
Sarana Teknik Siaran 
Dalam rangka memberikan pelayanan penyiaran yang sebaik 

baiknya kepada masyarakat dan agar masyarakat tidak menjadi 
korban dari penggunaan teknologi yang tidak tertib dan beraneka 
ragam dalam bentuk sistem-sistem penyiaran yang berkembang pesat 
dewasa ini, maka lembaga-lembaga penyiaran perlu diatur dan 
diwajibkan untuk menggunakan standar sistem dengan kinerja teknik 
yang ditetapkan Pemerintah. 

Dengan adanya standar sistem yang meliputi sistem radio dan 
televisi yang digunakan di Indonesia, termasuk sistem pemancaran 
diantara sistem-sistem yang digunakan di negara lain, maka 
pendayagunaan penyiaran radio dan televisi dapat diarahkan untuk 
kepentingan nasional tanpa sepenuhnya dipengaruhi oleh sistem 
penyiaran asing. Disamping memberikan kemudahan untuk 
pertukaran paket acara siaran diantara lembaga-lembaga penyiaran 
nasional maupun dengan lembaga-lembaga penyiaran asing, pe 
ngaturan mengenai sistem dan kinerja teknik sarana teknik siaran 
diharapkan juga akan dapat menumbuhkan industri nasional. 

Perangkat Khusus Penerima Siaran 
Dalam Rancangan Undang-undang ini, juga diatur mengenai 

perangkat khusus penerima siaran yang merupakan ala! bantu untuk 
menerima siaran radio dan televisi, baik dari pemancar-pemancar 
yang dioperasikan diatas permukaan bumi maupun dari satelit di 
ruang angkasa. 

Pengaturan penggunaan perangkat khusus penerima siaran 
yang meliputi perizinan maupun pemenuhan persyaratan teknis, 
baik untuk tujuan atau keperluan komersil ataupun non komersil 
dimaksudkan agar globalisasi informasi melalui siaran radio dan 
televisi tidak sebebas-bebasnya diterima oleh seluruh lapisan 
masyarakat Indonesia yanga dalam jangka panjang dapat mematikan 
perkembangan dan peranan sistem penyiaran nasional, serta 
mempengaruhi nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia. 

Wajib Ralat 
Dalam Rancangan Undang-undang ini diatur mengenai kewajiban 

lembaga penyiaran untuk meralat atau membetulkan isi siaran atau 
berita apabila terjadi penyanggahan atas kebenaran isi siaran atau 
berita tersebut. 
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sarana yang penting yang dapat dimanfaatkan dalam proses belajar 
dan mengajar bagi setiap warga negara, dalam kerangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa dalam arti yang seluas-luasnya. 

Lebih jauh lagi sejalan dengan upaya pemerataan pembangunan 
dewasa ini, maka sarana dan prasarana dari sistem informasi dan 
komunikasi dapat menjadi instrumen pemerata yang potensial 
manakala kita mampu merancang satu sistem Penyiaran Nasional 
yang baik dan tepat. 

Dari uraian tadi, maka dapatlah kita pahami bahwa Undang 
undang yang akan disusun bersama ini haruslah bersifat akomodatif 
dan antisipatif, dalam arti disatu sisi menampung aspirasi yang hidup 
dan berkembang sejalan dengan idealisme dan cita-cita bersama pada 
saat merumuskan kehendak dan kesepakatan-kesepakatan luhur dalam 
menjaga dan mewujudkan pembangunan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia ini serta disisi lain, haruslah pula dapat menjawab 
tantangan zaman, bagi perkembangan kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara yang merupakan antisipasi bagi 
perkembangan kehidupan politik, sosial budaya, pertahanan 
keamanan Negara, ekonomi serta kemajuan teknologi dan industri 
khususnya lndustri Penyiaran yang telah menjadi bagian dari 
peradaban dunia dan secara pasti akan mengalami proses 
akulturasi, menjadi bagian dari peradaban bangsa Indonesia pula. 

Mengacu pada alur pikir yang telah dikemukakan tadi, Fraksi 
ABRJ menyampaikan pokok-pokok dalam menyusun Rancangan 
Undang-undang tentang Penyiaran sebagai berikut : 

Pertama : Undang-undang tentang Penyiaran ini harus dapat 
mendorong bahwa penyelenggaraan penyiaran akan menjadi wahana 
d�lam upaya meningkatkan penghayatan dan pengamalan Pancasila, 
sebagai sarana bagi mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, 
memantapkan wawasan kebangsaan, mengutamakan kepentingan 
Nasional serta memperkokoh ketahanan Nasional. 

Kedua : Undang-undang tentang Penyiaran ini hendaknya 
memuat sistem penyiaran Nasional yang dapat mendorong 
terwujudnya pemerataan informasi sehingga menumbuhkan peran 
masyarakat dalam pembangunan Nasional. 

Ketiga : Undang-undang tentang Penyiaran ini harus dapat 
mendorong perkembangan ilmu, teknologi dan industri dibidang 
informasi dan komunikasi dimasa depan. 
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penyiaran yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah akan 
diatur lebih Ian jut dengan Peraturan Pemerintah. 

Dari 58 pasal Rancangan Undang-undang ini, ada 22 pasal yang 
masih memerlukan pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan 
Pemerintah. Salah satu diantaranya adalah sebagaimana dimuat 
dalam bab XI, Ketentuan Peralihan Pasal 57 ayat (2) yang mem 
berikan kelonggaran waktu kepada lembaga penyiaran swasta untuk 
menyesuaikan diri dengan ketentuan Undang-undang tentang 
Penyiaran sampai dikeluarkan Peraturan Pemerintah. 

I. Pembicaraan Tingkat 11/Pemandangan Umum Fraksi-fraksi 
atas RUU tentang Penyiaran. 

Pemandangan Umum Fraksi ABRI, atas RUU tentang Penyiaran 
tanggal 10 Juli 1996, antara lain menyatakan: 

Mengingat pentingnya peran dan posisi penyiaran dewasa ini 
dan dimasa datang, Fraksi ABRJ berpendapat bahwa prakarsa 
pemerintah menyusun Rancangan Undang-undang tentang Penyiaran 
ini adalah suatu langkah yang pantas dihargai. 

