
kampanye dan pendidikan politik rakyat yang berdasarkan 
Pancasila. Dampak kampanye yang tidak diinginkan tersebut, 
sebaliknya malah telah mengganggu ketentraman masyarakat 
dan ketertiban umum, perusakan serta adanya korban manusia 
meninggal dunia yang pada akhimya merugikan semua pihak. 
Karena itu Komisi I DPR-RI menilai, Penyelenggaraan 
Pemilu yang akan datang harus terus ditingkatkan kualitasnya 
dan pembinaan politik yang berdasarkan Pancasila dan UUD 
1945, perlu ditumbuhkan melalui peningkatan penataran P4 
serta diarahkan kepada seluruh rakyat. 

2. Bidang Pcrundang-undangan : 
Program Legislasi nasional bidang Dephankam/ ABRI sesuai 

dengan Amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang 
Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara yang 
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988, dan 
sasaran program Pelita VI, yang telah disampaikan ke DPR 
dalam periode 1992-1997 adalah : 

RUU tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI. 
RUU tentang Mobilisasi dan Demobilisasi. 
RUU tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
RUU tentang Peradilan Mi liter dan Keodituran Militer. 

3. Bidang Personil, Sarana Prasarana Komando, Pangkalan 
dan Perumahan : 
Dalam periode 1992-1997, Komisi I DPR-RI memberi 

perhatian terhadap berbagai masalah berkaitan dengan pem 
bangunan kemampuan Hankam/ ABRI sebagaimana yang ter 
tuang dalam Repelita VI, dan terus dikembangkannya kekuatan 
Hankam/ABRI menuju ABRI profesional, efektif dan modern. 

Masalah-masalah yang dihadapi ABRI khususnya dalam 
upaya peningkatan kemampuan ABRI, pembinaan teritorial dan 
peningkatan kesejahteraan prajurit antara lain : 

a. Personil 
Jumlah personil ABRI dan Polri di Daerah, masih mengalami 

kekurangan, baik untuk Perwira, Bintara dan Tamtama, sehingga 
mengakibatkan pelaksanaan tugas menjadi kurang maksimal; 
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Ada jabatan-jabatan untuk perwira masih lowong tidak dapat 
diisi. 
Bintara untuk Babinsa, masih banyak dijabat tamtama, serta 
seorang Babinsa tersebut, harus membawahi beberapa Desa, 
yang idealnya I Babinsa untuk I Desa. 
Ditemui adanya I Koramil membawahi lebih dari Wilayah 
Kecamatan, di beberapa daerah. 

Dem ikian pula untuk menghadapi perkembangan masyarakat, 
yang disebabkan semakin meningkatkannya pendidikan, 
penguasaan ilmu pengetahuan dan teknolgi serta informasi, 
mengakibatkan tuntutan kualitas profesionalisme, tidak dapat 
ditunda-tunda, terutama untuk peningkatan profesionalisme 
kepolisian. Karena itu, program pendidikan dan latihan serta 
dukungan prasarana dan sarana utama menjadi perhatian Komisi 
l DPR-RI. Demikian pula dukungan alat komunikasi elektronik 
yang belum memadai masih perlu ditingkatkan. 

Di bidang kesejahteraan Prajurit perlu mendapat perhatian 
dari waktu ke waktu untuk disesuaikan dengan kebutuhan 
dikaitkan dengan kemampuan serta kondisi perkembangan sosial 
ekonomi, termasuk penyediaan perumahan bagi prajurit, pe 
ningkatan kualitas asrama secara bertahap diupayakan kernampu 
annya, baik melalui program rehabilitasi dan perluasan asrama 
yang secara riil belum mencukupi dengan kebutuhan Anggota, 
dan diupayakan peningkatan kemampuan anggaran, termasuk 
bagi para purnawirawan. 

Demikian pula pemberian tunjangan khusus bagi Anggota 
ABRI yang bertugas di Daerah Terpencil, kendati telah 
diterbitkan Keppres Nomor 8 Tahun 1996, sebagai pe 
nyempurnaan Keppres Nomor 13/1992 yang hanya berlaku bagi 
PNS, agar ketentuan tersebut dapat segera diberlakukan. 

b. Kemampuan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) 
Masalah kemampuan Alutsista ABRI perlu mendapat 

perhatian penanganan, karena sebagian sarana utama operasional 
ABRl harus terus dikembangkan dan dipermodern sesuai dengan 
kebutuhan Hankamneg, serta perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi persenjataan. Masalah kebutuhan sarana/prasarana 
mobilitas pasukan juga memerlukan prioritas penanganan. 



c. Masalah Keamanan Laut (Kamla) 
Masalah gangguan keamanan pelayaran nasional dari 

perompakan Kapal-kapal Niaga RI dan pencurian kekayaan laut 
khususnya pencurian ikan oleh Nelayan Asing di wilayah 
teritorial RI masih saja berlangsung. 

d. Pelaksanaan Keppres Nomor 44 Tahon 1994 
Keppres Nomor 44 Tahun 1994 yang bertujuan untuk 

mendorong pengembangan pcmbangunan, demi kesejahteraan 
rnasyarakat sckaligus untuk kepentingan penyelenggaraan 
Hankamneg di Wilayah Perbatasan, bclum sepenuhnya terealisir 
dan masih mengalami kcndala. 

Kendala pokok yang masih dihadapi dalam merea!isasi 
ketentuan Keppres Nomor 44 Tahun 1994 tersebut bahwa 
berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor S Tahun 1990, 
tentang Sumber Daya Hayati Dan Ekosistemnya, Pasal 12, 19 
dan 21 menetapkan kawasan hutan suaka alam dan hutan lindung 
harus dijaga keutuhannya, tidak boleh melakukan kegiatan yang 
dapat mengakibatkan kerusakan dan perubahan peruntukannya. 

II. Sektor Hubungan Luar Negeri 

1. Pelaksanaan Politik dan Hubungan Luar Negeri : 
a. Komisi I DPR-RI menilai dalam periode 1992-1997, 

keberhasilan politik Luar Negeri Republik Indonesia 
antara lain ditandai dengan diterimanya konsep Negara 
Kepulauan yang telah dituangkan dalam Konvensi PBB 
dengan ZEE 200 mill dari garis pantai. 

Demikian pula pengembangan dan pemantapan 
posisi Indonesia di Luar Negeri dalam forum-forum 
Bilateral, Multilateral dan Organisasi-organisasi Inter 
nasional seperti PBB, IPU. Dengan program Citra 
Indonesia, diadakan Counter yang mendiskreditkan 
Indonesia dalam berbagai isu, baik masalah HAM, 
Lingkungan Hidup, Demokrasi dan lain-lain yang 
bertujuan untuk melernahkan posisi Indonesia. 
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Lewat diplomasi RI baik melalui ASEAN, GNB PBB, 
terns mendorong penciptaan tatanan dunia baru yang 
adil, damai, memperjuangkan keadilan dan politik. 

Demikian pula dalam periode tersebut, Indonesia 
memperoleh kepercayaan untuk pembangunan rasa 
solidaritas diantara negara GNB, dengan puncaknya 
ketika Indonesia sebagai Ketua dan Penyelenggara KTT- 
10 di Indonesia. 

b. Dalam pelaksanaan politik luar negeri, Indonesia 
memberi sumbangan dan peran besar di berbagai 
kawasan dunia, termasuk mencari penyelesaian konflik 
konflik kawasan antara lain di Balkan, konflik regional 
(perang saudara Kamboja, MNLF di Philipina) serta 
keberhasilan dalam Kerjasama Asean menciptakan 
perdamaian kawasan, termasuk kesepakatan menelorkan 
Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara, 
yang saat ini sudah diratifikasi DPR-RI melalui Komisi I 
DPR-RI. 

Keberhasilan Politik Luar Negeri lainnya ialah 
memperbesar Keanggotaan Negara dalam Kerjasama 
ASEAN yang semula 7 Negara, akan menjadi IO Negara, 
dengan masuknya Laos, Myanmar dan kamboja secara 
serentak. 

Demikian pula, telah bertambahnya Kantor-kantor 
perwakilan-perwakilan RI di Luar Negeri, 5 setingkat 
KBRI dan 4 setingkat Konsul Jenderal (KJRI). 

c. Di bidang Kerjasama ekonomi, Deplu secara aktip 
memberi sumbangan, meningkatkan dan membangun 
kerjasama Negara-negara baik kerjasama Bilateral, 
Regional, I nternasional termasuk AFT A, APEC dengan 
diselenggarakan pertemuan para Pemimpin APEC di 
Bogor, yang bertujuan meningkatkan kerjasama per 
dagangan dan investasi, promosi dagang dan investasi, 
citra pariwisata dalam rangka meningkatkan arus 
kunjungan wisatawan, alih teknologi dan perluasan akses 
pasar ekspor. 



d. Di bidang GNB 
Komisi I DPR-Rl periode 1992-1997 mencatat, 

bahwa Indonesia sebagai salah satu pendiri GNB, dan 
sebagai Ketua GNB periode 3 Tahun sejak Konferensi 
GNB ke 10 tanggal 10 - 12 Oktober Tahun 1992 di 
Jakarta sampai pada tanggal 18 Oktober 1995, dalam 
periode tersebut Indonesia telah berhasil membawa 
peranan Indonesia dalam percaturan politik intemasional 
khususnya terutama memperjuangkan kepentingan Ang 
gota GNB dalam bidang pembangunan Ekonomi, antara 
lain perhatian khusus terhadap pengurangan dan 
penghapusan masalah hutang negara sedang berkembang 
dan kemiskinan, serta pelaksanaan putaran Urugay jangan 
sampai menimbulkan proteksionisme baru. 

Demikian pula terhadap masalah-masalah Timur 
Barat, perlindungan terhadap ancaman kedaulatan dan 
integritas anggota, dan melalui GNB terus diusahakan 
menentang dan menghapus semua senjata penghancur 
massal, termasuk Senjata Nuklir dan biologis yang telah 
mencapai sukses. 

Dalam Kepemimpinan APEC, Komisi I DPR-Rl 
periode 1992-1997 juga mencatat tentang keberhasilan 
Indonesia yang dimulai dengan keberhasilan penyeleng 
garaan pertemuan para pemimpin negara Asia Pasifik 
yang menghasilkan Deklarasi Bogor. Membawa negara 
yang tergabung dalam Kawasan Asia Pasific menjalin 
kerjasama ekonomi menuju sistim perdagangan bebas 
dan investasi yang mulai berlaku 2010/2020. 

2. Bidang Perundang-undangan : 
RUU tentang Perjanjian dengan Negara lain : 

Ketentuan Pasal 11 UUD 1945, berbunyi "Presiden 
dengan Persetujuan DPR menyatakan perang, membuat 
perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain". 

Berdasarkan Ketentuan UUD 1945 tersebut, maka : 
a. Seiring dengan meningkatnya kecenderungan arus 

globalisasi, kerjasama dan rasa sating ketergantungan 
antar ncgara menjadi lebih besar. Dengan demikian, 
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kemungkinan Indonesia untuk mengadakan perjanjian 
dengan banyak negara baik secara Bilateral maupun 
Multilateral menjadi semakin besar pula. 

b. Untuk mengantisipasi perkembangan im, penyusunan 
perangkat perundang-undangan yang mengatur pe 
laksanaan hubungan dan politik luar negeri RI, termasuk 
pembuatan dan pengesahan Perjanjian lnternasional 
dimuat dalam Pasal 11 UUD 1945. Ketentuan ini 
belum mempunyai peraturan pelaksana baik berupa TAP 
MPR, UU maupun PP yang sangat diperlukan bagi 
penerapan dan pedoman pelaksanaan dalam pembuatan 
perjanjian. 

c. Dalam praktek selama ini, pembuatan Perjanjian 
lnternasional hanya berpegang pada Surat Presiden RI 
Nomor 2826/HK/60 Tanggal 22 Agustus 1960 yang 
secara formal hanya merupakan surat dan secara hirarki 
perundang-undangan tidak memiliki kekuatan mengikat. 

Selain itu, surat tersebut juga dirasakan tidak lagi 
dapat menampung perkembangan yang begitu cepat 
dan kompleks. 

d. Sebagai upaya mencegah terjadinya kesimpangsiuran 
pada penanganannya dalam praktek hukum di Indonesia, 
Departemen Luar Negeri mempersiapkan 2 (dua) hal 
sebagai berikut : 

Meratifikasi Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Law 
of Treaties yang memuat Ketentuan-ketentuan Pokok 
yang berkaitan dengan prosedur pembuatan dan 
pengesahan perjanjian internasional. 
Menyusun suatu RUU Nasional tentang Hubungan 
Luar Negeri, termasuk didalamnya Ketentuan Umum 
tentang Pembuatan dan Pengesahan Perjanjian 
Internasional yang merupakan implementasi dari 
Pasal 11 UUD 1945 dan akan banyak berpegang pada 
Konvensi Wina 1969. 



Adapun urgensi pembuatan RUU ini antara lain : 
meletakkan landasan hukum yang kuat bagi pe 
nyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dalam rangka 
memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia di fora 
internasional baik secara bilateral· maupun multilateral, 
melaksanakan perlindungan terhadap warga negara RI di 
Luar Negeri, serta meningkatkan koordinasi baik di 
Deplu, maupun antar Departemen dalam penyeleng 
garaan Hubungan Luar Negeri. 

3. Masalah yang dibadapi dalam pelaksanaan Politik 
Luar Negeri dalam fora internasional. 

a. Masalah Timor Timur 
Walaupun Timor Timur sudah berintegrasi dalam 

Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1975, dan 
telah menjadi Propinsi ke-27; masalah Timar Timur 
sampai sekarang masih menjadi masalah yang harus 
dihadapi oleh Pemerintah Indonesia di dunia 
internasional. 

Upaya diplomasi RI (Pertemuan Segitiga Menlu RI, 
Menlu Portugal dan Sekjen PBB) serta pertemuan 
informal antar masyarakat yang Pro dan Kontra lntegrasi 
(Orang-orang Timtim Anti Integrasi yang bermukim di 
Luar Negeri), merupakan konsep penyelesaian Timtim 
perlu dipertahankan. 

Diharapkan dalam periode Repelita VII masalah 
Timtim ini dapat diselesaikan, yang penyelesaiannya 
memerlukan partisipasi Masyarakat Timtim secara penuh. 

b. Masalah Kepulauan Spratly 
Kepulauan Spratly merupakan masalah menonjol 

dengan adanya tuntutan tumpang tindih dari beberapa 
negara antara lain seperti Philipina, Malaysia, Brunai 
Darussalam, Vietnam dan China, sehingga berpotensi 
menyebabkan instabilitas di kawasan ini. 
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Upaya-upaya diplomasi merupakan langkah terbaik 
untuk menyelesaikan persoalan agar dapat dipelihara 
keamanan dan kedamaian di Kawasan Asia Tenggara. 

c. Masalah Penyelesaian Pulau Sipadan dan Ligitan. 
Masalah sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan antara 

Indonesia dan Malaysia belum terselesaikan, meskipun 
telah diadakan upaya-upaya penyelesaian melalui jalur 
diplomatik yang adil tanpa menimbulkan konflik diantara 
kedua Pemerintah. Mengingat upaya-upaya yang di 
tempuh belum menunjukkan akhir penyelesaian, maka 
pada Tanggal 7 Oktober 1996 kedua Pemerintah 
Indonesia-Malaysia sepakat menyerahkan masalah seng 
keta perbatasan tersebut ke Mahkamah Internasional. 

Komisi I DPR-RI memahami langkah Pemerintah 
menyerahkan masalah tersebut ke Mahkamah 
lnternasional sebagai langkah terakhir, disebabkan tidak 
adanya titik penyelesaian baik melalui diplomasi, maupun 
semangat ASEAN untuk mencapai kesepakatan. 

Disamping masalah Sipadan dan Ligitan, dari 
hasil Kunjungan Kerja Komisi I DPR-RI dalam Reses 
Masa Persidangan I Tahun Sidang 1996/1997 ke 
Propinsi Kalimantan Timur, masih terdapat 3 (tiga) 
titik bermasalah yang belum mendapat penyelesaian 
di perbatasan RI dengan Malaysia yaitu di Wilayah 
Sungai Sinapad, Sungai Semantipal dan Pulau Sebatik, 
karena adanya perbedaan penafsiran kedua negara atas 
Konvensi 1891, Agreement 1915, dan Konvensi 1928 
antara Pemerintah Belanda dan Inggris mengenai 
penetapan batas kedua negara, karena fakta di lapangan 
tidak sesuai dengan Ketentuan Perjanjian tersebut. 

Dalam kaitan dengan ke-3 titik bermasalah yang 
timbul di perbatasan RI-Malaysia, Komisi I DPR-RI 
berharap agar Departemen Luar Negeri dan Instansi 
terkait terus aktip berupaya mencari penyelesaian yang 
didasarkan pada prinsip hubungan bertetangga yang baik. 



d. Masalah Perbatasan Maritim 
Disamping masalah perbatasan tersebut di atas, 

dalam periode 1992-1997 Komisi I DPR-RJ juga 
mencatat beberapa masalah menyangkut perbatasan 
maritim dengan Negara-negara Tetangga Indonesia yang 
sampai saat ini belum memperoleh penyelesaian seperti : 

Batas Maritim R1 dengan Malaysia, Thailand belum 
ada garis batas ZEE di Selat Malaka; 
Batas Maritim RI dengan Philipina juga belum ada 
garis maritim di Kawasan sebelah Baral Laut dan 
Bagian Tengah Laut Sulawesi, serta sebelah Timur 
Sulawesi diantara Pulau Mianggas dan Cpe San 
Agustin. 

Ketidakjelasan batas manum tersebut, telah 
menyebabkan sulitnya dilakukan penegakan kedaulatan 
maritim R1 dan pengawasan terhadap Nelayan-nelayan 
dari Negara Tetangga tersebut memasuki perairan 
Indonesia. 

Kendati telah diupayakan pembicaraan pembicaraan 
melalui Komisi Bersama secara Bilateral baik antara 
Indonesia-Thailand 2 (dua) kali, masing-masing 1992 di 
Jakarta dan 1994 di Bangkok, dan antara lndonesia 
Philipina baru satu kali Tahun 1995 di Manila, serta 
Komisi Bersama Indonesia-Malaysia 4 (empat) kali yang 
terakhir diselenggarakan di Jakarta Juni 1995, namun 
sampai saat ini belum memperoleh penyelesaian secara 
tuntas. 

4. Ratifikasi Rancangan Undang-Undang 
Dalam periode Komisi I DPR-Rl 1992-1997, Komisi I 

DPR-Rl telah meratifikasi 7 RUU yaitu: 
RUU tentang Pengesahan United Nations Convention 
on Biological Diversity (Konvensi PBB mengenai 
Keanekaragaman Hayati). 
RUU tentang Pengesahan United Nations Framework 
Convention on Climate Change (Konvensi PBB 
mengenai Kerangka Kerja PBB mengenai Perobahan 
Iklim). 
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RUU tentang Pengesahan Agreement Establishing The 
World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan 
Organisasi Perdagangan Dunia). 
RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara 
Republik Indonesia dan Australia. 
RUU tentang Pengesahan Convention on Psychotropic 
Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971 ). 
RUU tentang Pengesahan Convention Against Illicit 
Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 
1988 (Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran 
Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988). 
RUU tentang Pengesahan Treaty on the Southeast Asia 
Nuclear Weapon Free Zone (Traktat Kawasan Bebas 
Senjata Nuklir di Asia Tenggara). 

ill. Sektor Penerangan 

1. Pembangunan Penerangan dan Penerangan Pem 
bangunan. 
Komisi I DPR-RI periode 1992-1997 mencatat, bahwa pe 

laksanaan Pembangunan Penerangan dan Penerangan Pem 
bangunan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, 
sesuai dengan sasaran Pelita VI secara bertahap telah terlaksana 
secara memadai, dan kendala yang dihadapi dalam upaya 
peningkatan pemerataan informasi, mengurangi daerah blankspot 
telah dapat diatasi melalui pembangunan sarana/prasarana baik 
media elektronik, radio dan televisi, media cetak, Sumber Daya 
Manusia sehingga dapat menjangkau seluruh pelosok tanah air. 
Dalam periode 1992-1997 ini Pembangunan Stasiun-stasiun 
Penyiaran dan Pemancar Televisi dan Radio sesuai dengan 
program Pelita VI ini, yaitu Stasiun Penyiaran 4 buah dan 
Pemancar Radio 53 buah untuk Daerah-daerah dan telah 
terlaksana adalah Stasiun Penyiaran TVRI untuk Dili, Padang, 
dan Semarang; dan setiap Propinsi akan dilengkapi Stasiun 
Produksi Televisi. Demikian pula sampai dengan Bulan Oktober 
1997, Siaran Televisi Nasional telah ada 6 Buah, 5 Buah 
diantaranya Perusahaan Televisi Swasta, yaitu RCTI, SCTV, 
ANTEVE, TPI dan Indosiar. 
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Untuk mengantisipasi dampak kemajuan ilmu pengetahuan 
dan teknologi di bidang komunikasi, khususnya di media massa 
cetak, elektronik (pertelevisian, internet dan radio), diperlukan 
adanya Undang-undang Penyiaran. Dan saat ini Rancangan 
Undang-undang Penyiaran tersebut sudah disetujui DPR-RI, 
namun sarnpai sekarang belum disahkan Presiden untuk 
selanjutnya diundangkan. 

Bidang Perangkat perundangan yang diperlukan untuk 
diwujudkan untuk melengkapi peraturan perundangan yang sudah 
ada dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan Pers dan 
Siaran lklan adalah : 
- RUU tentang Hak Jawab dan Hak Tolak (Penjabaran dari 
Undang Undang Tentang Ketentuan Pokok Pers). 
- RUU tentang Periklanan(Harapan Komisi I DPR-RI yang 
disampaikan dalam Rapat Kerja dengan Menteri Penerangan, 
dalam rangka mengatur Norma Tata Periklanan di Televisi). 

2. Masalah yang dihadapi bidang Penerangan : 
a. Masalah B lankspot 

Masalah blankspot untuk siaran radio dan televisi di 
Daerah-daerah perbatasan, pedalaman dan kepulauan 
terpencil masih belum terselesaikan secara menyeluruh. 

Pendekatan dan upaya pemecahan masalah blankspot ini 
secara bertahap dilakukan melalui pembangunan pemancar 
konvensional sekitar 1.000 pemancar. Pada saat ini baru 
dapat dibangun sekitar 360 buah Pemancar, dan untuk 
mengatasi masalah blankspot masih memerlukan sekitar 640 
buah Jagi pemancar baik melalui pemanfaatan teknologi 
satelit yang dapat dipropagasi terhadap siaran radio dan 
televisi. 

b b. KMD (koran Membangun Desa) dan Surat Kabar Untuk 
Desa (SKUD) sebagai sarana menumbuhkan dan pemerataan 
informasi ke Pedesaan, juga berperan untuk memperluas 
minat baca masyarakat dan memperluas pemerataan 
informasi. 

Jumlah Tiras yang dapat disediakan tidak sesuai dengan 
kebutuhan atau jumlah desa yang ada. Demikian pula masalah 
pengiriman ke desa-desa sulit dilaksanakan disebabkan tidak 
adanya sarana transportasi. 
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Pimpinan Komisi 1 DPR RI Lengah memimpin rapat lcerja dengan Menteri luar Negeri Rf. 

Menteri Luar Negeri RI, Ali A/alas Jengah memberikan penjelasan do/am rapaJ kerja dengan 
Komisi I DPR. 
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2. KOMIS! II 

I. Bidang Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah 

Dalam kurun waktu 1992/1997, Komisi II bersama 
Pemerintah dalam hal ini Departemen Dalam Negeri telah 
membahas mengenai Pernekaran Wilayah/Peningkatan Status 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II, Kabupaten Daerah 
Tingkat JI maupun undang-undang lainnya yaitu : 
a. Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (UU 

No. Tahun 1993). 
b. Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat JI Mataram (UU 

No. 4 Tahun 1993). 
c. Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (UU 

No. 6 Tahun 1993). 
d. Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (UU No. 

4 Tahun 1994). 
e. UU Nomor 5 Tahun 1995 tentang Perubahan atas UU 

Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan 
MPR, DPR, DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan UU Nomor 2 Tahun 1985. 

f. Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat JI Kendari (UU 
No. 6 Tahun 1995). 

g. Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (UU 
No. 5 Tahun 1996). 

h. Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat JI Bekasi (UU No. 
9 Tahun 1996). 

1. Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang 
dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (UU No. 2 
Tahun 1997). 

J. Sampai saat ini di Propinsi Timer Timur telah ada 13 Dati JI 
dan dirasakan cukup memadai. Namun demikian mengingat 
26 Jbukota Propinsi di seluruh Indonesia telah berstatus 
sebagai Kotamadya Daerah Tingkat JI, maka seyogyanya 
Kotif Dili dalam waktu yang tidak terlalu lama dijadikan 
Kodya Dati ll Dili. 

Selanjutnya Komisi ll mengharapkan agar dasar hukum 
pembentukan Kabupaten-kabupaten Dali II di Propinsi Timor 
Timur yang masih didasarkan pada PP Nomor 19 Tahun 1976 
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disarankan agar pada waktunya dasar hukum pembentukannya 
ditetapkan dengan UU sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 1974. 

Sebagai hasil Rapa! Kerja Komisi II dengan Menteri 
Dalam Negeri telah mendapat perhatian Pemerintah terhadap 
pembentukan Kabupaten/kota administratif antara lain : 
a. Pembentukan Kota Administratif Batu (Jawa Timur). 
b. Pembentukan Kabupaten Administratif Simieliu (Propinsi 

Daerah lstimewa Aceh). 
c. Pembentukan Kabupaten Administratif Paniani, Puncak Jaya, 

dan Mimika (Propinsi Irian Jaya). 

Sementara itu masih terdapat usulan yang saat ini belum dapat 
terealisasi mengenai peningkatan status Kota Administratif 
menjadi Kotamadya Dati II maupun pemekaran beberapa wilayah 
antara lain: 
a. Peningkatan status Kota Administratif menjadi Kotamadya 

Daerah Tingkat II, antara lain Kotif Tarakan (Kaltim), 
Dili {Timor Timur), Dumai (Riau), Depok, Cilegon, 
Tasikmalaya, Padangsidempuan, dan Kotif Kisaran (Sumatera 
Utara). 

b. Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II. 
I) Kabupaten Dati II Mandailing Natal, Angkola Sipirok, 

dan Padang Lawas yang merupakan bagian dari 
Kabupaten Dati II Tapanuli Selatan. 

2) Kabupaten Dati II Toba Utara dan Toba Selatan, yang 
merupakan bagian dari Kabupaten Dati II Tapanuli Utara. 

3) Kabupaten Dati II Deli dan Serdang yang merupakan 
bagian dari Kabupaten Deli Serdang. 

4) Pengembangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat 
menjadi 42 Daerah Tingkat II yang terdiri dari 33 
Kabupaten Daerah Tingkat II dan 9 Kotamadya Daerah 
Tingkat II. 

5) Pemekaran wilayah Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah 
Tingkat I Lampung menjadi IO Daerah Tingkat II, sampai 
saat ini baru terealisir 7 Daerah Tingkat II. 

6) Kabupaten Dati II Bualemao, yang merupakan bagian 
dari Kabupaten Dati II Gorontalo (Sulut) dan Kabupaten 
Dati II Talaud, yang merupakan bagian dari Kabupaten 
Dati II Sangihe Talaud. 



Dengan mengacu kepada UU Nomor 5 Tahun l 974 ternyata 
masih terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang 
belum diselesaikan/belum disampaikan kepada DPR, antara lain : 
a. RUU tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah 

(Pasal 57 UU No. 5/1974 ). 
b. RUU tentang Perusahaan Daerah (Pasal 59 UU No. 5/1974). 
c. RUU tentang Tatacara Tindakan Kepolisian terhadap 

Anggota DPRD (Pasal 33 UU No. 5/1974). 
d. RUU tentang Tatacara Pelaksanaan Hak Penyelidikan oleh 

DPRD (Pasal 29 UU No. 511974). 
e. RUU tentang Pemerintahan Wilayah Kata Administratif 

(Pasal 72 UU No. 5/1974). 
f. RUU tentang Catatan Sipil. 
g. RUU tentang Kependudukan. 
h. RPP tentang Kedudukan, Tugas, Hak dan Wewenang 

Palisi Pamong Praja (Pasal 86 UU No. 5/1974). 
i. RPP tentang Organisasi dan Hubungan Kerja Perangkat 

Pemerintah Daerah. 
J- RPP tentang Tugas Pembantuan. 
k. RPP tentang Kodya Administratif. 
1. RPP tentang Perda yang memerlukan atau tidak memerlukan 

pengesahan pejabat yang berwenang. 

Berdasarkan hasil pemantauan Komisi II dalam kurun waktu 
1992-1997 dirasakan masih adanya masalah yang perlu 
mendapat perhatian lebih lanjut antara lain : 
I) Pemerintah telah mengeluarkan Keppres Nomor 120 Tahun 

1993 jo Keppres Nomor 54 Tahun 1995 tentang Dewan 
Pengembangan Kawasan Timur Indonesia, sebagai upaya 
untuk mempercepat pembangunan di Kawasan Timur 
Indonesia (KTI). 

Untuk meningkatkan pembangunan di Kawasan Timur 
Indonesia, Komisi II berpendapat bahwa tidak hanya dengan 
jalan mengalokasikan dana yang cukup tetapi melalui 
penerapan kebijaksanaan khusus yang tepat dan sesuai dengan 
kondisi khusus baik geografis maupun demografi di wilayah 
terse but. 

2) Posisi dan peranan daerah perbatasan sangat strategis, 
sehingga penanganannya perlu dilakukan secara terkoordinir 
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dengan melibatkan instansi terkait baik di tingkat pusat 
maupun daerah dengan dukungan dana sepenuhnya dari 
Pemerintah Pusat. 

3) Masih ada Daerah Tingkat II yang belum mempunyai RTRW 
(Rencana Tata Ruang Wilayah) yang mempunyai kekuatan 
hukum, mengingat strategisnya RTR W bagi pengaturan 
pembangunan di daerah, maka kiranya Pemerintah dapat 
mengacu dan membantu Pemerintah Daerah dalam 
penyusunan RTRW, dan hendaknya Tata Ruang Wilayah 
Nasional dapat segera direalisasikan. 

4) Mengenai masalah Otonomi di Daerah Tingkat II, Komisi II 
sangat menghargai upaya yang telah ditempuh oleh 
Pemerintah dalam meningkatkan penyelenggaraan otonomi 
daerah pada tingkat II dengan dikeluarkannya PP Nomor 45 
Tahun 1992 dan lnmendagri Nomor 105 Tahun 1995. 
Walaupun begitu Komisi JI masih melihat bahwa 
penyelenggaraan pemerintahan dengan titik berat pada Dati 
JI masih belum berjalan seperti diharapkan, karena dalam 
penyerahan urusan kepada Dati II belum diikuti dengan 
penyerahan 3p (pembiayaan, personil dan prasarana). 

Dari hasil pemantauan Komisi II ke daerah pada 
umumnya untuk menyelenggarakan urusan-urusan telah 
dilakukan penataan dan pembentukan Dinas Daerah melalui 
Perda. Namun demikian masih dijumpai adanya beberapa 
kendala antara lain : 

Pengisian Personil pada Dinas-dinas yang sudah dibentuk 
baru dapat direalisir pada awal 1996 itupun dengan 
kuantitas dan kualitas yang sangat terbatas. 
Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan 
urusan masih sangat terbatas, karena dana belum 
dialokasikan untuk pelaksanaan urusan yang diserahkan 
kepada daerah. 
Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Pajak Daerah, 
Retribusi Daerah, Penerimaan Dinas-dinas Daerah dan 
lain-lain pendapatan daerah belum dapat diandalkan, 
sehingga masih tergantung kepada subsidi dan bantuan 
dari Pusat maupun Daerah Tingkat I. 
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5) Lembaga DPRD baik di Tingkat I maupun di Tingkat II 
hendaknya lebih berperan secara fungsional sebagai penyalur 
aspirasi dan kepentingan masyarakat, sehingga masalah 
masalah yang timbul di daerah merupakan kewenangan 
daerah penyelesaiannya dapat segera diselesaikan di daerah 
yang bersangkutan. 
Perhatian yang lebih besar terhadap peningkatan fungsi dan 
peran lembaga perwakilan terutama di tingkat II ini berkaitan 
erat peningkatan otonomi pada Dati II. 

6) Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan 
desa dan pelayanan kepada masyarakat perlu diusahakan 
adanya pemerintahan desa yang efektif dan efisien. 

Berkaitan dengan itu kiranya perlu terns diupayakan 
secara bertahap peningkatan kualitas aparatur pemerintah di 
tingkat desa dan peningkatan kesejahteraan antara lain dengan 
menyediakan Tanah Kas Desa (TKO) yang penggunaannya 
dikelola melalui APPKD. 

Dalam rangka untuk menciptakan gerakan nasional 
penanggulangan kemiskinan dan sebagai strategi dalam 
peningkatan pemerataan melalui pembangunan sumber daya 
manusia di pedesaan, maka berdasarkan Inpres Nomor 5 
Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan 
Kemiskinan telah dilaksanakan Program lnpres Desa 
Tertinggal (IDT) sebagai upaya konkrit untuk 
mengembangkan usaha-usaha ekonomi rakyat dengan 
pemberian bantuan modal kerja Rp. 20 Juta untuk setiap desa 
tertinggal. 

7) Masalah yang perlu mendapatkan perhatian dalam 
pelaksanaan Program IDT adalah : 
a) Pemahaman yang benar terhadap konsep dasar, hakekat 

dan mekanisme program IDT baik terhadap aparat 
pemerintah, Kelompok Pendamping, maupun masyarakat 
prasejahtera sebagai sasaran program. 

b) Perlu memperhatikan keluhan dan pengaduan baik secara 
langsung maupun melalui media massa, surat, dan 
Kotak Pos dalam berkaitan dengan pelaksanaan program 
IDT. 
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c) Persiapan secara matang Pendamping baik pumawaktu 
maupun paruhwaktu yang memenuhi kualifikasi, sehingga 
dapat melakukan tugas pendampingan mulai dari 
penyusunan program sampai pemasaran produk dari hasil 
Pokmas. 

d) Koordinasi dan keterpaduan perencanaan Program IDTD 
dengan program sektoral baik di tingkat kecamatan 
(UDKP), maupun tingkat kabupaten. 

e) Pemasaran hasil-hasil usaha Pokmas. 

8) Pengawasan dan pembinaan eks tahanan G 30 S/PKl secara 
rutin perlu terus dilaksanakan pengkajian yang cerrnat dan 
komprehensif dengan dukungan dana yang memadai. 

Disamping itu perlu tetap mewaspadai pengaruh dari 
paham-paham dan pandangan-pandangan lainnya yang dapat 
membahayakan nilai-nilai mumi Pancasila dan UUD 1945. 

9) Penyusunan RUU tentang Ketentuan Umum Unjuk Rasa dan 
RUU tentang LSM agar dilakukan penelitian dengan 
mengumpulkan masukan-masukan dari tenaga ahli dan pihak 
pihak terkait lainnya, serta aspirasi dari masyarakat yang 
berkembang sehingga RUU tersebut nantinya benar-benar 
cukup sempuma dan dapat diterima semua pihak. 

10) Pemerintah perlu terus meningkatkan kualitas pelaksanaan 
Pemilu 1997 dan meningkatkan kehidupan politik dengan 
mendorong makin meningkatnya kualitas dan kemandirian 
infrastruktur politik sebagai asset pembangunan nasional. 

