinyi Wkl. Ketiw Moh. 
lsnaeni Jum'at tgl. 21 Oktober 1977 telah menerima kunjungan Delegasi 
Deioun. Llere_ja2 di Indonesiu r D.G.J !. Dulani kun,iunywi itu Deleyasi D.G.I. 
tevsebut. telui: meuuumpaiku» I.Je/Jerupu pokok pikimn yang bevkuitan 
d,·ni;un tuga.�2 DPR. 

Ketua DPRJMPR H. Adam Malik dengan didampingi Wkl. Ketua Mh. 
lsnueni tunggal 21 Oktooev 1977 teiun ,nene,ima Penqurus SIW01PWI 
Pusut. Dalam. peitemuan t::d>. Pengu,11.,s �IWO!PWI Pusat teluh. menyum 
puikun memorandum tentang Kegiutan Olah Raga agar dimasukkan 
tialtun G.H.H.N. 
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Peuijuru» Besur Persut1w11 \Vf<F:D:\T:U1.-\ H..1. ,P.W.H.IJ 111e11!1llrrdup Pi111· 
pincm DPH-HI Y<rnu diteri11w olen Wk/. Kerw, H..Ka1tidjo,Jlusl111ri SH .. clw, 
Mh. l suueui l!J(. 5 Napeinue, 19i,. 

Ketua DPR-RI H. Adam Malik mene1ima Mahasiswa Surabaya pada tang 
gal 11-11-1977 di ruang kerja belia.u. 
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Pimpinan DPR RI H. Adum Malik dun Mh. l:maeni sedung mene1imu kun 
jungan Lembaga Bina WIRASWASTA di Gedung DPR. 

Wakil Ketua DPR-Rl Mh. Isnaeni menerima DEMA•/SEMN se Yogyakarta 
pada tanggal 7-11-1977 di ruang kerja beliau. 
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Wakil Ketua DPR-RI Mh. Isnaeni menerima Delegasi Generasi Baro. Indo 
nesia pada tgl. 17 Oktober 1977. 

Wakil Ketua DPR-Rl Mashuri SH menerima Ikatan Pemuda Palajar Indo 
nesia (IPPI) pada tgl. 2 Desember 1977 di ruang kerja beliau. 
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Badan kontak Pemuda Indonesia telah diterima Pimpinan DPRRI H. 
Adam Malik di Geduny DPRRI Senayan Jakarta tgl. 11-1-1978. 
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Majeiis Mahasiswa se Indonesia Timur ( Palu) telah diterima oleh Wakil 
Ketua Mh. lsnaeni dan Ketua Komisi IX DPRRI Djamal Ali SH. pada tgl. 
11-1-1978 di Gedung DPRRI Senayan Jakarta. 
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Mahusi.swa seturuii Indonesia menemui Pimpinan DPRRI yang duerimo. 
oleh Ketua DPRRI H. Adam Malik. Wakil Ketua R. Kartidjo dan Mh. Isnaeni 
pada tgl. 7-l-1978 di Gedung DPRRI Senayan Jakarta. 

Ketlw DPHHI H. Adam Mulik me1ieri_mu Dewan Muhasiswa!Senat Mahu 
sisu-a se Srnumrng puda tgl. 19-1-1978 di Gedung DPHHI Senauau lukarta. 
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Dengan didampingi Wk. Ketua Komisi VI dan IX Wk. Ketua DPR-RI Mh. 
Isnaeni menerima Delegasi Mahasiswa Akademi Pertambangan Bandung, 
tgl. 5 Mei 1978. 

\ ...... � 

�'��;- 
Wakit Ketua DPR Kartidjo dan .Mh. lsnaeni sedang menenma Roberto 

1 Bangun untuk menyampaikan pokok-pokok tujuan Pekan Pidato yang 
diadakan pada bulan Mei 1978. 
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WAKIL Ketu.a DPR-RI Mashu.ri SH. didampingi Komisi APBN dan Komisi 
VI menerima Deleqasi IKM UI di KK II gedu.ng DPR tanggal 9 Ju.ni 1980. 

WAKIL Ketu.a DPR RI R. Kartidjo didampingi Pimpinan Komisi III mene 
rima Delegasi Masyarakat NIT di rnang 320 gedung DPR tanggal 16 Juni 
1980. 
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WAKIL Ketua Mh. Isnaeni menerima Delegasi Forum Komunikasi Jakarta 
di ruang 325 gedung DPR tangg l 8 Mei 1980. 

W AKIL Ketua DPR RI R. Kartidjo menerima Pengurus I KAH I di ruang 325 
gedung DPR tanggal 19 Juni 1980. 
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WAKIL Ketua DPR RI R. Kartidjo menerima Delegasi Pemuda Irian Jaya di 
ruang 320 gedung DPR tanggal 17 Mei 1980. 

WAKIL Ketua DPR RI R. Kartidjo menerima Delegasi Mcuyarakat Sura 
baya di ruang 320 gedung DPR tanggal 20 Mei 1980. 
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PIMPINAN DPR.RI Daryatmo, R. Kartidjo dan Mashuri SH didampingi 
Pimpinan Komisi IX menerima 10 mohasisura WNI di ruang 325 gedung 
DPR tanggal 16 Jµni 1980. 

WAKIL Ketua DPR Rl Mashuri SH. didampingi Pimpinan Komisi JV mene 
-rima Ketua Kubu Pancasila di ruang 325 gedung DPR tanggal lOJuni 1980. 
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WA.KIL Ketua DPR RI K.H. Masjkur didampingi Pimpinan Komisi VI dan 
IV DPR menerima Ex Karyawan PLN di ruang 332 gedung DPR tanggal 3 
Juli 1980. 

WAKILKetuaDPR Rl R. Kartidjo menerimaDRS. YANYUSUFTHESIAdi 
ruang 318 tanggal 12 Mei 1980 di gedung DPR. 
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WAKIL Ketua DPR RI K.H. Masjkur menerima Delegasi Ex Karyawan 
PERTAMINA di ruang 332 gedung DPR tanggal 10 Mei 1980 . 

.. ..,,,. 
·� 

WAKIL Ketua DPKRI H.. Kartidjo didampingi Pimpinan Komisi II mene 
rima SUSMONO Delegasi Masyarukat Desa Totoprodjo Kee. Purbolinggo 
Metro Lampung Tengah di ruang 318 gedung DPR tanggal 25 Juni 1980. 
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WAKIL Ketu.a DPR RI K.H. Masjkur didampingi Pimpinan Komisi V DPR 
menerima Deleqasi Ex Karyawan Perusahaosi Bus Medal Sekarwangi di 
ruang 325 gedung DPR tanggal 17 Mei 1980. 

WA.KIL Ketua DPR RI R. Kartidjo dan Mh. Isnaeni menerima Del-egasi Ibu2 
dari CibuburJakarta Timur di ruang 325 gedung DPR tanggal 12 Mei 1980. 
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WAKIL Ketua R. Kartidjo didampingi Pimpinan Komisi III menerima Dele 
gasi Mahasiswa Pengemban Hak Asasi Manusia di Indonesia tanggal 9- 
1-1980. 
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Ketua DPR Daryatmo menerima Pengurus Yayasan LBH dipimpin Adnan 
Buyung Nasution SH pada tgl. 7 Mei 1981. 

Pengurus Yayasan 17-8-1945 dipimpin BM Diah menemui Ketua DPR 
Daryatmo pada tgl. 16 Mei 1981. Tampak mendampingi Pimpinan DPR 
adalah Wakil Ketua DPR R. Kartidjo. 
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Wk. Ketua DPR, K.H. Masjykur menerima Pengurus Pusat: GAPENSI tgl 
7-11-1979 . 

Wkl. Ketua DPR, Mashuri SH. dan R. Kartidjo menerima 13 orang utusan 
IKM-Ul tgl 12-11-1979. 
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Wkl. Ketua DPR, Mh. Isnaeni dan R. Kartidjo menerima Delegasi Maha 
siswa GAMA tgl. 6-12-1979. 

WAKIL Ketua DPR, Mh. Isnaeni dan R. Kartidjo didampingi Komisi IX 
m.enerima Delegasi 150 Mahasiswa U.I. tanggal 11-12-1979. 
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Pimpinan DPR Daryatmo, K.H. Masykur, Mh. Isnaeni dan R. Kartidjo 
didampingi Sekjen DPR mengadakan Konperensi Pers dengan para War 
tawan tgl. 15-12-1979. 
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Wk. Ketua DPR, R. Kartidjo menerima Pengums PBSI & KONI Pusat tgL 
7-11-1979. 

Wkl. KetuaDPR,R. Kartidjo menerima pengurus Pu.sat Perib tgl. 9-11-1979. 
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Ketua DPR Daryatmo menerima DPP Wirakarya tgl. 19-11-1979. 

Wkl. Ketua DPR Mashuri SH. dan R. Kartidjo didampingi Pimpinan Komisi 
IX DPR menerima Mahasiswa ITB tgl 20-11-1979. 

148 



Wkl. Ketua DPR Mashuri SH. didampingi Pimipinan Komisi IX DPR mene 
rima Deleqasi Pengurus HMI Jaya tgl. 24-11-1979. 

Wkl. Ketua DPR R. Kartidjo didampingi Pimpinan Komisi III II DPR mene 
rima Komite Pembela Pancasila mengenai HAP tgl. 28-1-1979. 
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Wkl. Ketua DPR Ma.shmi. SH. didampingi Pimpinan Komisi VII DPR mene 
rima Badan Kerja Sama Alkohol/Spireny Pusat 6-12-1979. 

Wkl. Ketua DPR, R. Karlidjo didampingi Pimpinan Komi.si II DPR mene- 
1i.ma Delegasi Masyara.kat Sulut tgl. 24-11-1979. 
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Ketua DPR Daryatnio menerima Delegasi DPR-Rl ke Australia & PNG 
dipimpin Wkl. Ketua DPR Mh. lsnaeni tgl. 16-11-1979. 

Wkl. Ketuu DPR Mh. hnaeni menerimu kunjungan anggota DPRD NTH tgl 
14-11-1979. 
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Wkl. Ketua DPR, Mashuri SH. menerima 13 Mahasiswa UKI tanggal 1· 
12-1979. 

Wk/. Ketuu DPH. Mh. I:maeni dun Mu;,;huri SH t11et1<'1111w Detequ«: .lfohu 
sisuia ITH di Serambi Ruuruj Pleno DPR tgl. 18-12-1979. 
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Wkl. Ketua DPR, H. Kwtidjo menel'"ima Drs. Sudjono, SH. mengenai Kusu« 
uuuii: Jelam/Jur tgl. 7-11-1979. 

Wkl. Ketua DPR, R. Kartidjo didampingi Pimpinan Komisi II DPR mene 
rima Penguru.s PEBARI tanggal 29-11-1979. 
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Ketua DPR-RI DARY ATMO mengadakan pertemuan dengan para Pim 
pinan Redaksi Kantor-kantor Berita di Gedung Press Clubs DPR-Rl, tang 
gal 17 Desember 1980. 



Konperensi Press Kettm DPR-Rl DARY ATMO dengan para wartawan 
DPR-RI tanggal 5 Mei 1971. 

SEK.JEN DPR-Rl WANG SUWANDI, SHmembukapenataranP-4 bagipara 
Wartawan DPR-RI pada tanggal 22 Juni 1981. 
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Hadir dalam pembukaan Penataran P-4 Wartawan DPR-RI tersebut: R. 
KARTIDJO dan DARYATMO (Pimpinan DPR-Rl), HARMOKO (Ketiia PWI 
Pusat) dan dari DEPPEN R.I. 

KETUA DPR Daryatmo Sekjen DPR Wang Suwandi SH, menerima Team 
Perumus Penataran Wartawan Unit DPR Angkatan ke I tanggaL 21 Juli 
1981. 
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Ketua DPR Daryatmo, Sekjen DPR Wang Suwandi SH, menerima Team 
Perumus Penataran Wartawan Unit DPR Angkatan ke I tanggal 21 Juli 
1981. 

l'enutupan Penataran P-4 Wartawan DPR-Rl dalam acara penyerah.an 
sertijtkat/Pia.gam oleh Ketua DPR-RI DARY ATMO kepada para wartawan 
yang diwakili oleh Sugih<t.rto ( Antara), Lisa Purwati (Majalah Kartini), dan 
�afl.i.Hasan (Kompas). 
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Wkl. Ketua DP R Mashuri SH. dan R. Kartidjo didampingi Pimpinan Komisi 
IX DPR menerima 123 Mahasiswa ITB tgl 22-11-1979. 

II. Tanggapan DPR terhadap masalah masalah yang tim 
bul dalam masyarakat. 
A. Masalah Kemahasiswaan. 
I. Pembekuan Dewan-dewan Mahasiswa. 

Sehubungan dengan pembelruan Dewan-dewan Mahasis 
wa se Indonesia dan penahanan sejumlah tokoh Mahasiswa, 
maka pada tanggal 24 J anuari 1978, 12 Anggota DPR dari 
Fraksi Persatuan Pembangunan yaitu Anggota Sjufri Helmy 
Tandjung dan kawan-kawan mengajukan pertanyaan kepada 
Presiden rnelalui Pirnpinan DPR, sesuai dengan bunyi pasal 9 
Peraturan Tata Tertib DPR. 

Bunyi selengkapnya pertanyaan tersebut adalah sebagai 
berikut: 
1). Dapatkah kiranya Bapak Presiden RI memberikan kete 

rangan tentang latar belakang pembekuan Dewan-dewan 
Mahasiswa se Indonesia dan penahanan sejumlah tokoh 
tokoh Mahasiswa ? 

2). Apakah Bapak Presiden sependapat dengan para pena 
nya bahwa dengan tindakan pembekuan Dewan-dewan 
Mahasiswa tersebut, berarti menghilangkan fungsi dan 

158 



peranan Lernhaga Kemahasiswaan untuk mengatur 
Kemahasiswaan dalam lingkungan Perguruan Tinggi khu 
susnya, dan kehidupan masyarakat pada umumnya ? 

3). Bagaimanakah penyaluran aspirasi Mahas.iswa yang sehat 
sehubungan tidak berfungsinya Dewan-dewan Mahas iswa 
seperti saat sekarang ini ? 

4). Apakah Bapak Presiden RI sependapat dengan para pena 
nya bahwa tindakan pembekuan Dewan-dewan Maha 
siswa tersebut berarti hilangnya hak atau kebebasan 
untuk mengemukakan fikiran atau pendapat serta hak 
untuk berbeda pendapat yang justru hak-hak tersebut 
dijamin oleh UUD 1945. 

5). Bilamana berita tentang penahanan-penahanan tersebut 
benar, maka kami mohon dijelaskan siapa nama-narna 
dart mereka-mereka yang ditahan ? 

6). Tel ah sejauh manakah kegiatan Dewan-dewan Mahasiswa 
yang menurut penjelasan KASKOPKAMTIB telah mela 
kukan aksi-aksi untuk memaksakan kehendaknya dengan 
melanggar ketentuan-ketentuan perundang-undangan/ 
konstitusi ? 

7). Sarnpa i sejauh mana kekhawatiran Pemerintah bahwa 
kegiatan tersebut telah merupakan ancaman terhadap 
keamanan dan ketertiban? 

8). Bagaimanakah pembinaan yang dilakukan masing-masi ng 
Univer sitas/Pcrguruan 'I'inggi/Institut terhadap para 
Mahasiswa lewat Dewan-dewan Mahasiswa tersebut sarn 
pai akan rnenjurus pada tindakan yang melanggar keten 
tuan perundang-undangan ? 
Pertanyaan-pertanyaan ini telah disampaikan kepada 

Pimpinan DPR tanggal 24Januari 1978. namun Pimpinan DPH 
baru menyampaikan kepada Presiden tanggal 1 Pebruari 
1978. 

Hal in i disebabkan oleh karena Pimpinan DP!{ menerima 
pemberitahuan dari Pemerintah tentang akan d isarn 
paikannya: 

"Keterangan Pemerintah tentang Perkernbangan Situasi 
Akhir-akhir ini" pada tanggal 30 Januari 1978. 

Oleh karena itu Pimpinan berpendapat, bahwa ad a bai k 
nya penyarnpaian pertanyaan 12 Anggota DPR tersebut 
kepada Presiden ditangguhkan setelah tanggal �O Januari 
1978, dengan harapan barangkali materi yang ditanyakan 
sudah terjawab dalam Keterangan Pemerintah tersebut. 
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Dalam Keterangan Pemerintah di depan rapat Paripurna 
DPR tanggal 30 Januari 1978 yang disampaikan oleh Menteri 
Hankam/Pangab, M. Panggabean, dikemukakan hal-hal seba 
gai berikut: 

"Selaku Panglima Angkatan Bersenjata Republik 
Indonesia, izinkan saya Saudara Ketua yang terhormat, 
menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan te 
rima kasih ABRI kepada seluruh lapisan masyarakat 
yang rnendukung Pernyataan ABRI itu, namun dengan 
sangat menyesal dan perasaan sedih, ABRI juga melihat 
bahwa ada sekelompok kecil orang yang sama sekali 
tidak menghiraukan peringatan ABRI yang dikeluarkan 
dengan penuh rasa persaudaraan dan rasa tanggung 
jawab itu. Di sini kami akan menyebut beberapa per 
istiwa. Pada tanggal 7 Januari 1978yang baru lalu sejum 
lah mahasiswa yang mengatas namakan Dewan-dewan 
Mahasiswa seluruh Indonesia telah mendatangi Pim 
pinan MPR. Mereka menyatakan, bahwa mereka tidak 
akan mengakui atau mernpercayai Iagi Lembaga Negara 

MEN HANKAM JENDERAL TNI. M. PANGGABEAN sedang menyam 
paikan keterangan Pem.€rintah di depan Sidang Pieno DPR-Rl mengenai 
situasi pada dewasa ini pada tanggal 30 Januari 1978. 
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Tertinggi pemegang kedaulatan rakyatjika Majelis nanti 
tidak akan menuruti kehendak mereka. Sikap dan cara 
cara mereka dalam menyampaikan pendiriannya itu 
jelas sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat dan 
merendahkan martabat Lembaga Perwakilan Rakyat 
kita. Dalam dimensi kehidupan kenegaraan kita, maka 
sikap mau menangsendiri seperti itujelas menunjukkan 
benih-benih yang jika dibiarkan terus berkernbang, 
dapat membahayakan kehidupan demokrasi kons 
titusional yang kita semua bersepakat bulat untuk mem 
belanya. 

Pada tanggal 14 Januari 1978 keluarlah Pernyataan 
Sikap Mahasiswa !TB dengan menyatakan sikap : Tidak 
mempercayai dan tidak menginginkan Soeharto kembali 
sebagai Presiden Republik Indonesia. Dewan Maha 
siswa ITB [uga mengeluarkan Buku Putih perjuangan 
mahasiswa 1978 tertanggal Bandung 16 J anuari 1978 yang 
intinya nyata-nyata tidak mempercayai lagi Lembaga 
Eksekutif, Lembaga Legislatif dan Lernbaga Yudikatif 
yang secara konstitusionil masih menjalankan tugas, 

Pada tanggal 18 Januari 1978 ada sejumlah Maha 
siswa yang ingin bertemu dengan Bapak Presiden di 
Bina Graha dengan menggunakan bahasa kekerasan dan 
cara-cara pemaksaan kehendak. 

Pada tanggal 19 Januari 1978 disalah satu Uni 
versitas Negeri sejurnlah Mahasiswa dianggap ber 
tanggung jawab alas berlangsungnya suatu diskusi yang 
mempermasalahkan perlu atau tidak perlunya tindakan 
revolusi pada waktu sekarang ini. 

Sidang Dewan yang kami hormati, dari ra ngkaian 
kegiatan, gerakan, perkembangan dan pernyataan tadi, 
jelas bahwa dilihat dari sudut keamanan sudah tampak 
nyata adanya rentetan usaha yang dilakukan secara sis 
timatis dan prograrnatls untuk menciptakan semacam 
situasi revolusioner. Sementara itu, alat-alat keamanan 
negara mempunyai petunjuk-petunjuk yang sangat kuat. 
bahwa pada tanggal 21 Januari 1978 di dua kota besar 
sejumlah mahasiswa telah merencanakan untuk meng 
erahkan mehasiswa lainnya dan kekuatan-kekuatan lain 
di luar Kampus untuk Aksi Turun ke jalan. Tidak perlu 
kami jelaskan lagi, bahwa aksi turun ke jalan pasti akan 
menimbulkan segala macam kemungkinan kekacauan 
yang akan sulit diatasi, lebih-lebih karena aksi turun ke 
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jalan mi didahului oleh berbagai kegiatan dan per 
nyataan-pernyataan yang telah dilakukan sebelumnya. 

Tersebarnya desas-desus yang makin tak berujung 
pangkal sumber dan kebenarannya. Semua itu telah 
membuat keadaan terasa resah dan penuh keragu 
raguan. 

Dalam keadaan demikian, maka aksi turun ke jalan 
akan dapat mendorong timbulnya penunggangan oleh 
orang-orang yang tidak bertanggungjawab, memberi 
peluang bagi timbulnya kekacauan dalam masyarakat 
yang dapat merembes ke mana-mana. 

Situasi demikian memang sangat mungkin terjadi, 
sebab selama ini surat-surat kabar telah ikut menyiar 
kan berita, gambar dan ulasan yang membuat suhu poli 
tik ma kin tinggi dan suasana resah. Sejumlah surat-surat 
kabar telah memuat berita dan gambar-gambar yang 
tidak sei mbang, walaupun bersumber pad a kegiatan 
sekelompok kecil orang, namun akibat-akibat yang 
ditimbulkan jelas akan sangat luas. 

Lebih dari itu, ancaman bahaya tadi datang dari 
berbagai sudut. Ancaman itu malahan menjurus pada 
tergoyahnya azas dan sendi negara kita, yaitu negara 
yang demokratis, negara yang konstitusioni l dan negara 
yang berdasarkan hukum. 

Pemerintah berpendapat bahwa lebih baik dan 
lebih bertanggungjawab untuk mencegah bahaya sebe 
lum terjadi daripada bertindak setelah bahaya men 
datangkan bencana. 

Karena itu, lebih-lebih setelah adanya rencana 
mahasiswa untuk tu run ke jalan. maka Pemerintah meni 
lai bahwa bahaya yang mengancam keselamatan bangsa 
dan negara telah nyata-nyata ada. Sernua kegiatan 
kegiatan yang telah dilakukan oleh sekelompok orang 
orang itu telah bersifat merongrong kekuasaan negara 
atau kewibawaan Pemerintah, aparatur negara yang 
syah, menimbulkan rasa permusuhan, perpecahan, per 
tentangan serta kegelisahan dalam masyarakat. 
Kegiatan tadi secara hukum sudah terrnasuk klasifikasi 
perbuatan subversi yang harus ditindak. Karena itu 
pula, pada tanggal 20 Januari 1978 alat-alat keamanan 
negara dan penegak hukum terpaksa bertindak. 



Tindakan itu meliputi : 
1. Kepala Star KOPKAMTIB berdasarkan wewenang 

yang ada padanya telah mengambil tindakan penang 
kapan dan penahanan terhadap rnercka yang d iduga 
melakukan tindakan-tindakan subversl tadi, karena 
hukum harus tegak di negeri ini, maka mereka yang 
terdapat bukti berdasarkan hukum diserahkan 
kepada Jaksa Agurig dan untuk pembuktian kesa 
lahannya pasti diajukan ke depan pengadil a n, 
sedangkan mereka yang tidak, akan dibebaskan kern 
bali: 

2. Kepala Star KOPKAMTIB membekukan kegiatan 
Dewan Mahasiswa dari semua Universitas. Perguruan 
Tinggi, Institut: 

3. Kepala Staf KOPKAMTIB telah melarang untuk 
sementara pencetakan, penerbitan dan pengedaran 
sejumlah surat kabar. 

Sampai saat ini Lelah ditahan dan diperiksa sejurn 
lah 143 orang diseluruh Indonesia yang sebagian besar 
tcrd iri dari Mahasiswa. Herlawanan dengan dcsas-dcsus 
yang disebarkan oleh orang-orang yang tak her 
tanggungjawab. maka hingga saat ini tidak ada seorang 
a nggota ABRI pun yang ditahan. Pemerintah menyadari 
ba hwa keadaan ini merupakan kemunduran dari sega la 
usaha kita semua yang dengan penuh kesabaran dan 
kctekunan tclah dapat mcmantapkan st abi l itas nasional 
yang dinamis. Namun Pemcrintah lebih menyadari akan 
tanggungjawabnya untuk menyclamatkan kepentingan 
yangjauh lebih besar. Kcpentingan yang Icbih besar itu, 
ialah terhindarnya rakyat dari bencana malapetaka 
kekacauan, terhindarnya demokrasi dari ancaman 
kematian dan terhindarnya konstitusi dari bahaya 
keruntuhannya. Dapat kami tegaskan di sini, bahwa 
Pemerintah tidak menganggap Mahasiswa secara kese 
luruhan sebagai sumber bahaya kekacauan. Pemerintah 
justru ingin menyelamatkan Mahasiswa secara kese 
luruhan, agar tidak ikut terseret lebih jauh oleh mereka 
yang tidak bertanggung jawab, 

Karnpus harus dijaga martabatnya sebagai Lem 
baga Pendidikan Tinggi yang derajat ilmu dan kebe 
narannya dapat tetap dihormati dan tidak berobah 
menjadi kancah kegiatan yang sama sekali tidak ada 
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sangkut-pautnya dengan Tri Darma Perguruan Tinggi. 
Pemerintah memikul kewajiban untuk mengernbangkan 
bakat. Pemerintah sadar bahwa justru dari Perguruan 
Tinggilah akan dilahirkan sebagai penerus Pimpinan 
dan pemilik rnasa depan bangsa ini. Jalan-jalan sa luran 
demokratis dan konstitusionil telap terbuka lebar di 
Lembaga-lembaga Perwakilan Rakyat, tetapi jelas 
bukan di jalan-jalan. Dapat pula kami tegaskan di sini, 
bahwa tidak ada niat sedikitpun dari Pemerintah untuk 
memalikan pers yang bebas dan berlanggungjawab. 

Sesungguhnya berdasarkan Undang-undang Pokok 
Pers dan berdasarkan ketentuan yang berlaku maka 
sejum lah surat kabar tel ah melakukan pel anggaran yang 
secara hukum dapat dicabut Surat Izin Terbitnya. 

Namun justru karena pers yang bebas dan ber 
tanggung jawab harus tetap kita tumbuhkan, maka 
Pemerintah belum berniat melaksanakan tindakan 
sejauh itu. Pemerintah tetap menghargai perbedaan 
pendapat. Pemerintah tetap menghargai sikap kritis dan 
peka terhadap persoalan kemasyarakatan dan kene 
garaan kita. Sikap kritis lebih-lebih perlu dimiliki oleh 
Mahasiswa sebagai pemilik masa depan dan sebagai 
generasi penerus dari bangsa Indonesia. Dari karnpus, 
Mahasiswa dapat menjadi kekuatan moral untuk meng 
gerakkan pembaharuan yang memang kita perlukan. 
Akan tetapi jika kegiatan Mahasiswa melangkah ke Iuar 
kampus, apabila golongan lain menyelinap ke dalam 
kampus, maka Mahasiswa kehilangan pamornya sebagai 
kekuatan moral, karena telah berubah menjadi 
kekuatan politik dan sekali kampus dipolitikkan maka 
bobot ii miahnya akan hilang, karena yang tampil adalah 
warna politik". 

Demikian Keterangan Pemerintah tentang Per 
kembangan situasi pada waktu itu. 

Ketua DPR!H Adam Malik selaku Pimpinan Sidang Pari 
purna tersebut menanyakan kepada MENHANKAM PANGAB 
tsetelah Menhankam duduk kembali di tempat duduk Men 
teri) apakah ada tambahan penjelasan/keterangan dari 
Pemerintah ? 

Atas peitanyaan tersebut Menhankam Pangab menjawab, 
bahwa ada baiknya Dewan mempelajari dulu bahan-bahan 
yang telah diberikan, yang merupakan rumusan garis-garis 
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besar daripada tindakan yang telah diambil Pemerintah, 
bahwa penjelasan yang lebih terperinci akan disampaikan 
kemudian. 

Akhirnya terhadap masalah ini, rapat menyetujui, bahwa 
dalam rapat-rapat Komisi, Pemerintah akan diundang, untuk 
dapat memberikan keterangan tambahan. 

Berdasarkan dialog antara Pimpinan Dewan dan Peme 
rintah dala m rapat Paripurna terse but, maka pad a tanggal 1 
Pebruari 1978 dilakukan pertemuan Lobbying antara Pim 
pinan DPR dengan Pimpinan Fraksi-fraksi untuk membahas: 

Proses selanjutnya atas pertanyaan 12 anggota DPR (Sufri 
Helmi Tandjung dan kawan-kawan mengenai pembekuan 
Dewan-dewan Mahasiswa). 

Proses penanganan pertanyaan H. Chalid Mawardi dan 
kawan-kawan mengenai Pemberedelan 6 Surat Kabar Ibukota. 

Dal am lobbying tanggal I Pebruari 1978 telah di sepakati : 
1. Bahwa kedua materi pertanyaan akan diproses sesuai 

bunyi ketentuan Tata Tertib DPH. 
2. Kedua materi pertanyaan diteruskan oleh Pimpinan 

kepada Presiden tanggal 1 Pebruari 1978 dengan N omor 
Surat Cl.09:K-D:298 DPR-Hli78 dan dibagikan kepada para 
Anggota tanggal 2 Pebruari 1978. 

Jawaban atas pcrlanyaan-pertanyaan tersebut dilakukan 
padu forum rapat-rapat kerja Komisi I d enga n Menteri Han 
kam/Pangub dan Menteri Penerangan. 

Pada kesempatan rapatrapat tersebut. maka kepada 
penanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan 
pertanyaan rwalaupun di antar a para penandatangan bukan 
dari anggota Komisi I). 

2. Normalisasi Kehidupan Karnpus. 
Sesudah berlangsungnya Sidang Umum MPR bulan Maret 

1978, dunia kemahasiswaan seakan-akan terbagi dalam 2 
kelompok, yaitu kelompok yang setuju terhadap kebijaksanaan 
Pemerintah (Menteri P dan K) mengenai Normalisasi Kehi 
dupan Kampus, dan kelompok yang tidak setuju. 

Baik kelompok yang setuju, maupun kelompok yang tidak 
setuju, kedua-duanya silih berganti mengirimkan dele 
gasinya ke DPH, untuk menyatakan sikap dan pendirian 
mereka. 
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Kebijaksanaan Pemerintah mengenai Kemahasiswaan 
terse but dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri P dan K 
Nomor 0156/U/1978 tentang Normalisasi Kehidupan Kampus 
(NKK) dan Nomor 037/U/1979 tentang Bentuk Susunan Lem 
baga/Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Perguruan 
Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang terkenal 
dengan sebutan BKK (Badan Koordinasi Kemahasiswaan). 

Puncak dari kegiatan kelompok Mahasiswa yang tidak 
menyetujui NKK tersebut terjadi pada tanggal 20 Nopernber 
1979, yaitu pada saat 123 orang Mahasiswa ITB datang ke DPR 
mengajukan "Tuntutan Dua Puluh N opember" yang isinya : 
- Agar DPR segera mendesak Pemerintah melalui Menteri P 

dan K untuk menghentikan pelaksanaan dan mencahut 
Surat Keputusan tentang Pelaksanaan Normalisasi Kehi 
dupan Karnpus (NKK) di Perguruan Tinggi di Indonesia. 
Agar DPR segera meminta Pemerintah melalui Menteri P 
dan K untuk mempertanggungjawabkan semua langkah 
dan tindakan dalam pelaksanaan NKK di Perguruan 
Tinggi di Indonesia. 

Mereka mengadakan aksi duduk pada tanggal 20 Nopem 
ber sampai dengan jam 19.00. Kemudian dengan upaya Pim 
pinan DPR, dan dengan dibantu petugas-petugas keamanan 
DPR, aksi duduk ini dapat dihentikan. 

Pada tanggal 22 Nopember 1979, 107 Mahasiswa ITB 
datang lagi ke DPR, menyampaikan : "Rangkaian Fakta dan 
Tuntutan Mahasiswa !TB". 

Mereka diterima oleh Wakil Ketua DPR K.H Masjkur, R. 
Kartidjo dan Pimpinan Komisi IX. Adapun tuntutan "Dua 
Puluh Dua Nopember" adalah sebagai berikut: 

agar masalah pencabutan NKK dapat diselesaikan oleh 
DPR dalam Masa Sidang yang akan diakhiri tanggal 20 
Desem ber 1979. 

- agar Komisi IX dapat membuktikan iktikad baiknya untuk 
menyelesaikan masalah NKK secara tuntas. 
agar Komisi IX tidak mengambil keputusan yang hanya 
didasarkan atas data-data dan fakta-fakta yang ada di Per 
guruan Tinggi saja, akan tetapi menggunakan ratio dan 
aka! sehat. 

- agar aksi teror terhadap kehidupan demokrasi segera 
diselesaikan secara tuntas dan terbuka, melalui pro 
sedure konstitusi dan hukum. 
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Masalah NKK ini sebenarnya telah dibicarakan oleh 
Komisi IX pada saat Rapat-rapat Kerja dengan Menteri P dan K 
dan pada saat dilakukan Ra pat Dengar Pendapat dengan Dirjen 
Pendidikan Tinggi Departemen P dan K. 
3. Usu! lnterpelasi H.M. Syafii Sulaiman dkk. mengenai Nor 

malisasi Kehidupan Kampus. 
a. Naskah usu! Interpelasi H.M. Syafii Sulaiman dkk. Pada 

tanggal 24 Nopember 1979 muncul di DPR Usul lnterpelasi 
H.M. Syafii Sulaiman dkk tentang Normalisasi Kehidupan 
Kampus. Usul lnterpelasi ini ditandatangani oleh 25 Ang 
gota Dewan dan didukung oleh 2 Fraksi yaitu Fraksi Per 
satuan Pembangunan dan Fraksi Partai Demokrasi Indo 
nesia. 
Adapun bunyi selengkapnya usul tersebut sebagai ber 
ikut: 

Jakarta, 24 N opember 1979 
Kepada Yth. 
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 
R.I. 

di 
JAKARTA 

Assalamu'alaikum wr. wb. 
Dengan hormat; 

Berhubung dengan dikeluarkannya Surat Keputusan 
Menteri P dan K Nomor 0156/U/1978 tertanggal 19 April 
1978 tentang Normalisasi Kehidupan Kampus yang ter 
kenal dengan sebutan NKK dan Nomor 037/U/1979 ter 
tanggal 24 Pebruari 1979 tentang Bentuk Susunan Lem, 
baga/Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Per 
guruan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 
yang terkenal dengan sebutan BKK, maka selaku 
Anggota-anggota dari Lembaga Legislatif, kami merasa 
terpanggil untuk menunjuk kenyataan bahwa Surat Kepu 
tusan Menteri P dan K tersebut bertentangan dengan 
Undang-undang Nomor 22 tahun 1961 pasal 5, yang di 
dalam penjelasannya pasal ini dikatakan sebagai pelak 
sanaan dari pasal 28 UUD 1945. 

Juga suatu kenyataan, bahwa di dalam Rapat-rapat 
Kerja antara Pemerintah dengan Komisi IX, pemerintah 
tidak pernah membantah pertentangan dari surat Kepu 
tusan tersebut dengan pasal 5 Undang-undang Nomor 
22/1961. 
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Dal am pada itu, Surat Keputusan Menteri P dan K ter 
se but tel ah menimbulkan keresahan dihampir semua Per 
guruan 'I'inggi/Universitas Negeri, dan merupakan sumber 
ketegangan baru dalam masyarakat. 

Oleh karena Menteri P dan K tetap bersikeras untuk 
memaksakan berlakunya Surat Keputusan tersebut, maka 
kami pergunakan hak-hak kami untuk mengajukan Usu! 
Interpelasi kepada DPH untuk diteruskan kepada Peme 
rintah. sebagaimana diatur dalam pasal 10 Peraturan Tata 
Tertib Dewan. 

Adapun lengkapnya Usu! Interpelasi kami itu adalah 
sebagaimana terlampir. 

Demikianiah, maka atas pcrkenan Bapak Pimpinan 
DPH-HI untuk meneruskan proses penyelesaian Usu! kami 
ini sebagaimana diatur Jebih lanjut dalam pasal 11 dan 
seterusnya, kami sampaikan terima kasih. 

Wassalam 
Alas nama para pengusul 

t.t.d. 
H.M. SYAFII SULAIMAN 

USULINTERPELASL 
1. Menunjuk Undang-undang Nomor 22/1961 tentang 

Perguruan Tinggi, pasal 5 yang berbunyi "Hak Ber 
organisasi bagi Mahasiswa. Pegawai dan Pengajar Per 
guruan Tinggi diakui dan pelaksanaannya dapat diatur 
dengan Peraturan Pemerintah". 
Dal am penjelasan Undang-undang tersebutdinyatakan 
bahwu pasal termaksud didasarkan pada pasal 28 UUD 
1945. 
Se l a njutnya , mcnunjuk Surat Keputusan Me nter i P dan 
K tertanggal 19 April 19i8 xo. 0156/U/1978 tentang 
Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) dan tertanggal 
24 Pebruari 1979 No. 037/U/1979 tentang Bentuk 
Susun an Lernbaga/Organisasi Kemahasiswaan di ling: 
kungan Perguruan Tjnggi Departemen P dan K (BKK), 
di mana tidak diikut sertakan para Mahasiswa dalam 
pernbentukan Badan-badan tersebut. Mengingat hal 
hal di atas, sependapatkah Pemerintah dengan kami 
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bahwa tindakan Menteri P dan K tersebut ber 
tentangan dengan Undang-undang Perguruan Tinggi 
No. 22il961 yang sampai sekarang masih berlaku ? 

2. Bahwa kebijaksanaan Menteri P dan K mengenai NKK 
ternyata telah menimbulkan reaksi, baik secara 
terang-terangan maupun secara terselubung d ari pihak 
Mahasiswa yang merasa hak-hak demokrasinya telah 
dikurangi. Bahkan dalam pel aksa na an nya telah 
menimbulkan keresahan dan keretakan antara rnaha 
siswa dengan stafpengajarnya. Kai au ha! ini tidak dica 
rikan jalan keluarnya sesegera mungki n, dikhawatirkan 
akan mengancam integritas Perguruan-perguruan 
Tinggi kita sebagai pusat ilmu dan kebudayaan. 
Seperidapatkah Pemerintah dengan kami bahwa ben 
cana itu harus sedini mungkin kita hindarkan ? 

3. Menurut pengamatan kami, konsep NKK termaksud 
lahir sebagai lanjutan dari tindakan-tindakan peng 
amanan oleh Alat-alat Negara terhadap gejolak politik 
seputar Sidang Umum MPR tahun 1978, di mana pada 
waktu itu Pemerintah bertindak keras terhadap Maha 
siswa. 
Sependapatkah Pemerintah dengan pengamatan kami 
ini ? 

4. Masa yang berjalan setahun ini sudah kembali tenang 
dan diperlukan menggairahkan semangat membangun 
untuk menghadapi REPELITA ke-111. 
Apakah Pemerintah tidak sependapat dengan kami 
bahwa sudah tiba waktunya untuk meninjau kembali 
masalah kebijaksanaan terhadap kampus termaksud di 
atas, dengan mengusahakan pendekatan yang lebih 
manusiawi, lebih bijaksana dan lebih edukatif ter 
hadap Karnpus-kampus di negara kita ini ? 

Jakarta, 24 Nopember 1979. 

b. Para pengusul Interpelasi mengenai Normalisasi Kehi- 
dupan Kampus. 

1. H.M. Syafii Sulaiman. 
2. Drs. H. Hafizh Usman. 
3. Drs. H. Amir Hamzah. 
4. Ny. D. Walandow. 
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5. H.A. Chalid Mawardi. 
6. Irwan Sukarwan. 
7. K.H. Muchtar Chudlory. 
8. S o e m a r i o. 
9. H.M. Yusuf Hasjim. 

10. S a i f u d d i n. 
11. Santoso Donosepoetro. 
12. H. Murtadho Makmur. 
1:;. Mustofa Hafaz. 
14. Ny. Maslamah As'ad. 
15. Soewardi Setyowardoyo. 
16. Ny. Rohana Z.A. 
17. H.M. Zak:; Ubaid. 
18. Imam Churmen. 
19. M. Za rmoni. 
20. H.M. Suwardi. 
21. Sucipto, SH. 
22. Soeleiman Fadeli. 
2:;. K.H. Ahmad Aini Chatib. 
24. H. Ischak Moro. 
25. A. Syahi r, SH. 

c. Proses pembahasan Usul Intcrpelasi mengenai Nor 
rna lisasi Kehidupan Karnpus. 
Mula-mula d ibahas dalam Hapat Pimpinan tanggal 27 
Nopember 1979, dan diputuskun : 

1. Agar Kornisi IX jangan sarnpai salah mengerti karena 
adanya usul lnterpelasi lalu Komis i IX menghentikan 
kegiatannya mengenai rnasalah NKK. 

2. Agar dalam me mutuskun dan menghadapi sesuatu 
supaya dibayangkan akibat-akibat terjelek yang bisa 
terjadi. 

3. Usu! Interpelasi H.M. Syafii Sulaeman dan kawan 
kawan d i p ro s e s d e ng a n mekanismeiketentuan 
ketentuan dalam Peraturan Tata Tertib DPH-Hl. 

4. Seni n :; Desember 1979 diumumkan masuknya Usu! 
lnterpclasi ini dalam Rapat Paripurna DPH-1{1. 

5. RalJU 5 Desember 1979 diadakan Lobbying Pirnpi nan 
DP}{ dengan Pi m pj na n F'ra ks i-fraks i untuk me rn 
bicarakan mcngenai proses pcnanganan Usu! lnter 
pelasi. 
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6. Kamis 6 Desember 1979 diadakan Rapat Badan Musya- 
warah dengan acara: 

Penjelasan lnterpelant terhadap Usul Interpe lasi 
mengenai NKK. 
Perubahan Hapat-rapat DPR Masa Persidangan ke II 
Tahun Sidang 1979-1980 sehubungan dengan adanya 
Usul lnterpelasi H.M. Sya'fii Sulaeman dkk. 

Pembahasan dalam rapat-rapat Badan Musyawarah. 
Sesuai dengan bunyi Tata Tertib pasal 11 ayat (2), 

dalam Ra pat Badan Musyawarah tanggal 6 Desember 1979, 
tel ah didengar penjelasan para lnterpelant terhadap Usul 
Interpelasi Normalisasi Kehidupan Karnpus. Terdaftar 4 
(empat) orang dari Interpelant yang akan memberi pen 
je lasan yaitu : 

1. Sdr. H.M. Syafii Sulaeman, Anggota Nomor 68. 
2. Sdr. Ors. H. Amin Hamzah, Anggota Nomor 80. 
3. Sdr. Ny. D. Walandow, Anggota Nomor 338. 
4. Sdr. S o em a r r o, Anggota Nomor 341. 

Ternyata kemudian, penjelasan hanya diberikan oleh 
H.M. Syafii Sulaeman dan Ny. D. Walandow. 

Penjelasan-penjelasan tersebut adalah sebagai berikut : 

PEl'.JELASAN USUL INTERPELASI. 
roleh Anggota Yth. H.M Syafii Sulaiman). 

Yth. Sdr. Ketua DPR-RI, 
Yth. Sdr2. Para Wakil Ketua, 
Yth. Sdr2. lbu2 dan Bapak2 para Anggota Bad an Musya 
warah yang kami hormati. 

Assalamu'alaikum wr. wb. 
Pertama-tama kami alas nama para pengusul meng 

ucapkan diperbanyak lerima kasih alas kesempatan hadir 
dan memberikan sekedar penjelasan tentang usul yang 
kami ajukan pada tanggal 24 Nopember 1979 yang baru lalu 
sesuai dengan Tata Tertib Pasal 10, pasal 11. Juga kami 
sampaikan h o rmat yang setinggi-tingginya ke pad a 
Saudara-saudara Pimpinan Dewan Yth. yang dengan cepat 
dan dalam waktu yang relatif singkat telah mengolah 
sehingga pada hari ini telah dibicarakan oleh rapat Badan 
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Musyawarah untuk ditentukan waktunya bilamana usu! 
kami tersebut dibicarakan dalam rapat Paripurna sesuai 
dengan Tata Tertib. Dan sernoga demikian pula hendaknya 
rapat Badan Musyawarah hari ini akan memutuskan 
bahwa dalam masa persidangan ini usu! kami tersebut 
di bicarakan dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan 
Hakyat yang terhormat. Untuk itu sekali lagi kami atas 
nama para Pengusul menyampaikan diperbanyak terima 
kasih. 

Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan para Anggota 
Badan Musyawarah yang terhormat. 

Dalam rapat Badan Musyawarah hari ini, bersama 
sama hadir adalah beberapa kawan penanda-tangan Usul 
Interpelasi antara lain: 
1. Yth. Sdr. Soemario dari Fraksi PDI. 
2. Yth. Ibu D. Walandauw juga dari Fraksi PDI. 
3. H.M. Sjafii Sulaeman dari Fraksi PP. 
4. Yth. Sdr. Ors. H. Amir Hamzah juga dari Fraksi PP. 

Juga kami mohonkan saudara Pimpinan berkenan 
memberi kesempatan kepada kawan-kawan sebagai tam 
bahan penjelasan apabila dipandang perlu. 

Perlu kiranya kami utarakan, bahwa kedatangan kami 
dalam rapat Badan Musyawarah hari ini kami tidak akan 
menyampaikan penjelasan tentang isi dari usu! kami, 
sebab menurut kami persoalannya sudah jelas dan Insya 
Allah penjelasan tersebut akan kami sampaikan dalam 
Ha pat Paripurna yang akan datang, tetapi kami akan seke 
dar menyampaikan motivasi-motivasi dari pada usul-usul 
karni tersebut antara lain : 

I. Dalam Pidato Kenegaraan Bapak Presiden Suharto 
tanggal 16 Agustus 1979 yang lalu beliau antara lain 
mengutarakan sebagai berikut : 
"Dalam rangka ini peranan Lembaga-lembaga Per 
waki lan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat baik diting 
kat Nasional maupun di tingkat daeruh sangatlah pen 
ting, sesuai dengan semangat dan ketentuan Undang 
undang Dasar 1945. kita harus berusaha agar melalui 
Lembaga-lembaga Perwakilan Rakyat inilah Peme 
rintah menjelaskan kebijaksanaan yang diambilnya 
agar Rakyat mengetahui". Di bagian lain Beliau antara 
lain berkata sebagai berikut.: 
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"Lernbaga-Iembaga Perwakilan Rakyat harus dapat 
menampung dan menyaring suara hati nurani rakyat, 
Dengan demikian segala aspirasi, keingi nan dan 
harapan-harapan juga kekecewaan dan kegelisahannya 
dapat ditarnpung dan disalurkan secara demokratis 
konstitusional. Dengan demikian, maka usaha-usaha 
kita dalam menumbuhkan kehidupan demokratis kons 
titusional, bukan saja menyempurnakan wadahnya 
melainkan juga menghidupkan geraknya. Ini adalah 
tugas kita bersama. Kita memang harus membina dan 
menyempurnakan terus. Kita masih belum puas dengan 
keadaan dan hasil-hasil kita sekarang". 
Begitulah antara lain Pidato Pak Barto pada tanggal 16 
Agustus 1979. 

2. Dengan niat serta i'tikad yang baik dan penuh keikh 
lasan kami ingin membantu kepada Pemerintah dalam 
menyelesaikan keresahan-keresahan, terutama di 
kalangan Mahasiswa, sebagai ekses dari kebijaksanaan 
Sdr. Menteri P dan K tentang NKK/BKK yang menurut 
kenyataan tidak menjadi normal bahkan menjadi tidak 
normal. 

3. Kami menghimbau kepada semua pihak, dalam mena 
ngani persoalan Mahasiswa ini benar-benar dengan 
lapang dada, tidak didahului buruk sangka apalagi 
curiga-mencurigai di antara sesama kita; sebab pada 
hakekatnya kita tel ah ada konsensus Nasional yaitu 
Pancasila dan U ndang-undang Dasar 1945. 

4. Apalagi akhir-akhir ini para Mahasiswa telah datang ke 
DPR secara berbondong-bondong untuk mengadu dan 
meminta perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat, 
sebab mereka menganggap bahwa DPR-lah satu 
satunya yang dapat menyelesaikan. 

5. Mengingat bahwa Mahasiswa adalah kader-kader 
bangsa dan kelak akan memimpin dan mengelola 
negara kita maka sudah seharusnyalah apabila DPR 
mengambil langkah-langkah dan menyelesaikan 
keresahan-keresahan mereka. 

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas 
kami para Pengusu I merasa terpanggil untuk mengajukan 
usu! Interpelasi dengan harapan usu! kami dan kawan 
kawan tersebut dapat menjadi sarana untuk menye 
lesaikannya. Dan oleh karena syarat-syarat sebagai yang 
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diatur Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat 
pasal !Otelah terpenuhi, maka sekali lagi kami dkk. minta 
dengan hormat kepada rapat lladan Musyawarah pada 
hari ini berkenan untuk diacarakanrdibicarakan dalam 
Rapat Paripurna DPR pada Masa Persidangan ke-II 
Tahun Sidang 1979-1980 ini, sesuai Peraturan Tata Tertib 
pasal 11 ayat (3). 

Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan Sidang lladan 
Musyawarah yang terhormat, demikianlah sekedar pen· 
jelasan dan harapan kami atas nama para perigusul 
sernoga ada guna dan manfaatnya juga menjadi bahan 
pertirnbangan dalam rapat Badan Musyawarah ini. Ada 
kurang lebihnya mohon dimaafkan dan tidak lupa atas 
nama para pengusul menyampaikan.diperbanyak terima 
kasih. 

Wassalamu'alaikum W.W. 

PENJELASAN USUL INTERPELASI. 
(Oleh Anggota Yth. Ny. D. Walandouw). 

Sehu bungan dengan usul lnterpelasi kepada DPR 
tentang masalah NKK yang pada waktu sekarang dalam 
proses penyelesaiannya dibicarakan dalam Badan 
Musyawarah DPR, perlu kami menyampaikan sebagai 
tambahan penjelasan : 

1. Menteri P dan K telah menetapkan bahwa pelaksanaan 
S.K. Menteri P dan K tertanggal 19 April 1979 
No.: 0156/U/1978 mengenai NKK dan S.K. Menteri P 
dan K tertanggal 24 Pebruari 1979 No.: 037/U/1979 ten· 
tang BKK, harus sudah selesai pada akhir bulan Juni 
1979. Batas waktu termaksud kini sudah dilampaui Jebih 
kurang 5 bulan. 

2. Ternyata meskipun batas waktu termaksud sudah cukup 
lama Iarnpau, akan tetapi keresahan di kalangan Maha 
siswa tidak mereda, bahkan belakangan ini berduyun 
duyunlah rombongan2 Mahasiswa datang menemui 
DPR untuk memohon perhatian Badan Legislatif yang 
mereka masih harapkan/percayai akan marnpu turun 
tangan menyelesaikan permasalahan NKK dan BKK. 
Harapan mereka yang sebenarnya ialah agar Menteri P 
dan K meninjau kembali kebijaksanaannya mengenai 
NKK itu, yang menurut pengetahuan mereka kebi 
jaksanaan itu menyerupai konsep kehidupan karnpus 
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yang diterapkan di Perancis dan Afrika ha! mana diang 
gap tidak mencerminkan kepribadian Indonesia. 

3. Struktur BKK menurut pendapat para Mahasiswa tidak 
mencerminkan nilai Demokrasi dan tidak mendidik 
Mahasiswa untuk menjadi insan dinamisator. Pendapat 
para Mahasiswa ini pada hakekatnya didukung oleh 
Pidato Presiden di Universitas Airlangga Surabaya yang 
baru lalu ini, yang menekankan bahwa NKK tidak 
dimaksudkan untuk menekan Mahasiswa, sebab 
tekanan selazimnya tidak perlu akan tetapi salah dan 
tidak ada gunanya. Se lanjutnya Presiden mengatakan 
bahwa kampus harus mempunyai ci ri khas Indonesia 
dan Pemuda jangan menjadi Generasi pengekor. 

4. Ucapan-ucapan yang bernilai tinggi dari Kepala Negara 
terurai di atas nyatanya bertolak belakang dengan 
cara-cara pembentukan BKK di mana peran Mahasiswa 
tidak diberi tempat, sebab kesemuanya pembentukan 
organisasi BKK itu di Universitas dipertanggung 
jawabkan sepenuhnya pada Pimpinan Uni 
versitas.Rektor. 

5. Pertanyaan Komisi IX kepada Dirjen Perguruan Tinggi 
pad a kesempatan diadakan Ra pat Kerja tanggal 16 Juni 
1979, mengenai bertolak belakangnya pembentukan 
BKK dengan pasal 5 dari UU tentang Perguruan Tinggi 
No.22/1961 yang bersumber pada pasal 28 UUD 1945 
tidak dijawab secara jelas karena beliau (Di rjen Per 
guruan Tinggi) merasa tidak berkompeten untuk men 
jawabnya. 

6. Hal-ha! terurai di atas meyakinkan kami penanda 
tangan petisi untuk sungguh memperoleh kejelasan 
dan penjelasan dari pihak Pemerintah mengenai NKK 
dan BKK. Itulah sebabnya kami mempergunakan hak 
yang ada pada DPR yaitu mengajukan Interpelasi. 

7. Demikianlah tambahan keterangan kami dengan 
harapan Usu! Interpelasi ini dapat diterirna oleh DPR 
dan dilanjutkan kepada yang berwaiib. 

d. Keputusan Rapat Badan Musyawarah mengenai pena 
nganan U sul Interpelasi H.M. Syafii Sulaeman dkk, meng 
enai NKK. 

Dalam rapat Badan Musyawarah tanggal 6 Desember 
1979 ini juga diputuskan : 
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1. Usu! lnterpelasi ini akan diacarakan pada Rapat Pari 
purna tanggal 20 Desember 1979, sebelum Pidato Penu 
tupan. 

2. Pada saat itu para Pengusul diberi kesempatan untuk 
memberikan penjelasan kepada Rapat Paripurna 
mengenai Usu! Interpelasinya. 

3. Bagi Fraksi-fraksi yang pad a saatsetelah para Pengusul 
memberikan penjelasan sudah siap dengan tang 
gapannya, maka diberikan kesempatan untuk mem 
berikan tanggapan pada saat itu. 
Bagi Fraksi-fraksi yang pada saat itu belum siap dengan 
tanggapannya, maka diberikan kesempatan pada waktu 
yang Jain. (Pada Rapat Paripurna Masa Persidangan 
ke-111). 

4. Mengingat padatnya Acara rapat Paripurna tanggal 20 
Desem ber 1979, maka : 
- Juru bicara lnterpelant ditetapkan 2 (dua) orang, 

sedangkan kepada Fraksi-fraksi yang sudah siap 
menanggapinya ditetapkan masing-masing seorang 
juru bicara. 
Kepada 2 (dua) orang juru bicara Interpelant dibe 
rikan waktu untuk berbicara maksimal satu jam, dan 
kepada masing-rnasing juru bicara Fraksi diberikan 
waktu maksimal satu jam, dan hendaknya limit 
waktu ini diperhatikan. 

e. Penjelasan Para Pengusul Interpelasi dan tanggapan 
Fraksi-fraksi dalam rapat Paripurna tanggal 20 Desember 
1979. 

Penjelasan Para Pengusul disampaikan oleh H.M. Sya 
fii Sulaiman, dengan memakan waktu 43 menit, dan Ibu 
Walandouw dengan menggunakan waktu 20 menit. 
Tanggapan Fraksi-fraksi disampaikan: F.K.P. dengan 
juru bicara yaitu : Akbar Tanjung dan Sayuti Melik 
(catatan red. Dalam Rapat Paripurna tanggal 20 
Desember 1979 tanggapan dari F.K.P. disampaikan oleh 
Akbar Tanjung, sedangkan Sayuti Melik akan menyam 
paikan dalam Rapat Paripurna Persidangan ke-III). 

- Tanggapan selaniutnva dari F. PP dengan 2 (dua) orang 
juru bicara, Drs. Ridwan Saidi dan seorang Iagi, 
(catatan red. seorang lagi dari F.P.P. akan menyam 
paikan tanggapannya pada Rapat Paripurna Per 
sidangan ke-111). 
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f. Lanjutan tanggapan atas Usul Interpelasi H.M. Syafii dkk 
dalam rapat Paripurna tanggal 14 Januari 1980. 

Sebagai lanjutan rapat Paripurna tanggal 20 Desem 
ber 1979, maka dalam rapat Paripurna tanggal 14 Januari 
1980 yang akan memberikan tanggapan dari Fraksi-fraksi 
adalah : 
1. Samsuri Gandha Kusuma dari Fraksi Partai Demokrasi 

Indonesia. 
2. Dra. H. Syamsinoer Adnoes dari Fraksi Persatuan Pem 

bangunan (catatan red, sebagai pembicara ke-2 dari 
Fraksi tersebut). 

3. dr. Bawadiman dari Fraksi Karya Pembangunan 
rcatatan red, sebagai pembicara ke-2 dari Fraksi ter 
sebut, menggantikan Sayuti Melik). 

4. A.S.S. Tambunan, SH dari Fraksi ABRI. 
g. Lanjutan pembahasan: proses penanganan Usu! Inter 

pelasi H.M. Syafei Sulaiman dkk. dalam rapat Badan 
Musyawarah 31 Januari 1980. 

Sebelum dilaksanakan rapat Badan Musyawarah tang 
gal 31 Januari 1980 yang membahas proses lanjutan dari 
Usul Interpelasi ini, maka Pimpinan DPR telah meng 
adakan lobbying dengan Pimpinan Fraksi pada tanggal 22 
dan 26 Januari 1980. Dalam lobbying tanggal 22 dan 26 
Januari 1980 dibicarakan: 

bagaimana cara-cara pengambilan keputusan r.tas 
masalah Usul Interpelasi ini dalam rapat Paripurna 
DPR. 
pembahasan atas surat masuk dari H.M. Syafii 
Sulaiman (alas nama Interplant) tertanggal 16 Januari 
1980, yang isi pokoknya minta waktu untuk memberikan 
jawaban atas tanggapan Fraksi mengenai Usu! Inter 
pelasinya dalam suatu rapat Paripurna. 
Dal am lobbying tanggal 22 Januari 1980 tidak ada kata 

mufakat di kalangan Fraksi-fraksi tentang perlakuan atas 
surat H.M. Syafii Sulaiman tersebut. · 

Dalam lobbying tanggal 26 Januari 1980 diputuskan : 
- Bahwa pada rapat Bamus tanggal 31 Januari 1980, para 

wakil Interplant diundang untuk dapat memberikan 
penjelasan tentang maksud surat yang disampaikannya 
untuk kemudian Badan Musyawarah memutuskan, apa 
kah permohonan tersebut diterima atau tidak. 
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h. Pengambilan keputusan mengenai Usu! lnterpelasi 
H.M. Syafii Sulaiman dkk. dalam rapat Paripurna yang 
akan datang, akan ditetapkan dengan suara terbanyak, 
dengan menggunakan pasal 143 ayat (3). 

Dalam rapat Badan Musyawarah tanggal 31 Januari 
1980, sesuai dengan keputusan Lobbying tersebut, ke 
pada H.M. Syafii Sulaiman diminta memberikan pen 
jelasan atas surat yang telah disampaikan. Setelah yang 
bersangkutan memberikan penjelasan, maka Fraksi mem 
berikan pendapatnya mengenai usu! tersebut. 
F. ABRI : Berpendapat tidak diperlukan lagi tambahan 

penjelasan dalarn rapat Paripurna oleh Inter 
pel ant, karena masalahnya sudah cukup jelas. 

F.K.P. Berpendapat tidak perlu untuk memberikan 
waktu lagi bagi Interpelant untuk menanggapi 
Fraksi-fraksi. 

F.P.P. Meminta agar sekali lagi para lnterpelant dibe 
rikan kesempatan untuk memberikan pen 
jelasan tambahan, sebelum pengambilan kepu 
tusan terhadap usul tersebut. 

F.P.D.I. Adalah wajar bila para lnterpelant mem 
berikan penjelasan Iagi sehubungan dengan 
tanggapan yang diberikan Fraksi, sebelum 
dilakukan pengambilan keputusan. 

Setelah diadakan schorsing, dan belum juga dapat 
diambil kata mufakat mengenai usu! H.M. Syafii Sulaiman 
untuk memberi penjelasan tambahan dalam rapat Pari 
purna, maka akhirnya di dalam rapat Badan Musyawarah 
tanggal 31 Januari 1980 diadakan pengambilan keputusan 
dengan suara terbanyak rnengenai masalah ini, dan hasil 
pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut : 
17 orang setuju ada penjelasan tambahan dari Interpelant. 
27 orang tldak setuju adanya penjelasan tambahan oleh 
lnterpelant. 
(Catatan red. : 17 yang setuju dari F.P.D.I. dan F.P.P. yang 

ada di BAMUS. 
27 yang tidak setuju dari F. ABRI dan F.K.P. 
yang ada di BAMUS). 

Dengan basil keputusan tersebut, dengan demikian 
berarti dalam rapat Paripurna tldak dlperlukan l agi tam 
bahan penjelasan dari lnterplant. 
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Keputusan Bamus berikutnya mengenai masalah ini 
adalah: 

Pengambilan keputusan mengenai usu! lnterpelasi 
H.M. Syafii Sulaeman tentang NKK, apakah dapat menjadi 
U sul lnterpelasi DPR, akan dilaksanakan pada tanggal 11 
Pebruari 1980, dan dilakukan dengan suara terbanyak. 

h. Pengamhilan keputusan atas Usul Interpelasi H.M. Syafli 
Sulaiman dkk. mengenai NKK dalam rapat Paripurna 
tanggal 11 Pebruari 1980. 

Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR 
Mh. Isnaeni, dan dihadiri oleh 382 orang anggota yaitu : 
F.K.P. 
F.P.P. 
F.ABRI 
F.P.D.l. 

220 anggota 
83 anggota 
61 anggota 

18 anggota. 

Ketua rapat mengemukakan dalam kata pengantarnya 
sebagai berikut: 

Para Anggota yang terhormat, seperti kita ketahui pada 
tanggal 24 Nopember 1979 yang lalu Anggota yang terhormat 
Saudara Syafii Sulaiman dan kawan-kawan telah menyam 
paikan satu Usu! Interpelasi mengenai masalah NKK. Dan 
berkenaan dengan adanya usu! interpelasi tersebut, maka 
Badan Musyawarah dalam rapatnya pada tanggal 6 Desember 
1979 memberi kesempatan kepada para Interpelan atau para 
pengusul Interpelasi untuk memberikan penjelasan meng 
enai Usu! Interpelasinya. Dan sesudah penjelasan dari para 
pengusul, maka Badan Musyawarah menentukan acara pem 
bahasan tentang usu! Interpelasi tersebut dan ditentukan 
pada tanggal 20 Desember 1979 kepada para pengusul diberi 
kesempatan untuk memberikan penjelasan mengenai usu! 
Interpelasinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada 
di dalam Tata Tertib c.q. pasal 10 Peraturan Tata Tertib yang 
ada pada kita. Dan pada tanggal 20 Desember 1979 setelah 
para pengusul Interpelasi memberikan penjelasan, maka 
sekaligus kepada fraksi-fraksi di beri kesempatan untuk 
menyampaikan atau memberikan pendapat atau tanggapan 
terhadap usu! Interpelasi tersebut. Dan ternyata pada tanggal 
20 Desember 1979 belum seluruh fraksi memberikan tang 
gapan dan sesuai dengan keputusan Badan Musyawarah, 
maka tanggapan dari fraksi-fraksi dilanjutkan dalam rapat 
Paripurna terbuka pada tanggal 14 Januari 1980. 
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Pada tanggal 14 Januari 1980 dalam rapat Paripurna ter 
buka seluruh fraksi telah menyampaikan pendapat dan 
sikapnya terhadap usul lnterpelasi terse but, sehingga kelan 
jutan daripada itu, maka sesuai dengan ketentuan-ketentuan 
di dalam Tata-tertib, Badan Musyawarah pada tanggal 31 
Januari 1980 menetapkan sesuai dengan keputusan Badan 
Musyawarah yang lalu, yaitu pad a hari ini, hari Senin, tanggal 
11 Pebruari 1980, rapat paripurna terbuka diberi kesempatan 
untuk mengambil keputusan, apakah Usu! Interpelasi dari 
Anggota yang terhormat Saudara Syafii Sulaiman dan 
kawan-kawan dapat disetujui menjadi Usu! Interpelasi dari 
DPR atau tidak. Dan dalam rapat Badan Musyawarah tanggal 
31 Januari 1980 tersebut juga kepada pengusul Interpelasi 
dalam hal ini Anggota yang terhormat Saudara Syafii 
Sulaiman diberi kesempatan untuk memberi penjelasan 
mengenai surat beliau yang disampaikan kepada Pimpinan 
DPR yang berisi permintaan, agar supaya kepada para peng 
usul masih diberi kesempatan untuk memberikan tambahan 
penjelasan dan memberi tanggapan terhadap pendapat 
pendapat fraksi-fraksi yang disampaikan dalam rapat pari 
purna tanggal 20 Desember 1979 dan tanggal 14 Januari 1980. 
Akan tetapi ternyata Badan Musyawarah setelah meng 
adakan musyawarah dan pembicaraan akhirnya menentukan 
atau mengambil keputusan tidak perlu lagi diberi kesem 
patan kepada para pengusul untuk memberi tambahan pen 
jelasan dan tanggapan, sehingga seperti tadi disampaikan, 
Bad an Musyawarah tetap memutuskan bahwa pada tanggal 11 
Pebruari 1980 dalam rapat Paripurna terbuka, ialah pada 
hari ini usul lnterpelasi tersebut harus diambil keputusan 
disetujui atau tidak. 

Demikianlah para Anggota yang terhormat, untuk menye 
garkan ingatan kita bersama mengenai proses adanya Usu! 
Interpelasi dari Anggota yang terhormat Saudara Syaf'ii 
Sulaiman dan kawan-kawan serta penanganan di dalam 
lembaga-lembaga kelengkapan yang ada di dalam DPR ini. 

Kemudian di dalam pemandangan umum pad a tanggal 20 
Desember 1979 dan tanggal 14Januari 1980 yang lalu ternyata 
terdapat perbedaan-perbedaan yang su lit untuk bisa diper 
temukan, maka akhirnya harus diambil keputusan mengenai 
Usu! Interpelasi tersebut dengan menggunakan pasal 143 
Peraturan Tata Tertib, yaitu pada saat Dewan Perwakilan 
Rakyat harus mengambil keputusan dengan suara terbanyak. 
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Bagaimana bunyi pasal 143 kami kira setiap Anggota yang 
terhormat sudah memahami dan kalaupun tidak menghafal, 
tetapi cukup bisa memahami, sehingga dengan demikian 
pada hari ini kita akan mengambil keputusan mengenai Usu! 
Interpelasi tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 143 Per 
aturan Tata Tertib. 

Para Anggota yang terhormat, dalam hubungan ini tentu 
ada masalah-masalah yang bersifat tehnis, oleh karena Per 
aturan Tata Tertib mengatur sekalipun sudah cukup ter 
perinci, akan tetapi ada hal-hal yang perlu diperhatikan oieh 
setiap Anggota DPR pada saat akan memberikan kepu 
tusannya. Dan di dalam hubungan dengan pelaksanaan pasal 
143, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ber 
sama, yaitu : 

Pertama, cara untuk menyatakan pendapat sesuai dengan 
ketentuan yang ada di dalam pasal 143, itu ada tiga macam : 
dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri atau tertulis, 
maka di dalam pertemuan antara Pimpinan DPR dengan 
Pirnpinan-pi mpinan Fraksi pada pagi hari ini disepakati, 
apabila para Anggota yang terhormat nanti menyatakan 
pendapatnya terhadap Usul Interpelasi ini diharapkan untuk 
bersikap berdiri. Jadi tidak mengacungkan tangan, tidak 
memberikan sesuatu suara, akan tetapi dengan cara berdiri, 
baik itu apabila menyatakan pendapat setuju ataupun tidak 
setuju ataupun tidak memberikan suara artinya abstain. Ini 
yang pertama. 

Kemudian yang kedua, pengambilan atau pemungutan 
suara sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam 
Tata Tertib pula akan diambil per Anggota, akan tetapi juga 
per Fraksi dan ini akan diambil secara alfabetis atau menu 
rut urutan Fraksinya. Artinya seperti yang tercantum di 
dalam Peraturan atau Buku Tata-tertib susunan Fraksi diatur 
alfabetis dimulai dari Fraksi A, yaitu ABRI. Berikutnya 
urutan alfabetis B tidak ada, C tidak ada, D tidak ada, E tidak 
ada, F tidak ada, maka giliran berikutnya adalah Fraksi 
Kary a. 

Kemudian Fraksi Partai Demokrasi Indonesia dan yang 
terakhir, yaitu Fraksi Persatuan Pembangunan. 

Demikian urutan sesuai dengan yang dicantumkan di 
dalam buku Tata-tertib. 
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Berikutnya para Anggota yang terhormat, ini yang pen 
ting yang perlu kita perhatikan, yaitu Anggota yang hadir 
sesudah pemungutan suara dilakukan, maka suaranya tidak 
dihitung. Ini perlu, satu suara satu. lni penting. Para anggota 
yang pada saat pemungutan suara tidak berada di dalam 

-ruangan, maka itu berarti suaranya tidak dihitung. 
Ini sesuai dengan kata mufakat yang diambil antara Pim 

pinan DPR dengan Pimpinan-pimpinan Fraksi pada hari ini. 
Kemudian para Anggota yang sudah menandatangani 

daftar hadir dan kebetulan sebelum pemungutan suara ada 
keperluan untuk keluar gedung, ada kesempatan untuk 
masuk kembali, maka sebelum pemungutan suara, diberikan 
tenggang waktu selama 10 menit. lni minta diperhatikan, 
kalau ada keperluan, hendaknya waktunya hanya 10 menit. 
Keperluan apapun, dus tidak ada alasan keperluan saya sangat 
penting. Silakan memanfaatkan waktu 10 menit dan kalau 
suaranya tidak akan hilang silakan kembali di dalam ruangan 
rapat Paripurna. 

Yang terakhir para Anggota yang terhormat, agar supaya 
para petugas yang menghitung suara diperingan bebannya, 
maka diharapkan dengan segala kehormatan dan dengan ikh 
las kiranya dapat dilaksanakan, para Anggota hendaknya 
menempati tempat-tempat bersama sesuai dengan fraksinya. 
Sekali Iagi, untuk memperingan beban para petugas, maka 
diharapkan dengan sangat dan hendaknya dilaksanakan 
dengan segala keikhlasan nanti pada saat pemungutan 
suara Saudara-saudara berkumpul sesuai dengan Fraksinya. 
Ini sama sekali tidak ada maksud apa-apa. 

Hanya semata-mata untuk memperingan beban petugas 
Sekretariat yang akan mengadakan penghitungan. lnipun 
kata mufakat antara Pimpinan Fraksi dengan Pimpinan DPR. 

Saudara-saudara akan mengambil keputusan terhadap 
sesuatu, menyetujui sesuatu atau tidak menyetujui sesuatu 
atau tidak memberikan suara terhadap sesuatu tentunya 
harus mengetahui apa yang disetujuinya dan apa yang tidak 
disetujuinya, sekalipun kita mengetahui bahwa kita akan 
mengambil keputusan mengenai NKK. Akan tetapi, agar 
supaya jelas bagaimana bunyi Usul lnterpelasi dari anggota 
yang terhormat Saudara Syafii Sulaiman dan kawan-kawan, 
maka sebelum kita mengambil keputusan terakhir terhadap 
usu! lnterpelasi tersebut, maka akan dibacakan sekali lagi 
usu! Interpelasi terse but dimulai dari Surat Pengantar sam- 
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pai kepada isi Usu! Interpelasi. Daftar nama penandatangan 
tidak perlu, sehingga dengan demikian para Anggota yang 
terhormat mengetahui dengan pasti bagairnana bunyi usu! 
lnterpelasi dan mengetahui dengan pasti apa yang disetujui 
dan apa yang tidak disetujui. Untuk inilah, kepada petugas 
Sekretariat dipersilahkan untuk membaca Usu! lnterpelasi 
dari Anggota yang terhormat Saudara Syafii Sulaiman 
dengan kawan-kawan, dimulai dari Surat Pengantar sampai 
dengan Isi Usu! Interpelasi. Dipersilahkan. 

(Pembacaan Naskah Usu] Interpelasi oleh Sekretariat 
Jenderal). 

Seusai dilakukan pembacaan usu! lnterpelasi tersebut 
oleh Sekretariat Jenderal, maka dilakukan pengambilan 
keputusan dengan suara terbanyak. 

Setelah dihitung, hasilnya adalah sebagai berikut : 
279 orang anggota tidak menyetujul atau menolak Usu! Inter 

pelasi H.M. Syafii Sulaiman dkk. untuk dijadikan Usu! 
Interpelasi DPR. 

101 orang anggota menyetujui Usu! lnterpelasi H.M. Syafii 
Sulaiman dkk. dijadikan Usu! Interpelasi DPR. 

(Catalan red : yang menolak adalah anggota-anggota dari 
F.K.P.dan F. ABRI, yang menerimaimenyetujui adalah 
anggota-anggota dari F.P.P. dan F.P.D.I.). 

Dengan hasil keputusan tersebut, maka berarti U sul 
Interpelasi H.M. Syafii Sulaiman tidak dapat menjadi 
Usu! Interpelasi DPR. Karenanya, maka pemerosesannya 
hanya berhenti sampai di sini. 

Perlu dijelaskan, bahwa rapat-rapat Paripurna sifat 
nya terbuka, oleh karenanya rapat-rapat Paripurna yang 
membahas masalah ini dihadiri oleh banyak sekali 
peninjau, terutama para Mahasiswa, baik mereka yang ada 
di dalam ruang sidang utama maupun yang ada di luar 
ruang sidang dan bahkan dihalaman Gedung DPR. 

Namun demikian, situasi dapat dikendalikan, 
sehingga hal-hal yang tidak diinginkan tidak sampai ter 
jadi. 
Catatan: 
- Pemungutan suara dilakukan per Anggota, per Fraksi 

(dirnul ai Fr. ABRI, Fr. Karya, Fr.PD! dan terakhir Per 
satuan Pembangunan). 
Penyampaian pendapat dengan sistim berdiri. 
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.. 

Wk. Ketua DP R, Mashuri SH. didampingi Wk. Ketua KH. M0$11kur dan Mh. 
Isnaeni memimpin Sidang Paripurna DPR tgL. 14-1-1980 . 

. - ' --� .. 
• .;i;,.;:: 

Menteri Muda Urusan Pemuda Dr. Abdul Gafur ketika m.enghadiri ftdang 
Paripurna DPR tgl. 20-12-1919 dalam rangka pembicaman U,ul lntef'plali 
mengenai NKK. 
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Fraksi ABRI (yang berdiri) menoLak usul Interpelasi H.M. Swa,fii Sulaiman 
dkk tentang NKK. 

Suasana di LobbJI Sekretariat DPR seperti tampak dalam gambar, keli 
bukan2 para peninjau i,anu terdiri dari Mahasiswa2 untuk mendengarkan 
jalannya Sidang DPR mengenai NKK tgl. 14 Januari 1980. 
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Fraksi Karya Pembangunan (yang berdiri) menolak usul Interpelasi H.111. 
Syafii Sulaiman dkk. tentang NKK. 

Mahasiswa �an(I berkumpul di Lobby Sekretariat DPR sedang menunggu 
ha&il keputusan tentang NKK. 

86 



B. Masalah GIA. 
1. Keresahaan Penerbang dan Tehnisi GIA. 

Kasus yang terjadi di PT. Garuda Indonesian Airways 
(GIA) yaitu keresahan di lingkungan Karyawan, Penerbang 
dan Tehnisi GIA atas kebijaksanaan Pimpinan GIA mela 
kukan penyesuaian menejemen PT. Garuda Indonesian Air 
ways (GIA) berkenaan dengan kebijaksanaan Moneter Peme 
rintah tanggal I Nopernber 1978. Penyesuaian-penyesuaian 
yang dilakukan oleh Pimpinan GIA terse but di atas meliputi 
pengurangan personil GIA (antara lain berupa pem 
berhentian seiumlah Karyawan, Tehnisi dan Penerbang 
(GIA), penyehatan keuangan GIA, serta penindakan 
Karyawan GIA yang tidak disiplin dan merugikan kepen 
tingan perusahaan dan sebagainya. 

Adapun kasus tersebut bermula dengan diterimanya 7 
orang delegasi yang mewakili Karyawan GIA oleh Direktur 
Utama GIA Wiweko, SE di kantornya pada akhir bulan Juni 
1979. Di antara anggota delegasi tersebut terdapat seorang 
Penerbang Senior GIA bernama Irawan yang pada saat itu 
termasuk salah seorang yang terkena tindakan skorsing (di 
rumahkan), akan tetapi kemudian ia ditugaskan kembali 
bekerja pada GIA. 

Delegasi Karyawan GIA berikutnya yang menemui Direk 
tur Utama PT. Garuda Indonesian Airways (GIA) adalah ber 
jumlah 50 orang, mereka menuntut kepada Pirnpinan PT. 
Garuda Indonesian Airways (GIA) agar mencabut Surat Kepu 
tusan Direksi PT. Garuda Indonesian Airways (GIA) Nomor 
Dl/17/1 tertanggal 16 Juni 1979 tentang pemberhentian 
sementara (skorsing) terhadap beberapa Karyawan Admi 
nistrasi, Tehnisi Penerbang GIA. Selain menuntut peng 
embalian status aktif (dipekerjakan kembali) atas sejumlah 
Karyawan GIA yang dirumahkan, delegasi [uga menutut ada 
nya forum dialog antara Karyawan GIA khususnya para 
Penerbang GIA dengan Direksi PT. Garuda Indonesian Air 
ways (GIA). 

2. Penerbang-penerbang GIA mengadu ke DPR. 
Sejumlah 70 Penerbang GIA pada hari Senin tangal 12 

Nopember 1979 datang ke DPR mengadukan keresahan di 
lingkungan Karyawan GIA. Mereka diterima oleh Pimpinan 
DPR kemudian oleh Komisi V DPR. 

187 



Baik di dalam pertemuan mereka dengan Pimpinan DPR 
maupun dengan Komisi V DPR, mereka menyarnpaikan 
keluhan dan atau permasalahan yang menyebabkan kere 
sahan di kalangan Karyawan. Tehnisi dan Penerbang GIA 
antara lain ialah permasalahan yang berkaitan dengan struk 
tur dan sistem penggajian yang berlaku, yang sudah tidak 
sesuai dengan sifat, keadaan dan volume pekerjaan, 
tindakan-tindakan dtskriminatif dan sewenang-wenang dari 
Pimpinan GIA terhadap Karyawan, perbedaan gaji dan pem 
berian kemudahan-kemudahan lainnya yang sangat menyo 
lok antara Penerbang Asing yang bekerja pada GIA dengan 
Penerbang Indonesia serta permasalahan-permasalahan 
yang berkaitan dengan keselamatan dan perlindungan kerja, 
dan lain sebagainya. Dalam hubungan inl para Penerbang 
GIA mengharapkan agar DPR memberikan perhatian yang 
serius atas permasalahan-permasalahan yang mereka adu 
kan tersebut. 

Pimpinan DPR dalam menanggapi keluhan yang disam 
paikan oleh delegasi Penerbang GIA antara lain mengatakan 
bahwa DPR menaruh perhatian alas permasalahan yang 
diadukan oleh delegasi, dan akan melakukan tindakan 
tindakan sesuai dengan wewenang yang ada. 