Dengan ini, Fraksi ABRJ menyambut dengan baik diajukan 
Rancangan Undang-undang tentang Penyiaran ini dan menyetujui 
untuk dibahas oleh DPR bersama-sama dengan Pemerintah. 

Dewasa ini informasi sudah menjadi kebutuhan yang harus ada 
dalam menu harian sebagian besar warga masyarakat dan merupakan 
kepentingan dan kebutuhan orang banyak. Kemajuan teknologi, 
informasi, komunikasi dan industri serta perdagangan yang mendunia, 
merasuk kedalarn berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, ber 
bangsa dan bernegara. Dalam hal ini, para pendahulu kita mem 
punyai visi yang tajam dalam mengantisipasi kontijensi kebudayaan 
masa datang. Kehidupan bangsa sebagai buah usaha budi rakyat 
Indonesia adalah ramuan antara budaya tradisional yang harus tetap 
dipertahankan dengan budaya dunia dan bangsa lain yang dapat 
memperkaya dan mempercepat kemajuan adab, budaya, mem 
perkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan wawasan kebangsaan 
yang akhirnya bermuara pada tingginya kualitas dan derajat 
kemanusiaan bangsa Indonesia dan selanjutnya memperkuat 
Ketahanan Nasional. 

Perkembangan sistem komunikasi dan telekomunikasi khususnya 
perkembangan media massa terutama dunia penyiaran telah menjadi 
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Penjualan saham melalui pasar modal tidak tertutup bagi Warga 
Negara Asing namun apabila lembaga penyiaran swasta akan 
melakukannya melalui pasar modal dapatlah dipahami bahwa 
Undang-undang yang akan disusun bersama ini haruslah bersifat 
akomodatif dan antisipatif, dalam arti disatu sisi menampung aspirasi 
yang hidup dan berkembang sejalan dengan idealisme dan cita-cita 
bersama pada saat merumuskan kehendak dan kesepakatan 
kesepakatan luhur dalam menjaga dan mewujudkan pembangunan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia ini serta disisi lain, haruslah 
pula dapat menjawab tantangan zaman, bagi perkembangan 
kehidupan bennasyarakat, berbangsa dan bernegara yang merupakan 
antisipasi bagi perkembangan kehidupan politik, sosial budaya, 
pertahanan keamanan Negara, ekonomi serta kemajuan teknologi 
dan industri khususnya lndustri Penyiaran yang telah menjadi 
bagian dari peradaban dunia dan secara pasti akan mengalami 
proses akulturasi, menjadi bagian dari peradaban bangsa Indonesia 
pula. 

Mengacu pada alur pikir yang telah dikemukakan tadi, 
selanjutnya ijinkanlah Fraksi ABRI menyampaikan pokok-pokok 
pikiran dalam menyusun Rancangan Undang-undang tentang 
Penyiaran sebagai berikut : 

Pertama : Undang-undang tentang Penyiaran ini harus dapat 
mendorong bahwa penyelenggaraan penyiaran akan menjadi wahana 
dalam upaya meningkatkan penghayatan dan pengamalan Pancasila, 
sebagai sarana bagi mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, 
memantapkan wawasan kebangsaan, mengutamakan kepentingan 
Nasional serta memperkokoh ketahanan Nasional. 

Kedua : Undang-undang tentang Penyiaran ini hendaknya 
memuat sistem penyiaran Nasional yang dapat mendorong terwujud 
nya pemerataan informasi sehingga menumbuhkan peran masyarakat 
dalam pembangunan Nasional. 

Ketiga : Undang-undang tentang Penyiaran mi harus dapat 
mendorong perkembangan ilmu, teknologi dan industri dibidang 
infonnasi dan komunikasi dimasa depan. 

Keempat : Undang-undang tentang Penyiaran ini harus dapat 
menciptakan keserasian dan keseimbangan dalam hak, kewajiban 
dan tanggung jawab antara pemerintah, masyarakat penyiaran dan 
masyarakat umum serta diantara masyarakat penyiaran itu sendiri, 
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Keempat : Undang-undang tentang Penyiaran ini harus dapat 
menciptakan keserasian dan keseimbangan dalam hak, kewajiban 
dan tanggung jawab antara pemerintah, masyarakat penyiaran dan 
masyarakat umum serta diantara masyarakat penyiaran itu sendiri, 
sehingga bentuk dan sifat "Free Fight Liberalism" maupun 
monopolistis dapat dihindari. 

Berdasarkan pokok-pokok pikiran tersebut tadi, Fraksi ABRl 
menyampaikan tanggapan secara umum terhadap muatan Rancangan 
Undang-undang tentang Pcnyiaran ini, dimana Fraksi ABRI masih 
memerlukan penjelasan tentang hal-hal sebagai berikut : 

Pertama : Rangkaian Konsiderans, Diktum dan Penjelasan dari 
Rancangan Undang-undang tentang Penyiaran ini harus lebih 
dibulatkan agar menjadi satu pemikiran yang sistimatis dan 
konsisten. Mengingat bahwa Konsiderans menduduki tempat yang 
sangat penting karena memuat landasan idiil dan konstitusionil, 
maka diharapkan bagian Menimbang dari Konsiderans yang 
mencerminkan kemauan politik hendaknya disempurnakan dengan 
memperhatikan kerangka dan pokok-pokok pikir Fraksi ABRI yang 
telah diuraikan tadi. 

Kedua : Sistem penyiaran Nasional haruslah merupakan satu 
sistem yang kuat secara Nasional, namun hendaknya mengandung 
pula unsur desentralisasi untuk mendorong pemerataan pembangunan 
di daerah. Hal ini belum termuat dengan jelas dalam Rancangan 
Undang-undang tentang Penyiaran ini. 

Ketiga : Ruang lingkup pembahasan Rancangan Undang-undang 
tentang Penyiaran mengatur sistem Penyiaran Nasional dengan dua 
sub sistem yaitu Media Televisi dan Radio. 

Mengingat keduanya mempunyai karakteristik yang banyak 
berbeda, maka perlu adanya pemisahan yang jelas pada pasal-pasal 
yang menyangkut Radio dan Televisi. 

Disisi Jain Undang-undang ini harus juga dapat mengantisipasi 
bentuk konvergensi perkembangan teknologi dibidang informasi dan 
komunikasi. 