II. Bidang Pendayagunaan Aparatur Negara 

1 . Dalam rangka melaksanakan kebijaksanaan Pendayagunaan 
Aparatur Negara telah dicanangkan enam program strategis 
untuk meningkatkan mutu aparatur yang lebih proporsional 
dan berkarakter dalam upaya memberikan pelayanan dan 
pengayoman kepada masyarakat yang sebaik-baiknya, 
meliputi : 
a. Pemantapan Sistem Pembinaan Pegawai yang diarahkan 

untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang 
profesional dan berkarakter antara lain melalui upaya 
penyempumaan Sistem Pembinaan Karier Pegawai 
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sebagaimana yang tertuang dalam PP Nomor 14, 15, 16 
Tahun 1994 dimana Sistem Diklat dan Pembinaan Karier 
merupakan sistem yang terpadu. 

b. Kebijaksanaan Zero Growth yang merupakan kebijak 
sanaan pengendalian jumlah pegawai dengan meng 
upayakan agar pertumbuhan pegawai negeri tetap. 
Dengan kebijaksanaan zero growth diharapkan : 

Terjadinya realokasi pegawai, komposisi pegawai 
yang sehat, sesuat dengan skala prioritas 
pembangunan. 
Secara evolusioner terjadi peningkatan kualitas PNS 
dengan cara menetapkan persyaratan kualifikasi yang 
Iebih tinggi bagi pegawai baru untuk jabatan yang 
sama (contoh persyaratan pendidikan umum bagi 
Guru SD yang lama adalah SPG, sedangkan 
persyaratan umum bagi rekrutmen baru adalah D II 
PGSD). 
Adanya upaya optimalisasi pendayagunaan PNS 
bagi Departemen/LPND yang susut/tidak bertambah 
jumlah pegawainya agar misi organisasinya tetap 
tercapai sesuai dengan yang diharapkan. 
Adanya penghematan anggaran belanja pegawai, 
sehingga memungkinkan untuk peningkatan 
kesejahteraan pegawai. 

c. Perampingan organisasi sebagai upaya penataan 
organisasi sehingga postur organisasi menjadi 
proporsional sesuai dengan misi dan tugas pokok yang 
diembannya, efektif dan efisien dengan mem 
pertimbangkan penyediaan sumber daya. Kebijaksanaan 
perampingan organisasi tidak Iepas dari kebijaksanaan 
Pembangunan Jangka Panjang Kedua dimana fungsi 
Pemerintah akan lebih dititikberatkan pada aspek 
pengayoman dan pelayanan sehingga : 

Organisasi pemerintah cenderung lebih ramping; 
Bentuk organisasi pemerintah akan Iebih mendatar 
(flat dan transparan); 
Tingkat manajemen (hierarki) cenderung akan Iebih 
pendek; 
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Organisasi cenderung bersifat profesional daripada 
struktural, dan lebih banyak diisi oleh tenaga spesialis 
yang mandiri didalam pelaksanaan tugas 
(knowledged-based organization). 
Sejak dicanangkannya program perampingan 
organisasi di lingkungan Departemen/LPND telah 
berhasil dikurangi jumlah jabatan pada eselon JV 
lebih kurang 2.269 unit dan eselon V 1.786 unit. 

d. Pemadatan hari kerja dari enam hari menjadi lima hari 
kerja, pada hakekatnya merupakan upaya efisiensi waktu 
dengan tanpa mengurangi tingkat pelayanan kepada 
masyarakat. Kebijaksanaan tersebut sebagaimana tertuang 
dalam Keppres Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja 
di Lingkungan Pemerintah di mana bagi instansi 
pelayanan 24 jam serta sekolah-sekolah umum 
dikecualikan. Dari hasil penelitian Komisi II DPR RI 
yang didukung hasil pemantauan di lapangan maka 
mengenai pemadatan lima hari kerja telah dikeluarkan 
pedoman: 

Pelaksanaan uji coba lima hari kerja dihentikan di 
seluruh Dati I maupun Dati II. 
Penerapan lima hari kerja hanya di DK.I Jakarta, dan 
beberapa kotamadya dan lbukota Propinsi di Pulau 
Jawa. 
Kantor-kantor Propinsi Daerah Tingkat I dan Kantor 
kantor Perwakilan Departemen/LPND serta Daerah 
Tingkat II lainnya kembali melaksanakan 6 (enam) 
hari kerja dan dilakukan tanpa perlu minta ijin tetapi 
cukup memberitahukan kepada Menteri Dalam 
Negeri. 

e. Model pelayanan umum, ditujukan dalam rangka 
memasuki era liberalisasi ekonomi dan pasar terbuka, 
dimana tuntutan masyarakat termasuk dunia usaha 
terhadap pelayanan aparatur pemerintah menjadi semakin 
tinggi dan membutuhkan ketepatan, dan kemudahan serta 
dengan ongkos yang murah. Hal ini menimbulkan 
kecenderungan yang tidak dapat dielakkan terhadap : 



Otomatisasi dalam bidang pelayanan umum meng 
hendaki sarana, prasarana dan teknik manajemen 
modern. 
Desentralisasi pelayanan akan merupakan keharusan 
untuk lebih mendekatkan dan meluaskan jangkauan 
pelayanan. 
Debirokratisasi dan deregulasi akan berkembang 
berkelanjutan. 
Sistern informasi manajemen merupakan faktor 
yang strategis dalam peningkatan pelayanan. 

f. Model Otonomi Daerah Tingkat II sebagai realisasi UU 
Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan 
di Daerah, dalam rangka terwujudnya Otonomi Daerah 
yang nyata, serasi dinamis dan bertanggungjawab. 

2. Keppres Nomor 47 Tahun 1992 sebagai penyempurnaan 
Keppres Nomor IO Tahun 1974 mengatur tentang penerapan 
pola hidup sederhana pada hakekatnya dimaksudkan untuk 
memberi arah bagi segenap kemampuan nasional dapat 
dimanfaatkan secara efisien dan efektif untuk kepentingan 
pembangunan. 

3. Salah satu upaya Pemerintah untuk memantapkan pembinaan 
karier PNS adalah dibentuknya Baperjanas (Badan 
Pertimbangan Jabatan Tingkat Nasional) dengan Keppres 
Nomor 47 Tahun 1994. 

4. Dalam rangka lebih meningkatkan semangat kerja, 
pengabdian dan kesejahteraan bagi PNS yang bekerja di 
daerah terpencil, maka berdasarkan Keppres Nomor 13 Tahun 
1992 jo Keppres Nomor 34 Tahun 1996 telah ditetapkan 
daerah terpencil di Propinsi Irian Jaya, Riau, Kalimantan dan 
Maluku menerima tunjangan pengabdian, walaupun 
pelaksanaannya belum efektif. 

5. Program 8 Pemacu PAN telah dilaksanakan melalui berbagai 
media seperti Rapa! Kerja, forum komunikasi, ceramah dan 
diskusi telah menghasilkan sinergi seperti lahimya program 
budaya kerja, Unit Swadana, perampingan birokrasi efisiensi 
administrasi pemerintahan dan lain-lain. 

6. Kantor MENPAN menetapkan kebijaksanaan penganugerahan 
piala "Abdisatyabakti" kepada instansi pemerintah/BUMN/ 
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BUMD kepada setiap satuan kerja di lingkungan instansi agar 
secara kompetitif memperbaiki kinerja pelayanan dengan cara 
meniadakan prosedur pelayanan yang berbelit-belit yang 
dapat mengakibatkan biaya ekonomi tinggi. 

Masalah yang masih perlu mendapat perhatian dalam 
Pendaya-gunaan Aparatur Negara antara lain adalah : 
I. Upaya memacu kegiatan PAN masih perlu terus ditingkatkan 

dan dievaluasi yaitu yang berkaitan dengan masalah KJS 
(Koordinasi, lntegrasi dan Sinkronisasi), tekad kemandirian, 
pelayanan kepada masyarakat, dan manajemen modern 
(perencanaan yang matang, pelaksanaan yang tepat, dan 
pengawasan yang ketat). 

2. Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota ABRI 
masih perlu ditingkatkan, sehingga dapat menciptakan 
motivasi bagi pegawai untuk meningkatkan dedikasi dan 
pengabdian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 
yang semakin meningkat pula tuntutannya. 

3. Implementasi kebijakan Zero Growth hendaknya di 
laksanakan secara bijaksana, sehingga tidak menimbulkan 
dampak dalam pengisian formasi terutama di daerah, 

, terutama dalam rangka mendukung proyek percontohan 
otonomi pada Dati II. 

4. Perlu terus dilaksanakan secara konsisten dan dilakukan 
pengawasan di lapangan dan evaluasi terhadap pelaksanaan 3 
PP yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas aparatur 
pemerintah yaitu : 

PP Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pendidikan dan 
Pelatihan Jabatan. 
PP Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan PNS 

· dalam jabatan struktural. 
PP Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional 
PNS. 

5. Untuk dapat memberikan pelayanan administrasi kepe 
gawaian yang semakin baik bagi PNS dan memberikan data 
dan informasi yang akurat bagi pengam bilan keputusan di 
bidang kepegawaian, maka kiranya program SIMKRI (Sistem 
Informasi Manajemen Kepegawaian Republik Indonesia) 
perlu terus dilanjutkan. 



6. Perlu terus diupayakan secara berkelanjutan untuk 
mewujudkan Sistem Pengawasan Terpadu yang merupakan 
sinergi dari ketiga unsur kekuatan pengawasan (\Vaskat, 
Wasnal dan \Vasmas) dengan tujuan agar kegiatan 
pemerintahan dan pembangunan berjalan lancar, tertib, efisien 
dan efektif. 
Dalam kaitan ini perlu dilakukan upaya penyempumaan baik 
aspek kelembagaan maupun ketatalaksanaan dari Waskat, 
\Vasnal dan Wasmas, agar timbul pengawasan mandiri dari 
setiap instansi/sekror/proyek, adanya peran serta masyarakat 
yang konstruktif untuk mengawasi kegiatan pemerintahan dan 
pembangunan serta pelaksanaan pengawasan yang selektif 
namun efektif dari Wasnal. 

7. Pemerintahan yang bersih dan berwibawa, rendahnya tingkat 
kebocoran pembangunan, semakin rendahnya tingkat korupsi 
dan kolusi yang dilakukan aparat Pemerintah adalah 
merupakan harapan masyarakat yang terus menerus 
disuarakan oleh Komisi Il, tetapi sampai saat ini masih 
belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Berkaitan 
dengan itu Komisi II mengharapkan Pemerintah dalam hal ini 
BPKP hendaknya meningkatkan kualitas pemeriksaannya dan 
mengambil langkah-langkah baik preventif maupun persuasif. 

III. Bidang Setneg/Setkab (BP- 7, dan ANRI) 

Untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia dan 
sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum, maka 
pelaksanaanya perlu ditingkatkan dan dimantapkan. Untuk itulah, 
maka telah dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 
dengan Keppres Nomor 50 Tahun 1993. 

Masalah yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut antara 
lain: 
1. Dalam Penyusunan RUU yang diajukan Pemerintah kepada 

DPR masih dijumpai adanya ketidakkonsistenan dalam 
penyusunan tata naskahnya, sehinggga pembahasannya 
dirasakan kurang efektif. Komisi II menyarankan agar 
lnstruksi Presiden No. 15 Tahun 1970 tentang Tatacara 
Mempersiapkan Rancangan Undang-undang ditingkatkan 
menjadi UU. 
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2. Dalam menghadapi perkembangan dinamika masyarakat 
sebagai dampak dari keberhasilan pembangunan dengan 
pesatnya perkembangan lingkungan strategis, BP- 7 Pusat 
perlu meningkatkan dan memperluas upaya pemasyarakatan 
dan pembudidayaan P-4, ideologi Pancasila dan Demokrasi 
Pancasila. Perlu terus dikembangkan metoda penataran P-4 
dengan disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan 
lingkungannya serta peningkatan kualitas penatar. Untuk 
mendukung upaya tersebut perlu adanya dana operasional 
yang memadai untuk BP- 7 di Dati I dan Dati II untuk 
mendukung secara efektif pelaksanaan P-4 di daerahnya 
masing-masing. 

3. ANRI perlu terus meningkatkan pemberian bimbingan 
kepada Pemerintah Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia 
untuk mempunyai Arsip Daerah. Hal ini sangat penting 
mengingat banyak arsip daerah yang dinilai penting yang 
belum dihimpun dengan baik. 

N. Bidang Pertanahan 

Berbagai masalah pertanahan yang menyangkut kebijakan 
dan pelaksanaan di lapangan telah dibahas antara Komisi II 
dengan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN selama periode 
1992-1997. 

Beberapa hal yang telah dapat dicapai antara lain : 
I. UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas 

Tanah yang pembahasannya dilakukan oleh Pansus. 
2. Keppres Nomor 44 Tahun 1993 lentang Kedudukan, tugas 

pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Menteri 
Negara, termasuk Menteri Negara Agraria. Berdasarkan 
Keppres ini Menteri Negara Agraria mempunyai tugas pokok 
untuk menangani hal-hal yang berhubungan dengan 
keagrariaan dan menyelenggarakan berbagai fungsi antara 
lain mengkoordinasikan perumusan kebijaksanaan di bidang 
keagrariaan. 

3. Dalam rangka menjamin tersedianya tanah bagi pem 
bangunan berbagai fasilitas untuk kepentingan umum dengan 
tetap memperhatikan peran tanah dalam kehidupan manusia 
dan prinsip penghormatan terhadap hak-hak yang sah alas 
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tanah, maka telah dikeluarkan Keppres Nomor 55 Tahun 1993 
tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan 
Untuk Kepentingan Umum sebagai penyempumaan dari 
Permendagri No. 15 Tahun 1975 dan No. 2 Tahun 1976 yang 
mengatur mengenai Pembebasan Tanah dan Ganti Rugi. 
Dalam Keppres ini telah diatur mengenai berbagai hal yang 
menyangkut ketentuan dalam pengadaan tanah, pelepasan 
atau penyerahan hak atas tanah, musyawarah yang harus 
dilakukan, masalah ganti rugi dan lain-lain. 

4. BPN terus berupaya untuk mewujudkan Catur Tertib 
Pertanahan yang meliputi tertib hukum pertanahan, tertib 
administrasi pertanahan, tertib penggunaan tanah, dan tertib 
pemeliharaan tanah dan lingkungan. 

5. Adanya kepastian hukum atas hak tanah berupa sertifikat 
merupakan salah satu upaya menghindari adanya sengketa 
pertanahan, untuk itu maka BPN telah melaksanakan 
program sertifikasi baik secara sistimatis maupun sporadis. 

Beberapa masalah yang perlu mendapatkan perhatian BPN 
adalah: 
I. Meskipun BPN telah mengupayakan berbagai program dan 

kebijakan untuk mewujudkan Catur Tertib Pertanahan, tetapi 
hasilnya bclum optimal. Hal ini tampak dengan munculnya 
berbagai masalah pertanahan yang semakin tinggi 
frckuensinya. Di sampmg itu masih dirasakan oleh 
masyarakat adanya pelayanan di bidang pertanahan yang 
jauh dari harapan masyarakat. Hal ini menunjukkan belum 
tercapainya secara optimal sasaran Catur Tertib Pertanahan. 
Untuk mengurangi sengketa masalah pertanahan di masa 
mendatang, kiranya kegiatan pensertifikatan tanah secara 
sistimatis melalui Proyek Administrasi Pertanahan (PAP) 
perlu terns ditingkatkan cakupannya, disamping pen 
sertifikatan secara sporadis dan PRONA. 

2. UUPA Tahun 1960 sampai saat ini dirasakan masih mampu 
menampung dinamika pembangunan perkembangan 
rnasyarakat, namun demikian masih banyak UU, PP maupun 
peraturan lainnya yang diamanatkan oleh UUPA yang sampai 
saat ini belum dikeluarkan misalnya pengaturan tentang Hak 
Milik, Pcnataan Ruang dan lain-lain. 
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• Pimp/nan KoJnisi II 4alam rapat Khja dentan Mellleri Ddlam Neteri • 

MenJeri Dalam Negeri, Moh. Yogi S.M. tengah menyampaikan penjelasan da/am rapat kerJa 
dengan Komisi II DPR RI. 
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3. KOMIS! Ill 

J. Sasaran Pembangunan Bidang Hukum 
Sasaran dan kebijaksanaan Pelita VI sebagaimana ditetapkan 

dalam GBHN 1993, meliputi penataan hukum nasional, peningkatan 
pembinaan peradilan, peningkatan penerapan hukum dan penegakan 
hukum, peningkatan penyuluhan hukum, pemantapan ke!embagaan 
aparatur hukum dan peningkatan kemampuan profesional aparatnya, 
serta peningkatan sarana dan prasana hukum. Usaha-usaha pem 
bangunan hukum dilakukan secara terarah dan berkesinambungan 
sehingga tercipta suatu sistem hukum nasional yang mengabdi 
kepada kepentingan nasional. 

II. Pelaksanaan Kegiatan 

1. Program Legislasi 
a. Sejak tahun Sidang 1992/1997 Komisi Ill DPR-RI telah 

mcugusulkan kepada Pemerintah tentang perlunya diper 
siapkan berbagai Rancangan Undang-undang sesuai 
dengan pcrkembangan kebutuhan pembangunan nasional. 

Rancangan Undang-undang yang diusulkan dan 
mcndapat perhatian dari Pemerintah adalah : 
I) R UU ten tang Peraturan Pokok Peraturan Per· 

undang-undangan. 
2) RUU tentang Hukum Pidana 
3) RCC tentang Hukum Perdata 
4) RUU tentang Hukum Acara Perdata 
5) RUU tentang Hukum Dagang 
6) RUU tentang Bantuan Hukum/Pelayanan llukum 
7) RUU tentang Notaris 
8) RUU ten tang Yayasan 
9) RUU tentang Arbitrase 
l 0) RUU ten tang Bentuk-bentuk Badan Usaha di luar 

Perseroan Terbatas dan Koperasi 
11) RUU tentang Hukum Kontrak 
12) RUU tentang Pelarangan Monopoli 
13) RUU tentang Hukum Udara dan Angkasa 
14) RUU tentang Hukum Laut Nasional 
15) RUU tentang Surat Berharga 
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dan biaya ringan. Komisi III DPR-RI berpendapat bahwa 
keinginan untuk membentuk Pengadilan Tinggi Dili tidak 
terlepas dari kemauan politik terutama dalam pem 
bangunan hukum yang berarti menunjukkan sikap bangsa 
Indonesia atas kedaulatan Republik Indonesia terhadap 
Timar Timur yang mempunyai kesamaan dengan propinsi 
lainnya yang memiliki kelembagaan yang mengabdi dan 
melayani masyarakatnya lebih cepat tanpa harus 
mengeluarkan biaya yang besar. 

3) RUU tentang Perubahan Undang-undang Hak Cipta, 
Perubahan Undang-undang Paten, dan Perubahan 
Undang-undang Merek. 

Rancangan Undang-undang tentang Perubahan 
Undang-undang Hak Cipta, Perubahan Undang-undang 
Paten dan Perubahan Undang-undang Merek diajukan ke 
DPR dalam satu paket. Keinginan untuk melakukan 
perubahan terhadap ketiga Undang-Undang tersebut 
adalah dimaksudkan untuk meningkatkan perlindungan 
hukum terhadap ciptaan, temuan, dan merek. 

Dengan adanya perkembangan kehidupan yang 
berlangsung cepat dan juga keikutsertaan dalam 
persetujuan TRIPs, mengandung konsekuensi logis 
dimana Indonesia hendaknya melakukan berbagai 
penyesuaian peraturan perundang-undangan nasional 
terhadap konvensi intemasional. Komisi III DPR-RI 
menyadari bahwa perubahan atas ketiga Undang-undang 
tersebut mempunyai makna penting dan memang sudah 
saatnya dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan 
dan kemajuan teknologi sehingga suatu ciptaan, temuan 
dan merek mendapat perlindungan hukum yang 
kesemuanya ditujukan mengurangi perrnasalahan dan 
mendukung upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi 
dan perdagangan nasional dan intemasional. 

Dengan pcrubahan tiga undang-undang tersebut, ada 
beberapa aspek yang oleh Komisi III diharapkan perlu adanya 
perhatian terutama dari Pemerintah, yaitu : 



I) RUU tentang Pemasyarakatan. 
Kehendak untuk membentuk Undang-undang yang 

sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan 
Pancasila dan UUD 1945, oleh Komisi Ill DPR-Rl telah 
lama diusulkan kepada Pemerintah. Keinginan tersebut 
dimaksudkan untuk melakukan perubahan terhadap 
sistem kepenjaraan sebagaimana telah diatur dalarn 
Ordonnantie op de Voorwaardelijke lnvrijheidstelling 
Tahun 1917 ataupun Gestichten Reglement Tahun 1917 
yang masih bersifat kolonial. 

Komisi III DPR-RI berpendapat bahwa sistem 
pemasyarakatan merupakan rangkaian pemikiran yang 
bertujuan membina narapidana sehingga dapat diterima 
kembali oleh masyarakat dan dapat berperan aktif dalam 
pembangunan. Oleh karena itu pembinaan terhadap 
narapidana telah bergeser dari sistem kepenjaraan sebagai 
pembalasan kepada pembinaan untuk mengembalikan 
warga binaan yang sadar akan hak dan kewajibannya 
sebagai mahluk ciptaan Tuhan dan mahluk sosial. Dengan 
demikian maka pembinaan telah pula diatur berdasarkan 
penggolongan umur, jenis kelamin, lama pidana yang 
dijatuhkan, dan jenis kejahatan. 

2) RUU tentang Pengadilan Tinggi Dili. 
Sebelum terbentuknya Pengadilan Tinggi Dili, 

wewenang atau urusan perkara banding bagi masyarakat 
Timar Timur berada pada Pengadilan Tinggi Kupang. 
Setelah 20 tahun Timor Timur menyatakan diri menjadi 
bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka 
secara yuridis, politis, ekonomi, dan sosial budaya, Timar 
Timur merupakan bagian dari negara Indonesia yang 
berfalsafah Pancasila. 

Dengan kenyataan tersebut, Komisi III DPR-RI 
dalam Rapat Kerja dengan Menteri Kehakiman Rl 
senantiasa mengusulkan agar Pemerintah dapat rnern 
bentuk perangkat peradilan yaitu Pengadilan Tinggi Dili, 
sehingga dapat melayani masyarakat Timor Timur dalam 
memperoleh keadilan dan pelayanan hukum demi ter 
capainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat, 
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Dengan sangat rendahnya anggaran pembangunan hukum 
tersebut Komisi III DPR-Rl senantiasa berupaya memperjuang 
kan baik pada saat Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dengan 
Pemerintah yang menjadi pasangan kerja Komisi III maupun 
dalam rapat dengan Komisi APBN agar anggaran Bidang Hukum 
memperoleh peningkatan. Salah satu hasil dari upaya Komisi III 
DPR-RI dalam bidang anggaran yaitu meningkatkan biaya untuk 
visum et revertum, biaya otopsi, dan biaya saksi yang selama ini 
sangat tidak mencukupi. Oleh karena itu Komisi III DPR-Rl 
mengusulkan agar Pemerintah Daerah dapat membantu pern 
biayaan tersebut dengan memasukan dalam APBD-nya. Saal ini 
Pemerintah Daerah sudah merealisasi usulan tersebut, misalnya 
Propinsi Nusa Tenggara Baral, dan Propinsi Sumatera Barat. 
Demikian juga anggaran untuk petugas Lapas, Komisi III selalu 
memperjuangkan agar mendapatkan peningkatan dan saat iru 
telah terlihat adanya perhatian pemerintah berupa pemberian 
insentif dan tunjangan fungsional. 

3. Bidang Pengawasan 
a. Dalam kurun waktu keanggotaan DPR-RI tahun I 992- 

1997, Komisi lll DPR-Rl senantiasa aktif melaksanakan 
tugas pengawasan atas kegiatan dan kebijaksanaan 
Pemerintah baik yang menyangkut pelaksanaan undang 
undang, termasuk peraturan pelaksanaannya dan APBN, 
yang dilaksanakan melalui : 
1. Rapat Kerja dengan Menteri Kehakiman dan Jaksa 

Agung Republik Indonesia yang merupakan 
Pasangan Kerja Komisi III DPR-Rl. 

2. Rapat Dengar Pendapat dengan para Pejabat dari 
Departemen Kehakiman dan dari Kejaksaan. 

3. Rapat Dengar Pendapat dengan Kapolri dilakukan 
sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPR yaitu alas 
ijin dari Pimpinan Komisi I DPR-Rl, ha! ini dilakukan 
karena Kepolisian bukan merupakan pasangan kerja 
Komisi Ill DPR-Rl melainkan adalah pasangan Kerja 
Komisi I DPR-Rl. 

4. Rapa! Dengar Pendapat Umum dengan pihak-pihak 
non-Pemerintah. 

318 



a. Diperlukan adanya iklim yang kondusif bagi ber 
kembangnya semangat mencipta di bidang ilmu pe 
ngetahuan, seni, dan sastra untuk menghasilkan budaya 
yang lebih maju dan modern dengan tetap memperhatikan 
faktor-faktor yang mendasarinya yaitu dijiwai oleh 
falsafah Pancasila. 

b. Perlu adanya usaha yang sungguh-sungguh untuk men 
dorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan penelitian 
yang mcnghasilkan penemuan baru bagi kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. 

c. Perlu adanya sikap yang konsisten dan konsekuen dalam 
masalah law enforcement terhadap segala bentuk pe 
langgaran atas hak kekayaan intelektual. 

2. Bidang Anggaran 
Pembangunan dan Pembinaan Hukum merupakan kegiatan 

usaha untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan kemakmuran 
rakyat yang bersendikan keadilan sosial yang merupakan 
bagian integral dari cita-cita kemerdekaan Indonesia. Untuk 
mendukung kegiatan dan kebijaksaan tersebut, maka semenjak 
tahun J 993 keberadaan hukum di dalam GBHN telah ditingkatkan 
dari Sektor menjadi Bidang tersendiri. Dengan perubahan status 
hukum tersebut diharapkan tentunya akan memberikan perubahan 
tcrhadap penyediaan anggaran yang lebih memadai. Pada setiap 
tahun anggaran, penyediaan dana Bidang Hukum mengalami 
kenaikan, namun demikian peningkatan dana tersebut masih 
belum memadai. 

Bidang Hukum belum beranjak dari papan bawah penerima 
anggaran, ini berarti bahwa Bidang Hukum dari sisi anggaran 
pembiayaan di dalam praktek masih belum menyentuh kebutuhan 
yang lebih ideal. 

Anggaran Pembangunan Hukum sejak TA. 1993/1994 
hingga TA. J 997/1998 adalah sebagai berikut : 
a. TA. 1992/1993 Rp. 74.407.000,- 
b. TA. 1993/1994 Rp. 83.543.000,- 
c. TA. 1994/1995 Rp. J 11.365.000,- 
d. TA. 1995/1996 Rp. 138.722.000.000,- 
e. TA. 1996/1997 Rp.172.901.000.000,- 
f. TA. 1997/1998 Rp. 195.028.000.000,- 
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tidak mencukupi, sehingga kadang-kadang biaya 
tersebut dibebankan kepada pihak keluarga 
korban. 

b) Pada tingkat penuntutan, dirasakan adanya ke 
sulitan untuk menghadirkan saksi apabila saksi 
tersebut bertempat tinggal di daerah pedesaan 
atau daerah terpencil untuk didengar kete 
rangannya pada suatu persidangan. Kesulitan ini 
disebabkan antara lain karena terbatasnya personil 
dan sarana transportasi Kejaksaan. 

c) Pada tingkat persidangan, penyimpanan benda 
benda sitaan harus disimpan dalam Rumah 
Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), 
namun sampai sekarang lembaga tersebut tidak 
juga kunjung terbentuk. 

Disamping itu ditemukan kesulitan untuk menyidang 
kan perkara tindak pidana apabila terdakwa melarikan 
diri, karena hakim berdasarkan KUHAP hanya dapat 
memeriksa perkara pidana dalam perkara tindak pidana 
tertentu. 

Hasil penelitian tersebut diatas telah diinventarisir 
dalam bentuk permasalahan-permasalahan dan telah 
dibicarakan dalam Rapat Kerja dengan Menteri Ke 
hakiman, Jaksa Agung, Rapa! Dengar Pendapat dengan 
Kapolri dan juga beberapa pakar di bidang hukum 
khususnya pengacara. Hal ini dimaksudkan untuk meng 
akurasikan data-data permasalahan yang ditemukan dari 
hasil kunjungan kerja ke daerah-daerah baik yang 
dihadapi oleh pihak Kepolisian, Kejaksaan, maupun oleh 
Pen gad i Ian dan Pengacara. 

c. Dari hasil peninjauan ke Lembaga-lembaga Pemasya 
rakatan, Komisi Ill DPR-Rl masih rnenemukan adanya 
narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Perna 
syarakatan. Bahkan tahun l 995 dapat dikatakan sebagai 
tahun kelabu bagi Lembaga Pemasyarakatan, yaitu 
dengan kaburnya terpidana Eddy Tansil dari Lembaga 
Pemasyarakatan Cipinang, yang hingga saat ini belum 
dapat ditangkap kembali. Berdasarkan temuan Komisi 



5. Kunjungan Kerja pada masa reses, baik yang dilaku 
kan dalam bentuk Tim Komisi III maupun yang 
dilakukan secara perorangan ke propinsi-propinsi 
daerah pemilihan atau daerah pembinaan masing 
masmg. 

6. Rapa! Konsu!tasi dengan Mahkamah Agung RJ. Sejak 
pertengahan tahun 1995 pelaksanaan konsultasi 
belum dapat terlaksana, ha! ini disebabkan adanya 
perbedaan pandangan dimana Komisi III DPR-RI 
menghcndaki agar dalam konsultasi tersebut dilaku 
kan sebagaimana halnya dengan rapat-rapat Komisi 
Ill lainnya atau setidaknya melibatkan sebagian ang 
gota Komisi Ill yang mewakili fraksi-fraksi, 
sedangkan Mahkamah Agung masih berpendapat 
bahwa acara Konsultasi dilakukan oleh Pimpinan 
DPR-Rl dengan mengikutsertakan Pimpinan Komisi 
Ill DPR-RI. 

b. Disarnping itu setiap anggota juga terus mengikuti 
perkembangan permasalahan hukum baik melalui media 
cetak maupun media elektronik serta menampung Japoran 
pcngaduan masyarakat baik yang dilaporkan secara 
tertulis maupun sccara langsung berupa audiensi. 1-lasil 
ternuan tersebut merupakan masukan yang dijadikan 
bahan telaah/diskusi dalam rapat-rapat Komisi III DPR 
Rl dengan mitra kerja yang bersangkutan. Permasalahan 
menonjol yang ditemukan oleh Komisi Ill DPR-RI 
selama masa keanggotaan Tahun I 992- I 997 dapat 
dikemukakan sebagai berikut : 
I) Dalam rangka pelaksanaan KU HAP masih banyak 

ditemukan permasalahan, baik di tingkat penyidikan, 
penuntutan, maupun di pengadilan. Sehubungan 
dengan ha] itu maka pada Masa Persidaugan III 
Tahun Sidang 1995-1996, Komisi Ill DPR-RI telah 
mengadakan penelitian dan hasilnya antara lain : 
a) Pada tingkat penyidikan, biaya untuk penyidikan 

masih dirasakan belum mencukupi, demikian juga 
biaya untuk visum et revertum, biaya otopsi, 
serta biaya saksi sampai sekarang ini dirasakan 
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keterbatasan baik yang bersifat pendanaan, waktu, maupun 
disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang 
profesional. Disamping itu juga belum terdapat suatu dasar 
hukum yang dapat digunakan Departemen Kehakiman 
sebagai badan koordinasi. 

Untuk lebih meningkatkan pelaksanaan program legislasi 
di masa yang akan datang perlu dibentuk Undang-undang 
sebagai pengganti lnpres No. 15 Tahun 1970, agar dapat 
dijadikan sebagai pedoman teknis di dalam penyusunan 
perundang-undangan, sehingga dalam pembahasan RUU, 
hal-hal yang menyangkut masalah teknis/bukan substansi 
tidak lagi perlu didiskusikan. Hal ini pun akan sangat 
bermanfaat bagi keterpaduan produk perundang-undangan. 
Dalam kaitan dengan perundang-undangan ini masalah yang 
sering terlontar yaitu menyangkut undang-undang tentang 
advokat. 

Dalam integrated criminal justice system advokat atau 
pengacara merupakan satu rangkaian di dalam penegakan 
hukum, namun sampai sekarang ini undang-undang yang 
mengatur tentang advokat atau pengacara secara tersendiri 
belum terbentuk. 

b. Bidang Anggaran 
Apabila kita melihat anggaran Departemen, dari tahun ke 

tahun terus mengalami kenaikan khususnya untuk Anggaran 
Pembangunan, namun mengingat pembangunan hukum tidak 
semata-mata menyangkut penciptaaan norma/kaidah hukum 
atau peraturan perundang-undangan, akan tetapi juga meliputi 
pembangunan, kelembagaan, aparatur, mekanisme dan prose 
dur hukum, maka kenaikan tersebut masih dirasakan belum 
mencukupi dan bahkan jauh dari kebutuhan riel yang 
diharapkan. 

Mengingat banyaknya kegiatan yang harus dilakukan 
dalam rangka melanjutkan, meningkatkan dan memelihara 
hasil-hasil yang telah dicapai, maka pelaksanaan anggaran 
harus dilakukan berdasarkan skala prioritas. Oleh karena itu 
dalam menentukan skala prioritas, Departemen Kehakiman 
harus tetap memberikan prioritas terhadap peningkatan pen 
didikan untuk menunjang kualitas personil para hakim. 



III DPR-RI, penyebab larinya narapidana antara Jain 
disebabkan oleh tiga faktor: 
I. kurangnya kualitas dan kuantitas petugas pemasyara 

katan. 
2. masih rendahnya kesejahteraan petugas pemasyara 

katan. 
3. kebanyakan bangunan Jembaga pemasyarakatan kon 

disinya sudah tua. 

d. Disamping temuan adanya kelemahan dari srsi kelem 
bagaan dan personil di Lembaga Pemasyarakatan, Komisi 
Ill DPR-Rl telah memperjuangkan agar petugas pema 
syarakatan memperoleh status yang sama dengan penegak 
hukum lainnya. Pada saat pembahasan RUU tentang 
Pemasyarakatan, Komisi III DPR-Rl mengusulkan agar 
petugas pemasyarakatan dijadikan sebagai petugas fung 
sional penegak hukum. Usul tersebut telah diterima dan 
dituangkan di dalam Undang-undang nomor 12 tahun 
1995 tentang Pemasyarakatan. 

III. Permasalahan-permasalahan yang Memerlukan Perhatian 

1. Departemen Kehakiman 

a. Masalah di bidang perundang-undangan. 
Dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan 

yang bersifat nasional, Departemen Kehakiman telah 
menyusun program perundang-undangan yang disebut dengan 
Prolegnas (Program Legislasi Nasional). Program ini merupa 
kan kebijaksanaan nasional di dalam perencanaan perundang 
undangan antar Departemen/Lembaga Pemerintah Non De 
partemen yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen 
Kehakiman c.q. BPHN. 