Dal am pad a itu sejumlah 63 orang Tehnisi GIA pada tang 
gal 14 Nopember 1979 telah menyampaikan keluhan yang 
menjadi sumber keresahan di kalangan Karyawan GIA. 
Mereka diterima oleh Ketua DPR Daryatmo yang didampingi 
oleh Pimpinan Komisi V DPR. 

Keluhan yang disampaikan antara lain meliputi masalah 
kebijaksanaan Pimpinan GIA yang diskriminatifdalam pern 
berian perlakuan dan kemudahan-kemudahan kepada teh 
nisi asing terhadap tehnisi dan Karyawan Bangsa Indonesia, 
masalah overhaul pesawat-pesawat terbang dilakukan di luar 
negeri yang lebih mahal beayanya dibandingkan bila dila 
kukan di dalam negeri, masalah kesejahteraan Karyawan 
GIA yang akan memasuki masa pensiun, yang terkena tin 
dakan pemberhentian sementara (dirumahkan) dan seba 
gainya. 

Menanggapi keluhan-keluhan yang disampaikan oleh 
delegasi tehnisi GIA tersebut di atas, Ketua DPR antara lain 
menyatakan keprihatinannya dan DPR memberikan per 
hatian yang serius serta akan mengambil langkah-langkah 
yang diperlukan sesuai dengan tugas dan wewenang DPR. 
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Wakil Ketua DPR, Mashuri SH, K.H. Masykur, R. Kartidjo didampingi 
Ketua Komisi V DPR menerima Pilot-pilot Garuda Indonesian Airways, 
kurang lebih 63 orang mengadukan nasibnya tanggal 12-11-1979. 
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Ketua DPR Daryatmo kelihatan sedang menerima Delegasi Karyawan 
GARUDA (tehnisi) tanggal 14-11-1979. 

Kepada de!egasi dianjurkan oleh Ketua DPR untuk tetap 
me lakukan tugas pekerjaannya sehar i-hari. sehingga tidak 
mengganggu kelangsungan tugas GIA sebagi Perusahaan 
Penerbangan Nasional. 

Berkenaan dengan pentingnya posisi GIA sebagai suatu 
Perusahaan Penerbangan Nasional yang strategis maka kere 
sahan yang meJanda Karyawan GIA tersebut di atas telah 

· rnengundang tanggapan dari kalangan Anggota-anggota DPR 
khususnya dari Fraksi Karya Pembangunan. 

Ir. Sarwono Kusumaatrnadja menanggapi masal ah ke re 
sahan Kary a wan GIA terse but di atas antara lain mengatakan 
bahwa berkenaan dengan tidak je las nya status KORPRI 
dalam Perusahaan-perusahaan Negara. maka perjuangan 
mereka dalam menanggulangi setiap tindakan Pimpinan 
Garuda yang dirasakan ku rang adil dan diskriminatif', akan 
sangat lemah dan tidak ter arah. Disampi ng itu Ir. Sarwono 
Kusumaatrnadja menghimbau kepada Pimpinan GIA agar 
dalarn menangani keresahan Karyawan GIA tidak melibatkan 
satuan keamanan, oleh karena di sarnping tid ak dapat menye 
lesaikan perrnasalahannya, tindakan yang demikian itu 
justru akan merugikan GIA sendiri. OLeh karena itu, sangat 
diharapkan agar Pimpinan GIA dalam menangani keresahan 
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yang melanda Karyawan GIA melakukan pendekatan secara 
manusiawi dan menghormati hak-hak mereka yang terkena 
tindakan "dirumahkan" sebagai Warga Negara Indonesia. 

Sedangkan Drs. Sugiharso dalam memberikan tang 
gapannya antara lain menyatakan bahwa perlu segera diada 
kan pertemuan antara Pimpinan GIA dengan seluruh_Karya 
wannya untuk dapat membicarakan keresahan di kalangan 
Karyawan GIA secara terbuka berdasarkan prinsip-prinsip 
hubungan perburuhan Pancasila. 

Di sarnping itu Drs. Sugiharso juga menegaskan bahwa 
selama ini Dewan Penerbangan Nasional belum berfungsi 
sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena belum ber 
fungsinya Dewan Penerbangan Nasional inilah, maka 
seakan-akan yang menentukan Policy Penerbangan Nasional 
kita adalah pihak GIA sendiri. Akibatnya ialah bahwa ren 
cana multy airlines system dalam PELITA IIJ. belum ter 
wujud. Berkenaaan dengan itu maka sistem penerbangan di 
dalam negeri seakan-akan menjurus kepada sistem pener 
bangan tunggal. 

Selanjutnya Drs. Sugiharso menyayangkan tentang tin 
dakan Pimpinan GIA yang kurang manusiawi dalam meng 
atur penugasan para Penerbang GIA selama ini. 
3. Pemutusan hubungan kerja dari GIA atas diri Kapten Pilot 

Lautan Siregar. 
Kapten Pilot GIA Lautan Siregar datang mengadukan 

nasibnya ke DPR pada tanggal 9 Oktober 1979 yang diterima 
oleh Team Komisi V Fraksr Karya Pembangunan DPR. 

Dalam pengaduannya di depan Team Komisi V Fraksi 
Karya Pembangunan DPR Kapten Pilot Lautan Siregar 
mengadukan nasibnya yang telah diberhentikan dari peker 
jaannya sebagai tenaga honorer pada GIA (kontrak kerjanya 
dengan GIA tidak diperpanjang), tanpa diberitahukan meng 
enai alasannya. 

Pad a kesempatan terse but di atas ia juga mengungkapkan 
tentang perlakuan yang sangat diskriminatif terhadap para 
Pilot GIA bangsa Indonesia, pemberian fasilitas yang tidak 
seimbang antara Pilot GIA bangsa asing dengan bangsa Indo 
nesia sendiri. Pemberhentian dari status honorer pada GIA 
dirasakannya tidak adil mengingat bahwa di perusahaan 
Penerbangan Indonesia (GIA) masih banyak diperlukan 
tenaga-tenaga Penerbang (Pilot), akan tetapi kebutuhan 
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tenaga Pilot GIA tersebut tidak diisi oleh Pilot bangsa Indo 
nesia sendiri, tetapi justru oleh Pilot-pilot asing yang relatif 
sudah tua dan sudah berstatus pensiun sebaga i Pilot di nega 
ranya 

4. Tanggapan Menteri Perhubungan Husmin Nuryad in dan 
Dirjen. Perhubungan Udura Sugiri. 

Dalam rapat Kerja Komisi V DPH dengan Menteri Per 
hubungan pada hari Kamb, tanggal 11 Oktober 1979. Menter! 
Perhubungan Rusmin Nuryadin menyatakan pihaknya akan 
melakukan pengecekan kepada Perusahaan Penerbangan 
Garud a mengenai alasan apa yang dijadikan pegangan untuk 
tidak memperpanjang kontrak kerja Kap ten Pi lot DC-10 
Garud a La utan Siregar dengan GIA sehingga tenaganya tidak 
diperlukan lagi. Sel anjutnya Menteri menegaskan bahwa : 
"yang jelas Capt. Pilot Lautan Siregar bukan di pecat". 

Dirjen Perhubungan Udara Sugiri yang diminta Menteri 
Perhubungan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut 
mengemukakan bahwa Pilot DC-10 Lautan Siregar setelah 
menjalani masa pensiun tahun 1974 lalu mengadakan kontrak 
kerja dengan GIA yang berakhir bu Ian September 1979. Dika 
takannya bahwa ia tidak dipecat tapi kontrak kerjanya 
dengan GIA sudah habis. Dirjcn Sugiri memang tidak 
menyinggung apa alasan GIA tidak memperpanjang kontrak 
kerja dengan Pilot Senior GIA tersebut. 

Dal am rangka mempertinggi pendayagunaan a pa rat GIA 
Dirjen Perhubungan Udara telah menginstruksikan kepada 
Garud a dan Perusahaan Pencrbangan Nasi o na l lainnya 
untuk meningkatkan dis.ipl in semua Karyawa n-karyawannya, 
Instruksi tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan 
pelayanan kepada masyarakat pemakai jasa angkutan udara 
pada u mu mnya termasuk keamanan barang-ba rang pe nurn 
pang, di terminal dan di tcmpat-tempat lain. Oleh Dirjen Per 
hubungan Udara juga diperintahkan untuk jangan ragu-rag» 
menindak tegas para Karyawan yang tidak disiplin d a n t id ak 
bertanggung jawab, kalau perlu dipecat, 

Namun Dirjen menegaskan bahwa mengenai kasus 
Lautan Siregar tidak demikian halnya, maksudnya bukan 
menyangkut rnasalah disiplin. 

Dalam pada itu Menteri Perhubungan menegaskan 
bahwa dilihat dari segi hukum tindakan Direksi GIA untuk 
tidak memperpanjang kontrak kerja dengan Pilot Siregar 
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bisa dibenarkan, karena Di reksi GIA rnernpunyai hak dan 
wewen ang untuk rnenentukan apakah seorang Pilot tena 
ganya masih diperlukan atau tidak. Tapi meskipun demikian 
tentu a lasa n yang sebenarnya dari pi ha k GIA menge nai kasus 
La utan Siregar ini perlu d i l akuka n pengecekan l agi, 

5. Dengar Pendapat Ga bu nga n Kornisi IV dan V DPR-RI 
dengan Di reksi GIA. 

Forum Deriga r Pendapat Umum \Public Hearing), 
Gabungan Komisi V dan Kornisi IV DPH. dengan Direksi 
Garuda Ka mis malam tanggal 15 Nopember 1979 gagal di Ian 
jutkan, karena se mentara Anggota Kornisi IV dari Fraksi 
Ka rya Pembangunan (FKP) di satu pihak dan Anggota 
anggota Kornisi V d a ii Partai Persatuan Pe mbangunan di 
pihak lain, berbeda pendapat mengena i apakah Persidangan 
dilanjutkan secara terbuka atau tertutup untuk umum. 

Suatu dengar pendapat umum gabungan antara Komisi IV (tenaga kerja) 
dan Komisi V (perhubungan) DPR dengan pimpinan P.T. Garuda mem 
bicarakan permasalahan yang timbul di perusahaan penerbangan nasio 
nal itu akhir-akhir ini, dilakukan berturut-turut Kamis mauini dan Jum'at 
pagi di Gedung MPR Senayan. Tampak Ketua Komisi IV, Ir. Haditirto 
(kanan) sedang berjabatan tangan dengan Dirut. GIA Wiweko Supeno SE. 
(kiri) selesai rapat hari Jum'at. 
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Sete l ah Dirut GIA Wiweko menguraikan ma s a l ah 
masaiah yang dihadapi Perusahuan Penerbangan Na s ion al 
GIA, serta sete lah membacukan jawaban atas pertanyaan ter 
tu l is d ari J\nggota DPR_ Chris Hahanra dan Sud ibyo. kedua 
nya dari Frakxi Karya Pernbungunan. rne l a lu i Pimpinan 
Sidang Gabungan Komisi V dan IV yaitu Ir. Had iti rto. ke padu 
sidang mcngusulkan agar persidangan dinyatakan tcrtutup 
untuk umum. 

Kedua Anggota FKP ini mengemukakan alasan Tata Ter 
t i b DPH sebugai dasar usutan mereka. Sufri Helmi Tanju ng 
dar! Purtai Persatuan Pembangunan langsung mcnang 
gupi nya dengan mengutakan bahwa bila forum Public Hea 
ring Gabungun Komisi V dan IV itu kcmudian d inyatakan 
tertutup bag! umum, akan ditertawakan masya rakut, 

Djarnuludi n Tarigan juga dari F'raksi Pe rsatua n Pem 
bangunan scgera menambahkan ad anya usu! agar per 
s id angan dinyatakan tertutup sebagai suatu kejutan. Dite 
gaskan o lch Tarigan se lanjut nya bahwa d ari awa l per 
s id angan forum Public Hearing tersebut sudah dinyatakan 
terbuka untuk umum. 

Djajad in i nurut. dari Fraksi AHHI menengahi dengan 
permintaan agar sidang diistirahatkan untuk memberikan 
waktu bagi pimpinan Sidang berembug. 

Pimpinan Sidang Ir. Haditirto menyetujui usu! tersebut 
dan meneusurkan agar sidang d iskors 10 atau 15 menit untuk 
mempertemukan perhedaan pend a pat kcdua Fruksi terse but 
di ruang terpisah dalam suatu forum lobbying. 

Tupi sa mpui jam 2:3.00 gaga! decapui kcsepukatan d a l am 
lobbying tersebut. Akibat insiden kccil itu akh irnya Pim 
pinan Si dang Ir. Haditirto mcnangguhkan Sidang untuk dit e 
iuskan Jumat pagi tanggal 16 Nopernbe r 1979. 

Selesui lobbying. kepada pers Suf'ri Helmi Tu nju ng men 
je ius ka n meru.ap a Fruksi nya bers ikerax. kurena alusa n yang 
dikemukakan oleh Fruksi Karya Pembungun an t id ak dupat 
diterima natar. Mcnurut Helmy. puda forum lobbying itu 
Pemhican, Fraksi Ka rya Pembangunan menambahkan 
a l axa n jangun "kukek" d ite l anj ang i di depan an ak d an cucu 
nya. "k ake k" yang dimaksud kan dul arn kata kiusan itu adaluh 
pihak Di rekvi Garuda. Sedang yang di mak-udkan dcnuan 
anak dan cucu adalah pihak para Pilot, dan Tehnisi GIA yang 
d atunj, rnemadati balkon tempat Public Hearing herlangsung. 
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Dalam bagian uraiannya Wiweko Direktur Utama GIA 
yang disampaikan di depan Public Hearing Gabungan Kornisi 
V dan IV DP!{ dengan Direksi GIA scbelurn terjadinya 
penundaan sidang, mengatakan bahwa setiap pengernbangan 
dan pembangunan perusahaan scperti halnya GIA, di ha 
dapkan kepada masalah kelangkaan modal. Oleh karena itu 
menurut Wiweko, daya pemupukan modal adalah hakekat 
setiap tujuan strategis dari pembangunan ekonomi. 

Dikatakannya bahwa daya pemupukan modal d apat ter 
cipta, bila ada kesediaan berkorban. Karenanya, Pempinan 
GIA menghimbau dan minta kesadaran dari semua karya 
wannya untuk prihatin. 

Prihatin dalam pengertian, menjauhi gaya hidup yang 
"over consurntive", bukan berarti harus hidup menderita. 
serba kekurangan, scrba "nisto". 

Diungkapkan selanjutnya bahwa akibat kebijaksanaan 
moneter 15 Nopember tahun 1978, dari bulan Nopernber 1978 
sampai April 1979 Garuda menderita rugi 5.8 milyar rupiah, 
sehubungan dengan naiknya biaya-biaya ekspl o itas i. Semen 
tara Penyesuaian tarif angkutan ud aru dalam negeri sendiri 
baru dapat dilaksanakan pada bu Ian �fa rel 1979. 

Se la in itu, akibat kenaikan nilai mata ua ng asi ng ter 
hadap mata uang rupiah, nampak menurunnya arus penurn 
pang d a ri Indonesia ke luar negeri. Kerugian yang diderita 
Garuda sebesar 5 juta dollar Amerika berkenaan dengan 
adanya "grounding" pesawat-pesawat DC-10 yang terjadi 
justru pad a waktu "peakseason". Dengan keadaan keuangan 
GIA seperti itu, kenaikan penghasilan bagi karyawannya 
baru dapat dilakukan pada bulan Oklober 1979. Se lanjutnya 
dikemukakan bahwa dari segi bi aya perusahaan, kenaikan 
penghasilan Karyawan itu berarti penambahan biaya sebe 
sar 15 pct. Sedang dari segi penghasilan Karyawan berarti 
kenaikan berkisar antara 5 sampai 50 pct. Tergantung besar 
nya penghasilan. 

T'ingkat atau jumlah penghasilan Karyawan GIA untuk 
tahun 1979 ini, oleh Wiweko disebutkan, meliputi 155,98 ribu 
rupiah. 

Dengan peri ncian, gaji pokok 3,85 ribu rupiah plus tun 
jangun pokok pegawai, tunjangan natura, tunjangan ke rja I 
dan II, tunjangan licence, perumahan. tu njangan khusus I dan 
II. 
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.Sedangkan besarnya pensiun yang· d iteri ma berupa 
pokok pensiun sebesar minimal 40 pct, maksimal 75 pct dari 
gaji pokok terakhir pegawai bersangkutan, di tambah tun 
jangan pokok pensiun 20 pct (bujangan) atau 30 pct rber 
keluarga) dari pokok pensiun, juga tunjangan natura yang 
berlaku waktu itu. Garuda seka rang ini mempekerjakan 17 
penerbang asing, mereka itu adalah Kapten pesawat DC-10. 
Hu bu ng an kerja dengan penerbang-penerbang be r 
kewarganegaraan asing itu berdasarkan kontrak berjangka 
yang dapat diperpanjang seti ap tahun. 

Bahkan, selama musim haji tahun ini, Garuda meng 
ontrak lagi untuk jangka waktu 3 bulan, 17 orang asing lain. 
Mereka itu terdiri kapten, co pilot dan juru-juru mesin udara 
pewawat DC-10. 

Penerbang-penerbang asing tersebut dari GIA masing 
masing menerima upah 5 ribu dollar Ame rika, a tau 3.125 juta 
rupiah setiap bulannya. Dalam upah itu, termasuk biaya per 
umahan, asuransi. pajak dan kesehatan. 

MENVNGGU; Sebagian dari 130 penerbang Garuda menunggu sambiL ber 
diri dan duduk di ruang lobby DPR Senayan hari Selasa sebelum mereka 
diterima Pimpinan Lembaqa Perwakilan Rakyat itu. 
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Sedang penghasilan penerbang putra Indonesia, sekitar 
seribu dollar Amerika sebulan tidak termasuk perumahan, 
asuransi, pajak dan kesehatan dan fringe benefits lainnya, 
baik bagi si penerbang maupun seluruh ke luarganya. 

Pertimbangan Garuda mempekerjakan penerbang asing, 
adalah untuk mengisi kekurangan penerbang. Agar GIA 
dapat terus menangani peningkatan permintaan jasa ang 
kutan intenasional yang erat kaitannya dengan usaha 
peningkatan kepariswisataan Indonesia, Selain itu juga 
untuk memanfaatkan ketrampilan dan pengetahuan mereka 
bagi pembinaan penerbang-penerbang muda Indonesia. 
6. Tujuh Anggota DPR-RI dari Fraksi Partai Demikrasi Indo 

nesia menggunakan hak bertanya. 
Tujuh Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia dalam 

suratnya kepada Presiden tanggal 27 Pebruari 1978 meng 
ajukan lima pertanyaan mengenai kasus GIA. 

Pertanyaan tersebut ialah : 
1. Apakah Presiden sudah mengetahui secara jelas meng 

enai sumber terjadinya keresahan di Garuda? Apakah 
alasan utama yang menyebabkan sehingga masalah 
Garuda menjadi berlarut-larut walaupun PANG 
KOPKAMTIB dan Menteri Perhubungan maupun bebe 
rapa pejabat lainnya turun tangan. 

2. Bagaimana tata hubungan perburuhan Pancasila menurut 
Bapak Presiden. Apakah kemerdekaan berserikat bagi 
buruh dan karyawan terjamin pada PT Persero dan swasta. 
Apakah peraturan perusahaan PT Garuda sudah men 
dapat pengesahan dari Departemen NAKERTRANS ? 
Bagaimana pelaksanaan lembaga tri partie di Garuda, dan 
apakah tidak mungkin ada organisasi profesi penerbangan 
dan sebagainya. 

3. Mungkinkah musyawarah antara Direksi dan karyawan 
Garuda dilaksanakan kalau pimpinan KORPRI yang juga 
anggota Direksi, sedangkan beberapa karyawan yang 
semestinya menjadi unsur permusyawaratan bahkan 
di berhentikan ? 

4. Apakah Bapak Presiden sependapat bahwa management 
tidakhanya berkenaan dengan masalah teknis seperti laba 
rugi, tetapi memerlukan pendekatan manusiawi her 
kenaan dengan service kepada masyarakat dan pembinaan 
karyawan? 
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Apakah sebabnya DirutGaruda sebagai penanggungjawab 
Utama tidak secara terbuka dengan rasa kebapakan 
mampu menampung dan mengatasi kemelut Garuda, 
sedangkan kita ketahui bahwa para penerbang dan 
karyawan Garuda bermaksud menyampaikan nasibnya 
secara terbuka dan ingin berdialog ? 
Bukankah dengan turut sertanya unsur Garuda dalam 
mengatasi kemelut tersebut ternyata bahwa Direksi 
Garuda telah kurang berwibawa ? 

5. Dapatkah Bapak Presiden menjelaskan kemajuan 
kemajuan perusahaan Garuda sejak berdirinya tentang 
jumlah jenis pesawat terbang yang digunakan, keun 
tungan/kerugian, hutang yang dilakukan, bagaimana 
pembelian-pembelian pesawat terbang dilakukan dan 
secara menyeluruh bagaimanakah masa depan Garuda ? 
Pertayaan mengenai Garuda oleh Anggota F. PDI itu, ber 

sama dengan pertanyaan lainnya menyangkut soal kebi 
jaksanaan ekonomi, pelaksanaan dan pengawasan pern 
bangunan oleh 20 Anggota Fraksi yang sama telah diteruskan 
kepada Presiden. 

7. Pengangkatan kembali Direktur Uta ma GIA Wiweko Soe 
pono, SE. 

Pimpinan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (F. POI) di 
DPR, Sabam Sirait, dalam keterangan persnya hari Senin 
tanggal 10 Maret 1980 menyatakan penyesalannya atas kebi 
jaksanaan Menteri Keuangan yang mengangkat kembali 
Wiweko Soepono sebagai Direktur Utama GIA. 

Dia mengajukan alasan, bahwa sampai saat ini persoalan 
GIA belum selesai, dan pertanyaan Anggota Fraksi Partai 
Demokrasi Indonesia kepada Presiden mengenai masalah itu 
belum dijawa b oleh Presiden. 

Menurut Pimpinan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia 
tersebut, apabila masa jabatan Wiweko memang sudah habis, 
ia bisa diangkat menjadi Pejabat Direktur Utama dulu, 
jangan langsung menjadi Direktur Utama lagi sebab per 
soalan GIA belum selesai. 

Maksudnya adalah "agar suara konstitusional" yang 
diajukan melalui hak bertanya oleh 7 orang Anggota DPR dari 
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia didengar sungguh 
sungguh oleh Pemerintah. 
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Harsono ILM. Wakil Ketua Fraksi Karya Pembangunan 
rnengutakan buhwa pengangkatan kembali Wiweko sebagai 
Di rektu r Uta ma GIA berdasarkan penilaian Di reks i. 

Dal am ha! ini ia rnengharapkan agar GIA benar-benar 
meningkalkan pelayanan musyarakat. 

Dalam kesempatan terpisah, Sufri Helmi Tanjung Ang 
gota Komisi V (Perhubungan) DPR dari Fraksi Persatuan 
Pembangunan menilai bahwa pengangkatan kembali Wiweko 
sebagai Direktur Utama GIA merupakan hak prerogatif Pre 
siden. 

Dal am hubungan ini. dia melihat pengangkatan kembali 
Wiweko adalah tindakan yang tidak bijaksana, karena kere 
sahan di dalam tubuh perusahaan milik Pemerintah ini 
bclum diselesaikan kc tingkat final. di samping jawaban 
Pemerintah terhadap pertanyaan Fruks i Partai Demokrasi 
Indonesia sendiri belum diberikan. 

Untuk itu, DPH akan tetap mengadakan kontrol terhadap 
Kepemimpinan Wiweko. Wiweko diangkat kembali sebagai 
Direktur Utama PT. Garuda Indonesian Airways (GIA) ber 
dasarkan Surat Keputusan \1enteri Keuangan tanggal 4 Maret 
197J. setelah pengangkatannya pad a 4 Januari 1975 yang ber 
akhir :; Maret. 

Di samping itu juga diangkat Salman Hardani sebagai 
Di reks i serta HAJ Lumenta dan Kusdjimatin sebagai Direk 
tur perusahaan tersebut. 

8. Jawahan Pemerintah alas Pertanyaan Tujuh Anggota DPH 
dari Fruksi Partai Demokrasi Indonesia mengenai soal 
(; L-\. 

Dalam Rapat Paripurna 
DPR-RI hari Senin, tanggal 
30 Juni 1980 Menteri Negara 
Riset dan Tehnologi Dr. Ir. 
B.J. Habibie dalam men 
jawab pertanyaan 7 orang 
Anggota DPR dari Fraksi 
Partai Demokrasi Indonesia 
mengenai persoalan GIA, 
mengemukakan antara lain 
sebagai berikut: 

.�enteri RU;tek. 8.J. Habihie. 
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Pemerintah dalam menangani kasus GIA mengadakan 
pendekatan-pendekatan yang bernafas manusiawi. Namun 
kiranya juga dapat difahami bahwa tidak semua masalah 
dapat segera terpecahkan, dan tidak semua keluhan dapat 
dipenuhi secara mememuaskan semua pihak. 

Dikatakannya bahwa pembinaan karyawan telah c'.ila 
kukan secara berencana dan teratur, berusaha memberi 
kepuasan kerja dan peningkatan ketrampilan. Semuanya 
dilakukan sejalan dengan modernisasi dan perluasan 
armada. 

Pimpinan perusahaan telah memberikan kesempatan 
kepada penerbang, tehnisi dan tenaga administrasi, untuk 
turut berkarya mengisi jabatan yang perlu ditambah secara 
bertahap. 

Sementara itu pelayanan kepada penumpang diperbaiki, 
diikhtiarkan ketepatan kedatangan dan pemberangkatan 
pesawat, serta penyelesaian yang baik atas barang-barang 
bawaan penumpang. 

Keluhan masyarakat selalu diperhatikan dalam usaha 
meningkatkan mutu pelayanan perusahaan kepada masya 
rakat. 

Selanjutnya ditegaskan oleh Dr. B.J. Habibie bahwa pirn 
pinan perusahaan membuka kesempatan bagi karyawan 
untuk mengajukan usul-usul perbaikan. Di lain pihak ter 
dapat kegiatan-kegiatan atau aksi-aksi yang melanggar di sip 
lin kerja dan merugikan perusahaan. 

Kegiatan-kegiatan yang merugikan kepentingan umum, 
pimpinan perusahaan harus mengambil tindakan-tindakan, 
yang sesuai dengan wewenangnya. Sedangkan Pemerintah 
berkewajiban, untuk memberikan bantuan kepada pimpinan 
perusahaan dalam menghadapi masalah-masalah yang 
karena sifat dan jangkauannya berbeda di luar kemampuan 
pimpinan perusahaan untuk mengatasinya sendiri. 

Mengenai sejumlah karyawan yang telah diberhentikan, 
Menteri mengemukakan, aiasannya ialah karena mereka 
melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar disiplin 
kerja, merugikan perusahaan dan dalam beberapa ha! 
malahan membahayakan keamanan penerbangan. 

Lebih lanjut Menteri Habibie mengatakan bahwa Peme 
rintah telah mengadakan rasionalisasi dan eflsiensi yang 
ketat dan konsisten, untuk membeli pesawat-pesawat terbang 
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baru. Karena peningkatan kemampuan dalam rangka melak 
sanakan missionnya itu, maka meskipun perbaikan gaji 
karyawan dan berbagai fasilitas sudah dilakukan, bagi seba 
gian penerbang dan tehnisi masih dirasa, kurang memadai. 
Apalagi digunakan perbandingan dengan ukuran inter 
nasional. 

Menurut Pemerintah pemberian penghasilan dan fasi 
litas-fasilitas lain dengan ukuran tingkat internasional, bukan 
saja tidak sepadan dengan kemampuan GIA, tetapi juga tidak 
sesuai dengan keadaan umum di Indonesia dewasa ini. Ada 
pula keinginan untuk mendirikan organisasi profesi di 
kalangan sejumlah penerbang, yang ada kaitannya dengan 
organisasi seprofesi di tingkat lnternasional. Menurut Men 
teri hal ini tak mungkin dilaksanakan, karena bagi per 
usahaan milik negara telah tersedia wadah bagi seluruh 
pegawai negeri dan karyawan seluruh perusahaan milik 
negara. Bentuknya ialah Korps Pegawai Republik Indonesia. 

Pembinaan karyawan diarahkan agar seluruh karyawan 
merasa ikut memiliki dan bertanggungjawab atas kelestarian 
dan kemajuan perusahaan penerbangan milik negara, dan 
bukan sekedar mencari nafkah. 

Dijelaskan selanjutnya, bahwa organisasi GIA maupun 
Korps Pegawai Republik Indonesia yang selama ini masih 
kurang efektif dimanfaatkan, akan terus ditingkatkan. 

C. Masalah Pertamina. 
1. Pertanyaan 7 Anggota DPR darl Fraksi Karya Pembangunan 

mengenai PERTAMINA. 

Pada pertengahan bulan Pebruari 1980, 7 Anggota DPR, 
dari Fraksi Kary a Pembangunan, yaitu Drs, C.J. Simanjuntak 
dan kawan-kawan, telah mengajukan pertanyaan kepada 
Presiden melalui Pimpinan DPR, mengenai masalah PER 
TAMINA. 

Pertanyaan tersebut selengkapnya adalah sebagai ber 
ikut: 
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Kepada Yth. 
Presiden Republik Indonesia melalui 
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 
Hepublik Indonesia. 
di 
JAKAHTA. 

Dengan hormat, 
Adalah menjadi salah satu sikap politik sejak semula 

bagi Golkar dan Fraksi Karya Pembangunan DPR-Rl di dalam 
menjalankan misinya mengemban tugas-tugasnya sebagai 
kekuatan sosial politik, yaitu keinginan kita untu k mem 
bangun pemeri ntahan yang bersih dan effisien. 
Sikap po l iti k ini tercermin pula melalui pernyataan 
pernyataan;kegiatan-kegiatan Anggota-anggota Fraksi Karya 
Pembangunan DPR-Rl dalam Sidang-sidang Komisi di DPR. 
Di dalam suasana yang demikian ini, kita semua menghadapi 
krisis yang menimpa PERTAMINA pada tahun 1975. 
Perasaan prihatin dan was-was serta terkejut meliputi kami. 
Sekalipun demikian, dengan keteguhan tekad untuk mene 
ruskan pembangunan ini, kami tetap mempunyai keyakinan 
bahwa hal-hal tersebut dapat diatasi dengan semestinya. 

Sejak terjadinya krisis yang menimpa PEHTAMINA pad a 
tahun 1975, Pemerintah telah mengambil -e runukai an 
langkah-langkah untuk mengatasinya. 
Keterangan mengenai masalah tersebut telah pu Ia pernah 
diberikan oleh Pemerintah kepada OPH seperti Keterangan 
Pemerintah mengenai Permasalahan PEHTAMINA di depan 
Hapat Gabu nga n Komisi I, VI, VII dan APBN DPR oleh Men 
teri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua BAP 
PENAS tanggal 25 Juni 1975, yang kemudian selalu diu langi 
kem bali pad a setiap rapat-rapat kerja antara Pemerintah dun 
Komisi VI DPR. 
Sejak itu pada dasarnya DPR telah memberikan kesempatan 
kepada Pemerintah untuk melanjutkan langkah-langkah 
yangperlu gun a memulihkan kembali keadaan PEHTAMINA. 
Adalah menjadi sikap kami dalam ha! ini bahwa Pemerintah 
tetap berkewajiban untuk memberikan penjelasan dari 
setiap perkembangan yang terjadi ataupun hasil-hasil yang 
dicapai dari langkah-langkah penertiban termaksud. Sikap 
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ini yang menyebabkan bahwa kami menganggap masalah 
PERTAMINA sampai saat ini belum selesai. 
Di dalam perjalanan waktu, dengan sangat terkejut kami 
membaca Surat Kabar yang menyebutkan adanya skandal 
mengenai uang bekas Asisten Umum Direktur PERTAMINA, 
yaitu almarhum H. Tahir dalam jumlah yang besar. 
Berita semacam itu menurut hemat kami seharusnya diung 
kapkan oleh Pemerintah dalam rangka penjelasan mengenai 
penertiban PERTAMINA dan bukannya merupakan berita 
yang dapat diketahui rakyat karena kebetulan terungkap 
dalam Surat Kabar. 
Ketika Kemudian kami ketahui bahwa skandal keuangan ter 
sebut telah diketahui dan ditangani oleh Pemerintah sejak 
tahun 1977, kami sungguh khawatir bahwa kasus-kasus 
seperti skandal semacam ini terdapat pula di bidang-bidang 
lain yang ditinjau dari semangat pembangunan adalah sangat 
bertentangan. 
Melihat hal ini kami merasa perlu untukmeminta agar Peme 
rintah dapat melaporkan kepada rakyat melalui Sidang Pleno 
Dewan Perwakilan Rakyat mengenai segala sesuatunya 
secara terbuka, terperinci dan tuntas. 
Sehubungan dengan hal terse but di atas kami mintakan pen 
jelasan dari masalah-masalah sebagai berikut: 

1. Apakah di samping kasus H. Tahir almarhum, Pemerintah 
tidak menemukan kasus-kasus yang sama ataupun seje 
nis ? 

2. Terhadap diri bekas Direktur Uta ma Pertamina, Dr. Ibnu 
Sutowo kami menilai bahwa terdapat kekurang jelasan 
penanganan yang dilakukan Pemerintah sarnpai sekarang 
ini. 
Ingin kami dapatkan keterangan apakah Pemerintah telah 
mengambil kesimpulan yang pasti mengenai kepe 
mimpinan Dr. Ibnu Sotowo selama ·beliau menjadi DI RUT 
PERTAMINA. 
Andaikata ada kesimpulan tersebut, apakah bukan wak 
tunya bahwa hal tersebut sekarang diungkapkan ? 

3. Melihat kasus H. Thahir almarhum tersebut apakah Peme 
rintah berpendapat bahwa hal itu terjadi sebagai akibat 
dari mekanisme pengelolaan PERTAMINA yang lemah di 
dalam pengawasan ? 
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4. Bagaimanakah posisi keuangan Pertamina, terutama 
mengenai penyelesaian hutang-hutang sampai sekarang 
ini ? 
Dan bagaimana penyelesaian yang diambil mengenai 
harta benda Pertamina yang ada ? 

5. Apakah tindakan yang diambil Pemerintah untuk men 
cegah terjadinya kasus seperti ini di Pertamina di bidang 
bidang lainnya ? 

Demikianlah hal-hal yang penting yang ingin kami sam 
paikan. Sesuai dengan pasal 34 dan 35 Tata Tertib DPR kami 
mengharap bahwa Pemerintah dapat memberikan kete 
rangannya di depan Sidang Pleno DPR-RI. 

Jakarta, 12 Pebruari 1980. 

Drs. C.J. Simanjuntak, Ir. Rachmat Witu 
lar, A.A. Oka Mahendra, SH, Djoko Su 
djatmiko, Drh. Barotodi, Drs. Fahrin 
Ilham dan Drs. Rivai Siata. 

Proses Penanganan terhadap pertanyaan Mengenai Per 
tamina. 

Pertanyaan 7 Anzgota DPR mengenai Pertamina setelah 
dibahas dalam Rapat-rapat Pimpinan, kemudian oleh 
Pimpinan sesuai bunyi Peraturan Tata Tertib Pasal 34 ayat (4) 
DPR, disampaikan kepada Presiden tanggal 21 Pebruari 1980, 
dan jawaban Pemerintah telah disampaikan oleh Menteri 
Sekretaris Negara dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 21 
Mei 1980. 
2. Usul mengadakan penyelidikan (Angket) mengenai Per 

tamlna oleh Anggota Santoso Donoseputro dan kawan 
kawan. 

Pad a aw al bulan Juli 1980 Pimpinan DPR tel ah menerima 
surat dari 32 Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi 
Indonesia, dan Fraksi Persatuan Pembangunan, yang ditan 
datangani oleh Santoso Donoseputro dan H.M. Sjarkawi Basri 
atas nama kawan-kawan. 

Surat terse but mengusulkan, agar DPR dapat membentuk 
Panitia Angket, yang bertugas untuk mengadakan penye 
lidikan mengenai PN. PERTAMINA. 
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Adapun bunyi surat tersebut selengkapnya adalah seba 
gai berikut : 

Jakarta, Juni 1980 
Kepada 
Yth. Saudara Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia 
di 
JAKARTA. 

Assalamu'alaikum Wr. Wb. 
Dengan horrnat, 
Berdasarkan pasal 8 Sub b dan pasal 15 Peraturan Tata 

Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan 
Ketentuan Undang-undang No 6/1954, maka yang bertanda 
tangan di bawah ini secara bersama-sama mengajukan usu! 
untuk mengadakan penyelidikan mengenai PN PERTAMINA 
dengan pembentukan suatu Panitia Angket, Alasan untuk 
mengadakan penyelidikan tersebut yang kami kemukakan 
adalah sebagai berikut: 
a. Undang-undang tentang PEHTAMINA No. 8 tahun 1971, 

yang disempurnakan dengan Undang-undang No 10 tahun 
1974, bertujuan agar PN PERTAMINA membangun dan 
melaksanakan pengusahaan minyak dan gas bumi dalam 
arti seluas-luasnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran 
Rakyat dan Negara serta menciptakan Ketahanan Nasio 
nal. 

b. Memahami tugas PN PRTAMINA dan menyadari betapa 
strategis dan vitalnya minyak dan gas bumi bagi kehi 
dupan ekonomi Rakyat dan Negara, seperti terbukti dari 
APBN 1980/1981 di mana sekitar 70% dari jumlah pene 
rimaan Negara sebesar Rp. 9.055,3 milyar didukung oleh 
penerimaan pajak perseroan minyak. 

c. Musi bah yang menimpa PN PERTAMINA tahun 1975, yang 
menyangkut hutangnya berjumlah sekitar US. s. 10,5 
milyar dengan nilai banding Rupiah sebesar Rp. 6.562,5 
mi Iyar, seperti dikemukakan juga dalarn Pidato-pidato 
Kenegaraan Presiden di depan Sidang Paripurna DPR 
merupakan peristiwa yang sangat merugikan Rakyat, 
Bangsa dan Negara serta melemahkan Ketahanan Nasio 
nal yang akibatnya tetap dirasakan sampai sekarang ini. 

205 



d. Keterangan Pemerintah mengenai masalah PN PER 
T AMIN A yang diberikan oleh Menteri Negara 
EKUIN/Ketua BAPPENAS Prof. Dr. Widjojo Nitisastro 
dalam Ra pat Gabungan Komisi I, VI, VII dan APBN ta.nggal 
25 Juni 1975 tidak memberikan kejelasan secara menye 
luruh. 

e. Jawaban Pemerintah atas IO (sepuluh) pertanyaan oleh 
Komisi I, VI, VII, DPR-RI perihal PERTAMINA, disam 
paikan oleh Menteri Pertambangan Prof. Dr. Ir. Sadli pada 
tanggal 20 Mei 1976, tidak mengungkapkan hal-hal yang 
baru dan latar belakangnya musibah PERTAMINA. 

f. Jawaban Pemerintah atas pertanyaan 7 (tujuh) Anggota 
DPR-RI Fraksi Karya Pembangunan lagi perihal musibah 
PERTAMINA dengan segala aspeknya, yang disampaikan 
oleh Menteri Negara SEKNEG, Soedarmono, SH, pada 
tanggal 21 Mei 1980, mengingatkan kita kembali kepada 
rangkaian peristiwa salah urus, penyelewengan, korupsi 
dan manipulasi yang dilakukan oleh berbagai pejabat 
penting yang sangat merugikan kepentingan Bangsa dan 
Negara serta citra tentang Orde Baru, Negara Hukum dan 
Pancasila. 
Keterbukaan dan kejelasan dalam menangani musibah 
PERTAMINA tidak tercermin dalam jawaban tadi, dan 
untuk sebagian besar hanya merupakan u langan rekaman 
jawaban Pemerintah yang terdahulu. 

g. Rapat-rapat Kerja dan Hearing yang sangat banyak jum 
lahnya sejak tahun 1975 sampai dengan 1980 tentang PER 
T AMINA dengan Komisi-komisi DPR-RI yang ber 
sangkutan, juga tidak menambah kejelasan persoalannya. 

h. Keterangan Menteri Pertambangan dan Energi Prof. Dr. Ir. 
Soebroto dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR-RI 
tanggal 18 Juni 1979 bahwa PERTAMINA dalam PELITA 
III, membutuhkan dana sebesar US.$. 17,5 milyar untuk 
eksplorasi, produksi minyak - gas bumi, proyek LNG, 
kilang di Batam, hydrocraker di Dumai, proyek petrokimia 
dan sebagainya, mengingatkan kita akan tanggung jawab 
yang sangat besar, yang dipikul oleh Rakyat dan Bangsa 
Indonesia dan karenanya pengawasan dan penyelidikan 
yang ketat senantiasa diperlukan. 

i. Pinjaman Iangsung yang disetujui antara Japan National 
Oil Coy, dengan PN PERTAMINA sebesar US.$. 160 juta, 
yang disalurkan lewat INOCO tanggal 8 Juni 1979 untuk 
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eksplorasi dan eksploitasi, dengan syarat pengembalian 
hutang plus bunga kompensasi yaitu 40% dari hasil pro 
duksi ladang-ladang minyak yang menghasilkan setahun, 
ditambah 10% lagi dari hasil Iadang-Iadang tadi yang 
diekspor oleh PERTAMINA sangat menguntungkan pihak 
.Ie p a n g dan mengingatkan kita kembali k e p a d a 
pinjaman-pinjaman PERTAMINA pola lama. 

j. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan tahun 
1978-1979, yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia mengkonstatir bahwa : 
a). Pola organisasi PERTAMINA yang diatur dalam 

KEPPRES 44 tahun 1975, khususnya dalam melak 
sanakan PELITA III, tidak lagi dapat mengimbangi 
perkembangan baru dunia perminyakan. 

b). Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi yang sempurna 
tidak tercapai. 

c). Masih adanya tanggung jawab kembar (grey areas). 
d), Prinsip desentralisasi lebih tepat dari sentralisasi. 
e). Pengelompokan fungsional pada management tingkat 

atas perlu dipersempit. 
f), Perlu penyesuaian organisasi wilayah dengan kegiatan 

operational. 

Demikianlah beberapa alasan yang kami kemukakan 
kepada Saudara Pimpinan. Alasan-alasan yang kami kemu 
kakan tersebut di atas, membuat kita semua sangat prihatin, 
yaitu prihatin karena masalah yang lama belum juga ter 
selesaikan dengan tuntas, sedangkan masalah-masalah baru 
yang kita hadapi perlu diamati, diteliti, diikuti dan terus 
menerus diselidiki secara cermat, demi kelangsungan 
hidupnya PERTAMINA dan manfaatnya PERTAMINA untuk 
rakyat, bangsa dan negara yang diamanatkan oleh Undang 
undang Dasar 1945. 

Angket yang kami usulkan adalah menyeluruh yang ber 
arti secara prinsip menyangkut masalah-masalah : 
a. Management. 
b. Administrasi termasuk accounting. 
c. Hu k um. 
d. Hubungan dengan pihak ketiga di dalam maupun di luar 

negeri. 
Hak Angket adalah hak DPR yang wajib kita laksanakan. 

Bapak Presiden Soeharto setiap kali menghimbau dalam 
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pidato Kenegaraan agar supaya DPR lebih berfungsi, bukan 
secara formal tetapi juga dalam substansinya. 

Untuk memenuhi ketentuan Tata Tertib bersama ini kami 
lampirkan sistim kerja dan Rencana Anggaran Panitia Ang 
ket. 
1. Santoso Dono Seputro ttd. 
2. H.M. Sjarkawie Basri ttd. 
(ditanda tangani oleh 32 orang Anggota. 

Proses Pembahasan Usu) Angket Santoso Donoseputro. 
a. Sesuai dengan ketentuan Tata Tertib pasal 15 dan 16, maka 

usu! ini telah disampaikan kepada Pimpinan DPR, kemu 
dian usu! beserta penjelasan-penjelasannya serta ran 
cangan biaya yang diperlukan, dibagikan kepada para 
Anggota Dewan dan disampaikan kepada Presiden, sete 
lah diumumkan di dalam rap at Paripurna Dewan tanggal 5 
Juli 1980. 

b. Oleh karena segera setelah usu! ini masuk, DPR menjalani 
masa reses, maka baru pada tanggal 14 Agustus 1980, masa 
lah ini dibicarakan dalam rapat Pimpinan Dewan. 

c. Dalam rapat Pimpinan tersebut diputuskan, agar usu! 
untuk mengadakan Angket mengenai PERTAMINA ini 
dibicarakan dulu dalam forum pertemuan antara Pim 
pinan Dewan dengan Pimpinan Fraksi-fraksi, dan agar 
usul ini dapat diproses seperti waktu-waktu DPR mem 
proses mengenai NKK. 

d. Akhirnya pada tanggal 13 September 1980 berlangsunglah 
Lobbying antara Pimpinan Dewan dengan segenap Pim 
pinan Fraksi untuk membicarakan usu! Santoso Dono 
Seputro dan kawan-kawan. 

e. Lobbyingtanggal 13 September 1980 ini memutuskan : oleh 
karena adanya perbedaan-perbedaan pendapat, rneng 
enai proses selanjutnya dari usu! Angket ini, maka rneng 
enai masalah ini akan dilobbykan kembali pada tanggal 16 
September 1980. 

f. Dalam Lobbying kedua inipun tidak ada kata mufakat, 
maka kemudian disimpulkan, bahwa dalam rapat Badan 
Musyawarah yang akan diadakan pada tanggal 25 Sep 
tember 1980 Pimpinan DPR akan melaporkan mengenai 
usaha-usaha atau langkah-langkah yang telah ditempuh 
oleh Pimpinan DPR untuk menanggapi Usu) Pembentukan 
Panitia Angket ini, baik penangannya maupun posisinya, 
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g. Dalam rapat Badan Musyawarah tanggal 25 September 
1980 Pimpinan Dewan sesuai kesimpulan Lobby tanggal 16 
September 1980 telah melaporkan mengenai proses pena 
nganan dan posisi dari pada Usul Angket dari Santoso 
Dono Seputro ini. Pimpinan melaporkan, setelah meng 
alami 2 kali Lobby yaitu tanggal 13 dan 16 September 1980 
belum ada kata mufakat mengenai proses selanjutnya 
mengenai Usu! Angket ini maka Pimpinan Dewan belum 
dapat mencantumkannya di dalam Rancangan Acara 
Rapat-rapat DPR. 
Maka Pirnpinan kemudian menyerahkannya kepada 
Badan Musyawarah, langkah-langkah apa yang perlu 
diambil. 
- Dalam rapat ini, Fraksi PDI mengusulkan agar Badan 

Musyawarah menjadwalkan waktu mengenai kapan 
Usul mengadakan Angket ini diacarakan dalam rapat 
Paripurna, untuk diambil keputusan. 

- Fraksi PP : mendukung usul PDI. 
- Fraksi KP menerima laporan Pimpinan, tetapi 

tidak memberi komentar apapun 
mengenai materi. 

- Fraksi ABRI : atas usul PDI, Fraksi ABRI akan mern- 
pertimbangkannya. 

Akhirnya rapat Badan Musyawarah tanggal 25 September 
1980 memutuskan : bahwa masalah ini akan dibawa kern 
bali datarn rapat Badan Musyawarah tanggal 23 Oktober 
1980 (sesudah DPR sidang kembali), dengan didahului lob 
bying ke arah pertemuan pendapat tentang cara yang 
paling baik untuk menangani masalah ini. 

h. Rapat Badan Musyawarah tanggal 23 Oktober 1980, kem 
bali mendengarkan laporan Pimpinan tentang proses 
penanganan usu! untuk mengadakan Angket mengenai 
PERT AMIN A yang pada intinya dilaporkan, bahwa karena 
masa reses yang amat srngkat, Pimpinan belum sempat 
mengadakan rembugan-rembugan dengan Pimpinan 
pimpinan Fraksi dan bclum menemukan cara yang paling 
baik untuk menangani usul ini. 

i. Setelah melalui rapat-rapat Pimpinan DPR, maka pada 
tanggal 3 Nopember 1980 diadakan lobbying kembali 
antara Pimpinan Dewan dengan Pimpinan Fraksi-fraksi 
kecuali untuk membicarakan masalah ini kembali, 
syukur-syukur ada perkembangan baru yang dapat mem- 

209 



bawa masalah ini kepada penyelesaianyangtuntas. Tetapi 
dalam lobby tanggal 3 Nopember 1980 ini diputuskan, agar 
usu) Pembentukan Panitia Angket ini ditangguhkan pern 
bicaraannya, sampai munculnya Usul-usul/perkembang 
an baru dari pihak Pengusul. 

j. Hasil Lobbying ini kemudian dibawa dalam rapat Badan 
Musyarawah tanggal 13 Nopember 1980, Dalam rapat 
Bad an Musyawarah ini em pat Fraksi telah menyampaikan 
pendapatnya. 

Fraksi ABRI : menyetujui apa yang telah dicapai dalam 
lobbying tanggal 3 Nopernber, yaitu dipen 
dlngkannya masalah angket ini, sampai ada 
perkembangan baru. 

Fraksi K.P. Setuju masalah ini ditangguhkan dulu 
pembicaraannya. 

Fraksi P.P. Sambil menunggu perkembangan baru 
dari pihak Pengusul, maka Fraksi Per 
satuan belum bisa memberikan tanggapan. 
Fraksi ini mengusulkan agar Pimpinan 
memberitahukan mengenai hal ini kepada 
para Pengusul. 

Fraksi POI Mengusulkan diadakan lobbying kembali 
antara Pimpinan DPR dengan Pimpinan 
Fraksi-fraksi, mungkin di dalam Lobbying 
tersebut ada perkembangan-perkembangan 
baru ke arah penyelesaian bersama. 

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

para Pengusul. 
2. Sesudah ada respons dari Pengusul (rnisalnya apakah 

akan diteruskan Usulnya), baru Pimpinan akan melob 
bykan kembali, dengan harapan Fraksi-fraksi mem 
punyai pemikiran-pemikiran untuk mempertemukan 
pe ndapat antar Fraksi-fraksi. 

Akhirnya Usu! untuk mengadakan Angket mengenai 
Pertamina oleh Santoso Dono Seputro dan kawan-ka wan 
tldak dlproses lebih lanjut oleh DPR-RI dalam periode 
yang bersangkutan, karena ternyata para Pengusul setelah 
diberi tahu tentang perkembangan hasil Lobbying, tidak 
mengusulkan untuk diteruskan usulnya, sehingga dengan 
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demikian Alat-alat Kelengkapan Dewan tidak mem 
bahasnya lebih lanjut. 
Sama halnya dengan Usu! Interpelasi H. Syafii Sulaiman 
dan kawan-kawan mengenai Normalisasi Kehidupan 
Kampus, maka Usu! AngketSantoso Dono Seputro ini tidak 
menjadi Usu! Angket DPR-RI. 

D. Pernyataan Keprfhatinan. 
1. Pertanyaan 19 Anggota DPR. 

Pimpinan DPR telah menerima "Pernyataan Kep 
rihatinan" yang ditandatangani oleh 50 orang Anggota Masya 
rakat yang kemudian dikenal dengan "Petisi 50". 

Pirnpinan DPR kemudian meneruskannya kepada Pim 
pinan Fraksi-fraksi pada tanggal 14 Mei 1980. Dua bulan 
kemudian, tepatnya pada tanggal 12 Juli 1980, Pimpinan DPR 
telah menerima pertanyaan 19 orang Anggota DPR mengenai 
"Pernyataan Keprihatinan". 

Penyampaian pertanyaan tersebut adalah sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam pasal 34 Peraturan Tata Tertib 
DPR-RI. 

Adapun bunyi pasal 34 tata terit DPR-RI adalah sebagai 
berikut: 

Pasal 34 
(1) Setiap Anggota DPR secara perseorangan maupun 

bersama-sama dapat mengajukan pertanyaan kepada 
Presiden. 

(2). Pertanyaan itu harus tertulis, disusun singkat serta jelas 
dan disampaikan kepada Pimpinan DPR. 

(3) Apabila dipandang perlu, penanya, Pimpinan Fraksinya 
dan atau Pimpinan DPR dapat memberi/meminta pen 
jelasan tentang pertanyaan tersebut. 

(4) Pimpinan DPR setelah meneruskan pertanyaan itu 
kepada Presiden dengan disertai permintaan agar supaya 
mendapat jawaban dalam waktu yang sesingkat 
singkatnya, membagikan pertanyaan tersebut kepada 
para Anggota. 

(5) Sebelum disampaikan kepada Presiden, pertanyaan itu 
tidak dapat diumumkan. 

Kemudian sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (4), 
Pimpinan DPR-RI telah meneruskan Pertanyaan yang diaju- 
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kan oleh 19 Anggota DPR-RI tersebut kepada Presiden, 
dengan Surat Pengantar Nomor: Cl.09/K-D/1698/DPR-RI/1980 
tanggal 14 Juli 1980, yang ditandatangani oleh Ketua DPR-RI 
Daryatmo. 

Adapun bunyi selengkapnya dari pertanyaan tersebut 
ialah sebagai berikut : 

Jakarta, 5 Juli 1980 

Hal: Pengajuan hak bertanya 

Kepada 
Yth. Saudara Presiden R.I. 
melalui 
Pimpinan D.P.R.-R.I. 
JAKARTA 

Assalamu'alalkum wr. wb. 
Dengan hormat kami beritahukan bahwa Pimpinan DPR-RI 
dengan suratnya tanggal 14 Mei 1980, nomor: 
B.10/KD/1502/DPR-RI/80 telah menyampaikan/meneruskan 
kepada Pimpinan Fraksi Pernyataan Keprihatinan yang 
ditandatangani oleh 50 Warga Negara Indonesia seperti ter 
lampir. 
Pernyataan Keprihatinan itu telah disampaikan oleh utusan 
para penandatangan kepada Pimpinan DPR-RI dan kepada 
Pimpinan Fraksi-fraksi bulan Mei yang lalu. 

Kemudian, meskipun "Pernyataan Keprihatinan" ter 
sebut tidak disiarkan oleh media massa Indonesia, ternyata 
disiarkan secara luas oleh media massa luar negeri yang 
kemudian masuk kembali atau dipancarkan ke Indonesia. 
Dan selain itu, oleh beberapaPejabat Negara dalam berbagai 
briefing-briefingnya sering diungkapkan adanya pernyataan 
50 orang yang disampaikan kepada DPR-RI, dan cara 
penyampaiannya menghangatkan suasana, sehingga menim 
bulkan berbagai tanda-tanda yang merisaukan. 
Berhubung dengan kenyataan yang demikian itu maka 
dengan menggunakan pasal 34 Tata Tertib DPR-RI, kami 
Anggota-anggota DPR-RI yang bertandatangan di bawah ini 
mengaiukan beberapa pernyataan kepada Saudara Presiden 
sebagai berikut : 
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1. Apakah Saudara Presiden sependapat dengan kami bahwa 
Pernyataan Keprihatinan tersebut mengandung hal-hal 
yang sangat penting dan selayaknya mendapat perhatian 
semua pihak, terutama Dewan Perwakilan Rakyat dan 
Pemerintah ? 

2 . Apakah Saudara Presiden sependapat dengan kami, 
bahwa Rakyat Indonesia selayaknya dapat memperoleh 
keterangan dan penjelasan yang lengkap dan terperinci 
mengenai duduk persoalan sebenarnya yang disebutkan 
atau dipertanyakan dalam Pernyataan Keprihatinan ter 
maksud melalui Sidang Paripurna Dewan Perwakilan 
Rakyat? 
Demik.ianlah pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan, 

dan bersama ini kami lampirkan Pernyataan Keprihatinan 
sebagai bahan Saudara Presiden memberikan tanggapan dan 
penjelasan, terutama menyangkut maksud tujuan pidato 
Saudara Presiden pada Rapim ABRI di Pekanbaru tanggal 27 
Maret 1980 dan pad a HUT Kopasanda tanggal 16 April 1980. 

Kami akan gembira dan berterima kasih sekiranya Sau 
dara Presiden dapat menyampaikan jawaban dan 
keterangan-keterangan tersebut pada kesempatan pertama 
di depan Sidang Paripurna DPR-RI sebagaimana lazimnya. 

Terima kasih alas perhatian Saudara Presiden. 
Sebagaimana disebutkan di atas, surat pertanyaan 

kepada Presiden itu disertai lampiran "Pernyataan Ke 
prihatinan" yang ditandatangani oleh 50 Warga Negara Indo 
nesia tertanggal 5 Mei 1980. 

Nama-nama 19 Anggota DPR yang mengajukan per- 
tanyaan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Usep Ranawijaya. 
2. A. Chalik Ali. 
3. Sulaiman Dwidjosukarto. 
4. H.M. Yusuf Hasjim. 
5. H. Moechammad Baidhowi. 
6. H. Muchtar Rosyidi. 
7. K.H. Ali Yafie. 
8. H.M. Munasir. 
9. H. Hizbullah Huda. 

10. Ors. Zaidan Djauhary. 
11. Ors. H. Rachmat Muljomiseno. 
12. Ny. H. Asmah Sjahrani. 
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13. Ny. Masrafah Ali Masjhar. 
14. Ny. S.A. Wahid Hasyim. 
15. Iman Churmen. 
16. Imron Rosyadi, SH. 
17. H. Mutadho Makmur. 
18. Sutanto Martoprasono. 
19. Soeleiman Fadeli. 

2. Tanggapan Beberapa Anggota DPR-RI terhadap pertanyaan 
19 Anggota DPR-RI llengenai "Pernyataan Keprihatinan". 

Berbeda dengan penggunaan Hak Bertanya yang ada 
sebelumnya, seperti pertanyaan soal PN Pertamina, soal 
Policy Ekonomi dan Pembangunan, Soal BNI 1946, yang 
semuanya sudah dijawab oleh Presiden, tapi pada saat-saat 
setelah d i ajukannya pertanyaan oleh 19 Anggota DPR-RI 
mengenai "Pe rnyataan Keprihatinan" atau yang lebih dike 
nal dengan nama "Petisi 50''. lalu timbul berbagai penafsiran 
tentang ada tidaknya kewajiban pada Presiden untuk mern 
berikan jawaban alas hak bertanya pada Anggota DPR-RI, 
seperti yang diatur dalam pasal 34 dan 35 Peraturan Tata 
Tertib DPR-RI. Secara nyata-nyata memang tidak ada kalimat 
yang mewajibkan kepada Presiden untuk harus memberikan 
jawaban atas hak bertanya yang ada pada Anggota DPR itu. 
Bunyi selengkapnya dari pada pasal 35 Peraturan Tata Tertib 
DPR-RI adalah sebagai berikut : 
(1). Apabila jawaban atas pertanyaan yang diajukan seba 

gaimana dimaksudkan dalam pasal 34 disampaikan oleh 
Presiden dengan tertulis, maka tidak diadakan pern 
bicaraan dengan lisan. 

(2). Penanya dapat meminta supaya pertanyaan tersebut 
dijawab dengan lisan. 

(3). Apabila Presiden menjawab dengan lisan, maka penanya 
dalam rapat yang ditentukan untuk itu dapat rneng 
emukakan lagi dengan singkat penjelasan tentang per 
tanyaannya supaya Presiden dapat memberikan keter 
angan yang lebih luas tentang soal yang terkandung di 
dalam pertanyaan itu. 
Dal am ayat (1) dan ayat (3) diawali dengan perkataan 

apabila dan dalam ayat (2) ada kalimat penanya dapat 
meminta, jadi dalam kedua ungkapan ini tidak tergambar 
adanya kewajiban bagi yang ditanya untuk memberikan 
jawabannya. 
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3. Jawaban Presiden Alas Pertanyaan 19 Anggota DPR-RI 
Mengenai "Pernyataan KeprihatinaniPetisi 50". 

Berbeda dengan jawaban-jawaban Pemerintah atas 
Pertanyaan-pertanyaan Anggota DPR mengenai PER 
TAMINA, BNI 1946, dan GIA,Yangjawaban-jawabannya dibe 
rikan secara lisan di dalam rapat Paripurna DPR-RI, maka 
jawaban Pemerintah mengenai pertanyaan 19 Anggota DPR 
mengenai "Pertanyaan Keprihatinan" ini, diberikan secara 
tertulis dalam bent.uk Surat Presiden RI kepada Ketua 
DPR-RI, dengan Nomor Surat: B-Pres/7/1980 tertanggal 31 
Juli 1980. 

Jawaban Presiden ini terdiri dua macam, yaitu surat 
surat Presiden kepada Ketua DPR-RI dan lampirannya seba 
nyak tiga buah, masing-masing berisi teks Pidato Presiden di 
Pakanbaru, Cijantung, dan transkripsi Pidato di tern pat sama. 

Isi selengkapnya surat kepada Pimpinan DPR tersebut 
sebagai berikut: 

"Menghubungi surat Saudara tanggal 14 Juli 1980 yang 
meneruskan pertanyaan 19 Anggota DPR-RI kepada say a 
berdasarkan ketentuan pasal 34 Tata Tertib DPR-RI, 
maka bersama ini saya sampaikan sebuah naskah pidato 
tertulis dan sebuah transkripsi pidato saya di hadapan 
Rapim ABRI pada tanggal 27 Maret 1980 di Pakanbaru 
dan sebuah transkripsi sambutan saya pada Hari Ulang 
Tahun ke-28 KOPASSANDA (Komando Pasukan Sandi 
Yuda, red) pada tanggal 26 April 1980 di Cijantung, 
Jakarta. 
Saya harap kesediaan Saudara untuk meneruskan nas 
kah dan transkripsi tersebut kepada para penanya Ang 
gota DPR yang terhormat, untuk dipakai sebagai bahan 
utama dalam menanggapi secara benar masalah yang 
bersangkutan. 
Saya yakin para penanya sebagai Anggota-anggota DPR, 
Wakil-wakil rakyat yang telah banyak memiliki peng 
alaman politik, dengan membaca baik-baik pidato 
pidato yang saya sampaikan itu, akan dapat memahami 
maksud serta isi pidato-pidato saya tersebut, sehingga 
dengan demikian dapat merupakan jawaban yang 
memadai alas hal-hal yang dipertanyakan itu. 
Namun, seandainya para penanya yang terhormat masih 
merasa bahwa bahan-bahan yang disampaikan itu 
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kurang memadai, maka saya mempertimbangkan agar 
para penanya yang terhormat menyalurkan per 
tanyaannya itu melalui rapat-rapat Komisi DPR sesuai 
dengan Peraturan Tata Tertib DPR. 
Dalam kesempatan itu Pemerintah - dalam ha! ini menu 
gaskan kepada Menteri HANKAM/PANGAB- dengan 
senang hati akan memberikan penjelasan-penjelasan 
tambahan yang diperlukan, khususnya yang menyangkut 
latar belakang dari adanya "Petisi 50 orang" yang diper 
soalkan oleh para penanya yang terhormat. 
Demikian alas perhatian Saudara saya sampaikan te - 
rima kasih". 

Atas pertanyaan Wartawan, Ketua DPR Daryatmo me 
ngatakan, bahwa nengan jawaban demikian, ia menilai 
bahwa Presiden sungguh-sungguh telah memperhatikan per 
tanyaan 19 Anggota DPR ini, sehingga cepat menjawab, tidak 
menunggu sampai masa sidang dibuka lagi. 

Ketua DPR Daryatmo menunjuk Peraturan Tata Tertib, 
bahwa pertanyaan-pertanyaan itu tidak harus dijawab dalam 
sidang Paripurna DPR secara lisan, "terserah pada Presiden, 
sekalipun para penanya minta dijawab secara lisan". 

"Namun dengan jawaban langsung Presiden tersebut, 
terlihat bahwa Presiden memberi penghargaan yang 
tinggi pada DPR. Justru dengan jawaban demikian 
DPR-Rl tidak merasa disepelekan demikian menurut 
Ketua DPR Daryatmo". 

E. KASUS-KASUS DI B.N.I. 1946. 

I. Pertanyaan 15 Anggota DPR tentang Kasus-kasus B.N.I. 
1946. 
Pimpinan DPR pada tanggal 8 Maret 1980telah menerima 

pertanyaan 15 Anggota DPR untuk diteruskan kepada Pre 
siden. 

Pertanyaan-pertanyaan tersebut berkisar kepada 
masalah-masalah dan kasus-kasus yang timbul di dalam 
tubuh B.N.l 1946, dan dimintakan agar Pemerintah dapat 
menanganinya secara tuntas. 

Adapun pertanyaan tersebut selengkapnya sebagai ber 
ikut : 
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Jakarta, 7 Maret 1980. 
Perihal : Pertanyaan tentang 

Kasus-kasus BNI 1946 

Kepada 
Yth. Bapak Presiden R.I. 
melalui Pimpinan DPR-RI 
di 
JAKARTA. 

Assalamu'alaikum Wr. Wb. 
Setelah kami mengikuti daan mengamati masalah 

masalah dan kasus-kasus yang timbul di dalam B.N.I. 1946, 
yang telah diungkapkan baik oleh Pejabat-pejabat Peme 
rintab maupun oleh mass-media, dirasakan sangat perlu 
Pemerintah menangani secara tuntas, agar masalah-masalah 
dan kasus-kasus yang menimpa P.N. PERT AMINA, tidak ter 
jadi dalam tubuh B.N.I. 1946. 

Sehu bungan dengan itu, sesuai dengan bunyi pasal 34 dan 
35 Tata Tertib DPR-RI, bersama ini kami Jampirkan 
masalah-masalah dan kasus-kasus berikut pertanyaan 
pertanyaan yang kami mohon Bapak dapat memberikan 
jawaban secara lisan. 

Kemudian atas perhatian dan jawaban Bapak, kami 
mengucapkan terima kasih. 

Wassalamu'alaikum Wr. Wb. 
Hormat kami, 

1. Hamzah Haz B.Sc. 
2. H. Hizbullah Huda S. 
3. Drs. H.A. Chalik Ali. 
4. H. Aminuddin Aziz. 
5. Drs. A. Ghazalie Masroeri. 
6. Drs. H.A. Chalid Mawardi. 
7. Drs. H. Razali Sabi!. 
8. Mustafa Hafas. 
9. Drs. A. Zaidan Djauhari. 

10. S a i f u d d i n. 
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217 



Pertanyaan-pertanyaan : 

1. Apakah benar Pemerintah sudah mengetahui secara 
pasti bahwa I.I., bekas Pimpinan Cabang BNI'46 Hong 
kong sudah diberhentikan sebagai karyawan BNI'46 tat 
kala Menpan Sumarlin dan Ketua OPSTIB Laksamana 
Sudomo menjelaskan ha! tersebut kepada pers tanggal 16 
Pebruari 1979 setelah sebelumnya melapor kepada 
Bapak Presiden ? 

2. Apakah Pemerintah mengandung niat untuk menuntut I.I. 
ke depan Pengadilan mengingat Negara telah dirugikan 
sekitar Rp. 4 milyar? 

3. Apakah turb adap Nasabah yang telah melakukan peni 
puan terhadap BNI'46 Ca bang Hongkong tidak dilakukan 
penuntutan di muka Pengadilan ? 
Apakah N asabah yang tel ah melakukan penipuan ten tang 
BNI'46 ini masih menjadi Nasabah aktif dalam BNI'46? 
Apakah Pemerintah bersedia menyebutkan nama Nasa 
bah tersebut agar dapat diketahui kalangan masyarakat 
secara luas ? 

4. Apakah Pemerintah sudah melakukan penuntutan ter 
hadap Nasabah BNI'46 Cabang Hongkong dalam kasus 
manipulasi kredit sejurnlah US $ 12,8 juta, atau sekitar 
Rp. 5 milyar ? 
Manakala sudah dilakukan bagaimmana hasilnya ? 
Seperti dijelaskan oleh Pemerintah bekas Pimpinan 
Caba ng BNl'46 Hongkong periode tersebut sudah 
meninggal dunia. 

5. Apakah memang sebenarnya Direksi BNI'46 sama sekali 
tidak mengetahui pemberian-pemberian kredit yang 
dilakukan oleh Pimpinan-pimpinan Cabang BNI'46 
Hongkong seperti tersebut di atas? 
Kalau tidak mengetahui, bagaimanakah mekanisme 
pengawasan intern BNI'46 dalam penanganan kredit 
kredit dalam negeri dan Juar negeri. 

6. Apakah Pemerintah secara teratur selalu melakukan 
pemeriksaan dan penilaian terhadap Nasabah-nasabah 
yang kreditnya kurang lancar yang dapat dikatagorikan 
sebagai kredit macet? 

7. Apakah Pemerintah dapat menjelaskan berapa besar 
kredit yang diberikan kepada Pengusaha-pengusaha Pri- 
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bumi dan non Pribumi sampai dengan tahun 1979 pada 
BNl'46 dan Bank-bank Pemerintah lainnya ? 

8. Apakah Pemerintah telah memiliki inventarisasi 
kekayaan BNl'46 dan Bank-bank Pemerintah lainnya dan 
harap dapat diperinci inventarisasi kekayaan Bank ter 
sebut? 

9. Apakah benar bahwa di kalangan perbankan Pemerintah 
ada istilah "Kredit Komando" yang artinya perintah 
Direksi kepada Ca bang untuk memberikan kredit kepada 
seseorang (tanpa usu! Cabang)? 

10. Apakah akibat perubahan kurs karena Knop 15 BNI'46 
dan Bank-bank Pemerintah lainnya mengalami keun 
tungan ? Kalau ada digunakan untuk apa ? 

11. Menurut pengamataan kami berdasarkan informasi yang 
ada posisi kredit BNI'46 per 31 Oktober 1979 adalah 
Rp. 633.694.786.000,- Sedangkan digolongkan lancar 
adalah Rp. 527.215.601.000,- 
Adapun outstanding pinjaman macet per 31 Oktober 1979 
adalah: 
a. Kurang lancar 
b. Golongan yang diragukan 
c. Golongan yang dianggap rugi 
d. Bunga yang tertunggak 

Rp. 26.729.044.000, 
Rp. 63.663.267.000, 
Rp. 16.096.874.000, 
Rp. 27.577.214.000,- 

Dalam hubungan ini dipertanyakan berapa posisi kredit 
BNI'46 sampai dengan akhir Desember 1979 berikut per 
incian kredit macet seperti perincian yang dlgolong 
golongkan tersebut. 

12. Berapa jumlah kerugian BNI'46 sebagai akibat kredit 
macet dan manipulasi di kalangan petugas Bank? 

13. Apakah timbulnya kemacetan Kredit, kebobolan dan 
manipulasi yang terjadi dalam BNI'46 di luar tanggung 
jawab Direksi ? 

14. Bagaimana peranan Bank Indonesia dalam 
pengawasan-pengawasan kredit yang dilakukan oleh 
Bank-bank lainnya, sepanjang yang kami ketahui pem 
berian kredit dalam jumlah tertentu, harus mendapat 
persetujuan Bank Indonesia. 

15. Apakah pengertian dan penjabaran "RAHASIA BANK" 
bagi pihak di luar perbankan ? 
Penjelasaan ini sangat diperlukan dalam rangka par- 
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tisipasi masyarakat untuk mengawasi aktifitas dan 
kegiatan Bank-bank Pemerintah ? 

2. Proses Penanganannya. 
Sesuai dengan Peraturan Tata Tertib pasal 34 dan 35, 

maka oleh Pimpinan DPR, setelah dibahas dalam Rapat Pim 
pinan, maka pertanyaan tersebut diteruskan kepada Pre 
siden RI, dengan suratnya tertanggal 11 Maret 1980, dengan 
permintaan, agar pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat 
dijawab dalam suatu Rapat Paripurna Dewan. 

Adapun jawaban atas pertanyaan tersebut dilaksanakan 
dalam rapat Paripurna DPR-RI tertanggal 30 Juni 1980, 
disampaikan oleh MENPAN DR. J.B. SUMARLIN. 

III. Pembahasan Rancangan Undang-undang Hukum Acara 
Pidana. 
1. Pembicaraan Tingkat 1/Keterangan Pemerintah. 

Rancangan Undang-undang tentang Hukum Acara 
Pidana disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat RI dengan Amanat Presiden No 
mor R.06/PU/9/1979 pada tanggal 12 September 1979 dan 
diumumkan dalam Ra pat Paripurna Dewan pada tanggal 
13 September 1979. Sehubungan dengan telah disam 
paikannya RUU tentang Hukum Acara Pidana tersebut, 
maka dalam rapat Paripurna tanggal 9 Oktober 1979 Men 
teri Kehakiman Mudjono, SH yang mewakili Pemerintah 
telah memberikan keterangan/penjelasannya atas RUU 
tersebut. Menteri Kehakiman Mudjono, SH mengatakan', 
bahwa sebelum membahas lebih lanjut materi dari Ran 
cangan Undang-undang Hukum Acara Pidana tersebut, 
perkenankanlah kami terlebih dahulu menguraikan 
apakah tujuan dan tugas dari hukum acara pidana itu. 

Sebagaimana tercantum dalam Pola Dasar Pem 
bangunan Nasional, maka tujuan Pembangunan Nasio 
nal ialah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan 
makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan 
Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan ber 
kedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa 
yang aman, tenteram, tertib dan dinamis serta dalam 
l ingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, 
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tertib dan damai. Untuk mencapai ketertiban-keamanan 
dalam masyarakat, maka salah satu sarana ialah adanya 
penegak hukurn, baik dengan mencegah maupun dengan 
memberantas terjadinya pelanggaran hukum, dengan 
lain perkataan dengan secara preventif maupun rep 
ressif. Dalam ha! tindakan repressif, maka hukum acara 
pidana adalah merupakan salah satu sarana untuk mern 
berantas, atau mengurangi terjadinya pelanggaran 
hukum. 

Tujuan dari Hukum Acara Pidana ialah untuk men 
cari dan mendapatkan kebenaran materiil, atau setidak 
tidaknya mendekati kebenaran selengkap-lengkapnya 
dari suatu perkara pidana dengan menerapkan keten 
tuan acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan 
untuk mencari siapa pelakunya yang dapat dituduhnya. 

Kemudian untuk minta pemeriksaan dan putusan 
dari Pengadilan, apakah suatu tindak pidana dapat 
dibuktikan dan apakah tertuduh dapat dipersalahkan. 

Demikian juga setelah ada putusan Pengadilan yang 
telah mendapat kekuatan hukum yang pasti, maka hukum 
acara pidana mengatur pula cara pelaksanaan dari 
putusan tersebut. Kesemuanya itu dilakukan untuk 
menegakkan ketertiban umum, tetapi sekaligus juga 
untuk melindungi hak-hak asasi tiap-tiap individu. 

Sebagaimana diketahui Undang-undang Hukum 
Acara Pidana yang sekarang berlaku ialah Harziene 
Inlands Reglement (Stbld. 1941 No. 44) serta beberapa 
tambahan yang diatur dalam Undang-undang No. I. Drt. 
th. 1951. Sebagai produk legislatip dari zaman pen 
jaj ahan, maka H.I.R. tersebut tidak sesuai lagi dengan 
keadaan serta perkembangan pada dewasa ini. 

Tetapi mengingat hingga kini belum adanya hukum 
acara pidana yang bersifat nasional yang dapat merne 
nuhi kebutuhan-kebutuhan kemajuan masyarakat 
dewasa ini, maka dalam pasal 6 Undang-undang No. 1 Drt. 
th. 1951 tentang : Tindakan sementara untuk menye 
lenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara 
Pengadilan-Pengadilan Sipil ditentukan bahwa H.I.R. 
sedapat mungkin dianggap sebagai pedoman, hal mana 
menimbulkan banyak tafsiran tentang apa makna dari 
pasal 6 tersebut. Menurut pendapat yang terbanyak 
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menyatakan bahwa yang dimaksud dengan H.I.R. sebagai 
pedoman ialah bila ada ketentuan atau istilah-istilah 
yang tidak sesuai lagi dengan perubahan ketatanegaraan 
Republik Indonesia dan dengan demikian tidak dapat 
dilaksanakan. Hal-hat itulah yang dapat dike 
sarnpingkan. Misalnya ketentuan tentang keharusan 
penulisan Vonnis Pengadilan dalam bahasa Belanda, 
atau perkataan-perkataan "Atas nama Raja", semuanya 
itu tidak dapat dipakai lagi, mengingat Republik Indo 
nesia telah merupakan Republik dengan Kepala Negara 
Presiden, dan bahasa nasionalnya adalah bahasa Indo 
nesia. 

Meskipun dengan penyesua ian secara yang sede 
mikian itu, tetapi dalam keseluruhannya, tidak d apat 
dimungkiri adanya kenyataan bahwa H.I.R. sebagai pro 
duk legislatif dari zaman penjajahan sudah barang ten tu 
hukum acara tersebut kurang memperhatikan hak-hak 
dari para pencari keadilan yang terdiri dari bangs a yang 
terjajah dan sebaliknya sudah jelaslah harus lebih 
mengutamakan kepentingan dari pemerintah pen 
jajahan itu sendiri. 

Berpangkal tolak dari keadaan yang demikian itu, 
dalam alam Indonesia yang merdeka ini dan dalam 
Negara Indonesia yang merupakan negara hukum inilah, 
perlindungan hak-hak azasi manusia harus lebih diper 
hatikan. 

Namun demikian, perlindungan hak-hak azasi, di 
dalam hal ini ialah hak-hak dari individu-individu pen 
cari keadilan harus mencapai suatu azas sedemikian 
rupa, sehingga tercapailah keseimbangan antara kepen 
tingan individi dan kepentingan umum. Azas-azas ten 
tang perlindungan hak-hak pencari keadilan telah dite 
tapkan di dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan 
Kehakiman, yaitu Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970. 

Peraturan Pelaksanaan dan ketentuan-ketentuan 
selanjutnya belum ada, namun untuk itu sekarang telah 
mulai dirintis dengan menyiapkan beberapa Rancangan 
Undang-undang. Hal ini juga merupakan pelaksanaan 
dari Tap MPR Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis 
Besar Haluan Negara, di bidang hukum, yang mene 
tapkan hal-hal sebagai berikut: 



a. Pembangunan di bidang hukum dalam negara hukum 
Indonesia didasarkan atas landasan sumber tertib hukum 
seperti terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang 
Dasar 1945. 

b. Pembangunan dan pembinaan bidang hukum diarahkan 
agar hukum mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan 
tingkat kemajuan pembangunan di segala bi dang, 
sehingga dapatlah diciptakan ketertiban dan kepastian 
hukum dan memperlancar pelaksanaan pernbangunan. 
Dalam rangka ini perlu dilanjutkan usaha-usaha untuk: 
1). Peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum 

nasional, dengan antara Jain mengadakan pem 
baharuan kodifikasi serta unifikasi hukum di bidang 
bidang tertentu dengan jalan memperhatikan kesa 
daran hukum dalam masyarakat; 

2). menertibkan badan-badan penegak hukum sesuai 
fungsi dan wewenangnya masing-masing; 

3). meningkatkan kemampuan dan kewibawaan aparat 
penegak hukum; 

4). membina penyelenggaraan bantuan hukum untuk 
golongan masyarakat yang kurang mampu. 

c. Meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat, 
sehingga menghayati hak dan kewajiban dan mening 
katkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum 
ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan ter 
hadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta 
kepastian hukum sesuai Undang-undang Dasar 1945. 

d. Mengusahakan terwujudnya Peradilan Tata Usaha 
Negara. 

e. Dalam usaha Pembangunan Hukum Nasional perlu 
ditingkatkan langkah-langkah untuk penyusunan 
perundang-undangan yang menyangkut hak dan kewa 
jiban azasi warga negara dalam rangka mengamalkan Pan 
casi la dan Undang-undang Dasar 1945. 