Keempat: Rancangan Undang-undang Penyiaran yang terdiri dari 
12 Bab - 58 Pasal, dimana 22 pasal diantaranya masih memerlukan 
Peraturan Pemerintah. Oleh karena Undang-undang Penyiaran ini 
menyangkut negara Indonesia atau oleh Badan Hukum yang seluruh 
modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia. 
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Penjualan saham melalui pasar modal tidak tertutup bagi Warga 
Negara Asing namun apabila lembaga penyiaran swasta akan 
melakukannya melalui pasar modal dapatlah dipahami bahwa 
Undang-undang yang akan disusun bersama ini haruslah bersifat 
akomodatif dan antisipatif, dalam arti disatu sisi menampung 
aspirasi yang hidup dan berkembang sejalan dengan idealisme dan 
cita-cita bersama pada saat merumuskan kehendak dan kesepakatan 
kesepakatan luhur dalam menjaga dan mewujudkan pembangunan 
Negara 

Kesatuan Republik Indonesia ini serta disisi lain, haruslah pula 
dapat menjawab tantangan zaman, bagi perkembangan kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bemegara yang merupakan antisipasi 
bagi perkembangan kehidupan politik, sosial budaya, pertahanan 
keamanan Negara, ekonomi serta kemajuan teknologi dan industri 
khususnya Jndustri Penyiaran yang telah menjadi bagian dari 
peradaban dunia dan secara pasti akan mengalami proses akulturasi, 
menjadi bagian dari peradaban bangsa Indonesia pula. 

Pemandangan Umum Fraksi Karya Pembangunan atas RUU 
tentang Penyiaran tanggal 10 Juli 1996, antara lain menyatakan : 

Bahwa sekurang-kurangnya ada tiga alasan utama yang mendasari 
yaitu : 

Pertama : Media penyiaran memiliki sifat penyebaran atau 
desiminasi yang tepat, cepat dan lengkap ke seluruh wilayah 
nusantara bahkan ke seluruh pelosok dunia sehingga memberikan 
pengaruh yang kuat terhadap proses pembentukan dan ber 
kembangnya pola-pola atau paradigma-paradigma dan berkembang 
nya pola-pola terhadap pola pikir, sikap, perilaku serta kepekaan 
kejiwaan masyarakat. 

Kedua : Masyarakat dan bangsa kita sangat membutuhkan 
Undang-undang tentang Penyiaran ini, sebagai jaminan bahwa 
aspirasi dan kepentingan-kepentingannya, hak dan cita-cita sosialnya, 
tidak dikorbankan sebagai semata-mata demi kepentingan pengem 
bangan media elektronika itu sendiri. Harga diri masyarakat serta 
privasinya (hak-hak pribadi), jangan sampai terusik dan terganggu 
lewat kegiatan penyiaran, tidak terkecuali dari tujuan-tujuan subyektif 
dan sepihak jaringan operasi peliputan media penyiaran bangsa lain. 

ltulah sebabnya FKP menggaris bawahi bahwa UU tentang 
Penyiaran, dalam kerangka perlindungan kepada khalayak pemirsa 
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sehingga bentuk dan sifat "Free Fight Liberalism" maupun 
monopolistis dapat dihindari. 

Berdasarkan pokok-pokok pikiran tersebut tadi, Fraksi ABRJ 
menyampaikan tanggapan secara umum terhadap muatan Rancangan 
Undang-undang tentang Penyiaran ini, dimana Fraksi ABRJ masih 
memerlukan penjelasan tentang hal-hal sebgai berikut : 

Pertama : Rangkaian Konsiderans, Diktum dan Penjelasan dari 
Rancangan Undang-undang tentang Penyiaran ini harus lebih 
dibulatkan agar menjadi satu pemikiran yang sistimatis dan 
konsisten. Bagian Menimbang dari Konsiderans yang mencerminkan 
kemauan politik hcndaknya disempumakan dengan mcmperhatikan 
kerangka dan pokok-pokok pikir Fraksi ABIU yang telah diuraikan 
tadi. 

Kedua : Sistem penyiaran Nasional haruslah merupakan satu 
sistern yang kuar secara Nasional, namun hendaknya mengandung 
pula unsur descntralisasi untuk mcndorong pemerataan pembangunan 
di daerah. Hal ini belum terrnuat dengan jelas dalam Rancangan 
Undang-undang tentang Penyiaran ini. 

Ketiga : Ruang lingkup pembahasan Rancangan lindang- undang 
tentang Penyiaran rncngatur sistem Penyiaran Nasional dcngan dua 
sub sistem yaitu Media T clevisi dan Radio. 

Mengingat keduanya mempunyai karakteristik yang banyak 
berbeda, maka per Ju adanya pemisahan yang jelas pada pasal-pasal 
yang menyangkut Radio dan Televisi. 

Dalarn Rancangan Undang-undang tentang Penyiaran ini tidak 
hanya hal-hal yang mengatur kctentuan-ketentuan tentang Media 
Radio, baik I.ernbaga Penyiaran Pemerintah maupun Lembaga 
Penyiaran Swasta. Disisi Jain Undang-undang ini harus juga dapat 
mengantisipasi bentuk konvergensi perkembangan teknologi dibidang 
informasi dan komunikasi. 

Keempat : Rancangan Undang-undang Penyiaran yang terdiri 
dari 12 Bab - 58 Pasal, dimana 22 pasal diantaranya masih 
memerlukan Peraturan Pemerintah. Oleh karena Undang-undang 
Penyiaran ini menyangkut negara Indonesia atau oleh Badan Hukum 
yang seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia. 

Dalam hal lembaga penyiaran swasta memerlukan tambahan 
modal untuk pengembangan usaha dan peningkatan pelayanan 
kepada masyarakat, maka pemenuhan modal berikutnya dapat 
ditempuh melalui penawaran ke pasar modal. 

441 



peningkatan kecerdasan kehidupan bangsa Indonesia saja, melainkan 
harus diimbangi pula dengan peran peningkatan nilai religiusitas, 
keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Kedua. RUU ini merupakan salah satu penjabaran Pasal 28 UUD 
1945 yang menjamin "Kemerdekaan berserikat dan berkurnpul, 
mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya". FKP 
menangkap dan memahami sepenuhnya harapan masyarakat, kiranya 
RUU jangan sampai mengurangi hak untuk mengeluarkan pikiran 
dan pendapat yang dijamin dalam konstitusi kita. Namun sebaliknya, 
FKP ingin menegaskan juga bahwa RUU ini jangan sampai 
memberikan peluang kearah penyiaran yang menghembuskan angin 
kebebasan untuk kebebasan, atau yang bersifat antagonistis sehingga 
membingungkan dan mengadu domba kelompok-kelompok ma 
syarakat. 