Dalarn rangka pelaksanaan penyiapan Rancangan 
Undang-undang, BPHN telah mengadakan koordinasi dengan 
Sekneg, Komisi Ill DPR-RI dan Biro-biro Departemen, akan 
tetapi dalam kenyataannya program legislasi tersebut kurang 
berjalan karena kurangnya perhatian dari masing-masing 
instansi pemrakarsa. Hal ini terjadi karena adanya berbagai 
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Rapat Konsultasi antara DPR-RI dengan Mahkamah 
Agung dilakukan berdasarkan TAP MPR-RI No.III/MPR/ 
1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja 
Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga 
Tinggi Negara maupun Keputusan DPR-RI No. \O/DPR 
RI/III/\982-1983 tentang Peraturan Tata Tertib DPR-RI. 
Dalam perjalanan Rapat Konsultasi, belakangan ini atau 
sekitar pertengahan tahun 1995 sedikit mengalami 
permasalahan. Komisi III DPR-RI mengusulkan agar 

Rapa! Konsultasi dengan Mahkamah Agung tidak 
hanya mengikutsertakan Pimpinan Komisi III, akan tetapi 
juga anggota Komisi III secara keseluruhan atau 
setidaknya sebagian tetapi mewakili semua unsur fraksi. 
Namun dari pihak Mahkamah Agung tetap menghendaki 
bahwa Rapat Konsultasi tersebut dilakukan oleh Pimpinan 
DPR-RI dengan didampingi oleh Pimpinan Komisi III. 
Sehubungan dengan adanya perbedaan, maka sejak Masa 
Persidangan IV Tahun Sidang 1995-1996 Ra pat Kon 
sultasi dengan Mahkamah Agung tidak pernah lagi 
diadakan. 

2) Sampai sekarang ini Mahkamah Agung masih tetap 
dihadapkan pada tunggakan perkara yang jumlahnya 
masih banyak, walaupun sejak tahun 1985 Mahkamah 
Agung telah mencanangkan operasi kikis dengan 
menambahjumlah hakim yustisial. 

Upaya tersebut tampak baru dapat mengurangi jumlah 
tunggakan perkara. Sehubungan dengan itu Komisi III 
pernah mengusulkan kemungkinan penyempurnaan 
Undang-undang No. 14 Tahun l 985 tentang Mahkamah 
Agung atau mencari upaya lain untuk membatasi perkara 
yang dapat diajukan kasasi. 

3) Dalam rangka pembangunan hukum dan untuk mem 
berikan kepastian hukum, Komisi Ill DPR-RI berpendapat 
bahwa hak uji materiel atau yudicial review hendaknya 
dapat dilaksanakan oleh Mahkamah Agung secara aktif, 
tidak semata-mata melalui pemeriksaan kasasi. 



2. Kejaksaan 
a. Bidang anggaran 

l) Sebagaimana diketahui bahwa anggaran untuk 
bidang hukum dari tahun ke tahun mengalami 
kenaikan, demikian juga halnya anggaran untuk 
kejaksaan terjadi kenaikan, namun kenaikan tersebut 
masih jauh lebih kecil dari yang diusulkan dalam 
DUP. Oleh karena itu Kejaksaan melakukan kebijak 
sanaan penajaman skala prioritas dengan tetap 
berpedoman kepada upaya penegakan hukum dan 
terus meningkatkan baik kualitas maupun kuantitas 
sumber daya manusia aparatur kejaksaan. 

2) Beberapa permasalahan yang mendapat perhatian 
Komisi Ill. 
a) ldealnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

dibutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang 
memadai, meskipun tiap tahun anggaran 
Kejaksaan Agung telah menyusun program/ 
proyek untuk sarana dan prasarana namun 
program tersebut belum semuanya mendapatkan 
persetujuan untuk dicantumkan dalam APBN. 

b) Bel um semua Kejari mempunyai kendaraan din as. 
c) Untuk memberikan pelayanan yang baik, lancar 

dan tepat, kejaksaan perlu mendapatkan 
peningkatan peralatan dan perlengkapan kantor 
seperti mesin ketik, mesin stensil maupun 
komputer. 

d) Di beberapa kantor kejaksaan masih ditemukan 
kekurangan tenaga jaksa atau jumlah jaksa yang 
ada belum sesuai dengan formasi yang ada. 

e) kurangnya jaksa yang menguasai materi bidang 
hukum lingkungan dan peradilan tata usaha 
negara. 

3. Mahkamah Agung 
I) Kegiatan konsultasi dengan Mahkamah Agung dilakukan 

oleh Pimpinan DPR-Rl yang dalam hal ini dipimpin oleh 
Wakil Ketua Korpol dengan diikuti oleh Pimpinan 
Komisi Ill DPR-Rl. 
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4. KOMISIIV 

I. Bidang Pertanian 

A. Kondisi obyektif sumber daya alam untuk pembangunan 
pertanian memiliki keunggulan komperatif jika di 
bandingkan dengan negara-negara lain. Namun ke 
nyataannya keunggulan komperatif tersebut belum dapat 
sepenuhnya dikembangkan menjadi keunggulan kom 
petitif. 

Disamping itu operasionalisasi dari kebijaksanaan 
pemerintah dalam upaya peningkatan pendapatan dan 
kesejahteraan petani melalui pendekatan Sistem Agri 
bisnis dan Agroindustri belum sepenuhnya dirasakan 
manfaatnya bagi para petani. 

Hal tersebut terjadi karena wawasan dan pemahaman 
aparat teknis di lapangan belum sejalan dengan kebijak 
sanaan nasional, kurangnya dukungan dari instansi 
terkait disamping sumber pendanaan baik bagi petani 
maupun mitra usaha khususnya usaha menengah dan 
usaha kecil belum tersedia secara jelas dan memadai. 

Sehubungan dengan hal tersebut diatas diperlu 
kan pengembangan agribisnis dan agroindustri yang 
berbasis di pedesaan dengan dukungan semua instansi 
khususnya otoritas moneter untuk dapat menyediakan 
SKIM kredit/kredit liquiditas pertanian khususnya untuk 
usaha menengah dan kecil dan disertai upaya pe 
ningkatan persepsi/wawasan agribisnis dan agroindustri 
bagi aparatur baik di pusat maupun di daerah. 

B. Program pengembangan 1/2 juta ha tanaman jagung di 
beberapa propmsi dengan pendekatan agribisnis, 
sekaligus dapat menghemat devisa negara. Namun 
demikian, dewasa ini harga jagung selalu berfluktuasi 
yang cenderung merugikan petani. 

Oleh karena itu diharapkan adanya kebijaksanaan 
keterkaitan dalam bentuk kemitraan kalangan dunia 
usaha misalnya industri pakan temak dengan para petani 
melalui kelompok tani/KUD. 
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$ 182.279.700 untuk petemakan. Sehubungan dengan 
kondisi seperti tersebut diatas diharapkan Pemerintah 
khususnya Departemen Pertanian terus menerus ber 
upaya meningkatkan pembangunan pertanian khususnya 
komoditi yang masih detisit dalam perdagangan LN, 
mengingat sumber daya alam dan sumber daya manusia 
Indonesia sebenamya sangat memungkinkan untuk ha! 
itu. 

F. Potensi sumber daya perikanan baik perikanan pantai 
maupun laut dalam, masih menjanjikan harapan bagi 
perubahan pendapatan nelayan maupun negara. Demikian 
pula, kondisi usaha perikanan yang didominasi para 
nelayan kecil telah sedemikian padat, sehingga men 
dorong terciptanya ketidakseimbangan jumlah nelayan 
dengan potensi perikanan pantai. Disisi lain, peluang 
pemanfaatan potensi perikanan laut dalam oleh para 
nelayan kecil temyata sulit untuk mampu dilaksanakan 
secara mandiri oleh para nelayan kecil yang kondisi 
perekonomiannya masih seperti sekarang ini. 

Oleh karena itu, pembinaan dan pengembangan pola 
kemitraan usaha antara nelayan kecil dan dunia usaha 
perikanan merupakan pola pengembangan yang ideal 
untuk dilaksanakan sebagaimana telah dirintis sekarang 
ini. Dengan pola seperti ini diharapkan bahwa usaha 
pemanfaatan potensi perikanan laut dalam dapat pula 
dijamah oleh para nelayan kecil yang selama ini hanya 
mampu berkiprah dalam usaha perikanan pantai. Hal ini 
hanya dapat terjadi mela!ui pola kemitraan dimana dunia 
usaha perikanan dapat menyediakan berbagai sarana dan 
prasarana penangkapan serta berfungsi sebagai inti dan 
nelayan kecil berfungsi sebagai plasma. 

Sehubungan dengan itu, diharapkan terobosan 
terobosan baru bagi penataan pola kemitraan tersebut 
oleh jajaran Departemen Pertanian, sehingga potensi 
perikanan pantai dan laut dalam dapat dimanfaatkan 
secara lebih berdaya guna dan berhasil guna. Dengan cara 
seperti mt, kehadiran dan keberadaan sejumlah nelayan 
di perairan laut dalam akan dapat membantu aspek 



C. Kebijaksanaan Pemerintah menaikkan harga dasar gabah 
dari Rp. 450,-/Kg menjadi Rp.525,-/Kg atau naik sebesar 
16,67% dan harga pupuk naik rata-rata 19,3%. merupa 
kan salah satu upaya Pemerintah untuk secara bertahap 
meningkatkan pendapatan petani dan mengurangi keter 
gantungan terhadap subsidi pupuk yang diberikan 
Pemerintah sebagai konsekwensi dari berbagai kesepakat 
an internasional. Namun demikian di lapangan sering 
terjadi bias antara kebijaksanaan dan pelaksanaan baik 
dalam penyediaan sarana produksi yang tidak selalu 
memenuhi 5 (lima) tepat maupun pada saat panen raya 
dimana harga cenderung menurun serta operasi KUD dan 
Dolog yang· sering terlambat. Berdasarkan hal-hal 
tersebut diatas diharapkan agar semua instansi terkait 
terutama yang langsung berhadapan dengan petani 
sungguh-sungguh melaksanakan kebijaksanaan Pemerin 
tah tersebut sehingga petani khususnya usaha tani padi 
benar-benar dapat meningkatkan pendapatan dan 
kesejahteraannya. 

D. Penyerahan biaya operasional penyuluh dan BPP (Balai 
Penyuluh Pertanian) melalui Inpres Dati II patut di 
dukung, mengingat PPL sebagai ujung tombak keberhasil 
an pembangunan pertanian. Oleh karena itu di harapkan 
agar Departemen Pertanian senantiasa memperhatikan 
pembinaan teknis sehingga kualitas para PPL dapat terus 
meningkat sejalan dengan perkembangan IPTEK dan 
situasi pasar. 

E. Kemajuan yang telah dicapai dalam pembangunan 
pertanian sampai saat ini patut dihargai. Hal ini tercermin 
dari neraca perdagangan komoditi pertanian baik 
komoditi pertanian primer maupun komoditi pertanian 
manufacturing yang masih memperlihatkan surplus 
sebesar US$ 2.191.213.144. 

Namun apabila dicermati lebih teliti ada beberapa 
komoditi pertanian yang menimbulkan keprihatian, 
yaitu tanaman pangan dan hortikultura, serta komoditi 
peternakan yang masih mengalami defisit sebesar US $ 
1.145.978.156 untuk pangan dan hortikultura, dan US 
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I. Kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap produksi 
hortikultura seperti buah-buahan, bumbu-bumbuan, serta 
sayuran dari tahun ke tahun terus meningkat baik 
kuantitas maupun kualitasnya. Selain itu ada ke 
cenderungan bahwa beberapa komoditi tertentu telah 
dipenuhi melalui import yang terus meningkat, sementara 
beberapa komoditi yang selama ini menjadi komoditi 
andalan menjadi tersisih. 

Hal tersebut terjadi selain karena perubahan pola 
konsumsi masyarakat juga disebabkan oleh terjadinya 
kesenjangan penelitian dan pengembangan serta aplikasi 
terhadap budidaya tanaman hortikultura, seperti teknologi 
benih/bibit. Disamping itu kalangan dunia usaha nasional 
belum menempatkan usaha tani hortikultura sebagai salah 
satu peluang bisnis yang menguntungkan. Hal ini antara 
lain karena masih terlalu tingginya suku bunga untuk 
investasi di bidang ini. 

Oleh karena itu, diharapkan agar Pemerintah terus 
berupaya dengan sungguh-sungguh untuk : 
I) Menetapkan jenis/varietas unggulan yang sesuai 

dengan agroclimate Indonesia; 
2) Mengadakan pemewilayahan komoditi sesuai dengan 

kondisi wi layah; 
3) Mendayagunakan Badan Agrobisnis secara optimal 

terutama dalam memberikan berbagai informasi dan 
peluang bisnis serta menyediakan berbagai fasilitas 
yang mendukung berkembangnya bisnis di bidang 
hortikultura. 

II. Bidang Kehutanan 
A. Sejalan dengan meningkatnya pelaksanaan pembangunan 

nasional, khususnya industri pengolahan kayu baik untuk 
tujuan ekspor maupun untuk memenuhi keperluan dalam 
negeri telah menimbulkan semakin meningkatnya arus 
angkutan kayu ke Pulau Jawa. Sejalan dengan per 
kembangan tersebut, terdapat kecenderungan semakin 
meningkatnya kayu-kayu illegal yang masuk ke Pulau 
Jawa, sehingga oleh karenanya diperlukan upaya-upaya 
antisipatif untuk penanggulangannya. 



pengawasan perairan laut Indonesia dari upaya 
penangkapan ikan ilegal yang selama ini masih sering 
beroperasi. 

G. Dalam pelaksanaan pembahasan terhadap RUU tentang 
Sistem Budidaya Tanaman, berbagai ketentuan tentang 
pengadaan dan peredaran benih dan sarana produksi 
pertanian seperti pupuk dan pestisida dipercayakan 
pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 
Demikian pula halnya dengan ketentuan pengenaan label 
untuk menjamin terpenuhinya standar mutu dan upaya 
pengendalian serta pengawasan terhadap peredarannya. 
Oleh karena itu, pada saat masalah pupuk, benih berlabel 
serta pengenaan label pada pestisida melalui pihak ketiga 
yang diatur melalui SK Menteri Pertanian merebak ke 
permukaan. Peraturan Pemerintah yang mengatur 
berbagai ketentuan tersebut di atas seharusnya telah 
diterbitkan terlebih dahulu oleh Pemerintah, dan 
selanjutnya diinformasikan kepada Komisi IV DPR-RI. 

H. Dalam rangka memajukan dan meningkatkan usaha 
peternakan ayam ras untuk memenuhi kebutuhan protein 
hewani disatu sisi dan di sisi lain untuk meningkatkan 
kesejahteraan/pendapatan petani, Pemerintah telah me 
ngeluarkan berbagai kebijaksanaan dalam bentuk Keppres 
dan Kepmen. Namun dalam pelaksanaan berbagai ke 
bijaksanaan tersebut masih belum berjalan sebagaimana 
yang diharapkan. Pola kemitraan sebagaimana dicanang 
kan dalam Keppres No. 22 Tahun 1990 diarahkan agar 
secara bertahap peranan/porsi rakyat harus lebih besar 
dari usaha budidaya temak ayam yang besar. 

Oleh karena itu diharapkan agar segera diterbitkan 
petunjuk pelaksanaan Keppres No. 22 Tahun 1990, serta 
mengadakan pengawasan dan memberi sanksi yang tegas 
kepada perusahaan-perusahaan yang tidak/belum melak 
sanakan Keppres No. 22 Tahun 1990 dan Keputusan 
Menteri tentang petunjuk pelaksanaan Keppres No. 22 
Tahun 1990. 
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F. Pelaksanaan HPH Bina Desa oleh para pemegang HPH 
hendaknya dilaksanakan secara luas yang dapat berfungsi 
sebagai embrio dari tumbuh dan berkembangnya hutan 
rakyat yang memiliki nilai dan skala ekonomis yang 
handal bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan 
masyarakat serta masyarakat luas pada umumnya. 

Untuk merintis, menjajaki dan mengimplementasikan 
pola pembangunan kehutanan untuk menempatkan 
keikutsertaan masyarakat secara bertanggung jawab 
dalam pembangunan sub sektor kehutanan, modalnya 
adalah masyarakat sebagai plasma dan intinya adalah 
BUMN atau swasta yang handal, sehingga sub sektor 
kehutanan merupakan media bagi tumbuh dan ber 
kembangnya kemitraan usaha yang paling menguntung 
kan dalam berbagai dimensi kehidupan kearah terciptanya 
pemerataan usaha yang dapat dilaksanakan oleh ke 
lompok usaha rakyat. 

G. Pemanfaatan Dana Reboisasi bagi kepentingan pem 
bangunan sub sektor kehutanan akan semakin dicermati 
bagi berbagai kepentingan dan kebutuhan sub sektor 
kehutanan. 

Oleh karena itu, perlu dikaji dan dianalisa Jebih 
lanjut tentang alokasi pemanfaatan Dana Reboisasi 
misalnya bagi kepentingan pembangunan hutan rakyat, 
pemberdayaan BUMN dalam usaha patungan antara 
BUMN dan swasta yang mengembangkan kerja sama 
sampai pada tingkat industri dan lain sebagainya. 

H. Pembangunan areal pertanian I juta Ha di Kalimatan 
Tengah, mempunyai nilai yang sangat strategis dalam 
jangka panjang bagi upaya Pemerintah mempertahankan 
dan melestarikan swasembada beras nasional dan se 
kaligus mendukung pengembangan wilayah. 

Namun demikian, mengingat Juasnya areal pertanian 
tersebut diharapkan agar Departemen Kehutanan dapat 
mengkaji secara teliti dan cermat bersama Instansi yang 
terlibat dalam pembangunan infrastruktur seperti Kanai/ 
DAM, jalan dan jembatan maupun pencetakan areal 
pertanian tersebut, sehingga kepentingan pemeliharaan 



B. Fungsi dan peranan TPHT (Tim Pengamanan Hutan 
Terpadu) dalam mengurangi/menghilangkan penebangan 
liar/pencurian kayu hutan masih belum cukup optimal, 
bahkan di daerah-daerah tertentu khususnya yang ber 
batasan dengan negara tetangga pencurian dan pengiriman 
ke luar negeri secara illegal semakin marak. 

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditingkatkan 
koordinasi sistem dan mekanisme kerja TPHT dengan 
dukungan perangkat lunak, perangkat keras/alat ko 
munikasi serta upaya memperbesar dana operasi TPHT. 

C. Dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, 
berbagai sektor pembangunan memerlukan pelepasan 
beberapa kawasan Hutan Alam, seperti pembangunan 
Pertanian, Transmigrasi dan PPH, serta lndustri dan 
Pertambangan. Namun demikian disadari bahwa tuntutan 
dan terwujudnya lingkungan hidup yang ber 
keseimbangan/serasi perlu mendapat perhatian secara 
sungguh-sungguh. Dalam pelepasan kawasan hutan bagi 
keperluan pembangunan lain, terutama dalam luasan 
yang cukup besar kiranya diupayakan agar dapat mem 
pertahankan keberadaan kantong-kantong hutan yang 
dapat menjamin kelestarian kehidupan flora dan fauna 
serta hak-hak masyarakat adat ( penduduk asli ). 

D. Revisi terhadap Undang-undang No. 5 Tahun 1967 
tentang ketentuan pokok kehutanan perlu segera dibahas 
antara DPR dengan Pemerintah. Kebutuhan tersebut 
dirasakan makin mendesak mengingat perkembangan 
yang cukup pesat dalam pembangunan dan pemanfaat 
an hasil hutan dalam berbagai dimensi kehidupan 
masyarakat, bangsa dan negara. 

E. Kondisi beberapa danau di Indonesia dewasa ini 
mengalami pendangkalan yang cukup parah karena 
rusaknya hutan yang berfungsi sebagai konservasi dan 
hidrologi di sekitar danau tersebut. Oleh karena itu perlu 
adanya suatu kajian untuk penangulangannya, baik 
dengan menggunakan dana APBN maupun dana di luar 
APBN. 
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Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan Pe 
merintah dapat menyediakan dana tambahan untuk 
mendukung pelaksanaan program tersebut dalam T.A. 
1996/1997. 

D. Upaya untuk mendekatkan pencapaian sasaran penye 
lenggaraan transmigrasi dalam Repelita VI, kalangan 
dunia usaha/swasta nasional menempati posisi yang 
sangat strategis. Oleh karena itu, harapan agar investasi 
swasta dalam TA 1996/1997 yang diproyeksikan 
sebanyak Rp. 250 Milyar merupakan kontribusi berarti 
yang dapat diharapkan dari kalangan dunia usaha. Dalam 
pada itu, proyeksi kontribusi swasta tersebut hanya dapat 
terwujud manakala Pemerintah secara aktif memberikan 
pelayanan dan kemudahan bagi terselenggaranya aktivitas 
dunia usaha di bidang transmigrasi. Fungsi dan tanggung 
jawab Pusat Informasi Bisnis Daerah Transmigrasi 
(PIBDT} tidak akan terlaksana dengan baik kalau tidak 
disertai dengan perubahan sikap dan peningkatan 
semangat pelayanan dari kalangan aparatur negara. Oleh 
karena itu, langkah-langkah dan upaya-upaya strategis 
yang mampu mendorong minat untuk ber_investasi di 
bidang transmigrasi hendaknya senantiasa ditumbuh 
kembangkan secara berkelanjutan melalui berbagai pola 
penyelenggaraan transmigrasi. 

E. Sertifikasi tanah bagi warga transmigran merupakan 
jam inan & kepastian hukum pem ilikan tanah bagi masa 
depan warga transmigran. Namun hingga dewasa ini 
masih dijumpai kendala dalam proses penyelesaian 
sertifikat sehingga masih besar jumlah warga transmigran 
yang belum memiliki sertifikat tanah. 

Oleh karena itu kerjasama Kanwil Departemen 
Transmigrasi dengan BPN dan Pemda Tingkat I perlu 
terus ditingkatkan dalam koordinasi yang terencana, 
terarah dan terpadu dalam satu visi/persepsi yang sama 
dalam penanganan pembangunan transmigrasi sebagai 
bagian dari pembangunan daerah. 



kelestarian fungsi hutan tetap terjamin dan di sisi lain 
lahan sawah secara optimal dapat berhasilguna dan 
berdayaguna. 

III. Bidang Transmigrasi dan PPH 
A. Sasaran penempatan transmigrasi dan PPH selama 

Repelita VI tidak sepenuhnya sesuai dengan rencana 
yang telah ditetapkan dalam SARLITA. Berbagai 
perkembangan yang direkam menunjukkan bahwa pada 
tahun 1994/1995 terdapat kekurangan sebanyak 600 KK, 
tahun 1995/1996 sebanyak 18.000 KK, dan tahun 
1996/1997 sebanyak 25.000 KK, sehingga total mencapai 
43.600 KK. Tidak tercapainya sasaran penempatan ter 
sebut disebabkan oleh keterbatasan dana yang dialami 
oleh Departemen Transmigrasi dan PPH, sehingga 
berbagai sasaran tidak sepenuhnya didukung oleh 
anggaran pelaksanaannya. 

B. Departemen Transmigrasi dan PPH telah berupaya secara 
maksimal sejak T.A.1994/1995 hingga tahun 1996/1997 
dalam menyelesaikan 56 UPT yang bermasalah. Namun 
demikian disadari pula bahwa keberhasilan penanganan 
56 UPT bermasalah tersebut tidak menutup kemungkinan 
akan muncul UPT-UPT baru yang bermasalah. Oleh 
karena itu diharapkan agar Departemen Transmigrasi & 
PPH semakin meningkatkan koordinasi lintas sektoral 
dengan Instansi terkait dalam upaya semakin mencipta 
kan kesungguhan kerja dan kesatuan tindak Instansi 
terkait dalam rangka penanganan program pembangunan 
transmigrasi pada setiap lokasi UPT. 

C. Dalam T.A. 1996/1997, selain anggaran pembangunan 
yang terdapat dalam Sub. Sektor Transmigrasi dan PPH 
juga dialokasikan anggaran dari Dana Reboisasi sebesar 
Rp. 41.500.000.000,- untuk program penyiapan pemukim 
an untuk 4.250 KK dan program penempatan sebesar 
3.700 KK. Diharapkan dengan adanya program P4HDR 
tersebut hendaknya dapat dipadukan dengan berbagai 
upaya Pemerintah Daerah dan Instansi lainnya dalam 
kegiatan pembinaan kembali perambah hutan. 
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5. KOMIS! V 

I. Bidang Perhubungan 

A. Umum 
Sasaran pembangunan transportasi dalam Repelita VI 

adalah meningkatnya peranan sistem transportasi 
Nasional dalam memenuhi kebutuhan mobilitas manusia, 
barang, clan jasa; terwujudnya sistem transportasi 
Nasional yang semakin efisien yang didukung oleh 
kemampuan penguasaan teknologi clan Sumber Daya 
Manusia yang berkualitas; meningkatnya peran serta 
masyarakat dalam usaha transportasi; meluasnya jaringan 
transportasi yang menjangkau daerah terpencil clan 
terisolasi, terutama di Kawasan Timur Indonesia; 
tersedianya pelayanan transportasi yang andal untuk 
mendukung industri, pertanian, perdagangan, clan pa 
riwisata serta makin mantapnya peraturan perundang 
undangan yang terkait dalam penyelenggaraan trans 
portasi. 

Dalam rangka mewujudkan berbagai sasaran tersebut 
di atas, dimana berbagai kebijaksanaan pembangunan 
transportasi yang meliputi pengembangan sistem trans 
portasi Nasional yang andal, berkemarnpuan tinggi, 
terpadu, clan efisien serta mengacu pada pola tata ruang; 
mengembangkan transportasi regional dengan perhatian 
khusus pada daerah terbelakang, terutama Kawasan Timur 
Indonesia; mengembangkan transportasi perkotaan; 
mendukung pembangunan industri pertanian, per 
dagangan, clan pariwisata; meningkatkan kualitas 
pelayanan sarana clan prasarana transportasi, me 
ningkatkan peran serta masyarakat; mengembangkan 
Sumber Daya Manusia clan Teknologi, meningkatkan 
daya saing transportasi Nasional; clan meningkatkan 
kemantapan peraturan perundang-undangan yang terkait 
dengan penyelenggaraan transportasi. 

Sampai dengan pertengahan tahun ke-4 Repelita 
VI, transportasi Nasional belum tertata sebagai suatu 
sistem. Hal tersebut bukan saja perumusan/identifikasi 
sistemnya yang masih belum selesai dilaksanakan, akan 
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Pimpinan Komisi JV dalam rapat kerja dengan Menteri Transmigrasi dan Pemukiman 
Perambah Hutan. 

Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hulan. Ir. Siswono Yudho Husodo tengah 
memberikan penje/asan dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI. 
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dengan disiplin berlalu lintas di jalan raya, maka 
kegiatan ini perlu makin ditingkatkan intensitasnya dan 
penyebarannya di seluruh pelosok Tanah Air, baik oleh 
Pemerintah Pusat maupun Daerah. 

2) Perkeretaapian 
Jaringan transportasi jalan rel sebagai salah satu 

jaringan moda transportasi yang memiliki keunggulan 
untuk mengangkut penumpang dan barang kiranya 
patut dipertahankan dan ditingkatkan keberadaannya 
khususnya yang berada di daerah-daerah dalam rangka 
menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas 
dimana transportasi memegang peranan yang cukup 
besar. 

Permasalahan yang dihadapi masih berkisar pada 
mutu pelayanan, serta sarana dan prasarana per 
keretaapian yang masih perlu ditingkatkan. 

3) Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) 
Pengembangan jaringan ASDP diarahkan pada 

daerah-daerah potensial yang memungkinkan di 
kembangkan transportasi sungai seperti di Pulau 
Sumatera, Pulau Kalimantan, dan Pulau Irian Jaya. 

Jaringan transportasi sungai menjadi alternatif 
transportasi jalan dengan titik berat untuk angkutan 
barang dalam jumlah besar dan diharapkan dapat 
membuka daerah terisolir. 

Sedangkan transportasi danau diharapkan untuk 
mendukung perkembangan wisata dan angkutan Iokal. 
Program, ASDP tersebut diatas kiranya perlu segera 
direalisasikan disiapkan soft ware dan hard ware-nya 
serta yang utama lagi kiranya perlu disiapkan Sumber 
Daya Manusia yang terlibat didalamnya. 

Permasalahan utama yang dijumpai pada ASDP 
adalah masih perlu ditingkatkannya pembangunan 
dermaga dan sebagian besar armada yang dioperasikan 
sudah berusia · tua, sedangkan untuk menggantikan 
armada terse but belum tersedia dananya. 



tetapi juga perwujudan pembangunan antar moda 
transportasi dan pembangunan dan pembangunan antar 
sub sektor dan sektor yang terkait dengan transportasi 
belum diselenggarakan secara terpadu. 

Pengembangan transportasi regional, terutama daerah 
yang terbelakang seperti Kawasan Timur Indonesia 
dengan upaya untuk mengembangkan fasilitas pelayanan 
transportasi di daerah pedesaan, pulau terpencil, daerah 
transmigrasi, dan daerah perbatasan terus diupayakan. 

Dalarn kaitan itu, mengembangkan transportasi 
regional di Kawasan Timur Indonesia dengan transportasi 
laut sebagai intinya, pada akhir Repelita VJ ini masih 
mengalami hambatan khususnya yang berkaitan dengan 
pengembangan armada pelayaran Nasional yang belum 
mampu menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. 

Demikian juga sebagai akibat laju pertumbuhan 
jumlah kendaraan bermotor yang jauh melampaui laju 
pertambahan jalan, maka upaya untuk mengembangkan 
transportasi perkotaan mengalami hambatan berupa ke 
macetan lalu lintas terutama di daerah perkotaan. 

Peningkatan infra struktur transportasi yang di 
laksanakan selama ini, meskipun masih perlu terus 
diupayakan akan tetapi telah makin dapat dirasakan 
perannya dalam menunjang sektor industri, pertanian, 
perdagangan dan pariwisata. 

Sementara itu, peningkatan kualitas pelayanan trans 
portasi, peran serta masyarakat, pengembangan Sumber 
Daya Manusia dan teknologi, serta peningkatan daya 
saing transportasi Nasional dalam hubungan Nasional, 
merupakan permasalahan lain yang masih perlu dituntas 
kan pada akhir Pelita VI ini. 

B. Transportasi Dara! 
1) Pengembangan Fasilitas Lalu Lintas Jalan 

Meskipun pengembangan fasilitas lalu lintas jalan ini 
sudah dapat dirasakan perannya dalam menciptakan 
kelancaran, ketertiban, keamanan, keselamatan serta 
kenyamanan transportasi di jalan raya, namum mengingat 
banyaknya permasalahan yang dihadapi yang berkaitan 
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pelayaran. Kendala yang dihadapi adalah cepatnya 
pendangkalan alur pelayaran sehingga memerlukan 
yang juga frekuensinya tinggi dan ini memerlukan 
biaya yang besar. 

3) Pembinaan dan Pengembangan Armada Pelayaran 
Armada pelayaran Nasional terdiri dari armada pe 
layaran Nusantara, armada Pelayaran Rakyat, armada 
Pelayaran Perintis, armada Pelayaran Khusus dan 
armada Pelayaran Samudera. 

Masalah yang dihadapi adalah masih rendahnya 
peran armada Pelayaran Nasional baik bagi angkutan 
dalam negeri lebih-lebih bagi angkutan luar negeri. 

Oleh karena itu diperlukan upaya serta ke 
bijaksanaan dalam rangka pengembangan/pemba 
ngunan armada Pelayaran Nasional agar bisa lebih 
berperan baik angkutan dalam negeri maupun luar 
negeri. 

0. Transportasi Udara 
Pembangunan transportasi udara dirujukan untuk me 

ngundang kegiatan pariwisata, perdagangan dan industri 
serta kegiatan ekonomi pada umumnya disamping juga 
melayani angkutan bagi daerah terpencil dan daerah 
pedal am an. 

Program pembangunan transportasi udara meliputi 
pengembangan fasilitas bandar udara, pengembangan 
keseluruhan penerbangan serta penggunaan dan pengem 
bangan armada udara. 

a. Pengembangan Fasilitas Bandar Udara 
Sampai tahun ke-3 Pelita ke VI telah banyak 

dibangun prasarana bandar udara berupa perpanjangan 
landasan, pembangunan dan pengembangan bandar udara, 
pembangunan dan pengembangan terminal. 

Seperti halnya pengembangan fasilitas pelabuhan, 
pengembangan fasilitas bandar udara membutuhkan dana 
investasi yang sangat besar. Oleh karena itu pem 
bangunan bandar udara tidak hanya dilakukan oleh 
Pemerintah tetapi perlu melibatkan partisipasi swasta 



C. Transportasi Laut 
Program pembangunan transportasi laut meliputi 

kegiatan: 
Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut; 
Pengembangan Keselamatan Pelayaran; 
Pembinaan dan Pengembangan Armada Pelayaran. 

1) Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut dilaksana 
kan melalui pembangunan prasarana pelabuhan yang 
pada dasarnya adalah untuk membuka daerah-daerah 
tcrpcncil tcrutama yang belum atau tidak mungkin 
terjangkau oleh armada transportasi lainnya serta 
untuk meningkatkan kelancaran arus bongkar muat 
barang dan penumpang di pelabuhan yang sudah ada. 

Pembangunan Fasilitas Pelabuhan meliputi pern 
bangunan/rehabilitasi dermaga, pembangungan la 
pangan penumpukan, pembangunan terminal pe 
numpang. 

Kendala yang dihadapi adalah bahwa pem 
bangunan fasilitas pelabuhan memerlukan investasi 
yang besar sedangkan dana APBN ada keterbatasan, 
oleh karena itu diupayakan untuk mempertajam 
prioritas pembangunan pada daerah-daerah yang tidak 
memungkinkan melibatkan swasta. Sedangkan untuk 
lokasi-lokasi pelabuhan yang memungkinkan swasta 
ikut berperan diupayakan kemudahan-kemudahan dan 
menciptakan iklim yang mendorong peran aktif usaha 
swasta. 

� 
2) Pengembangan Keselamatan Pelayaran Kegiatan 

pembangunan fasilitas keselamatan pelayaran yang 
meliputi peningkatan sarana bantu navigasi dan 
telekomunikasi pelayaran, pemeliharaan kedalaman 
alur pelayaran dan penegakan serta pemasyarakatan 
peraturan perundang-undangan bidang pelayaran. · 

Sampai tahun ke-3 Pelita VI telah dibangun 
fasilitas meliputi menara suar, rambu suar, pe 
lampung suar, peralatan radio komunikasi. Disamping 
itu juga telah dilakukan pengerukan pada alur 
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Il. Bidang Pekerjaan Umum 

A. Pengairan 
Penanganan program lahan gambut di Kalimantan 

Tengah dilandasi oleh Keputusan Presiden RI Nomor 82 
Tahun 1995 yang menetapkan 9 instansi dan departemen 
tingkat pusat serta ditunjang oleh jajaran Pemda Tingkat 
I dan II. 

Keterlibatan instansi dan departemen teknis diatas, 
tentunya menggambarkan bahwa ada banyak tantangan 
yang harus dihadapi dan kiranya juga perlu menjadi 
pemikiran serta perhatian kita bersama demi suksesnya 
program tersebut yang dikarenakan sampai saat ini 
program lahan gambut belum berproduksi belum sesuai 
yang diharapkan walaupun lahan tersebut telah dibuka 
secara besar-besaran. 

Perlu dilakukan penelitian dan diterapkannya 
AMDAL serta lokasi tersebut dicari lagi selain di 
Kalimantan Tengah untuk rnengantisipasi agar tetap 
tercapai target I juta hektar yang telah diprioritaskan. 