Apabila di atas disinyalir bahwa H.I.R. telah tidak sesuai 
lagi dengan perkembangan serta tuntutan keadaan dewasa 
ini, maka hak-hak tersebut dapat kita lihat dengan tidak 
diaturnya atau kurang sempurna diaturnya hak-hak dari ter 
sangka/tertuduh serta hak-hak lain yang penting bagi kelan 
caran pemeriksaan perkara. 
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Maka dalam Rancangan Undang-undang tentang Hukum 
Acara Pidana ini diusahakan Pengaturan-pengaturan meng 
enai hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam H.I.R. yaitu 
tentang: 
1. Hak-hak tersangka/tertuduh 
2. Bantuan Hukum pada semua tingkat pemeriksaan 
3. Pembatasan jangka waktu penangkapan/penahanan 
4. Ganti Kerugian dan rehabilitasi 
5. Penggabungan perkara perdata pada perkara pidana 

dalam hal ganti rugi 
6. Prosedur Verstek 
7. Upaya Hukum 
8. Koneksitas 
9. Pengawasan Pelaksanaan Putusan Hukum. 

Selanjutnya Menteri Mudjono, SH menguraikan 9 buah 
hal-hal pokok mengenai apa yang telah dinyatakan lebih 
dahuiu dalam penjelasannya. 

Kemudian Menteri Mudjono, SH menambahkan pen 
jelasan tentang pengertian-pengertian dan istilah teknis. 

Dalam Rancangan Undang-undang tentang Hukum Acara 
Pidana ini diberikan pengertian-pengertian dan istilah 
istilah teknis secara .jelas, agar dicapai suatu kesatuan 
bahasa dan sejauh mungkin dihindari terjadinya salah tafsir 
mengenai pengertian-pengertian dan istilah-istilah yang 
dimaksud. 

Pengertian dan istilah-istilah tersebut dimuat dalam 
ketentuan umum. Menteri Mudjono, SH telah menjelaskan 
pula tentang ruang Iingkup berlakunya Undang-undang 
diaturdalam Bab II pasal 2 dan 3, RUU HukumAcara Pidana. 

Menurut Pasal 2, ketentuan-ketentuan dalam Undang 
undang ini berlaku untuk Pengadilan dalam Iingkungan Per 
adilan Umum dan Mahkamah Agung, dan merupakan satu 
satunya Undang-undang Hukum Acara Pidana yang bersifat 
nasional, sehingga di luar Undang-undang ini tidak ada 
Undang-undang Hukum Acara Pidana lain. 

Adapun Hukum Acara Pidana untuk perkara-perkara 
pidana yang bersifat khusus pada dasarnya berlaku 
Undang-undang ini dengan pengecualian-pengecualian yang 
dinyatakan secara explisit dan khusus dalam Undang-undang 
yang bersangkutan. 
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Demikian juga Hukum Acara Pidana bagi Badan Peng 
adilan khusus diatur dengan Undang-undang tersendiri. 

Pada akhirnya perlu diutarakan di sini ten tang ketentuan 
peralihan dari RUU ini. Tidak dapat dihindari adanya kenya 
taan, bahwa perkara-perkara yang pada waktu mulai ber 
Iakunya Undang-u ndang Hukum Acara Pidana yang baru ini 
nanti, untuk sekaligus diatur menurut Undang-undang ini, 
ialah misalnya penahanan terhadap tersangka/tertuduh yang 
menu rut H.I.R. memang tidak dikenakan pembatasan, sedang 
apabila diperiksa menurut Undang-undang yang baru ini 
telah melampaui waktu yang ditentukan, berhubung diatur 
nya pembatasan jangka wakttu penahanan. 

Demikian pula mengenai penyelesaian perkara yang 
menurut Undang-undang yang baru ini nanti juga dikenakan 
batas waktu apabila tertuduhnya dalam tahanan. Maka 

· dengan keadaan-keadaan yang demikian itu perlu diadakan 
ketentuan-ketentuan yang dapat mengatasi kesukaran 
kesukaran tersebut dan yang sejenisnya. 

Di dalam ketentuan peralihan ditentukan, bahwa ter 
hadap perkara-perkara yang tel ah ada sebelum Hukum Acara 
ini mulai berlaku, sejauh mungkin diberlakukan ketentuan 
menurut hukum acara yang baru. Perkataan "sejauh mung 
kin" berarti bahwa pada hakekatnya masih diberi kesem 
patan untuk memberlakukan ketentuan-ketentuan Undang 
undang Acara Pidana yang lama terhadap perkara-perkara 
terse but. Namun demikian itu tidak boleh berlangsung terus 
menerus dan ada batasnya. Penyelesaian yang demikian itu 
sekedar merupakan upaya untuk mengatasi kesulitan 
kesulitan yang timbul terhadap perkara-perkara lama. Oleh 
karena itu ditentukan juga dalam ketentuan peradilan itu, 
bahwa dalam jangka waktu dua tahun setelah diundangkan 
atau berlakunya Undang-undang yang baru ini nanti untuk 
semua perkara diselesaikan menurut ketentuan dalam 
Undang-undang yang baru ini. 

Adapun mengenai perkara baru, ialah perkara-perkara 
yang ada setelah Undang-undang ini berlaku, sudah dengan 
sendirinya dibertakukan menurut Undang-undang yang 
sekarang sedang dalam pembahasan ini. Demikian kete 
rangan Pemerintah yang disampaikan oleh Menteri Keha 
kiman Mudjono, SH. 
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2. Pembicaraan Tingkat 11/Pemandangan Umum Para Anggota 
Mengenal RUU Hukum Acara Pidana. 

a. Pemandangan Umum Para Anggota. 
Ra pat Paripurna tanggal 8 Nopember 1979 Pemandangan 

Umum para Anggota untuk menanggapi Keterangan Peme 
rintah yang disampaikan oleh Menteri Kehakiman Mudjono, 
SH pada tanggal 9 Oktober 1979. 

Dalam rapat Paripurna tersebut telah berbicara Fraksi 
fraksi, yaitu : 
a. Fraksi ABRI dengan jurubicaranya Danny, SH. 
b. Fraksi Karya Pembangunan dengan jurubicaranya Albert 

Hasibuan, SH. 
c. Fraksi PPP dengan jurubicaranya Drs. H. Haflzh Ustman 

dan Abdullah Syahir, SH. 
d. Fraksi PDI dengan jurubicaranya V.B. da Costa, SH. 

Pendapat, pertanyaan, usu! dan saran dari keempat 
Fraksi dapat disimpulkan sebagai berikut : 
- Perlindungann Rak Azasi Manusia Dalam Proses Pidana. 

Keempat Fraksi menanyakan kepada Pemerintah tentang 
pencerminan hak azasi manusia dalam RUU Hukum 
Acara Pidana ini. 

- Lama Penahanan. 
Keempat Fraksi menanyakan mengenai p en a ng 
kapan/penahanan selama 367 hari. 
Keempat Fraksi menyatakan penahanan selama 367 hari 
terlalu lama. 
Kemudianjurubicara Fraksi POI V.B. da Costa, SH. mena 
nyakan, dapatkah seorang tertuduh a tau tersangka dalam 
suatu perkara yang sama, ditahan lebih lama dari 367 hari. 
Jurubicara Fraksi ABRI Danny, SH menanyakan rneng 
enai wewenang penahanan. 

- Penggeledahan Badan, Penggeledahan Rumah dan Penyi 
taan. 
Albert Hasibuan, SH, Danny, SH, dan V.B. da Costa, SH 
mengajukan pertanyaan mengenai penggeledahan badan, 
penggeledahan rumah dan penyitaan, dalam kaitan 
dengan RUU yang sedang dibicarakan. 

- Azas Praduga Tak Bersalah. 
V.B. da Costa, SH dari Fraksi PDI menanyakan pasal-pasal 
mana memuat azas praduga tak bersalah. 
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- Within Sigth and Within Hearing. 
Abdullah Syahir, SH dari Fraksi PPP dan V .B. da Costa, SH 
dari PDI mengemukakan pandangan mengenai masih 
adanya pengawasan dan didengarnya Pembicaraan antara 
tersangka/dengan pengacara. 

- Sistim Inquisitoir dan Accusatoir. 
Abdullah Syahir, SH dari Fraksi PPP menyatakan, terlihat 
adanya dualisme dalam RUU Hukum Acara Pidana ini, 
dalam hal diberlakukan azas inquisitoir dan diberlakukan 
azas Accusatoir. 

- Pengawasan. 
Keempat Fraksi melalui jurubicaranya masing-masmg 
mengajukan pertanyaan mengenai sistim pengawasan, 

- Hak Tolak. 
Danny, SH dari Fraksi ABRI mengusulkan agar Hak Tolak 
tidak terbatas pada Ulama dan Dokter saja. 

- Kesatuan Bentuk Formulir. 
Saran dari Danny, SH Fraksi ABRI dan Albert Hasi 
buan, SH Fraksi Karya Pembangunan agar diadakan kesa 
tuan bentuk formulir penangkapan/penahanan dan surat 
panggilan menghadap persidangan yang dipergunakan 
oleh penyidik, penuntut umum dan pengadilan. 

- Penunjukan Pengadilan Lain oleh Menteri Kehakiman. 
Jurubicara Fraksi Karya Pembangunan Albert Hasibuan, 
SH menanyakan apakah tepat bahwa Menteri Kehakiman 
sebagai Badan Eksekutip menunjuk suatu Pengadilan lain 
dalam keadaan khusus untuk mengadili suatu perkara 
seperti yang diatur dalam pasal 77 RUU Hukum Acara 
Pidana. 

- Sidang Tertutup. 
Albert Hasibuan, SH juga mengusulkan agar kepentingan 
umum dan keamanan nasional dalam pasal 147 ayat (3) 
RUU ini supaya dirumuskan dengan jelas. 

- Perubahan Surat Tuduhan. 
Albert Hasibuan, SH dari Fraksi Karya Pembangunan 
berpendapat bahwa Ketua Pengadilan Tinggi seharusnya 
tidak berhak merubah surat tuduhan. 

- Pluralisme Dalam RUU Hukum Acara Pidana. 
Abdullah Syahir, SH dari Fraksi PPP menyampaikan pan 
dangan, supaya ada perubahan dari pasal 3 RUU ini, 
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karena menurut pandangannya adalah rnerupakan plu 
ralisme. 
Dan V.B. da Costa, SH dari Fraksi PDI menanyakan ten 
tang adanya 7 macam alat/upaya pembuktian yang sah 
(pasal 178 RUU ini) yang sangat mudah menyebabkan 
seseorang dihukum, dan apakah arti pengetahuan hakim. 

- Pokok-pokok Pikiran Tentang Pancasila. 
Danny, SH dari Fraksi ABRI menyarankan dan Albert 
Hasibuan, SH mengusulkan agar dalam Penjelasan Umum 
dimasukkan pokok-pokok pikiran berdasarkan Pancasila 
dan pandangan sosiologi dan pandangan juridis. 

- Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU. 
V.B. da Costa, SH dari Fraksi POI mengusulkan agar waktu 
pembahasan RUU di DPR diperpanjang. 

- Tentang Penangguhan Pembahasan RUU Hukum Acara 
Pidana. 
Abdullah Syahir, SH dari Fraksi PPP mengusulkan agar 
pembahasan RUU Hukum Acara Pidana ditangguhkan. 

- Peraturan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi. 
Danny, SH dari Fraksi ABRI menanyakan mengenai ganti 
kerugian dan rehabilitasi, sedangkan Abdullah Syahir, SH 
dari Fraksi PPP menyarankan agar peraturan pelak 
sanaannya disesuaikan secara tuntas dalam waktu yang 
tidak terlalu lama, termasuk instansi-instansi mana yang 
akan dituntut serta yang akan mengeluarkan uang ganti 
kerugian. 

- Pelaksanaan Tugas. 
Fraksi ABRI oleh jurubicaranya Danny, SH menyarankan, 
bahwa untuk menjaga agar jangan terjadi tum pang tindih 
dalam pelaksanaan tugas dan untuk menghindarkan per 
tumbuhan liar dan salah penafsirannya, sebaiknya lebih 
dijabarkan dalam pasal-pasal RUU ini secara konsisten. 

- Judul Rancangan Undang-undang, 
Danny, SH dari Fraksi ABRI mengusulkan agar judul 
diubah menjadi Kitab Undang-undang Hukum Acara 

. Pidana, dan kita menginginkan adanya Undang-undang 
· 'yang mengatur acara pidana. Dan Danny, SH menanyakan 
mengenai pemeriksaan dalam sidang tentang saksi-saksi 
yang diperiksa lebih dahulu kemudian setelah itu baru 
tertuduh, apakah tidak akan mengalami kesulitan bagi 
para penegak hukum terutama Hakim. 
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Rehabilitasi. 
Albert Hasibuan, SH dari Fraksi Karya Pembangunan 
mengusulkan agar supaya orang yang ditangkap/ditahan 
dengan tidak sah dapat mendapatkan rehabifitasi, 
Selanjutnya Albert Hasibuan, SH mengenai penangkapan 
terhadap Tindak Pidana Pelanggaran seperti yang ter 
cantum dalam pasal 14 ayat (a) dari RUU ini, menanyakan, 
apakah ketentuan ini tidak memperluas lingkup penang 
kapan dengan Tindak Pidana Pelanggaran, sedang dalam 
H.I.R. sekarang berlaku hanya kalau tertangkap tangan 
(ketentuan ini lebih buruk daripada H.I.R.). 

Penyidikan. 
Albert Hasibuan, SH dari Fraksi Karya Pembangunan dan 
Abdullah Syahir, SH dari Fraksi PPP menyatakan dan 
menyarankan bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur 
mengenai penyidikan menimbulkan kesimpang-siuran 
yang disebabkan oleh penyebutan dan tugas antara Penyi 
dik d an Penyidik lanjutan, serta masih terkaitnya 
masing-masing instansi kepada Undang-undang Pokoknya 
(UU No. 13/1961 dan 15/1961), dikhawatirkan masih akan 
timbul kesirnpang-siuran dalam pelaksanaan penyidikan 
sehingga merugikan para pencari keadilan, karena belum 
tuntasnya pembagian tugas penyidik dalam RUU Hukum 
Acara Pidana ini, dan disarankan agar penyidikan dise 
rahkan saja pada satu instansi, yaitu Polri. 

Pembukaan Surat-surat. 
Albert Hasibuan, SH dari Fraksi Karya Pernbangunan 
menanyakan, bahwa dalam pasal 37 ayat (2) terdapat 
ketentuan yang kurang sesuai karena tidakjelas, siapakah 
yang memerintahkan surat-surat dan tulisan-tulisan untuk 
diserahkan kepada Penyidik atau Penuntut Umum, di 
mana surat tersebut harus dibuka sehingga melanggar 
rahasiasurat menyurat. 

Penggabungan Perkara. 
Dan Albert Hasibuan, SH dari Fraksi Kary a Pembangunan 
mengatakan, bahwa penggabungan perkara pidana akan 
mempersulit jalannya peradilan. 
demikianlah pendapat, usul, saran dan pertanyaan dari 

keempat Fraksi. 
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b. Jawaban Pemerintah: 
Setelah selesai pemandangan umum dari Fraksi-fraksi, 

kemudian Pemerintah memberikan jawabannya yang disam 
paikan oleh Menteri Kehakiman. 

Dalam jawaban itu Menteri Kehakiman Mudjono, SH, 
menjelaskan bahwa semua Fraksi pada umumnya menyam 
but gembira dan menyampaikan penghargaan kepada Peme 
rintah atas prakarsanya untuk mengganti Het Herziene 
Inlandsch Reglement (Stbl. 1941 No. 44) dan Undang-undang 
No. 1 Drt tahun 1951 sejauh yang bersangkutan dengan 
Undan-undang Hukum Acara Pidana yang bersifat nasional, 
termasuk adanya kesamaan pendapat antara semua Fraksi 
Dewan dan pemerintah mengenai beberapa masalah pokok, 
yang akan merupakan prasyarat bagi kelancaran pem 
bicaraan dan penyelaman serta pendalaman materi Ran 
cangan Undang-undang ini selanjutnya. Di samping itu pan 
dangan yang berupa saran, termasuk kritik yang pedas tetapi 
membangun, tentang sistimatik, permintaan penjelasan serta 
perhatian alas beberapa masalah dan koreksi, akan sangat 
bermanfaat dan menjadi bahan yang sangat berharga bagi 
penyempurnaan Rancangan Undang-undang tentang Hukum 
Acara Pidana ini. 

Kami sekarang menjawab pertanyaan yang diajukan 
Dewan melalui para Anggota Fraksi yang terhormat dan 
jawaban tersebut akan kami berikan menurut kelompok 
masalah, kelompok penanya maupun berdasarkan urutan 
pasal-pasal. 

PERLINDUNGAN HAK AZASI MANUSIA DALAM PROSES 
PIDANA. 

Pada pokoknya tujuan Undang-undang ini adalah mem 
berikan perlindungan kepada hak-hak azasi manusia. 

Hal ini terbukti dengan diadakannya satu BAB khusus 
mengenai hak tersangka dan tertuduh, seperti misalnya hak 
segera mendapat pemeriksaan dalam phase penyidikan, ber 
hak diberitahu tentang apa yang disangkakan/dituduhkan, 
hak memberikan keterangan secara bebas dari tekanan phi 
sik maupun psychis kepada penyidik/penuntut umum mau 
pun kepada Hakim; hak untuk mendapatkan bantuan hukum 
dari seorang atau lebih penasehat hukum agar ter 
sangka/tertuduh itu dapat mengadakan pembelaan terhadap 

230 



dirinya. Bantuan Hukum ini adalah panting sekali sehingga 
dalam Rancangan Undang-undang ini diadakan BAB ter 
sendiri yang mengatur tentang Bantuan Hukum. 

Seiring dengan hak-haktersebut di atas, telah diterapkan 
pula be berapa azas yaitu : 
l. persamaan di muka hukum (equality before the law); 
2. azas praduga tak bersalah dan "fair-trial"; 
3. ganti rugi dan rehabilitasi, 
dan lain-lain hak yang penting bagi tersangka/tertuduh. 

Sehubungan dengan pertanyaan yang dikemukakan oleh 
keempat Fraksi yang menganggap seluruh jangka waktu 
penangkapan/penahanan selama 367 hari terlalu lama, kami 
ingin menjelaskan bahwa jangka waktu 367 hari adalah 
jangka maksimum, dan ini berarti bahwa penang 
kapan/penahanan tidak harus dilakukan selama 367 hari. Hal 
itu terbukti dari adanya kenyataan, bah wa banyak peme 
riksaan perkara pidana yang belum mencapai waktu mak 
simum sudah dapat diselesaikan, maka tidak perlu seseorang 
ditangkap/ditahan hingga selama 367 hari. 

Mengenai penggeledahan badan, pengeledahan rumah 
dan penyitaan, maka ingin kami kemukakan bahwa 
tindakan-tindakan demikian juga hanya dilakukan untuk 
keperluan penyidikan dan harus dilakukan dengan surat pe 
rintah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. 

Namun demikian, masih ada juga pengecualiannya yang 
diperkenankan oleh Undang-undang, ialah di antaranya 
dalam ha! tertangkap tangan, dan/atau dalam keadaan sangat 
perlu dan mendesak di mana harus diambil tindakan yang 
cepat, rnisalnya dikhawatirkan barang bukti akan disem 
bunyikan atau dihilangkan oleh tersangka/tertuduh. 

Dan sebagai perwujudan dari azas praduga tak bersalah, 
ialah bahwa seorang tertuduh tidak dibebani kewajiban 
pembuktian. Justru karena Penuntut Umum yang meng 
ajukan tuduhan terhadap tertuduh, maka Penuntut Umumlah 
yang di be bani tugas untuk membuktikan kesalahan tertuduh 
dengan upaya-upaya pembuktian yang diperkenankan oleh 
Undang-undang. 

Dengan dipergunakan istilah tersangka, terdakwa dan 
tertuduh tidak hanya secara tata-bahasa adalah benar dan 
menurut morphologi adalah begitu "beeldend", tetapi iapun 
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secaru implisitdan ekspl isit sudah mcwujuclkan pougctrunan 
dari azas pradugu lak bersal ah ilu scncliri. 

Mcnucnai masih adanya pengawasan d an didcngarnya 
pembicaraan antara tersungku/tertuduh. d apat kami kcmu 
kakan ba hwa. pcnyidikan bcrarti suatu phase di mana d i l a 
kukan pcngumpulan bukti-bukti yang masih mcntah sehingga 
dalam phase ini masih diperlukan pengawasan. yaitu dcngan 
melihat hubungan dan mendengur pembicaruan antara 
pengacara dengan tersangka. Hal ini dimaksudkan untuk 
mencegah kemungkinan terjadinya hal-hal yang merugikan 
kepentingan penyidikan dan pemeriksaan. yang dapat ber 
akibat fatal bagi pengumpulan bukti tcrsebut di atas, karena 
adanya ba •• :,·,,I{ segi yang sifatnya mas i h harus dirahasiakan. 
Pada waktu peme riksaan permulaan. olch pe nyid ik maupun 
Penuntut Umum, menempatkan tersangka sebagai obyek 
tugasnya, schi ngga untuk ini diberlakukan azas inkwisitur. 

Akan tetapi di lain pihak pad a waktu pemeriksaan di 
muka sidang Pengadilan, kembali Rancangan Undang 
undang ini menyadari kedudukan tertuduh sebagai subyek 
hukum, sebab terdakwa/tertuduh belumltidak kehilangan 
hak serta martabalnya scbagui orang yang tak bersalah. 
Untuk itu diberlakukan azas akkusatur. Sudah cukup banyak 
pasal-pasal dalam Rancangan Undang-undang ini yang 
mengatur pengawasan dalam hubungan antara masing 
masing pe negak hukum. 

Mengenai hak tolak tidak terbatas pada ulama dan dokter 
saja, tetapi diperluas kepada orang-orang yang karena pro 
fesinya ingin mempunyai hak tolak, dapat kami kemukakan 
bahwa hak tolak itu hanya terbatas bagi mereka yang karena 
martabat dan pekerjaannya sungguh-sungguh harus mera 
hasiakan hal-hal yang dipercayakan kepaclanya. Dapat kami 
kemukakan, bahwa mengenai pembuatan formulir penang 
kapan, penahanan dan surat panggilan adalah tehnis pe lak 
sanaan dari masing-rnasing instansi, yang pada waktunya 
nanti untuk setiap jenis surat akan diusahakan secara uni 
form untuk seluruh wilayah Indonesia . 

. Untuk mengadili suatu perkara alas penunjukan Menteri 
Kehakiman, kami berpendapat bahwa sebagaimana halnya 
dengan pembentukan Pengadilan Negeri yang dilakukan 
dengan Keputusan Menteri Kehakiman setelah berkonsultasi 
dengan Mahkamah Agung, hal mana merupakan tindakan 
administrasi semata, maka pengaturan dalam pasal 77 yang 
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juga merupakan tindakan administratip, sudah tepat di l a 
kukan oieh Menteri Kehakiman. Mengenai tidak berhak 
merubah surat tuduhan, kami sependapat karena mengenai 
jumlah a lat bukti daiam RUU ini ada 6 buah dan cara pern 
buktian yang dianut adalah negative wetteiijk theori, yaitu 
bahwa hakim dalam menentukan salah/tidaknya seseorang 
harus berdasarkan keyakinannya yang timbul karena adanya 
alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang. 

Maka dengan bertambahnya aiat bukti dalam Rancangan 
Undang-undang ini bahkan akan lebih menjamin kemurnian 
keyakinan haki m. 

Seianjutnya Mudjono, SH mengatakan, bahwa untuk men 
jaga agar jangan terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan 
tugas dan untuk menghindarkan pertumbuhan liar dan salah 
penafsirannya, menu rut hemat kami telah dijabarkan secara 
konsisten dalam RUU yaitu secara sistimatis dimuat dalam 
BAB XIV TENTANG PENYIDIKAN; BAB XV TENTANG 
PENUNTUTAN, BAB XVI TENTANG PEMERIKSAAN DI 
DALAM SIDANG; BAB XII UPAYA HUKUM BIASA; BAB 
XVIII UPAYA HUKUM LUAR BIASA; BAB XIX PELAK 
SANAAN PUTUSAN PENGADILAN. 

Me nge nai judul Rancangan Undang-undang Hukum 
Acara Pidana ingin kami kemukakan, bahwa pada pokoknya 
kita menginginkan adanya Undang-undang yang mengatur 
acara pidana. 

Mengenai pemeriksaan dalam sidang tentang saksi-saksi 
yang diperiksa iebih dahulu kemudian setelah itu baru ter 
tuduh, dapat kami jawab bahwa karena pertanyaan yang 
diajukan oleh hakim kepada terdakwa pada permulaan 
sidang, banyak merupakan penjelasan dari isi tuduhan, yaitu 
apakah tuduhan sudah dimengerti atau tidak, maka apabila 
dimulai dengan pemeriksaan saksi terlebih dahulu tidak 
akan menimbulkan kesulitan bagi hakim- barangkali untuk 
sementara waktu perlu membiasakan terlebih dahulu untuk 
menghapuskan kebiasaan lama - tetapi lebih dari pada itu, 
ha! ini merupakan acara fundamental untuk dapat mewu 
judkan secara nyata dari azas praduga tak bersalah. 

Mengenai orang yang ditangkap/ditahan dengan tidak sah 
mendapatkan rehabilitasi dapat kami kemukakan bahwa 
sejauh tidak sahnya penangkapan dan penahanan itu dalam 
arti sebagaimana dimaksud pada pasal 86 ayat (1) RUU ini, 
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dan ternyata bahwa perkaranya tidak sampai diajukan ke 
Pengadilan oleh sebab yang dibenarkan menurut hukum, 
maka dalam ha! ini kami pada dasarnya sependapat, ha! ini 
akan dibahas dan dirumuskan pada pembicaraan tingkat 
selanjutnya. 

PENYIDIKAN. 

Menanggapi pernyataan saran yang clikemukakan oleh 
Saudara Albert Hasibuan, SH, dari Fraksi Karya Pem 
bangunan dan Syahir, SH, bahwa ketentuan-ketentuan yang 
mengatur mengenai penyidikan menimbulkan kesimpang 
siuran, yang disebabkan oleh penyebutan dan tugas antara 
Penyidik -!�11 Penyidik lanjutan, serta masih terkaitnva 
masi ng-rnasi ng instansi kepada Undang-undang Pokoknya 
(Undang-undang No. 13/1961 dan 15/1961), dikhawatirkan 
masih akan timbul kesimpang-siuran dalam pelaksanaan 
penyidikan, sehingga merugikan para pencari keadilan 
karena belum tuntasnya pembagian tugas penyidikan dalam 
RUU Hukum Acara Pidana ini, dan agar penyidikan itu dise 
rahkan saja pada satu instansi. 

Sehubungan dengan ;:>enggabungan perkara pidana, 
dapat kami kemukakan bahwa penggabungan perkara ter 
sebutjustru merupakan perlindungan bagi korban dari suatu 
tindak pidana, supaya tidak rnengajukan perkara lewat acara 
perdata, yang biasanya memakan waktu dan biaya. Ketentuan 
penggabungan ini kiranya sesuai pula dengan azas peradilan 
yang c e p a t, s e d e r h a n a dan biaya ringan, 

Demikian jawaban serta penjelasan Pemerintah atas 
pemandangan umum Fraksi-fraksi. 
3. Pembahasan Tingkat III Rancangan Undang-undang 

Hukum Acara Pidana oleh Gabungan Komis! III dan I 
DPR-RI. 

Berdasarkan keputusan Badan Musyawarah pada tanggal 
18 Oktober 1979, disepakati untuk menyerahkan pembahasan 
tingkat III Rancangan Undang-undang ini kepada Gabungan 
Komisi III dan I. 

Dalam pada itu selama kurang lebih dua tahun Gabungan 
Komisi III dan I secara maraton melakukan rapat-rapatnya, 
berhasil menyelesaikan pembahasan tingkat III Rancangan 
Undang-undang ini melalui tahapan dan prosedur sebagai 
berikut: 

234 



Komisi III II mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Kehakiman meng 
enai R UU-HAP tgl. 17-12-1979. 
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1. Tahap pembahasan materi secara umum. 
Berlangsung di gedung DPR-RI dari tanggal 24 Nopember 
1979 sampai dengan tanggal 22 Mei 1980 oleh Gabungan 
Komisi dan telah menghasilkan putusan antara lain : 
a. Rumusan tiga betas butir kesepakatan tentang pokok 

pokok materi untuk selanjutnya akan diproyeksikan 
lebih lanjut ke dalam RUU; 

b. Rumusan konsiderans dan amar diktum; 
c. Rumusan Penjelasan Umum, terutama yang berkaitan 

dengan landasan/motivasi juridis, historis, sosiologis 
dan filosofis; 

d. Rumusan Bab I yang secara umum menjabarkan peng 
ertian pelbagai instituta, mekanisme dan sistim acara. 

2. Tahap pembahasan dan perumusan materi. 
a. Pembentukan Tim Sinkronisasi. 

Pertama-tama Gabungan Komisi pada tanggal 22 Mei 
1980 membentuk Tim Sinkronisasi, yang kemudian 
diberikan kepercayaan penuh, bersama-sama dengan 
pihak Pemerintah menyelesaikan pembahasan dan 
perumusan RUU dengan proporsi dan komposisi seba 
gai berikut : 
1. Andi Mochtar, SH - Ketua, dari Fraksi Karya Pem 

bangunan. 
2. Kami! Kamka, SH - Wakil Ketua, dari Fraksi Karya 

Pembangunan. 
3. Ors. Ramli Nurhapy - Wakil Ketua, dari Fraksi 

Persatuan Pembangunan. 
4. H. Agus Djamili, SH - Wakil Ketua, dari Fraksi 

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. 
5. V.B da Costa, SH - Wakil Ketua, dari Fraksi Partai 

Demokrasi Indonesia. 
6. Ny. Soedarsono, SH - Anggota, dari Fraksi Karya 

Pembangunan. 
7. Taufik Hidayat, SH - Anggota, dari Fraksi Karya 

Pembangunan. 
8. Imam Suhadi, SH - Anggota, dari Fraksi Karya 

Pembangunan. 
9. S u k a r m a n - Anggota, dari Fraksi Karya Pem 

bangunan. 
10. R. Satia Prawiradirdja - Anggota, dari Fraksi 

Karya Pembangunan. 
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11. A. Rani Yasin, SH - Anggota, dari Fraksi Karya 
Pembangunan. 

12. Ors. Achmad Sudiono -Anggota, dari Fraksi Karya 
Pembangunan. 

13. Ors. Mudjoko Mudjokarjono - Anggota, dari Fraksi 
Karya Pembangunan. 

14. Abdullah Sjahir. SH - Anggota, dari Fraksi Per 
satuan Pembangunan. 

15. Prof.R.H.A. Soenarjo, SH - Anggota, dari Fraksi 
Persatuan Pembangunan. 

16. Ors. A. Chazalie Masroeri - Anggota, dari Fraksi 
Persatuan Pembangunan. 

17. H. Ali Tamin, SH -Anggota, dari Fraksi Persatuan 
Pembangunan. 

18. H. Piola Isa, SH - Anggota, dari Fraksi Angkatan 
Bersenjata Republik Indonesia. 

19. 0 a n n y, SH - Anggota, dari Fraksi Angkatan Ber 
senjata Republik Indonesia. 

20. Ors. Sujud Binwahju - Anggota, dari Fraksi Ang 
katan Bersenjata Republik Indonesia. 

21. Mandagi K. Situmorang, SH - Anggota, dari Fraksi 
Angkatan bersenjata Republik Indonesia. 

22. Ors. LG.N. Gde Djaksa, SH - Anggota, dari Fraksi 
Partai Oemokrasi Indonesia. 

23. Soewardi Setyowardojo -Anggota, dari Fraksi Par 
tai Oemokrasi Indonesia. 

b. Kemudian Tim Sinkronisasi melakukan rapat-rapatnya 
dari tanggal 25 Mei 1980 sampai dengan tanggal 27 Peb 
ru a r i 1981 bertempat di Megamendung 
Ci p ayu ng-Bogor , kemudian berhasil disepakati 
rumusan diktum RUU, minus beberapa materi pokok 
yang terpaksa dipendingkan dan lahirlah draft atau 
buku ke I. Menjelang akhir pembahasan di Mega 
mendung ini, juga jabatan Menteri Kehakiman Repub 
lik Indonesia yang selama ini mewakili pihak Peme 
rintah, diserahterimakan, dari Mudjono, SH kepada Ali 
Said, SH. 

c. Selanjutnya dari tanggal 21 Maret sampai dengan tang 
gal 29 April 1981, kembali pembahasan dilakukan di 
gedung OPR-RI dan pada kesempatan ini, telah d iada 
kan penyelesaian seluruh materi yang telah disepakati, 
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baik redaksional/terminologi begitu pula sistimatik, 
yang menghasilkan draft atau buku ke-II. 

d. Untuk tidak mengganggu acara rutin Komisi III dan I, 
terutama dalam rangka penggunaan ruangan rapat, Tim 
Sinkronisasi dari tanggal 4 Mei sarnpai dengan tanggal 
17 Juli 1981, kembali melakukan pembahasan RUU di 
luar gedung DPR-RI, yailu di Jalan Adityawarman No. 8 
Jakarta Selatan. Dan di tempat yang disediakan oleh 
pihak Pemerinlah ini, dalam waktu relatip singkat telah 
dirumuskan keseluruh penjelasan pasal-pasal, bahkan 
berhasil disepakati rumusan salah satu materi terberat, 
yang selama ini dipendingkan, yaitu jangka waktu rnak 
simum untuk penahanan bagi semua tingkat perne 
riksaan, yang melahirkan draft atau buku ke III. 

e. Selanjutnya guna penyelesaian rumusan atau pem 
bahasan seluruh materi, terutama terhadap dua pasal 
yang masih pending, maka untuk kesekian kalinya 
rapat-rapat kembali dilakukan di gedung DPR-RI. Dan 
pada kesempatan tersebut juga telah diadakan lobby 
kemudian disusul dengan sarasehan selama empat hari 
berturut-turut (tanggal 22 sampai dengan 25 Juli 1981) 
antara Pimpinan Dewan, Pimpinan Fraksi-fraksi dan 
Pimpinan Gabungan Komisi. Akhirnya setelah kedua 
materi ini diserahkan kembali penyelesaiannya kepada 
Gabungan Komisi, maka pada tanggal 4 September 1981 
Tim Sinkronisasi berhasil menyelesaikan perumusan 
seluruh materi RUU, bersarna-sama dengan pihak 
Pemerintah. 

3. Tahap finalisasi pembahasan dan perumusan. 
Demi pertanggung-jawaban atas penggunaan bahasa dan 
susunan materi yang baik, maka sebelum dilakukan peng 
esahan oleh pleno Gabungan Komisi, telah dilakukan 
pengkajian sebagai berikul: 

a. Penghalusan bahasa (streamlining) dengan rneng 
gunakan bahan sumbangan dari ahli bahasa Indonesia, 
kemudian dilanjutkan dengan penyempurnaan sis 
timatik, selama tiga hari; yaitu dari tanggal 7 sampai 
dengan tanggal 9 September 1981. 
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LOB YING RUU HAP. Pimpinan DPR, Pimpinan Fraksi, Pimpinan SIGAB 
dan Pemerintah mengadakan lybying dalam rangka pembahasan RUU 
HAP pada tanggal 23 sou 1981. 

LOBYING Pimpinan DPR, Pimpinan Fraksi dan Pemerintah tentang RUU 
HAP yang berlangsung pada tanggal.25 Juli 1981 di gedung DPR. 
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Dal m gambar tampak suasana pembah.asan pasal demt pasal llUU 
Hukum Acara Pidana. 

Rumusan solah. satu pasal dituliskan dipapan tulis oleh salah seorang 
anggota Imam Suhadi dalam sidang Pleno Team RUU Hukum Acara 
Pidana di Wisma Bank Bumi Daya Megamendung Puncak: 
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Dalam gambar tampak lima orang d.ari F'raksi Karya bersama seorang 
anggota Team Perumus dari Fraksi PP Abdullah Syahir sedang meng 
adakan lobying suatu permasalahan dalam pasal untuk dirumuskan. 

Dalam suasana schorsing masih juga dimanfaatkan oleh. para anggota 
Sidang Gabungan KomisiIII dan I dalam pembahasan RUU HukumAcara 
Pid.ana. Dalam gambar tand.a X Mente ri Kehakimar� oersama para anggota 
Si.gab tampak serius sekali membahas beberapa permasalahan. 
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Komisi III/I DPR mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Kehakiman 
tanggal 10-12-1979. 

LOB YING RUU HAP. Pimpinan OPR, Pimpinan Fraksi, Pimpinan SIG AB 
dan Pemerintah mengadakan lobying dal,am rangka pembahasan RUU 
HAP pada tanggal 23 Juli 1981. 
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}.>·-�·. ···i ·-� x; ·> 

Rapat Kerja SIGAB III dengan Pemerintah/Menteri Kehakiman Ali Said, 
SH di Gedung DPR-RI. 

Rapat Kerja Team Sincroniasi SIGAB III dan I di Wisma Bank Bumi Daya 
Mega Mendung, Clpayung, Jawa Barat. 
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b. Kemudian pengesahan oleh Pleno Gabungan Komisi 
pad a tanggal 10 September 1981, di mana hasil rumusan 
Tim Sinkronisasi diterima dengan mufakat bulat yang 
menghasilkan draft ke V atau draft terakhir. 

Berbicara tentang suasana selama pembahasan, dapat 
kami kemukakan bahwa baik antara sesama anggota, demi 
kian pula antara anggota dengan pihak pemerintah, benar 
benar telah terjalin saling pengertian dan keterbukaan. 

Walaupun sering terjadi ketegangan-ketegangan akibat 
perbedaan pandangan yang demikian jauh, namun senan 
tiasa dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Dan suasana 
seperti ini dapat tetap terpelihara akibat adanya kesamaan, 
baik dalam tekad maupun motivasi, yaitu semua pihak ber 
keinginan untuk mempersembahkan suatu Hukum Acara 
Pidana Nasional yang benar-benar mencerminkan kep 
ribadian bangsa dengan bersumberkan langsung pada Pan 
casila dan Undang-undang Dasar 1945. 

Betapa besar sumbangan, peranan dan partisipasi ang 
gota selama dalam pembahasan, kiranya dapat dibuktikan 
pada rumusan akhir Rancangan Undang-undang ini; di mana 
kecuali judul dan ketentuan penutup, semua materi meng 
alami perbaikan dan/atau penyempurnaan. Bahkan terdapat 
beberapa ketentuan atau materi baru yang semula tidak ter ... 
dapat dalam Rancangan Undang-undang ini seperti: 
a. Praperadilan sebagai sarana mekanisme kontrol secara 

horizontal untuk memeriksa dan memutus pengaduan ten 
tang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan dan 
lain-lain, serta permintaan ganti kerugian atau reha 
bilitasi bila suatu perkara tidak sampai diajukan ke peng 
adilan; 

b. Pengaturan tentang dokerum atau tatacara persidangan 
yang lebih mencerminkan persamaan kedudukan antara 
penuntut umum dan terdakwa/penasehat hukum di depan 
hukum; 

c. Kewajiban bagi penyelidik dan penuntut umum untuk 
saling memberi laporan disertai dengan alasan-alasannya, 
apabila mereka menghentikan penyelidikan atau penun 
tutan terhadap suatu tindak pidana; 

d. Kewajiban mengundurkan diri bagi seorang Hakim apa 
bila terikat hubungan keluarga sampai derajat tertentu 
dengan sesama Hakim, Panitera, Penuntut Umum, Ter 
dakwa/Penasehat hukum, diberlakukan secara vertikal 
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untuk semua tingkat peradilan dalam menangani perkara 
yang sama; 

e. Adanya Rumah Tangga Negara, tempat para tahanan men 
dapatkan perawatan dan pelayanan secara wajar d an 
manusiawi, rnengingat statusnya sebagai pihak yang belum 
tentu bersalah; 

f. Adanya Rumah Tempat Penyimpanan ·Barang Sitaan 
Negara; khusus untuk menyimpan dan merawat barang 
sitaan, yang tidak dapat dipergunakan kecuali untuk 
keperluan pembuktian dalam perkara yang bersangkutan. 

g_ Sebagai catatan, selama pembahasan telah dikembangkan 
upaya hukum bagi saksi korban, tetapi me ngingat sistim 
dan struktur acara, tidak mungkin diatur dalam Ran 
cangan Undang-undang ini; untuk itu diharapkan dalam 
praktek agar posisi saksi korban mendapatkan perhatian. 

Perlu dicatat disini bahwa tiga orang anggota, yaitu Ang 
gota Drs. Mudjito, SH, Murhardjo, SH dan Tambuh Semen 
dawai, SH, meninggal dunia sewaktu Rancangan Undang 
undang ini tengah diproses di Megarnendung. 

\-vAKJJ,. Ketua DPH.·H.I .H. Kurtidjo. tumpak :;edany /Jersalcunan slcruran. 
Ke�uu Gauungun Komisi III & l Andi Mochtar. SH seteloh. selestu me1,ya.m 
pmkun lupor41'inya. 
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.-\i'VUI MUCl/1':\l<. SH Kewu (;uLnrnycrn Kontisi Ill & 1 setuuu; tlleny(llll· 
p(li/rn11 lupo1w1 prnses petnlJuhwwn RUU-HA.P. 

Fraksi Karya Pemhangunan : 

DIHARAPKAN AGAR UNDAN� 
U�DANG 11\'.I DAPAT DILAK 
SANAKAN DENGAN BAIK DAN 
BETUL-BETUL DAPAT �IEM 
BERIKAN KEADILAN, KETER 
TIBAN DAN KEPASTIAN HUKUM 
�ESUAI DENGAN TUNTUTAN 
DAN KEBUTUHAN MASYA 
RAKAT. 

Tt:FIK HIDA VAT SH. 
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Fraksi ABRI : 

BAGAIMANAPUN BAIKNYA 
SUATU UNDANG-UNDANG, 
PELAKSANAANNYA BANYAK 
TERGANTUNG PADA PELAK 
SANAANNYA. 

Fraksi Partal Demokrasi Indonesia : 

TANPA DICIPTAKAN SARANA 
UNTUK MELINDUNGI HAK-HAK 
ASASI MANUSIA TERHADAP 
KESEWENANG-WENANGAN 
DARI PETUGAS PENEGAK 
DUK.UM, PERLINDUNGAN TER 
HADAP HARKAT DAN MAR 
TABAT MANUSIA TIDAKLAO 
SEMPURNA. 

H. AGUS DJAMILI SB. 

Drs. I.G.N. GDE DJAKSA SB. 
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Fraksi Persatuan Pembangunan : 

TELAH MELANGKAH MAJU DAN 
BERHASIL DALAM PEM 
BAN GUN AN DAN PEM 
BAHARUAN HUKUM. 

ABDULLAH SYAHIR, SH. 

4. Pembicaraan Tingkat IV RUU Hukum Acara Pidana. 
Setelah selesai pembahasan tingkat III yang dilakukan 

oleh Komisi Gabungan, yaitu Komisi I dan Komisi III, yang 
telah bersidang cukup lama, akhirnya sidang-sidang 
Komisi Gabungan tersebut telah memberikan basil yang 
cukup baik dan sesuai dengan harapan. 

Maka untuk kelanjutannya dalam rapat Paripurna 
DPR pada tanggal 23 September 1981 diadakan Pem 
bicaraan 'I'ingkat IV, pengambilan keputusan terhadap 
RUU tentang Hukum Acara Pidana yang didahului dengan 
rnendengarkan kata akhir (stemmotivering) dari Wakil 
Fraksi-fraksi, yang disampaikan oleh keempat Fraksi, 
yang kemudian akan disudahi oleh sambutan Pemerintah. 
1) Jurubicara Fraksi Karya Pembangunan Taufik Hidayat, 

SH. 
Se.telah mengemukakan panjang lebar mengenai RUU 
Hukum Acara Pidana tersebut, sampai pada kesim 
pulan, bahwa Rancangan Undang-undang Hukum 
Acara Pidana telah memenuhi syarat dan harapan. 
Maka karena itu Fraksi Karya Pembangunan menya 
takan persetujuannya, bahwa Rancangan Undang 
undang Hukum Acara Pidana ini disahkan menjadi 
Undang-undang Hukum Acara Pidana. 
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Selanjutnya Taufik Hidayat, SH. mengatakan, 
Insya'Allah dengan disetujuinya RUU ini nanti men 
jadi Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka ter 
pancang pulalah tonggak sejarah kemanusiaan dizaman 
Orde Baru ini, yang akan menambah semarak per 
kembangan demokrasi di negara kita serta sekaligus 
akan terbantah apa yang disangsikan bahkan ditu 
duhkan, seakan-akan dipersada Nusantara Indonesia 
sekarang ini tidak ada hak azasi bagi manusia peng 
huninya. 

Demikian Taufik Hidayat, SH. jurubicara Fraksi 
Karya Pembangunan. 

2). Jurubicara Fraksi ABRI H. Agus Djamili, SH. : 
Dengan mengawali pembicaraannya, H. Agus Djamili, 
SH. mengatakan, bahwa dalam dua tahun ini banyak 
suka duka yang dialami oleh Komisi Gabungan III dan I 
dalam membahas RUU Hukum Acara Pidana ini. 
Antara lain peristiwa duka ialah meninggalnya beber 
apa anggota Komisi Gabungan tersebut, yaitu Drs. 
Moedjito Soedigdomarto, SH, Muhardjo, SH. dan Tam 
buh Semendawai, SH. Di sarnping yang menyedihkan, 
ada pula yang cukup menggembirakan, yaitu ter 
ciptanya suasana kekeluargaan yang akrab antara para 
anggota dan dengan para unsur Pemerintah, yang selalu 
berusaha agar suasana ini tetap terpelihara dalam 
pembicaraan, dan ini sangat membantu menyelesaikan 
perbedaan pendapat. 
Jurubicara Fraksi ABRI menguraikan dengan panjang 
lebar terhadap RUU yang akan disahkan itu. 
Berdasarkan uraian tersebut, Fraksi ABRI menya 
takan dapat menyetujui Rancangan Undang-undang 
tentang Hukum Acara Pidana ini disahkan menjadi 
Undang-undang. 
Selanjutnya H. Agus Djamili, SH. mengatakan bagai 
manapun baiknya suatu Undang-undang, banyak ter 
gantung pada pelaksanaannya. Kalau pelaksanannya 
baik, Undang-undang tersebut akan berjalan seba 
gairnana mestinya, tetapi kalau pelaksanannya tidak 
baik, maka akan dapat merupakan penderitaan bagi 
rakyat banyak. Demikian jurubicara Fraksi ABRI H. 
Agus Djamili, SH. 
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3). Jurubicara Fraksi PPP Abdullah Syahir, SH. : 
Abdullah Syahir, SH. mengatakan, kata akhir ini kami 
susun sebagai berikut: 
1. Proses pembahasan RUU dan materi RUU Hukum 

Acara Pidana. 
2. Saran dan harapan. 
3. Kata akhir dan penutup. 
Setelah menguraikan apa yang tersebut di atas dengan 
mengemukakan berbagai dasar dan alasannya, serta 
saran dan harapannya, sampailah pada kata akhir 
Fraksi PPP dengan mengucapkan : 
,,Bismillahirrahmanirrahim", dengan ini menyatakan, 
menyetujui Rancangan Undang-undang Hukum Acara 
Pidana ini untuk disahkan menjadi Undang-undang. 
Selanjutnya Abdullah Syahir, SH, mengatakan, Hukum 
Acara Pidana ini dilaksanakan sebaik-baiknya sesuai 
dengan isi dan jiwanya, dalam menuju tercapainya 
cita-cita negara hukum berdasarkan Pancasila dan 
Undang-undang Dasar 1945, dan semoga dengan pelak 
sanaan yang sebaik-baiknya itu dapat memperbaiki 
dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manu 
sianya itu sendiri, martabat bangsa dan negara. Demi 
kian jurubicara Fraksi PPP Abudullah Syahir, SH. 

4). Jurubicara Fraksi PD! Drs. I.G.N. Gede Jaksa, SH. : 
Drs 1.G.N. Gede Jaksa, SH telah menyampaikan pen 
dapat Fraksi PD! dengan memberikan berbagai dasar 
dan alasan terhadap RUU Hukum Acara Pidana yang 
akan disahkan itu. 
Selanjutnya Drs. I.G.N. Gede Jaksa, SH. rnengatakan, 
argumentasi apapun yang dikemukakan, tanda tanya 
besar tetap terpancang, bagaimana membuat ketemu 
dua pendapat yang saling berhadap-hadapan secara 
diametraal. 
Berbagai cara ditempuh dengan musyawarah dan 
dengan lobbying. Akhirnya berkat ketekunan dan 
hubungan pribadi yang akrab di antara peserta lob 
bying didorong oleh perasaan terikat kepada janji 
untuk menjadikan Hukum Acara Pidana ini hadiah 
Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia 
yang ke-36 pada tanggal 17 Agustus 1981. 
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Atas dasar hal-hal yang positif itulah banyak hal-hal 
yang sungguh menggembirakan dalam RUU Hukum 
Acara Pidana ini, maka Fraksi PDI dengan ini menya 
takan persetujuannya atas disahkannya RUU Hukum 
Acara Pidana. Dan Fraksi PDI menyerukan terutama 
kepada para praktisi dan ilmuan, agar membantu 
memasyarakatkan Hukum Acara Pidana ini agar setiap 
kita dalam bidang-masing-masing berpartisipasi aktif 
.mengurnpulkan data-data positif berdasarkan praktek 
pelaksanaan Hukum Acara Pidana ini nanti, guna 
penyempurnaan dikemudian hari. Demikian juru 
bicara Fraksi POI Drs. I.G.N. Gede Jaksa, SH. 

5). Catatan 
Sebagai catatan perlu ditulis di sini, bahwa 
RUU Hukum Acara Pidana yang akan disahkan itu 
menyimpang dari kebiasaan yang telah dimuat sejak 
lama oleh Dewan Perwakilan Rakyat, bahwa RUU yang 
akan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat disah 
kan menjadi Undang-undang, sebelumnya harus diba 
cakan pasal demi pasal. 
Tetapi mengingat RUU tentang Hukum Acara Pidana 
ini mempunyai pasal-pasal yang banyak sekali, yaitu 
sampai 286 pasal, maka oleh rapat Badan Musyawarah 
tanggal 10 September 1981 telah diputuskan untuk 
mengambil suatu kebijaksanaan, yaitu : 
a. Naskah final, RUU yang akan dimintakan per 

setujuan tidak dibaca, dianggap sudah dibacakan, 
naskah final diparaf oleh keempat Fraksi pada tiap 
tiap hal arnan. 

b. Naskah final RUU dimaksud huruf a diterimakan 
kepada seluruh anggota selambat-lambatnya dua 
hari sebelum Sidang Paripurna pengambilan kepu 
tusan. 

Perlu dicatat juga, bahwa yang hadir dalam Sidang 
Paripurna pengesahan Undang-undang Hukum Acara 
Pidana ini sebanyak 312 Anggota. 

6). Sambutan Pemerintah. 
Sambutan Pemerintah yang diwakili Menteri Keha 
kiman Ali Said, SH, antara lain mengemukakan bahwa 
Undang-undang Hukum acara Pidana ini kecuali 
merupakan pengganti dari "Het Herziene Inlands Reg- 
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lement" - (Staatsblad 1941 Nomor 44) sepanjang 
hukum acara pidana, sekaligus merupakan usaha kodi 
fikasi dalam bidang hukum acara pidana yang bersifat 
umum dan mendasari pelaksanaan peradilan bagi 
pengadilan dalam lingkungan peradilan umum serta 
Mahkamah Agung, sehingga nantinya sebagai suatu 
himpunan tepatlah untuk disebut sebagai "Kitab 
Undang-undang Hukum Acara Pidana". 
Pa tut dicatat, demikian Menteri Kehaki man Ali Said, 
SH, bahwa pada penyusunan hukum acara pidana 
nasional ini semua pendapat, usul, saran-saran untuk 
mengubah, mengurangi ataupun menambah materi, 
motivasi, sistematika, redaksi maupun bahasa telah 
terselesaikan dengan penuh pengertian, dengan saling 
isi mengisi, menerima dan memberi, memufakatinya 
melalui musyawarah. 
Selanjutnya Ali Said, SH mengemukakan, sebagai 
bangsa yang telah tiga puluh enam tahun merdeka dan 
berdaulat, lebih dari wajarlah kiranya apabila kita 
menginginkan suatu Undang-undang Hukum Acara 
Pidana yang sesuai dengan kepribadian dan aspirasi 
bangsa dalam negara hukum yang dilandasi Pancasila 
dan Undang-undang Dasar 1945. 
Hukum Acara Pidana Nasional kita ini telah menjawal;> 
tentang kebutuhan yang mendasar bagi manusia, 
menempatkan manusia pada keluhuran harkat dan 
martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, 
karena undang-undang ini telah memperhatikan dan 
memberikan perlindungan terhadap hak azasi manusia 
yang sangat penting dalam proses peradilan pidana. 
Pemerintah berharap kiranya Undang-undang Hukum 
Acara Pidana yang kita lahirkan ini, tidak hanya ber 
fungsi sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban 
dalam masyarakat, akan tetapi sekaligus pula agar 
masyarakat mampu memahami hak dan kewajibannya. 
Juga agar dapat lebih ditingkatkan ketertiban sikap 
para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi, 
tugas dan wewenangnya kearah tegak mantapnya 
hukum sebagai pengayom harkat dan martabat manu 
sia. Demikian sambutan Menteri Kehakiman Ali Said, 
SH. yang mewakili Pemerintah dalam pengesahan 
Undang-undang Hukum Acara Pidana. 
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MENTER! Kehakiman Ali Said SH, tampak sedang menyampaikan sam 
butannya. 

IV. Panitia Khusus Rencana Induk Pembangunan DPR-RI 
(Reninbang), 

1. Pembentukan dan tugas. 
Panitia Khusus Rencana lnduk Pembangunan (RENIN 

BANG) DPR-RI ini dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia dalam Rapat Paripurnanya pada hari 
Jum'at tanggal 18 Nopember 1977 dengan tugas mem 
persiapkan Kertas Kerja yang meliputi hal-hal sebagai ber 
ikut: 

a. Pembangunan tugas dan mekanisme/fungsi dan wewenang 
Dewan dalam bidang peruridang-udangan, anggaran dan 
pengawasan serta hubungan kerja dengan Lembaga 
lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara lainnya; 

b. Pembangunan sarana dan wahana pendukung dalam 
rangka pelaksanaan tersebut a termasuk pelaksanaan 
pasal 35 dan 36 Und ang-undang Nomor 16 Tahun 1969 
dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 
1975; 
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c. Pembangunan kerumah tanggaan bagi segenap alat 
kelengkapan maupun keanggotaan Dewan; 

d. Pembangunan Sekretariat Dewan untuk mencapai 
kemampuan serta kemantapan strukturil, personil dan 
logistik yang seirama dengan tersebut a sarnpai c. 

Keputusan Rapat Paripurna yang membentuk PANS US 
ini, dituangkan dalam bentuk Keputusan Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia Nomor: 71DPR-RI/II/77-78 tang 
gal 18 Nopember 1977. 

2. Keanggotaan. 
PANSUS RENINBANG ini beranggotakan 12 orang 

dengan Anggota Pengganti sebanyak 12 orang pul a, dengan 
komposisi 6 (enarn) orang dari Fraksi Karya Pembangunan, 3 
(tiga) orang dari Fraksi Persatuan Pembangunan, 2 (dua) 
orang dari Fraksi ABRI, dan 1 (satu) orang dari Fraksi partai 
Demokrasi Indonesia, 

Sedangka n mengenai Pimpinan PANSUS ini, dalam 
Rapat (Plerio) PANSUS yang pertama pada hari Jum'at tang 
gal 2 Desember 1977 yang dipimpin oleh Wakil DPH 
HI;Koordinator Bidang EKKU, telah disepakati, bahwa Pim 
pinan PANSUS ini hanya terdiri alas seorang Ketua rdari 
unsur Fraks i Karya Pembangunan) dan seorang Wakil Ketua 
(dari unsur Fraksi Persatuan Pembangunan). 

3. Pedoman pokok dalam menelaah permasalahan. 
Dalam menelaah permasalahan, PANSUS RENINBANG 

ini menggunakan pedoman pokok: 
a. Pancasila dan UUD 1945. 
b. Ketetapan Majelis Perrnusyawaratan Rakyat Republik 

Indonesia Nomor: III/MPR/1978, dan Ketetapan MPR No. 
IV;MPR/1978. 

c. Pasal 35 dan pasal 36 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 
tentang Su s u n a n dan Kedudukan Maj e l i s Per 
musyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Repub 
lik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 
5 Tahun 1975. 

d. Pidato Presiden pada upacara pengambilan surnpah/janji 
para Anggota DPR-RI dan MPR pada tanggal l Oktober 
1977. 
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Disampung pedoman pokok seperti d isebut di atas, maka 
PANS US ini jug a menetapkan tigu faktor yang sel a lu menjadi 
pertimbangan utarna dalam penyelesaian tug asnya. yaitu . 
a. Peranan dan fungsi Dewan ini. 
b. Harkat dun martabat Dewan ini sebagni l.embaga Tinggi 

Negara pencerminan demokrasi. 
c. Kesadaran akan tingkat kemampuan Keuangan Negara 

kita pada tiap tahap pembangunan. 

4. Cara Kerja. 
Sesuai dengan tugas yang diueuankan kepada PANSUS 

RENINBANG ini untuk mempersiapkan Kertas Kerja seba 
gairnana disebut dalam Surat Keputusan DPR-RI Nomor. 
i!DPR-Rl;II/77-78 tanggal 18 Nopember 1977. rnaka PANS US 
ini telah membentuk 3 (tigu) Panitia Kerja yaru, masing 
masingnva adalah: 

a. Panitia Kerja yang ditugaskan untuk mempersiapkan 
Rancangan Kertas Kerja mengenai Pembangunan Tugas 
dan Mekanisme Dewan. 

L. Panitia Kerja yang ditugaskan untuk mempersiapkan 
Rancangan Kerta Kerja yang berhuhunuun dcru.an Pe rn 
bangunan sarana dan wahana pendukung dalam rangka 
pel aksanaan pasal 35 dan pasal 36 Undang-undang Nomor 
16 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975. serta Pembangunan 
kerumah tanggaan bagi segenap al al kelengkapan maupun 
keanggotaan Dewan. 

c. Panitia Kerja yang ditugaskan untuk me mper s iapkan Ran 
cangan Kertas Kerja mengenai Pembangunan Sekr etar iat 
Jenderal Dewan. 

Rancangan Kertas Kerja yang telah disiapkan oleh 
masing-masing Panitia Kerja, kemudian d ibahas di dalam 
Rapa! iPreno) PANS US. untuk dijadikan Kertas Kerja PAN 
SUS RENINBANG DPR-RI. 

5. Kertas Kerja yang telah dihasilkan. 
Sarnpai akhir masa tugasnya. PANSUS RENINBANG 

telah Lerhasil mempersiapkan sebanyak 7 (tujuh) Kertas 
Kerja, yang masing-masing adalah : 
11). Kertas Kerja mengenai pernbangunan tugas dan meka 

nisme Dewan. 
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Dalam Kerta Kerja ini, PANSUS ini mencoba untuk 
menuangkan beberapa pokok pikiran yang menyangkut 
pemi.Jangunan tugas dan mekanisme Dewan seperti: 
a. Mengenai Tata Tertib DPR-RI, disarankan agar ber 

kedudukan sebagai Peraturan Tata Tertib Lembaga, 
dan cukup banyak memuat ketentuan-ketentuan yang 
khusus mengenai intern DPk. Sedangkan ketentuan 
ketentuan yang ada hubungannya dengan pihak luar, 
seba iknya diatur dengan Ketetapan Majelis Per 
musyawarata n Rakyat dan atau Undang-undang. 

b. Mengenai Tahun Sidang, disarankan untuk dise 
suaikan dengan Tahun Anggaran. 

c. Mengenai hubungan kerja dengan Lembaga Tinggi 
Negai a lainnya, perlu diatur lebih terperinci dalam 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan 
d ij ab a r ka n/d i atur lebih lanjut dengan Undang 
undang. 

d. Untuk tetap terpeliharanya keharmonisan hubungan 
DPR-RI dengan Presiden sebagai partnernya, perlu 
selalu ada dialog antara Presiden/Pemerintah dengan 
DPR-RI untuk itu perlu dipikirkan wadahnya yang 
tepat. 
Dan selanjutnya, dalam rangka memelihara kehar 
monisan hubungan partner-ship ini, kiranya perlu 
dipikirkan pula kemungkinannya, apakah tidak 
sebaiknya pengumuman pembentukan Kabinet 
beserta programnya oleh Presiden dilakukan dalam 
Rapat Paripurna DPR-RI. 

e. Mengenai pelaksanaan Hak Anggaran oleh DPR-RI, 
agar lei.Jih disempurnakan lagi. Sedangkan yang 
mengenai HUU Tarnbahan/Perubahan atas APBN, 
kiranya DPR-RI telah diikut sertakan dalam mern 
bahas kemungkinan akan dilakukannya perubahan 
alas APBN tersebut. 

f. Mengenai korum rapat-rapat DPR-RI, cara meng 
ajukan usul-usul dalam lingkungan DPR-RI untuk 
melaksanakan hak-hak DPR-RI, seperti hak meminta 
keterangan (interpe lasi), hak mengajukan pernyataan 
pendapat, hak mengadakan penyelidikan (angket), hak 
mengajukan RUU usu! lnisiatif, tata cara peng 
ambilan keputusan, dan lain-lainnya disarankan oleh 
PANSUS ini untuk diatur dengan Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat. 



Khusus mengenai Angket, PANSUS berpendapat agar 
dilakukan peninjauan terhadap Undang-undarig 
Nomor 6 Tahun 1954. untuk disesuaikan dengan UUD 
1945. 
Disamping itu, PANSUS juga menyarankan agar dila 
kukan juga peninjauan terhadap Undang-undang 
Nomor 13 Tahun 1970 tentang Tata Cara tindakan 
Kepolisian terhadap Undang-undang Nomor 13 Tahun 
1970 tentang Tata Cara tindakan Kepolisian terhadap 
Anggota/Pimpinan MPR (SJ dan DPR (GR). 
Sedangkan mengenai Hak Recall, PANSUS ber 
pendapat agar diatur secara tegas dalam Undang 
undang, terutama yang menyangkut jaminan tidak 
akan dis al ah gunakannya hak tersebut oleh Organisasi 
Kekuatan Sosial Politik yang berwenang untuk me 
recall. 

g. Mengenai hubungan kerja dengan Badan Pemeriksa 
Keuangan, PANSUS berpendapat agar diatur lebih 
lengkap dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, dan dijabarkan/diatur lebih lanjut dengan 
Undang-undang, tidak hanya diserahkan saja kepada 
hasil pembicaraan Pimpinan DPR-RI dengan Pim 
pinan Badan Pemeriksa Keuangan. 

h. Mengenai tenaga akhli, PANSUS melihat bahwa kebu 
tuhan akan tenaga akhli itu adalah mutlak, dan tenaga 
akhli itu hendaknya merupakan tenaga tetap. Sedang 
kan yang mengenai perpustakaan, PANSUS menya 
rankan agar perpustakaan DPR-RI itu tidak hanya ber 
fungsi sebagai tempat untuk menyediakan buku-buku 
yang diperlukan Anggota DPR-RI, tetapi hendaknya 
juga berfungsi sebagai tempat mengalih bahasakan 
buku-buku yang berbahasa asing ke dalam bahasa 
Indonesia sesuai dengan permintaan para Anggota 
DPR-RI yang membutuhkan. 

i. Mengenai proses pembahasan sesuatu Rancangan 
Undang-undang dan penyelesaiannya oleh DPR-RI, 
pengaturannya agar dilakukan dengan Ketetapan 
MPR. Disarnping itu perlu dipikirkan, apakah tidak 
lebih baik dalam pembicaraan tingkat III atas suatu 
Rancangan Undang-undang, sebelum dibahas 
bersama-sama Pemerintah terlebih dahulu alat 
kelengkapan DPR yang ditugaskan untuk menangani 
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pembicaraan tingkat III Hancangan Undang-undang 
itu melakukan Rapat Dengar Pendapat (Hearing) 
untuk mendengarkan pendapat-pendapat di luar DPH 
mengenai materi Rancangan Undang-undang yang 
sedang dibahas DPR tersebut. 

12). Kertas Kerja mengenai kedudukan keuangan Dewan 
Perwakilan Rakyat Hepublik Indonesia. 
Di dalam Kertas Kerja mengenai Kedudukan Keuangan 
DPR-RI ini, diketengahkan pokok pikiran bahwa Kedu 
dukan Keuangan DPH-RI itu perlu ditetapkan untuk men 
jamin kedayagunaan dan ketepat gunaannya sehingga 
dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan dan kebebasan 
gerak dari Dewan ini dalam melakukan tugasnya. 
Juga dal am Ke rta s Kerja rne ng e n a i Kedudukan 
Keuangan tersebut oleh PANSUS dicoba pula untuk 
mengetengahkan pokok pikiran mengenai bagaimana 
Rancangan anggaran Helanja Dewan ini diperstapkan, 
pengajuan dan penetapannya dalam Rancangan Ang 
garan Pendapatan dan Helanja Negara, serta bagaimana 
pula pengelolaannya setelah ditetapkan dalam Anggaran 
Pendapatan dan Bel anja Negara sehingga keterbatasan 
Keuangan Negara yang belum memungkinkan untuk 
menyediakan anggaran yang dapat mernenuhi segala 
kebutuhan Dewan dalam melaksanakan tugas-tugasnya, 
jangan sampai menjadi penghalang bagi Dewan ini untuk 
dapat melaksanaan tugasnya dengan sebaik dan seefektif 
mungkin. 

(3). Kertas Kerja Mengenai Hak Keuangan/Administratip 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
dan Bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia. 
Dalam Kertas Kerja ini, PANSUS mencoba untuk menge 
tengahkan pokok pikirannya, sesuai dengan kedudukan, 
martabat, tugas dan tanggung jawab yang dibebankan 
kepadanya oleh UUD 1945, Hak Keuangan/Administratif 
apa saja yang selayaknya diberikan kepada Anggota 
DPR-RI dan bekas Anggota DPR-RI itu. 

(4). Kertas Kerja Tentang Kedudukan Protokoler dan Ang 
gota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 
Dalam Kertas Kerja ini PANSUS mencoba menuangkan 
pokok pikirannya yang menyangkut perlakuan protokoler 
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terhadap Anggota DPR-RI, yaitu pengaturan tata tempat 
di alam suatu upacara resmi kenegaraan dan perlakuan 
dikala melakukan tugas-tugas resmi kenegaraan baik di 
dalam maupun di luar negeri. 
Juga dalam Kertas Kerja ini, PANSUS mencoba menge 
tengahkan pernikirannya mengenai perlakuan terhadap 
Anggota DPR-RI yang rneninggal dunia. 

(5). Kertas Kerja Mengenai Sarana Fisik dan Sarana Fisik 
Penunjang. 
Yang dimaksud dengan sarana fisik di dalam Kertas 
Kerja ini adalah gedung dengan perlengkapannya yang 
berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan tugas para 
Anggota DPR-RI baik perorangan maupun di dalam 
hubungan kelompok. 
Sedangkan yang dimaksud dengan sarana fisik penun 
jang adalah gedung dengan perlengkapannya yang diper 
lukan oleh SekretariatJenderal DPR-RI baik perorangan 
maupun di dalam hubungan kelompok yang dapat ber 
pengaruh terhadap pelaksanaan tugas Dewan, serta 
rumah tempat tinggal dan transportasi Anggota DPR-RI. 
Di dalam Kertas Kerja ini, PANSUS mencoba untuk 
menginventarisasikan kebutuhan akan sarana fisik dan 
sarana fisik penunjang ini, termasuk kebutuhan akan 
Ruang Kerja untuk para Anggota DPR-RI ini. 

(6). Kertas Kerja Mengenai Ketertiban Dalam Rapat Pari 
purna. 
Sebagaimana diketahui bahwa Rapat Paripurna adalah 
merupakan forum tertinggi di dalam melaksanakan 
wewenang dan tugas Dewan ini. Di samping itu Rapat 
Paripurna ini bagi masyarakat luas adalah peng 
gambaran dari apa Dewan ini yang sesungguhnya. 
Sehubungan dengan hal demikian ini, PANSUS menilai 
kiranya harkat dan martabat Rapat Paripurna ini perlu 
kita jaga bersama. 
Untuk memelihara harkatdan martabat Ra pat Paripurna 
ini, PANSUS menganggap perlu diadakan pengaturan 
pengaturan baik mengenai kehadiran anggota, keter 
tiban dalam berpakaian, ketertiban dalam pengaturan 
sidang baik yang rnengenai pengaturan tata tempat mau 
pun ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan 
ketertiban di dalam rapat seperti ketertiban pada saat 
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dikumandangkannya lagu Kebangsaan Indonesia Raya, 
pada saat mengheningkan cipta dan sebagainya, 
Pokok-pokok pikiran yang demikian inilah yang antara 
lain oleh PANSUS ini dituangkan ke dalam Kertas Kerja 
mengenai Ketertiban dalam Rapat Paripurna ini. 

(7). Kertas Kerja Mengenai Pembangunan Sekretariat Jen 
deral Dewan. 
Pokok pikiran yang dituangkan PANSUS ini ke dalam 
Kertas Kerja mengenai Pembangunan Sekretariat Jen 
deral Dewan ini antara lain adalah bahwa Sekretariat 
Jenderal DPR-RI ini mempunyai kedudukan yang lain 
dibanding dengan Sekretariat Jenderal Departemen 
dilingkungan eksekutif. 
Kedudukan SekretariatJenderal DPR-RI adalah sebagai 
Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara yang ke dalam 
merupakan service element bagi kegiatan Dewan, 
sedangkan ke luar merupakan bagian dari DPR-RI itu. 
Tugas pokok dari Sekretariat Jenderal DPR-RI adalah 
melayani segala kebutuhan Dewan agar DPR-RI dapat 
melaksanakan wewenang dan tugasnya dengan sebaik 
baiknya. 

Sedangkan terhadap Kertas Kerja dari Sekretariat Jen 
deral DPR-RI yang disampaikan kepada PANSUS ini 
dengan Surat Wakil Sekretaris Jenderal DPR-RI No: 
83/K/SJ/DPR/IX/79 tanggal 5 Oktober 1979 mengenai 
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Orga 
nisasi Sekretariat Jenderal DPR-RI, PANSUS menilai 
maslh perlu dilakukan pengkajian lagi. 
Apa yang telah dirumuskan oleh PANSUS RENIN 
BANG di dalam tujuh Kertas Kerja tersebut adalah ter 
batas sebagai sumbangan pemikiran dari PANSUS i ni , 
sedangkan tindak lanjut dari hasil kerja PANSUS ini, 
sesuai dengan ketentuan pasal 68 ayat (3) Peraturan Tata 
Tertib DPR-RI, Dewanlah yang menetapkannya. 

Sesuai dengan tugas yang diberikan Dewan kepada PAN 
S US RENINBANG ini seperti d ituangkan dalam Surat 
Keputusan DPR-RI No. 7/DPR-RiiII/77-78 tanggal 18 
Nopember 1977, yaitu mempersiapkan kertas kerja, maka 
dengan telah disiapkannya tujuh Kertas Kerja oleh PAN 
S US ini, berakhir pulalah tugas PANSUS RENINBANG. 
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Karenanya, dalam hubungan kelanjutan Kertas Kerja 
yang telah dihasilkan oleh PANSUS ini sangatlah diha 
rapkan peranan dari Pimpinan Dewan ini untuk meng 
gunakan kewenangan yang diberikan Dewan kepadanya 
sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPR-RI, umpa 
manya saja dengan mengkonsultasikan dengan Presiden 
segala sesuatu yang memerlukan pembicaraan dengan 
Presiden, sebagaimana dimungkinkan oleh Peraturan 
Tata Terti b DPR-RI (pasal 42 ayat (1) huruf e), memu 
syawarahkannya dengan Pimpinan Fraksi-fraksi dan 
Badan Musyawarah dalam ha! pelaksanaannya memer 
lukan keputusan Dewan, menugaskan kepada Badan 
Urusan Rumah Tangga untuk melaksanakan yang 
menyangkut Anggaran Belanja dan kerumah tanggaan 
Dewan sebagaimana diatur oleh pasal 60 ayat (1) Per 
aturan Tata Tertib DPR-RI, atau dalam hal yang memer 
lukan pengkajian lebih lanjut, memikirkan wadah yang 
tepat untuk melakukan pengkajian tersebut. 
Khusus yang rnengenai Kertas Kerja Mengenai Hak 
Keuangan/Administratif Anggota DPR-RI dan bekas ang 
gota DPR-Rl, barangkali dapat digunakan sebagai bahan 
dalam nanti membahas Rancangan Undang-undang ten 
tang Hak Keuangan/Administratif Anggota Lembaga Ter 
tinggi dan Tinggi Negara yang telah diajukan oleh Peme 
rintah kepada DPR-RI. 

Begitu juga dengan Kertas Kerja Tentang Kedudukan 
Protokoler Pimpinan dan Anggota DPR-RI kiranya nanti 
dapat dijadikan bahan di dalam menyusun Undang 
undang tentang kedudukan Protokoler bagi Pim 
pinan/Anggota DPR-RI sebagai upaya untuk memenuhi 
salah satu ketentuan dalam ketetapan MPR No. 
III/MPR/1979. 

Meskipun dalam mempersiapkan Kertas Kerja yang ditu 
gaskan kepada PANSUS ini, PANSUS telah menyu 
sunnya secara terpisah-pisah dalam tujuh Kertas Kerja, 
namun dalam membaca Kertas Kerja tersebut haruslah 
dilihat dalam satu kesatuan di mana materi dalam satu 
Kertas Kerja harus di Ii hat dengan kaitannya dengan Ker 
tas Kerja yang lainnya. 
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V. PROSES PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG 
UNDANG PEMILIHAN UMUM (PERUBAHAN). 

1. Pembicaraan Tingkat I (Keterangan Pemerintah). 
Dengan Amanat Presiden tanggal 4 September 1979 No. 

05/PU/IX/1979, Pemerintah telah menyampaikan Rancangan 
Undang-undang tentang Perubahan Undang-undang Nomor 
15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota Badan Per 
musyawaratan/Perwakilan Rakyat. 

Dalam Keterangan Pemerintah pada Pembicaraan Ting 
kat I di hadapan Sidang Pleno DPR-RI hari Kamis, tanggal 9 
Oktober 1 •179 Menteri Dalarn Negeri vang bertindak mewakili 
Pemerinran menjelaskan bahwa pcngajuan Ivaucangan 
Undang-undang ini adalah sehubungan dengan ketentuan 
Pasal 3 dan Pasal 6 Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/1978 
bahwa Presiden/Mandataris berkewajiban menye 
lenggarakan Pemilihan Umum tahun 1982, yang diatur 
dengan Undang-undang Pemilihan Umum. 

Adapun Undang-undang Pemilihan Umum yang sudah 
ada adalah Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 yang telah 
mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor 4 
Tahun 1975. Oleh sebab itu perubahan-perubahan yang 
dituangkan dalam -Rancangan Undang-undang ini tidak 
merubah dasar pikiran, tujuan, azas dan sistem Pemilihan 
Umum yangtertuangdalam Undang-andang Nomor 15 Tahun 
1969, karena telah merupakan amanat seluruh jajaran Orde 
Baru untuk melakukan Pemilihan Umum. Undang-undang 
N omor 15 tahun 1969 menjadi landasan pelaksanaan Pemi 
lihan Umum tahun 1971, dan dengan Undang-undang ini pula 
lah Pemilihan Umum Tahun 1977 dilaksanakan, setelah 
disempurnakan melalui Undang-undang Nomor 4 Tahun 
1975. 
Penyempurnaan dari Undang-undang ini pada d asarnya 
merupakan penyempurnaan dan penyesuaian dengan kea 
daan dan perkembangan politik pada saat-saat menjelang 
dilakukan Pemilihan Umum Tahun 1977. · 

Dua kal i penyelenggaraan Pemilihan Um um yaitu Tahun 
1971 dan 1977, merupakan mata rantai dalam. rangka mene 
gakkan Demokrasi Pancasila. ltulah sebabnya dalam Ran 
cangan Undang-undang ini tidak akan ditemui hal-hal yang 
merupakan perubahan fundamental terhadap Undang-undang 
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Pemilihan Umum. Tentulah dapat disepakati bahwa maksud 
Ketetapan MPR-RI Nomor VII/MPR/1978 yang rnenyangkut 
peraturan perundang-undangan, hanya berfokus pada 
Undang-undang Pemilihan Umum. 

Lebih lanjut Menteri menjelaskan bahwa kita telah 
meyakini bahwa negara Hukum adalah negara Hukum yang 
bersumberkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 
1945, sehingga Pemerintah dan DPR sebagai alat-alat per 
lengkapan negara bertindak menurut dan terikat pada per 
aturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan 
azas demokrasi konstitusional. 
Dalam ha! demikian Pemilihan Umum adalah kegiatan keta 
tanegaraan yang merupakan pernyataan, pengakuan dan 
perwujudan daripada hak-hak rakyat dalam suatu negara 
Demokrasi untuk turut serta dalam Pemerintahan. Oleh 
karena itu, maka Pemilihan Umum yang diselenggarakan 
berdasarkan Undang-undang Pemilihan Umum adalah 
merupakan suatu keharusan dan merupakan salah satu 
sarana dalam rangka menegakkan Demokrasi Pancasila. 
Presiden/Mandataris dalam melaksanakan Ketetapan 
ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat mengadakan 
pelaksanaan Pemilihan Umum sebagai Krida ke-6 dari Sapta 
Krida Kabinet Pembangunan III. Atas dasar kebijaksanaan 
itulah disajikan Rancangan Undang-undang tentang Per 
ubahan Undang-undang Pemilihan Umum yang sudah ada. 

Dalam ha! ini Pemerintah berpendirian, bahwa terhadap 
Undang-undang Pemilihan Umum dengan perubahan 
perubahannya yang sudah ada, perlu diadakan perubahan 
lagi untuk menarnpung ketentuan dalam Ketetapan MPR 
Nornor VII/MPR/1978, dan Ketetapan-ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat lainnya yang berhubungan dan 
atau berkaitan dengan Pemilihan Umum. 

Ada pun Ketentuan-ketentuan yang ada kaitannya dengan 
Pemilihan Umum adalah ketentuan-ketentuan yang ter 
cantum dalam Ketetapan-ketetapan MPR-RI, yaitu : 
a. Nomor IV/MPR/1978 tentang Garts-garis Besar Haluan 

Negara Bab IV D (arah dan kebijaksanaan Pembangunan 
bidang Politik, Aparatur Pemerintah, Hukurn, Penerangan 
dan Pers. hubungan Luar Negeri) ad. 1 (politik) sub d ber 
bunyi : "Pemilihan Umum sebagai sarana Demokrasi 
Pancasil a dilaksanakan dengan azas langsung, umum, 
bebas dan rahasia yang diselenggarakan oleh Pre- 
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siden/Mandataris di mana organisasi sosial politik peserta 
Pemilu ikut secara efektif dalam pelaksanaan Pemilu. 

b. Nomor VI/MPR/1978 tentang Pengukuhan Penyatuan 
Wilayah Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, yang dengan sendirinya berkaitan erat dengan 
Pemilihan Urnum, mengingat bahwa Wilayah Timor Timur 
dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976 ditetapkan 
menjadi Daerah Tingkat I Timor Timur. 