Ketiga. Mengingat bahwa pengaruh siaran radio apalagi televisi 
sedemikian besar, maka sangatlah tepat pencantuman Pasal 31 UUD 
1945 di dalam Konsiderans. Hal ini mengamanatkan agar semua 
penyiaran radio dan televisi harus mengandung nilai-nilai pendidikan 
yang mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengangkat harkat serta 
martabat manusia. 

Penamaan dan Judul 
Mengingat akselerasi kemajuan yang demikian pesat yang terjadi 

dalam teknologi penyiaran, khususnya penyatuan antara teknologi 
komputer dan telekomunikasi, maka hendaknya makna penyiaran 
tidak terbatas pada penyiaran radio dan televisi saja. 

Tetapi juga kemungkinan pemanfaatan jaringan on line komputer 
yang luas seperti internet, bahkan juga kemungkinan munculnya 
perangkat elektronik baru lainnya untuk tujuan penyiaran. 

Azas, Tujuan, Fungsi dan Arab 
Perlu diupayakan agar antara azas, tujuan, fungsi, dan arah 

penyelenggaraan penyiaran terumuskan secara konsisten. Dalam 
tujuan misalnya penekanan lebih diberikan pada aspek politk yaitu 
pengembangan sikap mental untuk memperkukuh persatuan dan 
kesatuan. Pada fungsi penyiaran tercakup fungsi penerangan, 
pendidikan, penyaluran pendapat umurn, budaya, hiburan, ekonomi 
dan olah raga. Kemudian pada arah penekanan diberikan terutama 
pada aspek budaya. 
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dan pendengar, juga harus menyentuh etika profesi dan moralitas 
penyiaran, sebagai bagian dari etika sosial dan moral keagamaan. 

Ketiga : mengapa bangsa kita membutuhkan Undang-undang 
tentang Penyiaran, karena keseluruhan acuan formal yang mengatur 
media elektronik dan profesi penyiaran kita selama ini seperti 
Peraturan Pemerintah ataupun Surat Keputusan Menteri, sudah tidak 
memadai lagi. FKP menganalisis bahwa kebutuhan akan Undang 
undang tersebut tidak sernata-rnata karena faktor semakin canggihnya 
teknologi media elektronika, tetapi juga karena semakin dinamisnya 
seluruh sendi kehidupan sosial bangsa kita. 

Karena itu FKP menganggap kurang memadai jika UU tentang 
Penyiaran hanyalah diasumsikan sebagai instrumen pengaturan dan 
pembinaan saja oleh sebagian masyarakat. Media eletronika seperti 
halnya lingkungan profesi yang lain, kini harus ditempatkan sebagai 
kebutuhan yang mewadahi prakarsa untuk mengembangkan kreativi 
tas, peran dan fungsinya secara mandiri, dengan menempatkan UU 
tentang Penyiaran ini, menurut FKP harus sekaligus diasumsikan 
sebagai konsep dasar bagi upaya bersama kita untuk mengembangkan 
sistem penyiaran nasional kita yang terbuka, kenyal, fleksibel dan 
komprehensif, Karena itu UU tentang Penyiaran inipun selayaknya 
memberi ruang yang cukup luas, melahirkan suasana yang kondusif, 
bagi pengembangan kreatifitas dan ide-ide inovatif menyangkut 
manajemennya, peningkatan kualitas kemasan isi siaran dan program 
penyiaran serta tugas-tugas sosial media elektronika kita. 

FKP menganggap perlunya UU ini memuat pokok-pokok materi 
tentang prosedure permodalan, mekanisme kerjasama teknik dan 
hubungan-hubungan profesional dengan media penyiaran manca 
negara, mekanisme perizinan dan sistem pemilikan, mekanisme 
peliputan penyiaran, dan proses produksi, frekuensi, wajib relai, serta 
pula pengaturan dan edukasi waktu tayang bagi segmen pemirsa/ 
pendengar anak-anak pra sekolah dan usia sekolah. 

Setelah mencermati substansi yang terkandung dalam RUU 
tentang Penyiaran ini dan setelah menyimak dengan teliti Keterangan 
Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Penerangan, maka FKP 
menyoroti beberapa hal khusus berkaitan dengan RUU ini. 

Konsiderans 
Kesatu. Pada Konsiderans mcnimbang huruf a, agar tidak hanya 

meletakkan peran media komunikasi massa elektronika pada 
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WNI. FKP juga menyambut gembira penegasan Pasal 11 RUU yang 
melarang pemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta 
yang mengarah pada pemusatan di satu oranglbadan hukum. Hal ini 
disebabkan karena penguasaan sektor ekonomi secara monopolistis 
selain bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 juga tidak sesuai 
dengan laju perekonomian global yang semakin transparan dan penuh 
persaingan. 

Hanya saja terkait dengan permodalan FKP masih ingin 
mendapatkan kejelasan dari Pemerintah tentang pertimbangan 
ditutupnya modal asing masuk ke dalam media dikaitkan dengan 
WTO serta peraturan terkait dengan penanam modal asing serta 
besarnya investasi yang dibutuhkan dalam pengembangan penyiaran. 
Dapatkah modal asing diizinkan masuk jika penguasaan modal 
mayoritas tetap di pihak Indonesia sehingga penentuan kebijaksanaan 
aturan tetap berada pada pihak WNI. 

Siaran Berlangganan 
Terlebih dahulu perlu kejelasan dari Pemerintah apakah 

penyelenggaraan siaran berlangganan termasuk lembaga penyiaran 
mengingat bahwa mereka hanyalah menjadi penyalur siaran dari 
pihak lain, dan pada saat ini terutama lembaga penyiaran asing. 