Untuk tercapainya program tersebut diperlukan 
konsistensi, kekompakan dan koordinasi, serta sinkroni 
sasi antar Pusat dan Daerah, Instansi terkait yang 
dilakukan secara kontinyu, terus menerus, berke 
sinambungan dalam suatu program dimana pelaksana 
annya dengan menggunakan tekhnologi dan dana yang 
mendukung. 

B. Bina Marga 
Dalam pembuatan jalan raya yang dilalui oleh sungai 

hendaknya dibuat jembatan yang digandakan konstruksi 
nya yaitu dengan membuat pula pengaitnya (jembatan 
gantung) dan dalam pembuatannya juga memperhatikan 
situasi dan kondisi geogratis tiap daerah yang berlainan, 
mengingat selama ini banyak terjadi dan diberitakan oleh 
media massa tentang putus/patahnya jembatan yang 
menghubungkan suatu daerah dengan daerah lainnya. 
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melalui kerjasama dengan BUMN dan ini telah di 
laksanakan. 

Untuk tahun-tahun mendatang diharapkan partisipasi 
swasta lebih meningkat lagi. 

b. Pengembangan Keselamatan Pcnerbangan 
Dalam rangka menunjang dan meningkatkan ke 

selamatan penerbangan yang memenuhi persyaratan 
penerbangan, kondisi dan jumlah peralatan keselarnatan 
penerbangan terus menerus ditingkatkan. 

Peralatan tcrscbut rneliputi alat bantu navigasi 
penerbangan, alat komunikasi dari darat ke pesawat, a lat 
bantu pendaratan dan peralatan untuk mendistribusikan 
berita sccara otornatis. 

Dalarn rangka pengaturan lalu lintas udara diseluruh 
wilayah Nusantara sedang diupayakan agar dapat 
dilakukan scpenuhnya oleh Indonesia antara lain melalui 
peningkatan peralatan pengatur lalu lintas udara di bandar 
udara Sockarno-Hatta dan pemasangan radar di 
Kepulauan Natuna. 

c. Pembinaan dan Pengembangan Armada Udara 
Dalam rangka pengembangan armada udara Nasional, 

perusahaan penerbangan milik Pcmerintah maupun milik 
Swasta telah banyak melakukan pengadaan pesawat. 

Sehingga jumlah armada udara yang dimiliki pe 
rusahaan penerbangan Nasional meningkat. Kemampuan 
armada pesawat udara yang meningkat serta fasilitas 
bandar udara dan peralatan keselamatan penerbangan 
yang makin lengkap telah meningkatkan jumlah pe 
numpang dan barang yang diangkut. Kendala yang 
dihadapi adalah bahwa kinerja perusahaan penerbangan 
Nasional baik Pemerintah maupun Swasta masih belum 
menggembirakan. Sehingga menghadapi era perdagangan 
bebas yang sudah tidak lama lagi dikhawatirkan pe 
rusahaan penerbangan Nasional akan semakin kalah 
dalam persaingan. 

Oleh karena itu perlu upaya serta kebijaksanaan 
Pemerintah dalam upaya meningkatkan kinerja pe 
rusahaan penerbangan Nasional tersebut. 
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Keseimbangan pembangunan produk wisata 
yang diselenggarakan oleh pusat dan daerah. 
Efektivitas Badan Konsultasi Pariwisata. 
Pengembangan usaha jasa pariwisata untuk 
mewujudkan Pariwisata sebagai sektor andalan 
penghasil devisa. 

B. PT Pos Indonesia 
Usaha mencapai sasaran Pelita VI, yaitu pem 
bangunan fasilitas pelayanan fisik pos dan pedesaan 
mencapai 50% desa di seluruh Indonesia. 
Perkembangan PT Pos dalam usahanya untuk Go 
Public sampai saat ini belum terealisasikan. 
Perkembangan tarif pos dari waktu ke waktu 
Peningkatan profesionalisme bidang pos bagi pe 
rusahaan Jasa Titipan (Jastip) dalam rangka me 
ningkatkan mutu pelayanan masyarakat. 
Meningkatkan peranan PT Pos Indonesia dalam 
pelayanan gaji/pensiun PNS dan ABRl di daerah ter 
penciI yang tidak terjangkau oleh bank. 
Pembayaran gaji PNS, ABRl dan Pensiunan serta 
Purnawirawan yang berada di daerah-daerah ter 
pencil sangat memprihatinkan dimana selama ini 
selalu mengalami kesulitan bila dilakukan lewat 
perbankan. 

Mengingat hal tersebut di atas, kiranya peranan PT 
Pos Indonesia belum dilakukan dengan optimal dimana 
seharusnya PT Pos Indonesia dapat mengupayakan 
terobosan dengan mengambil alih peranan perbankan 
tersebut mengingat keberadaan PT Pos Indonesia sangat 
dekat dihati masyarakat. 

C. Telekomunikasi 
Perkembangan PT Telkom dan PT Indosat setelah Go 
Public serta usaha untuk menjadi operator kelas dunia 
(world class operator) 
Perkembangan setelah KSO dikaitkan dengan 
sasaran Pelita VI termasuk manajemen dan SDM. 



C. Cipta Kary a 
!) Sistirn Pcnycdiaan Air Bersih Sederhana (SiPAS) 

J'a11g diprogramkan oleh Pcrncrintah untuk pening 
katan penyediaan air bersih bagi masyarakat pedcsaan 
yang rawan air bcrsih kiranya belum dilaksanakan 
dengan optimal. 

2) Percepatan pelaksanaan proyek-proyek yang lang 
sung menyangkut martabat . dan kesejahteraan 
rnasyarakat/golongan ekonomi lernah dalam rangka 
pengcntasan kern iskinan didaerah tertinggal/terpencil 
di Kawasan Timur Indonesia kiranya perlu dilakukan 
dengan optimal. 

IJI. Bidang Pariwisata Pos dan Telekomuuikasi 

A. Pariwisata 

1. Pemasaran Pariwisata. 
Masalah yang berkaitan dengan kelangsungan dan 
perkembangan organisasi, sumber dana, program 
kerja, dan kinerja BPPI dan P31. 
Pelaksanaan Keppres Nomor : Tentang Pajak 
Pembangunan Daerah (PPB-I) dari daerah tujuan 
wisata untuk sumber dana promosi pariwisata di 
luar negeri masih tersendat-sendat, 
Tindak lanjut gagasan tentang mengintegrasikan 
berbagai promosi tentang Indonesia dalam salah 
satu wadah Badan Promosi Indonesia. 
ldentifikasi standarisasi objek dan daya tarik 
wisata serta pelaksanaan analisa daerah operasi/ 
penataan skala prioritas pengernbangan daya 
tarik alam khususnya kawasan pelestarian alam, 
kiranya belum dilaksanakan dengan optimal hal 
rnana dirandai dari banyaknya wisarawan )'ang 
belum mengctahui secara menyeluruh. 

2. Pengembangan Produk wisata. 
program pengembangan produk wisata yang 
telah ditentukan. 
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IV. Menteri Negara Perumahan Rakyat (MENPERA) 
A. Mengingat tugas-tugas Menpera yang cukup banyak 

dan berat, serta strategis rnaka seyogyanya dapat 
ditingkatkan rnenjadi Departernen. 

B. BKP4N (Badan Koordinasi Pernbangunan Perurnahan 
Pemukiman Nasional) te\ah terbentuk, dirnana salah 
satu tugasnya adalah sebagai pengendali pelaksana 
kebijaksanaan yang dalam operasionalisasinya rnene 
kankan kepada Pernerintah Daerah Tingkat II rnelalui 
BP4D untuk berperan aktif rnernantau pelaksanaan pola 
hunian berirnbang I : 3 : 6. Narnun dernikian hingga 
saat ini belurn seluruh Pernerintah Daerah Tingkat II 
yang ada di Indonesia rnerniliki BP4D. 

C. Belurn diterbitkannya Peraturan Pernerintah sebagai 
operasiona\ dari Undang-Undang Nornor 4 Tahun 1996 
Tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda 
benda yang berkaitan dengan Tanah, khususnya untuk 
KASIBA (Kawasan Siap Bangun) dan LJSIBA 
(Lingkungan Siap Bangun) untuk rnengantisipasi ter 
batasnya \ahan di kota-kota serta rnenghindari 
penguasaan lahan secara tidak terbatas oleh kaurn 
spekulan. 

D. Upaya Pernerintah yang perlu didukung yaitu 
perlindungan terhadap konsurnen dari pengembang fiktif 
rnelalui pengketatan adrninistratif dan lain-lain. 

E. Mengurangi biaya tinggi rnelalui pernberantasan 
terhadap pungutan-pungutan yang tidak resrni, sehingga 
berakibat rnengurangi rninat pengernbang dan rnenarnbah 
beban kepada konsurnen. 
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Langkah-langkah percepatan pcncapaian sasaran 
Pelita VI yang berkaitan dengan penyediaan fastel 
untuk seluruh !KC dan 50% pedesaan. 
Perkembangan tarif telekomunikasi dari waktu ke 
waktu. 
Perkembangan kinerja operator telepon selular dikait 
kan dengan kompetisi teknologi dan wilayah pe 
layanan sebagai bahan kajian penataan telepon 
selular yang berhasil guna dan berdaya guna. 
"Perkembangan Nusantara 21" dan dampaknya 
sehubungan dengan sistim informasi yang semakin 
terbuka. 
Perkembangan industri telekomunikasi nasional 
akan menghadapi kesepakatan WTO. 
Mekanisme dan metoda pengawasan terhadap PT 
Telkom yang menyelenggarakan KSO. 
Koordinasi antar instansi terkait dengan PT Telkom 
dalam pelaksanaan tugas kedinasannya, kiranya 
belum dilakukan dengan baik. Hal mana dapat 
dijumpai dalam pembangunan jaringan kabel yang 
melintasi pemukiman/perkotaan, pembangunan akses 
ke objek wisata yang terhalang oleh hutan lindung. 
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6. KOMISIVI 

I. Bidang Pertambangan dan Energi 

Pembangunan bidang Pertambangan dan Energi dua tahun 
terakhir Repelita VI telah menunjukkan peningkatan-peningkatan apa 
bila dibandingkan dengan tahun-tahun terakhir Repelita V. 

Dilihat dari pertumbuhan produk domestik bruto, sektor per 
tambangan telah tumbuh sebesar 5,6% tahun 1994 dan 5,7o/o tahun 
1995, sedangkan penggunaan energi primer telah meningkat jika pada 
akhir Repelita V mencapai 426,5 juta SBM, meningkat menjadi 476,8 
juta SBM awal Repelita VI dan 504,8 juta SBM pada tahun ke 2 
Repelita VI. 

Disamping adanya keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai, 
pembangunan sub sektor pertambangan dalam Repelita VI dan PJP Tl 
masih dihadapkan kepada berbagai kendala sebagai berikut : 

Sub Sektor Pertambangan 
a. Pembangunan sub sektor pertambangan masih dihadapkan kepada 

berbagai kendala terutama berkaitan dengan kebutuhan modal 
untuk investasi. 

Kegiatan usaha pertambangan dimulai dari kegiatan usaha 
pertambangan mulai dari eksplorasi, penambangan, pengolahan 
hasil tambang memerlukan dana yang sangat besar, sehingga 
pembangunan di sub sektor pertambangan sangat tergantung 
kepada investasi asing. Persaingan untuk menarik investasi baik 
antar negara maupun antar sektor ekonomi dalam negeri dirasakan 
semakin ketat, Untuk mengatasi itu semua maka dimasa men 
datang perlu terus ditingkatkan penciptaan iklim investasi yang 
menarik untuk mendorong para investor untuk berusaha dibidang 
pertambangan. Kebijaksanaan investasi hendaknya terus disem 
pumakan. 

b. Dalam pengusahaan pertambangan kemampuan teknologi masih 
belum sepenuhnya dikuasai tenaga ahli Indonesia, sehingga 
ketergantungan kepada tenaga kerja asing untuk berbagai bidang 
keahlian masih cukup besar. 
Sehubungan dengan itu maka sangat diharapkan adanya pe 
ningkatan dalam program-program pengembangan SOM bidang 
pertambangan melalui diklat-diklat baik didalam dan luar negeri 
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Ptmptnan Komisi V dalam rapat kerja dengan Menteri Pariwisata Pru dan Te/ekomuniJcasi 

Menteri Pariwisata Pru dan Te/elcomunikasi, Joop Ave dalam rapat kerja dengan Komtsi V 
DPRRI. 
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Dari data yang ada sampai saat ini masih terdapat cadangan 
pontensial minyak bumi sebesar 4,96 milyar bare!. 

Mengingat hat tersebut, upaya-upaya untuk meningkatkan 
cadangan minyak bumi sebagai sumber daya energi di dalam 
negeri akan terus digalakkan. Upaya meningkatkan cadangan ini 
perlu dilakukan baik melalui intensifikasi terhadap cadangan 
yang ada/tua, m isalnya melalui program EOR maupun secara 
ekstensifikasi, dengan melakukan eksplorasi di daerah yang 
belum pernah dieksplorasi. 

Kemajuan teknologi pengusahaan minyak dan gas bumi yang 
makin meningkat akan memberikan peluang untuk ditingkat 
kannya eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi pada 
daerah frontier dan Iaut dalam, yang sampai saat ini masih belum 
banyak dijamah. 

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan cadangan 
minyak dan gas bumi di masa yang akan datang. 

e. Pengembangan gas bumi untuk keperluan dalam negeri meng 
hadapi beberapa kendala baik saat ini maupun pada masa 
mendatang. 

Kendala utama adalah Iokasi cadangan gas bumi berada jauh 
dari pusat konsumen, sehingga untuk mengalirkan gas bumi ke 
sentra-sentra konsumen memerlukan dana investasi yang cukup 
besar. 

Kendala lain bagi pengembangan gas bumi sebagai sumber 
energi dalam negeri adalah karena gas mempunyai kegunaan 
lain, yaitu sebagai bahan baku industri dan komoditas ekspor, 
sehingga perlu adanya kebijaksanaan pemanfaatan, termasuk 
harga gas bumi yang menyeluruh dan terpadu. Kendala pe 
ngembangan gas bumi lainnya adalah sampai saat ini penemuan 
gas bumi masih merupakan hasil sampingan dari pencarian 
minyak bumi. 

Dalam rangka lebih meningkatkan lagi penggunaan gas bumi 
agar Jebih ditingkatkan Iagi pembangunan jaringan pipa gas 
bumi di sektor rumah tangga, industri dan transfortasi. Untuk 
memenuhi kebutuhan dalam rangka diversifikasi energi, kebutuh 
an gas sebagai bahan baku industri lebih meningkat Iagi, begitu 
juga produksi LPG untuk ekspor dan kebutuhan dalam negeri, 
maka pencaharian dan pengusahaan gas bumi semakin ditingkat- 
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serta diklat-diklat teknis lainnya untuk menggantikan tenaga ahli 
asing agar diintensifkan program-program diklat melalui pe 
manfaatan iuran wajib diklat. 

Penyerapan tenaga kerja pertambangan perlu terus dikoor 
dinasikan antar sektor serta mendapat dukungan dari bursa tenaga 
kerja. 

Peran Koperasi dan swasta nasional dalam pengusahaan 
pertambangan didorong dalam bentuk kerjasama dengan BUMN 
dan swasta asing. 

c. Dalam pengembangan usaha pertambangan rakyat peraturan 
perundangan yang ada termasuk UU No. 11/1967 tentang 
Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan kurang memberikan 
ruang gerak yang cukup bagi pengembangan usaha pertambangan 
rakyat yang ekonom is, aparatur Pemerintah belum disiapkan 
untuk membimbing dan membina pertambangan rakyat, sikap 
budaya masyarakat belum mendukung bagi pengembangan usaha 
yang berwawasan lingkungan, informasi tentang keadaan sumber 
daya mineral dan energi serta pengembangannya yang cocok bagi 
usaha pertambangan rakyat. 
Berkaitan dengan itu perlu adanya penyempumaan terhadap UU 
No. 11/1967, agar terns dilakukan pembinaan usaha pertarnbang 
an. Peran rakyat melalui pola pertambangan skala kecil, perlu 
ditingkatkan dengan peningkatan bimbingan teknis usaha 
pertambangan dan pengelolaan lingkungan serta dipersiapkan 
wilayah pencadangan pertambangan yang sesuai untuk usaha 
terse but. 

d. Kendala yang dihadapi untuk meningkatkan produksi minyak 
bumi adalah sumur-sumur minyak yang sekarang adalah potensi 
secara alamiah menurun, sedangkan sumur-sumur minyak yang 
diketemukan relatif kecil-kecil, 

Disamping itu, pencarian sumber daya minyak dan gas 
bumi akan mengarah ke kawasan timur Indonesia yang pada 
umumnya merupakan daerah frontier dan Jaut dalam sehingga 
membutuhkan biaya tinggi dan teknologi maju. Terbatasnya 
kemampuan dana mengakibatkan masih diperlukannya investor 
asing, namun dengan adanya negara-negara minyak dan gas bumi 
akan terdapat pesaing-pesaing baru. 
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Dalam KK 1991, rekomendasi yang diberikan DPR 
hanya berupa saran dan pendapat belum jelas posisi 
rekomendasi DPR terhadap naskah kontrak karya. 
Dalam KK 1993, DPR selain memberikan rekomendasi 
berupa saran dan pendapat juga menetapkan rekomendasi 
yang diberikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dan mempunyai kaitan hukum dalam naskah kontrak 
karya. 
Dalam KK 1995, rekomendasi yang diberikan dan telah 
mendapatkan persetujuan dari Pemerintah, langsung 
merubah dan menyempurnakan naskah kontrak karya. 

Sub Sektor Energi : 
a. Dalam PJP-1 minyak bumi merupakan sumber energi utama di 

dalam negeri. Disamping itu, minyak bumi juga merupakan 
komoditi ekspor yang cukup penting yang menghasilkan devisa 
cukup besar. 
Dalam PJP-II peranan minyak bumi sebagai sumber energi masih 
tetap penting, meskipun tidak lagi sebagai sumber penghasil 
devisa utama. 
Dalam PJP-1 walaupun pangsa minyak bumi sebagai sumber daya 
energi di dalam negeri telah berhasil diturunkan, volume 
pemakaiannya masih banyak dari tahun ke tahun, kecenderungan 
ini masih akan berlangsung terus dalam PJP-11. 
Dengan tingkat produksi minyak bumi sebesar lebih kurang 500 
juta bare! setahun, ratio antara cadangan dan produksi (reserve to 
production ratio, RIP) diperkirakan 20, yang berarti masa habis 
minyak bumi sudah tidak ter!alu lama lagi. Sebelum cadangan 
minyak bumi habis, dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi 
Indonesia akan menjadi pengimpor minyak neto. Jika tidak 
dijumpai cadangan-cadangan besar ketergantungan kepada luar 
negeri dalam penyediaan sumber energi yang amat vital bagi 
perekonomian dan kehidupan bangsa, harus dapat ditunda sejauh 
mungkin untuk mempersiapkan ketahanan ekonomi bangsa 
Indonesia. 
Dengan demikian, merupakan tantangan untuk mempertahankan 
ketersediaan sumber energi minyak bumi dari dalam negeri 
sepanjang mungkin. Untuk itu maka pengembangan peng 
anekaragaman sumber-sumber energi terus dikembangkan guna 
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kan dan dikernbangkan 111c11gi11gat cadangan potcnsia! masih 
cukup besar (38,9 trilyun kaki kubik). 

f Potensi pan as bum i untuk memenuhi kcbutuhan energi, khusus 
nya pembangkit tenaga listrik yang cukup besar namun belum 
dirnanfaatkan secara maksimal. Untuk itu pcningkatan kernam 
puan mcngelola panas bumi melalui pcningkatan SOM, 
penguasaan ilmu dan teknologi, pemanf.aatan litbang terus 
ditingkatkan sehingga potensi panas bumi sebagai sumber energi 
tcrbarukan dan bcrsih dapat sernakin dimanfaatkan sebagai salah 
satu sumber cnergi dalam waktu dekat. 

g. Dalam periode 1992-1997 Komisi VI DPR-RI telah membahas 
rekomendasi terhadap naskah Kontrak Karya bidang Per 
tam bangan Umum sebagaimana amanat UU No. 11 tahun 1967 
tentang Pertarnbangan sebagai berikut: 

PT. Paragaon Perdana Mining, Kab, Lampung Sclatan 
Propinsi Lampung, komoditi zeolite. 
PT. Ingold Antares, Kab. Jaya \Yijaya Propinsi Trian 
Jaya, komoditi emas. 
PT. Newcrest Nusa Sulawesi, Kab. Bolaang \1ongondow, 
Kab Gorontalo dan Kab Buol Toli-toli Propinsi Sulawesi 
Utara!Sulawesi Selatan, komoditi emas dan tembaga. 
PT. Eastern Irja Mining Corp, Kan Paniai Kab. Jaya Wijaya 
Propinsi Irian Jaya, komoditi emas. 
PT. Miwah Tambang Emas, Kab. Aceh Tengah Propinsi DI 
Aceh, komoditi emas. 
I buah perpanjangan Kontrak Karya dari PT. lnternasional 
Nike! (PT. !NCO). 
70 buah Kontrak Karya bidang Pertambangan Urnum 
Generasi ke Vl. 

Dalam hal pembahasan rekomendasi kontrak karya beberapa 
perkembangan yang dapat dicatat adalah sebagai berikut : 
1. Penanganan rekomendasi terhadap KK baik dalam mcnetap 

kan mekanisme pembahasan maupun penyusunan format 
rekomendasi berbeda-beda. 

2. Khusus menyangkut materi rekomendasi dapat disimpulkan 
sebagai berikut: 
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mahal, serta penyediaan batubara untuk keperluan dalam negeri 
menghadapi masalah transportasi termasuk adanya keterbatasan 
pelabuhan muat yang kurang mencukupi. 

Pengembangan batubara sebagai sumber energi altematifterus 
ditingkatkan untuk mengatasi permasalahan yang ada maka 
peningkatan penguasaan teknologi sumber daya energi dalam 
berbagai disiplin ilmu amat diperlukan baik untuk meningkatkan 
jumlah cadangan sumber daya energi secara tepat dan efisien 
khususnya dalam ha! pengembangan energi alternatif. 

e. Khusus dibidang ketenagalistrikan, pembangunan sektor tenaga 
listrik di masa akan datang menghadapi beberapa tantangan 
sebagai berikut : 
a) laju peningkatan perrnintaan; 
b) keikutsertaan swasta dalam pembangunan ketenagalistrikan; 
c) intensitas pemakaian tenaga energi listrik yang masih tinggi; 
d) masih banyaknya jumlah desa yang belum dapat aliran 

tenaga listrik. 

Tantangan utama dalam menghadapi menyusun perencanaan 
sektor tenaga listrik dalam jangka menengah adalah kesenjangan 
antara penyediaan dan permintaan tenaga listrik sebagai akibat 
dari tingginya laju permintaan untuk masa yang akan datang. 

Pertumbuhan ekonomi dan masih banyaknya rumah tangga 
yang belum mendapatkan aliran listrik sehingga kebutuhan masih 
tetap tinggi. 

Untuk mengatasi ha! ini maka pembangunan sarana pe 
nyediaan tenaga listrik baik pembangkit, jaringan transmisi 
maupun jaringan distribusi perlu terus ditingkatkan. 

Untuk mencapai hasil yang maksimal maka pembangunan 
ketenagalistrikan selain dilaksanakan oleh PLN sebagai BUMN 
pemegang kuasa ketenagalistrikan juga diberikan kesempatan 
kepada swasta dan koperasi atas dasar izin usaha ketenaga 
I istrikan untuk kepentingan umum. Masalah masih tingginya 
harga pembelian listrik yang oleh pemegang kuasa usaha 
kelistrikan dari pemegang ijin usaha ketenagalistrikan masih 
menjadi perhatian. 

f. Guna memenuhi kebutuhan tenaga listrik yang meningkat pesat, 
kendala yang dihadapi antara lain adalah terbatasnya dana untuk 
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mengurangi ketergantungan terhadap satu atau beberapa sumber 
daya energi tidak dapat dieksar dan sumber-sumber energi barn 
dan terbarukan untuk keperluan dalam negeri serta sumber 
sumber energi yang mempunyai cadangan cukup besar. 

b. Dalam memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri, fasilitas kilang 
minyak yang ada sekarang kurang sesuai dengan kebutuhan yang 
ada sehingga masih diperlukan impor BBM terutama minyak 
solar. 

Mengingat solar dengan harga internasional mengakibatkan 
meningkatnya subsidi BBM karena harga minyak solar didalam 
negeri ditetapkan lebih rendah dari harga internasional. 

Untuk mengatasi itu dari sisi prasarana pengilangan minyak, ,. 
selain diperlukan efisiensi peralatan, perlu terus diupayakan 
adanya modifikasi kapasitas kilang yang sudah ada dan 
membangun fasilitas kilang minyak baru. 

Terhadap adanya rencana pembangunan kilang oleh 3 7 
perusahaan swasta didukung dengan adanya sistem peraturan 
yang mendukung yaitu dengan menyempurnakan UU No. 4411960 
Tentang Migas dan UU No. 8/1971 tentang Pertamina. 

c. Dalam bidang perundangan, maka pesatnya pembangunan bidang 
pertambangan energi belum didukung dengan program legislasi 
yang memadai dengan demikian sering terjadi kesimpangsiuran 
hukum yang berlaku seperti terjadi pada kasus-kasus 
pembangunan kilang swasta, daur ulang pelumas bekas dan 
pengembangan program-program Pertamina semakin terasa 
perlunya program legislasi, karena banyaknya peraturan-peraturan 
Pemerintah yang belum keluar. 

Untuk itu perlu segera diadakan penyempumaan 
penyempurnaan dari UU No. 44/1960 mengenai Migas beserta 
UU No. 8/1971 mengenai Pertamina beserta PP dan Keppres 
yang mengatumya. 

d. Pengembangan batubara dan gambut di Indonesia masih 
mengalami kendala terutama dalam hal penerapan tata ruang, 
terjadi persaingan yang tajam antara produsen batubara di 
kawasan Asia Pasifik, adanya dampak lingkungan akibat karbon 
dioksida penyebab efek rumah kaca yang mengakibatkan 
pemanasan global, penerapan tekonolgi batubara bersih sangat 
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listrik pada umumnya dipergunakan untuk penerangan sehingga 
faktor beban menjadi rendah. 

Untuk mempercepat pembangunan listrik desa agar diberikan 
kesempatan kepada koperasi dan swasta di pedesaan dengan 
pembinaan kepada KUD dan swadaya masyarakat lainnya dengan 
memanfaatkan sumber energi non minyak setempat, penggunaan 
pembangkit desel hanya digunakan sebagai pilihan terakhir. 

1. Pemakaian surnber daya cnergi nuklir sebagai sumber energi 
untuk pembangkit pusat tenaga listrik menjadi suatu alternatif, 
namun dem ikian untuk penerapannya masih ban yak menghadapi 
kendala antara lain biaya investasi yang sangat tinggi, tenaga 
listrik yang dihasilkan PL TN realtif cukup mahal juga jarninan 
keamanan bagi pengoperasiannya, disamping itu keamanan 
pengoperasian energi nuklir tergantung bukan saja kepada 
teknologi yang digunakan serta cara pembangunannya, tetapi 
terhadap SDM yang menanganinya. 

J. Dalam pem bangunan ketenagalistrikan Pemerintah telah me 
netapkan RUKN (Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional). 

Dengan adanya RUKN tersebut diharapkan dapat dijadikan 
landasan dalam perencanaan secara terpadu meliputi kebijak 
sanaan, sasaran dan sarana pengembangan ketenagal istrikan 
sesuai dengan kehendak Pasal 5 UU No. 15/1985 tentang 
Ketenagal istrikan. 

III. Bidang Perindustrian dan Perdagangan 

I. Angka sementara ekspor hasil industri pada periode Nopember 
1995 mencapai US$ 26.41 milyar atau naik 13,23 persen 
dibandingkan dengan periode yang sama tahun 1994 sebesar 
US$ 23,32 milyar. Komposisi ekspor hasil industri masih 
bertumpu pada beberapa komoditi tertentu. 

Sepuluh jenis komoditi mewakili 85 persen dari seluruh 
ekspor hasil industri non migas dan dua komoditi diantaranya, 
tekstil dan kayu olahan, mewakili 50 persen dengan negara tujuan 
ekspor Jepang dan Amerika. 

Dalam rangka mendukung peningkatan ekspor hasil industri, 
peningkatan daya saing dan perluasan pasar, penganekaragaman 
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membiayai pembangunan sarana dan prasarana penyediaan 
tenaga listrik. 

Dengan demikian kebutuhan tenaga listrik sulit dapal 
dipenuhi pada waktu yang tepat dan mutu yang memadai. 

Selain itu penyelesaian pembangunan sarana penyediaan 
tenaga listrik menjadi tidak sesuai dengan jadual yang 
direncanakan, sehingga pada suatu saat hal ini akan lebih 
memperlebar kesenjangan antara penyediaan clan permintaan 
tenaga listrik tersebut. 

Masalah tata ruang dan tata guna tanah juga tidak selalu 
sejalan dengan kcpcntingan pembangunan ketenagalistrikan 
schingga juga rnenycbabkan terganggunya pelaksanaan pem 
bangunan. 

Untuk mengantisipasi kendala dana agar didorong peran 
swasta dan koperasi menanamkan modalnya, baik penanaman 
modal dalam negeri maupun luar negeri/asing agar digalakkan 
dan diatur untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi 
pcmbangunan nasional dan alih teknologi untuk itu perlu 
diciptakan iklim yang lebih sehat dan kondusif untuk dapat 
menarik penanaman modal. 

g. Rendahnya tarif listrik dibandingkan dengan tarif listrik di 
kawasan Asia mcnyebabkan salah satu faktor penting timbulnya 
dorongan untuk membangun industri di Indonesia sangat besar. 
Hal ini menyebabkan PLN tidak dapat memenuhi seluruh 
kebutuhan tenaga listrik bagi sektor industri. 

Tarif listrik yang rendah dari biaya penyediaanya tidak tepat 
dijadikan perangsang untuk penanaman modal. Berkaitan dengan 
itu maka penyediaan tenaga listrik secara bertahap terus 
ditingkatkan dengan mengurangi pembangkit penggunaan bahan 
bakar minyak dan lebih meningkatkan lagi pembangkitan tenaga 
listrik tenaga air, panas bumi, batubara, gas bumi dan sumber 
sumber energi baru, dengan demikian diharapkan penyediaan 
tenaga lsitrik dilakukan dengan tingkat harga yang wajar, 
cadangan yang cukup dan berrnutu, andal dan bermutu. 

h. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program listrik masuk 
desa selama ini adalah tingginya biaya pembangunan dan 
pengembangan serta terbatasnya dana yang tersedia, tenaga 
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sementara I 3o/o dan sisanya tersebar di Kalimantan, Sulawesi dan 
Kawasan Timur lainnya. 

Berkaitan dengan itu untuk meratakan pembangunan, pen 
dapatan, peningkatan efisiensi serta pemanfaatan sumber daya 
alam perlu dilakukan penyebaran industri ke luar Jawa. 

Untuk itu perlu dikembangkan sistim insentif penanaman 
modal dan perpajakan, penyederhanaan prosedur perizinan dan 
pemantapan koordinasi instansi terkait. 

4. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 7, I %/tahun, telah 
ditetapkan target ekspor non migas sebesar 16,8%. Apabila 
dilihat perkembangan 2 tahun terakhir (1994-1996) realisasi 
kenaikan ekspor hanya mencapai 13, 17% kurang dari sasaran 
yang ditetapkan. 

Permasalahan yang dihadapi adalah adanya ketergantungan 
impor barang modal/penolong hasil industri baru bertumpu pada 
beberapa komoditi yang mengandalkan pengolahan sumber daya 
alam dan tenaga kerja murah, fasilitas pelabuhan ekspor masih 
terbatas, khususnya untuk luar Pulau Jawa serta masih terbatasnya 
diversifikasi produk dan pasar untuk ekspor. 

Dalam lingkup global terjadi ketatnya persaingan dana, 
tekonologi dan pasar internasional serta terjadinya pengelompok 
an perdagangan antar negara. 

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut agar ditingkatkan 
koordinasi terpadu baik antara industri Pemerintah/Swasta 
maupun BUMN untuk mengambil langkah-langkah debirokrati 
sasi dan deregulasi keunggulan daya saing ekspor hasil industri 
terutama masih bertumpu pada tingkat upah yang rendah dan ha! 
ini dapat ditingkatkan dan diperluas tetapi pertumbuhannya 
cenderung menurun dan rentan jika diharapkan kepada industri 
baru yang dapat memproduksi dengan biaya rendah. 

Untuk mengantisipasi kondisi ini daya saing kita tidak hanya 
berdasarkan kepada keunggulan komperatif dengan meng 
andalkan sumber daya alam dan tenaga kerja, tetapi agar dapat 
memantapkan struktur industri agar dapat memantapkan 
keunggulan komperatif menjadi kompetitif melalui efisiensi 
kemampuan teknologi dan menejemen dengan orientasi ke pasar 
global. 
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produksi industri dan mendorong berdirinya industri baru, selain 
itu perlu dikembangkan produk unggulan industri yang 
mempunyai nilai tambah tinggi, banyak menyerap tenaga kerja 
dan mampu beradaptasi dengan permintaan pasar yang dinamis. 

2. Sementara itu, impor hasil industri periode Januari-Nopernber 
1995 ternyata lebih tinggi dibandingkan ekspor, mencapai US$ 
3 1,63 milyar atau lebih tinggi US$ 5,22 milyar dari nilai ekspor. 

Nilai impor tersebut naik 29,97 persen dibandingkan periode 
yang sama tahun 1994 sebesar US$ 24,34 milyar. Secara 
keseluruhan imper hasil industri pada periode tersebut merupakan 
85, I 5 persen total impor Indonesia sebesar US$ 37, l 5 milyar. 
Salah satu penyebab realtif tingginya nilai impor tersebut adalah 
adanya ketergantungan industri dalam negeri cukup tinggi 
terhadap bahan baku, kondisi ini merupakan salah satu faktor 
terjadinya defisit transaksi berjalan. 

Untuk itu perlu melakukan usaha-usaha peningkatan ekspor 
yang diimbangi dengan usaha pengendalian impor dan 
peningkatan investasi untuk mengejar pertumbuhan. Mengingat 
adanya investasi baru, maka usaha untuk menekan impor barang 
modal akan sulit dilakukan oleh karena itu usaha peningkatan 
ekspor perlu digalakkan secara merata. 

Perkembangan ekonomi dunia saat ini berubah secara 
fundamental dimana gerak perdagangan semakin dinamis dan 
cepat. Dcngan mulai beroperasinya Organisasi Perdagangan 
Dunia (\VTO) dan adanya liberalisasi perdagangan dalam APEC 
pada tahun 20 IO untuk negara maju dan tahun 2020 untuk 
negara bcrkernbang, serta CEPT dalam rangka APTA ASEAN 
pada tahun 2003, maka perdagangan internasional akan menjadi 
sangat terbuka sebagai akibatnya, persaingan akan semakin ta jam. 

Berkaitan dengan itu perlu pengembangan industri berdaya 
saing kuat melalui pemanfaatan keunggulan komperatif yang 
dimiliki Jan sekaligus secara bertahap menciptakan keunggulan 
kornperatif yang dinamis, pasar domestik agar dimanfaatkan 
sebagai basis bagi perm intaan berbagai industri yang mampu 
bersaing dipasaran internasional. 