Selanjutnya dijelaskan bahan-bahan yang digunakan 
untuk mengadakan perubahan-perubahan terhadap 
Undang-undang Pemilihan Umum yang sudah ada, yaitu : 
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan 

Umum i.nggota-anggota Badan Per 
musyawaratan/Perwakilan Rakyat. Und ang-und ang 
Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang 
No. 15 Tahun 1969 dan peraturan-peraturan pelaksanaan 
kedua Undang-undang tersebut. 
Kedua Undang-undang ini dan peraturan-peraturan 
pelaksanaannya adalah peraturan perundang-undangan 
menge nai penyelenggaraan Pemilihan Umum anggota 
anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, oleh 
sebab itu Pemerintah meneliti kembali peraturan 
perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Pemi 
lihan Umurn MPR, DPR, DPRD I dan DPRD II dan dihu 
bungkan dengan ketetapan-ketetapan MPR merigenai 
Pemilihan Umum. 
Dari hasil penelitian kembali, Pemerintah berpendapat, 
bahwa terhadap beberapa ketentuan dalam Undang 
undang Pemilihan Umum yang sudah ada, baik ketentuan 
dalam Diktum rnaupun ketentuan dalam Penjelasan, perlu 
diadakan perubahan. 

2. Meskipun pelaksanaan Ketentuan-ketentuan MPR ditu 
gaskan kepada Presiden/Mandataris, namun sesuai 
dengan azas Demokrasi Pancasila yang mendasari 
Undang-undang Pemilihan Umum, maka tidak berlebihan 
apabi l a Pemerintah dalam melaksanakan tugas itu meng 
himbau kepada Partai Politik dan Golongan Karya sebagai 
Peserta Pemilihan Umum dan sebagai potensi yang besar 
dalam masyarakat untuk memberikan bahan-bahan. 

3. Hal-hal yang menurut pengalaman dalam pelaksanaan 
Pemilihan Umum 1977 dirasakan masih perlu disern- 
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purnakan pengaturannya, diperhatikan pula untuk dija 
dikan bahan dalam mengadakan perubahan-perubahan 
terhadap Undang-undang Pemilihan Umum. 
Pengalaman yang berkaitan dengan aturan-aturan rneng 
enai penyelenggaraan Pemilihan Umum secara teknis, 
adalah pantas dan sangat wajar untuk diperhatikan dalam 
menyusun Rancangan Undang-undang ini. 

Dari Penelitian bahan-bahan terse but dapat disimpulkan 
tiga pokok materi yang perlu ditampung, yaitu : 
a. Pokok materi pertama adalah bahwa dengan mem 

perhatikan ketentuan dalam naskah GBHN bidang Politik 
mengenai Pemilihan Umum dapat diketahui, bahwa orga 
nisasi Partai Politik dan Golongan Karya berkedudukan 
sebagai Peserta Pemilihan Umum dan Pre 
siden/Mandataris (Pemerintah) berkedudukan sebagai 
penyelenggara Pemilihan Umum. 
Pasal 6 Ketetapan MPR Nomor Vll/MPR/1978 menghendaki 
agar peranan Partai Politik dan Golongan Karya dalam Pemi 
lihan Umum lebih dimantapkan, sedangkan dari rangkaian 
kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang menjadi 
tugas Pemerintah, Partai Politik dan Golongan Karya turut 
berperanan bersama Pemerintah di bidang pelaksanaan dan 
pengawasan, 

b. Pokok materi kedua adalah ha! yang dihubungkan dengan 
pengaturan dalam Undang-undang Pemilihan Umum 
mengenai pelaksanaan/penyelenggaraan Pemilihan 
Umum di Wilayah Daerah Tingkat I Timor Timur. 
Dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 1977, per 
encanaan dan pengadaan perbekalannya dipersiapkan 
mulai awal tahun 1975 pada pertengahan tahun 1976 
sewaktu penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 1977 
tengah berjalan terbentuk daerah 'I'ingkat I Timor Timur 
dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976. Mem 
perhatikan pula keadaan daerah dan masyarakatnya, 
maka pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 1977 tidak 
diadakan di wilayah Timor Timur. 
Pemilihan Umum Tahun 1982 diperkirakan sudah dapat 
dilaksanakan juga di wilayah Daerah Tingkat I Timor 
Timur. 
Sehubungan dengan itu dianggap perlu menambahkan 
ketentuan dalam Undang-undang Pemilihan Umum yang 
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sudah ada untuk dijadikan dasar hukum yang memung 
kinkan pengaturan tersendiri lebih lanjut apabila diper 
lukan. 

c. Pokok materi ketiga adalah yang dihubungkan dengan 
penyempurnaan pengaturan dalam Undang-undang Pemi 
lihan Umum yang menjadi dasar dalam pelaksanaan Pemi 
lihan Umum Tahun 1977. 

Selanjutnya juga dijelaskan mengenai pelaksanaan 
Pemilihan Umum di daerah Tingkat I Timor Timur yaitu mes 
kipun pada umumnya Undang-undang Pemilihan Umum 
pada dasarnya berlaku bagi seluruh wilayah Negara Indo 
nesia, narnun mengingat keadaan dan perkembangan daerah 
serta masyarakatnya, maka pengaturan penyelenggaraan 
Pemilihan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur 
mendapat perlakuan tersendiri dan dapat diadakan peng 
aturan tersendiri berdasarkan Undang-undang Pemilihan 
Umum. 

Pengaturan tersendiri tersebut antara lain mengenai : 
1. Penetapan jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

yang dipilih untuk menjadi Anggota DPRD Dae rah 'I'ingkat 
I Timor Timur. 

2. Pencalonan. 
3. Penetapan terpilih. 

Dalam akhir keterangannya Menteri Dalam Negeri 
rnengatakan bahwa persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum 
berdasarkan pengalaman dan perhitungan teknis memer 
lukan waktu sekurang-kurangnya satu sctengah tahun sebe 
lum pemungutan suara. Pemerintah merencanakan pemu 
ngutan suara dalam Pemilihan Umum yang akan datang 
dilaksanakan dalam pertengahan tahun 1982 dengan per 
hitungan agar supaya pada bulan Oktober 1982, Anggota 
anggota DPR dan MPR hasil Pemilihan Umum terse but dapat 
diambil sumpah/janji pada hari yang sama. 

Dengan pengambilan sumpah/janji keanggotaan DPR 
dan MPR pada bulan Oktober 1982 dimaksudkan untuk mem 
beri waktu yang cukup kepada MPR mempersiapkan penye 
lenggaraan Si dang Umum dalam bulan Maret 1983 yang seka 
ligus akan memilih Presiden dan Wakil Presiden, sehingga 
masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan 
ketentuan dalam Undang-undang Dasar 1945 dapat dipenuhi 
dengan tepat. 

Dengan demikian, maka masa kerja MPR/DPR dapat 
disesuaikan dengan masa Jabatan Presiden dalam rangka 
266 



melaksanakan Undang-undang Dasar 1945 secara murni dan 
Konsekwen. 

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, Pemerintah meng 
harapkan agar Rancangan Undang-undang Perubahan ini 
dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama, 
sehingga dengan demikian waktu untuk mengadakan per 
siapan pelaksanaan Pemilihan Umum 1982 dapat berjalan 
dengan lancar sesuai dengan maksud Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1978. 

2. Pembicaraan Tingkat 11/Pemandangan Umum para 
Anggota. 

Dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 18 dan 19 Okto 
ber 1979, Anggota-arrggota DPRyang telah menanggapi keter 
angan/penjelasan yang tel ah diberikan oleh Pemerintah atas 
Rancangan Undang-undang mengenai Pemilihan Umum 
Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan 
Rakyat sebagaimana telah diubah dengan 'Undang-undang 
No. 4 Tahun 1975. 

Pokok-pokok pikiran yang dikemukakan oleh Anggota 
DPR melalui Fraksi-fraksi yang diwakili oleh masing-masing 
[uru bicara vaitu : 
Sudarko Prawirojudo dari Fraksi Karya Pembangunan dalam 
pernandangan umum Fraksinya mengemukakan bahwa Pemi 
lihan Umum adalah suatu iring-iringan safari politik, yang 
senantiasa mengalir dan bermuara pada satu sasaran tang 
gung jawab yaitu tanggung jawab kepada rakyat dan kons 
titusi dan ini merupakan dasar bagi segenap pelaku politik 
agar dapat mencipta sistim politik yang prima, sistim politik 
yang baik kita akan mampu memberikan kesempatan kepada 
bangsa yang besar ini untuk bergerak lebih cepat mantap ke 
arah cita-citanya. 

Sistim politik yang demokratis akan selalu menjadi tun 
tutan masyarakat dari waktu ke waktu bahkan dari zaman ke 
zaman. 
Demokrasi adalah suatu ha! yang senantiasa dalam proses 
dan sudah barang tentu akan terus mengalami per 
kembangan. Sedangkan proses yang berkembang yang terus 
menerus dari Dernokrasi, akan sangat dipengaruhi oleh 
struktur organisasi kekuatan sosial politik yang merupakan 
perangkat dari demokrasi itu sendiri. 

Ada 3 ha! yang melatar belakangi pokok-pokok pikiran 
dalam Pemandangan Umum Fraksi Karya Pembangunan 
yaitu : 
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1. Amanat rakyat yang secara formal tertuang dalam Kete- 
tapan MPR. . 

2. Sudah ti ba saatnya Propinsi Timor Timur untuk ikut dalam 
Pemilihan Umum yang akan datang, dan 

3. Pengalaman pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 1977. 
Tercatat perkembangan baru, seirang dengan perjalanan 

sejarah bangsa, yaitu berintegrasinya wilayah Timor Timur - 
Portugis ke dalam wilayah negara kita, dan melalui Undang 
undang No. 7 Tahun 1976 tanggal 17 Juli 1976 telah menjadi 
Propinsi ke-27, Daer ah Tingkat I TimorTimur, Apabila dalam 
tahun 1977 di Propinsi Timor Timur belum diselenggarakan 
Pemilihan Umum, kiranya hal tersebut dapat dimengerti, 
karena barunya masalah itu di dalam sistem ke tatanegaraan 
kita. 

Kini setelah sekian tahun berselang, lebih lagi nanti pada 
saat diselenggarakannya Pemilihan Umum 1982, telah tiba 
lah saatnya pada propinsi Tim or Timur [uga diselenggarakan 
Pemilihan Umum, sekalipun masih memerlukan peng 
aturan/perlakuan tersendiri. 
Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Fraksi Karya 
Pernbangunan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indo 
nesia minta kepada Pemerintah, agar menjelaskan di muka 
sidang Dewan Perwakilan Rakyat mengenai bentuk ter 
sendiri bagaimanakah yang dipakai dalam penyelenggaraan 
Pemilihan Umum 1982 di Daerah Tingkat I Timor Timur. 

Selanjutnya dikatakan bahwa mengingat bahwa Pemi 
lihan Umum adalah juga pendidikan politik rakyat, maka 
thema kampanye Pemilihan Umum yang akan datang, harus 
memenuhi beberapa syarat yang prinsipiil, antara lain per 
tama yaitu thema kampanye harus merupakan program yang 
rril, the ma kampanye harus menyangkut · kreativitas dan 
otoaktifitas rakyat di dalam pembangunan dan juga thema 
karnpanye harus menghindari diri dari hal-hal yang perlu 
bagi persatuan dan kesatuan bangsa, umpamanya masalah 
masalah ras, asal usul, adat istiadat, agama, kepercayaan dan 
lain sebagainya. 

Di samping hal tersebut di atas, [uga masalah lamanya . 
masa kampanye. 
Mengenai ini lamanya masa kampanye ini akan sangat ter 
gantung kepada tingkat keteraturan dan tingkat kedewasaan 
kita masing-masing, semakin kita belum teratur dan semakin 
kita belum dewasa, ditinjau dari pendidikan politik rakyat 
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dan persatuan serta kesatuan bangsa, kampanye adalah 
bumerang. 
Dengan bertambah teratur dan dewasa, maka kampanye ada 
lah arena pendidikan, bukannyan sarang fitnah dan hasutan. 

Setelah Fraksi Karya Pembangunan menyampaikan 
pemandangan umum, kemudian dilanjutkan dengan tang 
gapan dari Fraksi Persatuan Pernbangunan melalui juru 
bicaranya H. Imam Sofwan, pertama-tama menyatakan 
bahwa Fraksi Persatuan Pembangunan dalam DPR-RI pada 
saat ini mendapat kesempatan untuk mewakili sebahagian 
besar dari warga negara Republik Indonesia, yang beragarna 
Islam untuk turut serta membahas peraturan permainan 
jalannya Dernokrasi Pancasila di Negara Republik Indo 
nesia, yakni Rancangan Undang-undang tentang Pemilihan 
Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat No. 
15/1969 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 4 
Tahun 1975. 

Dalam masa perjalanan masa Pemerintahan Orde Baru 
yang sudah 14 tahun lamanya ini, masyarakat luas, baik di 
dalam maupun di luar negeri telah sempat rnengkaji dan 
menilai bagaimana sistem pemerintahan yang dilakukan 
selama iqi dan bagaimana pula pelaksanaan pemerintahan 
yang dipraktekkan oleh Pemerintah Orde Baru. Bermacam 
macam pula nilai yang ditrapkan pada masa Pemerintahan 
Orde Baru, baik tentang sistemnya maupun tentang pelak 
sanaan Pemerintahannya. Dan pada kesempatan ini Dewan 
akan membahas Perubahan Undang-undang tentang Pemi 
lihan Anggota-anggota Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat 
sekarang ini, sepatutnyalah Dewan dan juga Pemerintah 
memperhatikan penilaian dan hasil pengkajian oleh masya 
rakat tentang segala ha! yang bersangkutan dengan sistem 
Pemerintahan tersebut. 

Selanjutnya dikatakan bagi Fraksi Persatuan Pem 
bangunan, justru sekarang inilah saatnya kita harus berani 
mematahkan lingkaran setan, dengan meletakkan titik seba 
gai permulaan kita harus ikhtiar untuk mengatasi kesulitan 
yang menimpa negara kita, karena justru kita sedang mena 
ngani usaha perbaikan dan penyernpurnaan aturan per 
mainan untuk mewujudkan lembaga tertinggi pemegang 
kedaulatan rakyat dan lembaga tinggi yang mewakili rakyat 
dalam rangka pembangunan politlk dan demokrasi. Kalau 
salah, kita membuat a tau memperbaiki aturan permainan itu, 
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salah pulalah hasil yang akan diperoleh nantinya. 
Kita harus sama-sama menjaga supaya Lembaga Tertinggi 
dan Lembaga Tinggi dalam Negara kita yang bernama MPR 
dan DPR hasil pembahasan dalam Dewan yang mulia ini 
benar-benar dapat berfungsi seperti yang dimaksudkan oleh 
Pancasila dan UUD 1945. 

Selanjutnya FPP mengajak kepada Pemerintah dan 
semua Fraksi dalam DPR ini, agar pembahasan yang dila 
kukan nanti bersifat rechtssetlement, yakni mengatur kern 
bali ha! ikhwal yang menyangkut MPR, DPR dan DPRD, baik 
susunan, kedudukan maupun cara pemilihan anggotanya. 
Dengan jalan demikian sekaligus dapat membantu Peme 
rintah dalam rangka pernbangunan, memantapkan kehi 
dupan konstitusional dalam melaksanakan mekanisme 
demokrasi Pancasila, mewujudkan strong and clean gou 
vernment, mewujudkan Pemerintah yang berwibawa dan 
bersih. 

Dari pembicaraan-pembicaraan tersebut di atas, ada 5 
ha! yang oleh Fraksi Persatuan Pembangunan untuk men 
dapatkan perhatian yang serius untuk menanganinya yaitu : 

1. Memantapkan perwujudan demokrasi Pancasila. 
2. Memantapkan kehidupan konstitusional, demokrasi dan 

tegaknya hukum, dalam melaksanakan mekanisme demok 
rasi Pancasila. 

3. Memantapkan berfungsinya, dan saling berhubungan 
antara lembaga-Iembaga tinggi Negara berdasarkan 
Undang-Undang Dasa 1945. 

4. Meningkatkan pengabdian dan kesetiaan aparatur Peme 
rintah pada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara yang 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

5. Menertibkan aparatur Pemerintah, serta melanjutkan dan 
meningkatkan kebijaksanaan menanggulangi masalah 
masalah korupsi, penyalahgunaan. wewenang, kebocoran 
dan pemborosan kekayaan dan keuangan negara, 
pungutan-pungutan liar serta berbagai bentuk penye 
lewengan lainnya yang menghambat pelaksan'aan pem 
bangunan, 

Dalam ha! ini Fraksi Persatuan Pembangunan yakni 
bahwa pelaksanaan penanganan kelima ha! tadi jalannya 
tidak akan effisien dan efektif dan akan mustahil berhasil, 
kalau tidak dimulai dengan menertibkan susunan keang- 
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gotaan MPR dan DPR serta proses pemilihan anggotanya 
lebih dahulu. 

Selanjutnya akan dikemukakan hal-hal yang khusus 
dalam hubungan dengan materi RUU yaitu mengenai: 
1. Soal rumusan Perwakilan di DPR bagi Propinsi Timor 

Timur. 
2. Keikut sertaan Parpol dan Golkar berperan dalam penye- 

lenggaraan Pemilihan Umum. 
3. Soal Organisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum. 
4. Soal tanda gambar. 
5. Tentang Kampanye. 
6. Tentang pemungutan suara. 

Akhir dari pada pandangan umum Fraksi Persatuan 
menyatakan betapa pentingnya kedudukan Pemilihan Umum 
di tahun 1982 untuk meluruskan jalannya kedaulatan rakyat 
sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 dan memantapkan 
demokrasi Pancasila. 
Rapat Paripurna tanggal 18 Oktober 1982 ditutup pada pukul 
14.00 dan dilanjutkan pada tanggal 19 Oktober 1982, dengan 
pembicara Abdul Majid sebagai juru bicara dari Fraksi 
Partai Demokrasi Indonesia. Dalam Pemandangan Umum ini, 
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, ingin terlebih dahulu 
membandingkan latar belakang dan landasan tempat ber 
pijak dari Fraksi POI dan Pemerintah dalam menangani 
masalah Pemilihan Umum dan kedua FPDI ingin men 
dudukkan posisi Dewan Perwakilan Rakyat dalam ha! melak 
sanakan Ketetapan MPR No. VII/MPR/1978 tentang Pemi 
lihan Umum. 

Untuk lebih menjamin terwujudnya kebebasan, kera 
hasiaan, kejujuran dan ketentraman serta ketenangan memi 
lih dan untuk lebih mengamankan dan memantapkan kehi 
dupan dan pembinaannyalah, maka organisasi Kekuatan 
Sosial Politik hendaknya diikut sertakan secara effektif dan 
ditingkatkan pelayanannya dalam pelaksanaan dan peng 
amanan dari tingkat Pusat sampai Daerah, dan tidak sekedar 
untuk duduk menjadi Anggota Dewan Pertimbangan LPU, 
PPI, PPD Tingkat I dan II dan PPS. 

Ini adalah semata-mata untuk dapat memenuhi Amanat 
Penderitaan Rakyat. 
Kita semua mengetahui bahwa TAP MPR No. VII/MPR/78, 
dalam keseluruhannya baik konsiderannya, seluruh pasal 
pasalnya maupun seluruh penjelasannya adalah mengenai 
Pemilihan Umum semata-mata, dan semua amanat ataupun 
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ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalarnnya menem 
patkan Pemilihan Umum sebagai satu permasalahan yang 
harus ditangani secara menyeluruh dengan rnengaturnya 
dalam Undang-undang Pemilihan Umum. 

Dengan demikian, maka dalam menangani masalah 
Pemilihan Umum, posisi yang harus diam bi! baik oleh Peme 
rintah maupun oleh DPR tidak bisa lain dari posisi "ber 
kewajiban untuk membuat Undang-undang Pemilihan 
Umum", yang mengatur dan menampung ketentuan 
ketentuan dalam TAP No. VII/MPR/1978. 

Jadi jelas kiranya, bahwa posisi kita adalah posisi untuk 
membuat Undang-undang Pemilihan Umum dan bukan untuk 
merobah Undang-undang Pemilihan Umum yang sudah ada. 
Oleh karena itu dalam meneliti kembali semua peraturan 
peraturan perundangan yang menyangkut masalah Perni 
lihan Umum, janganlah posisi Dewan dipersempit dan diba 
tasi dengan bertegang pada pendirian dan nalar, bahwa 
sesuatu Undang-undang sudah dan tetap sempurna karena 
ketentuan-ketentuan pokoknya telah dilaksanakan dua kali 
dengan telah memperoleh penyempurnaan satu kali, 
sehingga tidak memerlukan perubahan yang fundamental 
Iagi. 

Dalam RUU ini mernang ada masalah baru, yakni masa 
lah Timor Timur, FPDI hanya ingin menyampaikan harapan 
agar dalam pembahagian wilayah dan menentukan jumlah 
wakilnya, Pemerintah hendaknya bertindak teliti dan bijak 
sana. Selain dari pada itu kepada Timor Timur hendaknya 
diberi jatah perwakilan dalam MPR/DPR secara baru artinya 
[angan diambil dari jumlah yang hingga kini dipilih, tetapi 
diambilkan dari yang diangkat. Dalam permasalahan Pemilu 
ini jangan pula kita menolak a tau segan-segan membicarakan 
susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD, karena masa 
lah ini adalah erat hubungannya dengan Pemilihan Umum. 
Kitapun jangan segan-segan untuk mengusahakan konsensus 
mengenai masalah-masalah yang sepatutnya diatur dalam 
Peraturan Pelaksanaan, karena konsensus demikian ternyata 
perlu dan bermanfaat untuk menjaga jangan sarnpai per 
aturan pe l aksanaannya menyeleweng atau diselewengkan 
dari ketentuan-ketentuan yang ditegaskan dalam Undang 
undang. Akhirnya mengenai masalah Hari Pemungutan 
Suara, menurut FPDI hari ini bukan hari biasa, hari ini adalah 
hari besar. Pada hari itu, sekali dalam lima tahun rakyat 
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secara langsung menggunakan kedaulatannya, layak, wajar 
dan patut, jika hari besar rakyat ini kita besarkan menjadi 
hari Li bur hanya sekali dalam 5 tahun. 

Selanjutnya adalah Pemandangan Umum dari Fraksi 
ABRI melalui juru bicara H.J. Sanggor, yang meng 
emukakan bahwa Rancangan Undang-undang ini sangat pen 
ting bagi pengembangan kehidupan Demokrasi Pancasila di 
Negara kita. 

Dengan Pemilihan Umum akan terbentuk sistem kekua 
saan yang tumbuh dari bawah. Dan kekuasaan demikian itu 
akan benar-benar menuruti kehendak rakyat. Dengan gam 
baran tersebut jelaslah betapa besar arti Pemilihan Umum 
itu bagi rakyat. Dengan Pemilihan Umum itulah rakyat akan 
dapat ikut serta dalam pengembangan Demokrasi Pancasila 
serta sistem kekuasaan yang sesuai dengan kehendak rakyat. 

Telah disepakati bersama bahwa Pemilihan Umum pada 
waktu-waktu yang akan datang, seperti halnya Pemilihan 
Umum 1971 dan 1977 yang lalu, akan tetap menggunakan 
azas-azas, sistem dan mekanisme yang ditetapkan oleh 
Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969. 

Menurut TAP MPR No. IV dan No. VII, maka yang ber 
tanggung jawab atas pelaksanaan Pemilihan Umum adalah 
Presiden/Mandataris. 
Dengan demikian tidaklah rnungkin PARPOL dan GOLKAR 
menjadi pelaksana Pemilihan Umum. Paling baik para 
peserta Pemilu dapat ikut membantu dalam pelaksanaannya, 
maka dari itu yang dimaksud oleh TAP MPR tersebut tadi 
adalah bahwa peranan PARPOL dan GOLKAR sebagai pem 
bantu pelaksana supaya ditingkatkan. 

Jika mempelajari rumusan-rumusan dari RUU Per 
ubahan dan membandingkannya dengan ketentuan 
ketentuan dari Undang-undang No. 15 tahun 1969 seba 
gaimana telah diubah oleh Undang-undang No. 4 tahun 1975, 
maka menurut hemat FABRI Pemerintah telah berhasil 
merumuskannya dengan baik. 

Peranan PARPOL dan GOLKAR dalam perumusan 
perumusan terse but secara juridis telah ditingkatkan, tetapi 
untuk realisasinya nanti dalam praktek adalah tergantung 
dari Wakil-wakil PARPOL dan GOLKAR itu sendiri yang 
duduk dalam Lembaga-lembaga/Badan-badan yang melak 
sanakan Pemilihan Umum. 
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,Selanjutnya Fraksi ABRI ingin menyinggung masalah 
Timor Timur .. 
Dengan demikian sudah dapat dlpastikan bahwa dalam tahun 
1982 yang akan datang, Saudara-saudara kita di Timor Timur 
akan mengikuti Pemilihan Um um yang pertama kalinya sejak 
kurang lebih 400 tahun terkungkung dalam belenggu peja 
jahan. 

Saat itu akan mempunyai arti yang khusus bagi negara 
dan bangsa Indonesia, terutama bagi Saudara-saudara kita 
yang berada di Timor Timur itu sendiri. 

Pada saat itu mereka akan berkesempatan untuk secara 
langsung melaksanakan sendiri dalam pembangunan demok 
rasi Pancasila itu. Mereka untuk pertama kali berkesempatan 
memilih sendiri Wakil-wakil mereka yang kemudian menya 
lurkan aspirasi-aspirasi, dan harapan-harapan masyarakat 
Timor Timur melalui badan Permusya waratan/Perwakilan di 
tingkat II, tingkat I maupun di Pusat. 

Dengan demikian proses integrasi serta pembinaan 
Timor Timur sebagai bagian dari pada wilayah Negara Kesa 
tuan Republik Indonesia akan menjadi lebih mantap. 

Dengan ikut sertanya rakyat Timor Timur dalam Pemi 
lihan Umum nanti, apakah dengan demikian akan membawa 
perubahan pada susunan dan kedudukan MPR, DPR dan 
DPRD. 

Kalau diteliti Undang-undang No. 16 tahun 1969 yang 
mengarus masalah itu, sebagaimana telah diubah oleh 
Undang-undang No. 5 tahun 1975, maka tidak ada alasan 
untuk melakukan perobahan terhadapnya. MPR pun dalam 
Sidang Umum tahun 1978 tidak melihat alasan-alasan untuk 
mengubahnya. Oleh karenanya dalam TAP No. VII/MPR/1978 
hanya disebut mengenai pelaksanaan dan pengawasan Pemi 
lihan Umum dan mengenai peningkatan PARPOL dan GOL 
KAR di dalamnya. 

Sejak lahirnya Orde Baru, kita telah dua kali melak 
sanakan Pemilihan Umum yaitu pada tahun 1971 dan 1977, 
kedua-duanya telah berjalan dengan selamat. Dan ternyata 
pula kedua-duanya telah berhasil memperkokoh stabilitas 
Nasional, dan mendukung kelancaran Pembangunan sampai 
saat ini. Kenyataan ini pasti telah dicatat oleh sejarah per 
kembangan demokrasi bangsa Indonesia yang dicatat oleh 
sejarah tersebut ialah bahwa bangsa kita dalam masa Orde 
Baru ini tel ah berhasil untuk menampilkan wajah demokrasi 
Pancasila secara nyata. 
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Dalam akhir pernandangan umumnya Fraksi ABRI 
menghimbau agar di dalam tahap perumusan Rancangan 
Undang-undang ini, semua Fraksi dapat memberi perhatian 
yang Iebih besar pada aspek security. Kesalahan-kesalahan 
baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja dalam per 
umusan dapat berakibat perpecahan yang mungkin saja ber 
kernbang menjadi kontlik-kontlik fisik yang selanjutnya akan 
merusak sendi-sendiri demokrasi serta menimbulkan pen 
deritaan bagi rakyat banyak dan pada akhirnya dapat mele 
nyapkan Negara Pancasila yang kita cintai bersama. 

III. Pembicaraan Tingkat III. 
1. Kegiatan awal Panitia Khusus (PANSUS). 
Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perubahan 

Undang-undang Pemilihan Umum dibahas oleh DPR dalam 
suatu Panitia Khusus (PANS US) yang dibentuk dengan Surat 
Keputusan Dewan Nomor 2/DPR/l/1979-1980 tanggal 19 
Nopember 1979, dengan susunan Keanggotaan sebagai ber 
ikut: 
Anggota Tetap : 
Fraksi ABRI 
Fraksi Karya Pembangunan 
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia 
Fraksi Persatuan Pembangunan 

11 orang. 
37 orang. 

4 orang. 
14 orang. 

66 orang. 
Anggota Tetap. 

Anggota Pengganti : 
Fraksi ABRI 
Fraksi Karya Pembangunan 
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia 
Fraksi Persatuan Pembangunan 

6 orang. 
18 orang. 
2 orang. 
7 orang. 

33 orang. 
Anggota Pengganti. 

PANSUS RUU Perubahan UU Pemilu tersebut memulai 
kegiatannya setelah terbentuknya Pimpinan PANSUS ter 
se but pada tanggal 12 Nopember 1979. 
Komposisi pimpinan PANSUS yang disetujui itu terdiri dari 
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Ketua Djamal Ali, SH (FKP), dengan empat Wakil Ketua 
masing-masing Warsito Puspojo, SH (FKP), H.M. Munasir 
(FPP), Ahmad Subagyo (FPDI) dan Amir Dt. Palindih, SH 
(FABRI). 

Dalam rapatnya tanggal 22 Nopember 1979 hari Kamis, 
Pansus ini telah menyetujui paket jadwal kegiatannya yang 
akan dilakukan seminggu mendatang, · 
Dalam penjelasannya, Ketua Pansus Djamal Ali, SH meng 
atakan bahwa paket jadwal kegiatan terse but telah dibi 
carakan dengan Pimpinan Fraksi-fraksi. 

Hadir dalam rapat tersebut Sekretaris Jenderal Depar 
temen Dalam Negeri R. Soeprapto mewakili Menteri Dalam 
Negeri sebagai wakil pihak Pemerintah. 

Menurut paket jadwal kegiatan yang disetujui itu maka 
kepada masing-masing Fraksi diberi kesempatan untuk 
mempelajari pengumpulan (inventarisasi) permasalahan 
yang sudah diajukan oleh masing-masing Fraksi dalam rapat 
Pleno Pansus. Untuk memberikan kesempatan semua Fraksi 
menanggapi permasalahan-permasalahan yang dike 
mukakan, maka disediakan waktu satu hari yang merupakan 
suatu Pleno Pansus dalam suatu rapat Kerja. 
Sedangkan hari berikutnya disediakan acara untuk rem 
bukan (lobbying) antara rnasmg-rnasmg Fraksi dengan Peme 
rintah secara bergiliran. Dalam rembukan tersebut pimpinan 
Pansus tidak hadir, kecuali unsur Pimpinan rnasing-masing 
Fraksi. 

2. Rapat-rapat Kerja Panitia Khusus. 
a. Pengelompokan Permasalahan. 

Hari Senin tanggal 26 Nopernber 1979 Pansus meng 
adakan rapat kerja dengan Pemerintah cq Menteri Dalam 
Negeri dipimpin Ketuanya Djamal Ali, SH di mana pada 
kesempatan itu Fraksi-fraksi menyampaikan tanggapan 
terhadap pengumpulan (inventarisasi) permasalahan. 

Menteri Dalam Negeri menanggapi tentang peng 
umpulan permasalahan itu menyatakan bahwa secara 
garis besar dapat digolongkan dalam tiga kelompok. Per 
tama, yang langsung berkaitan dengan RUU yang sedang 
dibahas; Kedua, tidak langsung menyangkut RUU tapi 
berkaitan dengan Undang-undang No. 15 Tahun 1969 ten 
tang Pemilihan Umum jo Undang-undang No. 4 Tahun 
1975; dan yang ketiga adalah tidak langsung menyangkut 
RUU tetapi berkaitan dengan UU No. 3 Tahun 1975 ten tang 
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Parpol dan Golkar serta Undang-undang No. 16 Tahun 1969 
jo UU No. 5 Tahun 1975 tentang Susunan dan Kedudukan 
MPR, DPR dan DPRD. 

Masalah interpretasi terhadap TAP MPR No. VII ten 
tang Pemilihan Umum, nampaknya bagi Fraksi-fraksi 
masih berbeda pandangan dan masih merupakan pokok 
pembicaraan. 

b. Harapan Pemerintah mengenai dapat dipenuhinya batas 
waktu. 

Sidang Pleno Pans us hari Ka mis tanggal 29 Nop ember 
1979, Fraksi PP melalui jurubicaranya Anwar Nuris telah 
mengajukan usul agar pernbahasan RUU ini tidak 
diburu-buru oleh waktu yang telah diperkirakan, karena 
sebuah RUU tentang Pemilu akan menyangkut kese 
jahteraan bangsa dan negara untuk jangka waktu lama. 

Tanggapan Pemerintah yang disampaikan Menteri 
Dalam Negeri adalah bahwa Pemerintah mengharapkan 
agar semua pihak yang terlibat dalam pembahasan RUU 
tentang Perubahan UU Pemilu di DPR dapat melak 
sanakan keputusan Dewan yang telah menetapkan waktu 
kerja bagi Pansus yang membahas RUU tersebut. 

Menteri Dalam Negeri menegaskan bahwa Pemilu 
merupakan salah satu aspek pembangunan bangsa dari 
segi politik, maka seharusnyalah dilaksanakan secepatnya 
demi kesejahteraan rakyat. Dengan selesainya sebuah 
Rancangan Undang-undang menjadi Undang-undang ber 
arti menyelesaikan satu tahapan pembangunan politik, 
yang dengan demikian dapat dilanjutkan dengan pem 
bangunan tahap berikutnya. ltu berarti pencapaian tujuan 
pembangunan berupa kesejahteraan rakyat akan cepat 
terwujud. 

Usaha memperlambat penyelesaian RUU tersebut 
menurut Menteri, berarti memperlambat jalannya pem 
bangunan yang berarti juga memperlambat tercapainya 
kesejahteraan rakyat. 

c. Empat Keputusan Yang Dicapai Mengenai Prosedur pem 
bahasan RUU. 

Rapat Kerja Pansus tanggal 1 Desember 1979 menye 
tujui empat keputusannya sebagai dasar kerja selan 
jutnya. Ini adalah merupakan kesepakatan yang dicapai 
setelah dilakukan rembukan (lobbying) sejak hari Kamis 
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hingga Jum'at tengah malam, sehari sebelum ber 
langsungnya Raker tersebut. 

Ketua Pansus Djamal Ali, SH menjelaskan bahwa 
dalam rembukan antara Unsur-unsur Fraksi dalam Pansus 
dengan Pimpinan Pansus Jum'at malam, dicapai suatu 
kesepakatan tentang pembahasan RUU tersebut. 

Kesepakatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 1 
Desember 1979 dibicarakan antara Pimpinan Pansus 
dengan Pemerintah, yang kemudian dilanjutkan antara 
Unsur-unsur Fraksi masing-masing bila terdapat 
pernikiran-pemikiran yang berkembang. Setelah itulah 
dicapai suatu kesepakatan bulat antara unsur Fraksi dan 
Pemerintah tentang empat keputusan yang dijadikan 
sebagai dasar kerja bagi Pansus. 

Empat keputusan tersebut ialah : 
Pertama, selurnh materi yang telah masuk yaitu RUU 

yang telah disampaikan Pemerintah dengan amanat Pre 
siden dan materi-materi yang dikemukakan Anggota 
anggota Pansus dari semua unsur Fraksi yang telah diin 
ventarisasikan, merupakan materi yang dibicarakan. 

Kedua, seluruh materi dalam inventarisasi yang 
dimaksud adalah keseluruhan materi yang telah disam 
paikan baik oleh Pemerintah maupun Fraksi-fraksi 
seperti dimaksud keputusan pertama (nomor satu, pen.). 
Yang keempat adalah rembukan antar Fraksi-fraksi yang 
menyetujui persandingan yang disampaikan Fraksi PDI 
menurut pengelompokan materi permasalahannya untuk 
digunakan sebagai dasar kerja bagi Pansus. 

Adapun inventarisasi permasalahan yang disam 
paikan Fraksi-fraksi telah pula dikelompokkan menurut 
jenisnya dan disampaikan kepada anggota Pansus. 

d. Perdebatan serius dalam PANSUS. 
Perdebatan serius antara Fraksi dalam rapat Pansus 

membahas RUU tentang Perubahan UU Pemilu ini terjadi 
hari Sa btu tanggal 8 Desember 1979 yang menurut Menteri 
Dalam Negeri telah menyebabkan pembicaraan menjadi 
mati langkah (deadlock). 

Pemerintah yang di wakili Menteri Dal am N egeri Amir 
Machmud menilai perdebatan itu tidak rnengena pada 
materi yang tercantum dalam UU serta dengan apa yang 
dicapai dalam rembukan. 
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Perdebatan dalam sidang pleno Pansus dengan Peme 
rintah yang dipirnpin Ketua Pansus Djamal Ali, SH itu 
lebih banyak menyoroti persoalan yang mengarah pada 
perubahan UU No. 16 Tahun 1969 jo UU No. 5 Tahun 1975 
yang mengatur komposisi keanggotaan dalam DPR yang 
disampaikan oleh Fraksi PP dan Fraksi PDI, dan men 
dapat sanggahan Fraksi KP dan Fraksi ABRI. 

Sidang Pansus Pemilu. hari Sabtu tanggal 1 Desember 
1979 itu ditunda (diskors) oleh Ketua Pansus Djamal Ali, 
SH untuk waktu yang tidak ditentukan, guna memberikan 
kesempatan bagi masing-masing Fraksi untuk ber 
konsultasi dengan Pimpinannya. Penundaan sidang itu 
dilakukan setelah Menteri Dalam Negeri sebagai wakil 
Pemerintah mengajukan usu! agar pembahasan RUU ter 
se but dinyatakan deadlock atau mati langkah. 

e. Komentar beberapa Anggota DPR mengenai ucapan "ded 
lock" yang dilontarkan oleh Mendagri. 

Beberapa Anggota DPR dari Fraksi masing-masing 
Sudarko dari FKP, Sabam Sirait dari FPDI dan Amin 
Iskandar dari FPP memberikan komentar kepada Pers di 
Gedung DPR Senayan hari Senin tanggal 3 Desember 1979 
sehubungan dengan apa yang diberitakan dalam pers 
"deadlock" nya pembahasan RUU tentang perubahan UU 
Pemilu. 

Sudarko dari FKP yangjuga dudukdalam Pansus RUU 
tersebut menyatakan, bahwa sebenarnya pem 
bahasan/penyelesaian RUU Pemilu dalam Dewan (di 
dalam Pansus, pen.) bersama Pemerintah belum berakhir 
atau belum lagi berakhir. 
Dikatakannya, deadlock atau tidaknya pem 
bahasan/penyelesaian RUU tersebut tergantung kepada 
bagaimana laporan Anggota Pansus kepada Pimpinan 
Fraksinya masing-masing. 
Juga tergantung pula kepada bagaimana laporan Pim 
pinan Pansus kepada Pimpinan DPR dan begitu pula 
bagaimana laporan Menteri Dalam Negeri kepada Pre 
siden. 

Namun yang p e n t i n g , k a t a n y a pem 
bahasan/penyelesaian RUU tentangPemi!u itu belum lagi 
selesai/berakhir pada waktu itu. 

Anggota Fraksi PDI Sabam Sirait yang juga duduk 
dalam keanggotaan Pansus menyatakan bahwa Fraksinya 
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akan menunjukkan alternatif baru dalam mencari jalan 
keluar untuk menyelesaikan apa yang dikatakan sebagai 
"deadlock" itu. 

Ia mengemukakan bahwa FPDI sejak semula ingin 
melaksanakan/mewujudkan Pancasila, UUD 1945 dan 
TAP-TAP MPR dalam bentuk Undang-uudang termasuk 
Pemilihan Umum. Oleh karena itu Fraksi PDI telah 
menyampaikan cara-cara pemecahannya dari sejak 
pemandangan umum atas RUU itu <lulu dan apa yang telah 
diusulkan oleh PDI telah diterima secara bu lat oleh PAN 
SUS. 
Setelah kumpulan permasalahan tersebut selesai dan 
diterima, maka tiba saatnya bagaimana menyelesaikan 
permasalahan-permasalahan tersebut. 

Kumpulan permasalahan-permasalahan terse but kata 
Sabam Sirait bersumber dari RUU itu sendiri yang disam 
paikan oleh Pemerintah, kertas kerja Fraksi PDI, usu! dari 
Fraksi PP dan bahan-bahan dari Fraksi KP serta Fraksi 
ABRI. 

Permasalahan yang timbul, demikian pernyataan 
Sabam, bagaimana mekanisme penyelesaian 
permasalahan-permasalahan tersebut, sedangkan kebia 
saan yang ditempuh DPR adalah memanfaatkan Tata Ter 
tib DPR atau lobbying (rembukan). 
Sesuai dengan tahapan yang telah dicapai maka sambil 
mencari mekanisme yangterbaik, mulai dibahas pula kon 
siderans dan pasal-pasal 1, 2 dan 3. 

Mungkin karena Pemerintah dan Badan Musyawarah 
(BAMUS) DPR telah diikat oleh ancer-ancer waktu bahwa 

PANSUS RUU Pemilu harus mengambil penyelesaian 
keputusan tanggal 15 Desember 1979, maka Pansus 
dihadapkan kepada keadaan terburu-buru. Sabam 
menambahkan bahwa Pemerintah rupanya terikat sesuai 
dengan jadwal waktu, sedangkan DPR di sarnping ingin 
mencapai target waktu yang diancerkan, maka yang lebih 
penting pula adalah bahwa UU tentang Pemilu yang akan 
ditelorkan oleh Dewan itu nanti harus lebih baik dari 
peru ndang-undangan yang lalu sebagaimana juga telah 
ditegaskan oleh MPR dan Pidato Kenegaraan Presiden 
tanggal 16 Agustus 1979 di DPR. 

Kenyataan-kenyataan seperti di atas sebenarnya 
belum merupakan alasan untuk menyatakan bahwa Peme- 
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rintah maupun DPR telah gagal dalam usaha menye 
lesaikan RUU Pemilu ini. 

Sementara itu Anggota Pansus dari Fraksi Persatuan 
Pembangunan Amin Iskandar mengingatkan bahwa apa 

yang dikatakan dengan "deadlock" dalam pembicaraan 
pembahasan suatu RUU mengandung implikasi luas di 
bidang Hukum Ketatanegaraan Indonesia. 

Dalam sistim Demokrasi Parlementer yang Liberal 
katanya, kemacetan pembahasan dapat didobrak dengan 
jalan pengambilan suara (voting). Apabila ternyata pihak 
Pemerintah tidak berhasil mendapat suara terbanyak, 
maka timbul apa yang biasa disebut "conflict" antara 
Pemerintah dan DPR. 
Dalam ha! ini maka DPR dibubarkan, kemudian dise 
lenggarakan Pemilu baru atau Menteri yang bersangkutan 
mengundurkan diri. 

Dalam negara otoriter, demikian Amin Iskandar, 
penyelesaian masalah seperti itu didapat dengan jalan 
membekukan atau membubarkan DPR. Biasanya disusul 
dengan pendekritan Undang-undang Darurat. Undang 
undang selanjutnya kemudian dibuat berdasarkan UU 
Darurat dimaksud dengan atau tanpa persetujuan "Par 
lemenstempel", katanya. 

Sedangkan di dalam kehidupan ketatanegaraan Orde 
Baru, permasalahan ini termasukyang baru terjadi, belum 
pernah ada presedennya dan tidak didapati di dalam 
hukum positif DPR. 

Ia rnengemukakan pula bahwa UUD 1945 membuka 
jalan untuk ini, yakni pasal 20 ayat (2) nya yang berbunyi : 
"[ika suatu RUU tidak mendapat persetujuan DPR maka 
RUU tadi tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan 
DPR masa itu". 

Berdasarkan pasal 20 tersebut di alas katanya, Peme 
rintah dapat mengajukan RUU baru (yang diperbaharui) 
atau sama sekali tidak Iagi mengajukan sesuatu yang ber 
arti gaga) melaksanakan TAP MPR No. VII tahun 1978. 

MenurutAmin Iskandar, alternatifyang manapunyang 
akan ditempuh akhirnya akan menyangkut segi moral dan 
etika Demokrasi Pancasila. Pola, corak dan bentuk moral 
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serta etika Demokrasi Pancasila itu akan ditentukan oleh 
perkembangan selanjutnya dan pendirian "deadlock" ter 
sebut di atas. 

f. Sidang-sidang Pansus tetap dilanjutkan. 
Ditundanya sidang Pansus Pemilu antara lain dise 

babkan karena Menteri Dalam Negeri yang mewakili 
Pemerintah mengajukan usu) yang meminta agar pem 
bahasan RUU tersebut dinyatakan deadlock atau mati 
langkah. Akan tetapi sebelum saran/usu] permintaan itu 
disepakati, Pansus yang dipimpin Ketuanya Djamal Ali, 
SH tersebut ditunda (diskors) untuk waktu yang tidak 
ditentukan guna memberikan kesempatan bagi masing 
masing Fr akst berkonsultasi dengan p i mp in an nya 
masing-rnasing. 

Kemudian setelah diadakan konsultasi masing-masing 
Fraksi dengan Pimpinannya, maka mengenai masalah 
"deadlock" tersebut dapat diselesaikan. Sudah selesai 
pada hari Selasa tanggap 5 Desember 1979 dan pada hari 
Rabu berikutnya tanggal 6 Desember 1979 dilanjutkan 
dengan rembukan lagi antara Pimpinan Fraksi dengan 
Pimpinan DPR. 

Menurut jadwal acara sidang-sidang DPR, maka mulai 
hari Jum'at tanggal 14 Desember 1979 sampai tanggal 18 
Desember 1979 akan diisi dengan rapat-rapat Fraksi, 
namun telah disepakati adanya perubahan acara, khu 
susnya bagi Pansus yang disepakati bahwa sidang-sidang 
Pansus akan tetap berlangsung . 

. Acara yang disusun oleh Badan Musyawarah DPR ini 
sarnpai hari Rabu tanggal 12 Desember tampaknya masih 
belum akan mengalarni perubahan, meskipun semua 
pihak merasakan bahwa pembahasan RUU tersebut 
kemungkinan besar tidak akan selesai sebagaimana waktu 
yang dijadwalkan. 

Kemungkinan perubahan acara masih akan dibahas 
dalam Bad an Musyawarah DPR yang akan bersidang tang 
gal 18 Desember 1979. 
Jadi berbeda dengan pembahasan RUU Hukum Acara 
Pidana yang sudah disepakati akan diperpanjang wak 
tunya hingga masa sidang DPR berikutnya, dan mengenai 
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RUU Pemilu ini semua Fraksi kelihatannya belum 
memaksakan untuk melakukan perubahan acara yang 
telah ada dan disusun bersama sebelumnya. 

Sidang Pleno Pansus tanggal 17 Desember 1979 ter 
nyata telah menyelesaikan pembicaraan terhadap materi 
persandingan lima tentang peserta Pemilu serta tata-cara 
pendaftaran Pemilih. Seperti halnya dengan materi per 
sandingan sebelumnya, materi inipun mendapat kese 
pakatan untuk dtiadtkan rumusan. 

Dengan demikian maka pembahasannyapun ditunda 
(pending). 

Untuk mengingatkan kita, maka di dalam Rancangan 
yang diajukan Pemerintah antara lain disebutkan, peserta 
Pemilu adalah tiga kekuatan sosial politik yaitu Partai 
Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia 
dan Golongan Karya. 

Fraksi Persatuan Pembangunan mengusulkan agar 
pada pasal itu ditambah kata-kata "yang berhakmengikuti 
Pemilu adalah dan seterusnya". 
Selain itu Fraksi PP dan Fraksi POI juga mengusulkan 
agar dalam pelaksanaan pendaftaran pemilih, kepada 
para calon pemilih yang telah didaftarkan diberi tanda 
bukti telah didaftarkan, dan ha! ini telah ditolak oleh 
Fraksi KP dan Fraksi ABRI. Sementara Pemerintah mern 
berikan tanggapan "dapat dipertimbangkan dalam Per 
aturan Pemerintah". 

Calon Pemilih dalam hal ini bertindak pasif, artinya 
calon Pemilih tidak secara aktif mendaftarkan diri untuk 
memilih tetapi didatangi oleh petugas yang ditunjuk oleh 
Pemerintah untuk mendaftar. Na mun setelah daftar calon 
Pemilih diumumkan seseorang dapat minta penjelasan 
atau memberitahukan kepada petugas bahwa dirinya 
belum terdaftar. Fraksi Karya Pembangunan dan Fraksi 
ABRI menganggap tidak perlu memberikan satu surat 
bukti bahwa seseorang telah didaftar sebagai calon Perni 
lih. 

Pimpinan Sidang Pleno Panitia Khusus itu kemudian 
mengarnbil kesimpulan bahwa pembicaraan tersebut 
belum memperoleh kesepakatan, karenanya pembahasan 
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masalah itu ditunda. Selanjutnya Pimpinan sidang mena 
warkan kepada sidang untuk menskor rapat, dan setelah 
disetujui maka rapat hari itu diskors untuk selanjutnya 
disampaikan kepada Badan Musyawarah DPR guna rnem 
beri waktu lebih Ianjut kepada Panitia Khusus, sebab 
waktu yang diberikan kepada Panitia Khusus untuk mern 
bicarakan RUU ini telah habis. 

Tanggal 21 Desember 1979 DPR akan memasuki masa 
reses, sehingga diperkirakan Panitia Khusus tidak rnung 
kin menggunakan seluruh harinya untuk bersidang karena 
adanya Hari Natal dan Tahun Baru. 

Menurut acara DPR semula, pada tanggal 19 Desember 
1979 pembahasan RUU tentang Perubahan Undang 
undang PEMILU ini akan memasuki Pembicaraan Tingkat 
IV yaitu berupa Pernyataan Pendapat Akhir Fraksi-fraksi 
(stemmotivering) untuk pengamhilan keputusan. 

Kemudian Badan Musyawarah DPR dalam rapatnya 
hari Selasa tanggal 18 Desember 1979 memberikan kepu 
tusan agar Panitia Khusus dapat melanjutkan sidang 
sidangnya lagi (masa kerja Panitia Khusus diperpanjang 
sampai dengan tanggal 14 Januari 1980). 

Walaupun waktu diberikan sampai tanggal 14 Januari 
namun selama masa reses yang dimulai tanggal 21 Desem 
ber 1979 sampai tanggal 6 Januari 1980. Panitia Khusus 
tidak mengadakan rapat-rapat karena harus memberikan 
waktu kepada para Anggota untuk merayakan Hari Natal 
dan Tahun Baru serta kemungkinan adanya peninjauan ke 
daerah-daerah. 

Dengan demikian Panitia Khusus baru bersidang 
kembali pada tanggal 7 Januari 1980 yang bertepatan 
dengan Pembukaan Masa Persidangan ke III Tahun Sidang 
1979/1980 dengan Pengantar Nota Keuangan dan RUU 
APBN 1980/1981 oleh Presiden Suharto. 

g. Materi yang sudah selesai dirumuskan dalam per 
panjangan pertama masa kerja Panitia Khusus dan mung- . 
kin yang masih pending (menggantung). 
1. Materi yang sudah selesai dirumuskan dari hasil-hasil 

rapat Panitia Khusus PEMILU bersama pihak Peme- 
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rintah maka masalah-masalah/materi yang sudah sele 
sai dirumuskan adalah mengenai konsiderans menirn 
bang dan mengingat; mengenai saksi dalam pernu 
ngutan suara dan penghitungan suara; pengguguran hak 
memilih dari seorang pemilih, tanda bukti seseorang 
yang telah terdaftar sebagai pemilih; penggabungan 
suara; sistimatika dan redaksionil. 

2. Materi yang masih pending (menggantung). 
Sedang materi-materi yang masih menggantung (pen 
ding) adalah mengenai penafsiran TAP MPR No. vn 
Tahun 1978; masalah Pemilu di Propinsi Timor 
Timur; peningkatan Partai Politik dan Golongan Karya 
sebagai Wakil Ketua Lembaga PEMILU; ketentuan 
mengenai Panitia Pemilu Indonesia tingkat pusat dan 
daerah; penafsiran para peserta Pemilu; mengenai 
urutan para calon yang diajukan sehubungan dengan 
pasal 19 RUU, yaitu mengenai kata "yang berhak men 
dapat" serta redaksionilnya; tentang pemberian hak 
memilih kepada bekas Anggota PK! dan Ormasnya yang 
tersangkut G-30 S/PKI. 

Diharapkan bahwa semua yang masih pending ini 
bisa selesai dalam bulan Januari 1980 seluruhnya. 

3. Persoalan mengenai masa tenang dan delapan pokok 
permasalahan. 

Panitia Khusus Pemilu dalam Rapat Kerja hari Selasa 
tanggal 9 Januari 1980 membahas materi persandingan 
delapan tentang Kampanye Pemilu, yang sebagian besar di 
antaranya tidak dicapai kesepakatan sehingga pem 
bahasannya terpaksa ditunda (pending). 

Delapan maslaah pokok tersebut meliputi : 
(1). Hak serta kewajiban dan perlakuan sama para peserta 

Pemilu. 
Tentang hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama 
yang dituntut oleh Fraksi PDI dan Fraksi PP, agar semua 
peserta Pemilu memperoleh perlakuan dan kesempatan 
yang sama dalam kampanye, tidak dicapai persesuaian. 
Kedua Fraksi itu minta agar ketentuan itu dicantumkan 
dalam Batang Tubuh Und ang-und ang. Sedangkan 
Fraksi-fraksi lain termasuk Pemerintah, seperti yang 
disimpulkan Pimpinan Pansus minta agar dicantumkan 
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dalam penjelasan Undang-undang, Dengan belum ada 
nya kesepakatan itu maka materi ini juga ditunda pern 
bahasannya. 

(2) Masalah mempersoalkan Pancasila dalam karnpanye. 
Masalah mempersoalkan Pancasila dalam Kampanye 

Fraksi PP minta agar kata-kata "mempersoalkan Pan 
casila,' diganti dengan kata-kata "mempermasalahkan 
eksistensi Pancasila". Usul Fraksi PP ini didukung oleh 
Fraksi PDI tetapi ditolak oleh Fraksi ABRI dan Fraksi 
Karya, juga oleh Pemerintah. Menurut Fraksi PP yang 
penting dalam kampanye juru kampanye tidak m_em 
permasalahkan eksistensi Pancasila ya_ng telah d1tenm� 
oleh semua lapisan masyarakat sebagai satu-satunya 1d1- 
ologi dan falsafah negara tetapi kalau seorang juru kam 
panye menyinggung Pancasila sebagai dasar pem 
bicaraan atau ingin menjelaskan apa itu Pancasila seha 
rusnya boleh saja. 

Sebaiknya, Fraksi Karya dan Fraksi ABRI meng 
anggap. kalau yang dicantumkan itu hanya Iarangan 
mempermasalahkan eksistcnsi Pancasila, berarti yang 
tidak boleh dipermasalahkan adalah ada atau tidak ada 
nya Pancasi!a. Ini memberi peluang seolah-olah menaf 
sirkan Pancasila menurut kemauan sendiri diper 
bolehkan. Karena itu pencanturnan kata-kata "mem 
persoalkan Pancasila" seperti yang diajukan Pemerintah 
dalam RUU lebih tepat dan mempunyai pengertian yang 
menyeluruh. 

Selanjutnya tanggapan Pemerintah yangdisampaikan 
Menteri Dalam Negeri adalah perkataan mempersoalkan 
seperti yang diajukan Pemerintah dalam RUU pada 
dasarnya mengandung arti yang lebih tegas dan luas 
ketimbang yang dikandung oleh kata-kata mem 
permasalahkan eksistensi Pancasila. 

Mempermasalahkan eksistensi Pancasila hanya berarti 
mempermasalahkan ada tidaknya Pancasila, sedangkan 
mempersoalkan Pancas ila itu berarti mempertentangkan 
Pancasila, mempersoalkan eksistensinya, menye 
lewengkan, memutar balik, merongrong Pancasila dan 
sebagainya. 
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Juga tidak boleh mengkampanyekan hal-hal yang ber 
tentangan dengan Pancasila seperti komunisme, liber 
alisme, nasionalisme ekstrim maupun negara ber 
dasarkan agarna. 

Tentang pernyataan Menteri mengenai nasionalisme 
ekstrim mendapat tanggapan dari Abdul Madjid (Fraksi 
PDI) yang mempertanyakan, apa yang dimaksud dengan 
nasionalisme ekstrim tersebut. 

Oleh Menteri dikatakan, berdasarkan pengalaman 
puluhkn tahun dalam perjuangan bangsa Indonesia, ia 
berusaha menyimpulkan apa yang dimaksud dengan 
rrasionalisme ekstrim. 

Nasionalisme ekstrim adalah satu paham yang meng 
gabungkan antara rasa nasionalisme dengan ajaran 
komunisme serta bekerja sama dengan Partai Komunis 
dengan tujuan merobah Pancasila dan UUD 1945. Dan 
"formulasi ini baru saya bi kin dalam sidang ini", katanya 
menambahkan. Dan saya yakin, pak Madjid serta tcman 
temannya yang ada di sini tidak termasukdalam formulasi 
itu", katanya pula, yang disambut dengan ketawa hadirin. 

Masalah inipun tidak dicapai kesepakatan, sehingga 
dengan demikian terpaksa ditunda (pending). 

(3). Hak Pegawai Negeri Sipil dalam kampanye. 
Tentang hak pegawai negeri sipil dalam kampanye, 

Fraksi PP dan Fraksi PDI minta agar pegawai negeri 
tidak diperbolehkan ikut menyelenggarakan kampanye 
kecuali mereka yagn terdaftar sebagai calon Anggota 
DPR oleh salah satu peserta Pemilu. Ini untuk menjamin 
agar pegawai negeri sesuai dengan doktrinnya tetap 
dapat mengabdi sesama golongan. 

Permintaan ini ditolak oleh Fraksi KP, Fraksi ABRI 
dan Pemerintah, sehingga dengan demikian tidakdicapai 
kesepakatan dan persesuaian. 
Karenanya masalah tersebut pending lagi. Kemudian 
mengenai hak serta kebebasan rakyat calon pemilih 
untuk mengikuti kampanye yang diadakan oleh peserta 
Pemilu dijamin dan dicantumkan dalam batang tubuh 
undang-undang seperti yang diminta Fraksi PP dan 
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Fraksi PDijuga tidak diperbolehkan persesuaian karena 
ada fihak yang menghendaki kalau perlu dicantumkan 
saja dalam penjelasan Undang-undang seperti yang 
disimpulkan Pimpinan Pansus. Materi inipun kemudian 
terpaksa ditunda setelah perdebatan sengit, dengan ber 
bagai contoh mengurangan hak calon pemilih yang 
disampaikan Fraksi PDI. 

(4). Kebebasan rakyat pemilih dalam menghadiri kampanye. 
Pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam N egeri 

menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak-pihak ter 
masuk aparatur pemerintah menghalang-halangi calon 
perni lih untuk menghadiri acara kampanye yang diada 
kan oleh para peserta Pemilu. 

(5). Lamanya masa kampanye. 
Masa kampanye yang dalam RUU ditentukan 60 h,ari, 

diterima oleh Fraksi PP dan Fraksi PDI, tetapi Fraksi KP 
minta agar masa kampanye itu dikurangi dengan alasan, 
masa kampanye yang panjang membuka peluang ter 
jadinya perpecahan bangsa. 
Secara tersamar Fraksi ABRI juga mendukung pendirian 
Fraksi KP ini, sehingga dengan demikian materi ini tidak 
memperoleh persesuaian dan karenanya ditunda. 

(6). Penentuan jadwal kampanye. 

Usul Fraksi PP dan Fraksi PDI yang meminta agar 
jadwal kesempatan mengadakan kegiatan kampanye 
ditentukan oleh Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II 
untuk menghindari adanya acara-acara yang ber 
barengan ditolak oleh Fraksi ABRI dan Fraksi KP juga 
oleh Pemerintah. 
Menteri Dalam Negeri mengatakan, penentuan jadwal 
kampanye diserahkan sepenuhnya kepada peserta 
Pemilu sendiri. 
Pemerintah atau Panitia tidak boleh ikut campur. Perne 
rintah hanya membantu memperlancar pelaksanaan ter 
utama dalam bidang ketertibannya. 
Materi inipun akhirnya ditunda karena belum mern 
perolah persesuaian. 
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(7). Pembahasan pendahuluan oleh badan pelaksana Pemilu 
terhadap peraturan yang akan dijadikan Peraturan 
Pemerintah. 

Begitu pula usul dari Fraksi PDI yang meminta agar 
semua peraturan tentang Pemilu yang akan dituangkan 
dalam peraturan pemerintah hendaknya Jebih dulu dibi 
carakan dalam Badan Pelaksana Pemilu di mana duduk 
wakil-wakil peserta Pemilu yang kedudukannya diting 
katkan juga ditolak dan tidak diperoleh persesuaian. 

(8). Lamanya masa tenang. 
Dalam rapat Pansus tersebut, satu-satunya materi 

yang mendapat kesepakatan adalah memperpendek 
"masa tenang" menjelang hari pemungutan suara, dalam 
RUU yang diajukan Pemerintah masa tenang dican 
tumkan satu minggu sehingga diberi nama minggu 
tenang. Tetapi Fraksi PDI minta hanya satu hari saja, 
sehingga mereka menamakan "hari tenang''. 
Sedang Fraksi PP minta dua hari saja dengan menye 
butkan "masa tenang''. 

Setelah berlangsung serangkaian perdebatan, akhir 
nya semua pihak merasa setuju untuk memperpendek 
masa tenang, namun jumlah harinya masih akan di ten 
tukan oleh Panitia perumus. Apa yang dicapai oleh Pan 
sus ini memang sangat minimal, namun dari sejak semula 
pembicaraan tetap berlangsung lancar dan tertib dise 
lingi humor-humor segar untuk mengurangi ketegangan. 

4. Materi persandingan 11 dan 17. 
Wakil Ketua Pansus Warsito Puspojo, SH yang memimpin 

sidang Pansus hari Rabu tanggal 9 Januari 1980 mengatakan, 
dalam persandingan 11 sampai 17 tidak ada hal-hal yang ber 
ati namun dalam sidang itu tidak satupun materi yang men 
dapat persesuaian kesepakatan untuk dirumuskan, karena 
semuanya ditunda (pending). 

Pembicaraan dalam sidangPansus hari itu berjalan bias a 
dan lancar, dalam arti tidak ada hambatan yang membuat 
para juru bicara masing-masmg Fraksi tidak dapat berbicara 
lancar, meskipun tidak mencapai kesepatakan. . 
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Lobbying segitiga antara Pimpinan DPKRI, Pimpinan Fraksi, dan Peme 
rintah (diwakili Menteri Dalam Negeri H. Amir Machmud dan Sekjen Dep 
dagri R. Soeprapto), pada tanggal 23 Febru.ari 1980 di Perumahasi Pejabat 
Tinggi Negara di Kuningan/Kediaman Wakil Ketua DPR-RI Mashuri SH. 
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Satu-satunya materi yang dinyatakan tidak pending adalah 
materi persandingan 12 mengenai Penetapan hasil Pemilihan, 
penggantian Anggota Terpilih dan Panitia Pemeriksa. Karena 
semua yang diusulkan oleh Fraksi PDI ternyata telah dapat 
ditarnpung tlalam peraturan Pemerintah yang telah ada, maka 
sidang sepakat agar untuk materi ini menunjuk kembali pada 
pasal yang telah ada dalam UU Pemilu tentang itu. 

Pada pembahasan materi persandingandari Fraksi PD I yang 
menghendaki agar Undang-undang yang akan dilahirkan itu 
diberi nama Undang-undang Pemilu 1982, namun semua pihak 
tidak dapat menerimanya kecuali Fraksi PP. 

Hal lain yang diusulkan Fraksi POI ialah agar semua per 
aturan pemerintah yang mengatur pelaksanaan pemilu, sebe 
Jum diputuskan harus melewati Lembaga Pemilihan Umum, 
dan usul inipun ditolak oleh Fraksi KP dan Fraksi ABRI, 
sedangkan Fraksi PP tidak menyatakan menolak hanya ber 
tanya kepada Pemerintah bagaimana prosedur sebuah per 
aturan pemerintah ditetapkan. 

Menanggapi hal itu Menteri Dalam Negeri menerangkan 
bahwa pada dasarnya penetapan peraturan pemerintah di la 
kukan oleh Presiden Mandataris, sesuai dengan pasal 5 ayat 
(2) UUD 1945 yang berbunyi : "Presiden menetapkan Per 
aturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-undang 
sebagaimana mestinya". 

Oleh karena Presiden banyak pekerjaannya untuk menyu 
sun rencana peraturan pemerintah itu diserahkan kepada 
para pern bantunya (menteri-menteri). 

Kemudian Presiden memberikan berbagai petunjuk dan 
koreksi seperlunya. 

Namun Fraksi PDI tetap bertahan dengan alasan, LPU 
adalah badan otonom yang dibentuk oleh Presiden untuk 
menyelenggarakan Pemilu sesuai pesan MPR. Akhirnya 
masalah ini tidak mendapat kesepakatan dan persoalannya 
kemudian ditunda. 
Menyusul memasuki pembicaraan materi persandingan 13 
tentang penentuan dan Pengumuman Hasil Pemilu serta 
pemberitahuan kepada calon yang terpi lih, harnpir tidak ada 
yang mengajukan usu) yang berarti sehingga masalah ter 
sebut dianggap selesai dan tidak usah dibicarakan. 

Demikian juga materi persandingan 14 tentang Keten 
tuan Pidana, juga hampir tidak ada masalah yang diajukan 
oleh Fraksi-fraksi kecuali Fraksi POI yang menginginkan 
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perobahan redaksionil yang dapat dibicarakan dalam panitia 
perumus. 
Materi persandingan 15 tentang Sistematika, Fraksi PDI juga 
meminta agar basil perubahan yang dicapai Pansus itu diga 
bung dengan Undang-undang Pemilu yang ada (UU No. 
15/1969 jo UU No. 4/1975) kemudian dinamakan UU Pemilu. 
Dengan demikian akan terdapat hanya satu UU Pemilu yang 
telah dirubah dan disempurnakan dua kali masing-rnasing 
pada tahun 1975 dan 1980 ini. Namun usu! ini ditolak oleh 
Pemerintah, Fraksi KP dan Fraksi ABRI karena dengan 
demikian akan terdapat Undang-undang yang baru dan harus 
menyatakan UU yang lama dicabut. 
Akhi rnya masalah inipun ditunda, dan pembicaraan dilan 
jutkan dengan materi persandingan 16 tentang Penjelasan. 

Karena hampir tidak ada materi yang telah dibahas men 
capai kesepakatan, dengan demikian semua Fraksi ber 
pendapat tentu tidak ada yang perlu dijelaskan, dan materi 
inipun ditunda tapi bukan karena tidak dicapai kesepakatan, 
hanya karena belum ada masalah yang perlu dijelaskan. 

Materi persandingan 17 yang berthema lain-lain, dilewati 
dengan mendengarkan catatan yang diberikan oleh tiap-tiap 
fraksi terhadap jalannya pembahasan dalam Pansus. 

Untuk memberi kesempatan kepada Pimpinan Pansus 
berembuk maka sidang hari itu diskors selama 15 menit. 
Kemudian sidang dibuka kembali dengan pengumuman dari 
pimpinan Pansus, di mana akan segera diadakan rapat Pim 
pinan Pansus untuk menentukan langkah Pansus selan 
jutnya. 

5. Masa Kerja Pans us diperpanjang untuk kedua kalinya. 
Masa Kerja Pansus yang menggarap RUU Perubahan UU 

Pemilu akan diperpanjang sampai rlengan tanggal 31 Januari 
1980. 
Keputusan itu diambil dalam rapat Pleno Pansus hari Sabtu 
tanggal 12 Januari 1980 bersama Pemerintah. Dengan demi 
kian maka masa kerja Panitia Khusus tersebut telah dua kali 
mengalami perpanjangan waktu. 

Semula mandat yang diberikan kepada Pansus oleh 
Badan Musyawarah DPR adalah sampai tanggal 19 Desember 
1979, tetapi karena masih banyak masalah yang belum dica 
pai kesepakatan, kemudian Pansus memutuskan untuk mem 
perpanjang masa kerja Pansus tersebut sampai tanggal 15 
Januari 1980. Namun dalam pembicaraan pada masa per- 
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sidangan ke III/1979-1980 hampir semua masalah yang telah 
dipersandingkan mengalami penundaan (pending) karena 
tidak dicapai kesepakatan maka Pansus menganggap perlu 
untuk mengajukan permintaan perpanjangan masa tugas 
Pansus kepada Badan Musyawarah DPR. 

Keputusan tersebut diambil Sabtu tanggal 12 Januari 
1980. 
Keputusan lain yang diambil Pansus adalah membentuk 
Panitia Lobby (Pembukaan)yangterdiri dari 26orang anggota 
untuk merembukkan hal-hal yang masih pending. Pembagian 
keanggotaan panitia tersebut adalah 10 orang dari Fraksi KP 
termasuk Pimpinan, 6 orang dari Fraksi PP, 6 orang dari 
Fraksi ABRI dan 4 orang dari Fraksi PDI. 

Di samping itu terdapat pula sebuah team perumus yang 
diambil dari panitra rembukan untuk merumuskan hal-)1.al 
yang sekiranya dapat dicapai persesuaian dalam rembukan. 

Team tersebut terdiri dari 11 orang, masing-masing 
Fraksi KP 5 orang, Fraksi PP2 orang, Fraksi ABRI 2 orang dan 
dari Fraksi PDI 2 orang. 

Panitia rembukan akan mulai kerja pada tanggal 16 
Januari dan selesai pada tanggal 20 Januari 1980 sedangkan 
team perumus akan bekerja pada hari yang sama dampai 
dengan tanggal 29 Januari 1980. Selama masa kerja Panitia 
Rembukan dan Team Perumus ajab bekerja pada hari yang 
sama sarnpai dengan tanggal 29 Januari 1980. Selama masa 
kerja Panitia Rembukan dan Team Perumus, tidak dise 
diakan waktu untuk Sidang Pleno Pansus yang pasti, narnun 
sewaktu-waktu dianggap perlu pimpinan dapat memanggil 
sidang. 

Dalam kegiatan rembukan, pihak pemerintah yang seha 
rusnya diwakili oleh Menteri Dalam Negeri, telah menu 
gaskan Sekjen Departemen Dalam Negeri Soeprapto dengan 
mandat penuh. Artinya dapat memberi jawaban yang 
memuaskan, namun sewaktu-waktu dianggap perlu Menteri 
bersedia dipanggil untuk berapat, 

IV. Pembicaraan Tingkat IV/Pengambilan Keputusan. 
Fraksi ABRI melalui juru bicara Mohammdiyah Hadji, 

SH mengemukakan dalam stemotiveringnya, bahwa Pem 
bangunan di bidang Politik dalam rangka pembangunan 
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nasional dilaksanaka n ,,·,·ara bertahap, setiap program dan 
setiap langkah yang diamhil harus dapat dikernbalikan pada 
landasan kehidupan kenegaraan yang bersumber dari dan 
memperkokoh Pancasi l a dan UUD 1945. 

Tahapan pembangunan di bidang politik guna mening 
katkan kesadaran. ke sadarun politik raky.it dalarn arti positif, 
adalah terutama kcsadaran akan kehidupan demokrasi Pan 
casila yang bertanggung jawab dan kesadaran hidup ber 
negara secara teratur bcrdasar konstitusi. 

Pengajuan RUU itu kccuali sehubungan derigan TAP- 
TAP MPR juga mernperhatikan: 

Bahwa dalam penyelcruuzaraan Pernilihan Umum oleh Pre 
siden.Mandatarrs. 3 (tigal organisasi kekuatan sosial politik 
yaitu Partai Persatuan Pcmbangunan, Partai Dernokrasi 
Indonesia dan Golongan Ka rya, ditingkatkan peranannya 
dalam pelaksanaan dan pengawasan dari Tingkat Pusat 
sampai Daerah yang diatur dengan Undang-undang Pemi 
lihan Umum. 

- Bahwa dalam Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur 
diselenggarakan juga Pemilihan Umum, narnun meng 
ingat perkernbangan keadaan di daerah terse but hal-hal 
tertentu dapat diatur tersendiri berdasarkan ketentuan 
Undang-undang Pemilihan Umurn. 

Bahwa menurut pengalaman dalam pelaksanaan 
Undang-undang Pcmilihan Umurn pada Pemilihan Umurn 
tahun 1977, ternyata antara lain diperlukan adanya 
penyempurnaan organisasi penyelenggara/pelaksana 
Pemilihan Umum. Se l anjutnya Fraksi ABRI rneng 
emukakan beberapa materi dari Rancangan Undang 
undang yang mendapat perhatian yaitu : 

I. Peningkatan peranan Partai Politik dan Golongan 
Karya dalam Pernilihan Umum. 

2. Peningkatan selanjutnya terhadap orgarusasi ke kuatan 
Sosial Politik dan Golongan Karya pada ti ngkat KPPS 
adalah ikut sertanya wakil organisasi kekuatan Sosial 
Politik/Golkar sebagai saksi dalam pemungutan suara 
dan perhitungan suara. 
Dengan demikian pada saatnya dia organik di bawah 
KPPS. 

3. pemilihan Umum di Timor Timur. 
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4. Terna Kampanye. 
Pemilihan Umum sebagai salah satu sarana pelak 
sanaan kedaulatan Rakyat berdasarkan Pancasila 
dapat kiranya dilaksanakan sesuai dengan 
perundang-undangan yang berlaku dengan lancar, ter 
tib aman dan sukses. Adanya kerjasama dan kcordtnasl 
yang baik antara tiga peserta Pemilihan Umum dengan 
Pemerintah sebagai penyelenggara sesuai dengan 
kedudukan dan fungsi masing-rnasing, dan senantiasa 
perlu dipupuk terus. 
Dalam pelaksanaan pengamanan Pemilihan Umum 
perlu adanya kewaspadaan dan pengarnanan bersama 
baik dari aparatur Pemerintah maupun dari peserta 
Pemilihan Umum dan seluruh rakyat sebagai peng 
amanan Swakarsa. Pmilihan Umum hendaknya dapat 
meningkatkan kesadaran politik rakyat dan tetap ter 
peliharanya persatuan dan kesatuan bangsa dalam 
kehidupan kenegaraan dan pembangunan. 

Dal am kesimpulan akhirnya Fraksi ABRI menyimpulkan 
dan menyatakan setuju RUU tentang Perubahan atas 
Undang-undang No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Um urn 
Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan seba 
gaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 
Tahun 1975 disahkan menjadi Undang-undang. 

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia melalui juru bica 
ranya Abdul Madjid, mengemukakan bahwa pemberian isi, 
watak dan wuiud kerakyatan yang lebih nyata pada pem 
bangunan sosial ekonomi dan pembangunan sosial politik, 
tidak akan mungkin tanpa mengadakan perubahan secara 
fundamental dalam struktur dan kehidupan sosial ekonomi 
dan sosial politik di negara kita. Undang-undang Pemilihan 
Umum tidak boleh dan tidak akan boleh menjadi penghalang 
untuk menjelmakan Dasawarsa Delapan puluhan menjadi 
Dasawarsa kerakyatan. Undang-undang Pemilihan Umum 
tidak boleh dan tidak akan boleh menjadi penghalang bagi 
usaha untuk lebih memantapkan kemurnian kedaulatan 
rakyat seperti yang dikehendaki oleh Pembukaan dan batang 
tubuh Undang-undang Dasar 1945. 

Selanjutnya dikatakan bahwa unsur organisasi kekuatan 
sosial politik yang duduk dalam Badan-badan terse but tidak 
memiliki peranan yang berarti, karena dalam Keputusan 
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Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU No. 01/LPU/Tahun 1976 
tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Badan-badan 
Penyelenggara Pemilihan Umum di Daerah, terdapat pasal 
pasal yang menetapkan bahwa : 
- Anggota-anggota Panitia Pemilihan Umum Daerah Ting 

kat 1/Tingkat Il/Panitia Pemungutan Suara melaksanakan 
tugas-tugas yang ditetapkan oleh Ketua". 

Dengan adanya tata kerja yang demikian ini, jelas bahwa 
semangat dan suasana gotong royong dan sifat kolektif tidak 
hidup dan tidak berkembang dalam badan-badan tersebut. 

Ketidsk puasan terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum 
tidak hanya menvangkut masalah sarana pelaksanaannya, 
akan tetapi mengenai pula hampir semua bidang dan 
kegiatan. 

Perasaan tidak puas. diarahkan pula terhadap susunan 
Lernbaga Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat terutama 
MPR dan DPR, karena banyaknya Anggota DPR, MPR yang 
diangkat sehingga merusak lembaga yang sehat antara 
Golongan Pemerintah dan Golongan oposisi di dalam kedua 
Badan Permusyawaratan/Perwakilan terse but dan demikian 
pula dalam Badan-badan Perwakilan Rakyat Daerah. 

Selanjutnya dikemukakan bahwa Fraksi PDI mengajukan 
kertas kerja yang mengedepankan pemikiran dan pendapat 
serta usu! dan saran mengenai masalah Pemilihan Umum 
yang harus diatur dalam Undang-undang Pemilihan Umum. 

Dalam kertas kerja tersebut terkandung antara lain 
penyempurnaan sarana pelaksana dan pembentukan sarana 
pengawasan Pemilu di·mana organisasi kekuatan sosial poli 
tik peserta pemilu ikut serta secara efektif dan memiliki per 
anan yang berarti. 

Yang pertarna-tama memperolah kesepakatan setelah 
usu! untuk menyempurnakan kondisiderans RUU dengan 
menempatkan Pembukaan UUD 1945 sebagai kondisideran 
mengingat yang pertama, watak, ciri dan hakekat kedaulatan 
rakyat dinegara kita dengan jelas tercantum dalarn Pem 
bukaan UUD 1945. Salah satu watak, ciri dan hakekat kedau 
latan rakyat di negara kita adalah, kedaulatan rakyat dengan 
berdasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebi 
jaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. 
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Watak, ciri dan hakekat kedaulatan rakyat inilah yang 
dihayatkan kedalam konsiderans Ketetapan No. 
VlliMPR/1978 yang berbunyi : 

a. bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara yang 
berdasarkan kedaulatan rakyat seperti tercantum dalam 
Pancasil a dan UUD 1945. 

b. bahwa untuk pelaksanaan azas kedaulatan rakyat itu 
diperlukan Lembaga-lembaga Permusyawaratan/ 
Perwakilan Rakyat yang dibentuk dengan Pemilihan 
Umum. 

c. bahwa oleh karena itu per lu adanya Ketetapan Majelis 
Permusyawaran Rakyat yang mengatur Pemilihan Umum 
itu demi penghayatan dan pengamalan kehidupan kene 
garaan yang demokratis-konstitusional berlandaskan 
Pancasila dan UUD 1945. 

Kemudian berikutnya dikatakan bahwa mengenai Ang 
gota DPR yang dipilih dari Timor Timur, telah diperoleh 
kesepakatan bahwa jumlahnya tidak diambil dari jumlah 360 
yang dipilih untuk daerah-daerah lain di luar Timor Timur. 
Bagi Fraksi PDI dan seluruh warganya hari pemungutan 
suara adalah tetap merupakan Hari Besar Nasional, karena 
pada hart itu rakyat secara langsung menggunakan hak 
kedaulatannya. 

Pembicara berikutnya adalah Drs. Barlianta Harahap, 
yang mengemukakan stemotivering dari Fraksi Persatuan 
Pembangunan. 

Bermusyawarah untuk sampai kepada mufakat memer 
lukan kedewasaan berpikir, aka! sehat dan adu argurnentasi 
guna menemukan nilai-nilai keputusan yang lebih baik, yang 
dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan 
yang Maha Esa dengan tetap menjunjung tinggi kebenaran 
dan keadilan. Keputusan semacam inilah yang ditunjukkan 
dan merupakan wujud nyata ·pengamalan Pancasila khu 
susnya pengamalan dari pada sila kerakyatan yang dipirnpin 
oleh hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwa 
kilan. 