Mengingat sifat-sifatnya yang khusus dan banyaknya celah yang 
dapat menimbulkan efek negatif apabila tidak diatur dengan seksama 
maka FKP berpendapat bahwa lembaga penyelenggara siaran 
berlangganan perlu diatur dengan lebih mendalam dalam RUU 
tentang pengertian TV berlangganan, TV kabel, dan TV satelit, 
tentang izinnya, tentang penanggung jawab isi siarannya, tentang 
kewajiban sensor, monitoring, dan sebagainya. Terkait dengan itu 
perlu pula dibahas eksistensi dari kepemilikan dan pemanfaatan 
parabola, sambil mengantisipasi cyberbroadcast melalui internet yang 
pada dasarnya membuka pintu bagi penyiaran asing secara legal 
masuk ke negara kita. 

Isi Siaran 
Program televisi perlu menampilkan unsur untuk membangun 

moral dan karakter bangsa, serta unsur pembudayaan, pemberdayaan, 
penanaman nilai, pendidikan, kedisiplinan perlu ditingkatkan. Di 
pasal ini pula perlu digariskan bahwa tema-tema kekerasan, seks, 
horor, dan tahayul, pola hidup permisif konsumtif, dan hedonis, perlu 
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Penyelenggaraan Penyiaran 
Pembangunan nasional dilaksanakan oleh masyarakat dan 

Pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan 
Pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing dan 
menciptakan suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan 
kegiatan Pemerintah harus saling menunjang, saling mengisi, dan 
saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya 
tujuan pembangunan nasional. 

Status dan sumber dana TVRI dan RRI 
FKP berpendapat bahwa TVRI dan RRI selalu. mengemban mrsi 

persatuan dan kesatuan bangsa, juga bertugas untuk melaksanakan 
misi penerangan pembangunan sehingga jangkauan dan isi siarannya 
yang mencakup seluruh wilayah Nusantara perlu mendapat dukungan 
dari Pemerintah, swasta dan masyarakat. Dengan harapan dalam 
mengemban misi tersebut lembaga penyiaran Pemerintah tetap 
dapat menghasilkan program menarik dan bermanfaat bagi 
masyarakat. Untuk itu perlu didukung oleh sumber daya manusia 
yang berkualitas, dukungan finasial yang cukup, dan teknologi 
yang tangguh, serta manajemen yang handal. 

Selain pembentukan badan hukum publik (Badan Penyiaran 
Nasional) ini, perlu pula dilakukan penyesuaian bentuk dan status 
lembaga Penyiaran Pemerintah agar dapat berfungsi dengan lebih 
optimal sesuai dengan perkembangan zaman. 

Lembaga Penyiaran Swasta 
Menurut pandangan FKP ayat ini secara implisit mengemukakan 

bahwa kemajemukan masyarakat membawa serta kepekaan yang 
mudah tersulut menjadi kerawanan yang membahayakan persatuan 
dan kesatuan bangsa. Ketentuan ini harus dirumuskan sedemikian 
rupa sehingga potensi masyarakat termasuk kelompok keagamaan 
untuk berperan aktif dalam penyiaran - yang memang sangat 
dibutuhkan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta 
akhlak dan watak bangsa kita - tetap terbuka. Y aitu dengan 
membentuk badan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Pernilikan dan Permodalan 
FKP sepakat dengan Pemcrintah bahwa pemilikan penyiaran 

swasta harus didirikan dalam bentuk Badan hukum Indonesia oleh 
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Bahaya Siaran 
Menurut pandangan FKP, alih bahasa dalam bentuk sulih suara 

dapat mempermudah dan mempercepat infiltrasi budaya asing dan 
akan lebih memberi peluang dominasi budaya asing. Hal ini tidak 
hanya dikhawatirkan oleh negara-negara berkembang, tetapi bahkan 
beberapa negara maju di Eropa dan juga Australia yang sangat 
menentang akan terjadinya hal tersebut pada bangsa mereka. 

FKP menyarankan dilakukan pemilahan-pemilahan dengan hati 
hati karena tidak semua mata acara baik untuk disulihsuarakan, 
terutama bagi acara anak-anak yang disiarkan pada pagi dan sore hari 
dimana banyak anak-anak yang menonton TV. Dengan 
mempertimbangkan berbagai kepentingan masyarakat, termasuk 
dalam penyandang cacat (tuna rungu I tuna netra). 

Lembaga Profesi dan Kode Etik 
Untuk menjamin efektifitas penerapannya, maka selain aturan 

pelaksanaan kiranya diperlukan institusi tertentu yang memiliki 
kewenangan, kekuatan dan peranan yang jelas untuk lebih lanjut 
menjabarkan dan memonitor realisasi ketentuan-ketentuan dalam 
Undang-undang ini. Badan atau lembaga ini bisa menyandang fungsi 
pemberian pertimbangan, juga bisa menjadi bagian dari penentu 
kebijaksanaan penyiaran. Sebagai perbandingan, dapat kita lihat 
keberadaan The Australian Broadcasting Authority (ABA), Federal 
Communications Commission (FCC) di Amerika Serikat, Dewan 
Siaran (Rundfunkrat) di Jerman dan sebagainya. 

Pelaksanaan dan penerapan UU tentang Penyiaran ini hanya bisa 
berjalan baik jika didukung oleh lembaga profesi penyiaran yang 
berperan meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan anggota 
nya. Organisasi profesi inilah yang kemudian merumuskan kode etik 
profesi penyiaran, baik kode etik bagi industri TV/radio swasta 
maupun kode etik penyiaran TV /radio Pemerintah. 

Iklim Berproduksi 
1. Perlindungan dan dukungan berupa penciptaan iklim yang sehat, 

juga perlu diberikan kepada pihak produsen program, agar 
mereka dapat menciptakan program inovatif dan berkualitas 
tinggi, Dukungan tersebut termasuk kepada rumah produksi, insan 
film dan sinetron, perusahaan periklanan, lembaga penelitian dan 
pusat-pusat pendidikan media penyiaran. 
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dihindari. Kami sepakat bahwa perlu digariskan perbandingan 
minimal antara mata acara lokal dan luar negeri khususnya untuk film 
dan sinetron jenis cerita dan dokumenter, walaupun pelaksanaannya 
dilakukan secara bertahap. 

Mengingat isi siaran mempunyai dampak yang sangat besar 
dalam bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM khususnya dan ketahanan 
nasional umumnya, maka FKP menegaskan agar segala macam 
bentuk siaran yang berbau Komunisme, marxisme, leninisme 
secara tegas dilarang sesuai dengan TAP MPRS RI Nomor 
XXX/MPRS/1966. 