3. Sampai saat ini penyebaran industri masih belum merata, lokasi 
.. industri masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Bali yaitu 80o/o, 
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Mendorong adanya pabrik-pabrik semen baru. 

8. Perkembangan industri persepatuan pada saat ini sedang 
menghadapi masalah tingkat pertumbuhan nilai impor bahan baku 
industri lebih besar dari pada pertumbuhan ekspornya (antara 
1992-1996 pertumbuhan ekspor 13,67o/o, pertumbuhan impor 
bahan baku 34,61%). 

Apabila mengacu kepada target pertumbuhan nilai ekspor 
Repelita VI senilai 3,5 milyar dengan pertumbuhan rata-rata 
17,36%, maka kondisi tersebutjauh dari sasaran, akibat besarnya 
ketergantungan pada impor, maka devisa dari net ekspor menjadi 
kecil. 

Mengingat peluang di pasar dunia untuk sepatu masih 
sangat luas, sangat diharapkan agar industri penunjang (kulit, 
lem bahan kima dan lain-lain) dibangun dan dikembangkan serta 
melakukan kemitraan dengan industri sepatu. 

Mengingat secara umum bahwa industri penunjang tersebut 
dilakukan oleh industri kecil maka harus ditunjang oleh 
sistem kredit bunga rendah. 

9. Dalam pengembangan industri, maka adanya pemusatan atau 
penguasaan industri oleh satu kelompok atau perorangan dalam 
bentuk monopoli, monopsoni, maupun kartel dipandang dapat 
merugikan masyarakat banyak karena itu harus dihindari. 

Dalam hubungan ini Komisi VI DPR-RI mengharapkan : 
a) RUU tentang Persaingan Usaha segera diajukan ke DPR; 
b) Melanjutkan kebijaksanaan pengurangan Daftar Negatif 

lnvestasi untuk dapat membuka peluang seluas-luasnya bagi 
peran dunia usaha. 

c) Mengoptimalkan pengaturan tentang apa yang boleh dan 
tidak boleh dilakukan oleh perusahaan besar sebagaimana 
ditentukan dalam UU No. 5 tahun 1984, khususnya pasal 9 
ayat (2). 
Penciptaan iklim yang sehat bagi pertumbuhan industri 

dan pencegahan persaingan yang tidak jujur antara perusahaan 
yang melakukan kegiatan industri, agar dicegah adanya 
pemusatan atau penguasaan industri oleh sekelompok atau 
perorangan dalam bentuk monpoli yang merugikan masyarakat. 
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5. Sesuai data-data yang ada dari 124.990 unit industri kecil 
(data BPS) yang mempunyai permasalahan bidang permodalan 
sebanyak 59.459 unit, dibidang pemasaran 40.278 unit, masalah 
persaingan 31.862 unit, bahan baku 49.970 unit dan masalab 
teknologi 430 unit (beberapa perusahaan ada yang memiliki 
satu atau lebih permasalahan). 

Berkaitan dengan itu perlu dilakukan upaya permodalan 
melalui program kemitraan dengan BUMN, untuk meningkatkan 
keahlian perlu dilakukan bimbingan teknis melalui diklat. 

Dalam pameran-pameran dalam dan luar negri dan 
pemasaran melalui Departement Store, untuk menghindari 
persaingan agar dibentuk assosiasi/koperasi industri kecil dan 
untuk mengatasi bahan baku diadakan program kemitraan antara 
industri besar/menengah dengan industri kecil yang meng 
hasilkan bahan baku. 

6. Adapun gambaran menyangkut kondisi BUMN di lingkungan 
Deperindag sebanyak 32 perusahaan, kondisinya sebagai berikut : 
26 perusahaan memperoleh laba sebesar Rp. 919.017 milyar dan 
6 perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 88.687 milyar. 

Adapun penyebab kerugian beban bunga yang cukup tinggi, 
dan struktur modal yang kurang sehat dan mesin-mesin produksi 
cukup tua. 

Terhadap BUMN yang terus menerus mengalami kerugian 
namun memiliki prospek cukup cerah agar struktur per 
modalannya diperbaiki dan memantapkan manajemen secara 
menyeluruh untuk memperbaiki kinerja. 

Sedangkan BUMN yang kondisi keuangannya tidak sehat dan 
tidak memiliki prospek agar ditempuh langkah-langkah likuidasi 
seperti kertas Gowa atau sahamnya dijual ke swasta. 

7. Dalam pelaksanaan pembangunan masalah kelangkaan semen 
yang disertai adanya kenaikan harga senantiasa timbul terutama 
pada peridoe-periode tertentu yang disebabkan adanya ketidak 
seimbangan antara permintaan dan penawaran. 

Untuk pengamanan pengadaan semen dalam negeri agar 
Pemerintah mengambil Iangkah-langkah sebagai berikut : 

Mengoptimalkan produksi semen dalam negeri; 
Melakukan impor semen dan klinker guna mengantisipasi 
kenaikan kebutuhan semen; 
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produk Indonesia baru mencapai 2o/, dari impor dunia; 
Indonesia memiliki designer yang handal. 
Sedangkan beberapa langkah kebijaksanaan yang harus 

ditempuh oleh Pemerintah untuk mendorong industri TPT ini 
antara lain : 

mendorong pengusaha untuk menghasilkan high value 
product; 
harmonisasi Tarif Bea masuk antara hulu-antara-hilir; 
mendorong tumbuh dan berkembangnya pola kemitraan. 

13. Pembangunan pusat-pusat perbelanjaan modern atau pasar 
Swalayan/Mal/Plaza pada saat ini telah berkembang dengan 
pesat dan menjadi daya tarik kota. Salah satu aspek yang 
kurang menguntungkan dari perkembangan tersebut timbulnya 
dilema besar, disatu sisi pusat perbelanjaan modern membantu 
kota menjadi lebih indah tetapi disisi lain mengancam kehadiran 
para pedagang eceran kecil dan pasar tradisional. 

Untuk mengatasi hal tersebut kiranya Pemerintah segera 
membuat rambu-rambu/aturan-aturan yang tegas termasuk 
adanya definisi yang jelas antara pedagang perkulakan (grosir) 
dan pedagang eceran, sehingga kesan adanya persaingan kurang 
sehat antara usaha perkulakan dengan modal besar melawan 
pedagang eceran kecil dapat dicegah, agar usaha kecil/menengah 
dapat diberdayakan dengan diberikan modal ventura dan program 
kemitraan. 

Sedangkan untuk mengham bat masuknya pedagang eceran 
asing ke Indonesia dilanjutkan melalui DNI dan pengaturan yang 
tegas dengan kehadiran eceran asing berkedok waralaba. 
Bersamaan dengan itu terhadap pasar tradisional perlu direnovasi 
agar tidak kumuh, kualitas barang harus ditingkatkan dengan 
harga yang bersaing, penataan barang dan peningkatan pelayanan. 

IV. Bi dang Ketenagakerjaan 
1 Pembangunan ketenagakerjaan dalam Repelita VI ditujukan 

untuk memperluas lapangan kerja produktif dalam jumlah dan 
mutu yang memadai, menyerap tambahan angkatan kerja baru, 
menghilangkan pengangguran secara bertahap, mengurangi 
kesenjangan produktivitas antar sektor, meningkatkan pemerataan 
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I 0. Proteksi merupakan satu mekanisme yang ditempuh oleh 
Pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap industri 
clengan persyaratan-persyaratan tertentu. Terhadap kondisi ini, 
cliharapkan agar pemberian perlinclungan terhaclap industri harus 
clalam rangka memantapkan struktur industri kita dari tingkat 
hulu, antara clan hilir. 

Perlinclungan yang akan diberikan Pemerintah kepada industri 
hulu harus senantiasa agar tidak membebani industri antara dan 
inclustri hilir yang pada akhirnya dapat membebanlkonsumen. 

Perlu dikaji secara benar-benar clan mendalam tentang 
kondisi struktur modal, biaya investasi, struktur biaya produksi 
dan efisiensi dalam berusaha clan diperlukan penjelasan secara 
transparan sejauh mana industri tersebut perlu diberi 
perlindungan dengan batasan-batasan yang jelas, baik mengenai 
waktu perlindungan, besar dan macam perlindungan yang 
cliberikan sesuai ketentuan-ketentuan perundangan yang berlaku. 

J 1. Kebijaksanaan tentang Mobil Nasional perlu didukung sesuai 
dengan Keppres No. 2 tahun 1996 dan hal ini merupakan langkah 
positifyang harus diclukung semua pihak. 

Dalam pengembangan Mobil Nasional Pemerintah meng 
harapkan dapat memberikan kesempatan dan fasilitas kepada 
beberapa perusahaan nasional untuk clapat memproduksi Mobil 
Nasional agar peluang pasar clomestik maupun ekspor pada 
akhirnya clapat menciptakan harga yang relatif murah untuk 
masyarakat. 

12. Industri tekstil nasional seclang menghadapi berbagai kesulitan 
baik yang clisebabkan faktor internal maupun eksternal. Faktor 
internal yaitu biaya tinggi yang disebabkan antara efisiensi yang 
rendah, suku bunga yang tinggi, serta kenaikan upah yang 
tidak diikuti dengan produktivitas kerja. Sedangkan faktor 
eksternal ialah makin ketatnya peraturan yang ditetapkan negara 
tujuan ekspor terutama AS dan Uni Eropa. 

Tekstil clan produk tekstil masih tetap memiliki prospek 
yang cerah, karena beberapa komponen yang memiliki 
keunggulan komperatif bisa clitingkatkan untuk menjadi 
kompetitif antara lain : 

tenaga kcrja tcrsedia dalam jumlah banyak; 
terintegrasi mulai dari industri hulu, antara dan hilir; 
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buku Perencanaan Tenaga Kerja Nasional (PTKN) yang 
merupakan penjabaran pada Pelita VI dan PJP II. 

Untuk lebih mengoptimalkan lagi peran dari PTKN dalam 
pembangunan secara keseluruhan, sebaiknya PTKN ditempatkan 
pada status yang lebih mengikat bagi semua pihak, misalnya 
dalam satu Keppres atau ketentuan-ketentuan lainnya setelah 
mendapatkan kajian dan pembahasan yang lebih mendalam. 

5. Laju pertumbuhan angkatan kerja wanita lebih tinggi di 
bandingkan pria. Proyeksi Pelita VI menunjukkan pertumbuhan 
angkatan kerja wanita 3,55o/o lebih tinggi dibandingkan pria 
2,31 %, hal ini berarti 53, I% dari sekitar 12,5 juta tambahan 
angkatan kerja baru dalam pelita VI. 

Permasalahan yang ada adalah masih adanya perbedaan 
pengupahan antara tenaga kerja wanita dengan pria dan masih 
banyak perusahaan-perusahaan yang belum melaksanakan hak 
hak pekerja wanita sesuai UU No. 1/1951. 

Dalam kaitan ini Tenaga kerja wanita harus mendapatkan 
perlindungan dan perlakuan sebagai wanita seutuhnya. Per 
lindungan tenaga kerja wanita agar diperluas sampai sektor 
informal dan mendorong organisasi wanita semakin berperan 
dalam kegiatan penyuluhan terhadap kewajiban tenaga kerja 
wanita, penghapusan diskriminasi keselamatan dan kesehatan 
kerja dalam pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. 

Ekspor jasa tenaga kerja merupakan upaya untuk mengurangi 
pengangguran melalui pemanfaatan kesempatan kerja di luar 
negeri, tertahap pelaksanaan program ini banyak sekali terjadi 
kasus-kasus khususnya terhadap TKW yang dapat merusak citra 
bangsa Indonesia di luar negeri. 

Terhadap permasalahan ini perlu perhatian kepada Pemerintah 
agar tenaga kerja yang disalurkan diutamakan pada tenaga kerja 
trampil untuk lapangan kerja yang bersifat formal untuk itu perlu 
peningkatan kualitas tenaga kerja melalui sistem pelatihan. 

Terhadap perusahaan-perusahaan pengirim tenaga kerja 
perlu diadakan peningkatan manajemen dan penertiban terhadap 
perusahaan pengiriman tenaga kerja, peningkatan perundingan 
(terhadap tenaga kerja Indonesia dengan negara penerima TKI) 
serta pemanfaatan intemasional lawyer coorporation dan 
peningkatan kualitas pelayanan dari Pemerintah Pusat. 
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antar daerah, mengurangi jumlah pekerja di sektor pertanian dan 
meningkatkan kesempatan kerja, khususnya di sektor industri dan 
jasa. 

Adapun hasil-hasil pembangunan sampai dengan tahun ke 2 
Repelita VI adalah, jumlah angkatan kerja mencapai 85,6 juta 
angka pengangguran sebesar 5, 1 o/o, penyaluran tenaga kerja 
melalui AKAD sebesar 544, 9 ribu sedangkan ekspor tenaga 
kerja mencapai 13, 7 ribu orang, program diklat mencapai 
127,9 program peningkatan produktivitas mencapai 23,8 ribu. 

Peningkatan kesejahteraan pekerja ditempuh melalui 
peningkatan UMR secara bertahap serta pelaksanaan Jamsostek, 
sedangkan pengembangan HIP ditempuh melalui pembentukan 
SPSI (12.379 unit) lembaga kerja sama Bipartit (5.271 ribu) 
serta lembaga kerja sama Tripartit 216 Dali 11. 

2. Sampai saat itu jumlah penduduk di Indonesia masih 
terkonsentrasi di Pulau Jawa jumlah penduduk yang sangat 
besar sedangkan lapangan kerja sangat terbatas dapat menimbul 
kan kerawanan sosial disamping itu akan menghambat 
pertumbuhan perekonomian di luar Jawa, 

Untuk itu perlu terus diupayakan untuk memperluas lapangan 
kerja di daerah melalui mekanisme antar kerja lokal dan antar 
kerja daerah. Disamping itu perlu terns didorong transmigrasi 
swakarsa mandiri serta kemudahan-kemudahan bagi tenaga kerja 
yang bersedia ditempatkan di daerah yang terisolir serta itu perlu 
penyempumaan peraturan-peraturan tenaga kerja antar daerah. 

3. Angkatan kerja sampai saat ini sebagian besar masih ber 
pendidikan rendah (72,80% SD) sehingga tingkat keterampilan 
dan produktivitas rendah, sehubungan dengan itu mengingat 
semakin tinggi tingkat persaingan produk-produk kita dan 
perkembangan teknologi maka standar mutu TKl perlu terus 
ditingkatkan. 

BLK sebagai lembaga pelatihan perlu ada refonnasi selain itu 
perlu dikembangkan BLK khusus sesuai kebutuhan dan per 
kembangan daerah. Untuk meningkatkan produktivitas perlu terns 
ditingkatkan program peningkatan produktivitas. 

4. Untuk lebih mengoptimalkan lagi kebersamaan program pem 
bangunan ketenagakerjaan pada saat ini telah selesai disusun 
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Perselisihan dan unjuk rasa yang terjadi antara Jain bersumber 
pada masalah belum adanya kesepakatan kerja bersama (KKB) 
antara pekerja atau serikat pekerja dengan perusahaan, atau bila 
sudah ada KKB namun materinya tidak diterapkan sesuai dengan 
ketentuan yang ada. Kesadaran pengusaha untuk melaksanakan 
peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku 
masih kurang, dan bagi pekerja atau serikat pekerja masih banyak 
yang belum mengerti dan memahami peraturan perundang 
undangan ketenagakerjaan. 

Sehubungan dengan itu, menjadi tantangan pula dalam PJP JI 
untuk mengembangkan dan memantapkan hubungan industrial 
Pancasila serta menumbuhkembangkan serikat pekerja yang 
dipimpin dan dikelola oleh pekerja sendiri dan yang mampu 
memperjuangkan kepentingan anggotanya. 

I 0. Walaupun upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja terus 
diupayakan melalui peningkatan UMR, namun sampai saat ini 
proporsi struktur penghasilan pekerja masih didominasi oleh 
pekerja berpenghasilan rendah. Selain itu komponen biaya tenaga 
kerja terhadap jumlah biaya produksi nasional berkisar 5-8%. 
Salah satu penyebabnya invisible cost yang menjadi beban 
pengusaha + 25 - 30o/o. Invisible cost biasanya berasal dari 
praktek birokrasi maupun adanya pungutan-pungutan daerah. 
Untuk dapat meningkatkan lagi, penghasilan pekerja perlu adanya 
penyederhanaan praktek birokrasi dan penyederhanaan pungutan 
pungutan daerah, khususnya yang tidak ada kaitan dengan 
produksi. 

I I. Pengawasan ketenagakerjaan diupayakan mencakup seluruh aspek 
peraturan perundang-undangan berkaitan ketenagakerjaan sampai 
saat ini Depnaker hanya memiliki 700-800 tenaga pengawas yang 
harus mengawasi + 140.000 perusahaan, dengan kondisi ini maka 
pengawasan belum berjalan dengan baik. 

Selain itu dalarn perkembangan pembangunan ketenaga 
kerjaan sangat dirasakan adanya peraturan-peraturan yang sudah 
tidak sesuai lagi dengan tuntutan pembangunan bidang 
ketenagakerjaan. 

Sehubungan dengan itu perlu adanya penataan kembali 
terhadap kegiatan pengawasan baik dari segi sistem maupun SDM 
selain itu perlu ditingkatkan kontrol sosial dari masyarakat 
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6. Sampai saat ini sangat dirasakan bahwa tingkat pengangguran 
dari pendidikan tinggi semakin meningkat. Hal ini disebabkan 
karena dunia pendidikan dengan dunia ketenagakerjaan belum 
terjalin dengan baik, perencanaan sistem pendidikan belum 
sepenuhnya berorientasi kepada kebutuhan lapangan kerja. 

7. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja 
diupayakan adanya perbaikan syarat-syarat kerja melalui per 
baikan sistem pengupahan, dimana upah minimum regional 
ditetapkan secara bcrtahap agar setara dengan kebutuhan hidup 
minimum. 

Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Ul'v!R ini 
adalah bahwa peningkatan UMR kurang diimbangi dengan 
peningkatan produktivitas khusus untuk industri yang sifatnya 
padat karya, adanya kenaikan UMR sangat mempengaruhi biaya 
produksi yang akan berpengaruh pada daya saing. 

Berkaitan dengan itu maka disarankan agar kenaikan UMR 
diimbangi dengan peningkatan produktivitas, ketentuan UMR 
selama ini hanya diglobalkan dalam regional, perlu ditindak 
lanjuti dengan upah sektoral, perlu dikaji sistem upah untuk 
industri padat karya dan padat modal serta ditetapkan UU 
sistem pengupahan secara nasional. 

8. Perkembangan tenaga kerja Asing yang bekerja di Indonesia 
cukup besar dan terus berkembang. Sampai tahun 1996 tercatat 
67.000 TKA bekerja di Indonesia, kondisi 101 selain 
menimbulkan devisa keluar + US$ 2 I 5.3 milyar juga dapat 
mengganggu kesempatan kerja bagi TKI. 

Untuk menanggulangi hal ini agar diadakan pengendalian izin 
bagi TKA, program-program Indonesianisasi untuk jenis-jenis 
pekerjaan yang diisi oleh TKI terus dilaksanakan, TKI perlu 
ditingkatkan keterampilannya melalui program pelatihan di 
perusahaan yang mempekerjakan tenaga asing dan mulai 
ditetapkan sertifikasi terhadap keahlian baik untuk TKA maupun 
TKI. 

9. Makin bertambahnya perusahaan dan pekerja dalam hubungan 
kerja, juga ditandai dengan makin sering terjadinya perselisihan 
dan unjuk rasa yang umumnya bersumber pada tuntutan pekerja 
yang bersifat normatif. 
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755 proyek dengan nilai Rp. 53,27 trilyun dan dalam rangka 
PMA sejumlah 504 proyek dengan nilai US $ 15,87 milyar 
sehingga total realisasi investasi selama Repelita VI (s/d Juni 
1996) sebesar Rp. 90,41 trilyun dengan 1.259 proyek. 

Pencapaian sasaran investasi PMDN dan PMA hingga tahun 
ketiga Repelita VI telah mencapai 40,23o/o dari target pencapaian 
sasaan investasi PMDN dan PMA untuk sepanjang Repelita VI. 

2. Dalam Repelita VI potensi persetujuan investasi untuk di 
realisasikan mencapai Rp. 610,71 trilyun, sedangkan potensi 
realisasinya sebesar Rp. 532, I 2 trilyun dengan tingkat realisasi 
rata-rata 50% mencapai Rp. 266,02 trilyun melebihi sasaran 
investasi repelita VI sebesar Rp. 224,7 trilyun. 

Dalam merealisasikan investasi masalah yang dihadapi 
adalah belum dapat direalisasikannya investasi dibidang 
persemenan dan kilang swasta senilai Rp. 78,59 trilyun. 

3. Pidato Presiden RI pada tanggal 16 Agustus 1996 telah me 
nyampaikan revisi terhadap pertumbuhan ekonomi dan target 
ekonomi dan target investasi selama Pelita VI. 

Target semula untuk laju pertumbuhan adalah 6,2% dengan 
investasi 660 trilyun menjadi laju pertumbuhan 7, l % dengan 
investasi 815 trilyun. 

I nvestasi tersebut terbagi atas Perobahan Stock sebesar Rp. 
13 1,2 trilyun, Modal Tetap sebesar Rp. 684, l trilyun. 

Modal Tetap tersebut diharapkan dapat dipenuhi dari 
investasi Pemerintah sebesar Rp. 184, 7 trilyun dan investasi 
masyarakat sebesar Rp. 499,4 trilyun. 

lnvestasi masyarakat tersebut akan dipenuhi oleh investasi 
Non Fasilitas sebesar Rp. 149,8 trilyun, investasi rumah tangga 
sebesar Rp. 124,9 trilyun dan investasi PMDN/PMA sebesar 
Rp. 244, 7 trilyun. 

Dari angka dapat dilihat bahwa sasaran investasi selama 
Repelita VI dalam rangka PMA/PMDN yang semula sebesar Rp. 
117,3 trilyun menjadi Rp. 244,7 trilyun atau meningkat 26,7%. 

Untuk mendukung peningkatan investasi dari Rp. 660 
trilyun menjadi 815 trilyun diperlukan adanya iklim yang 
kondusif serta menghilangkan berbagai pungutan yang tidak 
sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah sebagai berikut : 
a) Kebijaksanaan investasi yang perlu digalakkan adalah iklirn; 
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terutama dari pekerja. Dalam bidang perundang-undangan perlu 
adanya penyempurnaan dan penambahan peraturan perundang 
undangan sebagai berikut : 
a) RUU penyempumaan Undang-undang No. 1 tahun 1951 

tentang Pernyataan Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai 
Tenaga Kerja, termasuk hubungan Jndustri Pancasila (HIP) 
didalamnya. 

b) RUU penyempurnaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1951 
tentang pernyataan berlakunya Undang-undang Kerja tahun 
1948 Nomor 33 dari Republik Indonesia untuk seluruh 
Indonesia. 

c) RUU tentang Penempatan Tenaga Kerja. 
d) RUU tentang Pemagangan 

12. Untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja pada saat ini 
Pemerintah telah menetapkan UU No. 3/1992 tentang Jamsostek. 
Menurut catatan yang ada sampai saat ini dari jumlah + 30 juta 
pekerja formal telah menjadi peserta Jamsostek + 14,5 jiwa, 
berarti masih + 15,5 juta pekerja formal yang belum menjadi 
peserta, selain itu masih banyak perusahaan-perusahaan yang 
belum ikut program Jamsostek dan masih banyak perusahaan 
yang mendaftarkan peserta Jamsostek tidak sesuai upah 
sebenarnya sehingga merugikan para pekerja. 

Untuk meningkatkan kepesertaan Jamsostek maka perlu 
ditingkatkan berbagai penyuluhan melalui mass media cetak dan 
elektronik dengan bekerjasama dengan SPSJ dan assosiasi 
pengusaha, selain itu juga dengan Pemda, disamping itu program 
law inforcement terus dilanjutkan. 

V. Bidang Investasi/Penanaman Modal 
I. Selama Repelita VI hingga tahun ketiga Repelita VI (s/d Juni 

1996) telah diterbitkan persetujuan investasi dalam rangka PMDN 
sebesar Rp. 170, 76 trilyun sebanyak 1.873 proyek. 

Dan dalam rangka PMA sebesar US $ 85,33 milyar sebanyak 
1.749 proyek. Sehingga total persetujuan investasi sebesar Rp. 
377,45 trilyun dengan 3.622 proyek, 

Realisasi investasi selama Repelita VI hingga tahun ketiga 
Repelita VI telah direalisasikan dalam rangka PMDN sebanyak 
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pemberian bunga kredit investasi di KT! yang lebih 
rendah sekurang-kurangnya 25%. 
pemberian tenggang waktu yang lebih lama. 
penetapan nilai jaminan yang lebih rendah. 

c) Jnsentif berupa keringanan pajak penghasilan bagi karyawan 
yang berkerja di KT!. 

d) Pemberian insentifberupa tunjangan kesejahteraan karyawan. 
Komisi VI sangat mendukung usulan-usulan tersebut rneng 

harapkan agar hal ini mendapatkan pertimbangan dan penelitian 
secara seksama agar program tersebut tersebut diatas dapat 
terlaksana sesuai dengan tujuannya. 

5. Kemudahan-kemudahan dalam memberikan pelayanan perizinan 
merupakan salah satu faktor yang dapat menunjang peningkatan 
investasi. Untuk itu semua Pemerintah telah mengeluarkan 
Permen Agria/ Kepala BPN NO. 2/1993 dan Pemen Dagri No. 
7/1993. 

Sampai saat ini kedua peraturan tersebut belum dapat 
berjalan dengan baik disebabkan berbagai faktor antara lain 
belum profesionalnya personil di daerah dan masih banyak 
Perda-perda yang belum mendukung kelancaran kegiatan inves 
tasi. 

Untuk mengatas,i ini semua maka agar BKPM/BKPMD 
segera melakukan inventarisasi untuk dibicarakan dengan 
Depdagri perlu pula diadakan pengkajian terhadap adanya 
usulan-usulan dari Pemda-pemda agar pelayanan perizinan 
investasi dikembalikan sesuai Permen Dagri No. 12/1984. 
Pelayanan perizinan tetap dilakukan oleh beberapa instansi Pemda 
Tk. II, tetapi dilakukan secara terpadu dalam satu atap dibawah 
satu koordinasi. 

6. Dalam rangka meningkatkan investasi di Indonesia dirasakan 
adanya peraturan perundangan yang kurang sesuai dengan 
perkembangan yang memadai, disamping diperlukan adanya 
undang-undang yang baru. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut Pemerintah saat ini 
sedang melaksanakan program legislasi untuk memperbaharui 
UU No. 1 /1967 tentang PMA dan UU No. 6/1968 tentang 
PMDN dalam satu UU, sekaligus UU dapat mengantisipasi 
perkembangan dimasa mendatang, perlu didukung program 

370 



Peningkatan investasi yang semakin kondusif. 
Peningkatan mutu dan ragam pelayanan investasi. 
Menggiatkan promosi investasi secara lebih terpadu. 

b) Pungutan yang harus dihapuskan; 
Pungutan PPn IO % kepada pengusaha yang baru atau 
investasi karena belum berproduksi. 
Pungutan-pungutan yang tumpang tindih antara De· 
partemen, Pernda Tk.I dan Pemda Tk.II. 
luran-iuran yang membebankan para investor. 

4. Masalahnya, penycbaran penanaman modal di Indonesia sampai 
saat ini belum terlaksana secara merata. Secara umum, investasi 
di Indonesia Bagian Barat (KBI) jauh lebih besar dibanding di 
Indonesia Bagi an Timur (KTI) mencakup I 3 propinsi seluruh 
propinsi di Kalimantan dan Sulawesi, propinsi Nusa Tenggara 
Baral, Nusa Tenggara Timur, Timar Timur, Maluku dan Irian 
Jaya. 

Pemerintah menaruh perhatian yang sangat besar terhadap 
KTI, terutama sejak Presiden Soeharto tahun I 990 mengeluarkan 
pemyataan resm i agar diberikan perhatian lebih besar pada 
pembangunan infrastruktur di KTI. 

Untuk lebih merangsang investasi, Pemerintah memberikan 
sejumlah insentif khusus di !BT, di antaranya pemberikan 
keringanan dalam hal perpajakan. 

Keringanan pajak itu menyangkut 2 (dua) hal : Pertama, 
pemberian kompensasi terhadap investasi baru sejak tahun pajak 
1990 yang merugi 5 sampai 8 tahun (loss carry over). 

Kedua, pemberian potongan 50% terhadap Pajak Bumi 
dan Bangunan (PBB) bagi investasi baru yang merugi selama 8 
tahun. 

Potongan pajak juga diberikan terhadap investasi di KTI 
yang memberikan perhatian besar terhadap pengembangan 
sumber daya manusia pendidikan dan latihan karyawan maupun 
dalam pengembangan riset dan tekonologi. 

Untuk lebih meningkatkan lagi investasi di KTI, Pemerintah 
telah membuat usulan-usulan untuk menarik investasi di KTI 
sebagai berikut: 
a) Insentif bagi perusahaan yang membangun sarana dan 

prasarana. 
b) Kemudahan/insentif di bidang perbankan. 
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Pimpinan Komisi VI dalam rapat kerja dengan AfenteriTenaga Kerja. 

lvfenteri Tenaga Kerja, Abdul latief da/am rapal kerja dengan Komist 11/ DPR Rl. 
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tersebut dan diharapkan program tersebut segera dapat dilanjutkan 
ke DPR-RI. 

7. Dalam rangka menarik investasi untuk menanamkan investasinya 
di Indonesia Dana Promosi yang dialokasikan dalam APBN 
realtif sangat kecil apabila dibandingkan dengan negara-negara 
lain khususnya di Kawasan Asean. 

Komisi VI selalu mengusulkan pada setiap tahun anggaran 
promosi tersebut untuk diadakan peningkatan-peningkatan selain 
upaya-upaya lain yang harus ditempuh untuk lebih rneningkat 
kan lagi promosi investasi di luar negeri. 
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negara haruslah dikelola secara efektif dan efisien serta didaya 
gunakan sepenuhnya untuk kepentingan pembangunan. 

Salah satu sasaran pembangunan nasional pada PJP II yaitu 
terciptanya perekonomian yang mandiri dan handal sebagai usaha 
bersama atas asas kekeluargaan, berdasarkan Pancasila dan Undang 
Undang Dasar 1945 dengan titik berat kepada kemakmuran rakyat 
yang makin merata, dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi 
serta stabilitas yang mantap. 

Sejalan dengan amanat yang telah digariskan dalam GBHN 1993 
dan sesuai dengan bidang tugasnya, peran Komisi VII tetap konsisten 
terhadap amanat yang telah digariskan, khususnya dalam melaksana 
kan pemantauan kebijakan yang dilakukan oleh mitra imbangannya. 

Dengan berpangkal tolak terhadap hasil yang telah dicapai 
oleh Komisi Vil periode sebelumnya, maka hasil tersebut merupakan 
bahan acuan pelaksanaan lebih lanjut. 

Oleh karena itu Korn isi Vll periode 1992-1997, tetap berupaya 
mendorong peningkatan hasil yang dicapai sesuai dengan batas dan 
kewenangan, khususnya yang berkaitan dengan penggalian dan 
pemanfaatan sumber dana pembangunan, dari berbagai sektor 
keuangan baik melalui lembaga perbankan maupun lembaga 
keuangan non bank yang ada di dalam negeri, serta terkait pula 
dengan kebijaksanaan moneter dan neraca pembayaran. 

Disadari bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih 
dihadapkan pada berbagai kendala antara lain, turunnya ekspor non 
migas yang cukup tajam, sehingga mendorong kita untuk mencari 
sumber dana pembangunan yang berasal dari masyarakat. Oleh 
karena itu salah satu upaya yang dilaksanakan oleh Komisi VII 
dengan mitra imbangannya selalu mengadakan dialog/konsultasi 
untuk mencari jalan keluar terhadap berbagai permasalahan yang 
dihadapi. 

Berkaitan dengan itu pula maka kebijaksanaan perpajakan yang 
dilakukan selama Repelita IV dipusatkan pada usaha-usaha untuk 
menyempurnakan mekanisme pelaksanaan Sistem Perpajakan agar 
menjadi makin efektif, sederhana dan adil. 

Dengan kebijaksaan tersebut tentunya dapat dilihat semakin 
meningkatnyajumlah wajib pajak dalam satu dasa warsa pelaksanaan 
pembaruan perpajakan, seperti halnya penerimaan pajak yang 
bersumber dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai 
(PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), semuanya itu merupa- 
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7. KOMISI VII. 

Sebagaimana diketahui bahwa dasar pemikiran yang dianut oleh 
Komisi VII dalam melaksanakan tugas dan peranannya sebagai alat 
kelengkapan Dewan selalu berpedoman pada : 

Pancasila dan UUD 1945; 
Garis-garis Besar Haluan Negara/T AP MPR; 
Buku Repelita (Pelaksanaan serta hasil-hasilnya); 
Pidato-pidato Kenegaraan Presiden RI. Khususnya Pidato 
Kenegaraan RI tanggal 16 Agustus; 
Situasi Moneter, Ekonomi, dan Politik (baik dalam negeri 
maupun dunia internasional); 
Hasil-hasil Kunjungan Kerja para Anggota Dewan dalam Reses 
Masa Persidangan sebagai penampung aspirasi masyarakat 
terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan seperti yang 
digariskan dalam Repelita; 

Berdasarkan pemikiran tersebut Komisi VII telah berupaya 
melaksanakan tugas dan fungsinya seirama dengan lajunya derap 
pembangunan nasional yang sedang kita laksanakan. 

Untuk dapat mengetahui seberapa jauh kinerja dari Komisi VII 
Periode hasil Pemilu tahun 1992 dalam melaksanakan tugas-tugasnya 
sebagai ala! kelengkapan Dewan dalam menunjang pembangunan 
nasional, kiranya perlu diberi gambaran tentang langkah yang telah 
dilaksanakan. 

Dalam melaksanaan tugas tersebut Komisi VII tetap konsistensi 
dengan pasangan kerja yang menjadi mitra imbangannya yaitu 
meliputi: 
1. Bidang Keuangan; 
2. Bidang Perbankan; 
3. Bidang Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil; 
4. Bidang Kantor Mcnteri Negara Urusan Pangan; 
5. Bidang Kantor Badan Urusan Logistik (BULOG). 

I. Bidang Keuangan 

Sebagaimana diamanatkan dalam GBHN 1993 bahwa perencana 
an dan pelaksanaan pembangunan keuangan negara dilaksanakan 
berdasarkan pada asas-asas pembangunan nasional yang sudah 
ditetapkan. Oleh karena itu penerimaan seluruh sumber keuangan 
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Mengingat berbagai perrnasalahan yang sedang dihadapi oleh 
pemerintah khususnya dalam penggalian dana pembangunan, dan 
disamping itu juga adanya upaya untuk menjaring perolehan dana 
masyarakat khususnya yang belum dapat dijaring oleh sektor di 
luar perpajakan, maka penghimpunan dana masyarakat yang bersifat 
jangka panjang juga merupakan bagian cukup penting dalam 
menunjang pembangunan nasional. 

Adapun sektor-sektor tersebut seperti Dana Pensiun, Usaha 
Perasuransian, Usaha Pegadaian, Usaha Anjak Piutang, dan Modal 
Ventura serta Pasar Modal. 