Sejak semula kita semua menghendak1 agar Pemilu 
benar-benar sebagai sarana Demokrasi dan pelaksanaan 
azas kedaulatan rakyat yang sifatnya langsung, umum, bebas 
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dan rahasia, serta dilaksanakan dengan penuh kejujuran, 
kebenaran dan tanggung jawab dalam suasana yang tertib, 
aman dan damai. 

Azas Pemilu langsung, umum, bebas dan rahasi, azas kea 
dilan dan pemerataan kesempatan bagi setiap orang yang 
memenuhi persyaratan untuk memperjuangkan aspirasi 
rakyat di DPR, menginsyaratkan agar semua anggota DPR, 
kecuali dari ABRI dipilih melalui Pemilu. Selanjutnya dika 
takan bahwa harus disadari bahwa diselenggarakannya 
Pemilihan Umum di Timor Timur sangat mendasar lagi star 
tegis. Dikatakan mendasar, karena Ketetapan MPR 
No.VII/MPR/1978 dalam pasal 2 nya menentukan bahwa 
pemungutan ,;,:�ra disenggarakan diseluruh Wilayah Negara 
Republik Indonesia. 

Dikatakan strategis, karena menjangkau politik nasional 
yang mesti dicerminkan ke dunia Internasional. 

Tentu penyelenggaraannya berbeda, mengingat situasi 
dan kondisi setempat. 

Keikut sertaan Parpol dan Golkar dalam pelaksanaan 
Pemilu diperuntukkan oleh Ketetapan MPR No.IV, sedang 
kan peningkatan peranannya dalam pelaksanaan dan peng 
awasan Pemilu dari Pusat sampai ke daerah ditentukan 
dalam Ketetapan MPR No.VII, untuk diatur lebih lanjut 
dalam UU Pemilu. 

Berdasarkan perintah dan ketentuan itulah fraksi Per 
satuan memperjuangkan agar wakil-wakil Parpol dan Golkar 
dalam Lembaga Pemilu, Panitia Pemilihan Indonesia, Pani 
tian Pemilihan Daerah Tingkat I dan II, Panitia Pemungutan 
Suara, serta dalam Kelompok Penyelenggara Pemungutan 
Suara. 

Dari sekian banyak materi yang diajukan oleh fraksi Per 
satuan, yang diutamakan dan sekaligus dijadikan prioritas 
perjuangan adalah penghormatan kepada rakyat dan 
jaminan yang harus diberikan kepada rakyat agar mereka 
dengan tenang hati dapat menggunakan semua hak azasi dan 
hak politiknya. 

Dalam kata akhirnya fraksi Persatuan mengarakan 
bahwa yang jelas semua pihak baik Pemerintah maupun 
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fraksi-fraksi yang ada di DPR sedah berupaya semampu 
pemikiran dan sekuat tenaga untuk menyempurnakan UU 
Pemilu, walau semua belum rnerasa puas. · 

Kekurang puasan kita semua, mudah-mudahan terobati, 
jika kekurangan atau kelemahan keputusan yang diambil 
saat ini dapat diperbaiki dan disempurnakan dalam pelak 
sanaannya. 

Berikutnya adalah pendapat akhir dari pad a fraksi Kary a 
Pembangunan yang disampaikan oleh Drs. Yuwono Asparin, 

Dalam awal stemotiveringnya di kemukakan, bahwa 
fraksi Karya Pembanguan digugah untuk membuktikan 
bahwa pertumbuhan Demokrasi di Indonesia senantiasa ber 
jalan seiring dengan perkembangan kedewasaan rakyat dan 
RUU Pemilu. Fraksi Karya Pembangunan secara nyata ingin 
menumbuhkan Demokrasi Pancasila di Bumi Indonesia ini 
melalui suatu Pemilu, yang berlandaskan prinsip langsung, 
umum, bebas dan rahasia. 

Sebelum sampai pada pendapat akhir dari Fraksi Karya 
Pembangunan perlu disarnpaikan beberapa alasan obyektif 
seperti: 

1. Peningkatan peranan Parpol dan Golkar dalam pelak 
sanaan dan pengawasan Pemilu. 
Mengikut sertakan semua unsur kekuatan sosial politik 
dalam Panitia Pemilihan Indonesia, PPD Tingkat I, II dan 
di PPS. 
Dalam Lembaga Pemilihan Umum, duduk wakil Par 
pol/Golkar sebagai wakil Ketua Dewan Pertimbangan dan 
[uga saksi-saksi dalam pemungutan suara. 

2. Kebebasan rakyat untuk menghadiri Kampanye, Fraksi 
Karya Pembangunan serta merta menyetujui dima 
sukkannya prinsip tersebut dalam RUU. Namun kesem 
patan dan kebebasan bukanlah tanpa batas. 

3. Pemilihan Umum di Timor Timur. 
Mengingat keadaan dan nerkembangan daerah serta 
masyarakatnya, maka Fraksi Karya Pemha ngunan menye 
tujui bahwa cara penyelenggaraan Perni lu tersebut harus 
diadakan secara khusus. Kepada Pemerintah dipercaya- 
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kan sepenuhnya untuk melaksanakan semua ini secara bi 
jaksana. 

4. Penyelenggarakan Kampenye. 
Dalam RUU terdapat ketentuan : Dalam Kampanye 
Pemilu dilarang mempersoalkan Pancasila dan UUD 1945. 
Sehubungan dengan ini Fraksi Karya mengharapkan 
dengan sangat agar Pemerintah dapat menyebarkan 
secara konkrit arti dan isi larangan mempersoalkan Pan 
casila dan UUD 1945, dalam usaha untuk menjaga keter 
tiban dan ketenteraman dalam masa Kampanye. 

5. Ketetapan MPR No.Il/MPR/1978 tentang Pedoman Peng 
hayatan dan Pengamalan Pancasila semua pihak harus 
berpedoman pada Tap ini. 

6. Pemilu yang baik. 
Pemilihan Umum dapat dikatakan baik apabila Pancasila 
dan UUD 1945 tetap tegak dan terpelihara serta tetap 
tegaknya Pemerintahan Orde Baru, sehingga dapat melan 
jutkan pelaksanaan program pernbangunan yang telah 
berjalan selama 2 (dua) kali Pelita, dan hasilnya sudah 
dapat kita rasakan bersama. 

Bertitik tolak dari pemikiran tersebut di atas, Fraksi 
Karya Pembangunan menyatakan menyetujui sepenuhnya 
RUU ini disahkan untuk menjadi Undang-undang. 

Sesudah semua Fraksi-fraksi mengernukakan pendapat 
akhir dari mastng-rnasing Fraksinya, maka dilanjutkan 
dengan Menteri Dalam Negeri selaku wakil Pemerintah 
menyampaikan sambutannya atas disetujuinya Rancangan 
Undang-undang tentang Perubahan Undang-undang Pemilu 
menjadi Undang-undang. 

Menteri Dalam Negeri H.Amirmacmud menyatakan puji 
syukur kita · panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa 
Ta'ala bahwa atas perkenan dan bimbingannya Dewan yang 
terhormat telah menyelujui Rancangan Undang-undang ten 
tang Perubahan atas Undang-undang Pemilihan Umum yang 
diajukan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat pad a 
tanggal 13 September 1979 secara mufakat. 

Dengan disetujuinya Rancangan Undang-undang ter 
sebut menjadi Undang-undang, maka usaha penyempurnaan 
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Undang-undang Pemilihan Umum yang disesuaikan dengan 
Ketetapan MPR tahun 1978 telah dapat diselesaikan dengan 
sistem Demokrasi Pancasila yang bermutu tinggi atas dasar 
hikmah kebijaksanaan, sating pengertian serta rasa tanggung 
jawab bersama yang mendalam terhadap kelangsungan 
hidup berbangsa dalam Negara Kesatuan Republik indo 
nesia. Sungguh tidak mudah memperoleh titik-titik temu 
untuk mencapai kata mufakat dalam penyelesaian Undang 
undang ini. Dengan rasa pengabdian dan tanggung jawab ber 
sama yang mendalam, pada akhirnya terwujud juga harapan 
untuk mencapai permufakatan, atas nama Pemerintah, 
diucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan para anggota 
Dewan yang terhormat atas kerja sama dan saling pengertian 
untuk menyelesaikan salah satu tugas nasional yang berat itu. 

Dengan jalan yangterbaik, yaitu dengan musyawarah dan 
mufakat bu lat kita semua berhasil memenuhi hara pan rakyat 
yaitu dengan tetap terjamin dan dipertahankannya Pancasila 
dan UUD 1945, tercapainya kesinambungan dalam pem 
bangunan nasional, tetap terpeliharanya stabilitas nasional, 
tidam mengakibatkan rusaknya sendi-sendi Demokrasi Pan 
casila dan Pemilihan Umum dapat berjalan aman, tertib dan 
lancar. 

Thema penyelenggarakan Kampanye mengarah kepada 
Program Pernbangunan Nasional, tiap kegiatan harus ber 
pedoman kepada Ekaprasetia Pancakarsa. 

Dengan diatur dan diselenggal'akannya Pemilihan Umum 
di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur, kita ya kin keadaan 
di daerah itu akan berkembang lebih baik setelah lebih dari 
500 tahun di bawah telapak kaki penjajahan. 

Pada akhir sambutannya, Menteri Dalam Negeri menya 
takan Pemerintah mengucapkan terima kasih dan peng 
hargaan yang setinggi-tingginya kepada semua Fraksi yang 
telah menyampaikan persetujuannya untuk rnengesahkan 
Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Undang 
undang Pemilihan Umum. 
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VI. PENYELENGGARAAN SIDANG-SIDANG PARLEMEN 
NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASEAN (ASEAN INTER 
PARLIAMENTARY ORGANIZATION/AIPOJ DAN 
SIDANG-SIDANG PARLEMEN NEGARA-NEGARA 
ANGGOTA ASEAN/AIPO DENGAN PARLEMEN EROPA 
DI INDONESIA. 

A. Pertemuan APM dan lahirnya Statuta AIPO. 
Sebagaiman diketahui pada bulan Januari tahun 1975 

atas ide DPR-RI (almarhum Wakil Ketua DPR-RI Domo Pra 
noto) dilaksanakanlah pertemuan Parlemen-parlemen 
Negara ASEAN. Ide pembentukan perhimpunan ini dida 
hului dengan cara kunjung mengunjungi antara Negara 
negara ASEAN. yaitu Parlemen Indonesia, Malaysia, Phi 
lipina, Singapura dan Thiland sekitar tahun 1973-1974, di 
mana dalam rangka kunjung mengunjung ini dijajagi 
kemungkinan adanya suatu pertemuan ataupun Asosiasi 
antara Parlemen-perlemen Negara Anggota ASEAN. 

Pada bulan Januari 1975 diadakan pertemuan pertama 
yang disebut ASEAN Parliamentary Meeting (APM) di 
Jakarta bertempat di Hotel Borobudur. Pertemuan tersebut 
memutuskan dibentuknya Working Commitee untuk mem 
bicarakan secara mendetail draft Statuta of the ASEAN Par 
liamentary Cooperation yang diajukan oleh DPR-RI. 
Working Commitee itu rnengadakan sidangnya pada bulan 
Mei 1975 di Tugu Jawa Barat. 

Pertemuan di Tugu tersebut belum berhasil menyusun 
final draft statuta yang diinginkan tetapi merupakan tonggak 
sejarah berdirinya Perhimpunan Parlemen Negara-negara 
ASEAN, kemudian dilanjutkan dengan pertemuan bulan 
Agustus pada tahun yang sama, di Kuala Lumpur Malaysia. 
Dalam pertemuan di Kuala Lumpur ini dicetuskan Ide, agar 
ASEAN Parliamentary Meeting (A.P.M.) di ganti dengan 
Asean Inter Parliamentary Organization (A.I.P.O.). 
Dengan Inter Parliamentary ini dimaksudkan, agar Orga 
nisasi ini merupakan asosiasi dari Parlemen-parlemen 
Negara ASEAN. Kemudian pada bulan September 1977 di 
Manila Philipina, disahkanlah statuta AIPO ini, yang meru 
pakan wadah organisasi Parlemen-parlemen Negara Anggota 
ASEAN. 

Dalam statuta AIPO ini mengenai keanggotaan dise 
butkan sebagai berikut : 
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Article 3 
The AIPO membership shall be open to the National Par 

liaments of the ASEAN Member Countries. 

Article 4 
The Words "National Parliament" shall mean for Indo 

nesia the Dewan Perwakilan Rakyat, for Malaysia the Dewan 
Rakyat and the Dewan Negara, for the Philipines the Bata 
sang Bayan, for Singapore the Parliament, and for Thailand 
the National Administrative Reform Assembly, or any other 
national body performing legislative functions. 

Selanjutnya mengenai Presiden dan Sekretaris Jenderal 
AIPO disebutkan sebagai berikut: 

Article 6 
The Speaker of the National Parliament of the country in 

which the Assembly is to be held or any other person to be 
nominated from amongst the delegates of the host country 
shall be the President of the General Assembly. The chief 
delegates of other National Parliaments shall sit as Vice Pre 
sident. 

Article 8 
Until a Permanent Secretariat is established, the host 

contry shall provide a secretary General who may not be a 
member of Parliament. 

Article 9 
The terms of office of the President and Secretary Gene 

ral of the General Assembly shall commence three months 
prior to the holding of a General Assembly and last until three 
months prior to the holding of the following Assembly. 

Mengenai General Assembly dan Working Committee, 
antara lain disebutkan sebagai berikut: 

Article 10 
The General Assembly shall meet once a year, unless 

dicided upon otherwise. 
Article 11 

The venue of the General Assembly shall be by rotation in 
the alphabetical order. 
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Article 12 
Discutions in the General Assembly may be held on sub 

jects placed on the Agenda by the Working Committee. 
Discutions of other motions and proposals may be held if 

the General Assembly unanimously decides to take them into 
consideration after having heard a summary explanation 
from their originator. 

Article 17 
The Working Committee shall have the following func 

tions : 
(1). To dicide upon its own rules of procedure. 
(2). To propose the Agenda for the General Assembly and ford 

ward draft resolutions and other recommendations; and 
(3). To propose the setting up of study committees. 

Article 18 
The venue of a Working Committee Meeting shall be in the 

Country where the next General Assembly is to be held. 

B. Sidang AIPO ke Ill di Indonesia. 
Ada pun Si dang AIPO yang ke I (pertama kali), diadakan di 

Singapura pada tahun 1978. Sidang AIPO ke II diadakan di 
Bangkok Thailand pada tahun 1979. 

Parlemen Indonesia mendapat giliran menjadi tuan 
rumah Sidang AIPO ke-111 yang berlangsung tahun 1980. 
Sidang AlPO tahun 1980 di Indonesia ini, terbagi dalam 
kegiatan-kegiatan yaitu : 
a. Sidang Panitia Kerja (Working Committee ke III), diadakan 

di Semarang pada tanggal 3 - 7 Juni 1980. 
b. Sidang Umum (General Assembly) ke III diselenggarakan 

di Jakarta dari tanggal 2 - 6 September 1980. 

ad.a. Sidang Panitla Kerja AIPO ke III. 
Sidang Panitia Kerja AIPO di Semarang dihadiri oleh 5 
Delegasi Parlemen Asean, yaitu dari Indonesia 7 orang, 
diketuai Ricardo Siahaan, Malaysia 5 Anggota, diketuai 
Tan Sri Dato Syed Na sir Bin Ismail, Philipina 6 Ang 
gota, diketuai oleh Antonio Tupaz, Singapura 6 Ang 
gota, diketuai A. Rahim Ishak dan Thailand 7 Anggota, 
diketuai Harin Hongskula (Ketua Parlemen). 
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Panitia Kerja yang diketuai oleh Ricardo Siahaan 
(Indonesia) mempunyai tugas untuk menyiapkan 
SidangUrnum AIPO antara lain Agenda Sidang Umum, 
menyiapkan materi, yang akan dibicarakan dalam 
Sidang Umum, termasuk menyiapkan draft resolusi, 
membentuk steerring dan standing committee. 
Sesuai dengan satuta AIPO, maka sebelum Sidang Pani 
tia Kerja dimulai, dilakukan serah terima Presiden 
AIPO dari Presiden yang lama Harin Hongskula Ketua 
Parlemen Thailand kepada Presiden AIPO yang baru 
(untuk tahun 1980-1981) yaitu Ketua DPR-RI Daryatmo. 
Juga tel ah dilakukan serah terima Sekretaris Jenderal 
AIPO yang lama Sukhum Thirawat dari Thailand, 
kepada Sekretaris Jenderal AIPO yang baru (untuk 
tahun 1980-1981) yaitu Sekretaris Jenderal DPR-RI 
Wang Suwandi, SH. 
Dalam Sidang Panitia Kerja juga dibicarakan rencana 
Special Session antara AIPO dan Parle men Ero pa, awal 
tahun 1981. 
Materi-materi yang dibicarakan dalam Sidang Panitia 
Kerja meliputi masalah-masalah politik, ekonomi, 
sosial budaya dan lain-lain. 
Pada Sidang Panitia Kerja, telah dibentuk 3 Sub Com 
mittee: 

'Sub Committee I membahas: 
1. Illegal immigrants and refugees from Indochina. 
2. The establishment of permanent AIPO Secretariat. 
3. ASEAN Parliamentarian's visit to U.S. Congress. 
4. Study Group for the possibility of establisment and 

ASEAN parliament. 
5. Publication of an AIPO news bulletin. 
Sub Committee II membahas : 

1. Common Legislative Programme of Narcotics, 
Drug Abuse and Rehabilitation. 

(2). ASEAN Arbitration Boards. 
(3). The Review of the EEC - GSP Mark II. 
(4). The ASEAN joint venture in agricultural deve 

lopments and suitable agri-busmess and agro-industri of the 
Block. 

(5). Economic cooperation with the European Com 
munity. 

Sub Committee III menyiapkan joint memorandum. 

305 



ad.b. Sidang Umum AIPO ke Ill : 
Sidang Umum AIPO ke III diselenggarakan di Jakarta 
dari tanggal 2 sampai dengan 6 September 1980. 
Sidang Umum AIPO ke III ini dihadiri oleh 5 Delegasi 
Parlemen ASEAN dan dihadiri Parlemen-parlemen 
Negara-negara lain sebagai peninjau yaitu dari Aust 
ralia, Bangladesh, Parlemen Europa, Jepang dan 
Republik Korea. 
Delegasi Indonesia diketuai oleh R. Kartidjo, Malaysia 
oleh Tan Sri Datuk Syed Nasir Bin Ismail, Philipina 
oleh Autonio Tupaz, Singapore oleh Sia Kah Hui, Thai 
land oleh Sahdi Boontrakul. 
Jurnlah peninjau ada 18, yaitu 3 orang dari Parlemen 
Australia, 3 dari Parlemen Bangladesh, 1 orang dari 
Parlemen Eropa, 9 orang Parlemen Jepang dan 2 orang 
Parlemen Republik Korea. 
Delegasi ke Sidang Umum AIPO ini jumlahnya cukup 
besar, yaitu : 
- 16 Anggota dari Indonesia, 

14 Anggota dari Malaysia, 
10 Anggota dari Philipina, 
12 Anggota dari Singapura. 
10 Anggota dari Thailand. 

Upacara pembukaan dilakukan oleh Presiden Suharto 
di lstana Negara, dihadiri oleh Ibu Tien Suharto, Wakil 
Presiden Adam Malik dan Ibu Adam Malik, para 
Ketua-ketua Lembaga Tinggi Negara, Para Menteri 
Kabinet Pembangunan III, Anggota Corps Diplomatic, 
para Delegasi, para Peninjau, Ketua-ketua Fraksi dan 
Komisi DPR. 
Sidang Umum AIPO ke III membentuk 4 Committee 
yaitu : 
- Committee I (Com. Politik) membahas : 

Review on the Political situation in South and South 
East Asia. 

- Committee II (Com. Ekonomi dan Sosial Budaya) 
membahas: 
(1). Economic cooperation with the EEC. 
(2) Common Legislative Programme on Narcotics, 

Drug Abuse an Rehabilitation. 
(3) The Establishment of an ASEAN Arbitration 
Board. 

306 



(4) Review of the EEC-GSP Mark II. 
(5) ASEAN Collective Bargaining Leverage in 

Foreign Trade, expecially with Japan. 
(6) ASEAN Cooperation in Agriculture. 
(7) Enehancement of Cultural Cooperation Among 

ASEAN Countries. 
(8) Creation of an ASEAN Industrial · Planning 
Board. 
(9) Review of N on-Petroleum Energy Resources. 

- Committee III (Com. Organisasi) membahas : 
(1) The Establishment of a Permanent AIPO Sec 
retariat. 
(2) ASEAN Parliamentarian's visit to U.S. Congress 

and other countries' Parliaments. 
(3) AIPO-European Parliament Cooperation. 
(4) Study Group for the Possibility of Establishing an 

ASEAN Parliament. 
(5) Publication of AIPO News Bulletin. 

- Committee IV menyiapkan Joint Communique. 
Sidang ini juga memutuskan bahwa Sidang Umum 
AIPO yang ke IV akan diselenggarakan di Malaysia 
pada tahun 1981, dengan didahului Sidang Panitia 
Kerja 3 bulan sebelum ber langsungnya Sidang Umum. 

LIMA Negara ASEAN bertemu dalam Sidang Umum AIPO ke-III di �akarta, 
tampak dalam gambar bendera-bendera dari negara-negam tersebut yaitu Indo 
nesia, Malaysia, Philipina, Singapum dan Thailand. 
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Bergambar bersama di tangga Gedung Utama Komplek MPRIDPR. 

DELEGASI Indonesia dalam Sidang Umum AIPO ke-Ill . 
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DELEGASI Malaysia dalam Sidang Umum AIPO ke-III. 

PRESIDEN AIPO Daryatmo tengah menyampaikan pidato, pada acara pem 
bukaan Si.dang Umum AIPO ke-III di Istana Negara. 
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?it. : 

.. l{Z:�:!A;i,a,.'. 
PRESIDEN AlPO Daryatrrw ketika membuka Sidafl{} Pertarna dalam Sidafl{} 
Umum AlPO ke-III yang berlafl{}sung di Hotel SahidJaya, di sebelahnya tampak 
Sekjen AIPO Wang Suwandi, SH. 

DELEGA.SI Thailand dauim Sidanu Unium AIPO ke-Ill. 
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DELEGASI peninjau dalam Sidang Umum AIPO ke-lll tengah mengikuti 
_jalcrnnya sidang pe,twna daii Sidang Umum tersebut. 

DELEGAST Philipina dauuri Sidang Umum AIPO ke-l ll, 
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DELEGASI Singapura dalam Sidang Umum AIPO ke-Lll . 

SUASANA dalam Sidang-Sidang Koniisi pada Sidang Umum ,\.lPO ke-III 
di Hotel Sahid Jaya. 
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SUASANAdalamSidang-sidang Komisipada Sidang UmumAIPOke-III di 
Hotel Sahid Jaya . 

.SEHAH terimu jabatari Presiden AIPO. uunpak Hai-in Hoskui« I Thailund) 
Presuien Lama menyerahkan palu kepada Pvesiden Haru A.IPO Ketua 
MPkiDPR Daruatvuo. 
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DALANI guitllwr penundu ttuuunuui seiun ter-imu juliatun .Sek.Jeti :-\lPU 
yany Luma Suknum. Thivuioai iTtunlurui) kepada Sekveturis Jendeml 
NIPH.iDPR selia!}ai SEKJEN A.IPO yany Liuru. 

PH.ES IDEN AIPO yang bam Dmyatmo sedang membe1ikan swnbutan11ya 
tlalam. sidang pembukaan Working Committee AIPO digedung RIMBA 
Groha Semarang. 
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.SUA.SANA .S'idang Komi.si tuilam. Workiny Committee ATPO di Hotel Paira 
Ja.so Semarang. 

• '�"· 

l, .:,4J�=K::: �:�':;.� 
' - -. sm.MAANG - Jf\lt)()N1;$1A JVN.E 3 • 7. 1980 -. ' ·: ' 

\ 

,'EN ANDA tangananJoint Memorandum hasil Sidang W01-king Committee 
AIPO di Semarang yang diwakili oleh para Ketua Delegasi masing2. 
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SETELAH ucum ja1nwm nwkun mauuii duuuskan ucam :,;untai: Dulurn 
gambar kelima delega:,;i negura Auggow AlPO seduru; inenyunyi bersumu 
lagu ASEAN 

SUASANA dalam pembukaan Sidang Working Committee AIPO digedung 
R.imba Gruha Semarang. 
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Presuien. Soehmto membuka Sidanq c.mtara Group Parle men E ropu dengcrn 
A.l.P.O. di lstana Negara. 

Pe nunitunuju n. tiu n Sidung lstiineuni AlPO bernpu dialog antara AIPO 
deng<rn Purlemen Eropu. April l981 di Jakarta. 
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Ketuu DPR-Rl Dayaimo �edang menyampaikan Pidato dalam jamuan 
m11kuu denwm (hou:p Pu rlemen E rtrpts, 

Pulu lr1 Ket 11u 0, 01: p Pu de1ne11 F: nrp« dalcrn1)w111w H makcm uleh Pimpinan 
IJPN IU. 
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Lobuying umtura Deieqas: me1�ielung keputusan joint Press Release. 

Tumpuk duluin gu,nl1u1 Deie!)ILsi Purlemeii Eiopu 11temuicwuku11 per 
brdwm penduput auuuu 11Lel'elw semenuiiu Sulaiu; bel'lcmoszmg. 
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Lo/.J/.Jying menjelung keputusun joint Press He/ease seperti twnpuk d(lla,11 
gambar. 

II.Ju Presuleri Soehcmo dengmi didunipingi olet: Ny.A.dwn Mulik mene1imu 
Islri2 Delegasi Purlemen Group Eropu dulam nierunksu: Sidang Purlemen 
Erop(l denyun A.l.P.O. 
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C. Pertemuan AIPO dengan Parlemen Eropa. 
Sesuai hasil pembicaraan dalam Committee 3, bahwa 

direncanakan pada bulanJanuari 1981 akan dilakukan dialog 
antara AIPO dan Parlemen Eropa dalam suatu program Spe 
cial Session, bertempat di Jakarta, dengan tuan rumah Indo 
nesia. 

Na mun karena satu dan lain hal, maka dialog AIPO dan 
Parlemen Eropa baru dapat berlangsung pada tanggal 13 dan 
14 April 1981 di Jakarta. 

Dalam Special Session tersebut, Delegasi Parlemen 
Eropa terdiri dari 17 Anggota, diketuai oleh Quenther 
Rinsche dan disertai 5 Staff, 9 Interpreter serta 2 Wartawan. 

Delegasi AIPO berjumlah 26 orang, yaitu 6 dari Malaysia, 
diketuai oleh Datuk Mochtar bin Hashim, 3 dari Philipina 
diketuai oleh R.B. du Guzman, 2 dari Singapura, diketuai oleh 
A. Rahim Ishak, 4 dari Thailand diketuai oleh Air Chief Mars 
hal Harin Hongskula dan 11 dari Indonesia diketuai oleh 
Mashuri. Special Session antara AIPO dan Parlemen Eropa 
membicarakan masalah : 
trade and econumi. 
Politics. 
Social Cultural Issues. 
Link Between AIPO - EP. 

Pada akhir pertemuan, dikeluarkan Joint Press Release, 
sebagai berikut : 

SPECIAL SESSION 
ASEAN INTER-PARLIAMENTARY ORGANIZATION 

FOR 
EUROPEAN PARLIAMENT-AIPO MEETING 

JOINT PRESS RELEASE 
(I) A delegation from the European Parliament (EP) met a 

delegation from the five-nation ASEAN Inter 
Parliamentary Organization (AIPO) in a special session 
of the AIPO in the Dewan Perwakilan Rakyat, the Indo 
nesian Parliament (DPR-RI) in Jakarta on April 13-14, 
1981. The 22-member AIPO delegation was led by H.E. 
Daryatrno, President of AIPO and Speaker of Indonesian 
Parliament, while the 17-member European Parliament 
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delegation was led by Dr. Gunther Rinsche, Chairman of 
European Parliament delegation for reletions with 
ASEAN. 

(2) The meeting was opened by H.E. Soeharto, President of 
the Republic of Indonesia, at a ceremony attended also 
by H.E. Vice President Adam Malik, Ministers and mem 
bers of the Diplomatic Corps. President Soeharto wel 
comed the present dialogue between AIPO and the Euro 
pean Parliament. It is not only expanded the dialogue 
conducted at the government level, but brought about a 
dialogue between two key regions of the wold. "We must 
expand such a dialogue", he added, "we must let society 
participate, because in the final analysis it is the human 
relationship that serves as an essential key to world 
peace and tranquility. The Parliament of our two regions 
are the reflection of our respective societies. This is the 
reason, therefore, that a dialogue between Parliament is 
an important channel for the establishment of closer 
mutual understanding, friendship and cooperation bet 
ween the two regions. It helped to facilitate important 
understanding necessary to the creation of a new world 
order, based on peace and justice," the President said. 
President Soeharto also underlined the determination of 
ASEAN with its 250 milion people to make South East 
Asia "a zone of peace, freedom and neutrality". Too 
often, he said, the outbreak of disorder in a particular 
region "is actually just another manifestation of the 
struggle for influence among the world's super-powers". 

(3) Welcoming the parliamentarians, Speaker Daryatmo 
stressed the importance of the meeting, and hoped that 
the dialogue would advance the mutual aspirations con 
tained in the ASEAN-EC Cooperation Agreement. 

(4) Dr. Rinsche conveyed the best wishes of the President of 
the European Parliament, who underlined the impor 
tance attached to AIPO by the European Parliament, and 
noted with pride that the inter-parliamentary coo 
peration of AIPO has now turned to Europe. Through a 
free union among countries, balance and peace could be 
reached an defended. 
This was one of the major concerns of the European 
Parliament, which fights in the same spirit for the 
defense of human rights and liberty. 
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(5). The AIPO had invited the European Parliment for this 
second meeting to continue the dialogue begun in the 
first meeting which took place in Strasbourg, France in 
October 1979. 

(6) Since that meeting the European Community (EC) and 
ASEAN have signed a Cooperation Agreement (7 March 
1980) which was approved by the European Parliament 
on 14 March 1980and came into force on 1st October 1980. 

(7) The participants reviewed first of all progress made so 
far under this Agreernent in the fields of economic coo 
peration, investments, trade exchanges, product agree 
ments (notably for textiles), food aid, humanitarian aid 
and prospects for further cooperation. 

(8). In their dialogue on economic cooperation and trade 
matters, both delegations felt that the Agreement had 
provided a useful framework for cooperation amongst 
the two regions, and noted that a valuable start had 
already been made in a number of fields. Thye stressed 
the growing need for interdependence among the two 
regions. and for an equitable and dynamic partnership. 

(9). European Parliament members showed understanding 
for ASEAN's reguest for wider market access to the EC 
and for reduction of the list of "sensitive items" in the 

Generalized Scheme of Preference (GSP) which provides 
for preferential access to the EC market for manu 
factures, semi-manufactures and processed agri 
cultural products from developing countries. Many of 
the industries in the ASEAN region now affected by rest 
rictive trade regulation offered scope for the natural 
resource development and employment necessary to 
alleviate condition of poverty and deprivation. However, 
certain members pointed out that the restructuring of 
industries in the EC, already burdened by the massive 
increases in energy costs and affected by import com 
petition, needed to be undertaken smoothly. "We need 
time", a European delegate said. Neverhteless, it was 
agreed that the process already begun needed to be bac 
ked with the necessary political will and urgent prac 
tical initiatives. Confidence was also expressed that new 
opportunity areas for European industry, backed by 
stepped-up research and development efforts, were 
emerging for the redeployment of resources. These 
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industries could also find valuable markets in the 
ASEAN region. 

(10) The delegetions also noted that the invesment climate in 
the fast-growing ASEAN region had considerably irnpor 
ved and that European industrialists could make sig 
nificant contributions to ASEAN through invesment in 
higher technology industries. 
In this connection, the EP delegation, while explaining 
its preference for a general development fund because of 
its greater flexibility, noted ASEAN's request for the 
establisment of separate budgetary provision to help 
speed up the implementation of the Cooperation Agree 
ment, including research and development activities and 
joint investment with ASEAN in agreed projects. 

(ll). The European Parliament delegation expressed its app 
reciation of the progress shown by A SEAN as regional 
body. 
They took note of the Joint Statement on Political Issues 
adopted at the meeting of ASEAN-EEC Foreign Minis 
ters in Kuala Lumpur in March 1980 and expressed their 
commitment to implement the principles underlying 
peace and stability in the region, with particular refe 
ranee to the establishment of a Zone Peace, Freedom and 
Neutrality in South-East Asia as a positive contribution to 
peace and stability in the world. 

(12). During their exchange of views on the international poli 
tical situation, the delegations examined key areas of 
mutual interest and notably the situation in South-East 
Asia. They considered the problem of Kampuchea and 
its serious implications for regional and world peace 
and security. 
They agreed that everything possible must be done to 
provide a political solution to the present situation. 
The AIPO delegation and many members of the Euro 
pean Parliament delegation felt that urgent efforts 
should be made to implement the UN General Assembly 
Resolution on Kampuchea (No. 35/6), calling for the con 
vening of an international conference on Kampuchea in 
early 1981. 
The AlPO de legation stated that the so-called "election" 
in Kampuchea were unacceptable and were a direct 
contradiction of the UNGA Resolution No. 35/6. 
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Numerous delegates felt that pressure for an inter 
national conference must be kept up and called for 
withdrawal of the Vietnamese troops from Kampuchea 
so as to permit fair and free elections supervised by the 
United Nations. 
Kampuchea would then have a free, democratic govern 
ment able to choose its role freely in South East Asian 
and. world politics. 

(13) The AIPO delegation also raised the position of refugees 
from the Indochinese countries spilling into the ASEAN 
countries as a result of the conflict and unstable situation 
there. They particularly pointed out the burdens and 
strains created by the presence of some 300,000 refugees 
in Thailand on the border with Kampuchea. The need for 
continuing international concern and commitment of 
assistance for these refugees was stressed. The European 
Parliament delegation took note of this position and 
recalled the resolution the European Parliment had 
adopted in the past expressing similar sentiments. 

(14) In discussing sources of tension in other parts of the 
world, the delegations stressed that the rules of Inter 
national law and theprlnciples of the UN Charter must 
be observed. That meant that the indenpendence, sove 
reignity and territorial integrity of all states, regardless of 
their social and political regime must be respected. 
Non-intervention and non-interference in the internal 
affairs of states, avoidance of threats or the use of force 
and the peaceful settlement of disputes were the basis of 
International peace. Delegates stressed the need for a 
stronger commitment by all nations to world peace, 
international understanding, multilateral disarmament 
and also to international and regional cooperation, eco 
nomic development, social justice and human rights. 

(15) The delegations agreed that the problems of production 
and distribution of and addiction to narcotic drugs were 
of serious concern, as they erode the fundamentals of 
societies. The European Parliament delegation took note 
of the request for closer cooperation in eradicating the 
menace of narcotic drugs and assistance to restructure 
the economic base of the area in South East Asia known 
as "The Golden Triangle" where the substantial part of 
cultivation of drug producting plants takes place. 
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(16) Both delegations stressed the need for close and per 
manent Contacts between the two regions, in order to 
give priority and substance to the aspirations underlying 
the EC-ASEAN cooperation Agreement. Continuing 
communications between EP and AIPO whose central 
office is now located in the Indonesian Parliament in 
Jakarta, were particularly important with regard to the 
major developments of common concern in their region 
in the political, economic, social and cultural fields. 
There ought also to be exchanges at the people-to-people 
level, including young people, specialists staff, journalist 
and Parliamentarians. Such Contacts and com 
munications would enable understanding among the two 
regions in the context of the global North-South dialogue 
today needed not only for the construction of a more 
equitable new international order, but also in order to 
guarantee peace. 

(17) In furtherance of this both delegations agreed to press 
their respective Parliaments for adequate budgetary pro 
visions to facilitate such contacts and communications. It 
was essential, 'they believed, that the present dialogue 
should be put on a regular footing, by delegations from 
the respective Parliaments meeting every year alter 
nately in Europe and ASEAN countries. They agreed that 
all possible steps should betaken on this basis, to give the 
dialogue maximum effectiveness. 

(18) Both delegations expressed appreciation for the arra 
ngements for the dialogue made by the Indonesia Par 
liament and the openness and good will with which the 
dialogue was conducted. 

VII. Group-group Kerjasama Bilateral DPR-RI dengan 
Parlemen-parlemen Luar Negeri. 

Pada tahun 1980 DPR-RI telah membentuk Group-group 
Kerjasama dengan 4 (empat) Parlemen Negara Sahabat 
yaitu : 
1. Pembentukan Group Kerjasama Bilateral DPR-RI dengan 

Parlemen Jerman Barat, yang dituangkan dengan Surat 
Keputusan DPR-RI - DPR-RI Nomor 13/Pimp/11/80-81 ter 
tanggal 10 Desember 1980. Group Kerjasama ini terdiri 
dari 35 orang Anggota, dan kemudian diperkenalkan 
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dengan masyarakatJerman Ba rat di Jakarta pada tanggal 4 
Pebruari 1981. 

2. Pembentukan Group Kerjasama Bilateral DPR-RI dengan 
Parlemen Perancis, yang dituangkan dengan Surat Kepu 
tusan Pimpinan DPR-RI Nomor 14/Pimp/II/80-81, ter 
tanggal 10 Desember 1980. Group Kerjasarna ini terdiri 
dari 35 orang Anggota, dan kemudian diperkenalkan 
dengan masyarakat Perancis di Jakarta pada tanggal 11 
Pe bruari 1981. 

3. Pembentukan Group Kerjasama Bilateral DPR-RI dengan 
Parlemen Korea Selatan, yang dituangkan dengan Surat 
Keputusan Pimpinan DPR-RI nomor 15/Pimp/Il/80-81, ter 
tanggap 10 Desember 1980. 
Group Kerjasarna ini terdiri dari 13 orang Anggota, dan 
kemudian diperkenalkan dengan masyarakat Korea 
Selatan di Jakarta pada tanggal 18 Pebruari 1981. 

4. Pembentukan Goup Kerjasama Bilateral DPR-RI dengan 
Parlemen Bangladesh, yang dituangkan dengan Surat 
Keputusan Pimpinan DPR-RI Nomor 16/Pimp/Il/80-81, ter 
tanggal 10 Desember 1980. 
Group Kerjasama ini terdiri dari 13 orang Anggota, dan 
kemudian diperkenalkan dengan masyarakat Bangladesh 
di Jakarta pad a tanggal 25 Pebruari 1981. 

Ke ernpat Parlemen tersebut telah lebih dahulu mern 
bentuk group kerjasama serupa dinegaranya masing-masing, 
Maksud pembentukan group-group bilateral ini adalah untuk 
lebih meningkatkan kerjasama dengan memupuk sating 
pengertian antara Parlemen tersebut dengan DPR-RI. 

Group Kerjasama antara DPR-RI dengan keempat Par 
lemen tersebut dipimpin oleh Pimpinan BKSAP yaitu : 
- Soekardi sebagai Ketua. 
- H.I. Widya Pranata sebagai Wakil Ketua. 
- H. Aminuddin Aziz sebagai Wakil Ketua. 
- Ricardo Siahaan sebagai Wakil Ketua. 

Anggota-anggota Group Kerjasama Bilateral ini diambil 
dari Anggota-anggota BKSAP. 
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KETUA DPR Dmyatmo menyampaikan pidato dalam pertemuan group 
Kerjasama Bilateral DPR-RI dengan Parlemen Jerman Ba rat pada tanggal 
4 Pebruari 1981 di Gedung DPR-RI. 

KETUA DPR Daryatnw menyampaikan tanda kenang-kenangan kepada 
Ketua Group Kerjasama Bilateral Parlenien Jerman Barat. 
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ANGGOTA Group Ke1jasama Bilateral Poriemen Perancis. 



KETU A DP R Daryatmo menyampaikan pidato dalam upacara perkenalan 
Group Kerjasama Bilateral DPR-RI dengan Parle men Perancis pada tang 
gal 11 Pebruari di Gedung DPR. 

KETUA Group Kerjasama Bilateral Parlemen Perancis sedang menyam 
paikan pidatonya dalam upacara perkenalan dengan Group Kerjasama 
Bilateral DPR-RI tanggal 11 Pebruari 1981. 
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WAKIL Ketua DPR Mashwi SH pada tanggal 11 Peoruari 1981 mene1imu 
kimjungan kehormatan Duui Beser Korea Selatan WOOSUK HAN, ber 
tempat di ;uang ke1janya. 

Ur'ACARA pertemuan Group Ke1jasuma Bilateral DPR.-RI dengau Group 
Keruisama Bilateral Parle men Korea S elatan pada tanggal 18 Peb1ua1i 
1981, ditandai dengan puuuo Ketua DPR Dmyatmo. 
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PERKENALAN Group Kerjasama Bilateral DPR-RI dengan Group Ker 
jasama Bilateral Parlemen Bangladesh, pada tanggal 25 Pebruuri 1981. 
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§ 6. HASIL-HASIL PEKERJAAN 
A. Hasil-hasil Pekerjaan di Bidang Perund ang 

undangan. 
a. Pada Tahun Sidang 1977-1978 DPR telah dapat menye 

lesaikan 7 (tujuh) RUU menjadi Undang-undang, yaitu : 
(1). RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara Tahun Anggaran 1978/1979. 
- RUU tersebut disampaikan kepada DPR dengan 

Amanat Presiden R.I. No. R.Ol/P.U./I/78 tanggal 3 
J anuari 1978, pad a Mas a Persidangan ke III Ta bun 
Sidang 1977-1978. 

- Dibabas melalui 4 (ernpat) tingkat pembicaraan, 
dari tanggal 5 J anuari 1978 sampai dengan tanggal 
27 Pebruari 1978 dan persetujuan DPR atas RUU 
tersebut untuk disahkan menjadi Undang-undang 
disampaikan dengan Surat Pengantar dari Pim 
pinan DPR kepada Presiden tanggal 1 Maret 1978. 

- Disahkan dan diundangkan pada tanggal 7 Maret 
1978, menjadi Undang-undang R.I. No.1 Tabun 1978 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Tahun Anggaran 1978/1979, Lembaran Negara No. 6 
Tahun 1978 dan Tambahan Lembaran Negara 
Tahun 1978 No. 3116. 

(2). RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Pon 
tianak, dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan 
Tinggi Jakarta. 
- RUU tersebut disampaikan kepada DPR dengan 

Aman at Presiden R.I. No. R.02/P. U./I/1978 tanggal 
31 Januari 1978, pada Masa Persidangan ke III 
Tahun Sidang 1977-1978. 

- Dibahas dengan prosedur singkat (short Cut) yaitu 
pembicaraan tingkat II ditiadakan. Pembahasan 
dimulai tanggal 1 Pebruari 1978 sampai dengan 30 
Juni 1978. Persetujuan DPR atas RUU tersebut 
untuk disahkan menjadi Undang-undang disarn 
paikan dengan Surat Pengantar No. Cl.ol/K 
D/1725/DPR-RI/78 tanggal 12 Juli 1978 dari Pim 
pinan DPR-RI kepada Presiden. 

- Disahkan dan diundangkan pada tanggal 3 Agustus 
1978, menjadi Undang-undang R.I. No. 5 Tahun 1978 
tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Pon- 
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tianak dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan 
Tinggi Jakarta, Le bar an Negara No. 35 Tahun 1978 
dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1978 No. 
3124. 

(3). RUU ten tang Pembentukan Pengadilan Tinggi Ku pang 
dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi 
Denpasar. 
- RUU terse but disampaikan kepada DPR bersama 

sama dengan Rancangan Undang-undang tertang 
Pembentukan Pengadilan Tinggi Pontianak dan 
Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi 
Jakarta. 
Derni kian pula pembahasan dalam tingkat-tingkat 
pembicaraan dan Jama pembahasan di DPR serta 
penyampaian persetujuan dari DPR ke Presiden 
atas kedua RUU tersebut dilaksanakan secara ber 
samaan waktunya. 

- Disahkan dan diundangkan pada tanggal 3 Agustus 
1978, menjadi Undang-undang R.I. No. 6 Tahun 1978 
tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kupang 
dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi 
Denpasar, Lembaran Negara No. 36 Tahun 1978 dan 
Tambahan Lembaran Negara Tahun 1978 No. 3125. 

(4). RUU tentang Pengesaham Perjanjian antara Peme 
rintah Repu blik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan 
Thailand tentang Ekstradisi. 
- RUU tersebut disampaikan kepada DPR nengan 

Amanat Presiden R.1. No. R.02/P.U./1/1978 tanggal 
31 Januari 1978, pada Masa Persidangan ke III 
Tahun Sidang 1977-1978. 
Dibahas dengan prosedur singkat (Short Cut) yaitu 
Pembicaraan tingkat II ditiadakan, pembahasan 
dilakukan tanggal 1 s/d 28 Pebruari 1978. Per 
setujuan DPR alas RUU tersebut untuk disahkan 
menjadi Undang-undang disampaikan oleh Pim 
pinan DPR dengan Surat Pengantar No. A.A7/K 
D/658/DPR-Rl/1978 tanggal 8 Maret 1978 kepada 
Presiden. 

- Disahkan dan diundangkan pada tanggal 18 Maret 
1978, menjadi Undang-undang R.I. No. 2 Tahun 1978 
ten tang Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah 
Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan 

335 



Komisi III DPR-Rl sedang membahas RUU Extradiksi dengan Pemerintah 
Thailand di K.K.III. 

Menteri Luar Negeri a.i. Prof Mochtar Kusumaatmadja menyampaikan 
.mmbutannya atas disetujuinya oleh DPR RUU tetang Pengesahan Per 
janjian antara Pemerintah R.I. & Pemerintah Kerajaan Thailand tentang 
Extradiksi menjadi Undang-undang. 
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Suasana sidang pleno DPR-RI tgl. 28-2-1978, yaitu persetujuan DP R untuk 
disahkannya RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara PemerintahR.I. 
& Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Extradiksi menjadi Undang 
undang. 
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Thailand tentang Ekstradisi, Lembaran Negara No. 
12 Tahun 1978 dan Tambahan Lembaran Negara 
Tahun 1978 No. 3117. 

(5). RUU tentang Perubahan dan Tambahan atas Ang 
garan Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Ang 
garan 1977/1978. 
- RUU tersebut disampaikan kepada DPR dengan 

Aman at Presiden R.I. No. R.03/P.U./UI/1978 tanggal 
31 Maret 1978, pada Masa Persidangan ke III Tahun 
Sidang 1977-1978. 

- Di bah as dengan prosedur singkat (Short Cut) yaitu 
Pembicaraan tingkat II ditiadakan. 
Pembahasan dimulai tanggal 1 April 1978 sampai 
dengan tanggal 21 Juni 1978. Persetujuan DPR atas 
RUU tersebut untuk disahkan menjadi Undang 
undang disampaikan oleh Pimpinan DPR dengan 
Surat Pengantar No. A.Cl/K-D/1483/DPR-RI/1978 
tanggal 21 Juni 1978 kepada Presiden. 

- Disahkan dan diundangkan pada tanggal 30 Juni 
1978, menjadi Undang-undang R.I. No. 3 Tahun 1978 
tentang Perubahan dan Tambahan atas Anggaran 
Pendapatan dan!Belanja Negara Tahun Anggaran 
1977/1978, Lembaran Negara No. 21 Tahun 1978 dan 
Tambahan Lembaran Negara Tahun 1978 No. 3119. 

(6). RUU tentang Pengesahan Perjanjian Mengenai Pen 
cegahan Penyebaran Senjata-senjata Nuklir. 
- RUU tersebut disampaikan kepada DPR dengan 

AmanatPresiden R.I. No. R.04/P.U./V/1978tanggal9 
Mei 1978, pada Masa Persidangan ke IV Tahun 
Sidang 1977-1978. 

- Dibahas melalui 4 (empat) tingkat pembicaraan, 
dari tanggal 20 Mei 1978 sampai dengan tanggal 25 
Nopember 1978 dan persetujuan DPR atas RUU 
tersebut untuk disahkan menjadi Undang-undang 
disampaikan oleh Pimpinan DPR dengan Surat 
Pengantar No. A.D6/K-D/2662/DPR-RI/78 tanggal 27 
Nopember 1978 kepada Presiden. 

- Disahkan dan diundangkan pada tanggal 18 
Desember 1978 menjadi Undang-undang R.I. No. 8 
Tahun 1978 tentang Pengesahan Perjanjian Me 
ngenai Pencegahan Penyebaran Senjata-senjata 
Nuklir, Lembaran Negara No. 53 Tahun 1978 dan 
Tambahan Lembaran Negara Tahun 1978 No. 3129. 
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(7). RUU tentang Perubahan dan Penyempurnaan 
Undang-undang No. 3 Tahun 1967 tentang Dewan Per 
timbangan Agung. 
- RUU ini disampaikan kepada DPR dengan Amanat 

Presiden R.I. No. R.05/P.U./V/1978 tanggal 27 Mei 
1978, pada Masa Persidangan ke IV Tahun Sidang 
1977-1978. 
Dibahas dengan prosedur singkat (Short Cut) yaitu 
pembicaraan tingkat II ditiadakan. Pembahasan 
dimulai pada tanggal 8 Juni 1978 sampai dengan 
tanggal 22Juni 1978. Persetujuan terhadap RUU ini 
disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden 
R.I. dengan surat Pengantar No. A.A6/K 
D/1511/DPR-Rl/78 tanggal 26 Juli 1978. 
Disahkan dan diundangkan pada tanggal 26 Juli 
1978, menjadi Undang-undang R.I. No. 4 Tahun 1978 
tentang Perubahan dan Penyempurnaan Undang 
undang No. 3 Tahun 1978 tentang Dewan Per 
timbangan Agung, Lembaran Negara No. 33 Tahun 
1978 No. 123. 

b Pada tahun Sidang 1978-1979, DPR telah dapat menye 
lesaikan 6 (enam) RUU menjadi Undang-undang, yaitu : 

(1). RUU tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden 
dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas 
Wakil Presiden Republik Indonesia. 
- RUU tersebut disampaikan kepada DPR dengan 

Amanat Presiden R.I No. R.06/P.U./VI/1978 tanggal 
1 Juni 1978, pada Masa Persidangan ke IV Tahun 
Sidang 1977-1978. 
Dibahas melalui 4 (empat) tingkat pernbicaraan, 
dari tanggal 13Januari 1978 sampai dengan tanggal 
27 Nopember 1978 dan persetujuan DPR atas RUU 
tersebut untuk disahkan menjadi Undang-undang 
disampaikan oleh Pimpinan DPR dengan Surat 
Pengantar No. A.Cl/K-D/2714/DPR-RI/1978 tanggal 
28 Nopember 1978 kepada Presiden. 

- Disahkan dan diundangkan pada tanggal 18 
Desember 1978, menjadi Undang-undang R.I. No. 7 
Tahun 1978 tetang Hak Keuangan/Administratif 
Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden 
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dan Bekas Wakil Presiden Republik Indonesia, 
Lembaran Negara No. 52 Tahun 1978 dan Tam 
bahan Lembaran Negara Tahun 1978 No. 3128. 

(2). RUU tentang Ekstradisi. 
- RUU ini disampaikan kepada DPR dengan Amanat 

Presiden R.I. No. R.07/P. U./VIII/1978 tanggal 29 
Agustus 1978, pada Masa Persidangan ke I Tahun 
Sidang 1978-1979. 

- Dibahas melalui 4 (empat) tingkat pembicaraan, 
dari tanggal 18 September 1978 sampai dengan 
tanggal 16 Desember 1978 dan persetujuan DPR 
atas RUU tersebut untuk disahkan menjadi 
Undang-undang disampaikan oleh Pimpinan DPR 
d e n g a n Surat Pengantar No. Cl.01/K 
D/2998/DPR-RI/1978 tanggal 16 Desember 1978 
kepada Presiden. 

- Disahkan dan diundangkan pada tanggal 18Januari 
1979, menjadi Undang-undangR.I. No. l Tahun 1979 
tentang Ekstradisi Lembaran Negara No. 2 Tahun 
1979 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1979 
No. 3130. 

(3). RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara Tahun Anggaran 1979/1980. 
- RUU tersebut disampaikan kepada DPR dengan 

Amanat Presiden R.I. No. R.01/P.U./I/1979 tanggal 3 
Januari 1979, pada Masa Persidangan ke III Tahun 
Sidang 1978-1979. 

- Dibahas melalui 4 (empat) tingkat pembicaraan 
dari tanggal 7 Januari 1979 sampai dengan tanggal 
27 Pebruari 1979 dan persetujuan DPR atas RUU 
tersebut untuk disahkan menjadi Undang-undang 
disampaikan oleh Pimpinan DPR dengan Surat 
Pengantar No. Cl.OI/K-D/743/DPR-RI/79 tanggal 27 
Pebruari 1979 kepada Presiden. 
Disahkan dan diundangkan pada tanggal 12 Maret 
1979 menjadi Undang-undang R.I. No. 2 Tahun 1979 
tentang Anggaran Pendapat dan Belanja Negara 
Tahun Anggaran 1979/1980, Lembaran Negara No. 6 
Tahun 1980 dan Tambahan Lembaran Negara 
Tahun 1980 No. 3131. 
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(4). RUU tentang Perubahan dan Tambahan atas Ang 
garan Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Ang 
garan 1978/1979. 
- RUU tersebut disampaikan kepada DPR dengan 

Aman at Presiden R.I. No. R.02/P.U./IIl/1979 tanggal 
31 Maret 1979, pada Masa Pers idangan ke III Tahun 
Sidang 1978/1979. 

- Dibahas dengan prosedur singkat (Short Cut) yaitu 
pembicaraan tingkat II ditiadakan. Pembahasan 
dimulai tanggal 25 Mei 1979 sampai dengan tanggal 
25 Juni 1979. Persetujuan DPR atas RUU tersebut 
untuk disahkan menjadi Undang-undang disam 
paikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden RI 
dengan Surat Pengantar No. A.Cl/K-D/1881/1979 
tanggal 25 Juni 1979. 

- Disahkan dan diundangkan pada tanggal 29 Juni 
1979, menjadi Undang-undang R.I. No. 3 Tahun 
Anggaran 1978/1979, Lembaran Negara No. 25 
Tahun 1979 dan Tambahan Lembaran Negara 
Tahun 1979 No. 3139. 

(5). RUU tentang Pemerintahan Desa. 
- RUU tersebut disampaikan kepada DPR dengan 

Amanat Presiden R.I. No. R.03/P.U./V/1979 tanggal 
11 Mei 1979, pada Masa Persidangan ke IV Tahun 
Sidang 1978-1979. 

- Pembahasan memlalui 4 (empat) tingkat pem 
bicaraan dan tanggal 6 Juni 1979 sampai dengan 
tanggal 20 Oktober 1979 dan persetujuan DPR atas 
RUU tersebut untuk disahkan menjadi Undang 
undang disampaikan oleh Pimipinan DPR kepada 
Presiden R.I. dengan Surat Pengantar No. 
Cl.01/K-D/3287/DPR-RJ/79 tanggal 22 N'opember 
1979. 
Disahkan dan diundangkan pada tanggal 1 Desem 
ber 1979 menjadi Undang-undang R.I. No. 5 Tahun 
1979 tentang Pemerintah Desa. 
Lembaran Negara No. 56Tahun 1979 dan Tambahan 
Lembaran Negara Tahun 1979 No. 3153. 

(6). RUU tentang Kesejahteraan anak. 
- RUU tersebut disampaikan kepada DPR dengan 

Amanat Presiden R.I. No. R.04/P.U./V/1979 tanggal 
15 Mei 1979 pada Masa Persidangan ke IV Tahun 
Sidang 1978-1979. 
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- Dibahas melalui 4 (ernpat) tingkat pembicaraan 
dari tanggal 22 Mei 1979 sampai dengan 28 Juni 1979 
dan persetujuan DPR atas RUU tersebut untuk 
disahkan menjadi Undang-undang disampaikan 
oleh Pimpinan DPR kepada Presiden dengan Surat 
Pengantar No. A.Dl/K-D/2117/DPR-RI/1979 tanggal 
11 Juli 1979. 

- Disahkan dan diundangkan pada tanggal 23 Juli 
1979 menjadi Undang-undang R.I. No. 4 Tahun 1979 
tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara 
No. 32Tahun 1979dan Tambahan Lembaran Negara 
Tahun 1979 No. 3143. 

c. Pada Tahun Sidang 1979-1980, DPR telah dapat menye 
lesaikan n (sebelas) RUU menjadi Undang-undang, yaitu : 

(1). RUU tentang Perubahan Undang-undang No. 15 
Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota 
anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 
No. 4 Tahun 1975. 
- RUU tersebut disampaikan kepada DPR dengan 

Amanat Presiden R.I. No. R.05/P.U./IX/1979 tang 
gal 4 September 1979, pada Masa Persidangan I 
Tahun Sidang 1979-1980. 

- Dibahas melalui 4 (empat) tingkat pembicaraan 
dari tanggal 15 September 1979 sampai dengan 
tanggal 29 Pebruari 1980 dan persetujuan DPR 
atas RUU tersebut untuk disahkan menjadi 
Undang-undang disampaikan oleh Pimpinan DPR 
kepada Presiden R.I. dengan Surat Pengantar 
tanggal 29 Pebruari 1980. 

- Disahkan dan diundangkan pada tanggal 20 Maret 
1980 menjadi Undang-undang R.I. No. 2 Tahun 1980 
tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 15 
Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota 
anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan 
Rakyat sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-undang No. 4 Tahun 1975, Lembaran 
Negara No. 24 Tahun 1980 dan Tambahan Lem 
baran Negara Tahun 1979 No. 3163. 

(2). RUU tentang Hukum Acara Pidana. 
- RUU tersebut disarnpaikan kepada Pimpinan 
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DPR d e ng a n Amanat Presiden R.I. No. 
R.06/P.U./IX/79 tanggal 12 September 1979, pada 
Masa Persidangan I Tahun Sidang 1979-1980. 

- Pembahasan RUU tersebut dilakukan melalui 4 
(ernpat) tingkat pembicaraan, pembicaraan ting 
kat III dilakukan oleh Gabungan Komisi III dan 
Komisi I DPR. 

- Persetujuan DPR atas RUU tersebut untuk disah 
kan menjadi Undang-undang disampaikan oleh 
Pim pin an DPR kepada Presiden R.I. dengan Surat 
Pengantar pada tanggal 23 September 1981 No. 
B l.07 /K-D/2704/DPR-Rl/1981. 

- Disahkan dan diundangkan pada tanggal 31 
Desember 1981 menjadi Undang-undang R.I. No. 8 
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lem 
baran Negara No. 76 Tahun 1981 dan Tambahan 
Lembaran Negara Tahun 1981 No. 3209. 

(3). RUU tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 
1969/1970. 
- RUU tersebut disampaikan kepada Pimpinan 

DPR d e n g a n Amanat Presiden R.I. No. 
R.07/P.U./X/1979 tanggal 15 Oktober 1979, pada 
Masa Persidangan ke I Tahun Sidang 1979/1980. 

- Di bah as dengan prosedur singkat (Short Cut) yaitu 
tanpa melalui pembicaraan tingkat II. 

- Pembahasan dimulai tanggal 21 Mei 1980 sampai 
dengan tanggal 20Juni 1980. Persetujuan DPR atas 
RUU tersebut untuk disahkan menjadi Undang 
undang disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada 
Presiden R.l. dengan Surat Pengantar No. 
Cl.01/K-D/1954/DPR-RI/80 tanggal 20 Juni 1980. 

- Disahkan dan diundangkan pada tanggal 5 Juli 
1980, menjadi Undang-undang No. 4 Tahun 1980 
tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 
1969/1970, Lembaran Negara No. 34 Tahun 1980. 

(4). RUU tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 
1970/1971. 
- RUU tersebut disampaikan kepada Pimpinan 

DPR bersama-sama dengan RUU tentang Per 
hitungan Anggaran Negara Tahun 1969/1970 ter 
sebut angka 3 (tiga). 
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Pembahasan tingkat-tingkat pembicaraan dan 
lamanya pembahasan di DPR serta penyampaian 
persetujuan dari DPR kepada Presiden R.I., ber 
samaan waktunya dengan Pembahasan RUU Per 
hitungan Anggaran Negara Tahun 1969/1971. 

- Disahkan dan diundangkan pada tanggal 5 Juli 
1980, menjadi Undang-undang No. 5 Tahun 1980 
tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 
1970/1971, Lembaran Negara No. 35 Tahun 1980. 

(5). RUU tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 
1971-1972. 
- RUU tersebut disampaikan kepada DPR ber 

sama-sama dua RUU tersebut angka (3) dan (4) di 
atas, jadi 3 RUU merupakan satu paket. Pem 
bahasan melalui tingkat-tingkat pembicaraan dan 
lamanya pembahasan di DPR serta penyampaian 
persetuiuan DPR dilakukan bersamaan waktunya 
dengan kedua RUU tersebut di atas. 

- Disahkan dan diundangkan pada tanggal 5 Juli 
1980, menjadi Undang-undang No. 6 Tahun 1980 
tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 
1971/1972, Lembaran No. 36 Tahun 1980. 

(6). RUU tentang Hak Keuangan/Administratif Pim pi nan 
dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta 
bekas Pimpinan dan bekas Anggota Lernbaga Ter 
tinggi/Tinggi Negara. 
- RUU tersebut disampaikan kepada DPR dengan 

Amanat Presiden No. R.08/P.U./X/1979 tanggal 20 
Oktober 1979 pada Masa Persidangan ke I Tahun 
Sidang 1979/1980. 

- Dibahas melalui 4 (empat) tingkat pembicaraan 
yang dimulai dari tanggal 18 Januari 1980 sampai 
dengan tanggal 11 Desember 1980. Persetujuan 
DPR atas RUU tersebut untuk disahkan menjadi 
Undang-undang disampaikan kepada Presiden 
R.I. dengan Surat Pengantar dari Pimpinan DPR 
No. Bl.07/K-D/4041/DPR-Rl/1980 tanggal 11 
Desember 1980, 
Disahkan dan diundangkan pada tanggal 26 
Desember 1980 menjadi Undang-undang No. 12 
Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif 
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Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi 
Negara serta bekas Pimpinan Lembaga Ter 
tinggi/Tinggi Negara dan bekas Anggota Lembaga 
Tinggi Negara, Lembaran Negara No. 71 Tahun 
1980 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1980 
No. 3128. 

(7). RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara Tahun Anggaran 1980/1981. 
- RUU tersebut disampaikan kepada DPR dengan 

Amanat Presiden No. R.01/P.U./1/1980 tanggal 3 
J anuari 1980 pad a Masa Persidangan ke III Tahun 
Sidang 1979/1980. 

- Dibahas melalui 4 (empat) tingkat pembicaraan 
dari tanggal 7 Januari 1980 sampai dengan tanggal 
28 Pebruari 1980. PersetUjuan terhadap RUU ini 
disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Pre 
siden R.I. dengan Surat Pengantar No. AC.1/K 
D/670/DPR-RI/1980 tanggal 28 Pebruari 1980. 

- Dibahas dan diundangkan pada tanggal 10 Maret 
1980, menjadi Undang-undang No. 1 Tahun 1980 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara Tahun Anggaran 1980/1981, Lembaran 
Negara No. 14 Tahun 1980, Tambahan Lembaran 
Negara Tahun 1980 No. 3159. 

(8). RUU tentang Tambahan dan Perubahan atas Ang 
garan Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Ang 
garan 1979/1980. 
- RUU tersebut disampaikan kepada DPR dengan 

Amanat Presiden No. R.02/P.U./IV/1980 tanggal 8 
April 1980, pada Masa Persidangan ke III Tahun 
Sidang 1979/1980. 

- Dibahas dengan prosedur singkat (Short Cut) yaitu 
dengan meniadakan pembicaraan tingkat II. Pem 
bahasan dimulai tanggal 21 Mei 1980. sampai 
dengan tanggal 20 Juni 1980. Persetujuan DPR atas 
RUU tersebut untuk disahkan menjadi Undang 
undang disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada 
Presiden R.I. dengan Surat Pengantar No. 
Cl.01/K-D/1956/DPR-Rl/80 tanggal 20 Juni 1980. 

- Disahkan dan diundangkan pada tanggal 28 Juni 
1980, menjadi Undang-undang No. 3 Tahun 1980 
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tentang Tambahan dan Perubahan Atas Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 
1979/1980, Lembaran Negara No. 38 Tahun 1980 
dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1980 No. 
3167. 

(9). RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi 
Yogyakarta dan Perubahan Wilayah Hukum Peng 
adilan Tinggi Semarang. 
- RUU lersebut disampaikan kepada DPR dengan 

Amanat Presiden No. R.03/P.U./V/1980 tanggal 28 
Mei 1980, pada Masa Persidangan ke IV Tahun 
Sidang 1979/1980, bersama-sama derigan RUU ten 
tang Pembentukan Pengadilan Tinggi Palang 
karaya dan Perubahan Wilayah Hukum Peng 
adilan Tinggi Banjarmasin dan RUU tentang 
Pembentukan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang 
dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan 
Tinggi Palembang. 

- Di bah as dengan prosedur singkat (Short Cut) yaitu 
tanpa melalui pembicaraan tingkat II dan dibahas 
pada Masa Persidangan ke IV Tahun Sidang 
1979/1980. Persetujuan DPR atas RUU tersebut 
menjadi Undang-undang disampaikan oleh Pim 
pinan DPR kepada Presiden R.I. pada tanggal 23 
Juli 1980. 

- Disahkan dan diundangkan pada tanggal 29 Juli 
1980, menjadi Undang-undang R.I. No. 7 Tahun 
1980 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi 
Yogyakarta dan Perubahan Wilayah Hukum Peng 
adilan Tinggi Semarang, Lembaran Negara No. 42 
Tahun 1980 dan Tambahan Lembaran Negara 
Tahun 1980 No. 3170. 

(10). RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi 
Palangkaraya dan Perubahan Wilayah Hukum Peng 
adilan Tinggi Banjarmasin. 
- Sebagaimana dimaksud pada Nomor 9, RUU ter 

sebut dikirim kepada DPR bersama-sama dalam 
satu Amanat Presiden R.I. demikian pula tingkat 
tingkat pembahasan di dalam DPR dan penyam 
paian kepada Presiden R.I. 
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- Disahkan dan diundangkan pada tanggal 29 Juli 
1980, menjadi Undang-undang R.I. No. 8 Tahun 
1980 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi 
Palangkaraya dan Perubahan Wilayah Hukum 
Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Lembaran 
Negara No. 43 Tahun 1980 dan Tambahan Lem 
baran Negara Tahun 1980 No. 3171. 

(11). RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tan 
jung Karang dan Perubahan Wilayah Hukum Peng 
adilan Tinggi Palembang. 
- RUU ini dikirim kepada DPR bersama-sama 

dengan 2 RUU terse but angka 9 dan 10 dalam satu 
Amanat Presiden R.I. demikian pula tingkat 
tingkat pembahasan di dalam DPR dan penyam 
paian kepada Presiden R.I. dilakukan secara 
bersama-sama. 

- Disahkan dan diundangkan pada tanggal 29 Juli 
1980, menjadi Undang-undang R.I. No. 9 Tahun 
1980 tentang Pembentukan Pengadilan 'I'inggi 
Tanjung Karang dan Perubahan Wilayah Hukum 
Pengadilan Tinggi Palembang, Lembaran Negara 
No. 44 Tahun 1980 dan Tambahan Lembaran 
Negara Tahun 1980 No. 3172. 

d. Pada Tahun Sidang 1980-1981 DPR telah dapat menye 
lesaikan 10 (sepuluh) RUU menjadi Undang-undang, 
yaitu: 

(1). RUU tentang Perubahan dan Penambahan beberapa 
pasal dalam KUHP (pidana) bertalian dengan per 
buatan Suap Menyuap dalam bidang Olah Raga. 

- RUU tersebut disampaikan kepada DPR dengan 
AmanatPresiden R.I. No. R.03/P.U./V/1980 tanggal 
28 Mei 1980, pada Masa Persidangan ke IV Tahun 
Sidang 1979-1980. 

- Dibahas melalui 4 (empat) tingkat pembicaraan 
dari tanggal 30 Juni 1980 sampai dengan tanggat 5 
Juli 1980 dan persetujuan DPR atas RUU terse but 
untuk disahkan menjadi Undang-undang disam 
paikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden 
R.I. dengan Surat Pengantar tanggal 7 Juli 1980. 
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- Disahkan dan diundangkan pada tanggal 27 Okto 
ber 1980 menjadi Undang-undang R.I. No. 11 
Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, Lem 
baran Negara No. 58 Tahun 1980 dan Tambahan 
Lembaran Negara Tahun 1980 No. 3178. 

(2). RUU tentang Tanda Kehormatan Bintang Budaya 
Parama Dharma. 
- RUU tersebut disampaikan kepada DPR dengan 

Amanat Presiden R.I. No. R.04/P.U./VI/1980 tang 
gal 3 Juli 1980 pada Masa Persidangan ke IV Tahun 
Sidang 1979-1980. 

- Dibahas melalui 4 (empat) tingkat pembicaraan 
dengan prosedur singkat (Short Cut) yaitu pem 
bicaraan tingkat II ditiadakan. Pembahasan dimu 
lai pada tanggal 25 Juni 1980 sampai dengan tang 
gal 5 Juli 1980. Persetujuan DPR atas RUU ter 
sebut untuk disahkan menjadi Undang-undang 
disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Pre 
siden dengan Surat Pengantar No. AC4/K 
D/2190/DPR-Rl/1980 tanggal 7 Juli 1980. 

- Disahkan dan diundangkan pada tanggal 2 Agus 
tus 1980 menjadi Undang-undang R.I. No. 10 Tahun 
1980 tentang Tanda Kehormatan Bintang Budaya 
Parama Dharma, Lembaran Negara No. 45 Tahun 
1980 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1980 
No. 3173. 

(3). RUU tentang Jalan. 
- RUU tersebut disampaikan kepada DPR dengan 

Amanat Presiden R.I. No. R.05/P.U./IX/1980 tang 
gal 29 September 1980, pada Masa Persidangan ke 
I Tahun Sidang 1980-1981. 

- Dibahas melalui 4 (empat) tingkat pembicaraan 
dari tanggal 4 Oktober 1980 sampai dengan tanggal 
18 Desember 1980 dan persetujuan DPR atas RUU 
terse but untuk disahkan menjadi Undang-undang 
disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Pre 
siden dengan Surat Pengantar No. AB.4/K 
D/DPR-Rl/1980 tanggal 23 Desember 1980. 

- Disahkan dan diundangkan pada tanggal 29 
Desember 1980 menjadi Undang-undang R.I. No. 
1::t Tahun 1980 tentang Jalan, Lembaran Negara 
No. 83 Tahun 1980 dan Tambahan Lembaran 
Negara Tahun 1980 No. 3186. 



(4). RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara Tahun Anggaran 1981-1982. 
- RUU teersebut disampaikan kepada DPR dengan 

Amanat Presiden R.I. No. R.Ol/P.U./1/1981 tanggal 
2 J anuari 1981, pada Masa Persidangan ke III 
Tahun Sidang 1980-1981. 

- Dibahas melalui 4 (empat) tingkat pembicaraan 
dari tanggal 5Januari 1981 sampai dengan tanggal 
28 Pebruari 1981 dan persetujuan DPR atas RUU 
terse but untuk disahkan menjadi Undang-undang 
disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Pre 
siden dengan Surat Pengantar tanggal"28 Pebruari 
1981. 
Disahkan dan diundangkan pada tanggal 14 Maret 
1981 menjadi Undang-undang R.I. No. 1 Tahun 
1981 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara Tahun Anggaran 1981/1982, Lembaran 
Negara No. 9 Tahun 1981 dan Tambahan Lem 
baran Negara Tahun 1981 No. 3191. 

(5). RUU tentang Metrologi Legal. 
- RUU tersebut disampaikan kepada DPR dengan 

Amanat Presiden R.I. No. R.02/P.U./I/1981 tanggal 
8 J anuari 1981 pada Masa Persidangan ke III 
Tahun Sidang 1980-1981. 

- Dibahas dalam 4 (empat) tingkat pembicaraan 
dari tanggal 26 Januari 1981 sampai dengan tang 
gal 25 Pebruari 1981 dan persetujuan DPR atas 
RUU tersebut untuk disahkan menjadi Undang 
undang disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada 
Presiden dengan Surat Pengantar No. Al.01/K 
D/925/DPR-RI/1981 tanggal 28 Pebruari 1981. 
Disahkan dan diundangkan pada tanggal 1 April 
1981", menjadi Undang-undang R.I. No. 2 Tahun 
1981 tentang Metrologi Legal, Lembaran Negara 
No. 11 Tahun 1981 dan Tambahan Lembaran 
Negara Tahun 1981 No. 3193. 

(6). RUU tentang Tambahan dan Perubahan Atas Ang 
garan Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Ang 
garan 1980/1981. 
- RUU tersebut disampaikan kepada DPR dengan 

Amanat Presiden R.I. No. R.03/P.U./IIl/1981 tang 
gal 31 Maret 1981 pada Masa Persidangan ke III 
Tahun Sidang 1980-1981. 
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- Dibahas dengan prosedur singkat (Short Cut) yaitu 
dengan meniadakan pembicaraan tingkat II, pem 
bahasan dimulai pada tanggal 5 Mei 1981 sampai 
dengan tanggal 13Juni 1981. Persetujuan DPR atas 
RUU tersebut untuk disahkan menjadi Undang 
undang disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada 
Presiden dengan Surat Pengantar tanggal 15 Juni 
1981. 

- Disahkan dan diundangkan p ada tanggal 26 Juni 
1981, menjadi Undang-undang R.I. No. 3 Tahun 
1981, tentang Tam bah an dan Peru bah an Atas Ang 
garan Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 1980/1981, Lembaran Negara No. 24 
Tahun 1981 dan Tambahan Lembaran Negara 
Tahun 1981 No. 3196. 

(7). RUU tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 
1972/1973. 
- RUU tersebut disampaikan kepada DPR dengan 

Amanat Presiden R.I. No. R.04/P.U./III/1981 tang 
gal 31 Maret 1981, pada Masa Persidangan ke III 
Tahun Sidang 1980/1981. 

- Di bah as dengan prosedur smgkat (Short Cut) yaitu 
dengan meniadakan pembicaraan tingkat II. 
Pembahasan dimulai tanggal 5 Mei 1981 sarnpai 
dengan tanggal 13Juni 1981. Persetujuan DPR atas 
RUU tersebut untuk disahkan menjadi Undang 
undang disarnpaikan oleh Pimpinan DPR kepada 
Presiden dengan Surat Pengantar tanggal 15 Juni 
1981. 

- Disahkan dan diundangkan pada tanggal 4 Juli 
1981, menjadi Undang-undang R.I. No. 4 Tahun 
1972/1973 Lembaran Negara No. 26 Tahun 1981. 

(8). RUU tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 
1973/1974. 
- RUU tersebut disampaikan kepada DPR dengan 

Amanat Presiden R.I. No. R.04/P.U./III/1981 
tanggal 31 Maret 1981, pada Masa Persidangan ke 
III Tahun Sidang 1980-1981. 
Di bah as dengan prosedur singkat (Short Cut) yaitu 
dengan meniadakan pembicaraan tingkat II. 
Pembahasan dimulai tanggal 5 Mei 1981 sampai 
dengan tanggal 13 Juni 1981. Persetujuan DPR atas 
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RUU tersebut untuk disahkan menjadi Undang 
undang disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada 
Presiden dengan Surat Pengantar tanggal 15 Juni 
1981. 

- Disahkan dan diundangkan pada tanggal 4 Juli 
1981, menjadi Undang-undang R.l. No. 5 Tahun 
1981, tentang Perhitungan Anggaran Negara 
Tahun 1973/1974, Lembaran Negara No, 27 Tahun 
1981. 

(9). RUU tentang Wajib Lapor Ketenaga Kerjaan di Per 
usahaan. 
- RUU tersebut disampaikan kepada DPR dengan 

Amanat Presiden R.I. No. R.05/P.U./IV/1981 tang 
gal 24 April 1981, pada Masa Persidangan ke IV 
Tahun Sidang 1980-1981. 

- Dibahas dalam 4 (empat) tingkat pembicaraan 
dari tanggal 28 April 1981 sampai dengan 20 Juni 
1981 dan persetujuan DPR atas RUU tersebut 
untuk disahkan menjadi Undang-undang disam 
paikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden 
dengan Surat Pengantar tanggal 23 Juni 1981. 

- Disahkan dan diundangkan pada tanggal 31 Juli 
1981, menjadi Undang-undang R.l. No. 7 Tahun 
1981 tentang Wajib Lapor Ketenaga Kerjaan di 
Perusahaan, Lembaran Negara No. 39 Tahun 1981 
dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1981 No. 
3201. 

(10). RUU tentang Pengesahan Konvensi Internasional 
Mengenai Pemberantasan Uang Palsu beserta Pro 
tokol (International Convention For The Suppression 
of Counterfeiting Currency and Protocol, Geneve 
1929). 
- RUU tersebut disampaikan kepada DPR dengan 

Amanat Presiden R.I. No. R.06/P.U./V/1981 tanggal 
2 Mei 1981 pada Masa Persidangan ke IV Tahun 
Sidang 1980-1981. 

- Dibahas dengan prosedur singkat (Short Cut) yaitu 
dengan meniadakan pembicaraan tingkat II. 
Pembahasan dimulai dari tanggal 25 Mei 1981 
sampai dengan tanggal 19 Juni 1981. Persetujuan 
DPR atas RUU tersebut untuk disahkan menjadi 
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U ndang-undang disampaikan oleh Pimpinan DPR 
kepada Presiden dengan Surat Pengantar tanggal 
21 Juni 1981. 

- Disahkan dan diundangkan pada tanggal 21 Juli 
1981, menjadi Undang-undang R.I. No. 6 Tahun 
1981 tentang Pengesahan Konvensi Internasional 
Mengenai Pemberantasan Uang Palsu Beserta 
Protokol (International Convention for the Supp 
ression of Counterfeiting Currency and Prtocol, 
Geneve 1929), Lembaran Negara No. 36Tahun 1981 
dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1981 No. 
3199. 

e. Pada Tahun Sidang 1981-1982 DPR telah dapat menye 
lesaikan 21 (dua puluh satu) Rancangan Undang-undang 
menjadi Undang-undang, yaitu : 

(1). RUU tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai 
Hubungan Diplomatik Besertu Protokol Opsionalnya 
Mengenai Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna 
Convention on Diplomatic Relations and Optional 
Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic 
Relations Concerning Acquistion of Nationality, 
1961) dan Pengesahan Konvensi Wina mengenai 
Hubungan Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya 
Mengenai Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna 
Convention on Consular Relations and Optional Pro 
tocol to the Vienna Convention on Consular Relations 
Concerning Acquistion of Nationalily, 1963). 

- RUU tersebut disampaikan kepada DPR dengan 
Amanat Presiden R.I. No. R.07/P.U./XI/1981 tang 
gal 5 Nopember 1981, bersama-sama dengan RUU 
tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Missi 
Khusus (Convention on Spesial Missions, New 
York 1969), pada Masa Persidangan ke II Tahun 
Sidang 1981-1982. 

- Kedua RUU dimaksud dibahas bersama-sama 
dengan prosedur singkat (Short Cut) yaitu dengan 
meniadakan pembicaraan tingkat II. Pembahasan 
dimulai tanggal 10 Nopember 1981 sampai dengan 
12 Desember 1981. Persetujuan DPR atas RUU ter 
sebut untuk disahkan menjadi Undang-undang 
disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Pre- 
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siden dengan surat Pengantar No. Bl.07/K 
D/3516/DPR-RI/1981 tanggal 17 Desember 1981. 