Klasilikasi Acara Siaran 
FKP mencatat bahwa DPR bersama Pemerintah perlu 

memperhatikan UU Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, Pasal 
29 ayat (2) yang menegaskan bahwa penayangan film dilakukan 
dengan memperhatikan ketentuan penggolongan usia penonton 
yang penayangannya disesuaikan dengan waktu yang tepat, dan hal 
ini perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan. Karena itu, 
menurut pandangan FKP dalam RUU ini perlu diatur lebih rinci 
klasifikasi siaran, termasuk penggolongan usia dan waktu siaran, 
karena hal ini selain merupakan amanat UU Nomor 8 Tahun 1992 
juga akan melindungi pemirsa, khususnya anak-anak. Beberapa 
negara maju seperti Australia dan Jerman juga mengatur peng 
golongan umur dan jam-jam siaran yang tepat, khususnya untuk anak 
anak. 

Siaran Niaga dan Iklan 
Sebagai komponen dari sistem ekonomi yang menganut sistem 

pasar bebas, iklan akan memacu pertumbuhan produksi dan 
memuaskan kebutuhan masyarakatlkonsumen. Sebagai sumber 
pembiayaan, iklan merupakan 60-70 % sumber pendapatan media 
cetak dan 100 % untuk media elektronika. 

Penyebaran iklan umum 350/o 'net working', 45% spot dan 20% 
lokal. Dalam hal ini FKP menegaskan perlunya frekuensi siaran 
iklan diatur berlandaskan tata krama dan tata cara perik Ian an yang 
disepakati semua pihak, ialah iklan yang mendidik/bertanggung 
jawab. 
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kan dari pengetahuannya melalui media massa modem yang semakin 
berciri global. 

Dalam mengantisipasi dan meresponsi serta memfilter atau 
menangkal arus kultural yang merisaukan, maka pada sisi inilah yang 
menurut pengamatan dan pandangan Fraksi Persatuan Pembangunan 
semakin dibutuhkan adanya Undang-undang Penyiaran, yang muatan 
dan wawasannya berdimensi luas, yaitu politik, ekonomi, sosial, 
kultural, hankam, pendidikan moral, dan industri masa depan. 

Berkaitan dengan fungsi penerangan (informatif) dari sebuah 
lembaga siaran; Fraksi Persatuan Pembangunan dapat memahami dan 
mendukung bahwa lembaga penyiaran swasta dapat melaksanakan 
siaran berita. Karena kenyataan secara faktual, baik TV swasta, 
maupun Radio Siaran Swasta (PRSSNl) selama ini telah melakukan 
siaran berita (Pasal 27). 

Selanjutnya, Fraksi Persatuan Pembangunan ingin mendapatkan 
penjelasan lebih lengkap dari Pemerintah tentang keharusan izin 
untuk dapatnya melaksanakan siaran berita, sebagaimana yang 
tertuang dalam Pasal 27 ayat (I). Bukankah Lembaga penyiaran 
swasta tersebut di dalam penyelenggaraan penyiarannya sudah 
mendapatkan izin dari Pemerintah, karena kalau tidak ada izin, tentu 
dilarang (Pasal 15). Dengan demikian maka terdapat double izin. Hal 
ini menurut pengamatan Fraksi Persatuan Pembangunan terlalu 
birokratis yang mengakibatkan terhambatnya missi dan fungsi 
lembaga siaran yang antara lain berfungsi informatif, yang 
penyelenggaraannya diarahkan untuk menggalang dan menyalurkan 
pendapat umum yang konstruktif dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bemegara untuk menjaga dan memperkokoh persatuan 
dan kesatuan bangsa (Pasal 5 huruf a). 

Sehubungan dengan itu Fraksi Persatuan Pembangunan ber 
pendapat, bahwa pembatasan yang bersifat birokratis yang 
menghambat kelancaran penyelenggaraan siaran hendaknya dihindar 
kan agar lembaga siaran dapat berfungsi secara optimal, seperti izin 
penyiaran (Pasal 15), izin siaran (Pasal 27), izin frekwensi (Pasal 16) 
bagi radio siaran swasta hendaknya dapat disederhanakan. Karena 
bertambahnya deretan perizinan yang tidak sesuai lagi dengan 
semangat deregulasi dan debirokratisasi yang sedang digalakkan. 

Fraksi Persatuan Pembangunan dapat memahami dan menyetujui 
agar tidak terjadinya monopoli dalam penyelenggaraan penyiaran 
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11. Akan tetapi Fraksi 
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2. Sebaliknya FKP merasakan bahwa semua sependapat, rumah 
rumah produksi haruslah dimiliki dan dikelola oleh orang 
orang yang selain profesional di bidang rekam siar dimaksud, 
harus memiliki etika dan moral serta wawasan 
kebangsaan yang tidak diragukan. 

Ketentuan Pidana 
Untuk mencegah perbuatan melawan hukum yang mungkin 

timbul dari kegiatan penyelenggaraan siaran, maka pelanggaran 
terhadap ketcntuan di dalam UU ini diberikan sanksi yang cukup 
berat. 

FKP mempertanyakan kepada Pcmerintah mengingat sanksi 
yang demikian berat yang akan memberikan implikasi bagi 
kewibawaan penegakan hukum apabila ketentuan tersebut tidak 
bisa dilaksanakan apakah hal ini sudah dikoordinasikan dengan 
instansi terkait. 

Peraturan Pemerintah 
Bagi FKP Peraturan-peraturan Pemerintah yang diperintahkan 

oleh UU adalah merupakan penjabaran secara teknis dari pasal 
pasal UU tersebut yang tidak boleh bertentangan dengan muatan 
yang ada di dalarn pasal-pasal baik yang tersurat maupun yang 
tersirat. 

Banyaknya pasal-pasal yang memerintahkan diterbitkannya 
Peraturan Pemerintah tersebut bukan berarti bahwa Peraturan 
Pemerintah yang dimaksud akan sebanyak itu pula, karena bisa saja 
beberapa pasal dapat dicakup dalam satu Peraturan Pemerintah. 