Selanjutnya dengan berakhirnya masa bakti keanggotaan Dewan 
(Komisi VII) Periode 1992-1997, maka Komisi VII telah 
menghasilkan 5 Undang-undang Bidang Perpajakan yaitu : 
I. Undang-undang No.17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian 

Sengketa Pajak. 
2. Undang-undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah; 
3. Undang-undang No.19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak 

dengan Surat Paksa; 
4. Undang-undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara 

Bukan Pajak; 
5. Undang-undang N0.21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak 

atas Tanah dan Bangunan. 

II. Bidang Perbankan 

Pokok-pokok pikiran yang dilontarkan oleh Komisi VII dalam 
konsultasinya mengenai bidang perbankan tetap selalu diarahkan pada 
peningkatan kinerja perbankan terutama dalam menunjang pengem 
bangan perekonomian nasional, antara lain yang berkaitan dengan 
peningkatan ekspor non migas, peningkatan sektor industri, pengem 
bangan koperasi dan usaha kecil, perdagangan, perkembangan 
pariwisata, berbagai usaha bidang konstruksi yang ada di segala 
tingkatan. 

Berdasarkan pemantauan Komisi VII selama kurun waktu 5 
tahun terakhir, pembangunan di bidang keuangan khususnya sektor 
perbankan mengalami peningkatan cukup menggembirakan, ha! ini 
dapat dilihat antara lain dari : 
a. besarnya dana yang dihimpun; 
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kan andalan penerimaan negara disamping penerimaan yang berasal 
dari bea dan cukai serta penerimaan dari usaha BUMN. 

Berka! adanya kerjasama yang baik dengan pihak pemerintah, 
dimana andil Komisi VII sangat besar, khususnya yang berkaitan 
dengan reformasi Undang-undang di Bidang Perpajakan untuk 
meningkatkan penggalian dana dari dalam negeri, maka semua 
produk perundang-undangan yang ada semenjak periode tahun 1992- 
1997 merupakan aturan yang pasti sehingga dapat dijadikan 
pendorong untuk meningkatkan dana pembiayaan pembangunan. 

Adapun Undang-undang yang dimaksud antara lain yang me 
nyangkut bidang perpajakan meliputi 4 Undang-Undang yaitu : 
1. Undang-undang No. 9 Tahun 1994 tentang KUP; 
2. Undang-undang No. 10 Tahun 1994 tentang PPh; 
3. Undang-undangNo. 11 Tahun 1994tentangPPn; 
4. Undang-undang No.12 Tahun 1994 tentang PBB. 

Kemudian dengan disahkan 3 Undang-undang di Bidang 
Keuangan pada tahun 1992 yaitu Undang-undang No.7 tahun 1992 
Tentang Perbankan, dan Undang-undang Nomor 11 Tentang Dana 
Pensiun serta Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Usaha 
Perasuransian, maka bagi Komisi VII merupakan sarana untuk 
memudahkan dialog dengan pemerintah dalam upaya menggali dana 
pembangunan. 

Dengan semakin majunya derap pembangunan serta semakin 
luasnya bidang/sektor yang dibiayainya, menjadikan sektor keuangan 
dapat memacu kinerjanya untuk menggali potensi sumber dana dari 
dalam negeri, maka dalam periode itu pula Komisi VII telah 
mendapat tambahan 3 Undang-undang baru yaitu : 
I. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal; 
2. Undang-undang Nomor IO Tahun 1995 Tentang Kepabeanan; 
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai. 

Selain Undang-undang sebagaimana telah disebutkan di atas, 
maka berdasarkan pemantauan Komisi VII periode 1992-1997 
Pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam kebijaksanaan 
khususnya yang berkaitan dengan bidang keuangan. Hal itu 
dimaksudkan untuk membcrikan berbagai kemudahan bagi para 
pengusaha untuk meningkatkan usahanya. 
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merupakan suatu pekerjaan rumah bagi Komisi VII periode 1997- 
2005. 

III. Bidang Koperasi dan Pembinaan Pcngusaha Kecil 

Sebagaimana diamanatkan didalam Pasal 33 UUD 1945 serta 
penjabarannya dalam GBHN, Koperasi sebagai salah satu kekuat 
an ekonomi rakyat mempunyai peranan yang penting dalam 
mewujudkan ekonomi kekeluargaan. Oleh karena itu koperasi harus 
tetap hidup sebagai lembaga usaha secara terus-menerus dalam 
dinamika ekonomi baik pada saat ini maupun masa yang akan datang 
sehingga dapat berkembang sejajar dengan usaha negara maupun 
swasta. 

Melihat pembangunan koperasi selama perjalanannya, selalu 
dihadapkan pada berbagai kendala, nampaknya dengan adanya 
berbagai hambatan ini menjadikan lembaga yang tangguh untuk 
menampakkan dirinya di dalam era perekonomian nasional. 

Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya niat kuat dari pihak 
pemerintah, serta adanya dukungan baik dari lembaga-lembaga yang 
ada maupun dari masyarakat. 

Sesuai dengan bidang tugas Komisi VII, yang bermitra dengan 
bidang koperasi dan usaha kecil sejak awal perjalanannya hingga 
sekarang ini terlihat bahwa pembangunan sektor koperasi dan 
pembinaan usaha kecil secara kuantitas telah menunjukan adanya 
peningkatan cukup menggembirakan, meskipun dari segi kuantitas 
dapat dikatakan belum memadai. 

Salah satu indikator yang memegang perkembangan per 
koperasian antara lain yaitu dengan adanya Undang-undang Nomor 
25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian, ini adalah merupakan bukti 
nyata adanya kesepakatan dan keinginan serta tekad yang kuat dari 
Komisi Vll dan Pemerintah dalam memperkuat eksistensi koperasi 
menjadi lembaga ekonomi masyarakat yang dapat diandalkan. 

Diakui bahwa dalam masa perjalanan koperasi harus selalu 
beradaptasi, untuk selalu mengikuti perubahan sesuai dengan irama 
pembangunan yang sedang dilaksanakan, namun tidak boleh 
menyimpang dari amanat Pasal 33 UUD 1945. 

Berka! adanya konsultasi secara intensif yang dilakukan oleh 
Komisi VII dengan pihak pemerintah baik secara formal maupun 
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b. jumlah kredit yang disalurkan; 
c. sektor-sektor usaha yang dibiayai dan 
d. bertambahnya jumlah kantor bank, serta 
e. meningkatnya kualitas pelayanan. 

Berkat adanya dukungan peraturan perundang-undangan yang 
menunjangnya, yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahon 1992 tentang 
Perbankan. Disamping itu juga setelah adanya Undang-undang 
tersebut maka jenis lembaga perbankan hanya dikenal ada 2 yaitu 
Bank Umum dan BPR. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka 
status bank pemerintahpun berubah menjadi bank Persero. Disamping 
itu pemerintah juga mengeluarkan beberapa peraturan lain antara 
lain: 
a. PP Nomor 70 tahun 1992 yaitu Tentang Penyesuaian Lembaga 

Keuangan Bukan Bank menjadi Bank; 
b. PP Nomor 71 tahun 1992 yaitu Tentang BPR dan; 
c. PP Nomor 72 tahun 1992 yaitu Tentang Pengaturan Bank 

Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. 

Ada suatu catatan bagi Komisi VII semenjak diberlakukannya 
Undang-undang Tentang Perbankan tersebut adalah mengenai 
dukungan kepada usaha kecil dan koperasi terlihat cukup besar, baik 
dilihat sektor usaha yang dibiayai maupun porsi kredit yang diberikan, 
serta jangkauan pelayanannya. 

Hal ini merupakan wujud nyata dari Pemerintah untuk 
mengembangkan usaha kecil agar dapat meningkatkan kinerjanya 
sehingga dapat dijadikan bukti bahwa sektor usaha kecil merupa 
kan bagian terbesar dalam mendukung perekonomian nasional. 

Meskipun diakui bahwa sektor perbankan telah berkembang 
cukup maju beberapa tahun belakangan ini, namun ada suatu catatan 
yang menjadi perhatian Komisi VII yaitu mengenai Kredit macet. 
Dalam konsultasinya dengan pihak pemerintah masalah ini sering 
dilontarkan. Hal itu dimaksudkan agar Pemerintah selalu berhati-hati 
dalam menyalurkan kreditnya, jangan sampai terulang kembali 
adanya kredit macet seperti yang terjadi pada kasus PT Golden Key 
Group. 

Jadi dengan adanya beberapa kasus kredit berrnasalah/macet 
yang melanda pada sektor pcrbankan belakangan ini nampaknya 
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peliharanya kemantapan pangan secara dinamis dan swasembada 
pangan yang tidak hanya terbatas pada beras saja tetapi juga 
mencakup pangan lainnya yang merupakan sumber karbohidrat, 
protein, lemak, dan zat gizi. 

Disamping itu program pembangunan pangan erat kaitannya 
dengan peningkatan diversifikasi konsumsi pangan yang berkualitas 
dalam rangka mewujudkan pangan yang bermutu dengan gizi yang 
seimbang. Selain itu juga sasaran pembangunan adalah upaya 
menghindarkan bahaya dari jenis pangan yang dikonsumsi oleh 
masyarakat yang mempengaruhi kesehatan serta konsumsi yang 
tidak sesuai dengan keyakinan masyarakat. 

Dalam mendukung program pembangunan pangan sebagaimana 
diamanatkan dalam GBHN 1993 maka Komisi VII telah melakukan 
peran aktifnya dengan Menteri Negara urusan Pangan sesuai dengan 
batas kewenangannya. Dalam konsultasi dengan Menteri Negara 
urusan Pangan, Komisi VB senantiasa memberikan dukungan penuh 
terhadap program yang akan dilaksanakan baik menyangkut pe 
ningkatan ketahanan pangan, peningkatan mutu produksi, kemampuan 
masyarakat, peningkatan diversifikasi pangan maupun upaya mem 
berikan dorongan kepada masyarakat terhadap kesadaran untuk 
mengkonsumsi pangan yang sehat dan bergizi. Disamping itu dengan 
banyaknya bentuk dan jenis pangan yang beranekaragam, Pemerintah 
selalu dihimbau untuk tetap memberikan perlindungan kepada 
masyarakat yang mengkonsumsi pangan yang berbahaya bagi 
kesehatan serta bertentangan dengan keyakinan masyarakat. 

Sejalan dengan program penganekaragaman pangan yang dilaku 
kan oleh Kantor Menteri Negara Urusan Pangan khususnya dalam 
pemasyarakatan dan pengembangan makanan tradisional melalui 
gerakan Aku Cinta Makanan Indonesia (ACM!), Komisi VII 
memberikan dukungan penuh terhadap program tersebut untuk agar 
dapat dilaksanakan secara nasional dengan melibatkan pihak-pihak 
yang sehingga makanan tradisional bisa menjadi tuan rumah di negara 
sendiri. 

Komisi VII sangat menghargai langkah yang ditempuh oleh 
Kantor Menteri Negara Urusan Pangan yang telah melakukan kerja 
sama dengan berbagai instansi terkait dalam meningkatkan sistem 
ketahanan pangan nasional, antara lain melalui pengembangan 
lumbung desa yang dikelola masyarakat serta pengembangan hutan 
cadangan pangan. 
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informal, dan peninjauan lapangan, telah diperoleh suatu hasil yang 
sangat berharga, dimana pada tahun 1995 bidang Perkoperasian, 
Usaha Kecil telah memiliki peraturan perundang-undangan yaitu 
dengan disahkannya Rancangan Undang-undang Tentang Usaha Kecil 
menjadi Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil. 
Jadi dengan adanya Undang-undang ini semakin memantapkan 
keberadaan Koperasi dan Usaha Kecil ditengah situasi persaingan 
yang semakin ketat. 

Mengingat beragamnya jenis koperasi dan jenis usaha kecil 
yang berbeda tempat dan daerah sebarannya, maka sudah barang 
tentu tingkat kesulitannya juga beranekaragam, baik yang me 
nyangkut manajemen maupun dana penunjangnya. 

Dengan adanya tekad yang kuat baik dari pemerintah dan 
dukungan penuh dari Dewan serta meningkatnya kesadaran ma 
syarakat dalam pengembangan koperasi dan usaha kecil, maka 
berdasarkan pemantauan Komisi Vil sclama kurun waktu S tahun 
terakhir telah menunjukkan peningkatan cukup baik, hal ini antara 
lain berkat adanya dukungan dari : 
a. Badan Usaha Milik Negara yang menyisakan I - 3% dari laba 

yang diperoleh. 
b. Lernbaga Perbankan untuk menyediakan 20o/o dari porsi kreditnya 

bagi pengembangan koperasi dan usaha kecil. 
c. Deklarasi Jimbaran yaitu mengenai kemitraan dengan koperasi 

dan pengusaha kecil. 

Melihat berbagai kenyataan yang ada hingga saat ini, dan 
berkaitan pula dengan pesatnya laju perkembangan ekonomi dalam 
era kesejagatan, maka langkah strategi yang dilakukan Pemerintah 
dalam mengembangkan koperasi dan usaha kecil, ditujukan untuk 
meningkatkan kualitas kelembagaan agar koperasi dan usaha kecil 
dapat memiliki kemampuan untuk mandiri, profesional dan 
mempunyai prospek berkembang di masa yang akan datang. Hal 
ini tercermin dengan semakin terbukanya kesempatan yang lebih luas 
bagi koperasi untuk menangani usaha yang berskala besar. 

IV. Bidang Urusan Kantor Menteri Negara Urusan Pangan 

Sesuai dengan program pembangunan Repelita VI di bidang 
pangan maka sasaran pembangunan pangan diarahkan untuk ter- 
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salah satu alat kendali/intervensi pemerintah terhadap perberasan 
nasional. 

Sementara ini kebijakan pengadaan stok nasional melalui KUD 
masih merupakan bagian terbesar yang sangat diandalkan disamping 
tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan impor bila 
mengalami kekurangan. 

Berdasarkan pemantauan Komisi VII selama kurun waktu 5 tahun 
terakhir masalah pengadaan stok beras nasional nampaknya me 
ngalami pasang surut. Hal ini dikemukakan karena pada tahun 1994 
Indonesia sudah mengalami swasembada pangan, namun pada tahun 
tahun belakangan ini untuk memenuhi kebutuhan stok nasional, kita 
bahkan melakukan impor dalam jumlah besar, sehingga dengan 
demikian baik secara langsung atau tidak langsung sangat ber 
pengaruh terhadap kestabilan harga. 

Selanjutnya permasalahan yang dihadapi dalam pengadaan stok 
beras nasional ini, selain disebabkan karena ada pengaruh hama 
dan musim, juga berkurangnya lahan pertanian terutama di Pulau 
Jawa,yan_g dialihgunakan sebagai lahan industri dan pemukiman, 
sehingga dengan demikian perlu diupayakan altematif lain untuk 
mencari lahan pertanian baru di luar Jawa. 

Disamping itu juga masalah lain yang menghambat pengadaan 
stok beras dari dalam negeri adalah masih berperannya pengusaha 
swasta yang mengatasnamakan KUD dan melakukan pembelian beras 
lebih rendah dari harga yang telah ditetapkan. Dan ini bukan 
merupakan rahasia umum dalam pengadaan beras yang dilakukan 
oleh Dolog. Jadi dengan demikian mekanisme pengadaan beras 
melalui KUO dirasakan masih mengandung kelemahan karena masih 
terkait dengan hal-hal yang bersifat birokrasi. 

Komisi VII dalam konsultasinya dengan pihak Bulog maupun 
eselon vertikalnya di daerah pada saat kunjungan kerja yang men 
jadi topik permasalahan bukanlah hanya beras semata-mata, tetapi 
juga masalah 9 bahan pokok menjadi pengawasan Komisi VII. 
Demikian pula sarana dan prasarana penunjang tugas-tugas Bulog 
dan Dolog, antara lain masalah angkutan, pergudangan, pasca panen, 
GLK dan sebagainya. 
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Ada satu hal yang menjadi catatan penting Komisi VII yaitu 
dengan disahkannya Rancangan Undang-undang Pangan pada tahun 
1996 menJadi Undang-undang Tentang Pangan, maka hal ini 
merupakan bukti terjalinnya kerja sama yang baik antara Dewan 
dengan pihak pemerintah, sehingga dapat memberikan adanya 
kepastian hukum pada sektor usaha yang bergerak di bidang pangan, 
dan sekaligus memberikan perlindungan pada konsumen untuk meng 
konsumsi pangan yang sehat, aman, halal, tidak berbahaya, serta 
mendorong perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab 
dalam rangka meningkatkan citra pangan nasional. 

V. Bidang Badan U rusan Logistik 
Kebutuhan konsumsi beras untuk masa mendatang narnpaknya 

tetap merupakan kebutuhan yang sangat strategis, meskipun 
pemerintah telah melakukan berbagai diversifikasi Pangan. 

Namun jumlah konsumsi beras setiap tahun terus mengalami 
peningkatan indikatornya dapat dilihat dari besarnya produksi beras 
dalam negeri serta besarnya impor beras. Oleh karena itu sesuai 
amanat yang telah digariskan oleh GBHN 1993 khususnya pern 
bangunan pangan pada PJP II, maka penanganannya terhadap 
komoditi ini harus dilakukan sesuai dengan posisinya yang sangat 
penting, karena komoditi ini masih merupakan bahan makanan utama 
sebagian besar rakyat Indonesia. 

Dalam upaya mengendalikan masalah perberasan ini pemerintah 
telah mengambil berbagai langkah kebijakan yang tepat dan ber 
imbang serta berupaya menyediakan kebutuhan makanan pokok ini 
sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan oleh masyarakat, hal ini 
merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat, 

Dalam kaitan itu Bulog sebagai lembaga yang mendapat tugas 
tugas pemerintah untuk menjaga kestabilan pangan nasional telah 
berusaha secara maksimal dengan melakukan bcrbagai langkah 
nyata, seperti pengadaan stok beras, pengendalian harga, serta 
distribusi yang merata ke seluruh penjuru tanah air. 

Kebijaksanaan penetapan harga dasar yang dilakukan oleh 
pemerintah adalah selain untuk menunjang pengadaan stok beras 
juga untuk meningkatkan pendapatan petani, hal ini merupakan 
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8. KOMIS! VIII 

I. Sektor Kesehatan 

1. Program Pengembangan Hukum Kesehatan. 

Permasalahan 
a. Undang-Undang nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan 

mengamanatkan penerbitan 29 Peraturan Pemerintah, 2 
Keppres untuk menjalankan UU tersebut. Hingga saat ini 
baru disahkan 2 Keppres yang mengatur tentang Badan 
Pertimbangan Kesehatan Nasional (Keppres nomor 12 
tahun 1994) dan Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan 
(Keppres nomor 56 tahun 1995) disamping itu 2 Peraturan 
Pemerintah tentang "Penelitian" Pengembangan dan 
Penerapan Hasil Penelitian (PP 39 Tahun 1995) dan 
"Tenaga Kesehatan" (PP 32 Tahun 1996). 

Pendapat dan Saran : 
1) Perlu ditertibkan Peraturan Pemerintah yang dijadi 

kan prioritas untuk menjalankan UU tersebut. 
2) Bila diperlukan, beberapa "materi" yang sama dapat 

dijadikan satu dalam RPP. 

b. Rencana Undang-Undang tentang Psikotropika telah 
menjadi UU tanggal 11 Maret 1997. UU tersebut 
mengamanatkan penerbitan PP (8 buah) dan sejumlah 
Peraturan Menteri. 

Pendapat dan Saran : 
Perlu segera disiapkan PP dan Peraturan Menteri, 

sehingga UU tentang Psikotropika ini dapat segera 
dijalankan. Untuk mengantisipasi banyaknya pelanggar 
an/tindakan pidana yang berhubungan dengan psiko 
tropika golongan I (Ectasy). 
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Pimpinan Komtsi �'II dalam rapat kerja dengan Menteri Koperasi dan Pembir,a Pengusaha 
Keer/ 

Menter/ Koperasi dan Pembina Pengusaha Kecil. SubijaJcto Tjalt.rauierdaya dalam rapat kerja 
dengan Komi1i VJJ DPR Rl. 
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3. Program penyuluhan kesehatan dan program P2M. 

Permasalahan 
a. Pada tahun 1987 tercatat 6 penderita HlV/AIDS, 

tahun 1997 Januari telah mencapai 509 penderita, 
berarti lebih 8000 o/o. 

Pendapat dan saran : 
Metoda kesehatan perlu direvisi agar supaya 

dapat menyentuh seluruh masyarakat secara merata. 
Perlu perhatian serius terhadap penularan penyakit 
HlV/AIDS. 

Permasalahan 
b. Vaksinasi Polio telah dilaksanakan secara baik, 

dengan cakupan lebih besar dari yang diperlukan, 
tetapi masih memerlukan penyusunan laporan dan 
evaluasi yang akurat. 

Pendapat dan saran : 
I) Perlu segera dibuat laporan dan dilaksanakan 

evaluasi terhadap berbagai permasalahan yang 
muncul di lapangan. 

2) Perlu perencanaan yang lebih konkrit untuk 
imunisasi Hepatitis dan penyakit lainnya. 

3) Program Pengawasan dan Makanan, Program 
Pembinaan Pengobatan Tradisional. 

Permasalahan 
c. I GBHN 1993 mengamanatkan penyediaan obat dan 

alat kesehatan yang makin merata dan harga yang 
makin terjangkau oleh masyarakat banyak, ditingkat 
kan melalui pengembangan industri bahan baku obat, 
dan tidak tergantung dari bahan baku import. 

Pendapat dan saran : 
Perlu iventarisasi kemampuan industri peralatan 

kesehatan dalam negeri untuk dapat menghemat 
devisa. Evaluasi sulitnya menumbuhkan bahan baku 



2. "Program 
Pendidikan 

Pendidikan Kedinasan" dan 
dan Pelatihan Aparatur Negara". 

"Program 

Permasalahan. 
a. Banyaknya tenaga kesehatan yang telah mengikuti 

program tersebut diatas, tidak dapat didayagunakan sesuai 
dengan formasi yang ditentukan. 

Pendapat dan saran : 
I) Perlu dilaksanakan perencanaan tenaga kesehatan 

secara menyeluruh di Departemen Kesehatan dan di 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan perlu pula 
dilaksanakan atau sekurang-kurangnya pengisian 
tenaga kesehatan di rumah sakit/fasilitas kesehatan 
non pemerintah. 

2) Perlu inventarisasi jumlah dan jenis tenaga kesehatan 
yang tidak mengikuti pendidikan dan disiapkan untuk 
mengisi jabatan sesuai dengan butir I) dalam rangka 
pelaksanaan PP Nomor 32 Tahun I 996. 

b. Kondisi Dokter Pasca PTT yang sangat tidak menentu 
dapat mengurangi m inat untuk menjadi dokter. Hal ini 
akan menimbulkan dampak kurangnya tenaga staf 
pengajar di fakultas Kedokteran dan sulitnya pengisian 
jabatan organik dilingkungan departemen, serta masuknya 
tenaga dokter asing untuk bekerja di Indonesia. 

Pendapat dan saran : 
Agar ditinjau lagi untuk jangka waktu panjang tenaga 

dokter dapat diterima sebagai Pegawai Negeri. dan dalam 
jangka pendek diupayakan agar dokter PTT yang telah 
habis masa kontraknya, secara selektif masa kontraknya 
diperpanjang untuk kesinambungan perbaikan pelayanan 
kesehatan, serta perlu ketentuan yang jelas bagi dokter 
spesialis lulusan luar negeri, yang akan mengabdikan diri 
di tanah air melalui program PTT. 
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Pendapat dan saran : 
Perlu pengembangan asuransi kesehatan nasional 

dengan pendekatan JPKM. 

II. Sektor Sosial 

1. Program Pembinaan Generasi Muda tentang Pembinaan 
dan Pengembangan Karang Taruna. 

Permasalahan. 
Karang Taruna merupakan wadah pembinaan generasi 

muda di desa. Dalam kemampuannya mengelola organisasi di 
bidang kesejahteraan sosial dan kaderisasi, memerlukan 
peningkatan dana dan prasarana untuk pembinaan yang 
berkelanjutan, sehingga dapat berperan aktif dalam usaha 
usaha kesejahteraan umum dan generasi muda pada 
khususnya. 

Pendapat dan Saran : 
Perlunya peningkatan hubungan dengan organisasi 

sejenis, termasuk di dalamnya dengan LKMD yang bersifat 
koordinatif untuk bisa saling melengkapi dan berdayaguna, 
selain tentunya peningkatan sarana dan dana. 

2. Program Bantuan dan Penyantunan Nasional. 

Permasalahan. 
Masih banyak anak yang terlantar baik jasmani rohani 

maupun sosialnya akan menghambat pertumbuhan anak 
secara wajar hal ini berkaitan erat dengan kondisi ekonomi 
sosial keluarga. 

Pendapat dan Saran : 
Ketahanan keluarga yang intensif akan mencegah 

gangguan pribadi anak. Perlunya partisipasi masyarakat 
sebagai wujud tanggung jawab sosial dalam menyantuni anak 
terlantar. Perlunya stimulan dari Pemerintah untuk lebih 
meningkatkan semangat masyarakat dalam menyantuni anak 
terlantar. Perlunya ditingkatkan pelaksanaan Surat Keputusan 
Bersama empat Menteri yaitu : Menteri Sosial, Menteri 
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di Indonesia. Melalui industri yang mempunyai 
CPOB perlu pengendalian harga obat di mana BUMN 
dilingkungan Dep. Kesehatan harus menjadi patokan 
harga obat {price leader). 

Permasalahan : 
2. Penyalahgunaan obat, zat adiktif, narkotika, dan 

psikotropika telah makin merajalela. UU yang 
mengaturnya telah dibuat. 

Pendapat dan saran : 
Perlu penegakan hukum secara konsekuen dan 

konsisten terhadap UU tersebut dan dipertegas dan 
disosialisasikan UU yang dapat mengatasi penyalah 
gunaan obat dan zat adiktif, narkotika, psikotropika 
beserta pemberantasan peredaran gelap. 

Permasalahan : 
3. Pengobatan tradisional dan obat-obatan tradisional 

telah makin marak dan banyak beredar dilingkungan 
rnasyarakat, pada hal scsuai dengan amanat GBHN 
1993, pengobatan tradisional tersebut adalah yang 
secara med is dapat dipertanggung jawabkan. 

Pendapat dan saran : 
a) Diperlukan kesungguhan Pemerintah untuk 

meneliti secara profesional dan mengumumkan 
hasilnya. 

b) Perlu evaluasi obat-obat tradisionai dari luar 
negeri yang beredar di Indonesia. 

4. BUMN PT Askes Indonesia. 

Permasalahan. 
PT. Askes sebagai salah satu BUMN dilingkung 

an Dep. Kesehatan, keberadaannya sangat membantu 
PNS, ABRI, dan masyarakat tertentu. Cakupan PT. 
Askes masih perlu ditingkatkan, dilain pihak terdapat 
pesaing lain yaitu, PT ASTEK dengan Jamsosteknya 
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5. Program Pembinaan Kesejabteraan Sosial tentang 
Pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat. 
a. Permasalahan. 

Pekerja sosial masyarakat tumbuh dari kerja bakti untuk 
kesejahteraan dalam pembangunan. Hasrat untuk menjadi 
pekerja sosial masyarakat masih terbatas. 

Pendapat dan saran : 
Keberhasilan pengembangan sosial masyarakat secara 

kualitatif dalam usaha kesehjahteraan, akan dirasakan 
dalam lingkungan kehidupan lingkungan pedesaan untuk 
itu diperlukan program penumbuhan pembinaan dan 
Pengembangan Pekerja Sosial Masyarakat yang berke 
sinambungan. 

b. Permasalahan : 
Pertumbuhan Pekerja Masyarakat tidak seimbang antara 
kualitatif dan kuantitatif. 

Pendapat dan saran : 
Perlunya pemantapan latihan pengembangan petugas 

sosial masyarakat dan pertumbuhannya agar merata di 
seluruh tanah air. 

6. Program Pembinaan Kesejahteraan Sosial tentang 
Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat Terasing. 

a. Permasalahan. 
Dalam kehidupan masyarakat masih ada kelompok 
masyarakat yang belum terjangkau oleh proses pelayanan 
pembangunan karena isolasi alam dan budaya. 

Pendapat dan saran : 
Perlu ditingkatkan mutu pelayanan dan jangkauan 

pembinaan kesejahteraan sosial masyarakat terasing 
dengan pendekatan sosio kultural pembukaan isolasi dan 
konsiensiasi. 



Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama dan Menteri 
Dalam Negeri, tentang pendidikan mental. 

3. Penanganan Masalah Sosial Anak Terlantar. 

Permasalahan. 
Anak mempunyai kedudukan strategis sebagai penerus 

cita-cita bangsa. Kurangnya pembinaan anak akan berakibat 
pada berkurangnya fungsi sosial anak yang selanjutnya akan 
berdampak negatif pada kehidupan sosial masyarakat sekitar 
nya. 

Pendapat dan Saran : 
Perlunya peningkatan mutu pelayanan dan bimbingan 

sosial yang terarah dengan pendidikan agama/keterpaduan 
langkah intra dan inter sektoral. 

4. Penanganan Korban Penyalahgunaan Narkotika. 

a. Permasalahan : 
Penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja akan me 
ngancam kelangsungan cita-cita perjuangan bangsa dan 
negara dimasa datang. 

Pendapat dan saran : 
Perlunya peran masyarakat untuk menangani korban 

penyalagunaan narkotika yang berencana dan berke 
sinambungan, sehingga bisa diatasi sedini mungkin. 

b. Permasalahan : 
Dampak penyalahgunaan Narkotika adalah terganggunya 
fisik sosial dan mental. 

Pendapat dan saran : 
U saha penanganan masalah sosial perlu ditingkatkan 

secara terpadu dan terarah serta berkesinambungan. 
Program penyuluhan dan bimbingan sosial yang 
man tap. 
Mutu dan perluasan jangkauan rehabilitasi. 
Resosialisasi yang intensif. 
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8. Penanganan Masalah Lanjut Usia. 

Permasalahan. 
Konsekuensi berhasilnya program Keluarga Berencana 

dan Program Kesehatan adalah meningkatnya jumlah lanjut 
usia. 

Pendapat dan saran : 
Perlunya pembinaan lanjut usia baik kualitatif maupun 

kuantitatif secara berkesinambungan. 

9. Penanganan masalah Penyandang Cacal. 

Permasalahan. 
Dampak negatif kemajuan teknologi adalah meningkatnya 

jumlah penyandang cacat dengan segala derajat variasinya. 
RUU tentang Penyandang Cacal telah diundangkan menjadi 
UU tanggal 11 Maret 1997, dan mengamanatkan beberapa 
Peraturan Pemerintah. 

Pendapat dan Saran: 
Perlunya peningkatan pembinaan terhadap penyandang 

cacat baik kualitas maupun kuantitasnya secara terpadu dan 
berkesinambungan serta perlu segera disiapkan peraturan 
pemerintah diatas sehingga UU ini dapat segera dilaksanakan. 

10. Program Legislatif yang barns selesai dalam Peli ta VI. 

Permasa/ahan. 
Beberapa RUU yang harus selesai dalam Repelita VI 

adalah RUU tentang Penanggulangan Bencana Alam, RUU 
tentang Lanjut Usia dan RUU tentang Pahlawan. 

Pendapat dan saran : 
Pemerintah telah mempersiapkan RUU yang ber 

sangkutan. RUU yang telah disepakati Pemerintah segera 
dikirim ke DPR RI untuk dibahas dan disepakati. 

392 



Keterpaduan pembangunan kesejahteraan sosial intra 
dan inter sektoral. 

b. Permasalahan : 
Cata mengatasi kendala dalam masyarakat terasing ·· 

seperti terbatasnya tenaga-tenaga _kesejahteraan. sosial ... 
yang berkualitas, • isolasi alam dan budaya adalah, dengan' · 
menempatkan masyarakat terasing .. tersebut dekat dengan · 
masyarakat yang telah rnaju. · 

Pendapat dan saran : 
Pembukaan daerah terisolasi dengan pembangunan 

jalan dan transportasi. Kerja sama Satgasos dengan tokoh 
tokoh masyarakat yang berpengaruh. 

Rekruitmen tokoh-tokoh masyarakat 
pengaruh, dalam masyarakat itu, dalam 
masyarakat terasing, 

7. Program Bantuan dan Penyantunan Sosial tentang 
Penanganan Bencana Alam. 

Permasa/ahan. 
Letak Geografis Indonesia pada posisi silang, rentan 

terhadap bencana alam. Perilaku manusia dapat pula 
mengakibatkan bencana. 

Para penderita bencana baik alam maupun manusia akan 
mengalami: 

Ganguan fisik seperti kehilangan harta benda. 
Krisis pangan, karena gaga! panen akibat bencana alam. 
Bencana tersebut akan berdampak pada kehidupan 
manusia. 

Pendapat dan saran : 
Kesiapan perangkat penanggulangan bencana alam secara 
terpadu. 
Kesadaran sosial masyarakat dalam mencegah 
pengrusakan alam 
Penyaluran bantuan sosial secara tepat, cepat dan terarah. 
Peningkatan mutu dan peran Satkorlak. 
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2) Melalui penyebaran penduduk dengan cara trans 
migrasi dan menggalakkan kembali transmigrasi 
swakarsa serta pengawasan dampak negara 
international migration. 

3) Melalui penyebaran penduduk dengan penyediaan 
sarana/prasarana di daerah/di pulau terpadu dengan 
upaya pengentasan kemiskinan. 

4) Daya tampung Lingkungan Hidup perlu pula di 
pelihara dan dikembangkan secara berkesinam 
bungan. 

2. Keluarga Berencana. 

Permasalahan. 
a. Pelaksanaan program penerangan dan motivasi program 

KB masih belum merata, disebabkan antara lain sebagai 
berikut : 
I) Tidak/belum seimbangnya antara luas sasaran 

garapan dengan tenaga pelaksana yang diperlukan. 
2) Faktor geografi sangat mempengaruhi keberhasilan 

pelaksanaan KB karena perhubungan/komunikasi 
yang kurang memadai. 

3) Adan ya anggapan ditengah masyarakat "ban yak anak 
banyak rejeki" dan adanya keinginan melengkapi 
jenis kelamin dari anak yang dimiliki sudah lebih 
maju dan positif. 

4) Sistem pembuatan laporan, pendataan dan 
pengawasan terhadap peserta KB termasuk yang 
droup out dan yang "istirahat" masih meragukan 
dan perlu peningkatan kualitas tenaga pelaksana 
lapangan. 

b. Pelaksanaan pelayanan KB sudah lebih dapat men 
jangkau ke seluruh sasaran namun masih perlu ditingkat 
kan disebabkan antara lain sebagai berikut: 
I) Terbatasnya anggaran/biaya yang tersedia, kurangnya 

dukungan prasarana dan sarana serta adanya tenaga 
pelaksana KB yang berkualitas. 
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Ill. Sektor Kependudukan dan Keluarga Berencana. 

1. Kependudukan. 

Permasalahan. 
a. Masalah yang mendasar tentang kependudukan yang 

masih terdapat pada saat ini berupa : 
I) Jumlah penduduk yang besar. 
2) Angka laju pertumbuhan di beberapa daerah masih 

tinggi. 
3) Penyebaran yang belum merata. 
4) Kondisi scsial ckonorni penduduk yang masih 

banyak mernbutuhkan perhatian serius (keluarga 
agraris). 

b. Hal ini akan mengakibatkan. 
I) Makin besarnya pertumbuhan 

termasuk angkatan kerja wanita 
dikota. 