- Disahkan dan diundangkan pada tanggal 25 
Januari 1982, menjadi Undang-undang R.I. No. 1 
Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina 
mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol 
Opsionalnya mengenai ha! memperoleh Kewar 
ganegaraan (Vienna Convention on Diplomatic 
Relations and Optional Protocol to the Vienna 
Convention on Diplomatic Relations Concerning 
Acquistion of Nationality, 1961), dan pengesahan 
Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler 
beserta Protokol Opsioanlnya rnengenai hal mern 
perleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on 
Consular Relations and Optional Relations Con 
cerning Acquistion ofN ationality, 1963) Lembaran 
Negara No. 2 Tahun 1982 dan Tambahan Lem 
baran Negara Tahun 1982 No. 3211. 

(2). RUU tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Misi 
Khusus (Convention on Special Mission, New York 
1969). 
- RUU tersebut disahkan dan diundangkan pada 

tanggal 25 Januari 1982 menjadi Undang-undang 
R.I. No. 2 Tahun 1982 tentang Pengesahan Kon 
vensi Khusus (Convention on Special Mission, New 
York 1969), Lembaran Negara No. 3 Tahun 1982 
dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1982 No. 
3212. 

(3). RUU tentant Wajib Daftar Perusahaan. 
- RUU tersebut disampaikan kepada DPR dengan 

Amanat Presiden R.I. No. R.08/P.U./Xl/1981 tang 
gal 9 Nopember 1981, pada Masa Persidangan ke 11 
Tahun Sidang 1981-1982. 

- Persetujuan DPR atas RUU terse but untuk disah 
kan menjadi Undang-undang disampaikan oleh 
Pimpinan DPR kepada Presiden dengan Surat 
Pengantar No. AC.2/KD/3553/DPR-Rl/1981 tanggal 
22 Desember 1981. 
Disahkan dan diundangkan pada tanggal 1 Peb 
ruari 1982, menjadi Undang-undang R.I. No. 3 
Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, 
Lembaran Negara No. 7 Tahun 1982 dan Tam 
bahan Lembaran Negara Tahun 1982 No. 3214. 
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(4). RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara Tahun Anggaran 1982/1983. 
- RUU tersebut disampaikan kepada DPR dengan 

Amanat Presiden R.I. No. R.09/P.U./XII/1981 tang 
gal 31 Desember 1981, pada Masa Persidangan ke 
III Tahun Sidang 1981-1982. 

- Dibahas melalui 4 (empat) tingkat pembicaraan 
dari tanggal 5 Januari 1982 sampai dengan 27 Peb 
ruari 1982 dan persetujuan atas RUU tersebut 
untuk disahkan menjadi Undang-undang disam 
paikan oleh Pimpinan DPR Kepada Presiden 
dengan surat Pengantar No. A.C. 1/KD/582/DPR 
Rl/1982 tanggal 27 Pebruari 1982. 

- Disahakan dan diundangkan pada tanggal 11 Maret 
1982. menjadi Undang-undang R.I. No. 5 Tahun 1982 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Tahun Anggaran 1982/1983, Lembaran Negara No. 
13 Tahun 1982 dan Tambahan Lembaran Negara 
Tahun 1982 No. 3216. 

(5). RUUtentang Ketetentuan-ketentuan Pokok Peng 
elolaan Lingkungan Hidup. 
- RUU tersebut disampaikan kepada DPR dengan 

Amanat Presiden R.I. No. R.01/P.U./I/1982 tanggal 
12 J anuari 1982, pada Masa Persidangan ke III 
Tahun Sidang 1981-1982. 

- Dibahas dalam 4 (empat) tingkat pembicaraan, 
pembicaraan tingkat III dilakukan oleh sebuah 
Panitia Khusus, Pembahasan dimulai pada tanggal 
22 J anuari 1982 sampai dengan 25 Pebruari 1982 dan 
persetujuan DPR atas RUU tersebut untuk disah 
kan menjadi Undang-undang dilaksanakan dalam 
rapat Paripurna tanggal 25 Pebruari 1982. 

- Disahkan dan diundangkan pada tanggal 11 Maret 
1982, menjadi Undang-undang R.I. No. 4 Tahun 1982 
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan 
Lingkungan Hid up, Lembaran Negara No. 12 Tahun 
1982 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1982 
No. 3215. 

(6). RUU tentang Hak Cipta. 
- RUU tersebut disampaikan kepada DPR dengan 

Amanat Presiden R.I. No. R.02/P.U./I/1982 tanggal 

354 



12 Januari 1982, pada Masa Persidangkan ke III 
Tahun Sidang 1981-1982. 

- Dibahas dalam 4 (empat) tingkat pembicaraan, 
pembicaraan tingkat III dilakukan sebuah Panitia 
Khusus. Pembahasan dimulai pada tanggal 22 
J anuari 1982 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 
1982 dan persetujuan DPR atas RUU terse but untuk 
disahkan menjadi Undang-undang disampaikan 
oleh Pimpinan DPR kepada Presiden dengan Surat 
Pengantar tanggal 27 Pebruari 1982. 
Disahkan dan diundangkan pada tanggal 12 April 
1982 menjadi Undang-undang R.I. No. 6 Tahun 1982 
tentang Hak Cipta, Lembaran Negara No. 15 Tahun 
1982 dan Tabahan Lembaran Negara Tahun 1982 
No. 3217. • •• 

BEBERAPA CATATAN ATAS 
RUU TENTANG HAK CIPTA. 

I. Pendahuluan : 
Setelah tiga puluh tujuh tahun Indonesia merdeka, baru 

lah pada tanggal 26 Pebruari 1982, Dewan Perwakilan Rakyat 
bersama-sama dengan Pemerintah berhasil menyelesaikan 
RUU tentang Hak Cipta untuk disahkan menjadi Undang 
undang. 

Lahirnya Undang-undang tentang Hak Cipta sebagai 
pengganti dari "Auteurswet 1912" dipandang sebagai suatu 
kelambatan, hal itu adalah tidak berarti bahwa masalah hak 
cipta di Indonesia kurang mendapat perhatian. 

Kegiatan-kegiatan kearah dibuatnya Undang-undang 
tentang Hak Cipta sudah dimulai "sejak tahun 1958, dilan 
jutkan dengan kegiatan di tahun 1966, tahun 1968, tahun 1972, 
tahun 1973 dan melalui suatu pertemuan ilmiah di tahun 1975, 
dikunci dengan kegiatan Panitia Interdepartemental di 
tahun 1976 yang bekerja selama satu tahun penuh", demikian 
hal-hal yang dapat disimpulkan dari Keterangan Pemerintah 
atas Rancangan Undang-undang tentang Hak Cipta tersebut 
di depan rapat Paripurna terbuka DPR pada tangga 23 
Januari 1982. 

Dalam Pembicaraan tingkat II/Pemandangan Umum para 
Anggota pada tanggal I Pebruari 1982, oleh keempat Fraksi 
dalam DPR (F.KP, F.PP, F.ABRI, dan F.PDI) melalui juru- 
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bicaranya masing-masing telah disampaikan berbagai 
catatan dan pertanyaan alas materi Rancangan Undang 
undang terse but, yang kemudian telah dijawab oleh Peme 
rintah pada tanggal 15 Pebruari 1982. 

Catalan maupun pertanyaan Fraksi-fraksi atas Ran 
cangan Undang-undang terse but menurut Pemerintah dapat 
disimpulkan dalam 10 point/pokok permasalahan dan sudah 
diberikan jawabannya satu persatu. 

Selanjutnya, pembicaraan tingkat 111/Rapat Kerja antara 
DPR dengan Pemerintah, dalam ha! ini Panitia Khusus RUU 
tentang Hak Cipta dengan Menteri Kehakiman, berlangsung 
dari tanggal 17 sampai dengan 24 Pebruari 1982. Dalam pem 
bicaraan tingkat III terse but, meskipun terhadap sistimatika, 
judul RUU, jumlah Bab serta judul Bab maupun judul 
Bagian-bagian dalam RUU tentang Hak Cita tidak mengalami 
perubahan, namun ha! itu tidak berarti bahwa terhadap kon 
siderans maupun pasal-pasalnya dan penjelasan umum serta 
penjelasan pasal demi pasalnya tidak mengalami per 
ubahanipenambahan/penghapusan. 

Bahkan di sana sini ada perubahan-perubahanyang tidak 
hanya bersifat redaksionil saja tapi sudah merupakan per 
ubahan yang prinsipiil. 

Berdasarkan inventarisasi permasalahan yang dibuat 
oleh Panitia Khusus RUU tentang Hak Cipta dapat dicatat 
sebanyak 43 perubahan terhadap kosiderans dan pasal 
pasalnya dan sebanyak 25 perubahan terhadap penjelasan 
umum dan penjelasan pasal demi pasa l, 

II. Perubahan/penambahan/penghapusan atas RUU ten 
tang Hak Cipta tersebut adalah antara Jain : 
1. Perubahan/penambahan yang bersifat penegasan: 

a. Konsiderans menirnbang huruf "a" pada anak kalimat 
"dalam rangka pembangunan di bidang hukurn" lebih 
dipertegas dengan tambahan anak kalimat "seba 
gaimana termaksud dalam Garis-garis Besar Haluan 
Negara (Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978)". 

b. Konsiderans menimbang huruf "a" pada anak kalimat 
"penyebar luasan basil karya ilmu, seni dan sastra", 
diubah menjadi "Penyebarluasan hasil kebudayaan di 
bidang karya ilmu, seni dan sastra". 

c. Konsiderans menimbang huruf "a" pada pe"rkataan 
"Kehidupan bangsa" lebih dipertegas lagi menjadi 
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"Kehidupan bangsa dalam wahana Negara Indonesia 
berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 
1945". 

d. Pasal 1 mengenai arti dari istilah "pengumuman" yaitu 
pas al 1 huruf "e" yang semula berbunyi : "alat peman 
car audio visuil dan/atau visuil dengan cara penyam 
paian bagaimanapun juga", telah disederhanakan tapi 
lebih mencakup pengertian secara luas, yaitu menjadi 
berbunyi : "dengan menggunakan a lat apapun dan cara 
sedemikian rupa". 

e. Pasal 10 yang mengatur Rak Cipta Benda Budaya 
Nasional yang semula terdiri dari 4 ayat, berubah men 
jadi 5 ayat, yaitu ayat (1), dalam RUU dari Pemerintah 
dipecah menjadi ayat (1) dan ayat (2) dengan mencakup 
arti yang Jebih tepat menjadi sebagai berikut: 
(1). Negara memegang Rak Cipta atas karya pening 

galan sejarah, prasejarah, paleo antropologi dan 
benda-benda budaya nasional lainnya. 

(2). a. Hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik 
bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, 
legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreog 
rafi, tarian, kaligrafi dan karya seni lainnya dipe 
lihara dan dilindungi negara. 

b. Negara memegang hak Cipta atas ciptaan ter- 
sebut pada ayal (2) a terhadap luar negeri. 

Catatan: 
Kata-kata yang dicetak tebal semula tidak tercantum 
dalam RUU tentang Rak Cipta. 
Penambahan/perubahan itu tidak saja mempertegas 
maksud tapi juga sudah bersifat prinsipiil, bahwa 
selain kebudayaan rakyat harus dipelihara oleh negara, 
juga harus dilindungi terhadap luar negeri. 

f. Pasal 12 yang rnengatur tentang tidak adanya hak cipta 
atas beberapa hal (semula a s/d d, berubah menjadi a s/d 
e), maka pada huruf "a" yang semula berbunyi : "Ras ii 
rapat terbuka MPR/DPR", diubah sehingga menjadi: 
"Hasil rapat terbuka Lembaga Tertinggi Negara dan 
Lembaga Tinggi Negara serta Lembaga Konstitusional 
La innya". 
Jadi jika dalam rumusan semula belum menarnpung 
hasil rapat terbuka DPRD tingkat I, DPRD tingkat II 
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maupun lembaga konstitusional lainnya termasuk 
Eksekutif, maka dengan rumusan yang baru telah dapat 
menampung keseluruhannya. Demikian juga rumusan 
lama huruf "d" yang semula berbunyi : "Pidato Kene 
garaan" diubah menjadi "Pidato Kenegaraan dan 
pidato pejabat Pemerintah". 
Tambahan huruf "e" ialah : "Keputusan badan arbit 
rase", yang semula tidak dicantumkan. 

Selain contoh-contoh di a t a s , a d a ny a per 
ubahan/penambahan yang bersifat penegasan dapat 
dilihat pula misalnya pada konsiderans huruf "b", 
bunyi diktum, pasal3 huruf"d", pasal-pasal 11, 14, 15, 16, 
17 ayat (1), pasal 33, penjelasan umum angka 1, pen 
jelasan pasal demi pasal misalnya penjelasan pasal 12, 
13, 41 dan sebagainya. 

2. Perubahan/penambahan yang bersifat prinsipiil. 
a. Pasal 8 yang semula hanya mengatur jika suatu ciptaan 

dibuat dalam hubungan dinas, dipecah menjadi dua 
ayat, yaitu ayat (1). Jika suatu ciptaan dibuat dalam 
hubungan dinas, dan ayat (2)nya jika suatu ciptaan 
dibuat dalam hubungan kerja. Dalam penjelasan pasal 
8 yang baru, [uga ditegaskan apa yang dimaksud dengan 
hubungan dinas, yaitu hubungan kepcgawaian negeri 
dengan instansinya; serta dimaksud dengan hubungan 
kerja, yaitu hubungan karyawan dengan pemberi kerja 
dilembaga swasta. 

b. Pasal 10 ayat (2) RUU yang ternyata banyak menim 
bulkan reaksi dari masyarakat pencipta (seniman) 
disebabkan adanya anak kalimat yang berbunyi : "Hak 
Ciptanya diam bil alih oleh Negara", tel ah diubah 
sedemikian rupa sehingga kepentingan sipencipta dan 
kepentingan nasional ditetapkan secara lebih seim 
bang, dibandingkan rumusan yang ada sebelumnya. 
Ada pun rumusan baru itu, yang semula pas al 10 ayat (2) 
menjadi pasal 10ayat(3)dan berbunyi sebagai berikut: 

(3). Hak cipta suatu karya demi kepentingan nasional 
dengan sepengetahuan pemegangnya dapat dija 
dlkan millk negara dengan Keputusan Presiden atas 
dasar pertimbangan Dewan Hak Cipta. 
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Catatan : 
Yang dicetak tebal adalah dapat menetralisir anak 
kalimat yang tadinya berbunyi "Hak Ciptanya diambil 
alih oleh negara". · 

3. Perubahan/penambahan yang bersifat redaksionil, ter 
masuk penyesuaian dengan ejaan baru Bahasa Indonesia 
dan disebabkan karena akan adanya perubahan struktur 
organisasi Departemen, yaitu Direktorat Patent dan Hak 
Cipta akan berada di bawah Departemen Kehakiman. 
Perubahan/penambahan yang bersifat redaksionil ter 
sebut dapat dilihat misalnya pad a pasal 20, 21, 22, 23, 24, 34, 
36 ayat (1) dan (3), 37, 38, 42 ayat (3) dan pasal 46. 
Demikian juga pada penjelasan pasal demi pasal seperti 
penjelasan pasal 11 ayat (3), 29, 43 dan sebagainya. 

4. Penghapusan anak kalimat dalam suatu pasal atau pada 
akhir kalimat sesuatu pasal atau penghapusan penjelasan 
pasal karena dianggap sudah jelas, dapat pula ditemui 
diberbagai pasal/penje!asan pas al, misalnya pasa pasal 4, 
pasal 10 ayat (4) baru, pasal 26 ayat (1), (2) dan (4), pasal 29, 
31, 34 ayat (2) dan (3), pasal 37, pasal 46, penjelasan umum 
angka 2, angka 3, penjelasan pasal demi pasal pada pasal 
15, 17, 19, 24, 26 ayat (3) pasal 29, 43, 44, 45 dan 46. 

- Ketentuan Umum. 
- Arti Beberapa Istilah. 
- Pencipta. 
- Pemegang Rak Cipta Beda 

Budaya Nasional. 
- Ciptaan yang Dilindungi Rak 

Cipta. 
- Pembatasan Hak Cipta. 

Bagian Pertama 
Bagian Ketiga 
Bagian Keempat 

Bagian Kelima 

Bagian Keenam 

III. Pembahasannya : 
1. Sistimatika RUU. 

Sebagaimana lazimnya sistimatika Rancangan Undang 
undang, maka RUU tentang Rak Cipa disusun dengan sis 
timatika sebagai berikut: 
- Judul RUU 
- Konsiderans 
- Diktum 
- BAB I 
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- Masa Berlakunya Hak Cipta. 
- Pendaftaran Ciptaan. 
- Dewan Hak Cipta. 
- Hak dan Wewenang Menun- 

tut. 
- Ketentuan Pidana. 

Ketentuan Penutup. 

- BAB II 
- BAB III 
- BAB IV 
- BAB V 

- BAB VI 
- BAB VII 
- Penjelasan Umum. 

Pasal Demi Pasal. 
2. Materi RUU. 

a. Sebagaimana dikemukakan oleh Menteri Kehakiman 
dalam pidato sembutan Pemerintah atas disetujinya 
RUU tentang Hak Cipta di depan rapat Paripurna DPR 
tanggal 26 Februari 1982, yang antara lain ditegaskan 
bahwa: 
- Dalam Undang-undang ini selain dimasukkan unsur 

baru berdasarkan perkembangan ilmu dan tehnologi 
juga dimuat unsur kepribadian Indonesia yang 
mengayomi baik kepentingan individu maupun 
masyarakat, agar terjamin keseimbangan yang serasi 
antara kedua kepentingan tadi. 
Dalam Undang-undang ini ditentukan bahwa hak 
cipta adalah hak khusus, namun sesuai dengan pan 
dangan hidup bangsa, maka hak ciptanya berfungi 
sosial dalam arti ia dapat dibatasi demi dan untuk 
kepentingan umum. 

- Undang-undang ini tidak hanya berfungsi sebagai 
sarana untuk sekedar menciptakan ketenteraman 
dan tidak sekedar untuk perlindungan bagi pen 
cipta, akan tetapi mampu menggugah pula tum 
buhnya hasrat kuat untuk menciptakan budaya 
nasional bangsa Indonesia. 

b. Sesuai dengan konsiderans RUU yang sudah disem 
purnakan, maka Undang-undang ini dimaksudkan 
untuk: 
- Pembangunan dibidang hukum sebagaimana ter 

maksud dalam GBHN. 
- Mendorong dan melindungi penciptaan, penyebar 

luasan basil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni 
dan sastra dalam rangka mempercepat per 
tumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa dan 
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Negara dalam Wabana Negara Republik Indonesia 
yang berdasarkan Pancasiia UUD 1945. 

- Adanya pengaturan tentang Hak Cita yang sesuai 
dengan kebudayaan dan cita-cita hukum nasional. 

3. Pembahasan. 
a. Titik tolak yang sama : 

DPR ataupun Pemerintah bertolak dari ide dan perni 
kiran yang sama dalam membahas RUU tentang Hak 
Cipta. 
Hal ini terbukti dengan tidak adanya perubahan yang 
prinsipiil pada judul RUU, konsiderans, diktum, judul 
Bab maupun judul Bagian. Meskipun pembahasan itu 
mengakibatkan adanya penambahan/perubahan/peng 
hapusan, namun tidaklah berarti merombak sama 
sekali rumusan yang sudah ada untuk diganti dengan 
rumusan yang baru melainkan hanya dimaksudkan agar 
ide yang ada dalam rumusan itu dapatlah lebih jelas 
tergambarkan. 
Agar tidak terjadi kekaburan dan [angan terjadi salah 
interpretasi disebabkan rumusan-rumusan yang kurang 
jelas, sulit dimengerti oleh orang awam, dan seba 
gainya. DPR maupun Pemerintah sependapat bahwa 
suatu Undang-undang diciptakan adalah untuk dapat 
dipahami oleh semua pihak yang akan terlibat dalam 
pelaksanaannya nanti. 

b. Dalam pembahasan materi RUU tentang Hak Cipta ter 
se but, khususnya dalam pembicaraan tingkat III (rapat 
Kerja Panitia Khusus dengan Pemerintah/Menteri 
Kehakiman) telah ditempuh prosedur sebagai berikut: 

Setelah teks RUU dibacakan, diberikan kesempatan 
kepada jurubicara-jurubicara Fraksi-fraksi untuk 
mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah apabila 
perlu, atau bila sudah tidak perlu tambahan pen 
jelasan dari Pemerintah, maka apabila Fraksi-fraksi 
dalam DPR tidak dapat menerima rumusan yang 
diusulkan Pemerintah supaya diusulkan rumusan 
baru yang bersifat mengganti/menambah/mengu. 
bah/menghapuskan. 

- Pemerintah diberi kesempatan untuk menam 
bahkan penjelasan atau menaggapi usu! rumusan 
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baru yang diajukan oleh juru bicara Fraksi 
masing-masing. 

- Diadakan schorsing untuk merumuskan usu! 
rumusan baru dari juru bicara fraksi pengusul 
beserta tanggapan Pemerintah maupun tanggapan 
dari Fraksi-fraksi lainnya. 
Bila dalam schorsing terse but di atas ternyata belum 
dapat menghasilkan rumusan yang diterima keem 
pat Fraksi dan Pemerintah, maka masalahnya dien 
dapkan dulu sampai kesempatan rapat berikutnya 
(dipendingkan). Selama pembicaraan tingkat 
III/Rapat Kerja tersebut akhirnya selalu dapat 
diambil keputusan berdasarkan asas musyawarah 
mufakat. 

IV. Kesimpulan: 
1. RUU tentang Hak Cipta sebagaimana sudah disern 

purnakan dan sudah disetujui oleh rapat Paripurna DPR 
tanggal 26 Pebruari 1982 adalah sudah menampung segala 
aspirasi yang hidup dalam masyarakat, khususnya masya 
rakat pencipta atau pemegang hak cipta, sebagaimana 
yang sudah dikemukakan oleh berbagai delegasi seniman 
kepada masing-masing fraksi dalam DPR. 

2. RUU tentang Hak Cipta tersebut telah memuat unsur kep 
ribadian Indonesia dan mengajomi baik kepentingan indi 
vidu maupun masyarakat serta kepentingan nasional serta 
dapat menggugah pula tumbuhnya hasrat kuat untuk men 
ciptakan budaya nasional bangsa Indonesia. 

3. Bahwa di samping ide/pemikiran yang sudah tertampung 
dalam RUU, masih ada pula ide/pemikiran Iainnya Iagi 
yang sudah dikemukakan oleh Wakil-wakil Fraksi baik 
dalam kesempatan Pemandangan Umum maupun kesem 
patan Ra pat Kerja serta pada kesempatan stemmotivering 
Fraksi-fraksi yang masih perlu ditampung. 
Ide pemikiran itu ada yang perlu ditampung dalam bentuk 
Undang-undang yang lain, misalnya Undang-undang ten 
tang Hak Patent, maupun dalam peraturan-peraturan 
pelaksanaan yang akan dibuat oleh Pemerintah . 

• • • 
(7). RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Pekan 

baru dan Perubahan Wilayah Hukurn Pengadilan Tinggi 
Padang. 

362 



- pada Masa Persidangan ke III Tahun Sidang 1981- 
1982 RUU tersebut disampaikan kepada DPR dengan 
Amanat Presiden R.I. No. R.03/P.U./11/1982 tanggal 16 
Pebruari 1982 bersama-sama dengan : 
1. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi 

Jambi dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan 
Tinggi Palembang. 

2. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi 
Bengkulu dan Perubahan Wilayah Hukum Peng 
adilan Tinggi Tanjung Karang. 

3. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi 
Mataram dan Perubahan Wilayah Hukum Peng 
adilan Tinggi Denpasar. 

4. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi 
Samarinda dan Perubahan Wilayah Hukum Peng 
adilan Tinggi Banjarmasin. 

5. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi 
Palu dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan 
Tinggi Menado. 

6. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi 
Kendari dan Perubahan Wilayah Hukum Peng 
adilan Tinggi Ujung Pandang. 

- Pembahasan 7 (tujuh) RUU tersebut dilakukan pada 
waktu yang bersamaan, dibahas dengan prosedur 
singkat (Short Cut) yaitu dengan meniadakan Pem 
bicaraan T'ingkat II. 
Pembahasan dimulai pada tanggal 5 Mei 1982 sarnpai 
dengan 17 Juni 1982. Persetujuan DPR atas RUU ter 
se but untuk disahkan menjadi Undang-undang 
disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden 
dengan surat pengantar tanggal 19 Juni 1982. 

- Disahkan dan diundangkan pada tanggal 20 Agustus 
1982 menjadi Undang-undang R.I. No. 13 Tahun 1982, 
tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Riau di 
Pekanbaru dan Perubahan Wilayah Hukum Peng 
adilan Tinggi Padang, Lembaran Negara No. 40 
Tahun 1982 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 
1982 No. 3227. 

(8). RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Jambi 
dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi 
Palembang. 
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- Disahkan dan diundangkan pada tanggal 20 Agustus 
1982 menjadi Undang-undang R.I. No. 14 Tahun 1982 
tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Jambi di 
Jambi dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan 
Tinggi Palembang, Lembaran Negara No. 41 Tahun 
1982 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1982 
No. 3228. 

(9). RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Beng 
kulu dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi 
Tanjung Karang. 
- Disahkan dan diundangkan pada tanggal 20 Agustus 

1982 menjadi Undang-undang R.I. No. 15 Tahun 1982 
tentang Pembentukan Pcngadilan Tinggi Bengkulu 
di Bengkulu dan Perubahan Wilayah Hukum Peng 
adilan Tinggi Tanjung Karang, Lembaran Negara No. 
42 Tahun 1982 dan Tambahan Lembaran Negara 
Tahun 1982 No. 3239. 

(10). RUU ten tang Pembentukan Pengadilan Tinggi Mataram 
dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi 
Denpasar. 
- Disahkan dan diundangkan pada tanggal 20 Agustus 

1982 menjadi Undang-undang R.I. No. 16 Tahun 1982 
ten tang Pembentukan Pengadilan Tinggi Nus a Teng 
gara Barat di Mataram dan Perubahan Wilayah 
Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar, Lembaran 
Negara No. 43 Tahun 1982 dan Tambahan Lembaran 
Negara Tahun 1982 No. 3230. 

(11). RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Sama 
rinda dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan 
Tinggi Banjarmasin. 
- Disahkan dan diundangkan pada tanggal 20 Agustus 

1982 menjadi Undang-undang R.I. No. 17.Tahun 1982 
ten tang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kali man tan 
Timur di Samarinda dan Perubahan Wilayah Hukum 
Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Lembaran Negara 
No. 44 Tahun 1982 dan Tambahan Lembaran Negara 
Tahun 1982 No. 3231. 

(12). RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Palu dan 
Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Menado. 
- Disahkan dan diundangkan pada tanggal 20 Agustus 

1982 menjadi Undang-undang R.I. No. 18 Tahun 1982 
tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Sulawesi 
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Tengah di Palu dan Perubahan Wilayah Hukum 
Pengadilan Tinggi Menado, Lembaran Negara No. 45 
Tahun 1982 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 
1982 No. 3232. 

(13). RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kendari 
dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi 
Ujung Pandang. 
- Disahkan dan diundangkan pada tanggal 20 Agustus 

1982 menjadi Undang-undang R.I. No. 19 Tahun 1982 
tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Sulawesi 
Tenggara di Kendari dan Perubahan Wilayah Hukum 
Pengadilan Tinggi Ujung Pandang, Lembaran 
Negara No. 46 Tahun 1982 dan Tambahan Lembaran 
Negara Tahun 1982 No. 3233. 

(14). RUU tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 
1981/1982. 
- RUU tersebut disampaikan kepada DPR dengan 

Amanat Presiden R.I. No. R.04/P.U./III/1982, tanggal 
31 Maret 1982, pada Masa Persidangan ke III Tahun 
Sidang 1981-1982. 

- Dibahas dengan prosedur singkat (Short Cut) yaitu 
dengan meniadakan pembicaraan tingkat II. Pem 
bahasan dimulai dari tanggal 2 April 1982 sampai 
dengan 29 Juni 1982. Persetujuan DPR atas RUU ter 
se but untuk disahkan menjadi Undang-undang 
disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden 
R.I. dengan Surat Pengantar No. A.C.1/KD/ 
1185/DPR-RI/1982 tanggal 25 Juni 1982. 

- Disahkan dan diundangkan pada tanggal 29 Juni 1982 
menjadi Undang-undang R.I. No. 7 Tahun 1982 ten 
tang Tambahan dan Perubahan Atas Anggaran Pen 
dapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 
1981/1982, Lembaran Negara No. 29 Tahun 1982 dan 
Tambahan Lembaran Negara Tahun 1982 No. 3218. 

(15). RUU tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 
1974/1975. 
- Pada Masa Persidangan ke III Tahun Sidang 1981- 

1982, RUU ini disampaikan kepada DPR dengan 
Amanat Presiden R.I. No. R.05/P.U./III/1982 tanggal 
31 Maret 1982 bersama-sama dengan : 
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1. RUU tentang Perhitungan Anggaran Negara 
Tahun 1975/1976. 

2. RUU ten tang Perhitungan Anggaran Negara 
Tahun 1976/1977. 

3. RUU ten tang Perhitungan Anggaran Negara 
Tahun 1977 /1978. 

4. RUU ten tang Perhitungan Anggaran Negara 
Tahun 1978/1979. 

- Pembahasan 5 (lima) RUU tersebut dilakukan pada 
waktu yang bersamaan. Dibahas dengan prosedur 
singkat (Short Cut) yaitu dengan meniadakan pem 
bicaraan Tingkat II. Pembahasan dimulai pada tang 
gal 2 April 1982 sampai dengan 24 Juni 1982. Per 
setujuan DPR atas RUU tersebut untuk disahkan 
menjadi Undang-undang ini disampaikan oleh Pim 
pinan DPR kepada Presiden dengan Surat Pengantar 
No. A.C.l/K-D/1184/DPR-RI/1982 tanggal 24 Huni 
1982. 
Disahkan dan diundangkan pada tanggal 29Juni 1982 
menjadi Undang-undang R.I. No. 8 Tahun 1982 ten 
tang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1974/1975, 
Lembaran Negara No. 30 Tahun 1982 dan Tambahan 
Lembaran Negara Tahun 1982 No. 3219. 

(16). RUU tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 
1975/1976. 
- Disahkan dan diundangkan pad a tanggal 29 Juni 1982 

menjadi Undang-undang R.I. No. 9 Tahun 1982 ten 
tang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1975/1976, 
Lembaran Negara No. 31 Tahun 1982 dan Tambahan 
Lembaran Negara Tahun 1982 No. 3220. 

(17). RUU tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 
1976/1977. 
- Disahkan dan diundangkan pada tanggal 29Juni 1982, 

menjadi Undang-undang R.I. No. 10 Tahun 1982 ten 
tang Perhitungan Anggaran Negatar Negara Tahun 
1976/1977, Lembaran Negara No. 32 Tahun 1982 dan 
Tambahan Lembaran Negara Tahun 1982 No. 3221. 

(18). RUU tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 
1977/1978. 
- Disahkan dan diundangkan pada tanggal 29Juni 1982, 

menjadi Undang-undang R.I. No. 11 Tahun 1982 ten 
tang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1977/1978, 
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Lembaran Negara No. 33 Tahun 1982 dan Tambahan 
Lembaran Negara Tahun 1982 No. 3222. 

(19). RUU tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 
1978/1979. 

Disahkan dan diundangkan pad a tanggal 29 Juni 1982 
menjadi Undang-undang R.I. No. 12 Tahun 1982 ten· 
tang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1978/1979, 
Lembaran Negara No. 34 Tahun 1982 dan Tambahan 
Lembaran Negara Tahun 1982 No. 3223. 

(20). RUU tentang Pokok-pokok Pertahanan Negara Repub 
Jik Indonesia. 
RUU ini disampaikan kepada DPR dengan Amanat Pre· 
siden R.I. No. ROO/P.U.iV/1982 tanggal 13 Mei 1982, pada 
Masa Persidangan IV Tahun Sidang 1981-1982, 
bersarna-sama dengan : 
1. RUU tentang Angkatan Bersenjata Republik Indo 

nesia Sukarela. 
2. RUU tentang Angkatan Bersenjata Republik Indo- 

nesia. 
3. RUU tentang Cadangan Tentara Nasional Indonesia. 
Pembicaraan Tingkat I (Keterangan Pemerintah) RUU 
tersebut diadakan dalam Rapat Paripurna tanggal 31 
Mei 1982, Ketua Rapat Wakil Ketua DPR R. Kartidjo, 
dari Pemerintah hadir Menteri Pertahanan Kea 
manan/Panglima Angkatan Bersenjata, Jenderal M. 
Jusuf. Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Ang 
katan Bersenjata, alas nama Pemerintah dalam kete 
rangannya antara Iain menjelaskan bahwa telah terjadi 
perkem bangan ketatanegaraan Republik Indonesia dan 
pertumbuhan ABRI serta perkembangan persenjataan 
pertahanan negara, yang berlandaskan kepada 
Undang-undang Dasar 1945, namun masih terdapat 
materi pokok tentang penyelenggaraan pertahanan 
negara, yang belum sepenuhnya diatur di dalam 
Undang-undang No. 29 Tahun 1954. 

Materi pokok yang dimaksud meliputi : 
l. Tujuan dan fungsi pertahanan negara, 
2. Sistem perlawanan rakyat semesta. 
3. Memasyarakatkan masalah pertahanan negara dan 

menegakkan hakdan kewajiban warganegara dalam 
usaha pembelaan negara. 
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4. Hubungan ABRI dengan politik. 
5. Kedudukan dan fungsi Polri sebagai unsur ABRI. 
6. Fungsi Polri dalam hubungan dengan Departemen 

Pertahanan. 
7. Cadangan T.N.I. 
8. Rakyat terlatih dan perlindungan masyarakat. 
9. Ketentuan tentang pendayagunaan sumber daya 

alam dan prasarana nasional. 
10. Struktur pembinaan pertahanan negara. 
11. Ketentuan tentang mobilisasi dan demobilisasi. 
Pembicaraan T'ingkat II (Pemandangan Umum Para 
Anggota) diadakan dalam Rapat Paripurna tanggal 14 
Mei 1982 dengan Ketua Rapa! Wakil Ketua DPR R. Kar 
tidjo, dari pihak Pemerintah hadir Menteri Pertahanan 
Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Jenderal M. 
Jusuf. Pembicaraan Tingkat II (Jawaban Pemerintah) 
atas RUU tersebut diadakan dalam Rapat Paripurna 
DPR tanggal 21 Juni 1982, dengan Ketua Rapat Wakil 
Ketua DPR R. Kartidjo, dari pihak Pemerintah hadir 
Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan 
Bersenjata, Jenderal M. Jusuf. 
Pembicaraan Tingkat III dilakukan oleh Panitia Khusus 
RUU Bidang Pertahanan Negara, dengan H.A. Manaf 
Lubis sebagai Ketua. 
RUU yang semula disebut RUU tentang Pokok-pokok 
Pertahanan Negara Republik Indonesia, diubah men 
jadi RUU tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Per 
tahanan Keamanan Negara Republik Indonesia. Panitia 
Khusus menjelaskan bahwa sehubungan dengan be 
ratnya materi RUU tersebut dan waktu yang tersedia 
tidak mencukupi, maka tiga RUU lainnya, yaitu : 

RUU tentang ABRI Sukarela. 
- RUU tentang ABRI Wajib. 
- RUU tentang Cadangan T.N.I. 
belum sempat dibicarakan oleh Panitia Khusus dan 
diharapkan dapat diselesaikan oleh DPR hasil Pemi 
lihan Umum 1982. 
Pembicaraan Tingkat IV (kata akhir Fraksi-fraksi serta 
pengambilan keputusan) diadakan dalam Rapat Pari 
purna DPR tanggal 6 September 1982, dengan l(etua 
Rapat Wakil Ketua DPR R. Kartidjo, didarnpingi Wakil 
Ketua DPR Drs. Hardjantho Sumodisastro, dari pihak 



Pemerintah hadir Menteri Pertahanan Kea 
manan/Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indo 
nesia, Jenderal M. Jusuf. 
Persetujuan DPR atas RUU tersebut untuk disahkan 
menjadi Undang-undang disampaikan oleh Pimpinan 
DPR kepada Presiden dengan surat pengantar No. 
Bl.07/K-D/1942/DPR-RI/1982 tanggal 6 September 1982. 
Disahkan dan diundangkan pada tanggal 19 September 
1982 menjadi Undang-undang R.I. No. 20 Tahun 1982 ten 
tang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Negara 
Republik Indonesia, Lembaran Negara No. 51 Tahun 
1982 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1982 No. 
3234. 

(21). RUU tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 
Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers 
sebagaimana tel ah diubah dengan Undang-undang No. 4 
Tahun 1967. 
- RUU tersebut disampaikan kepada DPR dengan 

Amanat Presiden R.I. No. R.06/P.U./V/1982 tanggal 13 
Maret 1982, pada Masa Persidangan IV tahun Sidang 
1981-1982. 

- Pembahasan RUU tersebut dilakukan oleh sebuah 
Panitia Khusus. 
Dilakukan mulai tanggal 27 Mei 1982 sampai dengan 
tanggal 7 September 1982. Persetujuan DPR atas 
RUU tersebut untuk disahkan menjadi Undang 
undang disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada 
Presiden dengan surat pengantar tanggal 10 Sep 
tember 1982. 

- Disahkan dan diundangkan pada tanggal 20 Sep 
tember 1982 menjadi Undang-undang R.I. No. 21 
Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-undang 
No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan 
Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-undang No. 4 Tahun 1967, Lembaran Negara 
No. 52 Tahun 1982 dan Tambahan Lembaran Negara 
Tahun 1982 No. 3235. 

Kiranya perlu dicatat bahwa masih ada 4 (empat) RUU 
yang sudah disampaikan oleh Presiden kepada DPR periode 
1977-1982 tetapi belum dapat diselesaikannya yaitu: 
1. RUU tentang Angkatan Bersenjata Republik Indonesia 

Sukarela. 
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2. RUU tentang Angkatan Bersenjata Republik Indonesia 
Wajib. 

3. RUU tentang Cadangan Tentara Nasional Indonesia. 
4. RUU tentang Pengadilan dalam Iingkungan Peradilan Tata 

Usaha Negara disampaikan kepada DPR dengan Amanat 
Presiden R.I. No. R.07/P.U./V/1982 tanggal 3 Mei 1982. 

Ke 4 (ernpat) RUU terse but pembahasannya tel ah dibahas 
sarnpai tingkat III tetapi sampai pada saat keanggotaan DPR 
periode 1977-1982 berakhir, belum dapat diselesaikan. 

Berdasarkan Peraturan Tata Tertib Sementara DPR dite 
tapkan bahwa pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan oleh 
DPR periode 1977-1982 tidak merupakan warisan untuk DPR 
periode 1982-1987. 

C. USUL PENCALONAN KEANGGOTAAN. 
DPR sebagai Lembaga Tinggi Negara, mempunyai hak 

untuk mengajukan/menganjurkan seseorang jika ditentukan 
oleh suatu peraturan perundangan, 

Peraturan perundangan dimaksud antara lain ialah 
Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1973 ten tang 
Badan Pemeriksa Keuangan. Pasal 7 Undang-undang ter 
sebut mengatakan "Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan 
Pemeriksa Keuangan, diangkat oleh Presiden atas usu! 
Dewan Perwakilan Rakyat". Demikian juga Undang-undang 
R.I. No. 13 Tahun 1965 ten tang Pengadilan Dal am Lingkungan 
Peradilan Umum dan Mahkamah Agung, Pasal 43 ayat (1) 
Undang-undang tersebut menyatakan "Hakim Agung diang 
kat oleh Presiden atas usu! Dewan Perwakilan Rakyat Gotong 
Royong melalui Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Keha 
kiman". 

DPR periode 1977-1982 telah melakukan pencalonan 
Keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan 3 (tiga) kali, yaitu 
pada: 
1. Masa Persidangan ke IV 
2. Masa Persidangan ke III 
3. Masa Persidangan ke I 

Sedangkan pencalonan keanggotaan Hakim Agung pada 
Mahkamah Agung, dilakukan oleh DPR periode 1977-1982 
sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada : 
1. Masa persidangan ke IV Tahun Sidang 1978-1979. 
2. Masa persidangan ke IV Tahun Sidang 1979-1980. 
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3. Masa persidangan ke IV Tahun Sidang 1981-1982. 
a. Proses pencalonan Keanggotaan Badan Pemerisa 

Keuangan. 
1. Dalam rapat Paripurna terbuka Dewan Perwakilan 

Rakyat tanggal 30 Juni 1978, telah disetujui bahwa 
Dewan Perwakilan Rakyat akan mengajukan Calon 
calon Pimpinan/Anggota Badan Pemeriksa Keuangan 
periode 1978-1983 sebanyak 21 (dua puluh satu) orang 
untuk menggantikan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota 
anggota Badan Pemeriksa Keuangan periode 1973-1978 
yang telah berakhir masa tugasnya. Pengaiuan Calon 
calon Ketua, Wakil Ketua dan Anggota-anggota 
BEPEKA tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan 
DPR No. 22/DPR-RI/IV/78-79 tanggal 30 Juni 1978. 
Adapun ke-21 Calon tersebut adalah sebagai berikut: 

1. A.A. Malik H, Drs. 
2. Abdul Kadir. 
3. Barnawie Alwie Moh, Drs. 
4. Djoenarsa M.A., Drs. 
5. Hasan Akman. 
6. Ismail Mokobombang. 
7. Israwan, Drs. 
8. Junus Umar M, Drs. 
9. Lalamentik G, 

10. Munadir. 
11. Parnungkas Kartosoedirdjo, M.S., S.E. 
12. Razali Sabil, Drs. 
13. Said Zainal Abidin, Drs. 
14. Santoso Brotodihardjo R., S.H. 
15. Sarwasih Maoh. 
16. Soedono Poerwodihardjo R. 
17. Soedradjat R. 
18. Soemardjo Tjitrosidojo, Prof. 
19. Sugiharto. 
20. Umar Wirahadikusumah. 
21. Wignyosumarsono. 

Dari 21 Calon yang diajukan oleh DPR pada tanggal 30 
Juni 1978 untuk mengisi jabatan Ketua/Wakil 
Ketua/Anggota BEPEKA tersebut oleh Presiden diang 
kat 7 orang, berdasarkan Keputusan Pres id en RI No. 
170/M/1978, yaitu: 
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1. Umar Wirahadikusumah, 
- Sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan 

merangkap Anggota. 
2. R. Soedradjat, 
- Sebagai Wakil Ketua hadan Pemeriksa Keuangan 

merangkap Anggota. 
3. Mas Sri Pamungkas Kartosoedirdjo, SE, 

- Sebagai Anggota Badan Pemeriksa Keuangan. 
4. Hasan Akman, 
- Sebagai Anggota Badan Pemeriksa Keuangan. 

5. Ors. Djunarso, MA, 
_ Sebagai Anggota Badan Pemeriksa Keuangan. 

6. Mohd. Sjarwani, SE, 
_ Sebagai Anggota Badan Pemeriksa Keuangan. 

7. Ors. Israwan, 
- Sebagai Anggota Badan Pemeriksa Keuangan. 

2. DPR telah menerima surat dari Ketua Bad an Pemeriksa 
Keuangan No. K.4/S/I/RHS/79 tertanggal 30 J anuari 1979 
tentang permohonan penggantian seorang Anggota 
Badan Pemeriksa Keuangan karena meninggal dunia. 
Dalam surat tersebut selain memberitahukan tentang 
meninggalnya Anggota Badan Pemeriksa Keuangan 
yaitu Drs. Mas Sri Pamungkas Kartosudirdjo juga dise 
butkan mengenai tugas-tugas/pengalaman-pengalaman 
yang telah diperoleh almarhum sebelum menjadi Ang 
gota Badan Pemeriksa Keuangan. 
Untuk memenuhi ketentuan pas al 8 ayat (1) serta pasal 7 
Undang-undang No. 5 Tahun 1973 tentang Badan Peme 
riksa Keuangan, maka dalam rangka penggantian 
jabatan anggota BEPEKA yang lowong karena mening 
galnya anggota tersebut di atas, oleh Ketua BEPEKA 
diminta agar DPR dalam waktu yang tidak terlalu lama 
mengajukan calon penggantinya, disertai harapan 
bahwa penggantinya dapat dipilihkan di antara Calon 
calon yang memiliki bidang pengetahuan, pengalaman 
serta dedikasi seperti Almarhum, sehingga ia tanpa ter 
lampau lama stagnasi dapat meneruskan dan meng 
embangkan tugas di bidang tersebut. 
Sehubungan dengan ha! tersebut, oleh rapat Paripurna 
DPR pada tanggal 28 Pebruari 1979 telah disetujui 
untuk mengisi jabatan Anggota BEPEKA yang kosong 
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karena meninggalnya Sri Pamungkas Kartosoedirdjo. 
Persetujuan DPR tersebut dituangkan dalam Surat 
Keputusan DPR No. 9/DPR-RI/IIl/78-79 tanggal 28 Peb 
ruari 1979, berupa pengajuan 3 orang calon Anggota 
BEPEKA. 
Adapun ke 3 Calon Anggota BEPEKA terse but adalah: 
1. Santoso Brotodihardjo R., SH. 
2. Syah Manaf, Drs. H. 
3. Wignyosumarsono F.S. 
Ketiga calon tersebut oleh Pimpinan DPR-RI dengan 
suratnya No. D.2.05/K-D/805/DPR-RI/79, tertanggal 28 
Pebruari 1979, ketiga Calon tersebut telah diajukan 
kepada Presiden disertai permintaan agar salah seo 
rang di antaranya dipilih dan ditetapkan sebagai Ang 
gota BEPEKA. 
Dari 3 orang Ca Ion yangdiajukan oleh DPR pada tanggal 
28 Pebruari 1979 tersebut, oleh Presiden diangkat seo 
rang di antaranya, yaitu : Santoso Brotodihardjo, R., 
S.H. dengan keputusan Presiden. 

3. Sehubungan dengan meninggalnya 2 (dua) orang Ang 
gota BEPEKA yaitu Moch. Syarwani S.E. dan R.H. San 
toso Brotodihardjo, SH oleh Ketua BEPEKA telah diki 
r i mkan surat kepada Ketua DPR No. K.1012/ 
Ketua/8/1981 tertanggal 11 Agustus 1981, perihal per 
mintaan penggantian dua orang Anggota Badan Peme 
riksa Keuangan karena meninggal dunia. 
DPR dalam rapat Paripurnanya pada tanggal 31 Agustus 
1981 telah menetapkan calon-calon Anggota Badan 
Pemeriksa Keuangan sebanyak 5 (l irna) orang untuk 
mengisi jabatan yang kosong sehubungan dengan 
meninggalnya dua orang Anggota BEPEKA tersebut di 
atas. 
Ke 5 calon tersebut ialah : 
1. Handrisaroso Tedjokusumo R. 
2. Marathon Wirija Mihardja. 
3. Moenadir. 
4. Soemawan Tjokroprawiro R., Ors. 
5. Suhartono, Ors. 

Selanjutnya nama-nama kelima calon terse but oleh Pim 
pinan DPR dengan suratnya No. 02.05/K-0/2368/DPR-Rl/1981, 
tertanggal l September 1981 telah diajukan kepada Presiden 
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dengan permintaan agar 2 (dua) di antaranya dipilih menjadi 
Anggota BEPEKA, Presiden kemudian menetapkan Marat 
hon Wirija Mihardja dan Soemawan Tjokroprawiro R. Drs. 
menjadi Anggota BEPEKA menggantikan 2 orang Anggota 
BEPEKA yang meninggal dunia. 
b. Proses Pencalonan Keanggotaan Mahkamah Agung. 

1. Pengajuan Calon Hakim Agung tahun 1979. 
a. Pimpinan DPR menerima surat dari Ketua Mah 

kamah Agung tertanggal 10 Maret 1979, No. 
UP.2/092/1979, perihal Penambahan Hakim Agung. 
Dal am surat terse but dinyatakan bahwa sehubungan 
dengan meninggalnya D.H. Lumbanradja, SH. 
(Hakim Agung pada Mahkamah Agung), diusulkan 3 
(tiga) orang calon untuk dipilih salah seorang di 
antaranya sebagai penggantinya. 
Ketiga orang tersebut ialah : 
- Muhammad Yahya Adiwimarta, SH./Ketua Peng 

adilan Tinggi Ujung Pandang, 
- Soerjono, SH./Ketua Pengadilan Tinggi Medan. 
- Adi Andojo Soetjipto, SH./Ketua Pengadilan 

Tinggi Bandung. 
b. Setelah masalah tersebut dibahas dalam pertemuan 

antara Pimpinan DPR-RI dengan Pimpinan Fraksi 
fraksi pada tanggal 7 dan 14 Mei 1979, maka akhirnya 
disepakati : 
- Untuk mengisi Jabatan Keanggotaan Mahkamah 

Agung karena wafatnya D.H. Lubanradja, SH. ter 
se but, kepada masing-masing fraksi diminta 
untuk mengajukan 2 Cal on sehingga jumlah Calon 
menjadi 8 orang. 
Karena dari F.PP hanya mengajukan 1 Calon, 
maka jumlah Calon tidak 8 orang tapi 7 orang. 

- Dalam surat DPR-RI kepada Presiden (untuk 
mengajukan nama-nama calon tersebut) seka 
ligus disebutkan/dinyatakan mengenai pelak 
sanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1965 
Pasal 43 ayat (2) huruf d tentang batas umur 60 
tahun bagi Hakim Agung pada Mahkamah Agung. 

c. Dalam Rapat Paripurna Dewan tanggal 11 Juni 1979 
telah disetujui untuk mengajukan 7 (tujuh) calon 
Hakim Agung pada Mahkamah Agung, sebagaimana 
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dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Nomor: 
12/DPR-RI/IV/78-79 tanggal 11 Juni 1979. 

d. Dengan Surat Nomor: Cl.01/K-D/1672/DPR-RI/1979, 
tertanggal 7 Juni 1979, Ketua DPR-RI menyampaikan 
kepada Presiden 7 (tujuh) nama Calon Hakim Agung 
tersebut, yaitu : 
1. Adi Andojo Soetjipto, SH. 
2. Binsar Hotarongan Siburian, SH. 
3. Bismar Siregar, SH. 
4. Piola Isa, SH. 
5. Roeskamdi R., SH. 
6. Rukmi Widayati Mudiomo, SH (Ny). 
7. Soegiarti Salman; SH (Ny). 

2. Pengajuan Calon Hakim Agung tahun 1980. 
a. Pimpinan DPR telah menerima surat dari Presiden 

N omor : 21/Pres/5/1980, tanggal 30 Mei 1980, perihal 
Penambahan Hakim Agung pada Mahkamah Agung. 
lsi surat tersebut antara lain adalah : 
"bahwa berkenaan dengan beberapa Hakim Agung 
telah diberhentikan dengan hormat sebagai Hakim 
Agung karena telah mencapai usia pensiun yaitu : 
- Saldiman Wiryatmo, SH. 
- B.R.M. Hanindyopoetro, SH. 
- Achmad Sulaiman Glr. Su tan Saripado Oloan, SH. 
- Kabul Arifin, SH. 
Pemerintah s a n g a t mengharapkan saran 
saran/pertimbangan DPR tentang Calon-calon yang 
diusulkan oleh DPR untuk rnengisi jabatan Hakim 
Agung sesuai dengan peraturan perundangan yang 
berlaku". 

b. Setelah masalah terse but dibahas dalam pertemuan 
antara Pimpinan DPR dengan Pimpinan Fraksi 
fraksi pada tanggal 23 Juni 1980, akhirnya dise 
pakati: 
- Untuk mengisi 4 (ernpat) jabatan Hakim Agung 

yang lowong, maka Fraksi-fraksi akan meng 
ajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon 
untuk setiap jabatan. 

- Dalam surat DPR kepada Presiden disarankan 
agar jumlah Hakim Mahkamah Agung ditambah 
sesuai dengan hasil penelitian Pemerintah untuk 
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mengatasi hambatan-hambatan yang ada antara 
lain mengingat banyaknya tunggakan-tunggakan 
perkara dan sebagainya. 

c. Dalam rapat Paripurna DPR tanggal 22 September 
1980, telah disetujui untuk mengajukan 15 calon 
Hakim Agung pada Mahkamah Agung, sebagaimana 
dituangkan dalam Surat Keputusan DPR Nomor: 
2/DPR-RI/I/80-81 tanggal 22 September 1980. 

d. Akhirnya dengan Surat Nomor: C4.01/K 
D/2927/DPR-RI/1980, tertanggal 26 September 1980, 
Ketua DPR menyampaikan kepada Presiden ke-15 
nama calon tersebut, yaitu : 

1. Mudjono, SH. 
2. Adi Andojo Soetj ipto, SH. 
3. Harsadi Darmokusumo, SH. 
4. Ismail Rahardjo, SH. 
5. Martina Notowidagdo, SH. 
6. Piola Isa, SH. 
7. Olden Bidara, SH. 

· 8. Purbowati Djoko Soedomo, Ny. SH. 
9. Rosma Achmad, SH. 

10. Ruskamdi, SH. 
11. Rusli, SH. 
12. Soegiri, SH. 
13. Soehono Soedja, SH. 
14. Syafiar, SH. 
15. Sudjadi Antonius, SH. 

S'elain menyampaikan 15 nama calon Anggota Hakim 
Agung dalam surat tersebut juga disampaikan kei 
ngirian Fraksi-fraksi dalam pertemuan dengan Pim 
pinan DPR tanggal 23 Juni 1980, yang mengharapkan 
agar jumlah Hakim Agung pada Mahkamah Agung 
dapat ditambah, disesuaikan dengan jumlah Peng 
adilan Tinggi yang ada. Jumlah Pengadilan Tinggi 
bertambah dengan Lelah disahkannya RUU Pem 
bentukkan Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Palang 
karaya, T'anjung Karang. Alasan lain untuk menam 
bah jumlah Hakim Agung adalah untuk dapat meng 
atasi hambatan yang ada, antara Jain banyaknya 
tunggakan-tunggakan perkara. 

e. Tujuh orang calon untuk mengisi keanggotaan Mah 
kamah Agung yang diajukan oleh DPR tanggal 11 



Juni 1979 dan 15 orang calon untuk mengisi keang 
gotaan Mahkamah Agung yang diajukan oleh DPR 
tanggal 22 September 1980 tersebut, kemudian 
dengan KEPPRES No. 28/M/1981 tanggal 9 Pebruari 
1981 telah diangkat 14 orang di antaranya selain 
untuk menggantikan beberapa Anggota Mahkamah 
Agung yang telah mencapai usia pensiun, juga seba 
gai penambahan. Adapun nama-nama 15 orang yang 
diangkat menjadi Ketua/Anggota Mahkamah Agung 
tersebut ialah sebagai berikut: 

1. Mudjono, SH./Ketua Mahkamah Agung. 
2. Adi Andojo Soetjipto, SH. 
3. Harsadi Darmokusumo, SH. 
4. Ismail Rahardjo, SH. 
5. Martina Notowidagdo, SH. 
6. Piola Isa, SH. 
7. Olden Bidara, SH. 
8. Purbowati Djoko Soedomo, Ny. SH. 
9. Rosma Achmad, SH. 

10. Ruskamdi, SH. 
11. Rusli, SH. 
12. Soegiri, SH. 
13. Soehono Soedja, SH. 
14. Syafiar, SH. 
15. Sudjadi Antonius, SH. 
Nomor 2 s/d 15 sebagai Hakim Agung Mahkamah 
Agung. 

3. Pengajuan Caton Hakim Agung tahun 1982. 
a. Pimpinan DPR menerima surat dari Presiden 

Nomor: R.04i-Pres/5/82, tanggal 29 Mei 1982, perihal 
Penambahan Hakim Agung pada mahkamah Agung, 
Dalam surat tersebut Presiden meminta perhatian 
Dewan atas hal-hal sebagai berikut: 
1. Ketua Mahkamah Agung berpendapat, bahwa 

untuk mempercepat penanganan penyelesaian 
kasasi yang saat ini berjumlah besar di Mahkamah 
Agung dan diperkirakan akan terus meningkat 
ditahun-tahun yang akan datang, perlu secara ber 
tahap diadakan penambahan jumlah Hakim 
Agung; 

2. Berdasarkan perkiraan kebutuhan, maka perlu 
ada penambahan 27 (dua puluh tujuh) orang 
Hakim Agung dari jumlah yang telah ada sampai 
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sekarang, sehingga keseluruhan formasi menjadi 
51 (lima puluh satu) orang Hakim Agung, 
Dengan susunan tiap Majelis yang masing-rnasing 
terdiri dari 3 (tiga) orang Hakim Agung, maka di 
Mahkamah Agung nanti akan terdapat 17 (tujuh 
betas) buah Majelis; 

3. Di samping itu, Pemerintah juga me.minta per 
tirnbangan mengenai calon-calon Hakim Agung 
untuk mengisi kekosongan 3 (tiga) orang Hakim 
Agung yang telah wafat; yaitu Sdr. Lumbanradja, 
SH., Sdr. Hendrotomo, SH., dan Sdri. Sri Widowati. 
SH. 

4. Berhubung dengan hat-hat terse but di atas, sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang ber 
laku, maka dengan ini Pemerintah mengharapkan 
pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat meng 
enai calon-calon yang diusulkan oleh Dewan Per 
wakilan Rakyat untuk mengisi jabatan Hakim 
Agung tersebut di atas; sekiranya jumlah tenaga 
yang tersedia untuk dipertimbangkan ctapat 
diangkat sebagai Hakim Agung terbatas, maka 
untuk tah apa n se.karang ini dapat d iper 
timbangkan diajukan sebagian saja dari jumlah 
yang dipertukan. 

b. Masalah tersebut kemudian dibahas dalam per 
temuan antara Pimpinan DPR-RI dengan Pimpinan 
Fraksi-fraksi pada tanggal 3 Juni dan tanggal 20 
Agustus 1982, dan hasilnya ialah : 
- Menyetujui pengajuan sekurang-kurangnya 60 

nama caton Hakim Agung untuk mengisi 30 
jabatan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, 
yaitu pengisian kekosongan 3 (tiga) orang Hakim 
Agung yang telah wafat dan 27 orang Hakim Agung 
sebagai tambahan dari jumlah yang telah ada. 

- Pengajuan nama-nama Calon Hakim Agung 
selambat-lambatnya diterima oleh Sekretariat 
Jenderal pada tanggal 21 Juni 1982 untuk dibi 
carakan dalam rapat Badan Musyawarah tanggal 
24 Juni 1982. 
Daftar Riwayat Hidup masing-rnasing Caton 
sud ah disampaikan kepada Sekretariat J enderat 
selambat-tambatnya pada tanggal 8 Juli 1982 



untuk kemudian disyahkan dalam rapat Pari 
purna tanggal 10 Juli 1982. 

c. Kesepakatan basil pertemuan tersebut kemudian 
disetujui oleh Rapat Badan Musyawarah pada tang 
gal 24 Juni 1982. Rapat Paripurna Dewan tanggal 10 
Juli 1982 tel ah menyetujui pengajuan 1)6 (enarn puluh 
enam) orang Calon Hakim Agung, yang kemudian 
dituangkan dalam Surat Keputusan DPR-RI Nomor : 
23/DPR-RI/IV/81-82 tanggal 10 Juli 1982. 

d. Dengan surat Nomor: 02.05/K-D/1539/DPR-RI/82 
Ketua DPR menyampaikan kepada Presiden 66 
(enam puluh enam) Calon Hakim Agung yang 
diusulkan DPR, untuk mengisi penambahan 27 
jabatan Hakim Agung baru pada Mahkamah Agung 
dan kekosongan jabatan Hakim Agung yang diti ng 
galkan oleh 3 (tiga) orang Hakim Agung yang telah 
meninggal dunia. 
Adapun nama-nama ke 66 orang Calon tersebut 
adalah sebagai berikut: 

1. Amin Arjoso, SH. 
2. Agus Djamili, H., SH. 
3. Abdul Madjid Manrapi, SH. 
4. Azharuddin Nasution, SH. 
5. Amiroeddin Noer, SH. 
6. Ahmad Rusli Dermawan, SH. 
7 .. Antiyo Subakdo, SH. 
8. Bambang Harianto, SH. 
9. Bambang Soemedhy, SH. 

10. Budiarti, Nn., SH. 
11. Danny, SH. 
12. Djunarto Wibowo, SH. 
13. Djoewarini, Ny., SH. 
14. Djupr'i , SH. 
15. Dora Sasorigko Kartono, Ny., SH. 
16. Firdaus Chaerani, SH. 
17. Goenawan, SH. 
18. Haliman, SH. 
19. Hajati Suroredjo, SH. 
20. Henoch Tesan Binti, SH. 
21. H.R. Sjahnan, SH. 
22. I.G. Gde Djaksa, SH. 
23. Ignatius Ridwan Widyadharma, SH. 
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24. lsmu Sumbaga, SH. 
25. lswo, SH. 
26. Jahja, SH. 
27. Johannes Hutagodang Sinaga, SH. 
28. Johannes Soekojo, SH. 
29. J. Soedardjo, SH. 
30. Kardjono Diposoekarso, SH. 
31. Karlinah P.A. Soebroto, Ny., SH. 
32. Kohar Hari Suwarno, SH. 
33. Krisnajadi, SH. 
34. L. Rukmini, SH. 
35. Maryam Sutjiati Hadi Iman, Ny., SH. 
36. Masrani Basran, SH. 
37. Mat Al Amin Kraying, SH. 
38. Mokhamad Kholid, H., SH. 
39. Mandagi Kaliansyah Sitoemorang, SH. 
40. M. Jahja Harahap, SH. 
41. Mochamad Koerdi, R., SH. 
42. Moenarso, SH. 
43. Muh. Asmuni, SH. 
44. Djanis, SH. 
45. Moh. Yahya Adiwimarta, SH. 
46. Nurbani Yusuf, Ny., SH. 
47. Paulus Wardojo, SH. 
48. Retnowulan Sutanto, Ny., SH. 
49. Roesminah, Ny., SH. 
50. Siti Tanadjoel Tarki Soejardjono, Ny., SH. 
51. Soebijantono, R., SH. 
52. Soekamto Poerwopoetranto, R., SH. 
53. Soemarno Prawiro Wirjanto, SH. 
54. Soemarsono, SH. 
55. Soenarto, R., SH. 
56. Soenarto Reksoprodjo. 
57. Soenarto Soerodibroto, SH. 
58. Soerdjono, SH. 
59. Soetomo, SH. 
60. Soegiarti Salman, SH. 
61. T. Boestomi, SH. 
62. T.H. Ketut Suraputra, SH. 
63. V (lncentius B (ata) da COSTA, SH. 
64. Waluyo, SH. 
65. Woerjanto, SH. 
66. Zakir, SH. 



Perlu ditambahkan, bahwa dalam hubungan 
dengan masalah pencalonan Hakim Agung pad a 
Mahkamah Agung ini oleh Fraksi ABRI telah 
diajukan 10 (sepuluh) nama Calon Hakim Agung 
untuk tahap berikutnya (surat Fraksi ABRI 
Nomor 270/VIII/SK/ABRI/1982 tertanggal 4 
Agustus 1982). 
Setelah masalah tersebut dibicarakan dalam 
Rapat Pimpinan DPR-RI dengan Pimpinan 
Fraksi-fraksi pada tanggal 20 Agustus 1982, 
akhirnya disepakati/disetujui sebagai berikut: 
- Bahwa pengajuan calon Hakim Agung tahap 

kedua dari Fraksi ABRI akan diproses seba 
gaimana dalam tahap pertama dan akan 
diajukan dalam rapat Badan Musyawarah 
tanggal 26 Agustus 1982, kemudian akan 
diajukan ke rapat Paripurna DPR-RI tanggal 
30 Agustus 1982. 

- Bahwa untuk Fraksi-fraksi lain selain Fraksi 
ABRI, dapat mengajukan usu! tahap kedua 
selambat-lambatnya tanggal 25 Agustus 1982 
yang kemudian akan di proses bersama-sama 
dengan usulan tahap kedua dari Fraksi 
ABRI. 
Selanjutnya sesudah tanggal 26 Agustus 
1982, masih dimungkinkan adanya susulan 
dari Fraksi-fraksi DPR-RI yang prosesnya 
akan dilakukan kemudian. 

Rap at Bad an Musyawarah tanggal 26 Agustus 1982 
menyetujui untuk mengacarakan masalah peng 
esahan calon-calon Hakim Agung tahapan kedua 
dalam Rapat Paripurna tanggal 30 Agustus 1982. 

- Dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 30 Agustus 
1982 tel ah disetujui/disahkan pengajuan 10 (sepu 
luh) calon Hakim Agung, yang kemudian dituang 
kan dalam Surat Keputusan DPR-RI Nomor: 
2/DPR-Rl/I/82-83 tanggal 30 Agustus 1982. 
Akhirnya dengan su r a t Nomor: AA8/K 
D/1818/DPR-RI/82 tanggal 31 Agustus 1982, Ketua 
DPR-RI menyampaikan ke sepuluh nama calon 
tersebut kepada Presiden. 
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Adapun nama-nama kesepuluh calon tersebut 
ialah : 

1. Amiroeddin Sjarif, SH. 
2. Hasan Basyari, SH. 
3. Kahardiman, SH. 
4. Mochamad Isa, SH. 
5. R. Muhammad Isa, SH. 
6. Sahala Richard Sianturi, SH. 
7. Soenardjo Poespomidjojo, SH. 
8. F.X. Soenarto, SH. 
9. Soeparlan, SH. 

10. Soetopo, SH. 
e. Dari jumlah 66 (enam puluh enam) calon Hakim 

Agung yang diajukan oleh DPR pada tanggal 24 Juni 
1982 dan 10 (sepuluh) calon Hakim Agung yang diaju 
kan oleh DPR pada tanggal 31 Agustus 1982 terse but, 
kemudian telah diangkat oleh Presiden sejumlah 29 
(dua puluh sembilan) orang, yaitu : 

1. Agus Djamili, H., SH. 
2. Amiroeddin Noer, SH. 
3. Ahmad Rusli Dermawan, SH. 
4. Danny, SH. 
5. Djoewarini, Ny., SH. 
6. Dora Sasongko Kartono, Ny., SH. 
7. Firdaus Chaerani, SH. 
8. Goenawan, SH. 
9. Henoch Tesan Binti, SH. 

10. I.G. Gde Djaksa, SH. 
11. Jahja, SH. 
12. Karlinah P.A. Soebroto, Ny., SH. 
13. Kohar Hari Sumarno, SH. 
14. Nasrani Basran, SH. 
15. Mokhamad Kholid, H., SH. 
16. M. Jahja Harahap, SH. 
17. Mochamad Koerdi, R., SH. 
18. Djanis, SH. 
19. Moh. Yahya Adiwimarta, SH. 
20. Siti Tanadjoel Tarki Soejardjono, Ny., SH. 
21. Soebijantoro, R., SH. 
22. Soekamto Poerwopoetranto, R., SH. 
23. Soenarto, R., SH. 
24. Soerjono, SH. 
25. Soetomo, SH. 



26. T. Boestomi, SH. 
27. T.H. Ketut Suraputra, SH. 
28. Zakir, SH. 
29. F.X. Soenarto, SH. 

D. KERJA SAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DENGAN UNIVERSITAS GAJAH MADA DAN UNI 
VERSITAS INDONESIA. 

Kiranya perlu diketahui bahwa DPR periode ini telah 
mengadakan kerjasama dibidang penelitian dengan Uni 
versitas Gajah Mada dan Universitas Indonesia. 

Adapun tujuan kerja-sarna dibidang penelitian tersebut 
dimaksudkan agar pelaksanaan Pembangunan Nasional 
lebih berhasil dan secara khusus, agar pelaksanaan tugas dan 
mekanisme/fungsi dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat 
dalam bidang Perundang-undangan, Anggaran dan Peng 
awasan dapat lebih ditingkatkan dengan memanfaatkan 
pengalaman dan basil-basil penelitian serta pengembangan 
ilmu pengetahuan yang telah dicapai baik oleh Universitas 
Gajah Mada maupun Universitas Indonesia. 

Piagam kerja-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat 
dengan Universitas Gajah Mada telah ditandatangani pada 
hari Kamis tanggal l Maret 1979, masing-masing oleh Ketua 
Dewan Perwakilan Rakyat Daryatmo dan Rektor Universitas 
Gajah Mada Prof. Dr. Sukardji Ranuwiharjo. Sedangkan Pia 
gam kerja sama Dewan Perwakilan Rakyat dengan Uni 
versitas Indonesia ditandatangani pada hari Jum'at tanggal 
23 Pe bruari 1979, masing-masmg oleh Ketua Dewan Per 
wakilan Rakyat Daryatmo dan Rektor Universitas Indonesia 
Prof. Dr. Mahar Marjono. 

Kegiatan yang dilakukan dalam penelitian tersebut 
antara lain dilakukan dengan wawancara maupun pengisian 
daftar pertanyaan terhadap Pimpinan Lernbaga Tertinggi 
dan Tinggi Negara maupun Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat. 

Dalam penelitian tersebut telah dapat dihasilkan dua 
materi, yaitu mengenai : 
l. Kedudukan Keuangan DPR dan Hak Administratif Ang 

gota DPR serta Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Ang 
gota DPR. 

2. Hubungan antara DPR dengan MPR, Presiden, Dewan Per 
timbangan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan dan Mah 
kamah Agung. 
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§ 7. SEKRETARIAT DPR-RI. 

1. Struktur Organisasi Sekretariat DPR-RI. 
Pada saat Keanggotaan DPR-RI hasil Pemilihan Umum 

1977 diresmikan tanggal l Oktober 1977, susunan Organisasi 
Sekretariat DPR-RI masih sama dengan susunan Organisasi 
Sekretariat Df>R-RI periode DPR-RI hasil Pemilihan Um um 
1971 berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPR-GR No. 
22/Pimp/IV/68-69 tanggal 19 Mei 1969, tentang Susunan Orga 
nisasi dan Pembagian Tugas Pekerjaan Sekretariat DPR-GR. 

Pasal 9 Surat Keputusan Pimpinan DPR-GR No. 
22/Pimp/IV /68-69 terse but menetapkan bahwa Sekretariat 
DPR-GR meliputi : 
a. Biro I - Sekretariat Permusyawaratan. 
b. Biro II - Tata Usaha Permusyawaratan. 
c. Biro III - Hubungan Masyarakat. 
d. Biro IV - Kepegawaian. 
e. Biro V - Keuangan. 
f. Biro VI - Kerumahtanggaan. 
g. Unit-unit Sekretaris Pribadi Pimpinan DPR-GR. 
h. Bagian-bagian dan Sekretaris-sekretaris Panitia yang 

langsung di bawah Sekretaris Jenderal. 
Biro I/Sekretariat Permusyawaratan. 
Dengan diresmikannya keanggotaan DPR-RI hasil Pemi 

lihan Umum tahun 1977, maka dengan keputusan DPR-RI No. 
17/DPR-Rl/IV/77-78 ditetapkan Peraturan Tata Tertib Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kemudian dite 
tapkan pula Keputusan DPR-RI No. 18/DPR-RI/IV/77-78 tang 
gal 29 Juni 1978 tentang Pembentukan Komisi-komisi dalam 
DPR-RI serta Penentuan Ruang Lingkup Tugas masing 
masing Komisi. Dengan ditetapkannya Keputusan tersebut, 
maka Biro 1/Sekretariat Permusyawaratan yang mempunyai 
tugas pokok melayani Komisi I s/d X berubah menjadi 11 
(sebelas) Sekretariat Komisi. 

Dengan demikian maka Biro I/Sekretariat Per 
musyawaratan membawahi Sekretariat Komisi I s/d Sek 
retariat Komisi X dan Sekretariat Komisi APBN. 

Biro II/Tata Usaha Permusyawaratan membawahi 
Bagian-bagian : 
a. Bagian Risalah. 
b. Bagian Tik Roneo. 
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c. Bagian Arsip Ekspedisi. 
d. Bagi an Percetakan. 

Biro 111/Hubungan Masyarakat membawahi Bagian 
bagian : 
a. Bagian Hubungan Masyarakat. 
b. Bagian Protokol. 
c. Bagian Perpustakaan. 
d. Bagian Dokumentasi. 

Biro IV /Kepegawaian membawahi Bagtan-bagian : 
a. Bagian Pembinaan Kepegawaian. 
b. Bagian Tata Usaha Kepegawaian. 
c. Bagian Kesejahteraan Kepegawaian. 
d. Bagian Kepegawaian Keanggotaan. 

Biro V/Keuangan membawahi Bagian-bagian: 
a. Bagian Pembukuan. 
b. Bagian Anggaran. 
c. Bagian Keuangan. 
d. Bagian Perbendaharaan. 
e. Bagian Perjalanan. 

Biro VI/Kerumah tanggaan 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-sekretariat 
Komisi yang setingkat dengan Bagian yang merupakan 
Bagi an dari Biro-biro tersebut terdapat pula Bagian-bagian 
dan Sekretariat-sekretariat Iangsung di bawah Sekretariat 
Jenderal, yaitu: 
a. Bagian Hukum. 
b. Bagian Perencanaan Pengawasan dan Pemeriksaan. 
c. Sekretariat Musyawarah Pimpinan. 
d. Sekretariat Badan Musyawarah. 
e. Sekretariat Badan Urusan Rumah Tangga. 
f. Sekretariat Pimpinan DPR-RI. 
g. Sekretariat Panitia Kerja Sama Antar Parlemen (PKSAP) 

yang selanjutnya berubah menjadi Sekretariat Badan 
Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP). 

Kecuali Bgian-bagian, Sekretariat-sek.retariat Komis! 
yang tersebut di atas, terdapat pula Bagian-bagian dan Sek- 
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retariat yang merupakan tambahan unit yang dibentuk ber 
dasarkan kebutuhan keadaan, yaitu : · 
a. Sekretariat Sekretaris J enderal. 
b. Sekretariat Wakil Sekretaris J enderal. 
c. Bagian Organisasi dan Tata Kerja. 
d. Bagian Pengolahan dan Pemeliharaan Gedung. 
e. Poliklinik. 

Untuk Sekretariat Sekretaris Jenderal, Sekretariat Wakil 
Sekretaris Jenderal, Bagian Organisasi dan Tata Kerja dan 
Bagian Pengelolaan dan Pemeliharaan Gedung masuk ke 
dalam unit-unit kerja yang Iangsung di bawah Sekretaris Jen 
deral, sedang Poliklinik merupakan Bagian dari Biro 
IV /Kepegawaian, Pembentukan keernpat unit terse but (a, b, c, 
dan e) hanya berlaku intern, karena hanya berdasarkan Surat 
Sekretaris Jenderal DPR-RI No. Dl.01/K-S/90/DPR-Rl/1977 
tanggal 31 Januari 1977 yang belum mendapat persetujuan 
MENPAN. Adapun mengenai Bagian Pengelolaan dan Perne 
liharaan Gedung dibentuk berdasarkan Surat Keputusan 
Pimpinan DPR-RI Nomor 25/Pimp/lV/79-80 tanggal 18 Juni 
1980. 

Pada tanggal 13 Oktober 1977 telah berlangsung perkenalan Pimpinan 
DPRJMPR baru Hasil PEMILU 1977 dengan para karyawan/karyawati 
DPR/MPR diruang M.E.H. Gedung DPR-RI. 
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2. Personalia. 
DAFTAR KEADAAN PECAWAI SEKRETARIAT JENDERAL DPR-RI 

DARI TAHUN ANCCARAN 1977/1978 S/D 1983/1984: 

NO. PANCKAT/ 1977 1978 1979 1980 1981 1982 KETERANGAN 
GO LONGAN 

I. PEMBINA - PER 31 MA· 
UTAMA, IV/e RETTAHUN 

2. PEMBINA I YANG BER- 
UTAMAMA- SANGKUTAN 
OYA, IV/d 

3. PEMBINA 2 
liTAMA MUDA, 
IV/c 

4. PEMBINA TING- 2 4 4 5 
KAT I, IV/b 

5. PEMBINA, IV/a 4 7 13 16 16 21 
6. PEN AT A nxc- 20 27 27 24 24 19 

KAT I, lll/d 
7. PENATA, lll/c 27 19 16 14 14 22 
8. PENATA MUDA 22 29 35 36 36 27 

Tl:S:GKAT I, lll/b 
9. PENATA MUDA, 43 37 39 42 42 51 

Ill/a 
10. PENGA TUR 36 58 65 74 74 68 

TlNGKi\ T I. 11/d 
l l. PENGATUR, 11/c 76 66 67 59 59 73 
12. PENGATUR 84 91 105 106 106 85 

MuDA TING- 
KAT I, 11/b 

13. PENGATUR 97 92 128 140 140 282 
MUDA, ll/a 

14. JURU TING- 41 60 63 100 100 92 
KATl,1/<l 

15. JURU, 1/c 106 80 63 IO IO IO 
16. JURU MUDA 12 10 52 50 50 43 

TINGKAT I, 1/b 
17. JURU MlDA, -r 5 43 46 46 69 ' 

I/a 

577 583 718 722 722 868 
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3. Eselonering. 
Jabatan di Sekretariat DPR-RI terdiri dari : 
Eselon I - 2 orang. 
Eselon II - 6 orang. 
Eselon III - 51 orang dengan catatan : 

6 orang dianggap eselon III. 
Eselon I: 
a. Sekretaris Jenderal: Mudjono, SH (KEPRES No. 

214/M/1973 tanggal 27 Desember 1973 jo. SK Pimpinan 
DPR-RI No. 17/Pimp/II/73-74, tanggal 2 Januari 1974). 

b. Wakil Sekretaris J ender al : Kemal Ibrahim (KEPPRES No. 
185/M/1975 tanggal 27 Desember 1975). 
Dengan diangkatnya Mudjono, SH sebagai Menteri Keha 

kiman, maka jabatan Sekretaris Jenderal diganti oleh Wang · 
Suwandi, SH berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 152/M} 
Tahun 1978, tanggal 15 Juli 1978. 
Eselon II: 
a. Kepala Biro I : Drs. Gondosutoyo. 
b. Kepala Biro II : Siswadi bin Suwito. 
c. Kepala Biro III : Ruslan Salamun, BA. 
d. Kepala Biro IV: Benny Wardhanto, SH. 
e. Kepala Biro V : H. Abdul Aziz. 
f. Kepala Biro VI : Drs. Mochtar Subekti. 

Tanggal 30 April 1981 Siswadi bin Suwito memasuki masa 
pensiun, jabatan untuk Kepala Biro II diganti oleh Soe 
biyono, SH yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sek 
retaris Jenderal Nomor 239/SJ/KP/1981 tanggal 30 April 1981. 

Keadaan formasi, Pejabat Eselon I dan Pejabat-pejabat 
Eselon II seperti terse but di atas tidak mengalami perubahan 
sampai akhir masa jabatan Keanggotaan DPR-RI hasil Pemi 
lihan Umum 1977. 
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Dalam acara perkenalan tersebut Ketua DPRJMPR H. Adam Malik telah 
memberikan sambutannya didepan para Karyawan/Karyawati serta Peja 
bat Sekretariat DPR/MPR. 

·. � �- :;.. <, 

· »»: ·::Jt� 
. ' ;_;.·� . ' 

Ketua DPR-RI Daryatmo telah meresmikan mesjid Baiturrahman Pada 
tanggal 16 Juni 1978 bertempat dikompl,ek Flat DPR Senayan Jakarta. 
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Hari Sabtu pagi, tanggal 29 Juli 1978 H. Wang Suwandi, SH dilantik dan 
diambil sumpahjabatan oleh Ketua DPR{MPR sebagai Sekretaris Jenderal 
DPR yang barn. 