Pemandangan Umum Fraksi Persatuan Pembangunan atas RUU 
tentang Penyiaran tanggal 10 Juli 1996, antara lain menyatakan : 

Peranan TV dan media memegang posisi yang strategis dalarn 
rnenyampaikan beragarn pesan global tersebut. Walaupun Fraksi 
Persatuan Pernbangunan belurn bisa rnenyatakan secara pasti adanya 
korelasi positif antara siaran TV/Media dengan perilaku menyimpang 
dari rnasyarakat pada dewasa ini. Namun paling tidak secara 
hipotetik dapat dikatakan, bahwa banyak sekali kejadian baru yang 
menerpa masyarakat sedang berkembang yang merisaukan, diakibat- 
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mana dimaksud dalam Pasal 25 ayat ( 4) dan ayat (5); Fraksi 
Persatuan Pembangunan masih ingin mendapatkan kejelasan lebih 
lengkap dari Pemerintah, khususnya pengalihan Bahasa Indonesia 
dari film asing dan telenovela; hal ini di samping tidak sesuai dengan 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 yang melarang dubbing; 
juga dengan pengalih bahasaan tersebut, akan menghilangkan "jarak 
kultural" film-film tersebut dengan masyarakat pemirsa. 

Sebagai salah satu sumber pembiayaan lembaga penyiaran, adalah 
siaran niaga, sebagaimana diketahui bahwa siaran niaga tersebut pada 
dasamya adalah untuk memberikan panduan kepada masyarakat 
dalam memilih barang atau jasa yang mereka perlukan. 

Untuk itu Fraksi Persatuan Pembangunan berpendapat bahwa di 
dalam menyajikan siaran niaga, hendaknya : 
a. Tidak merangsang masyarakat untuk terjerumus pada pola hidup 

konsumerisme. 
b. Tidak mengiklankan barang (makanan/minuman) yang diharam 

kan oleh agama. 
c. Tidak menampilkan/memuat hal-hal yang bertentangan dengan 

syari'at, dan rasa kesusilaan masyarakat. 
d. Mendorong untuk tumbuhnya minat masyarakat di dalam 

penggunaan dan mencintai produksi dalam negeri. 

Dalam kaitannya dengan siaran niaga, yang selama ini ada 
perlakuan yang tidak sama antara lembaga siaran swasta dan 
Pemerintah; maka menurut pendapat Fraksi Persatuan Pembangunan, 
hendaknya ada kejelasan tentang status TVRI yang selama ini tidak 
melakukan siaran niaga, akan tetapi mendapatkan royalty 12,5 - 20 % 
dari TV swasta, di samping mendapatkan iuran dari masyarakat. 

Walaupun siaran niaga merupakan sumber pokok/dominan bagi 
pembiayaan lembaga penyiaran, hendaknya ada pengaturan yang 
secara tegas dan jelas, agar siaran niaga tidak melebihi prosentase 
waktu siaran yang ditetapkan. Dengan demikian lembaga penyiaran 
dapat mengoptimalkan peran, fungsi dan missinya dengan baik. 

Agar setiap rumusan pasal-pasal dalam RUU dapat fungsional, 
tentunya diperlukan adanya sanksi, baik pidana maupun administratif. 
Akan tetapi sekali lagi bahwa adanya sanksi-sanksi tersebut adalah 
dalam rangka memberikan perlindungan dan pengembangan lembaga 
siaran, sesuai dengan hak-hak yang ada pada masyarakat, juga 
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Persatuan Pembangunan masih ingin memintakan penjelasan/ 
keterangan Jebih lanjut dari Pemerintah, tentang kemungkinan 
adanya penjualan modal saham (go publik) Pasal IO ayat (2), serta 
adanya jaringan sistem penyiaran Radio Swasta (Network) yang 
secara terselubung sebetulnya telah mengarah kepada monopoli. 

Demikian pula dengan adanya pembatasan jumlah lembaga 
penyiaran swasta di ibukota negara yang menyelenggarakan siaran 
nasional. 

Selanjutnya Fraksi Persatuan Pembangunan masih ingin 
mendapatkan penjelasan dari Pemerintah, tentang Pasal 9 ayat (3); 
yang menurut pemahaman sebagian masyarakat dalam berkiprah 
dalam pembangunan, khususnya dalam bidang penyiaran. 

Kewajiban untuk menayangkan siaran yang lebih banyak dari 
produksi dalam negeri dengan perbandingan 60:40 dengan mata acara 
yang berasal dari luar negeri (Pasal 24), sebagai upaya pengendalian 
arus informasi global, dan pencegahan kemungkinan penetrasi 
budaya asing, menurut Fraksi Persatuan Pembangunan hendaknya 
tidaklah hanya terbatas pada segi kuantitatif, akan tetapi harus diikuti 
dengan aspek kualitatif dari mata acara tersebut. 

Fraksi Persatuan Pembangunan melihat lembaga sensor film 
dewasa ini semakin kehilangan daya "gigit" serta semakin 
melemahnya "kepekaan susila" di dalam upaya melindungi moralitas 
bangsa dari serbuan nilai-nilai dan norma budaya asing yang 
dengan transparan dan vulgar melalap norma-norma dan kaidah 
kaidah kemasyarakatan yang selama ini dianut oleh masyarakat. 

Masih dalam kaitannya dengan lembaga sensor film, Fraksi 
Persatuan Pembangunan meminta penjelasan tentang upaya-upaya 
yang dilakukan oleh Pemerintah, di dalam menseleksi film yang 
melalui laser disk/compact disk, yang tidak jarang dapat lolos 
dengan mudah dan dapat dinikmati oleh masyarakat, walaupun isi 
film tersebut sangat bertentangan dengan budaya bangsa. 

Fraksi Persatuan Pembangunan sependapat dengan Pemerintah 
bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar haruslah 
menjadi dasar dan pedoman seluruh lembaga penyiaran, agar hal 
tersebut menjadi panutan seluruh masyarakat. Oleh karenanya, 
Bahasa pengantar utama dalam pelaksanaan siaran haruslah dengan 
menggunakan Bahasa Indonesia (Pasal 25 ayat (I)). 

Akan tetapi terhadap pcngalih bahasaan setiap mata acara yang 
menggunakan bahasa asing, kedalam bahasa Indonesia sebagai- 
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sebuah UU dalam konsiderans seharusnya landasan filosofis dan 
Jandasan sosio-politik tergambar dengan jelas. Hal ini yang tidak 
terlihat dalam Rancangan Undang-undang tentang Penyiaran ini. 