2) Ketidakseimbangan kepadatan penduduk di 
beberapa daerah. 

3) Pertumbuhan penduduk berusia Ian jut yang masih 
tinggi dengan masa tua yang makin panjang. 

4) Kecepatan pertumbuhan penduduk pedesaan dan 
perkotaan yang tidak merata schingga perlu 
d iarahkan. 

5) Pengaruh internasional migration terutama negara 
sekitar "pusat pertumbuhan ekonomi" ( economic 
growth centre). 

6) Trasformasi sosial budaya berupa masa transisi dari 
kehidupan keluarga agrans menuju kehidupan 
keluarga industri terutama setelah Indonesia 
memasuki era AFT A. 

Pendapat dan Saran : 
l) Keterpaduan manajemen inter sektoral dan intra 

scktoral dcngan mclibatkan departemen-departcmen 
terkait dan lembaga organisasi kemasyarakatan yang 
bergerak dibidang PK/PKS. 
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IV. Urusan Peranan Wanita 
Permasalahan pokok yang masih perlu mendapat perhatian 

sehubungan dengan peningkatan peranan wanita adalah sebagai 
berikut: 

1. Masalah pelaksanaan peraturan. 
a. Masih lemahnya peran koordinasi sesuai Inpres No. 

511995 dan Permendagri No. I 7/1996 betapa sulitnya 
pelaksanaan koordinasi karena pembangunan P2W 
merupakan Program lintas sektoral dan lintas bidang 
Pemerintah harus terus menerus berupaya untuk me 
ningkatkan semua usaha diatas dengan berbagai cara agar 
kelemahan tersebut dapat teratasi. 

b. Masih ada kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan 
peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 02/Men/J 994 
tentang penempatan di dalam maupun di Juar negeri, dan 
Keputusan Menaker No. Kep.44/Men/1994, terutama 
mengenai Tenaga Kerja Wanita. 

Pendapat dan Saran : 
a. Perlu adanya pertemuan yang rutin serta terencana agar 

semua sektor/instansi yang terkait selalu menyesuaikan 
dengan kegiatan di daerah. 

b. Pengawasan yang ketat tentang pelaksanaan pengiriman 
tenaga kerja wanita terutama ke luar Indonesia. 

2. Masalah Bidang Pendidikan. 
Di bidang pendidikan masih terdapat kesenjangan 

partisipasi dalam mengikuti pendidikan antara wanita dan 
Jaki-laki terutama setelah pendidikan SMTP. Prosentase 
murid wanita masih lebih kecil dari pada murid laki-laki. 
Kesenjangan ini terasa makin melebar pada tingkat Perguruan 
Tinggi terutama dalam berbagai kegiatan disiplin ilmu 
pengetahuan alam dan teknologi. Pada tingkat kehidupan 
yang rendah masih banyak anak-anak yang tidak dapat 
melanjutkan sekolah dan bekerja membantu keluarga 
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2) Masalah geografis, wilayah yang luas, sedang sarana 
perhubungan/komunikasi dan transportasi yang 
sangat sulit. 

3) Peningkatan pembinaan terhadap para akseptor KB 
baik yang aktif maupun yang droup out belum 
berjalan sebagaimana diharapkan. 

c. Pendidikan dan latihan program KB perlu bervariasi dan 
diperluas, baik bagi aparat BK.KBN, tenaga pemberi 
pelayanan, maupun lernbaga-lembaga rnasyarakat ter 
masuk generasi muda. 

Pendapat dan Saran. 
l) Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan KB 

hendaknya diusahakan dana/anggaran yang memadai, 
dukungan sarana dan prasarana terutama tenaga 
pelaksana dilapangan yang trampil dan diharapkan 
BKKBN melengkapi semua bidan dengan Bidan KIT 
dan IUD KIT. 

2) Untuk daerah-daerah pedalaman/terpencil diperlukan 
sarana perhubungan/komunikasi dan transportasi yang 
tepat/teratur. 

3) Dalam upaya rncnsukseskan KB Mandiri agar 
dilaksanakan atas kesadaran dan kesukarelaan dengan 
memperhatikan nilai-nilai agama masyarakat. 

4) Tenaga pelaksana/kader KB masih harus ditingkatkan 
kualitas maupun kuantitasnya, diupayakan tersedia 
nya alat-alat kontrasepsi yang tepat guna dan jumlah 
serta jenis yang cukup. 

5) Perlu adanya peningkatan pembinaan terhadap para 
akseptor aktif guna menjamin kelestarian kesertaan 
keluarga berencana dan mengaktifkan kembali para 
akseptor yang droup out. 

6) Pendidikan dan latihan program KB supaya diperluas 
kepada lembaga kemasyarakatan, organisasi profesi, 
dunia usaha dan generasi muda dalam rangka men 
sukseskan program KB. 
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4. Masalah Bidang Tenaga Kerja. 
a. Tingkat produktivitas wanita sebagai tenaga kerja masih 

rendah sehingga kurang memberikan motivasi pada 
pengusaha untuk memberikan berbagai perlindungan dan 
jaminan sosial yang sangat dibutuhkan oleh wanita 
pekerja. 

b. Laju pertumbuhan pengangguran ketenagakerjaan wanita 
lebih cepat dari ketenagakerjaan kaum pria. 

Pendapat dan saran. 
Kondisi demikian disebabkan karena wanita merasa 

harkatnya lebih rendah dari pada pria. Mereka masih banyak 
yang berpendapat bahwa wanita jangan terlalu jauh untuk 
bekerja. · 

Untuk mengatasi masalah tersebut disarankan agar 
wawasan gender perlu terus dimasyarakatkan dan ditingkat 
kan. 



Pendapat dan saran : 
a. Perlu dilanjutkannya kesempatan yang seluas-luasnya 

untuk kaum wanita dalam rangka melanjutkan pendidikan 
ketingkat lebih tinggi baik melalui pendidikan formal 
maupun non formal. 

b. Bagi mereka yang tidak dapat melanjutkan pendidikan 
karena membantu orangtuanya perlu mendapat perhatian 
dengan membantu pembiayaannya agar dapat 
melanjutkan pcndidikan ketingkat yang diharapkan. 

c. Memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mendapat 
kesempatan melanjutkan pendidikan dengan persyaratan 
yang dapat meringankan. 

d. Perlu penyuluhan dan bimbingan agar minat pendidikan 
bagi kaum wanita makin meningkat. 

e. Program GNOT A perlu diintensifkan dan ditindaklanjuti 
agar bagi anak yang tidak dapat melanjutkan pendidikan 
dapat segera diatasi. 

3. Masalah Bidang Kesehatan. 
a. Angka Kematian [bu karena kehamilan dan persalinan 

(AKI) di Indonesia masih tertinggi di kawasan Asia 
Tenggara. 

b. Jumlah ibu Hamil yang menderita anemia gizi besi masih 
tinggi. Demikian pula halnya dengan Kurang Kalori 
Protein. 

Pendapat dan saran. 
Permasalahan di bidang kesehatan bagi ibu-ibu tidak 

lepas kaitannya dengan tingkat pendidikan, pendidikan yang 
rendah menyebabkan seseorang tidak memiliki pengetahuan 
yang lengkap tentang masalah kesehatan khususnya yang 
menyangkut kehamilan. Untuk mengatasi penderitaan yang 
diakibatkan oleh masalah kehamilan perlu dilakukan 
penerangan secara meluas sampai ke pelosok-pelosok 
pendesaan melalui berbagai lembaga yang sudah ada. 

Kecuali itu perlu disediakan obat-obatan khusus dan 
vitamin disetiap Puskesmas untuk diberikan kepada Ibu-ibu 
ham ii. 
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9. KOMIS! IX 

I. Bidang Pendidikan dan Kebndayaan 

a. GBHN 1993 mengamanatkan bahwa pnontas Pelita YI 
adalah pembangunan sektor-sektor di bidang ekonomi dan 
peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun amanat 
ini belum tergambar dalam APBN yang merupakan program 
tahunan. 
Pembangunan non fisik pada umumnya, khususnya pen- 
didikan yang merupakan wahana utama dan pertama belum 
mendapatkan dukungan anggaran yang seimbang dengan 
beban tugasnya. 

b. Pengawasan dan Pembinaan pendidikan pra sekolah 
dilakukan oleh Mendikbud antara lain dengan mendirikan TK 
Pembina sebagai TK Percontohan sebagaimana tertuang 
dalam Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4667/c/1/1991, 
tanggal 2 Juli 1991 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan TK. 
Dalam pelaksanaannya sampai Tahun Anggaran 1996/1997 
baru ada 35 unit TK Pembina dari 304 Dati II yang ada. 
lni berarti masih banyak kekurangan, dan harus dibangun 
dalam kurun waktu 2 tahun (Tahun Anggaran 1997/1998 dan 
1998/1999). 

c. Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun yang semula ditargetkan 
terselesaikan dalam 3 Pelita, dipercepat menjadi 2 Pelita. 
Hal ini tidak mungkin terlaksana bila tidak diikuti dengan 
percepatan penambahan sarana/prasarana. 
Untuk itu harus didukung dengan anggaran dana yang lebih 
besar, mengingat makin mahalnya biaya pembangunan UGB 
maupun RKB dan alat peraga tertentu. Namun demikian harus 
benar-benar diperhitungkan bahwa keberhasilan program KB 
akan mengakibatkan menurunnya jumlah murid, sehingga 
tidak sampai terjadi kekosongan sekolah dikemudian hari. 

d. Kebijaksanaan Link and Match dengan Pola Sistem Ganda 
(PSG) merupakan upaya untuk lebih mendekatkan 
kemampuan lulusan jurusan pendidikan kejuruan dengan 
kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam 
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beberapa Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri, yang 
dapat mendukung terhadap pelaksanaan Undang-undang 
tersebut yang meliputi antara lain: 
I) Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Wajib Belajar 

(Pasal 14). 
2) Peraturan _ Pernerintah tentang Penyelenggaraan pen 

didikan yang diselenggarakan. oleh Perwakilan Republik 
Indonesia di Luar Negeri.(Pll,',al 54) . 

3) Keputusan Menteri tentang isi kurikulum yang berlaku 
secara nasional (Pasal 38) 

4) Keputusan Menteri tentang pendidikan nasional yang 
bersifat terbuka dan keleluasaan gerak bagi pendidik 
(Pasal23) 

5) Keputusan Menteri tentang isi kurikulum (Pasal 39) 
6) Keputusan Menteri tentangjumlah hari belajar dalam 

tahun (Pasal 40). 

J. Mengenai perlindungan terhadap benda cagar budaya 
masih perlu lebih dimasyarakatkan lagi Undang-undang 
Nomor 5 Tahun 1995 tentang Benda Cagar Budaya secara 
merata dengan didukung dana pemeliharaan dan pengamanan 
yang memadai, khususnya terhadap pencurian dan penjualan/ 
pemindahtanganan benda-benda cagar budaya. 

II. Bidang Agama 
a. Kebijaksanaan Menteri Agama untuk menerapkan manajemen 

modern dalam pembangunan bidang agama, masih perlu 
penyebaran secara rinci dan terus didorong dan ditingkatkan 
pelaksanaannya, 

b. Kerukunan hidup umat beragama didalam pelaksanana SKB 
Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 
1969 dan Nomor I Tahun 1979, masih perlu lebih dipahami 
oleh semua pihak, aparat maupun masyarakat dan dilaksana 
kan sesuai dengan semangat dan maksud dari SKB tersebut 
secara arif dan bijaksana. Dalam pelaksanaannya SKB 
tersebut dapat menjamin kebebasan beragama dan 
menumbuhkan kerukunan intern, antar dan antara umat 
beragama dengan Pemerintah. 
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pembangunan nasional, yaitu dengan melibatkan dunia usaha 
dalam seluruh proses pendidikan kejuruan, dari sejak 
perencanaan sampai evaluasi. 
Namun dalam praktek, meskipun telah banyak dikeluarkan 
perangkat lunak lebih banyak SMK yang belum dapat 
melaksanakannya. 
Pernah ada gagasan untuk menerbitkan produk hukum berupa 
peraturan perudang-undangan yang mengatur pelibatan dunia 
usaha dalam PSG, namun belum nampak sudah sejauh mana 
gagasan itu diproses. 

e. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar perlu 
diupayakan secara terus menerus penyebaran guru yang 
merata terutama di daerah terpencil, serta pemberian dan 
peningkatan tunjangan bagi guru-guru daerah terpencil. 

f. Untuk lebih meningkatkan kesejahteraan guru (mulai dari TK 
sampai SMT A), maka perlu untuk mengupayakan terus 
menerus pemberian tunjangan fungsional yang memadai 
mengingat beratnya beban dan tanggung jawab dalam 
meningkatkan sumber daya manusia yang handal dalam 
pelaksanaan pembangunan nasional. 

g. Perlu dipacu upaya pendirian program pendidikan lanjutan 
(S-2 dan S-3) di perguruan tinggi swasta dalam rangka 
meningkatkan kualitas dosen. 

h. Kebijaksanaan Pemerintah dalam hat ini Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan untuk merubah !KIP menjadi 
Universitas yang bertujuan untuk mengembangkan !KIP, 
sehingga lulusan !KIP mampu menguasai ilmu bidang studi. 
Dalam pelaksanaan perlu dilakukan secara lebih selektif dan 
melalui pengkajian serta penelitian yang cermat dan tepat, 
dengan memperhatikan persyaratan-persyaratan akademis dan 
administrasi terutama dalam pendirian fakultas atau program 
studi. 

1. Dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 
tentang Sistem Pendidikan Nasional masih diperlukan 
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baik antar departemen terkait maupun antar departemen 
terkait dengan Kantor Menpora, sehingga dapat dijadikan 
pedoman sekaligus alat kendali program. 
Dalam hubungan ini juga diupayakan One Gate Policy 
namun belum ada kesepakatan departemen terkait. 

b. Dalam rangka lebih memudahkan dan pembinaan pemuda 
dan olahraga perlu dibentuk Dinas Pemuda dan Olahraga di 
Daerah Tingkat l maupun Tingkat ll dan penyesuaian Dinas 
Olahraga menjadi Dinas Pemuda dan Olahraga di OKI, karena 
saat ini masih terdapat di beberapa propinsi, agar Pemerintah 
membentuk dinas-dinas tersebut. 

c. Program/gagasan tentang proyek Garuda Emas dan Asian 
Games 2006 serta Olympic Games 2008, perlu lebih 
dipersiapkan dan diperhatikan tingkat kemampuan, potensi 
yang ada baik dari Pemerintah maupun swasta untuk 
dikerahkan dalam pelaksanaannya serta harus ditopang oleh 
program pembinaan olahraga yang melembaga sampai 
pelosok tanah air. 

d. Pelaksanaan Keputusan Menteri Negara Pemuda dan 
Olahraga Republik Indonesia Nomor I 05/MENPORA/1995 
tentang Jasa Promosi Olahraga (JASPORA) dan Penunjukkan 
Yayasan Pembinaan dan Pengembangan Pemuda dan 
Olahraga (YPPO) Sebagai Penghimpun dan Pengelolla 
JASPORA di Indonesia, sampai saat ini belum terealisir. 

e. Masalah sarana dan prasarana olahraga masih dirasakan 
sangat terbatas, sementara banyak lapangan olahraga 
berubah fungsi dan pemanfaatan untuk kegiatan ekonomi, 
untuk itu diharapkan pengaturan untuk mencegah 
pengalihan fungsi dan mengharapkan peran serta dari pihak 
swasta dalam mengatasi permasalahan tersebut. 

IV. Bidang Perpustakaan Nasional 
a. Untuk memperluas jangkauan pelayanan Perpustakaan 

Daerah di tiap Dati II diupayakan dilengkapi dengan 
perpustakaan keliling, berupa mobil yang didesain secara 
khusus serta koleksi bukunya. Perpustakaan Keliling ini selain 
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c. Dalam pelaksanaan penyelenggaran ibadah haji melalui 
Si stem SISKO HAT diharapkan dari tahun ke tahun perlu 
lebih ditingkatkan. Selanjutnya upaya untuk menjadikan 
"Jamaah Haji Mandiri" terus digalakkan mengingat semakin 
kompleksnya pelaksanaan penyelenggaran ibadah haji. 

d. Penyelenggaraan ibadah umroh pada bulan Ramadhan perlu 
mendapatkan pembinaan dari Pemerintah mengingat 
pelaksanaan ibadah umroh pada bulan Ramadhan semakin 
banyak diminati oleh masyarakat luas. Hal tersebut kiranya 
dapat dikembangkan sampai Daerah Tingkat II dan 
Kecamatan. 

e. Fungsi BAZIS dapat mengatasi kendala tinansial dalam 
pelaksanaan pembangunan bidang agama Islam. Oleh karena 
itu fungsionalisasi BAZIS di seluruh propinsi perlu terus 
diupayakan sebagai bagian dari manajemen modern. 

f. Masih banyak kekurangan guru bidang agama untuk itu perlu 
perhatian untuk mengatasi hal tersebut diatas. 

g. Perlu segera dibentuk Pengadilan Tinggi Agama bagi Dati I 
yang belum memiliki dan segera diajukan RUU tentang 
PPTA. 

h. Dalam rangka penyederhanaan administrasi IAIN di daerah 
daerah, Departemen Agama telah mengambil kebijaksanaan 
terhadap alih status dari tiga puluh delapan IAIN di 
beberapa daerah yang berada di luar induknya berubah status 
menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN). 
Perlu diawasi agar Pemerintah selalu konsisten terhadap 
kebijaksanaan tersebut. 

ill. Bidang Pemuda Dan Olahraga 
a. Untuk lebih mengefektifkan dan mengetisienkan serta . 

memudahkan penyelenggaran pembangunan bidang pemuda 
perlu segera menuangkan jabaran Keppres Nomor 44 Tahun 
1993 yang mengatur fungsi dan peran departemen terkait 
dalam pembinaan pemuda, serta mekanisme koordinasinya, 
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lebih luas jangkauannya, juga jauh lebih rendah biayanya 
dibanding dengan pembangunan gedung perpustakaan. 
Namun pengadaannya sering mengalami hambatan selain 
jumlahnya yang belum memadai (baru terdapat 197 buah, 
termasuk yang rusak ringan/berat, bagi 304 Dati I! yang ada), 
juga dihadapkan pada kesulitan prosedural. 
Di daerah, anggaran untuk perpustakaan keliling sering 
dibintang (*), karena beranggapan bahwa anggaran tersebut 
untuk pengadaan kendaraan bermotor. 
Karena itu sedang diupayakan agar pengadaannya dapat 
dilaksanakan terpusat. Dengan demikian Perpustakaan 
Nasional yang lebih memahami daerah mana yang kebutuhan 
akan Perpustakaan Keliling paling mendesak, dapat memberi 
prioritas sesuai kebutuhan. Disamping itu daerah-daerah yang 
belum memiliki bengkel karoseri, sering membuat desain 
yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan, 
sehingga tidak ada keseragaman. 

b. Dalam rangka optimalisasi pelayanan perpustakaan, sedang 
dipersiapkan RUU tentang Perpustakaan. Untuk keperluan 
tersebut telah dialokasikan anggaran pendukungnya sejak 
Tahun Anggaran 1996. 

c. Tunjangan fungsional Pustakawan jauh lebih rendah daripada 
tunjangan fungsional bagi tenaga-tenaga ahli di bidang lain. 
Data terakhir menunjukkan tunjangan paling tinggi Rp 
110.000,- bagi Pustakawan Utama (Golongan VIie) Usu! 
kenaikan tunjangan tersebut telah diusulkan terakhir Tahun 
Anggaran 1997/1998 tetapi masih perlu diperjuangkan lagi. 

d. Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang nomor 4 tahun 
1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, 
segera diaktifkannya Tim Koordinasi Pemantauan Pelaksana 
an Serah Karya Cetak dan Karya Rekam dalam pelaksanaan 
tindakan hukum (law enforcement) terhadap para penerbit 
yang lalai melaksanakan kewajibannya. 

e. Pengadaaan sarana dan prasarana perpustakaan, khususnya 
pengadaan Perpustakaan Keliling perlu segera direalisir. 
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b. Perlu ditetapkan kebijaksanaan yang mengatur 
tegas bahwa Departemen/Pemerintah Daerah 
menyusun REPELITADA/SARLITADA. 

secara 
harus 
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3. Inpres Desa Tertinggal 
Permasalahan : 

a. Daya serap dana IDT masih rendah 
b. Peran pendamping yang masih perlu ditingkatkan. 
c. Kurangnya pengetahuan dari para anggota POK.MAS 

terhadap usaha yang dilakukannya, sehingga masih 
menim-bulkan kerugian. 

d. Sulitnya pemasaran hasil usaha. 
e. Transportasi yang kurang memadai. 

Pendapatlsaran : 

a. Pola penanganan program IDT perlu disesuaikan dengan 
kesiapan/kondisi setempat. 

b. Menambah pelatihan bagi para pendamping dan anggota 
POKMAS. 

c. Perlu sarana transportasi untuk memasarkan hasil 
usaha. 

4. Program Makanan Tambaban Anak Sekolab 

Permasalahan : 

Sulitnya memilih bahan hasil pertanian bagi sekolah dalam 
pelaksanaan PMT-AS yang daerah nya tidak memiliki 
hasil pertanian (nelayan/daerah tandus). 

Pendapat/saran : 

a. Mengingat pelaksanaan PMT-AS baru berjalan beberapa 
bulan dan cukup berhasil, maka pelaksanaan PMT-AS 
ini perlu dilanjutkan. 

b. Perlu pengaturan lebih lanjut mengenai sekolah 
pelaksana PMT-AS yang berada di daerah yang tidak 
memiliki hasil pertanian (nelayan/daerah tandus). 



10. KOMIS! X 

1. BAPPENAS 

1. Rencana Umum Tata Ruang 
Permasa/ahan : 
a. Belum mantapnya RUTR Nasional sehingga prosedur 

dan tatacara penyusunan rencana umum tata ruang 
menimbulkan kerancuan dalam menyusun RUTR di 
daerah. 

b. Umum ditetapkannya Peraturan Pemerintah sebagai 
pelaksana dari UU No.24 tahun 1992 tentang Penataan 
Ruang sehingga banyak pembangunan di daerah yang 
tidak tepat azas, karena belum mantapnya RUTR. 

Pendapat/saran : 
Gagasan Umum tentang RUTR perlu segera dimantapkan 
sehingga menjadi acuan yang andal dalam penyusunan RUTR 
Propinsi, RUTR Kabupaten/Kotamadya yang mampu 
mengantisipasi dan menjawab masalah-masalah jauh ke 
depan. 

2. Sasaran Repelita Tahunan/REPELITADA 

Permasalahan : 
a. Masih ditemukan adanya perencanaan pembangunan 

yang belum terkoordinasi dengan mantap, khususnya 
antar Pemda dengan instansi vertikal di daerah. 

b. Tolok ukur pencapaian sasaran pembangunan kadang 
kadang sulit untuk diketahui, sebab ada Departemen 
Teknis dan Pemda yang tidak konsisten menyusun 
Repelitada/ Sarlita. 

Pendapat/saran : 

a. Pentingnya mekanisme koordinasi agar pencapaian 
sasaran sesuai dengan yang diprogramkan. 

407 



2. LINGKUNGAN HID UP 

1. UU No. 4 Tahun 1982 ttg. Ketentuan-ketentuan Pokok 
Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
Permasalahan : 

a. UU No. 4 Tahun 1982 ttg. Ketentuan-ketentuan Pokok 
Pengelolaan Lingkungan Hidup dirasakan masih adanya 
"kemandulan", karena tidak adanya sanksi bagi aparat 
pelaksana. Sehingga dalam pelaksanaan di lapangan 
masih ditemukan hambatan-hambatan bagi penegak 
hukum untuk menetapkan sanksi bagi pelanggar. 

b. Meskipun telah banyak dikeluarkan PP yang mengatur 
lingkungan hidup (limbah cair, padat, dan B3 serta 
Amdal), namun dari sanksi penegak hukum masih belum 
tegas. 

c. Belum adanya kesamaan persepsi dalam menangani 
limbah lingkungan secara sektoral, sehingga instansi 
sektoral melaksanakannya secara sendiri-sendiri. 

Pendapat/saran : 
a. Perlu adanya UU baru sebagai penyempurnaan UU No. 4 

Tahun 1982, dengan mencantumkan masalah sanksi 
secara tegas. 

b. Peraturan Pemerintah. 
c. Perlu upaya pemasyarakatan lebih seksama yang 

mengarah kepada pemahaman tentang keikutsertaan 
masyarakat dalam melestarikan lingkungan hidup, baik 
secara nasional maupun inter-departemental. 

2. Penghapusan CFC. 

Permasalahan : 
a. Tentang kerusakan lapisan ozon yang disebabkan oleh 

penggunaan CFC bahan baku bagi alat pendingin 
merupakan issu internasional. 

b. Telah menjadi kesepakatan bahwa batas akhir 
penggunaan CFC adalah akhir tahun 1997. 
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5. Pembangunan Kawasan Timur Indonesia/Kawasan 
Pengembangan Ekonomi Terpadu 

Permasalahan : 
Belum mantapnya pembangunan di KT! sangat dipengaruhi 
oleh : 
a. Kondisi geografis, demografis, dan keterbatasan SOM di 

satu sisi dan 
b. Kebijaksanaan Pemerintah yang dirasakan belum dapat 

menurunkan adanya "ekonomi biaya tinggi" sehingga 
investasi masih rendah. 

c. Belum nampak pembangunan infra struktur yang 
menunjang kearah pelaksanaan pembangunan Kawasan 
Pengembangan Ekonomi Terpadu. 

Pendapat/saran : 
a. Pemerintah perlu membangun infra struktur awal yang 

bersifat strategis sebagai upaya guna membangkitkan 
gairah para investor. 

b. Untuk mempercepat penyelesaian pembangunan KTI 
dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu perlu 
kebijakan Pemerintah yang selain memberikan 
kemudahan bagi investor, juga menjanjikan keuntungan 
secara ekonomis. 

6. Lahan Gambut Sejuta Hektar 

Permasalahan : 
Perlu diadakan pengkajian lebih cermat lagi terhadap 
AMDAL Regional. 

Pendapat/saran : 
Studi AMDAL Nasional perlu segera disusun agar tidak 
terjadi permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan di 
kemudian hari. 
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3. RISET DAN TEKNOLOGI 

1. UUIPTEK 

Permasa/ahan : 
Peranan IPTEK dalam tahap pembangunan nasional semakin 
penting dan strategis, oleh karena itu dibutuhkan dasar hukum 
bagi pengembangan dan pembangunan IPTEK di Indonesia. 

Pendapatlsaran : 

Komisi X DPR-RI mengharapkan Pemerintah dapat segera 
mempersiapkan dan mengajukan Rancangan Undang 
Undang tentang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi guna 
pembangunan IPTEK di masa yang akan datang. 

2. Riset Unggulam Strategis Nasional (RUSNAS) 

Permasalahan : 
Riset Unggulan Strategis Nasional merupakan salah satu 
mega centre keanekaragaman hayati dunia yang mempunyai 
potensi untuk dikembangkan secara maksimal agar dapat 
memberikan nilai tambah secara ekonomis yang 
pelaksanaannya melalui koordinasi dengan instansi terkait. 
Untuk kegiatan tersebut diperlukan anggaran dana yang 
sangat besar. Sebagai contoh untuk APBN 1997/1998 dana 
yang diusulkan sebesar Rp. 30 milyar namun yang disetujui 
hanya Rp. 5 milyar. 

Pendapatlsaran : 
Diharapkan untuk tahun-tahun mendatang agar kegiatan 
RUSNAS dapat berjalan sesuai dengan program, maka 
anggaran untuk mendukung kegiatan tersebut dapat 
ditingkatkan lagi. 
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Pendapatlsaran : 
Komisi X DPR-RI mengharapkan agar pelaksanaan 
penghapusan CFC dilakukan dengan sungguh-sungguh. Di 
sisi lain perlu dikaji kemungkinan dapat tidaknya dikaitkan 
dengan kebijakan di bidang perindustrian/perdagangan dan 
dengan upaya penegakan hukum sejauh tidak merugikan 
masyarakat serta diperlukan proses transisi yang cermat. 

3. Program Langit Biru 

Permasalahan : 
Dalam mengatasi tingkat pencemaran udara yang 
disebabkan oleh kendaraan bermotor, industri, dan 
pemukiman, telah diupayakan untuk memacu terciptanya 
bahan energi yang akrab lingkungan. 
Pendapat/saran : 
Diharapkan pemerintah mengupayakan suatu proses 
peralihan yang menuju ke arah di perluasnya 
penggunaan bahan bakar dan sumber energi alat bergerak 
dan tidak bergerak yang akrab lingkungan. 
Adanya kebijakan yang memungkinkan penggunaan bahan 
bakar lain yang bersih sebagai pengganti, dan dalam jangka 
panjang perlu dipacu kegiatan riset yang mengarah pada 
penemuan sumber energi altematif baik oleh pemerintah, 
swasta, dan masyarakat. 

4. Kegiatan Penambangan. 
Permasalahan : 
Berbagai kegiatan penambangan termasuk penambangan 
pasir di laut dan Golongan C di berbagai tempat yang 
memprihatinkan dan memberikan dampak kerusakan dan 
pencemaran lingkungan. 

Pendapat/saran : 
Perlu pemantapan koordinasi/pengawasan antar/oleh instansi 
terkait agar masalah tersebut tidak meluas, disertai penerapan 
sanksi yang konsekuen. 
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ketidakpastian status lembaganya dan juga status tanah dan 
bangunannya. 

Pendapat/saran : 
Untuk mengatasi masalah tersebut di atas diharapkan 
pemerintah segera mempersiapkan RUU tentang Peneliti 
dan diharapkan status Lembaga Eijkman disamakan dengan 
lembaga pemerintah non Departemen Tingkat Eselon I 
langsung di bawah Presiden, dan agar penyelesaian status 
tanah dan bangunan dapat diselesaikan secepatnya. 

6. Rencana Pemindahan PT. DAHANA 

Permasalahan : 
Guna pengembangan produk dari PT. DAHANA maka 
direncanakan adanya pemindahan lokasi pabrik ke 
Kabupaten Subang. 

Pendapat/saran : 
Agar studi AMDAL benar-benar dijadikan acuan disamping 
faktor-faktor teknis/non teknis lainnya, sehingga tidak terjadi 
masalah di belakang hari. 

7. BakosurtanaI 

Permasalahan : 
a. Masih rendahnya pnontas penyelesaian pemetaan 

seluruh wilayah Indonesia dimana sampai akhir tahun 
1995 baru 65%. 

b. Belum tuntasnya pembuatan penandaan batas daerah 
administrasi pemerintahan di seluruh wilayah 
Indonesia. 

c. Belum adanya komunikasi bagi semua pihak untuk 
secara mudah memperoleh peta yang diperlukan karena 
belum ada prosedur dari BAKOSURTANAL yang 
mengatur. 



3. Pengembangan Daerah lndustri Pulau 
REMPANG & GALANG (BARELANG) 

BA TAM 

Permasa/ahan : 
Pengembangan Batam yang sangat pesat diberbagai aspek 
pembangunan, perlu memperhatikan tata ruang secara 
konsisten. 

Pendapatlsaran : 
Perlu koordinasi yang intensif antar departemen yang terkait 
agar tidak terjadi kepentingan sektoral yang tum pang tindih. 

4. Riset Unggulan Strategis Nasional (RUSNAS) 

Permasalahan : 
a. RUT dan RUK yang telah berjalan selama ini hanya 

dapat dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi yang berlokasi 
di Jawa. 

b. RUK bagi Industriawan kurang berkenan karena program 
yang ditawarkan tidak menguntungkan bagi usahanya. 

Pendapatlsaran : 
a. Disarankan kepada Pemerintah agar menetapkan 

diversifikasi dan program RUT dan RUK yang dapat 
mendorong dan memungkinkan semua Perguruan Tinggi 
dapat berperan serta secara merata dan meluas di seluruh 
tanah air. 

b. Agar ditinjau kembali program RUK agar dapat menarik 
para industriawan. 

5. Lembaga Eijkman 

Permasalahan : 
Kendala yang dihadapi dalam membangun suatu lembaga 
penelitian bioteknologi adalah kurangnya Sumber Daya 
Manusia yang berkualitas dan lemahnya budaya meneliti. 
Selain itu dalam melaksanakan fungsi dan peranannya 
Lembaga Eijkman merasakan adanya kesulitan karena 
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b) Untuk meningkatkan peran BPS dimasa-masa yang 
akan datang, maka dalam memenuhi kebutuhan SDM 
berkaitan dengan kebijaksanaan zero growth dapat 
bekerjasama dengan MENDIKBUD guna meningkatkan 
pendidikan Akademi Ilmu Statistik bagi pegawai yang 
ada, dan lulusan yang memenuhi persyaratan dapat 
menduduki jabatan-jabatan di BPS. 

c) BPS perlu merekayasa metode sosialisasi yang praktis 
dan populer untuk memudahkan pengenalan arti dan 
kegunaan statistik bagi kehidupan masyarakat modern 
sehingga dapat termotivasi untuk memanfaatkan 
statistik secara tepat guna dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Koordinasi Data 

Permasalahan : 

Kurangnya koordinasi data antar Lembaga Penelitian & 
Pengembangan dengan BPS dimana data-data sektoral 
belum diterima Kantor BPS sehingga data yang ada kurang 
akurasi. 

Pendapat!saran : 
Perlunya koordinasi yang mantap antar Litbang dengan BPS 
sehingga data yang diterima lebih akurat. 

9. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) 

a. Penelitian 

Permasalahan : 
Belum optimalnya penelitian tentang energi angin yang 
berguna bagi pembangkit listrik dan pemompaan. 

Pendapat!saran : 
Penelitian energi angin diharapkan untuk dilanjutkan 
dan diperluas secara terencana, terarah, terpadu dan merata 
ke seluruh daerah di Indonesia sehingga hasilnya 
berdampak positif bagi kepentingan rakyat secara khusus dan 
menunjang pembangunan nasional umumnya. 



d. Masih belum optimalnya peranan BAKOSURTANAL 
dalam menjalankan perannya menghimpun dan meng 
koordinasikan hasil survey perpetaan yang dilakukan 
baik instansi swasta maupun instansi pemerintah. 

Pendapatlsaran : 
a. Perlu terkoordinirnya secara baik data-data hasil survey 

dan pemetaan sehingga tidak terlihat perbedaan yang 
mengakibatkan tidak akurat bagi yang membutuhkan. 

b. Perlu mempertimbangkan unsur SOM yang memadai. 
c. Untuk memantapkan peran BAKOSURTANAL dalam 

menangani survei dan pemetaan maka perlu diajukan 
RUU tentang Tata lnformasi Geografis Nasional. Hal ini 
berguna untuk menjangkau hal-hal yang luas dalam 
koordinasi di masa yang akan datang. 

8. Biro Pusat Statistik 

a. Informasi 

Permasalahan : 

a) Belum optimainya pemberian informasi data statistik 
yang akurat, tepat waktu dan penyebaran jangkauan yang 
belum mencapai berbagai pihak. 

b) Masih kurangnya SOM yang berkualitas yang akan 
memenuhi kebutuhan SOM di Kantor Statistik yang 
mengakibatkan belum optimalnya peran BPS. 

c) Sebagian besar Japisan masyarakat belum memahami, 
mengenal dan mengerti kegunaan statistik, walaupun 
sebagian lapisan masyarakat sudah memahami dan 
mengerti kegunaannya. 