Sekretans Jenderal yang lama Mujono, SH. bersama ltni dan penggantinya 
yang baru H. Wang Suwandi, SH. (berkaca mata) bersama Ibu sesaat sebe 
lum melangsungkan serah terima jabatan di Gedung DPR, hari Sabtu 
tanggai 29 Juli 1978. 
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Sekjen DPR!MPR yang lama Mujono, SH (gambar atas) dan Sekjen 
DPR/MPR yang baru H. Wang Suwandi, SH. (gambar bawah) tampak 
sedang menanda tangani serah terima jabatan Sekretaris Jenderal 
DPRJMPR, pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 1978. 
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SEKRETARIS JENDERAL DPR WA,NG SUWANDI. SH melantik Pejabat 
. pejabat Eselon II dan EselonIII diSekretariatJenderaLDPRpada tanggal 9 
Mei 1981. . 

Dari k-i1i ke kanan: Soebijono, SH/Kepala Biro II, Siswadi/Kepala Proyek 
Pembangunan Sekretariat DPR-RI, Nurhayati, SH/Kepala Bagian Per 
cetakan. Ors. Imam Sayoga/Kepala Bagian Pengawasan, Pemeriksaan dan 
Perencanaan, Sudihardjo Pwnooteksono, SH/Kepala Bagian Arsip Eks 
pedisi, Drs. Sudibyo/Sekretaris Komisi VII. 
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1 

Perletakan Batu Peruima Pembangunan Gedung Sekretariat DPRJMPR 
oleh Sekjen DPR/MPR Wang Suwandi, SH. tanggal 6-12-1979. 
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Ramai-ramai menimbuni kembali (mengambil berkah) Perletakkan Batu 
Pertama Pembangunan Gedung Sekretariat DPR/MPR oleh Wakil Sekjen, 
KARO I, II dan V DPR- RI. 

-, 

··-�� ,-r·'."::-C"-:.=====� 
� ,� i z ··- � 

') 
f 
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Selesai acara peresmian, para hadirin melihat gedung. Tampak Ketua 
MPR/DPRDaryatmo didampingi Sekjen Wang Suuxuuii, SH saatmeninjau 
ruangan-ruangan kerja Sekreuiriai: 

Ketua. DPR-MPR Daryatmo menanda tangani "Prasasti" sebagai tanda 
diresmikannya pemakaian gedung Sekretariat yang baru. 
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.s: 
\i,.: 
't,.· / - 

Sekretaris Jeruierai DPR/MPR Wang Suwandi, SH melaporkan mengenai 
selesainsp: pembangunan Gedung Sekretariat yang baru yang siap untuk 
digunakan, pada upacara peresmian tanggal 28 Oktober 1981. 

Ketua DPR-RI Daryatmo telah meresmikan Mesjid Baiturahman pada 
tanggal 16 Juni 1978 bertempat di Komplek Flat DPR Senayan Jakarta. 
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KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 103/M TAHUN 1977 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang: bahwa dengan telah diselenggarakannya Pemi 
lihan Umum Tahun 1977, dipandang perlu 
meresmikan keanggotaan mereka yang terpilih 
yang nama-namanya tercantum dalam Lam 
piran Keputusan ini se bagai anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat dan Majelis Per 
musyawaratan Rakyat. 

Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) 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 M UT US KAN: 
Menetapkan 
PERTAMA: Meresmikan keanggotaan mereka yang terpilih 

yang nama-namanya tercantum dalam Lam 
piran Keputusan ini, sebagai anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat. 

KEDUA Dengan peresmian mereka tersebut dalam 
diktum PERTAMA ini sebagai anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, berarti pula peresmian 
mereka sebagai anggota Majelis Per 
musyawaratan Rakyat. 

KETIGA Pengambilan sumpahijanji keanggotaan 
mereka dalam Dewan Perwakilan Rakyat dan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, dilakukan 
oleh Ketua Mahkamah Agung dalam Ra pat 
Paripurna Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat 
dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. 

KEEMPAT : Membebaskan untuk sementara waktu dari 
jabatan organiknya pegawai negeri yang 
nama-namanya tercantum dalam Lampiran 
Keputusan ini selama · menjadi anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat yang pe laksanaannya lebih 
lanjut dilakukan oleh Pejabat yang berwenang. 
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KELI MA 
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Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dite 
tapkan dengan ketentuan apabila dikemudian 
hari terdapat kekeliruan akan diadakan pern 
betulan seperlunya. 

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepa 
da: 

1. Ketua Majelis Permusyawarat 
an Rakyat; 

2. Ketua Dewan Pertimbangan 
Agung; 

3. Ketua Dewan Perwakilan Rak 
yat; 

4. Ketua Badan Pemeriksa Ke- 
uangan; 

5. Ketua Mahkamah Agung; 
6. Para Menteri; 
7. Para Pimpinan Lernbaga Peme 

rintah Non Departemen; 
8. Dewan Pimpinan Pusat Partai 

Politik dan Golongan Karya; 
9. Kepala Badan Administrasi 

Kepegawa ian Negara; 
10. Lernbaga Pemilihan Umum; 
11. Panitia Pemilihan Indonesia. 

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada 
yang bersangkutan untuk di pe r 
gunakan sebagairnana mestinya. 

Ditetapkan di Jakarta. 
Pada tanggal 19 September 1977. 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
ttd. 

SO EH A RTO. 
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KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBUK INDONESIA. 
NOMOR 104/M TAHUN 1977. 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang: bahwa dengan telah diselenggarakannya Perni 
lihan Umum Tahun 1977, dipandang perlu 
untuk mengangkat mereka yang nama-namanya 
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini 
sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan 
Majelis Permusyawaratan mewakili Golongan 
Karya ABRI dan bukan ABRI sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) 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; 
4. Keputusan Presiden RI Nomor 30 Tahun 

1977. 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan 
PERTAMA: Mengangkat mereka yang nama-namanya ter 

cantum dalam Lampiran I Keputusan ini seba 
gai anggota Dewan Perwakilan Rakyat mewakili 
Golongan Karya ABRI dan bukan ABRI serta 
mereka yang nama-namanya tercantum dalam 
Lampiran II Keputusan ini sebagai Anggota 
Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Utusan Golongan Kary a ABRI dan bukan ABRI. 

KEDUA Dengan diangkatnya mereka yang nama 
namanya tercantum dalam Lampiran I Kepu 
tusan ini sebagai anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat, berarti pula pengangkatannya sebagai 
anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. 

KETIGA Pengambilan sumpah/janji keanggotaan 
mereka dalam Dewan Perwakilan Rakyat dan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat dilakukan 
oleh Ketua Mahkamah Agung dalam Rapat 
Paripurna Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat 
dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. 
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KEEMPAT : Membebaskan untuk sementara waktu dari 
jabatan organiknya pegawai negerr yang 
nama-namanya tercantum dalam Lampiran 
Keputusan ini selama menjadi anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat yang pelaksanaannya lebih 
lanjut dilakukan oleh Pejabat yang berwenang. 

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dite 
tapkan dengan ketentuan apabila dikemudian 
hari terdapat kekeliruan akan diadakan pem 
betulan seperlunya. 

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : 
1. Ketua Majelis Permusyawa 

ratan Rakyat; 
2. Ketua Dewan Pertimbangan 

Agung; 
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat; 
4. Ketua Badan Pemeriksa Ke- 

uangan; 
5. Ketua Mahkamah Agung; 
6. Para Menteri; 
7. Dewan Pimpinan Pusat Partai 

Politik dan Golongan Karya; 
8. Para Pimpinan Lembaga Non 

Departemen; 
9. Lembaga Pemilihan Umum; 

10. Panitia Pemilihan Indonesia. 
PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada 

yang bersangkutan untuk diper 
gunakan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di Jakarta. 
Pada tanggal 19 September 1977. 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
ttd. 

SO EH A RTO. 
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Lampiran I Keputusan Presiden RI 
Nomor 104/M Tahun 1977 
Tanggal 19 September 1977 

DAFTAR NAMA PARA ANGGOTA DPR YANG DIANGKAT 

No. 
N Un s u r Keterangan Urut a m a 

l 2 3 4 

1. Mayor Jenderal TN! Abdul Golongan Karya ABRI 
Firman 

2. Marsekal Muda TNI (Purn) Golongan Kary a ABRJ 
Sumitro 

3. Mayor Jendcral TNI {Purn) Golongan Karya ABRI 
Mardanoes 

4. Brigadir Jenderal TNI Su- Colongan Karya ABRI 
mardjo Partosudirdjo 

5. Marsekal Muda TNI Agus Colongan Karya ABRI 
Suro to 

6. Brigadir Jenderal TNJ Colongan Karya ABRI 
A.S.S. Tambunan, SH 

7. Brigadir Jenderal TNI [Mar} Colongan Katya ABRI 
Sardjono Soeprapto 

8. Brigadir Jenderal TNI Piola Golongan Karya ABRI 
Isa, SH 

9. Mayor Jenderal TNJ Golongan Karya ABRI 
A. Mud'har Amin 

10. Brigadir Jenderal TNI Golongan Karya ABRI 
J.H. Sinaga, SH 

11. Brigadir JenderaJ TNI Golongan Karya ABRI 
K.D.L. Tobing 

12. Brigadir Jenderal TNI Colongan Karya ABRI 
(Pum) Ors. Soegandi 

13. Mayor Jenderal TNI Ricar- Golongan Karya ABRI 
do Manik Julius Siahaan 

14. Marsekal Pertama TNI Golongan Karya ABRI 
R. Goenadi 

15. Brigadir Jenderal TNI Agus Golongan Karya ABRI 
Djamili, SH 

16. Mayor Jenderal TNJ Agus Golongan Karya ABRI 
Ahmad Hafiuddin Djojoha- 
dikusuma 

17. Brigadir Jenderal Marworo Golongan Karya ABRI 
Djojcwuwito 
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18. Marsekal Pcrtama TNI Golongan Kary a ABRI 
(Purn) Darwis Abdullah 

19. Laksamana Pertama TNI Golungan Karya ABRI 
(Purn) Dr.Idris P.Siregar 

20. Marsek al Pertama (Purn) Golongan Karya ABRI 
R. Susanto 

21. Brigadir Jenderal TNI Golongan Karya ABRI 
Abdul Kadir 

22. Brigadir Jendcral TNI Golongan Kary a ABRI 
R. \\lirasmo 

23. Kolonel Me I Sujadi Moordi· Golongan Karya ABRI 
man 

24. Mayor Jenderal Pol (Purn) Golongan Karya ABRI 
Amir Datuk Palindih. SH 

25. Maynr Jenderal Pol (Purn) Golongan Ka.rya ABRI 
Ors. R. Ismono lsmakun 

26. Laksamana Muda TNI Golongan Karya ABRI 
(Purn) R.B.N. Djajadiningrat 

27. Mayor Jenderal TNI Golongan Karya ABRI 
Soebijono, Sl! 

28. Mayor Jenderal TNI (Purn) Golongan Karya ABRI 
Drs. Senadi Kartohadikusumo 

29. Mayor Jenderal TNI Soehano Golongan Karya ABRI 

30. Laksamana Mud a TNI Kusna- 
edi Bagdja 

31. Brigadir Jenderal TNl Golongan Karya ABRI 
1-l.Sumrahadi Parto Hadi- 
putro 

32. Brigadir Jenderal TNI Muka- Golongan Karya ABRI 
djl Martodimedjo 

33. Kolunel CKH H.?.fd.Kholid, 
SH 

34. Mayor JenderaJ TNI Golongan Karya ABRI 
Drs. Soemadi 

35. Letnan Kolonel ART Saiful Golongan Karya ABR[ 
Sulun 

36. Kolonel JNf Andi Lantara Golongan Karya ABRI 

37. Kolonel CKH Danny, Sii Golongan Karya ABRI 

38. Mayor Jenderal TNI Golongan Karya ABRI 
(Purn) Kartidjo 

39. Mayor Jenderal TNI Golongan Karya ABRI 
Yasir Hadibrotc 

40. Brigadir Jenderal TNI Golongan Karya ABRI 
Ir. Slamet Hadi 
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41. Brigadir J enderal TNI Golongan Karya ABRI 
Burhaduddin 

42. Brigadir J enderal TNI Golongan Karya ABRI 
H.K. Syahnan, SH 

43. Brigadir Jenderal TNI Colongan Karya ABRI 
Parwoto 

44. Mayor KOWAO Ny.Tutie Golongan Karya ABRI 
Artica Saleh 

45. Letnan Kolonel KAV. Golongan Karya ABRI 
Henri Johannes Sanggor 

46. Letnan Kolonel INF Golongan Karya ABRI 
Drs. Udju S.Dinata 

47. Kapten INF Dr.F.A. Golongan Karya ABRJ 
Suwamo 

48, Kolonel CKH Moehamma- Golongan Karya ABRI 
diah Hadji, SH 

49. Laksamana Madya TNI Golongan Karya ABRI 
Susatyo Mardhi 

so. Laksamana Pertama TNI Golongan .Karya ABRJ 
Dr. Azhar Zahir 

SI. Kolonel Laut (K) Dr. Su- Golongan Karya ABRI 
kantyo Yahya. 

52. Kolonel Laut (P} Ardjab Golongan Karya ABRI 
Kusno 

53. Kolonel Mar.Soemari Golongan Karya ABRI 
Prawiro Wijono 

54. Laksamana Muda TNI Golongan Karya ABRI 
Hotma Harahap 

ss. Kolonel Laut (P) lsman Golongan Karya ABRI 
Rasyld 

56. Kolonel Laut (P) Mulyani Golongan Karya ABRI 
Yudosumarto 

57. Letnan Kolonel LAUT (A) Golongan Karya ABRI 
Purba Simanjuntak 

58. Marsckal Pertarna TNI Golongan Karya ABRI 
Soemadi 

59. Marsekal Muda TN! (Purn) Golongan Karya ABRI 
R. Soeprantijo 

60. Marsekal Pertama TNI Golongan Karya ABRI 
(Purn) J .Harsono Adisoe- 
marto 

61. Mayor Kes.Dr.Abdul Gafur Golongan Karya ABRI 
62. Marsekal Pertama TNI Golongan Karya ABRI 

Suryono H. 
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63. Kolonel PLLU Harry Golongan Karya ABRI 
Respati 

64. Letnan Jenderal Pol Golongan Karya ABRI 
Drs.Soejoed Binwahjoe 

65. Mayor Jenderal Pol.Ors. Golongan Karya ABR! 
Oepa Soeparja 

66. Mayor Jenderal Pol. Muara Golongan Katya ABRI 
Suddin Situmorang, SH 

67. Mayor Jenderal Pol. Golongan Karva ABRl 
H.Ban1bang Sutisna, SH 

68. Brigadir Jendera.1 Pol. Golongan Karya ABRI 
Aloysius Wiratno Puspoat- 
modjo, SH 

69. Mayor Jenderal Pol. Golongan Katya ABRI 
Moh.Socbekti Djojosoewito 

70. Brigadir Jenderal Pol. Golongan Karya ABRI 
Ors. Moedjito 

71. Kolonel Pol.M.K.Situ- Golongan Karya ABRI 
morang, SH 

72. Brigadir Jenderal Pol. Golongan Karya ABRl 
Maar Prekocl Sastro Moel· 
jono 

73. Kolonel Pol. Wan. Ny. Golongan Karya ABRl 
Djasmaniar, R.Hoescin 

74. Brigadir Jenderal Pol. Golongan Karya ABR! 
Sutadi 

75. Kolonel Pol. Ubay Suria- Golongan Karya ABRI 
dimedja 

76. Adolf Rachman Golongan Karya bukan 
ABRI 

77. Roto Suwarno Golongan Karya bukan 
ABR! 

78. Dr. T. lswari Golongan Karya bukan 
ABRI 

79. lr.G.M. Tampubolon Golongan Karya bukan 
AIIRI 

80. Albert Hasibuan, SH Golongan Karya bukan 
ABR! 

81. Ors. Imam Sudarso Golongan Karya bukan 
ABR! 

82. Ir. Suyoto Hardjosutowo Golongan Karya bukan 
ABR! 

83. Sri Redjeki, SH Golongan Karya bukan 
ABRI 

421 



.. 

84. J·redtly Latu,nahira Golongan Katya bukan 
ABRI 

85. Drs. ,v.D.F.Rindorindo Golongan Karya bukan 
ABRI 

86. K.H. Sapari Octongan Karya bukan 
AHRI 

87. Ds.Dr. T.So,nuntul Slhom- Golongan Karya bukan 
bing ABRI 

88. Tjokorda Rai Sudharta, �1A Colongan Karya bukan 
ABRI 

89. H. Oyon Tahyan Goloilgan Karya bukan 
ARRI 

90. 11.T. Sitompul Golongan Karya bukan 
ABRI 

91. lt.l. wiuvapranata Colcngan Katya bukan 
ARRI 

92. Dr. R.Sahir Nilihardjo ! Golongan Karya bukan I 
ABRI 

93. Ny. Louisa Magdalena Golongan Karya bukan 
Gandhi, SH ABRI 

94. Ny. L.Soctanh>, SH Golongan Karya bukan 
ABRI 

95. Ny. Winarli Siswoyo Colongan Karya bukan 
Iskandar ABRI 

96. Harmoku Golongan Karya bukan 
ABRI 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

t rd. 

SOEHARTO 
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KEPUTUSAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
No. 17/DPR-RI/IV/77-78 

TENT ANG 
PERATURAN TATA TERTIB 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

DEWAN PER WAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, 
Dalam Rapat Paripurna ke-26 pada tanggal 29 Juni 1978. 
Menimbang: 

1. Bahwa berhubung dengan tidak berlakunya lagi Pera tu ran 
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
yang termuat dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia No. 7/DPR-RI/IIl/71-72, karena her 
akhirnya masa keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia basil Pemiliban Umum tahun 1971, 
dan diresmikannya keanggotaan Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia basil Pemiliban Umum tahun 
1977, maka perlu ditetapkan Peraturan Tata Tertib yang 
baru: 

2. Babwa Peraturan Tata Tertib yang baru itu akan mengatur 
tata cara untuk mengbayati kedudukan, susunan, wewe 
nang, tugas, bak dan tanggungjawab Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia beserta alat-alat keleng 
kapannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar 1945; 

3. Babwa menurut ketentuan peraturan perundangan, Per 
aturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia diatur sendiri oleb Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia. 

Mengingat: 
1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang antara lain 

menegaskan tentang kerakyatan yang dipimpin oleb hik 
mat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. 

2. Undang-Undang Dasar 1945: 
- pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) yang menentukan 

babwa tiap Undang-undang mengbendaki persetujuan 
Dewan Perwakilan Rakyat; 
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- pasal 11 yang menentukan bahwa Presiden menyatakan 
perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan 
negara lain dengan persetujuan Dewan Perwakilan 
Rakyat; 

- pasal 21 ayat (1) yang menentukan bahwa Anggota 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengaiukan 
Rancangan Undang-undang; 

- pasal 22 ayat(2)yang menentukan bahwa tiap Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-undang harus men 
dapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat; 

- pasal 23 ayat (1). yang menentukan bahwa Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan tiap tahun 
dengan Undang-undang; 

- pasal 23 ayat (5) yang menentukan bahwa Hasil Peme 
riksaan Tahunan Badan Pemeriksa Keuangan harus 
diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 

3. a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. 
11/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Peng 
amalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa); 

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. 
III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata 
kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar 
Lembaga-Iembaga Tinggi Negara; 

c. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. 
IV /MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara; 

d. Ketetapan. Majelis Permusyawaratan Rakyat No. 
VII/MPR/1978 tentang Pemilihan Umum; 

e. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. 
VIII/MPR/1978 tentang Pelimpahan Tugas dan Wewe 
nang kepada Presiden/Mandataris Majelis Per 
musyawaratan Rakyat dalam rangka Pensuksesan 
dan Pengamanan Pembangunan Nasional; 

f. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. 
VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau 
Wakil Presiden Fepublik Indonesia Berhalangan. 

4. Undang-undang No. 15 tahun 1969 tentang Pemilihan 
Umum, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan 
Undang-undang No. 4 tahun 1975, dan Undang-undang No. 
16 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR 
dan DPRD, sebagaimana telah diubah dan ditambah 
dengan Undang-undang No. 5 tahun 1975. 
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5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
No. 4/DPR-RI/II/77-78 tentang Pembentukan Panitia Khu 
sus Penyusun Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia, deagan segala perubahan dan 
tambahannya. 

Memperhatikan : 
Laporan Panitia Khusus Penyusun Peraturan Tata Tertib 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Rapat 
Paripurna pada tanggal 29 Juni 1978. 

MEMU fUSKAN: 
1. Mencabut: 

a. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia No. 2/DPR-Rl/11/77-78 tentang Pengesahan 
Peraturan Tata Tertib Sementara Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia; 

b. Surat Ketetapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia No. 6/DPR-RI/II/77-78 tentang Pasal-Pasal 
Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia yang mengatur tentang Badan 
Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia. 

2. Menetapkan : 
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPU 
BLIK INDONESIA TENTANG PERATURAN TATA TER 
TIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDO 
NESIA. 

Pertama: 
Peraturan Tata Terib Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia adalah sebagaimana yang termuat dalam lam 
piran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Kepu 
tusan ini. 

Kedua: 
Ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Per 
aturan Tata Tertib pasal-pasal 10 ayat (1), 12 ayat(3), 14 ayat 
(1), 15 ayat (1), 20 ayat (2), t4 ayat (1), 28 ayat (3), 44 ayat (3) dan 
(4), 76 ayat (1) huruf c, 123, 124, 125, 143 ayat (1) dan 160 ayat 
(1), yang diambil dari pasal-pasal 11 ayat (1), 13 ayat (3), 15 
ayat (1), 16 ayat (1), 21 ayat (2), 25 ayat (1), 28 ayat (3), 35 ayat 

425 



(3) dan (4), 53 ayat (1) huruf c, 99, 100, 101, 116 ayat (1) dan 127 
ayat (1) Peraturan Tata Tertib Sementara, serta pasal 
pasal 8 huruf f, dan 56 dan Bab XIV adalah ketentuan 
ketentuan yang masih bersifat sementara dan akan diusa 
hakan agar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya disem 
purnakan sehingga menjadi ketentuan yang bersifat tetap. 

Ketiga: 
Ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Per 
aturan Tata Tertib pasal-pasal 9 ayat (1), 111 ayat (2), 116, 
117 dan 118 akan disesuaikan dengan hasil penyem 
purnaan sebagaimana dimaksud da!am diktum Kedua. 

Keempat: 
Pelaksanaan penyempurnaan sebagaimana dimaksud 
dalam diktum Kedua dan penyesuaian sebagaimana 
dimaksud dalam diktum Ketiga ditugaskan kepada Panitia 
Khusus Penyusun Peraturan Tata Tertib Dewan Per 
wakilan Rakyat Republik Indonesia. 

Kelima: 
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 1978. 

Ditetapkan di 
Pada tanggal 

Jakarta. 
29 Juni 1978. 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA. 

KETUA, 
ttd. 

DARYATMO. 
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KEPUTUSAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

No. 14/DPJt.RI/IV /1978-1979 
TENTANG 

PENYEMPURNAAN PERATURAN TATA TERTIB 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, 
Dalam Rapat Paripurna ke 38 pada tanggal 28 Juni 1979. 
Menimbang: 

1. Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
perlu memiliki suatu Peraturan Tata Tertib dengan 
ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal yang bersifat 
tetap, yang akan mengatur tatacara untuk menghayati 
kedudukan, susunan, wewenang, tugas, hak dan tanggung 
jawab Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
beserta alat-alat kelengkapannya berdasarkan Pancasila 
dan Undang-Undang Dasar 1945; 

2. Bahwa dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia yang berlaku sekarang ini 
masih terdapat pasal-pasal yang bersifat sementara, 
sehingga perlu disempurnakan agar menjadi ketentuan 
yang bersifat tetap: 

3. Bahwa dalam Peraturan Tata Tertib yang berlaku seka 
rang ini terdapat pula ketentuan-ketentuan yang perlu 
disesuaikan dengan basil penyempurnaan terhadap 
pasal-pasal sebagaimana dimaksud pada angka 2. 

Mengingat: 
1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

No. 4/DPR-RI/11/77-78 tentang Pembentukan Panitia Khu 
sus Penyusun Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia, dengan segala perubahan dan 
tambahannya; 

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyah Republik Indo 
nesia No. 17/DPR-RI/IV/77-78 tentang Peraturan Tata Ter 
tib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

Memperhatikan : 
Laporan Panitia Khusus Penyusun Peraturan Tata Tertib 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Rapat 
Paripurna pada tanggal 28 Juni 1979. 
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MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : 
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPU 

BLIK INDONESIA TENTANG PENYEMPURNAAN PER 
ATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA. 

Pertama: 
Menyempurnakan ketentuan-ketentuan sebagaimana 

diatur dalam pasal-pasal 8 huruf f, 10 ayat (1), 12 ayat (3), 14 
ayat (1), 15 ayat (1), 20 ayat (2), 24 ayat (1), 28 ayat (3), 44 ayat (3) 
dan (4), 76 ayat (1) huruf c, 123, 124, 125, 143 ayat (l) dan 160 ayat 
(1) Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Repu 
blik Indonesia, yang termuat dalam lampiran Surat Ketetapan 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 17/DPR 
RI/IV/77-78, sehingga menjadi ketentuan yang bersifat tetap, 
dan ketentuan-ketentuan tersebut menjadi berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 8 
f. hak mengajukan Rancangan Undang-undang Uusul lni 
siatif. 

Pasal 10 
(1) Sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) orang anggota 

DPR dapat mengajukan usul kepada DPR untuk meminta 
keterangan kepada Presiden ten tang suatu kebijaksanaan 
Pemerintah. 

Pasal 12 
(3) Apabila jumlah penandatanganan suatu usu! permintaan 

keterangan yang belum memasuki pembicaraan Rapat 
Paripurna sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal 11 
ternyata menjadi kurang dari 25 (dua puluh lima) orang, 
maka harus diadakan penambahan penandatangan 
hingga jumlahnya menjadi sekurang-kurangnya 25 (dua 
pulun Irma) orang. Apabila sampai dua kali Masa Per 
sidangan jumlah penandatangan yang dimaksud tidak 
dapat dipenuhi maka usu! tersebut menjadi gugur. 

Pasal 14 
(1) Atasusul sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) orang 

Anggota DPR yang tidak hanya terdiri dari satu Fraksi, 
DPR dapat menyatakan pendapatnya terhadap jawaban 
Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal 13. 
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Pasal 15 
(1) Sejumlah Anggota DPR sesuai dengan ketentuan 

Undang-undang, yang tidak hanya terdiri dari satu Fraksi 
dapat mengusulkan untuk mengadakan penyelidikan 
mengenai suatu hal. 

Pasal 20 
(2) Atas usul sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) orang 

Anggota DPR yang tidak hanya terdiri dari satu Fraksi, 
laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
pasal ini dapat dibicarakan dalam Rapat DPR kecuali 
apabila DPR menentukan lain. 

Pasal 24 
(1) Sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) orang Anggota 

DPR yang tidak hanya terdiri dari satu Fraksi dapat 
mengajukan usul pernyataan pendapat, baik yang ber 
hubungan dengan soal yang sedang dibicarakan maupun 
mengenai soal lain. 

Pasal 28 
(3) Apabila jumlah penandatangan suatu usul pernyataan 

pendapat yang belum memasuki pembicaraan tingkat I 
ternyata menjadi kurang dari 25 (dua puluh lima) orang, 
maka harus diadakan penambahan penandatangan 
hingga jumlahnya menjadi sekurang-kurangnya 25 (dua 
puluh lima) orang dan tidak hanya terdiri dari satu Fraksi. 
Apabila sampai dua kali Masa Persidangan jumlah 
penandatangan yang dimaksud tidak dapat memenuhi, 
maka usu) tersebut menjadi gugur. 

Pasal 44 
(3) Calon Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPR diusulkan oleh 

para Anggota dalam satu paket. 
(4) Setiap usul paket sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) 

· pasal ini harus diusulkan oleh sekurang-kurangnya 25 
(dua puluh lima) orang Anggota DPR. 

Pasal 76 
(1) c. diusulkan oleh sekurang-kurangnya 25 (dua puluh 

Jima) orang Anggota DPR dengan persetujuan Badan 
Musyawarah. 

Pasal 123 
(1) Usul Rancangan Undang-undang yang diajukan oleh para 

Anggota DPR berdasarkan pasal 21 ayat (1) Undang- 
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Undang Dasar 1945, yang selanjutnya disebut usu! Ran 
cangan Undang-undang Usu! Inisiatif harus disertai pen 
jelasan tertulis dan ditandatangani oleh sekurang 
kurangnya 25 (dua puluh lima) orang Anggota yang tidak 
hanya terdiri dari satu Fraksi. 

(2) Tiap-tiap pengajuan usu! Rancangan Undang-undang 
Usu) Inlsiatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 
ini diajukan kepada Pimpinan DPR dengan surat peng 
antar dan daftar tandatangan para Pengusul serta nama 
Fraksinya. 

(3) Dalam Rapat Paripurna berikutnya Pimpinan DPR mem 
beritahukan kepada para Anggota ten tang masuknya usu! 
Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif. 

(4) Usu) Rancangan Undang-undang Inisiatif sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dibagikan kepada para 
Anggota. 

(5) Dalam Rapat Badan Musyawarah kepada Pengusul diberi 
kesempatan untuk memberikan penjelasan tentang mak 
sud dan tujuan dari pada usu) Rancangan Undang-undang 
U sul Inisiatif terse but. Kemudian kepada para Anggota 
Badan Musyawarah diberi kesempatan untuk meng 
adakan tanya jawab dengan Pengusul, 

(6) Rapat Paripurna memutuskan apakah usu! Rancangan 
Undang-undang Usu! Inisiatif tersebut secara prinsip 
dapat diterima menjadi Rancangan Undang-undang Usu) 
Inisiatif DPR atau tidak. 
Keputusan tersebut diambil setelah kepada Pengusul 
diberi kesempatan member! penjelasan dan kepada 
Fraksi-fraksi memberikan pendapatnya. 

(7) Apabila usu! Rancangan Undang-undang U sul Inisiatif 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini telah 
diputuskan menjadi Rancangan Undang-undang U sul Ini 
siatif DPR, maka DPR menugaskan kepada Komisi, 
Gabungan Komisi atau Panitia Khusus yang dlbentuk 
untuk membahas dan menyelesaikan Rancangan 
Undang-undang Usu! Inisiatif terse but. 

(8) Rancangan Undang-undang Usu! Inisiatif DPR seba 
gaimana dimaksud dalam ayat (7) pasal ini, disampaikan 
oleh Pimpinan DPR kepada Presiden dengan permintaan 
agar Presiden menunjuk Menteri yang akan mewakili 
Pemerintah dalam melakukan pembahasan Rancangan 
Undang-undang tersebut bersama-sama DPR. 
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(9) Terhadap pembahasan dan penyelesaian selanjutnya, 
berlalru ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 
115 sampai dengan pasal 119 dengan memperhatikan 
ketentuan yang khusus berlaku untuk Rancangan 
Undang-undang Usul Inisiatif. 

Pasal 124 
(1) Selama suatu usu! Rancangan Undang-undang Usul Ini 

siatif belum dibicarakan dalam Badan Musyawarah, para 
Pengusul berhak mengajukan perubahan-perubahan. 

(2) Selama suatu usu! Rancangan Undang-undang Usul Ini 
siatif belum diputuskan menjadi Rancangan Undang 
undang Usu! lnisiatif DPR, para Pengusul berhak mena 
riknya kembali. 

(3) Pemberitahuan tentang perubahan atau penarikan kem 
bali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini 
harus ditandatangani oleh semua Pengusul dan disam 
paikan dengan tertulis kepada Pimpinan DPR, yang 
kemudian membagikannya kepada para Anggota. 

Pasal 125 
Apabila sebelum pengambilan keputusan dalam Rapat 

Paripurna sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) pasal 12a, 
jumlah penandatangan suatu usu! Rancangan Undang 
undang Usul Inisiatif menjadi kurang dari 25 (dua puluh lima) 
orang, maka harus diadakan penambahan penandatangan 
hingga jumlahnya menjadi sekurang-kurangnya 25 (dua puluh 
lima) orang dan tidak hanya terdiri dari satu Fraksi.' 

Apabila sarnpai dua kali Masa Persidangan jumlah penan 
datangan yang dimaksud tidak dapat dipenuhi, maka usul 
tersebut menjadi gugur. 

Pasal 143 
(1) Keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah, 

apabila: 
a. diambil dalam rapat yang daftar hadirnya telah ditan 

datangani oleh. lebih dari separoh [umlah Anggota 
Rapat (korum), 

b. disetujui oleh lebih dari separoh korurn, 
c. didukung oleh tidak hanya satu Fraksi. 

160 
(1) Usu! perubahan dan tambahan mengenai Peraturan Tata 

Tertib ini hanya dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 
25 (dua puluh lima) orang Anggota DPR. 
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Kedua: 
Menyesuaikan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur 

dalam pasal-pasal 9 ayat (1), 111 ayat (2), 116, 117 dan 118 
Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia yang termuat dalam lampiran Surat Keputusan 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 17/DPR 
RI/IV/77-78, dengan basil penyempurnaan s-ebagaimana 
dimaksud dalam diktum Pertama, sehingga menjadi keten 
tuan yang bersifat tetap dan ketentuan-ketentuan tersebut 
menjadi berbunyi se oagai t-erikut : 

Pasal 9 
(1) Selain hak-hak DPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 

8, Anggota DPR mempunyai : 
a. hak mengajukan pertanyaan; 
b. hak protokoler dan hak keuangan/administratif. 

Pasal 111 
(2) Rancangan Undang-undang dapat berasal dari Peme 

rintah atau berupa Usul Inisiatif dari DPR. 
Pasal 116 

Pembicaraan tingkat I ialah : 
Keterangan atau penjelasan dalam Rapat Paripurna : 

a. oleh Pemerintah terhadap Rancangan Undang-undang 
yang berasal dari Pemerintah; 

b. oleh Komisi, Gabungan Komisi atau Panitia Khusus atas 
nama DPR terhadap Rancangan Undang-undang Usu! Ini 
siatif. 

Pasal 117 
Pembicaraan tingkat II ialah : 

l.a. Pemandangan Umum dalam Ra pat Paripurna oleh para 
Anggota DPR yang membawakan suara Fraksinya ter 
hadap Rancangan Undang-undang beserta Keterangan 
Pemerntah sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 
huruf a; 

b. Tanggapan Pemerintah dalam Rapat Paripurna ter 
hadap Rancangan Undang-undang Usu! Inisiatifbeserta 
penjelasan Komisi, Gabungan Komisi atau Panltia Khu 
sus sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 huruf b. 

2.a. Jawaban Pemerintah dalam Rapat Paripurna terhadap 
Pemandangan Umum para Anggota sebagaimana dimak 
sud pada angkat 1 huruf a; 
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b. Jawaban Komisi, Gabungan Komisi atau Panitia Khusus 
atas nama DPR terhadap tanggapan Pemerintah seba 
gaimana dimaksud pada angka 1 huruf b. 

Pasal 118 
Pembicaraan tingkat III ialah : 

a. Pembahasan dalam Komisi, Gabungan Komisi atau Panitia 
Khusus, yang dilakukan bersama-sama dengan Peme 
rmtah; 

b. Pembahasan dalam Komisi, Gabungan Komisi atau Pani 
tia Khusus, yang dilakukan secara intern apabila dipan 
dang perlu tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a. 

Ketiga: 
Menyatakan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur 

dalam pasal 56 dan BAB XIV Peraturan Tata Tertib Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang termuat dalam 
lampiran Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Repub 
lik Indonesia No. 17/DPR-RI/IV/77-78, menjadi ketentuan 
yang bersifat tetap. 

Keempat: 
Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia adalah sebagaimana yang termuat dalam lampiran 
yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan 
ini. 

Kelima: 
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di 
Pada tanggal 

Jakarta. 
28 Juni 1979. 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA. 

KETUA, 

ttd. 

DARYATMO. 
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PERATURAN TATA TERTIB 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 
(Lampiran Keputusan Dewan Perwaldlan Rakyat 

Republik Indonesia No. 14/DPR-RI/IV/78-79 
tanggal 28 Juni 1979). 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1. 
(1). Dewan Perwakilan Rakyat yang dimaksud dalam Per 

aturan Tata Tertib ini, yang selanjutnya disebut dengan 
singkatan DPR ialah Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Undang 
undang Dasar 1945, yang keanggotaannya diresmikan 
pada tanggal 1 Oktober 1977. 

(2). DPR melaksanakan tugasnya berdasarkan Pancasila, 
Undang-undang Dasar 1945 dan Ketetapan-ketetapan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 

(3). Anggota DPR adalah wakil rakyat yang telah mengangkat 
sumpah/janji sesuai dengan peraturan perundangan 
yang berlaku dan dalam melaksanakan tugasnya 
sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan rakyat. 

BAB II 
KEDUDUKAN,SUSUNAN,WEWENANG 

DAN TUGAS DPR. 
Kedudukan 

Pasal 2. 
DPR adalah Lembaga Tinggi Negara sebagaimana dimak 

sud dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia No. lII/MPR/1978 dan merupakan suatu 
wahana untuk melaksanakan Demokrasi Pancasila. 

Susunan 
Pasal 3. 

(1). DPR beranggotakan 460 (ernpat ratus enam puluh) orang, 
terdiri atas anggota Golongan Politik dan Golongan 
Karya, yang mengelompokkan diri dalam Fraksi-fraksi. 
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(2). DPR terdiri atas Fraksi-fraksi, Pimpinan DPR, Badan 
Musyawarah, Komisi-komisi, Badan Urusan Rumah 
Tangga, Badan Kerja sama Antar Parlemen dan 
Panitia-panitia Khusus. 

(3). DPR mempunyai sebuah Sekretariat sebagai unsur 
pelayanan. 

Wewenang dan tugas, 
Pasal 4. 

(1). Wewenang dan tugas DPR adalah : 
a. bersama-sama dengan Presiden membentuk 

Undang-undang; 
b. bersama-sama dengan Presiden menetapkan Ang 

garan Pendapatan dan Belanja Negara; 
c. melakukan pengawasan atas : 

(a) pelaksanaan Undang-undang, 
(b) pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara serta pengelolaan keuangan Negara, dan 
(c) kebijaksanaan Pemerintah, sesuai dengan jiwa 

Undang-undang Dasar 1945 dan Ketetapan 
ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Repu blik Indonesia; 

d. membahas untuk meratifikasi dan atau memberikan 
persetujuan atas pernyataan perang, pembuatan per 
damaian dan perjanjian dengan negara lain yang dila 
kukan oleh Presiden; 

e. membahas basil pemeriksaan atas pertanggungan 
jawaban keuangan Negara yang diberitahukan oleh 
Badan Pemeriksa Keuangan; 

f. melaksanakan hal-hal yang ditugaskan oleh 
Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat kepada DPR. 

(2). Untuk kepentingan pelaksanaan wewenang dan tugas 
nya, DPR dapat mengadakan konsultasi dan koordinasi 
dengan Lembaga Tinggi Negara lainnya. 

BAB III 
KEANGGOTAAN DPR 

Pasal 5. 
Anggota DPR harus tetap memenuhi persyaratan keang 

gotaan DPR sebagaimana ditentukan dalam peraturan per 
undangan yang berlaku. 
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Pasal 6. 
Anggota DPR berhenti bersama-sama pada saat Anggota 

DPR basil Pemilihan Umum berikutnya mengangkat sum 
pah/janji. 

Pasal 7. 
(1). Anggota DPR berhenti antar waktu karena : 

a. meninggal dunia; 
b. atas permintaan sendiri secara tertulis kepada Pim 

pinan DPR; 
c. tidak memenuhi lagi persyaratan keanggotaan DPR 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 5; 
d. dinyatakan melanggar sumpah/janji sebagai Anggota 

DPR; 
e. diganti oleh Organisasi/Golongan yang bersangkutan 

setelah terlebih dahulu bermusyawarah dengan Pim- 
pinan DPR; ... 

f. merangkap jabatan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, 
Jaksa Agung, Ketua dan Hakim-hakim Anggota Mah 
kamah Agung, Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa 
Keuangan, Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan 
Agung dan jabatan lain yang tidak mungkin dirangkap, 
yang diatur dalam peraturan perundangan. 

(2). Anggota yang berhenti antar waktu sebagaimana dimak 
sud dalam ayat (1) pasal ini, tempatnya diisi oleh ; 
a. calon dari Organisasi/Golongan yang bersangkutan; 
b. calon dari Pejabat, baik atas usu! Instansi/Organisasi 

yang bersangkutan maupun atas prakarsa Pejabat itu. 
(3). Pemberhentian dan pengangkatan antar waktu Anggota 

DPR, diresmikan dengan Keputusan Presiden. 

BAB IV 
HAK DPR DAN HAK ANGGOTA DPR 

Pasal 8. 
Untuk melaksanakan wewenang dan tugas sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) pasal 4, DPR mempunyai : 
a. hak meminta keterangan (interpelasi); 
b. hak mengadakan penyelidikan (angket); 

'c. hak mengadakan perubahan (amandemen); 
d. hak mengajukan pernyataan pendapat; 
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e. hak mengajukan/menganjurkan seseorang, jika diten 
tukan oleh suatu peraturan perundangan; 

f. hak mengajukan Rancangan Undang-unda ng Usu! Ini 
siatif. 

Pasal 9. 
(1). Selain hak-hak DPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 

8, Anggota DPR mempunyai : 
a. hak mengajukan pertanyaan: 
b. hak protokoler dan hak keuangan/administratif. 

(2). Anggota DPR tidak dapat dituntut di muka Pengadilan 
karena pernyataannya dalam rapat-rapat DPR, baik ter 
buka maupun tertutup yang diajukan secara lisan atau 
tertulis, kecuali jika mereka mengumumkan hal-hal yang 
dibicarakan dalam rapat tertutup dengan mem 
perhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(3) pasal 87, atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan 
mengenai pengumuman rahasia Negara sebagaimana 
diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku. 

(3). a. Tindakan kepolisian terhadap Anggota DPR harus 
sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang meng 
atur tentang tindakan kepolisian terhadap Anggota 
DPR. 

b. Yang dimaksud dengan tindakan kepolisian ialah: 
(a) pemanggilan sehubungan dengan tindak pidana; 
(b) meminta keterangan tentang tindak pidana; 
(c) penangkapan; 
(d) penahanan; 
(e) penggeledahan; 
(I) penyitaan. 

c. Dalarn pelaksanaan tindakan kepolisian harus diper 
hatikan kedudukan protokoler Anggota DPR sesuai 
dengan peraturan perundangan yang berlaku. 

Meminta keterangan (interpelasi) 
Pasal 10. 

(1). Sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) orang Anggota 
DPR dapat mengajukan usu! kepada DPR untuk meminta 
keterangan kepada Presiden tentang suatu kebi 
jaksanaan Pemerintah. 

(2). Usu! sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini 
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disusun secara singkat, jelas dan ditandatangani oleh 
para Pengusul, kemudian disampaikan kepada Pimpinan 
DPR. 

Pasal 11. 
(1). Dalam Rapat Paripurna berikutnya Ketua Rapat rnem 

beritahukan kepada para Anggota DPR tentang mak 
sudnya usul permintaan keterangan kepada Presiden. 
U sul terse but kemudian dibagikan kepada para Anggota. 

(2). Dalam Rapat Badan Musyawarah yang diadakan untuk 
menentukan waktu bilamana usul permintaan keter 
angan itu dibicarakan dalam Rapat Paripurna, kepada 
para Pengusul diberi kesempatan untuk memberikan 
penjelasan tentang usu) tersebut. · 

(3). Dalam suatu Rapat Paripurna para Pengusul mern 
berikan penjelasan tentang maksud dan tujuan usu) per 
mintaan keterangan itu. 
Keputusan apakah usul permintaan keterangan kepada 
Presiden tersebut disetujui atau ditolak untuk menjadi 
permintaan keterangan DPR, ditetapkan dalam Rapat 
Paripurna itu atau dalam Rapa! Paripurna yang lain. 

Pasal 12. 
(I). Selama suatu usu) permintaan keterangan belum dipu 

tuskan menjadi permintaan keterangan DPR, para Peng 
usul berhak mengajukan perubahan atau menariknya 
kembali. 

(2). Pemberitahuan tentang perubahan atau penarikan kern 
bali harus ditandatangani oleh semua Pengusul dan 
disampaikan dengan tertulis kepada Pimpinan DPR, 
yang kemudian membagikannya kepada para Anggota. 

(3). Apabila jumlah penandatanganan suatu usu) permintaan 
keterangan yang belum memasuki pembicaraan Rapat 
Paripurna sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal 11 
ternyata menjadi kurang dari 25 (dua puluh lima) orang, 
maka harus diadakan penambahan penandatangan 
hingga jumlahnya menjadi sekurang-kurangnya 25 (dua 
puluh lima) orang. Apabila sampai dua kali Masa Per 
sidangan jumlah penandatangan yang dimaksud tidak 
dapat dipenuhi, maka usu) tersebut menjadi gugur. 

Pasal· 13. 
(1). Apabila usu) permintaan keterangan kepada Presiden 

438 



tersebut disetujui sebagai permintaan keterangan DPR, 
maka Pimpinan DPR mengirimkannya kepada Presiden 
dan mengundang Presiden untuk memberikan kete 
rangan. 

(2). Mengenai keterangan Presiden sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) pasal ini, diadakan pembicaraan dengan 
memberikan kesempatan kepada Pengusul maupun Ang 
gota lainnya untuk mengemukakan pendapatnya. 

(3). A tas pendapat para Pengusul dan a tau Anggota lainnya 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, Presiden 
memberikan jawabannya. 

Pasal 14. 
(1). Alas usu) sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) orang 

Anggota DPR yang tidak hanya terdiri dari satu Fraksi, 
DPR dapat menyatakan pendapatnya terhadap jawaban 
Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal 13. 

(2). Untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
pas al ini, dapat diajukan usu! pernyataan pendapat, yang 
diselesaikan menurut ketentuan yang dimaksud dalam 
pasal 24 sampai dengan pasal 29. 

(3). Jika sampai waktu penutupan Masa Sidang yang ber 
sangkutan ternyata tidak ada usu! pernyataan pendapat 
yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
pasal ini, maka pembicaraan mengenai permintaan 
keterangan kepada Presiden terse but dinyatakan selesai 
dalam Rapat Paripurna penutupan Masa Sidang yang 
bersangkutan. 

Mengadakan penyelldikan (angket), 
Pasal 15. 

(1). Sejumlah Anggota DPR sesuai dengan ketentuan 
Undang-undang, yang tidak hanya terdiri dari satu Fraksi 
dapat mengusulkan untuk mengadakan penyelidikan 
mengenai suatu hal. 

(2). Usul sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, 
harus dinyatakan dalam suatu perumusan yang memuat 
isi yang jelas tentang hal yang harus diselidiki dengan 
disertai penjelasan dan rancangan jumlah biaya. 

(3). Usul itu setelah ditandatangani oleh para Pengusul 
disampaikan kepada Pimpinan DPR. 
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Pasal 16. 
Usu! sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 beserta 

penjelasan-penjelasan dan rancangan biaya, dibagikan 
kepada para Anggota dan dikirimkan kepada Presiden. 

Pasal 17. 
Badan Musyawarah menetapkan waktu bagi Fraksi-fraksi 

untuk mempelajari usu! tersebut, dan waktu pem 
bicaraannya dalam Rapat Paripurna. 

Pasal 18. 
(1). Selama suatu usu! untuk mengadakan penyelidikan 

mengenai suatu hal belum disetujui oleh DPR, para 
Pengusul berhak untuk mengadakan perubahan atau 
menariknya kembali. 

(2). Pemberitahuan tentang perubahan atau penarikan kem 
bali harus ditandatangani oleh semua Pengusul dan 
disampaikan dengan tertulis kepada Pimpinan DPR yang 
kemudian membagikannya kepada para Anggota dan 
mengirimkannya kepada Presiden. 

(3). Apabila jumlah penandatangan suatu usu! untuk meng 
adakan penyelidikan mengenai sesuatu hal yang belum 
dibicarakan dalam Rapat Paripurna, ternyata menjadi 
kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
pasal 15, maka harus diadakan penambahan penan 
datangan hingga jumlahnya mencukupi. 
Apabila sampai dua kali Masa Persidangan jurnlah 
penandatangan yang diperlukan tidak dapat dipenuhi, 
maka usu! itu menjadi gugur. 

Pasal 19. 
(1). Apabila DPR memutuskan menyetujui usu! mengadakan 

penyelidikan, DPR membentuk suatu Panitia Khusus 
Penyelidikan yang beranggotakan sekurang-kurangnya 
10 (sepuluh) orang. 

(2). Keputusan DPR untuk mengadakan penyelidikan menen 
tukan juga masa kerja dan biaya Panitia Khusus Penye 
lidikan. 

(3). Atas permintaan Panitia khusus Penyelidikan seba 
gaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, masa kerjanya 
dapat diperpanjang atau diperpendek oleh DPR. 
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Pasal 20. 
(1). Panitia Khusus Penyelidikan harus memberikan laporan 

tertulis berkala sekurang-kurangnya sebulan sekali 
kepada Pimpinan DPR. 
Laporan itu dibagikan kepada para Anggota DPR dan 
dikirimkan kepada Presiden. 

(2). Atas usu! sakurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) orang 
Anggota DPR yang tidak hanya terdiri dari satu Fraksi, 
laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
pasal ini dapat dibicarakan dalam Rapat DPR kecuali 
apabila DPR menentukan lain. 

Pasal 21. 
(1). Setelah selesai dengan pekerjannya, Panitia Khusus 

Penyelidikan memberikan laporan tertulis kepada DPR. 
Laporan itu dibagikan kepada para Anggota dan kemu 
dian dibicarakan dalam Rapat Paripurna untuk meng 
ambil keputusan akhir, kecuali kalau Rapat Paripurna 
itu menentukan lain. 

(2). Keputusan akhir atas laporan Panitia Khusus Penye 
lidikan tersebut disampaikan kepada Presiden. 

(3). Panitia Khusus Penyelidikan dibubarkan oleh DPR sete 
lah tugasnya dinyatakan selesai. 

Mengadakan perubahan (amandemen). 
Pasal 22. 

(1). Para Anggota DPR dapat mengajukan usu! perubahan 
atas usul suatu Rancangan Undang-undang, 

(2). Pokok-pokok usu! perubahan dikemukakan dalam 
Pemandangan Umum pada pembicaraan tingkat II. 

(3). Usu! perubahan disampaikan oleh Anggota dalam pern 
bicaraan tingkat III, untuk dibahas dan diambil kepu 
tusan. 

Pasal 23. 
Pembahasan perubahan dalam Komisi/Gabungan 
Komisi/Panitia Khusus dilakukan secara musyawarah untuk 
mufakat. Jika terpaksa diambil keputusan berdasarkan suara 
terbanyak, maka yang dilakukan pemungutan suara terhadap 
rumusan baru hasil pendekatan dalam musyawarah. 
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Mengajukan pernyataan pendapat. 
Pasal 24. 

(1). Sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) orang Anggota 
DPR yang tidak hanya terdiri dari satu Fraksi dapat 
mengajukan usu! pernyataan pendapat, baik yang ber 
hubungan dengan soal yang sedang dibicarakan maupun 
mengenai soal lain. 

(2). Usu! pernyataan pendapat tersebut serta penjelasannya 
disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR. 

(3). Dalam Rapat Paripurna yang berikut Ketua Rapat mem 
beritahukan kepada para Anggota ten tang masuknya usu! 
terse but. 

Pasal 25. 
Ususl sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dibagikan 

kepada para Anggota dan dikirimkan kepada Presiden. 

Pasal 26. 
(1). Pembahasan dan penyelesaian usu! pernyataan pen 

dapat dilakukan dalam 4 (empat) tingkat pembicaraan 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 115. 

(2). Badan Musyawarah menetapkan waktu untuk mem 
bicarakan usu! pernyataan pendapat tersebut dalam 
Rapat Paripurna. 

(3). Dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (2) pasal ini, yang merupakan pembicaraan tingkat I, 
para pengusul diberi kesempatan memberikan pen 
jelasan dengan lisan atas usu! pernyataan pendapat ter 
sebut. 

(4). Dalam pembicaraan tingkat II, terhadap usu! dan pen 
jelasan para Pengusul, kepada Anggota lain diberi 
keseinpatan untuk memberikan pemandangannya dan 
kepada Presiden untuk menyatakan pendapatnya. 
Para Pengusul dapat memberikan jawaban atas peman 
dangan para Anggota serta pendapat Presiden tersebut. 

(5). Jika Rapat Paripurna memandang perlu, maka dapat 
diberikan kesempatan satu kali Iagi kepada Anggota 
untuk memberikan pemandangannya, kepada Presiden 
untuk menyatakan pendapatnya dan kepada Pengusul 
untuk memberikan jawaban atas pemandangan para 
Anggota dan pendapat Presiden tersebut. 
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(6). Setelah pembicaraan sebagaiamana dimaksud dalam 
ayat (4) dan (5) pasal ini selesai, maka Rapat Paripurna 
menentukan tindak Ianjut penyelesaiannya. 

Pasal 27 
(1). Apabila Rapat Paripurna memandang perlu, maka pem 

bicaraan Iebih lanjut mengenai usul pernyataan pen 
dapat tersebut dapat dilakukan dalam pembicaraan ting 
kat III. 

(2). Dalam pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) pasal ini dapat diadakan Rapat Kerja, 
Ra pat Dengar Pendapat (Hearing) dan atau Ra pat Dengar 
Pendapat Umum (Public Hearing) dengan pihak yang 
dipandang perlu, termasuk Pengusul. 

Pasal 28. 
(1) Selama suatu usul pernyataan pendapat belum disetujui 

oleh DPR, para Pengusul berhak mengajukan perubahan 
atau menariknya kembali. 

(2). Pemberitahuan tentang perubahan atau penarikan kem 
bali harus ditandatangani oleh semua Pengusul dan 
disampaikan dengan tertulis kepada Pim pi nan DPR yang 
kemudian membagikannya kepada para Anggota, dan 
mengirimkannya kepada Presiden. 

(3). Apabila jumlah penandatanganan suatu usu! pernyataan 
pendapat yang belum memasuki pembicaraan tingkat I 
ternyata menjadi kurang dari 25 (dua puluh lima) orang, 
maka harus diadakan penambahan penandatangan 
hingga jumlahnya menjadi sekurang-kurangnya 25 (dua 
puluh Iima) orang dan tidak hanya terdiri dari satu 
Fraksi. 
Apabila sampai dua kali Masa Persidangan jumlah 
penandatanganan yang dimaksud tidak dapat dipenuhi, 
maka usul tersebut menjadi gugur, 

Pasal 29. 
Setelah pembicaraan tingkat III selesai, maka pem 

bicaraan diakhiri dengan tingkat IV, di mana DPR mengambil 
keputusan untuk menyetujui atau menolak usu! pernyataan 
pendapat tersebut. 

Pasal 30. 
(1). Apabila DPR memutuskan bahwa Presiden dianggap 

sungguh-sungguh melanggar Haluan Negara. maka DPR 
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menyampaikan pernyataan pendapat untuk meng 
ingatkan Presiden (memorandum). 

(2). Tata cara pengajuan usu! pernyataan pendapat seba 
gaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini serta penye 
lesaiannya, mengikuti ketentuan sebagaimana diatur 
dalam pasal 24 sampai dengan pasal 29. 

(3). Pelaksanaan selanjutnya daripada ketentuan se ba 
gaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, disesuaikan 
dengan peraturan perundangan yang berlaku. 

Mengajukan/mengaojurkan seseorang, jlka 
dltentukan oleh suatu peraturan perundangan. 

Pasal 31. 
(1). Apabila suatu peraturan perundangan menentukan agar 

DPR mengajukan/menganjurkan calon untuk mengisi 
suatu jabatan, maka Ra pat Paripurna menugaskan Badan 
Musyawarah untuk membicarakan dan kemudian mem 
berikan pertimbangannya. 

(2). Calon yang diajukan/dianjurkan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) pasal ini, sekurang-kurangya berjumlah 2 
(dua) kali dari jabatan yang akan diisi, kecuali apabila 
peraturan perundangan menentukan Jain. 

(3). Rapat Paripurna menetapkan calon dengan mem 
perhatikan pertimbangan Badan Musyawarah. 

Pasal 32. 
Calon yang telah ditetapkan oleh DPR, disampaikan secara 
tertulis kepada Presiden. 

Mengajukan Rancangan Undang-undang 
Usul lnlsiatif 

Pasal 33. 
Pelaksanaan hak mengajukan Rancangan Undang-undang 

Usu! Inisiatif dan penyelesaian selanjutnya diatur sesuai 
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab XIII. 

Mengajukan pertanyaan. 
Pasal 34. 

(1). Setiap Anggota DPR secara perseorangan maupun 
bersama-sama dapat mengajukan pertanyaan kepada 
Presiden. 

(2). Pertanyaan itu harus tertulis, disusun singkat serta jelas 
dan disampaikan kepada Pimpinan DPR. 
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(3). Apabila dipandang perlu, Penanya, Pimpinan Fraksi-nya 
dan atau Pimpinan DPR dapat memberi/meminta pen 
jelasan tentang pertanyaan tersebut. 

(4). Pimpinan DPR setalah meneruskan pertanyaan itu 
kepada Presiden dengan disertai permintaan agar 
supaya mendapat jawaban dalam waktu yang sesingkat 
singkatnya, membagikan pertanyaan tersebut kepada 
para Anggota. 

(5). Sebelum disampaikan kepada Presiden, pertanyaan itu 
tidak dapat diumumkan. 

Pasal 35. 
(1). Apabila jawaban atas pertanyaan yang diajukan seba 

gaimana dimaksud dalam pasal 34 disampaikan oleh Pre 
siden dengan tertulis, maka tidak diadakan pembicaraan 
dengan lisan. 

(2). Penanya dapat meminta supaya pertanyaan tersebut 
dijawa b dengan lisan. 

(3). Apabila Presiden menjawab dengan lisan, maka Penanya 
dalam rapat yang ditentukan untuk itu dapat meng 
emukakan lagi dengan singkat penjelasan tentang per 
tanyaannya supaya Presiden dapat memberikan keter 
angan yang lebih luas tentang soal yang terkandung di 
dalam pertanyaan itu. 

Kedudukan protokoler dan 
hak keuangan/administratif. 

Pasal 36. 
Kedudukan protokoler dan hak keuangan/administratif 

bagi Pimpinan dan Anggota DPR diatur sesuai dengan keten 
tuan peraturan perundangan yang berlaku. 

BAB V 
FRAKSI 

Kedudukan. 
Pasal 37. 

Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPR, yang terdiri 
atas kekuatan-kekuatan sosial dan politik, dan men 
cerminkan susunan golongan dalam masyarakat, 
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Susunan. 
Pasal 38. 

(1). DPR yang terdiri dari · unsur Golongan Politik dan 
Golongan Karya sesuai dengan Undang-undang No. 16 
tahun 1969 juncto Undang-undang No. 5 tahun 1975, mem 
bentuk 4 (ernpat) Fraksi, ialah : 
Fraksi ABRI, 
Fraksi Karya Pembangunan, 
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, dan 
Fraksi Persatuan Pembangunan, disingkat Fraksi Per 
satuan. 

(2). Setiap Anggota DPR harus menjadi Anggota salah satu 
Fraksi. 

Tu gas. 
Pasal 39. 

(1). Fraksi bertugas menentukan dan mengatur sepenuhnya 
segala sesuatu yang menyangkut urusan masing-masing 
Fraksi. 

(2). Fraksi bertugas meningkatkan kemampuan, efektifitas 
dan efisiensi kerja para Anggota dalam melaksanakan 
tugasnya, yang tercermin dalam setiap kegiatan DPR. 

(3). Guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi, DPR menye 
diakan sarana yang mamadai, dan anggaran menurut per 
imbangan jumlah Anggota masing-masing Fraksi. 

BAB VI 
PIMPINAN DPR. 

Kedudukan. 
Pasal 40 

(1) Pimpinan DPR adalah alat kelengkapan DPR dan meru 
pakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif serta 
mencerminkan Fraksi-fraksi. 

(2) Masa jabatan Pimpinan DPR sama dengan masa keang 
gotaan DPR. 

Susunan. 
Pasal 41 

Pimpinan DPR terdiri atas seorang Ketua dan 4 (empat) 
orang Wakil Ketua. 
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Tugas. 
Pasal 42 

(1) Tugas Pimpinan DPR adalah : 
a. menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian 

kerja antara Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPR serta 
mengumumkannya kepada Rapat Paripurna; 

b. menentukan kebijaksanaan Anggaran Belanja DPR 
yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Badan 
Urusan Rumah Tangga dan Sekretariat DPR; 

c. memimpin rapat DPR sesuai dengan ketentuan Per 
aturan Tata Tertib ini serta menyimpulkan persoalan 
yang dibicarakan dalam rapat; 

d. melaksanakan keputusan rapat DPR sepanjang men 
jadi kewajibannya; 

e. mengadakan konsultasi dengan Presiden setiap waktu 
diperlukan; 

f. menghadiri rapat alat kelengkapan DPR yang dianggap 
perlu; 

g. mengadakan rapat Pimpinan DPR sedikit-dikitnya 
sekali sebulan, antara lain dalam .rangka mengawasi 
pelaksanaan tugas Sekretariat DPR. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) pasal ini Pimpinan DPR bertanggung 
jawab kepada DPR. 

Pasal 43 
(1) Ketua dan Wakil-wakil Ketua bertugas penuh di DPR. 
(2) Apabila Ketua berhalangan, maka kewajibannya dilak 

sanakan oleh Wakil-wakil Ketua. 
(3) Dalam ha! memimpin suatu rapat, apabila Ketua dan 

Wakil-wakil Ketua berhalangan, maka rapat itu dipimpin 
oleh Anggota DPR yang tertua usianya di antara yang 
hadir. 

Cara pemlllban. 
Pasal 44 

(1) a. Selama Pimpinan DPR belum ditetapkan, musya 
warah untuk sementara waktu di pimp in oleh Anggota 
yang tertua usianya dan dibantu Anggota yang ter 
muda usianya yang disebut Pimpinan Sementara 
Musyawarah. 

b. Dalam hal Anggota yang tertua dan a tau yangtermuda 
usianya sebagaimana dimaksudkan pada huruf a ayat 
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ini berhalangan, maka sebagai penggantinya adalah 
Anggota yang tertua dan atau yang termuda usianya di 
antara yang hadir. 

(2) Pimpinan DPR dipilih dari dan oleh para Anggota DPR. 
(3) Calon Ketua dan Wakil-.wakil Ketua DPR diusulkan oleh 

para Anggota dalam satu paket. 
(4) Setiap usu! paket sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) 

pasal ini harus diusulkan oleh sekurang-kurangnva 25 
(dua puluh lima) orang Anggota DPR. 

(5) U sul paket terse but disampaikan kepada Pimpinan 
· Sementara Musyawarah secara tertulis dengan disertai 

daftar tandatangan para Pengusul, 
(6) Kepada para Pengusul diberikan kesempatan untuk 

mengemukakan penjelasan atas usulnya melalui [uru 
bicara masing-masing. 

(7) Pemilihan Pimpinan DPR diusahakan sejauh mungkin 
dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, sehingga 
merupakan keputusan secara bulat. 

(8) Apabila setelah diadakan musyawarah tidak dapat dica 
pai mufakat, sedangkan jumlah penandatanganan pada 
satu usu! paket atau pada paket-paket yang sama isinya 
telah melampaui jumlah suara terbanyak sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945, maka Pim 
pinan Seinentara Musyawarah menetapkan paket 
dengan pendukung suara terbanyak menjadi keputusan 
DPR. 

(9) Apabila keputusan dengan cara sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (7) dan ayat (8) pasal ini tidak tercapai, maka 
pemilihan dilakukan berdasarkan suara terbanyak 
sebagaimana diatur dalam Bab XV. 

(10) Apabila Pimpinan DPR sudah terpilih, maka Pimpinan 
Semen tar a Musyawarah menyerahkan pimpinan kepada 
Pimpinan DPR yang terpilih. 

Pasal 45 
(1) Sebelum memangku jabatannya, Ketua dan Wakil-wakil 

Ketua diambil sumpah menurut agamanya masing-masing 
atau janjinya oleh Ketua Mahkamah Agung dalam rapat 
Paripurna DPR. 

(2) Bunyi sumpah atau janji sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) pasal ini adalah seperti yang ditentukan dalam 
peraturan perundangan yang berlaku. 
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Pasal 46 
Apbila terjadi lowongan jabatan Ketua dan atau Wakil 

Ketua, maka DPR secepatnya mengadakan pemilihan untuk 
mengisi lowongan tersebut berdasarkan pertimbangan yang 
diberikan oleh Badan Musyawarah dengan mengingat keten 
tuan sebagairnana dimaksud dalam ayat (1) pasal 40. 

BAB VII 
BADAN MUSYAWARAH 

Kedudukan 
Pasal 47 

Badan Musyawarah dibentuk oleh DPR dan merupakan a lat 
kelengkapan DPR yang bersifat tetap. 

Susunan 

Pasal 48 
(1) Badan Musyawarah dipimpin oleh Pimpinan DPR. 

(2) Badan Musyawarah beranggotakan 66 (enam puluh enam) 
orang, dengan perincian : 
Fraksi ABRI 
Fraksi Karya Pembangunan 

11 (sebelas) orang, 
37 (tiga pulah tujuh) 

Fraksi Partai Demokrasi 
Indonesia 
Fraksi Persatuan Pemba- 

orang, 

4 (empat) orang, dan 
14 (ernpat belas) orang, 

ngunan. 
(3) Badan Musyawarah mempunyai Anggota Pengganti seba 

nyak 33 (tiga puluh tiga) orang, dengan perincian : 
Fraksi ABRI 6 (enam) orang, 
Fraksi Karya Pembangunan 18 (delapan belas) 

orang, 
Fraksi Partai Demokrasi 
Indonesia 2 (dua) orang, dan 
Fraksi Persatuan Pembangunan 7 (tujuh) orang. 

(4) Anggota Pengganti Badan Musyawarah menggantikan 
kedudukan Anggota Badan Musyawarah dari Fraksinya 
yang berhalangan. 
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Tugas. 
Pasal 49 

Tugas Badan Musyawarah adalah : 
a. menetapkan acara DPR untuk satu Tahun Sidang a tau satu 

Masa Persidangan atau sebagian dari suatu Masa Sidang, 
dan menetapkan ancar-ancar waktu penyelesaian sesuatu 
masalah, termasuk jangka waktu penyelesaian suatu Ran 
cangan Undang-undang, dengan tidak mengurangi hak 
Rapat Paripurna untuk mengubahnya; 

b. memberikan pedoman serta pertimbangan kepada Pim 
pinan DPR dalam menentukan garis kebijaksanaan yang 
menyangkut pelaksanaan wewenang dan tugas DPR; 

c. menetapkan pokok kebijaksaan kerumah tanggaan DPR; 
d. menetapkan pokok kebijaksanaan kerjasama antar Par 

lemen; 
e. melaksanakan hal-hal yang oleh DPR diserahkan kepada 

Badan Musyawarah. 

Rapat dan pengambllan keputusan. 
Pasal 50 

(1) Rapat Badan Musyawarah untuk menentukan acara DPR 
dapat mengundang Ketua alat kelengkapan DPR lainnya 
atau yang mewakilinya dan a tau anggota DPR yang dipan 
dang perlu oleh Badan Musyawarah; mereka yang diun 
dang itu mempunyai hak bicara. 

(2) Apabila dalam Masa Reses ada masalah yang menyangkut 
wewenang dan togas DPR dianggap prinsipil dan perlu 
segera diambil keputusan, maka Pimpinan DPR selaku 
Pimpinan Badan Musyawarah secepatnya memanggil 
Badan Musyawarah untuk mengadakan rapat, 

(3) Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan keten 
tuan sebagaimana diatur dalam Bab XV, dan apabila 
dalam perhitungan suara terdapat Jebih dari satu pen 
dapat yang mempunyai pendukung yang sama jumlahnya, 
maka Pimpinan Badan Musyawarah memberikan kepu 
tusan akhir. 
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• BAB VIII 
KOMISI 

Kedudukan. 
Pasal 51 

Komisi dibentuk oleh DPR dan merupakan alat keleng 
kapan DPR yang bersifat tetap. 

Susunan. 
Pasal 52 

(1) Jumlah Komisi serta ruang lingkup tugas masing-masing 
ditetapkan oleh DPR dengan surat keputusan tersendiri. 

(2) Komisi dibantu oleh sebuah Sekretariat. 
Pasal 53 

(1) Setiap anggota DPR, kecuali Anggotaa Pimpinan DPR, 
harus menjadi Anggota salah satu Komisi. 

(2) Pada tiap permulaan Tahun Sidang, DPR menetapkan 
komposisi keanggotaan Komisi menurut perimbangan 
jumlah Anggota tiap-tiap Fraksi. 

(3) Setiap Anggota DPR dapat menghadiri Rapat Komisi ter 
tutup yang bukan Komisinya, dengan terlebih dahulu 
memberitahukan kepada Ketua Rapat. 

(4) Penggantian antarwaktu Anggota Komisi dapat dilakukan 
oleh Fraksinya apabila Anggota yang bersangkutan ber 
halangan tetap. 
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Pasal 54. 
(1) Pimpinan Komisi merupakan satu kesatuan pimpinan 

yang bersifat kolektif serta mencerminkan Fraksi-fraksi. 
(2) Pimpinan Komisi terdiri atas seorang Ketua dan 4 (em pat) 

orang Wakil Ketua, yang dipilih dari dan oleh Anggota 
Komisi setiap permulaan Tahun Si dang dalam rapat yang 
dipimpin oleh Pimpinan DPR. 

(3) Pembagian tugas antara Anggota Pimpinan Komisi diatur 
sendiri berdasarkan tugas Komisi. 

(4) Apabila dalam rapat Pimpinan Komisi ada Anggota Pim 
pinan yang berhalangan hadir, maka ia dapat digantikan 
oleh Anggota Fraksinya dalam Komisi yang bersangkutan. 

(5) Penggantian antar waktu Anggota Pimpinan Komisi dila 
kukan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, apabila Anggota 
yang bersangkutan berhalangan tetap. 



.. 
Tog as 
Pasal 55 

(1) Di bidang perundang-undangan, tugas Komisi adalah : 
mengadakan pembahasan, persiapan serta penyern 
purnaan perumusan Rancangan Undang-undang yang 
termasuk ruang Iingkup tugasnya, sesuai dengan keten 
tuan yang diatur dalam Bab XIII. 

(2) Di bidang anggaran, tugas Komisi adalah : 
a. Mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai 

penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara yang termasuk ruang lingkup tugasnya 
bersama-sama dengan Pemerintah; 

b. mengadakan pembahasan dan pengajuan usul pe 
nyempurnaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara yang termasuk ruang Iingkup tugasnya 
bersama-sama dengan Pemerintah; 

c. mengadakan pembahasan atas Iaporan Keuangan 
Negara dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara yang termasuk ruang lingkup tugasnya; 

d. memberikan bahan pemikirin kepada Komisi Ang 
garan Pendapatan dan Belanja Negara tentang hasil 
pembicaraan pendahuluan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan hasil pembahasan sebagaimana 
dimaksud pada hurub b dan c ayat ini. 

(3) Di bidang pengawasan tugas Komisi adalah : 
a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 

Undang-undang, termasuk Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara, serta peraturan pelaksanannya yang 
termasuk ruang Iingkup tugasnya; 

b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Garis 
garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang termasuk 
ruang Iingkup tugasnya; 

c. menampung suara rakyat, yermasuk surat-surat masuk, 
mengenai hal yang termasuk ruang lingkup tugasnya. 

(4) Untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), (2) dan (3) pasal ini, Kornisi dapat: 
a. mengadakan Ra pat Kerja dengan Presiden, yang dapat 

diwakili oleh Menteri; ' 
b. mengadakan Ra pat Dengar Pendapat (Hearing) dengan 

Pejabat Pemerintah yang mewakili Instansinya; 
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c. mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (publik 
Hearing), baik atas permintaan Komisi maupun atas 
permintaan pihak lain; 

d. mengadkan Kunjungan Kerja ke tempat atau daerah 
yang dipadang perlu, yang hasilnya atas keputusan 
Badan Musyawarah dilaporkan kepada DPR dalam 
Rapat Paripurna untuk ditentukan tindak lanjutnya; 

e. mengikuti dengan seksama serta mengadakan penye 
lidikan terhadap peristiwa yang menyangkut kepen 
tingan rakyat yang terjadi baik di dalam maupun di 
luar negeri yang termasuk ruang lingkup tugasnya; 

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

g. mengadakan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat 
(Hearing) apabila dipandang perlu dengan Pejabat 
Pemerintah yang mewakili Instansinya, yang tidak 
termasuk ruang Iingkup tugas Komisi yang ber 
sangkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 
52 atas persetujuan Pimpinan DPR; 

h. mengadakan Rapat Gabungan Komisi bilamana ada 
masalah yang menyangkut beberapa Komisi; 

i. Membentuk Panitia Kerja; 
j. melakukan sesuatu tugas atas keputusan DPR dan atau 

Badan Musyawarah; 
k. mengusulkan kepada Badan Musyawarah hal-hal yang 

dipandang perlu untuk dimasukkan dalam acara DPR. 
(5) Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar 

Pendapat Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) 
huruf a, b dan c pasal ini tidak boleh dilakukan di luar 
gedung DPR, kecuali dengan persetujuan Pimpinan DPR. 

(6) Kunjungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) 
huruf d pasal ini tidak boleh dilakukan dalam Masa 
Sidang, kecuali dengan persetujuan Badan Musyawarah. 

(7) Komisi menentukan tindak lanjut dari basil pelaksanaan 
tugas Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3) 
dan (4) pasal ini, terutama basil Rapat Kerja dengan Pre 
siden. 

Pasal 56 
Di samping tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 55, 

khusus Komisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 
yang selanjutnya disebut dengan singkatan Komisi APBN, 
bertugas pula : 
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a. menampung hasi I pembicaraan pendahuluan dari Komisi 
lainnya dengan pihak Pemerintah untuk dijadikan bahan 
dalam mengadakan pembicaraan pendahuluan dengan 
Pemerintah dalam rangka penyusunan Rancangan Ang 
garan Pendapatan dan Belanja Negara. 

b. memberikan pendapat kepada DPR mengenai Rancangan 
Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara serta Nota Keuangannya yang disam 
paikan oleh Presiden kepada DPR, dalam Rapat Parr 
purna; 

c. menampung dan membicarakan semua bahan mengenai 
Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara serta Nota Keuangannya yang dipe 
roleh dari: 
- Pemandangan Umum para Anggota DPR dan jawaban 

Pemerintah, 
- saran dan pendapat Badan Musyawarah, 
- saran dan pendapat maslng-masing Komisi, serta 
- saran dan pendapat masing-rnasing Fraksi; 

d. mengikuti perkembangan dan mengawasi pelaksanaan 
kebijaksanaan pengelolaan Keuangan Negara pada kese 
luruhannya; 

e. membahas bersama dengan Pemerintah tentang per 
kiraan Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pen 
dapatan dan Belanja Negara yang sedang berjalan, setelah 
memperoleh gambaran tentang pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran yang 
sedang berjalan; 

f. membahas dan mengajukan pendapat terhadap Ran 
cangan Undang-undang tentang Tambahan dan Per 
ubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
yang disampaikan oleh Presiden kepada DPR; 

g. membahas Rancangan Undang-undang tentang Per 
hitungan Anggaran serta memberikan pendapatnya 
kepada DPR dalam Rapat Paripurna; 

h. memberikan P,endapatnya mengenai Hasil Pemeriksaan 
Tahunan Badan Pemeriksa Keuangan kepada DPR untuk 
ditentukan tindaklanjutnya. 
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BABIX 
BADAN URUSAN RUMAH TANGGA 

Kedudukan. 
Pasal 57 

Badan Urusan Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut 
dengan singkatan BURT, dibentuk oleh DPR dan merupakan 
alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. 

Susunan. 
Pasal 58 

6 (enam) orang, 
18 (delapan belas) orang, Fraksi Karya Pembangunan 

(1) BURT beranggotakan 33 (tiga puluh tiga) orang dengan 
perincian: 
Fraksi ABRI 

3 (tiga) orang, 
9 (sembilan) orang, 

Fraksi Partai Demokrasi 
Indonesia 2 (dua) orang dan 
Fraksi Persatuan Pembangunan 7 (tujuh) orang. 

(2) BURT mempunyai Anggota Pengganti sebanyak 17 (tujuh 
belas) orang dengan perincian : 
Fraksi ABRI 
Fraksi Karya Pembangunan 
Fraksi Partai Demokrasi 
Indonesia 1 (satu) orang, 
Fraksi Persatuan Pembangunan 4 (empat) orang. 

(3) Anggota Pengganti BURT menggantikan kedudukan Ang 
gota BURT dari Fraksinya yang berhalangan. 

(4) Keanggotaan BURT ditetapkan pada setiap permulaan 
Tahun Sidang dan tidak dapat dirangkap dengan keang 
gotaan Pimpinan Komisi. 

(5) BURT dibantu oleh sebuah Sekretariat. 
Pasal 59 

(1) Pimpinan BURT merupakan satu kesatuan pimpinan yang 
bersifat kolektif serta mencermlnkan Fraksi-fraksi. 

(2) Pimplnan BURT terdiri atas seorang Ketua dan 4 (empat) 
orang Wakil Ketua, yang dipilih dari dan oleh Anggota 
BURT pada setiap permulaan Tahun Sidang dalam rapat 
yang dipimpin oleh Pimpinan DPR. 

(3) Pembagian tugas antara Anggota Pimpinan BURT diatur 
sendiri berdasarkan tugas BURT. 
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Tug a S, 

Pasal 60 
(1) Tugas BURT adalah : 

a. membantu Pimpinan DPR dalam menentukan kebi 
jaksanaan pelaksanaan kerumah tanggaan DPR serta 
kesejahteraan Anggota DPR dan Pegawai Sekretariat 
DPR; 

b. atas nama Pimpinan DPR melakukan pengawasan ter 
hadap pelaksanaan tugas dan ketatalaksanaan Sek 
retariat DPR serta hal-hal lain yang berhubungan 
dengan kerumahtanggaan DPR, baik atas penugasan 
oleh Pirnpinan DPR dan atau Badan Musyawarah mau 
pun atas prakarsa sendiri; 

c. membantu Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) huruf b pasal 42 dan sesuai pula dengan 
pokokkebijaksanaan yang tel ah ditetapkan oleh Badan 
Musyawarah, dalam ha! : 
(a) menentukan kcbijaksanaan Anggaran Belanja 

DPR, 
(b) meneliti dan menyempurnakan Rancangan Ang 

garan Belanja DPR yang penyusunannya disiapkan 
oleh Sekretariat DPR, 

(c) mengawasi proses penyelesaian Rancangan Ang 
garan Belanja DPR selanjutnya, 

(d) mengawasi pelaksanaan dan pengelolaan Ang 
garan Belanja DPR; 

d. melaksanakan hal-hal lain yang berhubungan dengan 
masalah kerumahtanggaan dan kesejahteraan yang 
ditugaskan oleh Pimpinan DPR dan atau Badan 
Musyawarah, termasuk melakukan studi perbandingan 
yang dipandang perlu. 

(2) Sekretari at DPR harus memberikan penjelasan dan data 
mengenai hal-hat yang diperlukan oleh BURT. 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) pasal ini, BURT bertanggungjawab kepada 
Pirnpinan DPR. 

(4) BURT mem berikan laporan tertulis sekurang-kurangnya 
sekali dalam satu Tahun Sidang kepada Pimpinan DPR 
untuk disampaikan kepada Badan Musyawarah dan diba 
gikan kepada para Anggota DPR. 
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6 (enam) orang, 
18 (delapan belas) orang, Fraksi Karya Pembangunan 

Fraksi Partai Demokrasi 

BAB X 
BADAN KERJASAMA ANTARA PARLEMEN 

Kedudukan. 
Pasal 61. 