Pendapat/saran : 

a) Mengingat informasi statistik makin strategis dalam 
menunjang proses pembangunan, disarankan agar BPS 
memberikan informasi statistik yang makin akurat 
dan tepat waktu, meningkatkan penyebaran dan 
memperluas jangkauannya keberbagai pihak. 
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Pendapatlsaran : 
Komisi X DPR-RI mengharapkan Pemerintah agar dapat 
segera mempersiapkan dan mengajukan RUU tentang 
Kedirgantaraan sebagai dasar hukum bagi pengembangan 
dan penguasaan kedirgantataraan. 

10. Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) 

Reorganisasi dan UU Nuklir 

Permasa/ahan : 

Dengan telah disyahkannya UU Ketenaganukliran yang baru 
maka struktur organisasi dari BA TAN sudah tidak sesuai 
dengan UU tersebut, 

Pendapat/saran : 

Sehubungan dengan itu maka disarankan BAT AN secepatnya 
mengadakan reorganisasi yang disesuaikan dengan UU 
Ketenaganukliran. 

11. Lembaga llmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 

Sertifikat Tanah-tanah LIPI 

Permasalahan : 
Sesuai temuan BEPEKA dalam HAPSEM II Tahun 
Anggaran 1995/1996 dijumpai masih adanya tanah yang 
dikuasai LIP! di 9 Propinsi dengan jumlah seluruhnya 
6. 755.826 m3 senilai Rp.1.484,57 juta belum dilengkapi 
dengan dokumen bukti kepemilikan 

Pendapatlsaran : 
Komisi X DPR-RI mengharapkan agar dapatnya tanah-tanah 
tersebut segera diselesaikan sertifikatnya dan mendapat 
dukungan dana dari Pemerintah. 



b. Dan a 

Permasa/ahan : 
Masih terbatasnya dana 
pengumpulan data dan 
berbagai instansi dan dan 

untuk sarana komunikasi untuk 
mengkomunikasikan hasil data ke 

pelayanan masyarakat. 

Pendapatlsaran : 
Perlunya memberikan prioritas bagi pemenuhan anggaran 
komunikasi LAPAN dalam pengumpulan data maupun 
pengkomunikasian hasil pengolahan data ke berbagai 
instansi dan pelayanan bagi masyarakat. 

c. Kerjasama Regional dan lnternasional 

Permasa/ahan : 
Belum maksimalnya menampilkan sikap RI terhadap issu 
dan masalah kedirgantaraan di forum kerjasama regional 
dan internasional di bidang keantariksaan dan kerjasama 
janngan Asia Pasific tentang penelitian perubahan 
lingkungan global serta dalam pusat pendidikan regional di 
bidang Ilmu dan Teknologi Antariksa Asia Pasific. 

Pendapatlsaran : 
Perlu menampilkan secara maksimal sikap RI terhadap 
issu dan masalah kedirgantaraan di forum kerjasama regional 
dan internasional di bidang keantariksaan juga melanjutkan 
perannya dalam kerjasama jaringan Asia Pasific 
tentang penelitian perubahan lingkungan global serta 
dalam pusat pendidikan regional bidang Ilmu dan Teknologi 
Antariksa Asia Pasific. 

d. UU Kedirgantaraan 
Permasalahan : 
Peranan Kedirgantaraan dalam menunjang Pembangunan 
Nasional semakin penting dan strategis. Oleh karena itu dibu 
tuhkan dasar hukum bagi pengembangan dan penguasaan 
bidang Kedirgantaraan di Indonesia. 
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11. APBN. 

I. Umum 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan 
program Kerja tahunan pemerintah yang sekaligus merupakan 
rencana operasional tahunan pelaksanaan Repelita. Secara gampang 
APBN dapat diartikan sebagai dana yang dikumpulkan oleh negara 
dan kemudian digunakan untuk kepentingan seluruh bangsa untuk 
menciptakan serta meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan 
masyarakat. Dengan memperhatikan uraian di atas, maka APBN 
dalam tata kehidupan bernegara menempati posisi yang sangat 
strategis. 

Penjelasan Pasal 23 UUD 1945 menyatakan, bahwa "Cara 
menetapkan anggaran pendapatan dan be Ian ja adalah suatu ukuran 
bagi sifat pemerintah Negara. Dalam Negara yang berdasar fascisme, 
anggaran itu ditetapkan sernata-mata oleh Pemerintah. Tetapi dalam 
negara demokrasi atau dalam negara yang berdasarkan Kedaulatan 
Rakyat, seperti Republik Indonesia, anggaran pendapatan dan belanja 
itu ditetapkan dengan Undang-undang. Artinya dengan persetujuan 
Dewan Perwakilan Rakyat. Betapa caranya Rakyat sebagai bangsa 
akan hidup dan darimana didapatnya belanja buat hidup, harus 
ditetapkan oleh rakyat itu sendiri, dengan perantara Dewan 
Perwakilannya. 

Selanjutnya Pasal 23 menyatakan, bahwa dalam ha) menetapkan 
pendapatan dan belanja, kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat lebih 
kuat daripada kedudukan Pemerintah. Ini tanda kedaulatan rakyat. 

Oleh karena penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk 
menentukan nasibnya sendiri, maka segala tindakan yang me 
nempatkan beban kepada Rakyat, sebagai pajak dan lain-lainnya, 
harus ditetapkan dengan Undang-undang, yaitu dengan persetujuan 
Dewan Perwakilan Rakyat. 

Memperhatikan ha! di atas, pertanyaan yang muncul adalah : 
"sudah sejauhmana tugas Komisi APBN DPR RI mengemban amanat 
penjelasan Pasal 23 UUD 1945". Berkaitan dengan itu bersama ini 
disampaikan keberhasilan/kemajuan yang telah dicapai dan masalah 
yang belum dapat terealisasi. 
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Pimpinan Komisi X dalam rapat ke,ja dengan Menteri Negara Riset dan Teknologi 

Menter! Negara . Riset don Teknofogi, Prof Dr. fr. B.J. Habibie Jengah memberikan 
penjelasonn dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR Rf. 
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a) Sumber-sumber Pendapatan Rutin menjadi 
Penerimaan Dalam Negeri; 

b) Sumber-sumber Pendapatan Pembangunan menjadi 
Penerimaan Pembangunan; 

c) Pendapatan Rutin menjadi Penerimaan Dalam Negeri; 
d) Pendapatan Pembangunan menjadi Penerimaan 

Pembangunan. 

b. RUU tentang APBN Tambahan dan Perubahan dengan 
memperhatikan isi muatan RAPBN TP, maka telah diadakan 
penyesuaian mengenai Judul, dari "Tambahan dan Perubahan" 
menjadi "RUU tentang Perubahan atas APBN" (APBN 
Perubahan). Karena pada hakekatnya pengertian Tambahan 
juga berarti Perubahan. 

Demikian pula dengan format RAPBN Perubahan. Pada 
RAPBN Perubahan yang berlaku sampai dengan Tahun 
Anggaran 1996/1997 isi Pasal yang ada dalam RUU 
Perubahan tidak sesuai dengan Pasal UU Induk (APBN). 
Berdasarkan pertimbangan di atas, maka sejak T.A. 
1997/1998 telah diadakan penyesuaian Undang-undang 
tentang APBN Perubahan dengan Pasal APBN induknya. 
Artinya yang semula merupakan Lampiran masuk menjadi 
Batang Tubuh. 

2. Perhitungan Anggaran Negara. 
Percepatan penyerahan PAN oleh Pemerintah kepada DPR 

telah dapat diwujudkan dari 2 (dua) tahun menjadi 18 bulan. 
Sedangkan target DPR 12 (dua belas) bulan dengan 
mempertimbangkan kemaju-an komunikasi dan transportasi yang 
ada. 

3. Peningkatan Kesejahteraan. 
Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri 

Sipil (PNS), Anggota ABRI dan Pensiun telah berhasil 
diperjuangkan : 
a. Perubahan gaji pokok per 1 April 1992 berdasarkan PP No. 

51 tahun 1992 dengan Gaji Pokok terendah Rp 51.000,- dan 
tertinggi Rp 399.200 dengan perbandingan I : 8. 

422 



II. Keberhasilan/Kemajuan Yang Dicapai 

Dalam pelaksanaan tugas Komisi APBN DPR RI. hal-hal yang 
telah berhasil diselesaikan adalah sebagai berikut : 

1. Pembicaraan Pendahuluan. 
a. Pembicaraan Pendahuluan telah berjalan lebih baik dan lebih 

efektif, sehingga basil pembicaraan pendahuluan dapat 
ditingkatkan. Hasil-hasil yang telah dicapai adalah sebagai 
berikut : 
I) Penyempurnaan konsideran Menimbang yang memuat 

nilai-nilai filosofis, sosiologis dan politik dengan 
menambahkan materi mengenai "Prinsip Anggaran 
Berimbang yang Dinamis dan APBN sebagai pelaksanaan 
GBHN". 

2) Perubahan dalam UU APBN yang semula 8 pasal 
menjadi 14 pasal, dimana hal-hal yang bersifat mengatur 
masuk dalam Batang Tubuh, sedangkan rinciannya 
masuk dalam Penjelasan. 

3) Penambahan Pasal Pengertian, yang memuat tentang 
pengertian-pengertian yang sering muncul/digunakan 
dalam Batang Tubuh, seperti antara lain Pendapatan 
Negara, Belanja Negara, Pengeluaran Rutin, Pengeluaran 
Pembangunan, Sisa Anggaran Lebih dan lain-lain. 

4) Pemberian acuan kepada Kornisi-kornisi Tehnis dalam 
rangka Sinkronisasi dengan Komisi APBN dalam 
membahas/menyusun rencana/prioritas pembangunan. 

5) Keikutsertaan Tim Komisi APBN pada Rapat Konasbang 
yang diselenggarakan Bappenas, disamping Konbang 
Regional. 

6) Pemanfaatan dan pengarahan serta peningkatan peran P3! 
dalam memberikan masukkan bagi pembahasan RAPBN, 
APBN Perubahan (P) dan Perhitungan Anggaran Negara 
(PAN). 

7) Hasil pembicaraan/sinkronisasi Komisi APBN dengan 
Komisi Teknis disampaikan dalam Sidang Paripurna 
DPRRI. 

8) Penggantian istilah-istilah dengan istilah baru yang lebih 
sesuai, antara lain : 
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a. Mekanisme lnpres; 
b. Dana Pembangunan lebih diarahkan ke wilayah tertinggal 

utamanya KT!; 
c. Investasi Pemerintah diarahkan untuk pembangunan 

infrastruktur di wilayah tersebut; 
d. Pemberian kemudahan-kemudahan kepada investor yang akan 

menanamkan modalnya di wilayah tersebut; 
e. Peningkatan sumber daya manusia (SOM). 

7. Otonomi Daerah. 
Dalam rangka mendukung Otonomi Daerah, maka Inpres 

inpres yang ada telah ditingkatkan dan diperbesar dengan istilah 
"uang yang di daerahkan". 

Demikian pula dengan kebijaksanaan Block-grand serta telah 
disahkannya UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

8. Pengentasan Kemiskinan. 
Dengan memperhatikan hasil dan manfaat program IDT, 

maka atas saran dan desakan Dewan, Pemerintah akan tetap 
melanjutkan kebijaksanaan IDT yang semula direncanakan 3 
(tiga) tahun. 

9. Disiplin Anggaran. 
Dalam pelaksanaan APBN, disiplin anggaran yang dilakukan 

Pemerintah setiap tahun menunjukkan peningkatan. 

10. Konsultasi Dengan Pemerintah. 
Untuk menampung dan mengakomodasikan aspirasi yang 

berkembang di DPR yang tidak mungkin dibicarakan secara 
formal, Komisi APBN bersama dengan Pemerintah telah menjalin 
Forum Konsultasi. Forum konsultasi ini telah dilaksanakan 3 
(tiga) kali dan hasilnya dinilai efektif untuk mengadakan 
pembahasan-pembahasan/penyempumaan khususnya yang 
berkisar dengan Siklus, Mekanisme maupun Struktur serta Istilah 
istilah yang terdapat dalam RUU APBN. 

11. Konsultasi Dengan Bepeka. 
Meskipun secara formal belum memiliki landasan yang 

kuat untuk mengadakan konsultasi dengan BEPEKA, namun 



b. Perubahan gaji pokok per Januari 1993 berdasarkan PP 
No. 15 Tahun 1993 dengan gaji pokok terendah Rp 78.000, 
dan tertinggi Rp 537.600,- dengan perbandingan I : 7 
sekaligus kenaikan tunjangan istri/suami dari 5% menjadi 
1 Oo/o. 

c. Pemberian TPP 20% per 1 April 1996. 
d. Perubahan gaji per l April 1997 berdasarkan PP. No.6 Tahun 

1997 dengan gaji pokok terendah Rp 135.000,- dan tertinggi 
Rp 722.500,- dengan perbandingan I : 5. 

Dengan keberhasilan tersebut, maka gaji golongan terendah 
PNS sudah lebih tinggi dari UMR 16 Propinsi, di luar OKI 
Jakarta, Bandung, lrian Jaya dan sebagainya. 

4. Penerimaan Negara Bukan Pajak. 
Dalam perjalanan/pelaksanaan APBN selama ini, banyak 

pendapatan negara bukan pajak yang tidak masuk dalam struktur 
APBN. Guna menghindari adanya kebocoran dan utamanya 
menuju "kemandirian bangsa dalam pelaksanaan pembangunan 
serta meningkatkan disiplin anggaran", maka PNBP perlu diatur 
dalam suatu Undang-undang (UU). 

Berdasarkan pertimbangan dan desakan Dewan, DPR dan 
Pemerintah telah menyelesaikan RUU tentang Pendapatan Negara 
Bukan Pajak (PNBP) dan telah disahkan menjadi UU. 

5. Pungutan. 
Dengan melihat banyaknya "pungutan" yang membebani 

masyarakat yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, maka DPR 
RI mendesak Pemerintah untuk meninjau kembali kebijaksanaan 
terse but. 

Atas desakan tersebut Pemerintah telah mengambil langkah 
positif dengan dikeluarkan Instruksi Presiden untuk memangkas 
pungutan yang ada, yang akhirnya melahirkan RUU tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah yang telah disahkan menjadi UU. 

6. Pemerataan Pembangunan. 
Guna memperkecil kesenjangan pembangunan wilayah, 

daerah, sosial dan pendapatan, Pemerintah telah merealisasi 
kehendak Dewan antara lain dengan : 
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b. Masih terjadi adanya deviasi-deviasi dalam pelaksanaan 
APBN. Hal ini menunjukkan, bahwa Pemerintah telah 
melanggar mandat yang diberikan sebagaimana diamanat 
kan oleh Pasal 23 UUD 1945 maupun UU tentang APBN. 
Karena itu dirasa perlu adanya semacam Pembicaraan 
Pendahuluan antara Pemerintah dengan DPR. 

Untuk menampung ha! tersebut dalam UU tentang 
APBN perlu pula diatur atau ditentukan, bahwa 
disamping Laporan Semester I memuat pula ketentuan 
tentang "perkiraan Perubahan Anggaran" sebagai butir g 
Pasal 8 UU APBN. 

3. Perubahan Jew 
Dalam rangka menampung perubahan yang ada 

khususnya di bidang perbendaharaan negara, maka perlu 
peninjauan dan perubahan !CW. 

4. Hubungan Keuangan Daerah Dan Pusat 
Guna mewujudkan Otonomi Daerah perlu Pemerintah 

segera menyusun dan menyampaikan RUU tentang Hubungan 
Keuangan Pusat dan Daerah sesuai amanat GBHN. 

5. Kelibatan Komisi Teknis 
Kelihatan Komisi Teknis dalam pembicaraan 

Pendahuluan belum tajam, sehingga belum mewarnai DUK 
dan DUP masing-masing Departemen, disamping itu Komisi 
Teknis tidak me-ngetahui RAPBN tentang APBN P dan 
PAN, karena dana yang dipertanggungjawabkan Sektoral 
dan bukan Departemental. 

Untuk itu perlu dipikirkan sistem pertanggungjawaban 
keuangan yang berlaku. 

6. Peningkatan Gaji Secara Struktural 
Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan PNS, Anggota 

ABRJ dan Pensiunan menuju pemenuhan kebutuhan hidup 
minimum, maka pemberian gaji sebaiknya diberikan 
secara Struktural dan tidak secara Tunjangan Peningkatan 
Pendapatan (TPP). 



berkat hubungan baik Pimpinan Komisi APBN dengan Ketua/ 
Anggota BEPEKA, maka Komisi APBN dapat mengadakan 
Konsultasi dengan Anggota BEPEKA setiap menjelang pem 
bahasan RUU PAN. 

Konsultasi ini dinilai baik, karena, dapat meningkatkan 
kualitas pembahasan RUU PAN sekaligus menambah wawasan 
Anggota Dewan dalam ha! Perhitungan Anggaran Negara. 

III. Masalah Yang Bclum Tcrealisasi 

I. Pembicaraan Pcndahuluan 
Dalam Pembicaraan Pendahuluan isi bobot pembicaraan 

seharusnya dititikberatkan pada materi/bahan/usulan yang 
disampaikan Komisi-komisi kepada Komisi APBN. 

Sampai saat ini yang baru dapat dilakukan Komisi APBN 
adalah mernbuat kompilasi dan sinkronisasi dari 
bahan/masukan tersebut serta meneruskan kepada Pemerintah 
dan materi tersebut digunakan pada Pembicaraan 
Pendahuluan antara Komisi APBN dengan Pemerintah. 

2. Pembahasan Tentang APBN Pcrubahan 
a. Pelibatan Komisi Teknis dalam rangka pernbicaraan 

tentang APBN Perubahan sangat diperlukan bagi Komisi 
Teknis guna mengetahui tentang Perubahan yang terjadi 
pada APBN di Departemen/Lembaga mitra kerjanya. 
Kondisi ini belum diadakan pada waktu pembicaraan 
tentang APBN Perubahan, sebagaimana diatur oleh Tata 
Tertib Pasal 59 ayat (2) butir c, dimana Komisi-komisi 
mengadakan pembahasan alas laporan keuangan negara 
dan pelaksanaan APBN yang termasuk dalam ruang 
lingkup tugasnya. 

Disamping itu RAPBN Perubahan dan RUU PAN 
dibahas dengan prosedur singkat padahal penting artinya 
bagi Komisi-komisi untuk mengetahui pelaksanaannya. 

Dalarn laporan semester, laporan pe!aksanaan 
RAPBN Perubahan dan RUU PAN disampaikan secara 
sektoral sehingga sulit untuk mengetahui pelaksanaan 
pada masing-rnasing departemen/lembaga. 

425 



Pimpinan Komisi APBN da/am rapat kerja dengan Menteri Keuangan 

Menteri Keuangan Mar'ie Muhammad tengah memberikan penje/asan do/am rapat kerfa 
dengan Komisi APBN. DPR RJ. 
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7. Belum Adanya Keterbukaan Pemerintah 
Selarna tru dirasakan belurn adanya keterbukaan 

Pemerintah terhadap kebijaksanaan yang diam bi I. 

8. Evaluasi Pembangunan Belum Dapat Dinilai Keber 
basilan 

Karena penuangan dalam Repelita berbentuk uang, 
sedang-kan kegiatan pembangunan berbentuk fisik dan non 
fisik. 

9. Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan maka 
peraturan pelaksanaan dari berbagai Undang-undang yang 
telah disahkan perlu segera diterbitkan antara lain : PP tentang 
Perbankan, PP tentang Koperasi, PP tentang Usaha Kecil, PP 
tentang lndustri Kecil yang kesemuanya itu dan maksud 
mendorong kernajuan usaha kecil. 
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dengan Surat Keputusan Menteri Penerangan R1 Nomor 04NKep/ 
Menpen/1993. 

Sementara itu, arus informasi yang dipacu perkembangan 
teknologi komunikasi dan informasi yang pesat dan penyiaran global 
yang telah menyebar tanpa mengenal batas-batas negara, telah turut 
mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. Perkembangan 
tersebut harus segera diantisipasi dengan memanfaatkan nilai-nilai 
positifnya, sementara dampak negatifnya dapat dihindari. 

Atas dasar ha! tersebut, maka disusunlah Rancangan Undang 
undang tentang Penyiaran, dengan maksud dilahirkannya suatu 
Undang-undang tentang Penyiaran yang memuat : 
I. Landasan filosofis sebagai panduan dalam menumbuhkan dan 

mengembangkan penyiaran di Indonesia sehingga dapat 
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa, negara 
dan tanah air Indonesia dalam segala aspeknya; 

2. Landasan juridis dan sosiologis yang mampu mendorong 
peningkatan profesi dan tanggung jawab insan lernbaga-lernbaga 
penyiaran terhadap masyarakat, bangsa dan negara; 

3. Landasan operasional, yang akan memandu pengembangan usaha 
penyiaran di Indonesia sehingga dapat tumbuh dan berkembang 
secara sehat dengan dukungan potensi ekonomi yang terkandung 
dalam kegiatan penyiaran itu sendiri; 

4. Landasan profesional sebagai panduan bagi para penyelenggara 
penyiaran agar didalam melaksanakan kegiatan penyiaran dilaku 
kan secara profesional dan dengan tanggung jawab sosial yang 
tinggi; 

5. Ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah penyiaran secara 
menyeluruh dan terpadu dengan memperhatikan berbagai ke 
pentingan yang terkait, termasuk perlindungan bagi masyarakat 
sebagai obyek penyiaran; 

6. Sanksi atas pelanggaran ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam 
Undang-undang tentang Penyiaran beserta peraturan pelaksana 
annya. 

Penamaan atau Judul 
Judul dari Rancangan Undang-undang ini adalah Rancangan 

Undang-undang tentang Penyiaran dan istilah penyiaran dalam 
Rancangan Undang-undang ini selanjutnya akan diartikan penyiaran 
radio dan penyiaran televisi. 
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D. RUU-RUU YANG MEMPUNYAI NILA! STRATEGIS. 

1. BIDANG POLITIK 
Rancangan Undang-undang tentang Penyiaran 

Keterangan Pemerintah dihadapan rapat Paripurna DPR mengenai 
RUU tentang Penyiaran tanggal 6 Mei 1996, antara lain menguraikan 
beberapa pokok pikiran yang melandasi penyusunan Rancangan 
Undang-undang tersebut antara lain sebagai berikut : 

Selama ini landasan pengaturan penyiaran radio dan televisi dari 
segi perangkat keras didasarkan pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 
1964 tentang Telekomunikasi yang kemudian diperbaharui dengan 
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989. 

Kemudian atas dasar Undang-undang tersebut dikeluarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1970 tentang Radio Siaran 
Non Pemerintah yang mengatur dan sekaligus menjadi landasan 
pengaturan penyiaran Radio Siaran Non Pemerintah. 

Sementara itu demi tertibnya siaran radio, Menteri Penerangan 
mengeluarkan seperangkat peraturan berupa Surat Keputusan Menteri 
Penerangan RI Nomor 39/Kcp/Menpen 1977 yang kemudian 
disempurnakan dengan Surat Keputusan Menteri Penerangan RI 
Nomor 24/Kep/Menpen/1978 dan Nomor 226/Kep/Menpen/1984. 

Sedangkan pengaturan penyiaran televisi diawali dengan 
berdirinya Yayasan Televisi Republik Indonesia dengan Keputusan 
Presiden RI Nornor 215 Tahun 1963 tentang Pembentukan Yayasan 
Televisi Republik Indonesia. 

Dalam Keputusan Presiden tersebut disebutkan bahwa Televisi 
Republik Indonesia merupakan satu-satunya badan yang berwenang 
untuk membangun/mendirikan Stasiun-stasiun Televisi di Indonesia. 
Berdasarkan Keputusan Presiden RT Nomor 215 Tahun 1963 terse but, 
maka dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Penerangan RI Nomor 
I 90A/Kep/Menpenll 987 tentang Siaran Saluran Terbatas Televisi 
Republik Indonesia yang merupakan awal berdirinya televisi swasta 
di Indonesia. Kehadiran televisi swasta adalah sebagai pelaksana, 
sedangkan wewenang pcnyelenggaraan siarannya tetap pada Yayasan 
Televisi Republik Indonesia. 

Pengaturan selanjutnya mengenai penyiaran televisi di Indonesia 
ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Penerangan RI Nomor 
l I IIKep/Menpen/1990 yang kemudian disempurnakan lagi, terakhir 
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Permodalan 
Sebagaimana halnya dengan media massa lainnya, lembaga 

penyiaran harus didirikan dengan modal nasional. Hal ini 
dimaksudkan sebagai jaminan atau syarat bahwa lembaga penyiaran 
di Indonesia harus berorientasi kepada kepentingan nasional, yang 
tidak dipengaruhi oleh kepentingan lain atau pihak asing. 

Jumlah Lembaga Penyiaran 
Agar penyiaran dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk 

kepentingan nasional, maka jumlah lembaga penyiaran perlu dibatasi 
di satu atau di beberapa wilayah tertentu dengan memperhatikan 
frekuensi sebagai sumber daya terbatas. 

Pembatasan jumlah lembaga penyiaran tersebutjuga dimaksudkan 
untuk mengurangi dampak negatif dari banyaknya jumlah lembaga 
penyiaran, seperti simpang siurnya informasi, kejenuhan program dan 
tema yang sama, timbulnya persaingan yang tidak sehat di 
kalangan lembaga penyiaran yang pada akhirnya akan mempersulit 
semua pihak terutama dibidang pembinaan lembaga penyiaran. 

Siaran Berlangganan 
Disamping lembaga penyiaran yang siaran-siarannya secara 

terbuka dan bebas dapat diterima oleh masyarakat yang memiliki 
perangkat penerima siaran radio dan televisi sebagaimana 
dijelaskan di atas maka dalam perkembangan teknologi dewasa ini 
dimungkinkan pula suatu usaha siaran berlangganan yang siarannya 
hanya dapat diterima oleh masyarakat melalui perangkat khusus 
dengan memungut uang dari pelanggannya. 

Usaha siaran berlangganan ini diselenggarakan oleh badan 
hukum tersendiri yang bukan lembaga penyiaran radio dan 
televisi. 

Lembaga Penyiaran Asing 
Dalam Rancangan Undang-undang mt juga dimuat tentang 

larangan untuk mendirikan lembaga penyiaran asing di Indonesia. 
Namun demikian, sebagaimana halnya dengan kebiasaan 
internasional, lembaga penyiaran asing dapat melakukan kegiatan 
siaran secara tidak tetap atau kegiatan laporan jurnalistsik di 
Indonesia dengan izin Pemerintah. 
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Didalam Rancangan Undang-undang ini pengaturan penyiaran 
yang mencakup penyiaran radio dan penyiaran televisi adalah 
suatu kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran 
atau sarana transmisi di darat atau di antariksa dengan menggunakan 
gelombang elektromagnetik, transmisi kabel, serta optik dan atau 
media lainnya yang dapat diterima oleh masyarakat dengan pesawat 
penenma siaran radio atau pesawat penerima siaran televisi dan 
perangkat elektronik lainnya sebagai hasil perkembangan 
teknologi, baik dengan atau tanpa alat bantu. 

Asas, Tujuan, Fungsi dan Arab 
Dalam Rancangan Undang-undang 1111 ditegaskan bahwa 

penyelenggaraan penyiaran di Indonesia berdasarkan atas Pancasila 
dan Undang-Undang Dasar 1945, dan bertujuan menumbuh dan 
mengembangkan sikap mental masyarakat Indonesia untuk rnemper 
kukuh persatuan dan kesatuan bangsa. 

Penegasan ini haruslah dipegang oleh lembaga-lembaga penyiar 
an, dimana Pancasila sebagai landasan filosofis dan Undang Undang 
Dasar 1945 sebagai landasan konstitusionil, hendaknya menjiwai 
setiap penyelenggara siaran didalam mengemas siaran-siarannya, dan 
isi siarannya harus lebih mernperkukuh persatuan dan kesatuan 
bangsa. 

Penyelcnggara Penyiaran 
Penyiaran yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun oleh 

swasta harus berdasarkan asas, tujuan, fungsi dan arah 
sebagaimana dimuat dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 
Rancangan Undang-undang ini. 

Penyiaran yang diselenggarakan oleh Pemerintah dilakukan 
oleh sebuah lembaga penyiaran Pemerintah yang mengutamakan 
usaha pemberian jasa dan pelayanan kepada seluruh lapisan 
masyarakat Indonesia. 

Sedangkan lembaga penyiaran swasta diselenggarakan oleh 
suatu badan hukum Indonesia yang khusus menyelenggarakan siaran 
radio dan atau televisi dan harus warga negara Indonesia. 

Lembaga penyiaran swasta tersebut merupakan sub sistim 
penyiaran nasional yang tidak berdiri sendiri, yang harus turut dalam 
setiap gerak langkah yang mengutamakan kepentingan nasional. 
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Siaran Niaga 
Siaran niaga atau siaran iklan sebagai informasi bagi 

khalayak penonton dan khalayak pendengar mengenai barang atau 
jasa mempunyai kaitan erat dengan kehidupan lembaga penyiaran. 
Meskipun demikian, khalayak penonton dan khalayak pendengar 
tidak boleh sampai dirugikan, karena itu dalam Rancangan Undang 
undang ini disamping mengatur larangan-larangan tertentu dimuat 
oleh siaran niaga, juga pelaksanaan siaran niaga tidak boleh melebihi 
persentase waktu siaran yang ditetapkan. 

Rekaman Andio 
Rekaman audio dapat menjadi media yang ampuh didalam 

menyampaikan pesan-pesan pembangunan, tetapi jika tidak dilakukan 
pembinaan dapat pula merugikan pembangunan. Oleh karena itu, 
rekaman audio banyak digunakan oleh lembaga penyiaran maka 
masalah pengaturan rekaman audio dimasukkan pula dalam 
Rancangan Undang-undang tentang Penyiaran. 

Relai Siaran 
Pesan-pesan pembangunan maupun siaran-siaran yang mengajak 

dari lembaga penyiaran pemerintah haruslah sampai kepada dan 
diketahui seluruh masyarakat luas secara merata. 

Oleh karena itu dalam Rancangan Undang-undang ini diatur, 
mata acara siaran sentral yang diselenggarakan oleh lembaga 
penyiaran pemerintah, wajib direlai atau dipancarteruskan oleh 
lembaga penyiaran swasta. 

Wilayah Jangkanan Siaran 
Dalam Rancangan Undang-undang mt juga diatur mengenai 

wilayah jangkauan siaran setiap lembaga penyiaran. Pengaturan ini 
dimaksudkan agar. terdapat variasi acara siaran yang menjangkau 
wilayah nasional, regional maupun lokal. Dengan pengaturan ini 
maka lembaga-lembaga penyiaran akan menyelenggarakan siaran-nya 
dengan acara-acara siaran yang memenuhi keinginan, selera dan 
kebutuhan-kebutuhan serta karakteristik budaya masyarakat di 
masing-masing wilayah jangkauan siaran. 
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Demikian pula halnya apabila lembaga penyiaran asmg akan 
membuka perwakilan atau menempatkan korespondennya di 
Indonesia dapat dibenarkan berdasarkan izin dari Pemerintah. 

Pelaksanaan Siaran 
· Lembaga-lembaga penyiaran dalam Rancangan Undang-undang 

ini diatur agar lebih banyak memuat mata acara yang bersumber 
dari dalam negcri. Mata acara yang berasal dari luar negeri haruslah 
merupakan mata acara yang terpilih yang diperlukan sebagai 
pembanding atau pelengkap dalam perscntase yang lebih rendah dari 
mata acara produksi dalam ncgeri. 

Sedangkan mata acara film seluloid atau rekaman video cerita 
serta film dan rekaman video iklan yang akan disiarkan oleh 
lembaga penyiaran, sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 
I 992 ten tang Perfilman wajib terlebih dahulu memperoleh tanda 
lulus sensor dari Lernbaga Sensor Film. 

Bahasa Siaran 
Bahasa pengantar utama dalam pelaksanaan siaran ialah bahasa 

Indonesia. Namun bahasa daerah dapat juga digunakan sebagai 
bahasa pengantar manakala diperlukan untuk mcndukung mata acara 
tertentu yang demi orisinilitasnya dan keserasian mata acara 
tersebut harus menggunakan bahasa daerah tertentu.Bahasa asing 
dalam acara siaran agama, sesuai dengan keperluan ajaran agama 
yang bersangkutan tetap dapat digunakan, demikian pula dalam 
mata acara pelajaran bahasa asing, tetap dapat menggunakan 
bahasa asing yang bersangkutan sebagai bahasa pengantarnya. 

Siaran Berita 
Dalan Rancangan Undang-undang ini dimuat ketentuan bahwa 

Siaran Berita dapat diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Swasta 
setelah mendapat izin dari Pemerintah. 

Perlunya izin dari Pemerintah untuk penyelenggaraan siaran 
berita tersebut adalah mengingat pengaruh siaran berita yang bersifat 
langsung dan besar kepada masyarakat, sehingga untuk dapat 
melaksanakan siaran berita, lembaga penyiaran swasta harus 
memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, antara lain dari segi 
kemampuan pengelolaan berita, tenaga profesi (wartawan) yang 
tersedia maupun pengasuh (penanggungjawab) pemberitaannya. 
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Adanya kewajiban lembaga penyiaran untuk meralat atau 
membetulkan isi siaran atau berita merupakan pelaksanaan hak 
seseorang, organisasi atau badan hukum yang merasa dirugikan oleh 
siaran dari suatu lembaga penyiaran. 

Pembinaan 
Dalam Rancangan Undang-undang ini dimuat juga masalah 

pembinaan penyiaran yanga menjadi kewajiban Pemerintah untuk 
melaksanakannya. Diantara beberapa kewajiban Pemerintah tersebut 
adalah pembinaan untuk menumbuhkan iklim usaha yang sehat 
dalam penyelenggaraan penyiaran, termasuk didalamnya mencegah 
timbulnya pemusatan penguasaan usaha penyiaran pada satu tangan 
atau satu kelompok tertentu, yang dapat merugikan usaha dan 
perkembangan penyiaran pada umumnya dan melindungi per 
tumbuhan dan perkembangan penyiaran yang tertib. 

Penyimpangan Bahan Siaran 
Kewajiban menyimpan bahan-bahan siaran yang sudah disiarkan 

dan atau menyerahkannya kepada lembaga lain yang bertugas untuk 
itu dimasukkan juga dalam Rancangan Undang-undang ini. Hal ini 
disamping sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang terkait 
juga erat kaitannya dengan ketentuan terdahulu dalam Rancangan 
Undang-undang ini tentang kewajiban lembaga penyiaran untuk 
meralat atau membetulkan isi siaran yang disanggah oleh pihak 
lain. 

Peran Serta Masyarakat 
Kesempatan berperan serta masyarakat tersebut hendaknya 

dikembangkan secara baik dan sehat sehingga menjadi landasan 
dalam pertumbuhan dan perkembangan lembaga penyiaran dimana 
masyarakat Indonesia ditampilkan lebih banyak, masyarakat 
Indonesia tidak hanya sebagai penonton tetapi juga sekaligus 
sebagai pelaku. 

Kemudian, menyadari betapa luasnya negara kita dan kompleks 
nya permasalahan yang menyangkut penyiaran maka sesuai 
dengan semangat desentralisasi, Pemerintah dapat menyerahkan 
sebagian urusan pemerintahan tertentu dibidang penyiaran kepada 
Pemerintah Daerah. Mengenai urusan pemerintahan di bidang 
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