Badan Kerjasama Antar Parlemen, yang selanjutnya 
disebut dengan singkatan BKSAP, dibentuk oleh DPR dan 
merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. 

Susunan. 
Pasal 62 

(1) BKSAP beranggotakan 35 (tiga puluh lima) orang dengan 
perincian : 
Fraksi ABRI 

Indonesia 4 (empat) orang, dan 
Fraksi Persatuan Pembangunan 7 (tuiuh) orang, 

(2) Keanggotaan BKSAP ditetapkan pada setiap permulaan 
Tahun Sidang. 

(3) BKSAP dibantu oleh sebuah Sekretariat. 
Pasal 63. 

(1) Pimpinan BKSAP merupakan satu kesatuan Pimpinan 
yang bersifat kolektif serta mencerminkan Fraksi-fraksi. 

(2) Pimpinan BKSAP terdiri atas seorang Ketua dan 4 (ernpat) 
orang Wakil Ketua, yang dipilih dari dan oleh Anggota 
BKSAP pad a setiap permulaan Tahun Sidang dalam rap at 
yang dipimpin oleh Pimpinan DPR. 

(3) Pembagian tugas antara Anggota Pimpinan BKSAP diatur 
sendiri berdasarkan tugas BKSAP. 

Tug as 
Pasal 64 

(1) Sesuai dengan pokok kebijaksanaan yang ditetapkan oleh 
Badan Musyawarah, BKSAP bertugas : 
a. menggalang, membina dan mengolah hubungan per 

sahabatan dan kerjasama antara DPR dengan Par 
lemen negara lain, baik secara bilateral maupun 
secara multilateral; 

b. mempersiapkan keberangkatan delegasi DPR keluar 
negeri dan mengolah serta mengembangkan hasil kun 
jungannya; 
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c. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan 
dengan kunjungan delegasi Parle men negara lain yang 
menjadi tamu DPR; 

d. memberikan saran dan usul kepada Pimpinan DPR 
tentang masalah kerjasama antar Parlemen; 

e. menghimpun data dan informasi mengenai segala 
sesuatu yang berhubungan dengan Parlemen negara 
lain. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) pasal ini dan ayat (2) pasal 65, BKSAP ber 
tanggungjawab kepada DPR. 

(3) BKSAP melaporkan basil kunjungan delegasi DPR 
kepada rapat Paripurna DPR. 

(4) BKSAP memberikan laporan tertulis kepada Badan 
Musyawarah sekurang-kurangnya sekali dalam satu 
Tahun Sidang serta membagikannya kepada para Anggota 
DPR. 

Pasal 65 
(1) Pimpinan DPR, sesuai dengan pokok kebijaksanaan yang 

rlitetapkan oleh Badan Musyawarah, memberikan garis 
kebijaksanaan kerjasama antar Parlemen kepada Pim 
pinan BKSAP. 

(2) BKSAP, selain melaksanakan garis kebijaksanaan ker 
jasama antar Parlemen, juga dapat melaksanakan 
hubungan dengan luar negeri atas nama DPR ber 
dasarkan wewenang yang dilimpahkan kepadanya oleh 
Badan Musyawarah. 

BAB XI 
PANITIA 
Kedudukan. 

Pasal 66 
(1) DPR dan a tau a lat kelengkapan DPR, apabila memandang 

perlu dapat membentuk Panitia yang bersifat sementara. 
(2) Panitia yang dibentuk oleh DPR disebut Panitia Khusus 

dan merupakan alat kelengkapan DPR, sedangkan Panitia 
yang dibentuk oleh alat kelengkapan DPR disebut Panitia 
Kerja. 
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Susunan. 
Pasal 67 

(1) Panitia beranggotakan sekurang-kurangnya 5 (lirna) orang 
Anggota DPR yang mencerminkan Fraksi-fraksi, dan apa 
bila dipandang perlu ditetapkan Anggota Pengganti. 

(2) Pimpinan Panitia terdiri atas sekurang-kurangnya seo 
rang Ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota Panitia 
setelah mendengar pendapat Fraksi-fraksi. 

(3) Panitia Khusus dibantu oleh sebuah Sekretariat, sedang 
kan Panitia Kerja dapat pula dibantu oleh sebuah Sek 
retariat apa bila dipandang perlu. 

Tug as. 
Pasal 68. 

(1) Panitia Khusus bertugas melaksanakan tugas-tugas ter 
tentu dan dalam [angka waktu tertentu yang ditetapkan 
oleh DPR. 

(2) Panitia Khusus bertanggung jawab kepada DPR. 
(3) DPR menetapkan tindak lanjut basil kerja Panitia Khu 

sus. 
(4) Ketentuan yang berlaku bagi Komisi sebagaimana dimak 

sud dalam ayat (4) pasal 55, berlaku pula bagi Panitia 
Khusus. 

(5) Panitia Khusus dibubarkan oleh DPR setelah tugasnya 
dinyatakan selesai. 

Pasal 69. 
(1) Panitia Kerja bertugas melaksanakan tugas-tugas ter 

tentu dan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan 
oleh alat kelengkapan DPR yang membentuknya. 

(iJ Tatacara kerja Panitia Kerja ditetapkan oleh a lat keleng 
kapan DPR yang membentuknya. 

(3) Panitia Kerja bertanggung jawab kepada alat keleng 
kapan DPR yang membentuknya. 

(4) Tindak lanjut hasil kerja Panitia Kerja ditetapkan oleh 
alat kelengkapan DPR yang membentuknya. 

(5) Panitia Kerja dibubarkan oleh alat kelengkapan PPR 
yang membentuknya setelah tugasnya dinyatakan selesai. 
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BAB XII 
PERSIDANGAN DAN RAPAT-RAPAT DPR 

Ketentuan Umum. 
Pasal 70 

(1) Tahun Sidang DPR dimulai pada tanggal 16 Agustus dan 
diakhiri pada tanggal 15 Agustus tahun berikutnya. 
Apabila tanggal 16 Agustus jatuh pada hari libur, maka 
pembukaan Tahun Sidang dapat dilakukan pada hari 
kerja sebelumnya. 

(2) Tahun Sidang dibagi dalam 4 (em pat) Masa Persidangan. 
(3) Tiap-tiap Masa persidangan meliputi Masa Sidang dan 

Masa Reses. 
(4) Masa Sidang adalah masa kegiatan DPR yang dilakukan 

terutama di dalam gedung DPR. 
(5) Masa Reses adalah masa kegiatan DPR di luar Masa 

Sidang, yang dilakukan oleh para Anggota DPR secara 
perorangan atau berkelompok, terutama di luar gedung 
DPR untuk melaksanakan kunjungan kerja. 

Pasal 71 
(1) Masa Persidangan berikut acara dan jadwalnya dite 

tapkan oleh Badan Musyawarah, dengan memperhatikan 
agar pernbahasan Rancangan Undang-undang tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Nota 
Keuangannya dan Rancangan Undang-undang tentang 
Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara, dapat selesai tepat pada waktunya. 

(2) Apabila Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan 
rapat untuk menetapkan acara dan jadwal sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka Pimpinan DPR 
dapat menetapkan acara dan jadwal tersebut dengan 
memperhatikan pendapat Pimpinan Fraksi-Fraksi. 

Pasal 72. 
(1) Pada hari permulaan Tahun Sidang acara pokok adalah 

Pidato Kenegaraan Presiden dalam Rapat Paripurna. 
Apabila Presiden berhalangan, maka Pidato Kenegaraan 
disampaikan oleh Wakil Presiden. 

(2) Dalam Rapat Paripurna pertama dari suatu Masa Sidang, 
Pimpinan DPR menyampaikan pidato pembukaan yang 
terutama menguraikan kegiatan DPR yang akan dila 
kukan dalam Masa Sidang yang bersangkutan. 
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(3) Dalam Rapat Paripurna terakhir dari suatu Masa Sidang, 
Pimpinan DPR menyampaikan pidato penutupan yang 
terutama menguraikan hasil kegiatan DPR dalam Masa 
Reses sebelumnya, hasil kegiatan selama Masa Sidang 
yang bersangkutan dan rencana kegiatan yang akan dila 
kukan dalam Masa Reses berikutnya. 

(4) Dalam Ra pat paripurna penutupan Masa Sidang terakhir 
dari suatu Tahun Sidang, Pimpinan DPR menutup Masa 
Si dang dan Tahun Sidang dengan pidato penutupan yang 
terutama menguraikan hasil kegiatan DPR selama Tahun 
sidang yang bersangkutan. 

Pasal 73 
(l)Waktu-waktu rapat DPR ialah : 

hari Senin sampai dengan hari Kamis dari 
pukul 09.00 sampai pukul 14.00; 
hari Jum'at dari pukul 08.30 sampai dengan 
pukul 11.00; 
hari Sabtu dari pukul 09.00 sarnpai pukul 
13.00; 

b.malam : hari Senin sampai dengan hari Jum'at dari 
pukul 19.30 sampai pukul 23.30. 

(2) Penyimpangan dari waktu-waktu rapat scbagairnana 
dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dapat ditentukan oleh 
rapat yang bersangkutan. 

Jenis rapat, 
Pasal 74 

Jenis-jenis rapat DPR ialah: 
Rapat Paripurna; 
Rapat Paripurna Luar Biasa; 
Rapat Fraksi; 
Rapat Pimpinan DPR; 
Rapat Badan Musyawarah; 
Rapat Komisi dan Rapat Gabungan Komisis; 
Rapat BURT dan Rapal BKSAP; 
Rapat Panitia; 
Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat (Hearing) dan 
Rapat Dengar Pendapat Umum (Public Hearing). 

Pasal 75 
Ra pat Paripurna adalah rapat Anggota DPR yang dipimpin 

oleh Pimpinan DPR dan merupakan forum tertinggi dalam 
melaksanakan wewenang dan tugas DPR. 
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Pasal 76 
(1) Rap at Paripurna Luar Biasa adalah rapat Paripurna yang 

diadakan dalam Masa Reses, apabila : 
a. diminta oleh Presiden; atau 
b. Dikehendaki oleh Pimpinan DPR dengan persetujuan 

Badan Musyawarah; atau 
c. diusulkan oleh sekurang-kurangnya 25 (dua puluh 

lima) orang Anggota DPR dengan persetujuan Badan 
Musyawarah. 

(2) Dal am hal sebagaimana dirnaksud'dalam ayat (1) pasal ini, 
Pimpinan DPR mengundang Anggota DPR untuk meng 
hadiri Rapat Paripurna Luar Biasa tersebut. 

Pasal 77 
Rapat Fraksi adalah rapat Anggota Fraksi yang dipimpin 

oleh Pimpinan Fraksi. 
Pasal 78 

Ra pat Pimpinan DPR adalah rapat Anggota Pimpinan DPR 
yang dipimpin oleh Ketua DPR. 

Pasal 79 
(1) Rapat Badan Musyawarah adalah rapat Anggota Badan 

.Musyawarah beserta Anggota Penggantinya yang dipim 
pin oleh Pimpinan Badan Musyawarah. 

(2) Rapat sebagimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, 
dapat berlansung apabila daftar hadir telah ditan 
datangani baik oleh Anggota maupun oleh Anggota Peng 
ganti yang jumlahnya lebih dari separoh [urnlah Anggota 
Badan Musyawarah, dan dihadiri oleh unsur semua 
Fraksi. 

Pasal 80 
(1) Ra pat Komisi adalah rapat Anggota Komisi yang dipimpin 

oleh Pimpinan Korntsi. 
(2) Rapat Gabungan Komisi adalah rapat bersama yang 

diadakan oleh lebih dari satu Komisi, dihadiri oleh Ang 
gota Komisi-komisi yang bersangkutan dan dipimpin oleh 
Pimpinan yang dipilih oleh gabungan itu atau yang diten 
tukan oleh dan dari Pimpinan Komisi-komisi yang her 
sangkutan. 

(3) Ra pat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal 
ini, dapat berlangsung apabila daftar hadir telah ditan 
datangani oleh lebih dari separoh jumlah Anggota 
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Komisi, atau Gabungan Komisi, dan dihadiri oleh unsur 
semua Fraksi. 

(4) Rapat Pimpinan Komisi atau Rapat Pimpinan Gabungan 
Komisi adalah rapat Anggota Pimpinan Komisi atau Ang 
gota Pimpinan Gabungan Komisi yang dipinipin oleh 
Ketua Komisi atau Ketua Gabungan Komisi. 

Pasal 81 
(1) a. Ra pat BURT adalah rap at Anggota BURT beserta Ang 

gota Penggantinya yang dipimpin oleh Pimpinan 
BURT. 

b. Rapat BKSAP adalah rapat Anggota BKSAP yang 
dipimpinan oleh Pimpinan BKSAP. 

(2) a. Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a 
pasal ini, dapat berlangsung apabila daftar hadir telah 
ditandatangani baik oleh Anggota maupun oleh Ang 
gota Pengganti yang jumlahnya lebih dari separoh jum 
lah Anggota BURT dan dihadiri oleh unsur semua 
Fraksi. 

b. Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b 
pasal ini, dapat berlansung apahila daftar hadir telah 
ditandatangani oleh lebih dari separoh jumlah Ang 
gota BKSAP dan dihadiri oleh unsur semua Fraksi. 

(3) Rapat Pimpinan BURT dan rapat Pimpinan BKSAP ada 
lah rapat Anggota Pimpinan Badan yang bersangkutan 
vang dipimpin oleh Ketua Badan tersebut. 

Pasal 82 
(1) Rapat Panitia Khusus adalah rapat Anggota panitia Khu 

sus yang dipimpin oleh Pimpinan Panitia khusus. 
(2) Rapat sebagimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, 

dapat berlangsung apabila daftar hadir telah ditan 
datangani oleh labih dari separoh jumlah Anggota Panitia 
khusus dan dihadiri oleh unsur semua Fraksi. 

(3) Dalam ha! suatu Panitia Khusus mernpunyai Anggota 
Pengganti, maka berlakulah ketentuan yang mengatur 
tentang Anggota Pengganti sebagaimana dimaksud datarn 
pasal 79. 

(4) Rapat Pimpinan Panitia Khusus adalah rapat Anggota 
Pimpinan Parutta Khusus, yang dipimpin oleh Ketua 
Panitia Khusus. 

(5) Rapat Panitia Kerja adalah rapat Anggota Panitia Kerja 
yang dipimpin oleh Pimpinan Panitia Kerja. 

463 



Pasal 83 
(1) Rapat Kerja adalah rapat antara Komisi, Gabungan 

Komisi atau Panitia Khusus dengan pihak Pemerintah, 
dalam hal ini Presiden dan atau Menteri yang ditunjuk 
untuk mewakilinya, atas undangan Pimpinan DPR dan 
dipimpin oleh Pimpinan Komisi, Pimpinan Ga bungan 
Komisi atau Pimpinan Panitia Khusus. 

(2) Undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 
ini, disampaikan kepada Presiden dan atau Menteri yang 
ditunjuk untuk mewakilinya dengan mencantumkan per 
soalan yang akan dibicarakan serta diberikan waktu 
secukupnya untuk mempelajari persoalan itu. 

Pasal 84 
(1) Rapat Dengar Pendapat (Hearing) adalah rapat antara 

Komisi, Gabungan Komisi atau Panitia Khusus dengan 
Pejabat Pemerintah yang mewakili lnstansinya, baik atas 
undangan Pimpinan DPR maupun atas permintaan Peja 
bat yang bersangkutan, yang dipimpin oleh Pimpinan 
Komisi, Pimpinan Gabungan Komisi atau Pimpinan Pani 
tia Khusus. 

(2) Rapat Dengar Pendapat Umum (Public Hearing) adalah 
rapat antara Komisi, Gabungan Komisi atau Panitia Khu 
sus dengan perorangan, kelompok, organisasi, a tau badan 
swasta, baik atas undangan Pimpinan DPR maupun atas 
permintaan yang bersangkutan, yang dipimpin oleh 
Pimpinan Komisi, Pimpinan Gabungan Komisi atau Pim 
pinan Paniti Khusus. 

Sifat Rapat. 
Pasal 85 

(1) Rapat Paripurna, Rapat Paripurna Luar Biasa, Rapat 
Komisi, Rapat Gabungan Komisi dan Rapat Panitia Khu 
sus pad a dasarnya bersifat terbuka, tetapi atas keputusan 
rapat yang bersangkutan atau atas keputusan Badan 
Musyawarah rapat-rapat tersebut dapat dinyatakan ber 
sifat tertutup. 

(2) Rapat Pimpinan DPR, Rapat BURT dan Rapat Panitia 
Kerja bersifat tertutup. 

(3) Rapat Badan Musyawarah dan Rapat BKSAP pada dasar 
nya bersifat tertutup, tetapi atas keputusan Rapat Badan 
Musyawarah rapat-rapat tersebut dapat dinyatakan ber 
sifat terbuka. 

464 



(4) Sifat Rapat Fraksi ditentukan sendiri oleh Fraksi yang 
bersangkutan. 

(5) Rapat terbuka ialah rapat yang selain dihadiri oleh para 
Anggota DPR, juga dapat dihadiri oleh bukan Anggota 
DPR, baik diundang maupun tidak. 

(6) Ra pat tertutup ialah rapatyang hanya boleh dihadiri oleh 
Anggota DPR dan mereka yang diundang. 

Pasal 86 
(1) Rapat DPR yang sedang berlangsung, dapat diusulkan 

untuk di nyatakan tertutup oleh Ketua Rapat, Pihak 
Pemerintah dan atau saJah satu Fraksi. 

(2) Apabila dipandang perlu, rapat dapat ditunda untuk 
sementara guna memberi waktu kepada Pimpinan Rapat, 
Fraksi-Fraksi dan Pengusul membicarakan usu! seba 
gimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini. 

(3) Ra pat yang bersangkutan memutuskan apakah usu! seba 
gaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, disetujui 
atau ditolak. 

(4) Dalam hal rapat menyetujui, maka Ketua Rapat menya 
takan rap at yang bersangkutan sebagai rapat tertutup dan 
mempersilahkan para Peninjau untuk meninggalkan 
ruangan rapat. 

Pasal 87 
(1) Pembicaraan dalam rapat tertutup pada dasarnya ber 

sifat rahasia dan tidak boleh diumumkan. 
(2) Sifat rahasia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 

ini, juga harus dipegang teguh oleh mereka yang me 
ngetahui pembicaraan dalam rapat tertutup itu. 

(3) Berhubung dengan sifatnya dan atau karena ha! tertentu, 
maka atas usu! Pimpinan Rapat, pihak Pemerintah dan 
atau salah satu Fraksi, rapat dapat memutuskan untuk 
mengumumkan seluruhnya atau sebagian dari pern 
bicaraan dalam rapat tertutup itu. 

Tatacara rapat. 
Pasal 88. 

(1) Sebelum menghadiri rapat, setiap Anggota menan 
datangani daftar hadir. 

(2) Untuk para Undangan disediakandaftar hadirtersendiri. 
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Pasal 89 
(1) Apabila pada waktu yang telah ditentukan untuk mem 

buka rapat, daftar hadir telah ditantangani oleh lebih dari 
separoh jumlah Anggota rapat dan dihadiri oleh unsur 
semua Fraksi, maka Ketua Rapat membuka rapat. 

(2) Apabila pada waktu yang telah ditentukan untuk mem 
buka rapat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) pasal ini belum dipenuhi, maka Ketua Rapat menunda 
pembukaan rapat tersebut paling lama satu jam. 

(3) Jika pada akhir waktu penundaan, ketentuan seba 
gaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini belum juga 
dipenuhi, maka Ketua Rapat dapat membuka rapat, 
dengan ketentuan bahwa rapat terse but tidak berwenang 
untuk mengambil keputusan. 

Pasal 90 
(1) Sesudah rapat dibuka, Ketua Rapat meminta Sekretaris 

untuk memberitahukan kepada rapat mengenai surat 
masuk dan surat keluar. 

(2) Ra pat dapat membicarakan surat masuk dan surat keluar 
terse but. 

Pasal 91 
(1) Setelah semua acara yang telah ditetapkan selesai dibi 

carakan, maka Ketua Rapat menutup rapat. 
(2) Apabila acara yang telah ditetapkan untuk rapat terse but 

belum terselesaikan, sedangkan waktu rapat seba 
gaimana dimaksud dalam pasal 73 telah habis, maka 
Ketua Ra pat menunda penyelesaian acara terse but untuk 
dibicarakan dalam rapat berikutnya, atau meneruskan 
penyelesaian acara tersebut atas persetujuan rapat. 

(3) Sebelum menutup rapat, Ketua Rapat mengemukakan 
pokok-pokok keputusan dan atau kesimpulan yang telah 
dihasilkan oleh rapat. 

Pasal 92 
Apabil a Ketua berhalangan, maka rapat dipimpin oleh 

salah seorang Wakil Ketua dan apabila Ketua dan Wakil 
Ketua berhalangan, maka rapat pimpinan oleh Anggota yang 
tertua usianya di antara yang hadir. 
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Tatacara merubah acara rapat 
yang telah dltetapkan. 

Pasal 93 
(1) Usu! perubahan mengenai acara yang telah ditetapkan, 

baik mengenai perubahan waktu dan atau mengenai 
masalah baru yang ingin dimasukkan dalam acara, dapat 
diajukan oleh Fraksi, dan alat kelengkapan DPR, atau 
oleh pihak Pemerintah kepada Pimpinan DPR untuk 
segera dibicarakan dalam rapat Badan Musyawarah. 

(2) Usu! perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
pasal ini, diajukan secara tertulis dengan menyebutkan 
masalah dan waktu yang diusulkan, selambat-lambatnya 
dua hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilak 
sanakan. 

(3) Pimpinan DPR dapat mengajukan usu! perubahan seba 
gaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini kepada Bad an 
Musyawarah. 

(4) Badan Musyawarah membicarakan dan mengambil kepu 
tusan terhadap usu! perubahan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) dan (3) pasal ini. . 

(5) Apabila Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan 
rapat, maka berlakulah ketentuan sebagaimana dimak 
sud dalam ayat (2) pasal 71. 

Pasal 94 
(1) Dalam keadaan memaksa, Presiden, Pimpinan DPR atau 

Fraksi dapat mengajukan usu! perubahan acara Rapat 
Paripurna yang sedang berlangsung. 

(2) Rapat yang bersangkutan segera mengambil keputusan 
terhadap usu! perubahan acara itu. 

Talacara permusyawaralan 
Pasal 95 

(1) Ketua Rapat meniaga agar rapat dapat berjalan sesuai 
dengan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Tata 
Tertib mi. 

(2) Ketua Rapat hanya berbicara selaku Pimpinan Rapat 
untuk menjelaskan masalah yang menjadi pokok pern 
bicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebe 
narnya, mengernbalikan pembicaraan pada pokok per 
soalan dan menyimpulkan pembicaraan para Anggota. 
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(3) Apabila Ketua Rapat hendak berbicara selaku Anggota, 
maka untuk sementara Pimpinan Rapat diserahkan 
kepada Anggota Pimpinan yang lain. 

Pasal 96 
(1) Sebelum berbicara, Anggota yang akan berbicara men 

daftarkan nama lebih dahulu. Pendaftaran itu dapat juga 
dilakukan oleh Fraksinya. 

(2) Anggota yang belurn mendaftarkan nama sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, tidak berhak ikut ber 
bicara, kecuali bila menurut pendapat Ketua Rapat ada 
alasan yang dapat diterima. 

Pasal 97 
(1) Giliran berbicara diatur oleh Ketua Rapat menurut 

urutan pendaftaran nama. 
(2) Anggota berbicara di tempat yang telah disediakan sete 

lah dipersilahkan oleh Ketua Rapat. 
(3) Seorang Anggota yang berhalangan pada waktu mendapat 

giliran berbicara, dapat digantikan oleh Anggota lain dari 
Fraksinya dengan sepengetahuan Ketua Rapat. 

(4) Pembicara dalam rapat tidak boleh diganggu selama ber 
bicara. 

Pasal 98 
(1) Ketua Rapat dapat menentukan lamanya para Anggota 

berbicara. 
(2) Apabila seorang pembicara melampui batas waktu yang 

tel ah ditentukan, Ketua Rapat memperingatkannya untuk 
mengakhiri pembicaraan. dan harus ditaati. 

Pasal 99 
(1) Setiap waktu di dalam rapat dapat diberikan kesempatan 

interupsi kepada Anggota: 
a. meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebe 

narnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan. 
b. menjelaskan soal-soal yang di dalam pembicaraan 

menyangkut diri dan atau tugasnya. 
c. mengajukan usu) prosedur mengenai soal yang sedang 

dibicarakan, atau 
d. mengajukan usu! agar rapat ditunda untuk sementara. 

(2) Ketua Ra pat dapat membatasi la many a pembicara meng 
adakan interupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
pasal ini. 

468 



(3) Terhadap pembicaraan mengenai hal-hal sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b pasal ini tidak 
diadakan pembahasan. 

(4) Usu! sebagairnana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan d 
pasal ini, untuk dapat menjadi pokok pembicaraan, harus 
mendapat persetujuan dari rapat. 

Pasal 100 
(I) Seorang pembicara tidak diperkenankan menyimpang 

dari pokok pembicaraan, kecuali dalam hal sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 99. 

(2) Apabil a seorang pembicara menurut pendapat Ketua 
Rapat menyimpang dart pokok pembicaraan, maka Ketua 
Rapat memperingatkan dan meminta supaya pembicara 
kembali pada pokok pembicaraan. 

Pasal 101 
Apabila seorang pembicara dalam rapat menggunakan 

kata-kata yang tidak layak, atau melakukan perbuatan yang 
mengganggu ketertiban rapat, atau menganjurkan untuk 
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, 
maka Ketua Rapat memperingatkan agar yang bersangkutan 
menghentikan perbuatan itu dan atau memberi kesempatan 
kepadanya untuk menarik kembali kata-katanya. 

Jika pembicara memenuhi permintaan Ketua Rapat, maka 
kata-katanya itu dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak 
dimuat dalam Risalah atau Catatan Rapat. 

Pasal 102 
(I) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan 

sebagai mana dimaksud dalam pasal 101, Ketua Rapat 
melarang pembicara tersebut untuk meneruskan pem 
bicaraannya. 

(2) Jika peringatan sebagimana dimaksud dalam ayat (1) 
pasal ini masih juga tidak diindahkan oleh yang ber 
sangkutan, maka Ketua Rapat meminta yang ber 
sangkutan meninggalkan rapat. 

(3) Apabila Anggota tersebut tidak mengindahkan per 
mintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, 
yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari 
ruangan rapat atas perintah Ketua Rapat. 
Yang dimaksud dengan ruangan rapat ialah ruangan yang 
dipergunakan untuk rapat termasuk ruangan untuk 
umum, undangan dan para tamu lainnya. 
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Pasal 103 
(1) Apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 101 dan pasal 102, dan Ketua Rapat berpendapat 
bahwa rapat tidak mungkin dilanjutkan, maka Ketua 
Rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut. 

(2) Lamanya penundaan rapat sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) pasal ini tidak boleh melebihi 24 (dua puiuh 
empat) jam. 

Rlsalah, Catatan Rapat 
dan Laporan Slngkat 

Pasal 104 
(1) Untuk setiap Ra pat Paripurna, dibuat Risalah Resmi yang 

ditandatangani oleh Ketua Rapat. 
(2) Risalah ialah ca ta tan Rapat Paripurna yang dibuat secara 

lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang 
dilakukan dalam rapat, serta dilengkapi dengan catatan 
tentang : 
a. Jenis dan sifat rapat, 
b. hari dan tanggal rapat, 
c. tempat rapat, 
d. acara rapat, 
e. waktu pembukaan dan penutupan rapat, 
f. Ketua dan Sekretaris rapat, 
g. jumlah Anggota dan nama Anggota yang hadir dalam 

rapat, dan 
h. undangan yang hadir. 

Pasal 105 
(1) Setelah rapat selesai, Sekretaris Rapat secepatnya 

rnenyusun Risalah Sementara untuk segera dibagikan 
kepada para Anggota dan pihak yang bersangkutan. 

(2) Setiap Anggota dan pihak yang bersangkutan diberi 
kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap Risalah 
Sementara itu dalam waktu 4 (empat) hari sejak dite 
rimanya Risalah Sementara tersebut dan menyam 
paikannya kepada Sekretariat DPR. 

(3) Setelah batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(2) pasal ini lewat, maka Sekretaris Rapat segera menyu 
sun Risalah Resmi untuk dibagikan kepada para Anggota 
dan pihak yang bersangkutan. 
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(4) Apabila terjadi perbedaan pendapat tentang isi Risalah, 
keputusan diserahkan kepada Ketua Rapat yang ber 
sangkutan. 

Pasal 106 
(1) Untuk setiap Rapat Pimpinan DPR, Rapat Badan Musya 

warah, Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat 
BURT, Rapat BKSAP dan Rapat Panitia Khusus, dibuat 
Catatan Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat. 

(2) Catatan Rapat ialah suatu catatan yang memuat pokok 
pokok pembicaraan, kesimpulan dan keputusan yang 
dihasilkan dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) pasal ini, serta dilengkapi dengan catatan tentang 
hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a 
sampai dengan huruf h pasal 104. 

(3) Untuk rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 
ini, juga dibuat Laporan Singkat yang hanya memuat 
kesimpulan dan keputusan rapat. 

Pasal 107 
(1) Setelah rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pas al 

106 selesai, Sekretaris Rapat secepatnya menyusun 
Catatan Rapat Sementara untuk segera dibagikan kepada 
Anggota dan pihak yang bersangkutan. · 

(2) Setiap Anggota dan pihak yang bersangkutan diberi 
kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap Catatan 
Rapat Sementara itu dalam waktu 4 (empat) hari sejak 
diterimanya Catatan Rapat Sementara tersebut dan 
menyampaikannya kepada Sekretaris Rapat yang ber 
sangkutan. 

Pasal 108 
(1) Pada Risalah, Catatan Rapat dan atau Laporan Singkat 

mengenai rapat yang bersifat tertutup, harus dican 
tumkan dengan jelas kata "RAHASIA", dengan mem 
perhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(3) pasal 87. 

(2) Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa 
sesuatu hal yang dibicarakan dan atau diputuskan dalam 
rapat itu tidak dimasukkan dalam Risalah, Catatan Ra pat 
dan atau Laporan Singkat. 
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Undangan dan Peninjau. 
Pasal 109 

(1) Undangan ialah mereka yang bukan Anggota DPR yang 
hadir dalam rapat DPR atas undangan Pirnpinan DPR, 
dan Anggota DPR bukan Anggota suatu alat kelengkapan 
tersebut atas undangan Pimpinan DPR atau Pimpinan 
alat kelengkapan yang bersangkutan, 

(2) Peninjau ialah mereka yang hadir dalam rapat DPR tan 
pat undangan Pimpinan DPR. 

· (3) Untuk Undangan dan Peninjau disediakan tempat ter 
sendiri. 

(4) Undangan dan Peninjau wajib mentaati tata tertib rapat 
dan atau ketentuan lain yang diatur oleh DPR. 

(5) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan 
Ketua Rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara, sedang 
kan Peninjau di samping tidak mempunyai hak suara, juga 
tidak dibenarkan menyatakan sesuatu, balk dengan per 
kataan maupun dengan cara lain. 

Pasal 110 
(1) Ketua Rapat menjaga agar ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 109 tetap dipatuhi. 
(2) Ketua Rapat dapat meminta agar Undangan dan atau 

Peninjau yang mengganggu ketertiban rapat mening 
galkan ruangan rapat, dan apabila permintaan itu tidak 
diindahkan oleh yang bersangkutan, Ketua Rapat me 
ngeluarkannya dari ruangan rapat dengan paksa. 

(3) Dalam hal terjadi apa yang dimaksud dalam ayat (2) pas al 
ini, Ketua Rapat dapat menutup atau menunda rapat. 

(4) Lamanya penundaan rapat sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (3) pasal ini tidak boleh melebihi 24 (dua puluh 
ernpat) jam. 

BAB XIII 
PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG 

Ketentuan umum. 
Pasal 111 

(1) DPR bersama Presiden membentuk Undang-undang. 
(2) Rancangan Undang-undang dapat berasal dari Peme 

rintah atau berupa Usul Inisiatif dari DPR. 
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Pasal 112 
(1) Di dalam Ra pat Paripurna berikutnya setelah Rancangan 

Undang-undang diterima oleh Pimpinan DPR, .Ketua 
Rapat memberitahukan kepada para Anggota tentang 
masuknya Rancangan Undang-undang tersebut. 

(2) Rancangan Undang-undang sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) pasal ini dibagikan kepada para Anggota 
dan pihak yang bersangkutan. 

Pasal 113 
Bilamana ada dua Rancangan Undang-undang yang diaju- 

. kan mengenai persoalan yang sama, maka yang dibicarakan 
adalah Rancangan Undang-undang yang diterima lebih dulu, 
sedangkan Rancangan Undang-undang yang diterima kemu 
dian dipergunakan sebagai pelengkap. 

Pasal 114 
Rancangan Undang-undang yang sudah disetujui DPR, 

disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk 
disahkan menjadi Undang-undang. 

Tingkat-tingkat pemblcaraan. 
Pasal 115 

(1) Pembahasan sesuatu Rancangan Undang-undang dila 
kukan melalui 4 (empat) tingkat pembicaraan, kecuali 
kalau Badan Musyawarah menentukan lain. 

(2) Empat tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) pasal ini, adalah sebagai berikut: 
tingkat I dalam Rapat Paripurna, 
tingkat II dalam Rapat Paripurna, 
tingkat III dalam Rapat Komisi, dan 
tingkat IV dalam Rapat Paripurna. 

(3) Sebelum dilakukan pembicaraan tingkat II, III dan IV 
diadakan Rapat Fraksi. 

(4) Apabila dipandang perlu Badan Musyawarah dapat 
menetapkan bahwa pembicaraan tlngkat III dilakukan 
dalam Rapat Gabungan Komisi atau dalam suatu Panitia 
Khusus, 

Pasal 116 
Pembicaraan tingkat I ialah : 
Keterangan atau penjelasan dalam Rapat Paripurna : 
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a. oleh Pemerintah terhadap Rancangan Undang-undang 
yang berasal dari Pemerintah; 

b. oleh Komisi, Gabungan Komisi atau Panitia Khusus atas 
nama DPR terhadap Rancangan Undang-undang Usu! Ini 
siatif. 

Pasal 117 
Pembicaraan tingkat II ialah : 

I. a. Pernandangan Umum dalam Rap at Paripurna oleh para 
Anggota DPR yang membawakan suara Fraksinya ter 
hadap Rancangan Undang-undang beserta Keterangan 
Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 
huruf a. 

b. Tanggapan Pemerintah dalam Rapat Paripurna ter 
hadap Rancangan Undang-undang Usu! Inisiatif 
beserta penjelasan Komisi, Gabungan Komisi atau 
Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 
huruf b. 

2. a. Jawaban Pemerintah dalam Rapat Paripurna terhadap 
Pemandangan Umum para Anggota sebagairnana 
dimaksud pada angkat 1 huruf a; 

b. J awaban Komisi, Gabungan Komisi a tau Panitia Khusus 
atas nama DPR terhadap tanggapan Pemerintah seba 
gaimana dimaksud pada angkat 1 huruf b. 

Pasal 118 
Pembicaraan tingkat III ialah : 

a. Pembahasan dalam Komisi, Gabungan Komisi a tau Panitia 
Khusus, yang dilakukan bersama-sama dengan Peme 
rintah. 

b. Pembahasan dalam Komisi, Gabungan Komisi atau Pani 
tia Khusus, yang dilakukan secara intern apabila dipan 
dang perlu tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a. 

Pasal 119 
(1) Pembicaraan tingkat IV ialah : 

Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna 
dengan didahului laporan basil pembicaraan tingkat III, 
dan Pendapat Akhir dari Fraksi yang disampaikan oleh 
Anggotanya. 

(2) Apabila dipandang perlu, Pendapat Akhir sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat pula disertai 
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dengan catatan tentang pendirian Fraksi (min 
derheidsnota). 

(3) Terhadap pengambilan keputusan sebagaimana dimak 
sud dalam ayat (1) pasal ini, kepada Pemerintah diberikan 
kesempatan untuk menyampaikan sambutan. 

Rancangan Undang-undang dari Pemerintah. 
Pasal 120 

(1) Rancangan Undang-undangyang berasal dari Pemerintah 
disampaikan kepada Pimpinan DPR dengan Amanat Pre 
siden. 

(2) Amanat Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
pasal ini, menyebut juga Menteri yang mewakili Peme 
r intah dalam meiakukan pembahasan Rancangan 
Undang-undang tersebut. 

Pasal 121 
Rancangan Undang-undang yang berasal dari Pemerintah 

dapat ditarik kembali, sebelum memasuki pembicaraan ting 
kat IV. 

Pasal 122 
Rancangan Undang-undang untuk meratifikasi dan atau 

memberikan persetujuan atas pernyataan perang pembuatan 
perdamaian dan perjanjian dengan negara lain yang disam 
paikan oleh Presiden kepada DPR, di bahas dan diselesaikan 
menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 
sampai dengan pasal 119. 

Rancangan Undang-undang Usul lnisiatlf. 
Pasal 123 

(1) Uusul Rancangan Undang-undang yang diajukan oleh 
para Anggota DPR berdasarkan pasal 21 ayat (1) 
Undang-Undang Dasar 1945, yang selanjutnya disebut 
usu! Rancangan Undang-undang Usu! Inisiatif harus 
disertai penjelasan tertulis dan ditandatangani oleh 
sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) orang Anggota 
yang tidak hanya terdiri dari satu Fraksi. 

(2) Tiap-tiap pengajuan usu! Rancangan Undang-undang 
Usu! Inisiatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 
ini diajukan kepadu Pimpinan DPR dengan surat peng 
antar dan daftar tandatangan para Pengusul serta nama 
Fraksinya. 
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(3) Dalam Rapat Paripurna berikutnya Pimpinan DPR mem 
beritahukan kepada para Anggota tentang masuknya usu! 
Rancangan Undang-undang Usu! Inisiatif. 

(4) Usu! Rancangan Undang-undang Usu! Inisiatif seba 
gaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dibagikan 
kepada para Anggota, 

(5) Dal am Ra pat Badan Musyawarah kepada Pengusul diberi 
kesempatan untuk memberikan penjelasan tentang mak 
sud dan tujuan dari pada usu! Rancangan Undang-undang 
Usu! Inisiatif tersebut. Kemudian kepada para Anggota 
Badan Musyawarah diberi kesempatan untuk meng 
adakan tanya jawab dengan Pengusul. 

(6) Rapat Paripurna memutuskan apakah usu! Rancangan 
Undang-undang Usu! Inisiatif tersebut secara prinsip 
dapat diterima menjadi Rangangan Undang-undang Usu! 
Inisiatif DPR atau tidak. Keputusan tersebut diambil 
setelah kepada Pengusul diberi kesempatan memberi 
penjelasan dan kepada Fraksi-fraksi memberikan pen 
dapatnya. 

(7) Apabila usu! Rancangan Undang-undang Usu! Inisiatif 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini telah 
diputuskan menjadi Rancangan Undang-undang Usu! Ini 
siatif DPR, maka DPR menugaskan kepada Komisi, 
Gabungan Komisi atau Panitia Khusus yang dibentuk 
untuk membahas dan menyelesaikan Rancangan 
Undang-undang Usu! Inisiatif tersebut. 

(8) Rancangan Undang-undang Usu! Inisiatif DPR seba 
gaimana dimaksud dalam ayat (7) pasal ini, disampaikan 
oleh Pimpinan DPR kepada Presiden dengan permintaan 
agar Presiden menunjuk Menteri yang akan mewakili 
Pemerintah dalam melakukan pembahasan Rancangan 
Undang-undang tersebut bersama-sama DPR. 

(9) Terhadap pembahasan dan penyelesaian selanjutnya, 
berlaku ketentua-n sebagaimana dimaksud dalam pasal 
115 sampai dengan pasal 119 dengan memperhatikari 
ketentuan yang khusus berlaku untuk Rancangan 
Undang-undang Usu! Inisiatif. 

Pasal 124 
(1) Selama suatu usu! Rancangan Undang-undang Usu! Ini 

siatifbelum dibicarakan dalam Badan Musyawarah, pada 
Pengusul berhak mengajukan perubahan-perubahan. 
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(2) Selama suatu usu! Rancangan Undang-undang Usu! Ini 
siatif belum dibicarakan dalam Badan Musyawarah para 
pengusul berhak mengajukan perubahan-perubahan. 

(3) Pemberitahuan tentang perubahan atau penarikan kern 
bali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini 
ha7us ditandatangani oleh semua Pengusul dan disam 
paikan dengan tertulis kepada pimpinan DPR yang 
kemudian membagikannya kepada para Anggota. ' 

Pasal 125 
Apabila sebelum pengambilan keputusan dalam Rapat 

Paripurna sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) pasal 123, 
[umlah penandatangan suatu usu! Rancangan Undang 
undang Usu! Inisiatifmenjadi kurang dari25 (dua puluh lima) 
orang, maka harus diadakan penambahan penandatangan 
hingga [umlahnya menjadi sekurang-kurangnya 25 (dua puluh 
lima) orang dan tidak hanya terdiri dari satu Fraksi. Apabila 
sampai dua kali Masa Persidangan jumlah penandatangan 
yang dimaksud tidak dapat dipenuhi, maka usu! tersebut 
menjadi gugur. 

Peraturan Pemerlntab Penggantl 
Undang-undang. 

Pasal 126 
(1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dibi 

carakan oleh DPR pada kesempatan pertama dalam Masa 
Sidang berikutnya setelah Peraturan Pemerintah Peng 
ganti Undang-undang tersebut dikeluarkan. 

(2) Terhadap pembahasan dan penyelesaian Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-undang, berlaku keten 
tuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 sampai 
dengan pasal 119. 

BAB XIV 
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA NEGARA 
Pasal 127 

Dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR seba 
gaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan c pasal 4, maka 
diadakan kegiatan sebatai berikut : 
a. penyampaian Rancangan Undang-undang tentang Ang 

garan Pendapatan dan Belanja Negara beserta Nota 
Keuangannya oleh Presiden kepada DPR dan pem- 
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bahasannya serta penetapan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara. 

b. penyampaian dan pembahasan serta penetapan Ran 
cangan Undang-undang tentang Tambahan dan Per 
ubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

c. pembicaraan pendahuluan dengan Pemerintah dalam 
rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara. 

d. penyampaian dan pembahasan Laporan Setengah 
Tahu nan. 

e. pembahasan bersama dengan Pemerintah tentang per 
kiraan Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pen 
dapatan dan Belanja Negara yang sedang berjalan, dan 

f. penyampaian dan pembahasan Rancangan Undang 
undang tentang Perhitungan Anggaran. 

Pasal 128 
Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara serta Nota Keuangannya disampaikan 
oleh Presiden kepada DPR dalam 7 (tujuh) hari pertama tiap 
permulaan Tahun Takwim. 

Pasal 129 
Komisi APBN segera membahas Rancangan Undang 

undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
serta Nota Keuangannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 
128 dan memberikan pendapatnya kepada DPR dalam Rapat 
Paripurna. 

Pasal 130 
(1) Penyelesaian Rancangan Undang-undang tentang Ang 

garan Pendapatan dan Belanja Negara serta Nota Keua 
ngannya dilaksanakan seperti penyelesaian suatu Ran 
cangan Undang-undang sesuai dengan ketentuan seba 
gaimana dimaksud dalam pasal 115 sampai dengan pasal 
119, dengan tambahan ketentuan sebagai berikut: 
a. Rapat Kerja dengan Pemerintah dilakukan oleh 

Komisi-komisi, 
b. Komisi APBN mengadakan rapat dengan Pimpinan 

Komisi-komisi untuk menampung saran dan pendapat 
dari Komisi-komisi, dan 

c. Rapat Kerja penyelesaian terakhir Rancangan 
Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara dilakukan oleh Komisi APBN dengan 
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Pemerintah dengan memperlihatkan saran dan pen 
dapat dari Pemandangan Umum para Anggota, 
Komisi-komisi, Badan Musyawarah dan Fraksi-fraksi. 

(2) Hasil pembahasan Rancangan Undang-undang tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Nota 
Keuangannya, disampaikan oleh Komisi APBN kepada 
DPR dalam Rapat Paripurna. 

(3) Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Ang 
garan Pendapatan dan Belanja Negara serta Nota Keua 
ngannya harus selesai selambat-lambatnya 1 (satu) bulan 
sebelum tanggal 1 April Tahun Anggaran yang ber 
sangkutan. 

Pasal 131 
(1) Rancangan Undang-undang tentang Tambahan dan Per 

ubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
disaliJ.paikan oleh Presiden kepada DPR sebelum Tahun 
Anggaran yang bersangkutan berakhir. 

(2) Penyelesaian Rancangan Undang-undang tentang Tam 
bahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara dilaksanakan seperti penyelesaian Ang 
garan induknya dengan menempuh prosedur sesingkat 
singkatnya dan selesai selambat-lambatnya 1 (satu) bulan 
setelah Pemerintah menyampaikan penjelasan mengenai 
Rancangan Undang-undang tersebut kepada DPR. 

Pasal 132. 
(1) Pembicaraan pendahuluan dalam rangka penyusunan 

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
oleh Komisi-komisi dalam Rapat Kerja dengan Peme 
rintah hendaknya dilakukan dalam Masa Sidang pertama 
pada tiap Tahun Sidang. 

(2) Hasil Rapat Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
pasal ini, disampaikan dalam rapat antara Pimpinan 
Komlsi-komisi dengan Komisi APBN. 

(3) Rapat Kerja penyelesaian terakhir pembicaraan pen 
dahuluan dilakukan oleh Komisi APBN dengan Peme 
rintah. 

Pasal 133 
(1) Laporan Setengah Tahunan hendaknya diajukan oleh 

Pemerintah kepada DPR selambat-lambatnya 1 (satu) 
bulan sesudah pertengahan pertama Tahun Anggaran 
yang bersangkutan berakhir. 
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(2) Komisi APBN mengadakan pembahasan terhadap 
laporan Setengah Tahunan tersebut. 

Pasal 134. 
Komisi APBN mengadakan Rapat Kerja dengan Peme 

rintah untuk membahas perkiraan Tambahan dan Perubahan 
atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang sedang 
berjalan hendaknya dalam triwulan ketiga setiap Tahun 
Anggaran. 

Pasal 135 
(1) Komisi APBN membahas Rancangan Undang-undang ten 

tang Perhitungan Anggaran dan memberikan pen 
dapatnya kepada DPR dalam Rapat Paripurna. 

(2) Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 
ini diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya 
menurut prosedur seperti yang berlaku bagi penyelesaian 
Rancangan Undang-undang tentang Tambahan dan Per 
ubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

BAB XV 
TATACARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

Ketentuan Umum. 
Pasal 136 

(1) Pengambilan keputusan adalah proses penyelesaian ter 
akhir suatu masalah yang dibicarakan dalam rapat DPR. 

(2) Pengambilan keputusan dalam rapat DPR pada azasnya 
diusahakan sejauh mungkin dengan cara musyawarah 
untuk mencapai mufakat. 

(3) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana 
dimaksud dalain ayat (2) pasal ini tidak mungkin lagi, 
maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. 

Pasal 137 
(1) Semua jenis rapat DPR dapat mengambil keputusan. 
(2) Keputusan rapat DPR berupa menyetujui atau menolak. 

Pasal 138 
(1) Setiap rapat DPR untuk dapat mengambil keputusan ber 

dasarkan mufakat memarlukan korum sebagaimana 
dirnaksud dalam pasal 140, dan untuk dapat mengamhil 
keputusan berdasarkan suara terbanyak memerlukan 
korum se bagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal 
143. 
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(2) Apabila korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
pasal ini tidak tercapai, maka rapat ditunda paling 
banyak dua kali dengan tenggang waktu paling sedikit 24 
(dua puluh ernpat) jam. 

(3) Apabila setelah dua kali penundaan, korum sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) pasal ini belum juga tercapai, 
maka: 
a. jika terjadi dalam Rapat Paripurna, permasalahannya 

menj adi batal. 
b. [ika terjadi dalam Rapat Komisi, Gabungan Komisi, 

Panitia Khusus, BURT dan BKSAP, cara peme 
cahannya diserahkan kepada Badan Musyarawah, dan 

c. jika terjadi dalam Rapat Badan Musyawarah, cara 
pemecahannya diserahkan kepada Pimpinan Badan 
Musyawarah dengan memperhatikan pendapat Pim 
pinan Fraksi-fraksi. 

Pasal 139 
Setiap keputusan rapat DPR baik berdasarkan mufakat 

maupun berdasarkan suara terbanyak mengikat semua pihak 
yang bersangkutan. 

Keputusan berdasarkan mufakat. 
Pasal 140 

Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah, bilamana 
diambil dalam rapat yang daftar hadirnya telah ditan 
datangani oleh lebih dari separoh jumlah Anggota Ra pat dan 
dihadiri oleh unsur semua Fraksi. 

Pasal 141 
(1) Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan 

setelah kepada para Anggota diberikan kesempatan 
untuk mengemukakan pendapat serta saran, yang kemu 
dian dipandang cukup untuk diterima oleh rapat sebagai 
sumbangan pendapat dan pikiran bagi penyelesaian 
masalah yang sedang dimusyawarahkan. 
(2) Untuk dapat mencapai keputusan, sebagairnana 

dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Ketua Rapat atau 
Panitia yang ditunjuk untuk itu menyiapkan ran 
cangan keputusan yang mencerminkan pendapat 
dalam rapat. 
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Keputusan berdasarkan suara terbanyak. 
Pasal 142 

Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil, apabila 
keputusan berdasarkan mufakat sudah tidak mungkin dica 
pai, karena adanya pendirian dari sebagaian Anggota Rapat 
yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan pendirian pihak 
lain dalam rapat atau karena waktu yang sudah sangat men 
desak. 

Pasal 143 
(1) Keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah, 

apabila: 
a. diambil dalam rapat yang daftar hadirnya telah ditan 

datangani oleh lebih dari separoh jumlah Anggota 
Rapat (korum). 

b. disetujui oleh lebih dari separoh korum. 
c. didukung oleh tidak hanya satu Fraksi. 

(2) Pemberian suara untuk menyatakan setuju, menolak atau 
tidak menyatakan pilihan (abstain) dilakukan oleh para 
Anggota Ra pat yang hadir dengan cara lisan, mengangkat 
tangan, berdiri atau tertulis. 

(3) Pemungutan suara dilakukan dengan mengadakan peng 
hitungan secara Iangsung pada masing-masing Anggota, 
Fraksi demi Fraksi, kecuali dalam ha! pemungutan suara 
secara rahasia. 

Pasal 144 
(1) Apabila karena sifat masalah yang dihadapi tidak mung 

kin dicapai keputusan berdasarkan suara terbanyak 
dengan satu kali pemungutan suara, maka Ketua Rapat 
mengusahakan agar dapat diambil keputusan terakhir 
mengenai masalah tersebut secara keseluruhan. 

(2) Apabila dalam mengambil keputusan berdasarkan suara 
terbanyak ternyata jumlah suara setuju sama besar 
dengan jumlah suara menolak, maka pemungutan suara 
ulangan ditangguhkan sampai rapat berikutnya dengan 
tenggang waktu paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam. 

(3) Apabi la dalam mengambil keputusan berdasarkan suara 
terbanyak baik jumlah suara setuju maupun jumlah suara 
menolak tidak mencapai ketentuan pengambilan kepu 
tusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan c 
pasal 143, maka pemungutan suara ulangan ditangguhkan 
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sampai rapat berikutnya dengan tenggang waktu paling 
sedikit 24 (dua puluh empat) jam. 

(4) Apabila dalam rapat penundaan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2) dan (3) pasal ini ternyata belum juga dapat 
dicapai keputusan berdasarkan suara terbanyak.. maka 
masalah yang bersangkutan dinyatakan gugur. 

Pasal 145 
(1) Pemungutan suara tentang orang dan atau masalah yang 

dipandang penting oleh rapat, dapat dilakukan secara 
rahasia. 

(2) Pemberian suara secara rahasia dilakukan dengan cara : 
a. tertul is, 
b. tanpa menyebut nama dan Fraksi pemberi suara, dan 
c. tanpa ditandatangani. 

(3) Apabila pemungutan suara secara rahasia menghasilkan 
jumlah suara setuju yang sama besar dengan jumlah suara 
menolak, atau jumlah suara setuju maupun jumlah suara 
menolak tidak mencapai ketentuan sebagaimana dimak 
sud dalam ayat (1) huruf b pasal 143, maka pemungutan 
suara diulangi sekali lagi dalam rapat yang sama, dan 
apabila pemungutan suara ulangan masih menghasilkan 
hal yang sama, maka orang dan atau masalah yang ber 
sangkutan dinyatakan ditolak. 

BAB XVI 
SEKRETARIAT DPR 

Kedudukan. 
Pasal 146 

Sekretariat DPR adalah bagian dari perangkat Pemerintah 
yang bertugas tetap pada DPR dan berkedudukan sebagai 
Kesekretariatan Lernbaga Tinggi Negara. 

Susunan. 
Pasal 147 

(1) Sekretariat DPR dipimpin oleh seorang Sekretaris Jen 
deral, yang dalam melaksanakan tugasnya ber 
tanggungjawab kepada Pimpinan DPR. 

(2) Sekretaris Jenderal DPR dibantu oleh seorang Wakil Sek 
retaris J enderal. 
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Pasal 148 
(1) Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal DPR 

diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas per 
timbangan DPR. 

(2) DPR dapat mengajukan usul kepada Presiden mengenai 
pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris J enderal 
dan Wakil Sekretaris Jenderal DPR. 

149 
Struktur organisasi dan tatakerja Sekretariat DPR dite 

tapkan oleh Pimpinan DPR setelah mendengar pertimbangan 
BURT dengan mengindahkan peraturan perundangan yang 
berlaku. 

Tug as. 
Pasal 150 

Tugas Sekretariat DPR adalah : 
a. melayani segala kebutuhan DPR agar DPR dapat melak 

sanakan wewenang dan tugasnya dengan sebaik-baiknya; 
b. membantu Pimpinan DPR menyiapkan penyusunan Ran 

cangan Anggaran Belanja DPR, dengan ketentuan : 
(a) basil penyusunan Rancangan Anggaran Belanja DPR 

tersebut, sebelum disampaikan kepada Pimpinan 
DPR, terlebih dahulu disampaikan kepada BURT 
untuk diadakan penelitian dan penyempurnaan, seba 
gaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c sub (b) pasal 
60. 

(b) dalam proses penyelesaian Rancangan Anggaran 
Belanja DPR selanjutnya, Sekretariat DPR harus 
senantiasa berkonsultasi dengan BURT, sebagai 
pelaksanaan dari ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) huruf c sub (c) pasal 60; 

c. melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh Pimpinan 
DPR kepadanya; 

d. melaporkan secara tertulis pelaksanaan tugasnya selama 
Masa Persidangan yang lalu kepada Pimpinan DPR pada 
setiap permulaan Masa Persidangan, dengan memberikan 
tembusan kepada Anggota Badan Musyawarah dan Ang 
gota BURT; 

e. melaksanakan hal-hal lain yang ditentukan oleh peraturan 
perundangan. 
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Pasal 151 
Sekretaris Jenderal DPR, dengan persetujuan DPR, dapat 

menjadi anggota organisasi internasional yang menghimpun 
para Sekretaris Jenderal Parle men, dan memberikan 
laporan tertulis serta pertanggungjawaban atas pelaksanaan 
kegiatannya dalam organisasi tersebut kepada Pimpinan 
DPR, dengan memberikan tembusan kepada Badan Musya 
warah. 

BAB XVII 
SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR 

Ketentuan Umum. 
Pasal 152 

Tatacara pencatatan surat masuk dan surat keluar serta 
penanganan selanjutnya diatur oleh Sekretaris Jenderal 
DPR. 

Surat masuk. 
Pasal 153 

(1) Semua surat yang dialamatkan kepada DPR diterima oleh 
Sekretariat DPR dan segera dicatat serta diberi nomor 
agenda. 

(2) Semua surat masuk, kecuali yang menyangkut tugas intern 
Sekretariat DPR, segera dijawab oleh SekretarisJenderal 
atas nama Pimpinan DPR, yang memberitahukan kepada 
pengirim bahwa suratnya telah diterima, dan apabila 
dipandang perlu dengan diberi keterangan bahwa masa 
lahnya sedang dalam proses pengolahan. 

Pasal 154 
(1) Semua surat masuk beserta tembusan surat jawaban 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal 153, disam 
paikan oleh Sekretaris Jenderal kepada Pimpinan DPR. 

(2) Pimpinan DPR menentukan apakah surat masuk tersebut 
akan ditanganinya sendiri, atau diteruskan kepada alat 
kelengkapan DPR lainnya dan atau Pimpinan Fraksi, 
sesuai dengan permasalahannya. 

(3) Apabila Pimpinan DPR memandang perlu, surat masuk 
dapat diperbanyak dan dibagikan kepada para Anggota 
DPR. 
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Pasal 155 
(1) Sekretariat alat kelengkapan DPR setelah menerima 

surat-surat dari Pimpinan DPR, membuat daftar pene 
rimaan surat, yang memuat dengan singkat pokok-pokok 
isi surat, dan segera disampaikan kepada Pimpinan alat 
kelengkapan DPR yang bersangkutan. 

(2) Pimpinan alat kelengkapan DPR dalam Rapat Pimpinan 
membicarakan isi surat-surat masuk itu serta cara penye 
lesaian selanjutnya. 

(3) Apabila Pimpinan alat kelengkapan DPR memandang 
perlu, surat masuk dapat diperbanyak oleh Sekretariat 
yang bersangkutan dan dibagikan kepada para Anggota 
untuk dibicarakan dalam rapat alat kelengkapan yang 
bersangkutan, serta ditetapkan cara penyelesaian selan 
jutnya. 

Surat keluar. 
Pasal 156 

(1) Konsep surat jawaban dan atau tanggapan terhadap surat 
masuk yang dibuat oleh alat kelengkapan DPR, disam 
paikan kepada Pimpinan DPR melalui Sekretaris Jen 
deral. 

(2) Apabila isi surat jabawan yang dibuat oleh alat keleng 
kapan DPR disetujui oleh Pimpinan DPR, maka surat 
jabawan terse but segera dikirimkan kepada alamat yang 
bersangkutan. 

(3) Apabila isi surat jawaban sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (2) pasal ini tidak disetujui oleh Pimpinan DPR, maka 
masalahnya dibicarakan dengan Pimpinan alat keleng 
kapan DPR yang bersangkutan. 

(4) Apabila pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(3) pasal ini tidak menghasilkan kesepakatan, maka masa 
lahnya diajukan kepada Badan Musyawarah untuk diten 
tukan penyelesaian selanjutnya. 

Pasal 157 
(I) Semua surat keluar ditandatangani oleh salah seorang 

Anggota Pimpinan DPR atau Sekretaris Jenderal atas 
nama Pimpinan DPR. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 
ini, diatur lebih Ianjut oleh Pimpinan DPR. 
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Pasal 158 
(1) Pengiriman surat keluar dilakukan oleh Sekretariat DPR. 
(2) Sebelum dikirim kepada alamat yang bersangkutan 

semua surat keluar dicatat dan diberi nomor agenda. 
(3) Sekretariat DPR menyampaikan tembusan surat keluar 

kepada alat kelengkapan DPR yang bersangkutan dan 
kepada pihak yang dipandang perlu. 

(4) Apabila Pimpinan DPR memandang perlu, surat keluar 
dapat diperbanyak dan dibagikan kepada para Anggota 
DPR. 

Arslp surat. 
Pasal 159 

Tatacara penyusunan arsip surat masuk dan surat keluar 
diatur oleh Sekretaris Jenderal DPR. 

BAB XVIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 160 
(1) Usu! perubahan dan tambahan mengenai Peraturan Tata 

Tertib ini hanya dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 
25 (dua puluh lima) orang Anggota DPR. 

(2) Usul perubahan dan atau tambahan sebagaimana dimak 
sud dalam ayat (1) pasal ini, disertai penjelasan, ditan 
datangani oleh para Pengusul dan disampaikan kepada 
Pimpinan DPR serta Anggota DPR. 

Pasal 161 
(1) Usul perubahan dan atau tambahan sebagaimana dimak 

sud dalam pasal 160 disampaikan oleh Pirnpinan DPR 
kepada Badan Musyawarah untuk dibahas dan diambil 
kesimpulan. 

(2) Oleh Pimpinan DPR usul perubahan dan atau tambahan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160, dengan disertai 
kesimpulan Badan Musyawarah, diajukan kepada Rapat 
Paripurna untuk diambil keputusan. 

Pasal 162 
Hal-ha! yang belum diatur dalam Peraturan Tata Tertib ini 

diputuskan oleh DPR atas usul Badan Musyawarah. 
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KEPUTUSAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 
No. 18/DPR-RI/IV /77-78 

TENT ANG 
PEMBENTUKAN KOMISI-KOMISI DALAM 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 

SERT A 
PENENTUAN RUANG LINGKUP TUGAS 

MASING-MASING KOMISI 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 

dalam Rapat Paripurna ke 26 pada tanggal 29 Juni 1978, 

Menimbang 

Mengingat 

488 

Bahwa untuk melakukan ketentuan seba 
gaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) 
Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia, dipandang 
perlu untuk segera membentuk Komisi 
Komisi dalam Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia serta menentukan 
ruang lingkup tugas m as ing-m as ing 
Komisi. 

1. Undang-undang No. 15 tahun 1969 ten 
tang Pemilihan Umum, sebagaimana 
telah diubah dan ditambah dengan 
Undang-undang No. 4 tahun 1975, dan 
Undang-undang No. 16 tahun 1969 ten 
tang Susunan dan Kedudukan MPR, 
DPR dan DPRD, sebagaimana telah 
dirubah dan d i t a m b a h dengan 
Undang-undang No. 5 tahun 1975; 

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia No. 4/DPR 
RI/II/77-78 tentang Pembentukan Pani- 



tia Khusus Penyusunan Peraturan Tata 
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia dengan segala per 
ubahan dan tambahannya; 

3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat 
Re pu b l ik Indonesia No. l 7/DPR 
RI/IV/77-78 tentang Peraturan Tata Ter 
tib Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia. 

Memperhatikan : Laporan Panitia Khusus Penyusun Per 
aturan Tatu Tertib Dewan Perwakilan 
Rakyat Repu blik Indonesia kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
dalam Rapat Paripurna pada tanggal 29 
Juni 1978. 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TEN 
TANG PEMBENTUKAN KOMISI-KOMISI 
DALAM DEW AN PERWAKILAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA SERTA PENEN 
TU AN RUANG LINGKUP TUGAS 
MASING .MASING KOMIS!. 

Pertama Di dalam Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia dibentuk 11 (sebelas) 
Komisi dengan ru a ng l i ngkup tu g a s 
masing-masing sebagai. berikut : 

1. Komisi I : 
Dewan Pertimbangan Agung, 
Departemen Luar Negeri, 
Departemen Pertahanan dan Kea 
manan, 
Departemen Penerangan, 
Dewan Pertahanan dan Keamanan 
Nasional, 
Dewan Pertahanan dan Keamanan 
Nasional, 
Badan Kordinasi Intelijen Negara, dan 
Lembaga Sandi Negara; 
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2. Komisi II : 
Departemen Dalam Negeri, 
Menteri Negara Penerbitan Aparatur 
Negara, 
Menteri/Sekretaris Negara, 
Badan Administrasi Kepega.waian 
Negara, 
Lembaga Administrasi Negara, dan 
Arsip Nasional; 

3. Komisi III : 
Mahkamah Agung, 
Departemen Kehakiman, dan 
Kejaksaan Agung; 

4. Komisi IV : 
Departemen Pertanian, 
Menteri Mucla Urusan Produksi Pangan, 
Departemen Tenaga Kerja ·dan Trans 
migrasi, dan 
Menteri Muda Urusan Transmigrasi; 

5. Komisi V: 
Departemen Perhubungan, 
Departemen Pekerjaan Umum, 
Menteri Muda Urusan Perumahan 
Rakyat, 
Dewan Telekomunikasi, dan 
Dewan Penerbangan dan Antariksa 
Nasional Republik Indonesia; 

6. Komisi VI : 
Departemen Perindustrian, 
Departemen Pertam b a ng a n d a n 
Enersi, dan 
Badan Kordinasi Penanaman Modal; 

7. Komisi VII : 
Departemen keuangan, 
Departemen Perdagangan dan Kope 
rasi. 
Menteri Muda Urusan Koperasi, 
Bank Indonesia, dan 
Badan Urusan Logistrk: 

8. Komisi VIII : 
Departemen Kesehatan, 
Departemen Sosial, dan 



Kedua 

Badan Kordinasi Keluarga Berencana 
Nasional; 

9. Komisi IX : 
Departemen Agama 
Departemen Pendidikan dan Kebu 
dayaan,dan 
Menteri Muda Urusan Pemuda; 

10. Komisi X : 
Menteri Negara Pengawasan Pem 
bangunan dan Lingkungan Hidup, 
Menteri Negara Riset dan Teknologi, 
Badan Perencanaan Pembangunan 
Nasional, 
Biro Pusat Statistik, 
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 
Badan Tenaga Atom Nasional, 
Bad an Kordinasi Survey dan Pe meta an 
Nasional, dan 
Lembaga Penerbangan dan Antariksa 
Nasional; 

11. Komisi APBN (Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara): 
Lembaga Tertinggi Negara, 
Lembaga-lembaga Tinggi Negara, 
Semua Departemen, dan 
Semua Lembaga Pemerintah Non 
Departemen, 
Sepanjang bersangkutan dengan Ang 
garan Pendapatan dan Belanja Negara. 

Beberapa Komisi yang merupakan 
Gabungan Komisi, mempunyai ruang ling 
kup tugas sebagai berikut: 

1. Komisi I, Komisi II, dan Komisi III : 
Menteri Kordinator Bidang Politik dan 
Keamanan; 

2. Komisi IV, Komisi V, Komisi VI, Komisi 
VII, dan Komisi APPN' : 
Menteri Kordinator Bidang Ekonomi 
Keuangan dan Industri: 
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Ketiga 
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3. Komisi VIII, Komisi IX, dan Komisi X : 
Menteri Kordinator Bidang Kese 
jahteraan Rakyat dan Menteri Muda 
Urusan Peranan Wanita. 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 
16 Agustus 1978. 

Ditetapkan di : Jakarta. 
Pada tanggal : 29 Juni 1978. 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA, 

KET U A, 
ttd. 

DARYATMO. 
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Mashuri, SH, tanggal 2 Maret 1981 di Gedung DPR-RI Senayan Jakarta 
telah melantik dan mengambil sumpah 8 Anggota MPR-RI serta 9 Anggota 
DPR-Rl. 
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'l'a1npak Ketua Ul'R-Rl! Daryairno sedang menanda-tangani naskah 
pelantikan disak.,;ikan \.-Vakil Ketua K.H. Afasykur dan ltlh. lsnaeni. 

TuJuh orung Anggota baru DPR/t11PR pada tanggal 28 September 1981 
diiantik dan diambil sumpahnya oleh Ketua DPRJ�!PR Daryat1no. 
l1.fasing-niasing adalah Afulyadi Djajanegara. Drs. Asrini, H. Abdullah Sani, 
M. Suqumo. R. Sukardan P.S.H. Kol. Pol. Anwari dan drs. Isaac Sanjay. 
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Upacara pelantikan dan pengamoilan sumpah Anggota DPR/MPR-RI oleh 
Ketua DPR Daryatmo pada tanggal. 29 Juni 1982 ma.sing-masing: OBOS 
SYAHBANDI PURWANA"sebagai Anggota DPR!MPR dan Willy Trijono 
sebagai Anggota MPR. 
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• 

Uelegw;i unuu ke Korea Uuira dun Jepang dipimpin Ketua DPH. 
Daryatmo, sesaat berangkat meninggalkan Tanah Air bergambar bersama 
di VIP Room Airport Halim P.K. pada tanggal 25 September 1980 . 

DI DALAM RU ANG SI DANG: suasanapemandanganlainnya dalamsalah 
satu Committee dalam Sidang IPU di mana tampak pula hadir Delegasi 
DPR-RI dan anggota Delegasi lainnya. Delegasi DPR-RI duduk dari kiri ke 
kanan : Lentjang BA, Ir. Haditirto dan Drs. H.A.A. Malik. 
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Deleqasi DPR-RI dipimpin Wakil Ketua Mashuri, SH akan melakukan kum 
jungan muhibah ke Malaysia. Sebelum meninggalkan Tanah Air, rom 
bongan bergambar bersama di VIP Room Airport Halim P .K. pada tanggal 5 
Oktober 1980. 

DENGAN SEK.TEN IPU: suasana pertemuan antara Delegasi DPR-RI 
yang diketuai ole.h Sukardi dengan Sekretaris JenderaL IPV Mr. Pio-Cario 
Terenzio yang pada kesempatan tersebut Deleqasi telah menyerahkan 
tanda kenang'an kepada SEKJEN tersebut berupa plaket riPR-RI. 
Keterangan foto : dari kiri ke kanan ada/,ah : Ir. Haditirtu, Sofyan Noor 
(Sekretaris), Hasan Abdul Djadil, Lentjang BA, Drs. Soejoed Binwahjoe, 
Sukardi, Mr. Pio Carlo Terenzio, Drs. H.A.A. Malik. 
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DENGAN PRESIDEN NATIONAL GROUP PORTUGIS : Bergambar ber 
sama antara Deleqasi DPR-RI dengan Presiden dari National Group Par 
lemen Portuqis yang ikut dalam konprensi IPU Mr. RudolfvmGrespo yang 
mana kesempatan itu pula Delegasi DP R-RI telah pula menyerahkan tanda 
kenang-kenangan berupa plaket DPR-Rl. Berdiri dari kiri ke kanan : 
Hasan Abdul DjaW, Drs. H.A.A. Malik, Lentjang, BA, Mr. Rudolfo Grespo, 
Sukardi, Ir. Haditirto, Drs. Soejoed Binwahjoe dan SjQfjan Noor/Sekretaris 
Delegasi. 

Gambar bersama H.ombongan Anggota DPR-RI sesaat sebelum mening 
galkan tanah air untuk menghadiri seminar di Honolulu. Rombongan Ang 
gota DPR-RI terdiri dari kiri ke kanan : lr Sarwono Kusumaatmadja, 
Ricardo Siohaan, Drs. Sumiskum (Ketua Delegasi), R. Santoso Dono 
seputro, H. Saifuddin Zuhri, dan Ruslan Sala.mun (Sekretaris Delegasi). 
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GAMBAR bersama Delegasi DPR-RI (IPU) ke Norwegia sebelum mening 
galkan Pelabuhan Utiara Halim Perdanakusuma pada tanggal 3-4-1980. 

SELAMAT jalan dan selamat tinggal. 
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CARACAS�VENEZUEL 
Deregasi DPR-RI dalam Sidang IPU ke-66 di CARACAS. 

Delegasi DPR-RI yang terdiri dari Soekardi, Dr. T.S. Sihombing, Ir. Ahmad 
Djuhyar, K.DL Tobing AD Tjokroaminoto dan Drs. Muslim Jasin sek, Dele 
gasi menghadiri Konperensi IPU di CARACAS (dari kiri ke kanan): Drs. 
Muslim Jasin, KDL Tobing, Soekardi dan Ir. Ahmad Djuhyar. . 
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Delegasi BURT DPR dipimpin Dr. Hudjah Mashur Harahap pada tanggal 2 
Mei 1981 bertolak ke YUGOSLAVIA dalam rangka study Perbandingan 
mengenai Kerumah tanggaan Parlemen. 

Sekjen DPR Wang Suwandi, SH menerima kunjungan kehormatan Sek 
retaris I Kedutaan KANADA Mr. SHEPP¥ pada tanggal 6 Mei 1981. 
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delegasi DPR-RI ke Malagasi dan Tanzania dipimpin Wakil KetuaDPR Mh. 
lsnaeni bergambar bersama di Airport Halim Perdanakusuma pada tang 
gal 22 Nopember 1981 beberapa saat sebelum menaiki pesawat. 

Wakil Ketua DPR R. Kartidjo paaa tanggal 22 Nopember 1981 menerima 
delegasi Cacat Veteran RI. 
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Kerangkatan Ketua DPR Daryatmo ke Korea Selatan dan lnggris pada 
tanggal 15 Nopember 1981. Gambar adalah sesaat berada di Airport Halim 
Perdanakusuma sebelum menaiki pesawat meninggalkan tanah air. 

ueieqasi BURT DPR bergambar bersama di Airport Halim Perdanakusuma 
beberapa saat sebeluni bertolak meninggallwn tanahairmenuju ke Jerman 
pada tanggal 20 Nopember 1981. 
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·r,- 
Delegasi DPR-Rl ke Konperensi J,P.U. ke 67 di Berlin, sesaat sebelum ber 
angkat meninggalkan Indonesia bersama di VIP Room Airport Halim Per 
danakusuma, Jakarta pada tanggal 12 September 1980. 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1980 

15. 9 Januari Komisi L.N.Thailand 18 orang Chan.Ansuchore T.R. 
16. 14 Januari Korea Sela tan 5 orang Byung Kyu Chun Resmi 
17. 29 Januari Kom.L.N. Australia 5 orang J.P. Sim T.R. 
18. 23 Maret Del.Parl. Jerman Barat 7 orang Reinhard Buchling T.R. 

(lndonesia-J erman 
Parliamentary Group) 

19. 27 s/d 29 Del.Kom.L.N./HANKAM 21 orang Ketua Komisinya T.R. 
April Parlemen Thailand 

20. 6 s/d 11 Parlemen Philipina 5 orang Q.C. Makalintal Resmi 
Mei (interim Batasang 

Pernbansa 
21. 17 Juni Kerua-ketua Parlemen 15 orang Dato' Syed Zain b. T.R. 

Daer ah Edros Shahab Alhajj. 
22. 14s/d24 Baroness Vickers, Anggola 1 orang Baroness Vickers Resmi 

Agustus Parlemen Inggeris 
23. 15 s/d 22 Del.Parlemen Bangladesh 3 orang Mirza Gholam Hafis Resmi 

Agustus 
24. 22 s/d 29 Parl.Republik Dernokrasi 17 orang Dr.Gerald Goetting Resmi 

Nopember Jerman (Jerman Barat) 
25. 3 s/d 4 Parlemen Spanyol 4 orang Modesto Fraile Ponjade T.R. 

Desember ,, 
C)l w en 
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Di ruang VIP Room Airport Halim Perdanakusumaq kedatangan Delegasi 
Senat Turki yang dipimpin Sirri Atalay (dikalungi bunga) disambut oleh· 
Ketua DPR-RI H. Adam Malik. 

Ket11ta DPR-Rl H. Adam Malik (berdiri) sedang menyampaikan pidato per 
sahabatan di hadapan delegasi Senat Turki yang dipimpin oleh Sirri Ataly 
da{amjamuan makan di Hilton Hotel atas undangan Pimpinan DPR-Rl. 
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wakil Ketua DPR Mh. Isnaeni sedang menenrnu kunJunyan kenormatan 
Dubes Burma U. Khim Maung Lay di ruang kerjanya pada tanggal 29 April 
1978. 

Wakil Ketua DPR Kartidjo dan Mh. Isnaeni telah menerima kunjungan 
kehormatan Misi Pembangunan Republik Korea Pimpinan Shin Dong Wan 
dengan diclampingi Dubes Republik Korea, tanggal 22 Mei 1978. 
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KETUA DPR Daryatmo sedang menerima Kunjungan Kehorrnatan Dubes 
Thailand tanggal 5-1-1980. 
- Gambar atas : Pimpinan DPR menerima Kunjungan Kehormatan Dele 
gasi Parlemen Thailand di Gedung DPR tanggal 10-1-1980. 
- Gambar bawah : Kelihatan sedang mengadakan tukar menukar tanda 
mat a. 
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PIMPINAN BKSAP dan Komisi VII DPR menerima kunjungan kehor 
matan Misi Perdagangan Bremen, dan Parlemen Jerman Barat yang 
dipimpin Dieter Kiink pada tanggal 3 Pebruari 1981. *** 
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Ketua DPR Daryatmo pada tanggal 17 Desember 1981 menerima kun 
jungan kehormatan dua Anggota Parlemen Korea Selatan Ching IU Huh 
dan Dai Son Lee. Mereka diantar staf Kedutaan Korea Selatan di Jakarta. 

� . _;; ::::; �: i .;�:;; i./dtJr ;�;)� i'!t-�ij,: 
f. 

Wakil Ketua DPR Mh. Isnaeni menerima kunjungan kehormatan Presiden 
Korea Advanced Institut of Sciene and Technology, Choochon Lee dan Dr. 
Yung bertempat di ruang kerjanya pada tanggal 18 Desember 1981. 
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Ketua Peruiusosi Parlemen Mongolia Tsendendambyn Gotov setibanya di 
Airport Halim Perdanakusumah disambut oleh Pimpinan BKSAP H.J. 
Widya Pranata. Pada gambar tampak beiiau mendapatkan kalungan 
bung a. 

Dalam kunjungan kehormatan kepiula Pimpinan DPR pada hari Kamis 5 
Nopember 1981 Ketua DPR Daryatmo menyampaikan kenang-kenangan 
berupa sebuah lukisan "Wayang" yang terbuat dari kulit. 
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PERUTUSAN Pariemeti Malagasi menghadiri upacara pembukaan Sidang 
Paripurna DPR tanggal 15 Agustus 1981. *** 

JAMUAN makan malam untuk menghormat Perutusan Parlemen Mala 
gasi oleh Pimpinan DPR, bertempat di Hotel Sari Pasi,fic. ••• 
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Lukisan terbuat dari kulit bergambar wayang diserahkan oleh Ketua DPR 
Daryatmo kepada tamunya Sir Biily Snedden sebagai kenang•an. 

Kunjungan kehormatan Ketua Parlemen Australia, Sir Billy Snedden 
kepada Pimpinan DPR. Tampak Ketua DPR-RI, Daryatmo ketika 
menyambut tamunya dan disampingnya pada wakil Ketua DPR ikut men 
dampingi. 
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Ketua Parlemen Australia Sir Billy Snedden sedang memberikan pidato 
balasan, dalamjamuan makan ma lam yang diadakan olehPimpinan DPR. 

Hertempat di Hotel Hyaat Aryaduta, Jakarta Pimpman DPR mengaaa1wn 
jamuan makan malam untuk menghormat Ketua Parl,emen Australia. 
Seperti tampak dalam gambar, Ketua DPR Daryatmo sedang meng 
u.capkan pidatonya dalam jamuan terse but. 
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PANITIA PENYUSUN BUKU OPR-RI 
(SK. SEKJEN OPR-Rl NOMOR 372/SEKJEN/1983, TANGGAL 
24 SEPTEMBER 1983, JO.SK.PIMPINAN OPR-RI NOMOR 

3/PIMP/I/1983-1984, TANGGAL 31 AGUSTUS 1983. 

No Nam a Jabatan 
Urut 

1. Wang Suwandi, SH Penasehat 
2. Kemal Ibrahim Penasehat 
3. Ors. Gondosutoyo Ketua 
4. Rosida Amir Sekretaris 

merangkap Anggota 
5. Faisal Ojamal, SH. Wakil Sekretaris 

merangkap Anggota 
6. Soe bijono, SH · Anggota 
7. Ruslan Salamun Anggota 
8. Benny Wardhanto, SH Anggota 
9. H. Abdul Aziz Anggota 

10. Ors. Mochtar Subekti Anggota 
11. Ora. Ny. Sumaryati Haryanto Anggota 
12. Soegito, SH Anggota 
13. Ors. Iman Sayoga Anggota 
14. Ors. A. Hamid Makmur Anggota 
15. T. Husein Hadji Anggota 
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