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia berpendapat, ada empat hal 
harus diperhatikan : masalah pendekatan substansi yang diatur di 
dalam Rancangan Undang-undang, konsiderans UU itu sendiri, 
substansi yang diatur di dalam Rancangan Undang-undang, dan 
wawasan serta jangkauan dari UU tersebut. 

Dari segi substansi bolehlah dikatakan bahwa semua yang 
dituangkan dalam Rancangan Undang-undang menimbulkan kesan 
bahwa rancangan ini sifatnya melakukan penelikungan, dan agak 
otoriter artinya terlalu banyak campur tangan Pemerintah. Kalau 
berbicara tentang penyiaran, kita berbicara tentang informasi. Dan 
sebagaimana sudah dikatakan terlebih dahulu urusan informasi abad 
ke-20 akan sangat berbeda dengan keadaan dalam abad ke-21. 
Sebagai contoh : siapa sekarang bisa mengawasi atau mengetahui 
pembicaraan melalui internet, atau kegiatan CNN yang sekarang 
sudah mempunyai biro di Indonesia. Haruskah kita membiarkan 
keadaan seperti itu berkembang sementara kita membatasi kegiatan 
kita sendiri dengan undang-undang yang tidak cocok dengan 
perkembangan. Terdapat juga kesan yang cukup kuat bahwa 
Pemerintah menonjolkan unsur diskriminatif dalam memberi 
kedudukan pada TV Pemerintah dan TV Swasta, sementara 
perkembangan baru (maksudnya privatisasi) BUMN yang dahulu 
dipertahankan sekarang diubah menjadi Persero dan sebagainya. 

Kalau lembaga penyiaran Pemerintah diperbolehkan mengumpul 
kan dana melalui siaran niaga, (swasta sudah lama diperbolehkan!), 
bagaimanakah dengan kelanjutan iuran televisi dari masyarakat, 
bagaimana pula sumbangan wajib dari lembaga-lembaga penyiaran 
swasta dan yang terpenting, apakah dana dari APBN masih perlu 
dilanjutkan ? Masih ada pertanyaan Jain yang timbul adalah; 
bagaimanakah nasib dari lembaga-lembaga penyiaran swasta tersebut 
dengan diambilnya sebagian dan iklan oleh Lembaga Penyiaran 
Pemerintah ? Hal inilah yang sangat perlu dijawab oleh undang 
undang ini. Karena bagaimanapun juga Lembaga Penyiaran Swasta 
ini merupakan asset nasional yang harus dilindungi kelangsungan 
eksistensinya. 

Pendekatan dan pengawasan berlebihan dari pihak Pemerintah 
tidak akan menguntungkan perkembangan kegiatan penyiaran di masa 
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sekaligus memberikan perlindungan terhadap masyarakat sebagai 
pendengar dan pemirsa dari setiap program siaran lembaga penyiaran 
terse but. 

Maka alas dasar hal-hal tersebut Fraksi Persatuan Pembangunan 
berpendapat, bahwa setiap sanksi pidana dan administratif diupaya 
kan untuk tidak sampai menutup/membubarkan eksistensi lembaga 
penyiaran tersebut. Akan tetapi sanksi-sanksi itu diberikan kepada 
masing-rnasing penanggung jawab lembaga, sesuai dengan hierarki 
pertanggungjawabannya. Sehingga dengan demikian para pengelola 
lembaga penyiaran akan betul-betul hati-hati dan penuh tanggung 
jawab di dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsi dan 
tujuan yang telah digariskan dalam perundang-undangan. 

Selanjutnya, sesuai dengan makna dan tujuan yang terkandung 
dalam Rancangan Undang-undang Penyiaran, maka Fraksi Persatuan 
Pembangunan berpendapat bahwa undang-undang tersebut haruslah 
bermuatan lengkap secara normatif untuk mengatur tata aturan 
penyiaran, tetapi juga tleksibel. Sehingga dengan demikian, segala 
sesuatu yang dapat diatur dan dirumuskan dalam perundang 
undangan, tidak diseyogyakan diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrasi Indoensia alas 
RUU tentang Penyiaran tanggal 10 Juli 1996, antara lain 
menyatakan : 

Berbicara mengenai Rancangan Undang-undang mt, Fraksi 
Partai Demokrasi Indonesia ingin menyampaikan catatan-catatan 
sebagai berikut : Rancangan Undang-undang ini sebagaimana adanya 
mengandung banyak sekali ha! yang memerlukan penjelasan, 
perbaikan, perubahan, dan penyempurnaan sebelum dapat diterima 
dan disahkan menjadi Undang-undang. Dari segi sistematika, 
misalnya ketentuan mengenai azas, tujuan dan arah mengenai 
penyelenggaraan penyiaran sebagaimana yang tercantum pada Bab III 
sama sekali belum memberikan jawaban yangjelas. 

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia sangat mengetahui bahwa 
dasar pembuatan Rancangan Undang-undang tentang Penyiaran 
adalah dalam rangka mewujudkan Kepentingan Nasional Indonesia 
sebagai negara yang sedang berkembang. Tetapi di dalam Rancangan 
Undang-undang tentang Penyiaran hat itu kurang terlihat. Misalnya, 
bila diperhatikan konsiderans : bagian ini agak menyimpang dari 
kelaziman karena tanpa ancang-ancang dan langsung saja pada 
permasalahannya. Padahal kita mengetahui bahwa untuk membuat 
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khususnya masyarakat", bukan hanya untuk generasi sekarang me 
lainkan lebih-lebih lagi untuk generasi mendatang. 

Jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi 
DPR RI terhadap RUU tentang Penyiaran, tanggal 17 Juni 1996 
antara lain menyatakan : 

Dalam menanggapi Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPR RI, 
Pemerintah mencoba memilah-milah antara hal-hal yang secara 
prinsip sudah disepakati dan hal-hal yang memang masih memerlukan 
penjelasan lebih lanjut. 

Pertama, mengenai prinsip-prinsip yang sudah disepakati antara 
lain: 
I. Semua fraksi menyambut baik Rancangan Undang-undang 

tentang Penyiaran. 
2. Undang-undang tentang Penyiaran harus dapat meningkatkan 

penghayatan dan pengamalan Pancasila. 
3. Penyiaran radio dan televisi harus dapat berperan optimal dalam 

mendinamiskan pengejawantahan satu kesatuan politik, satu 
kesatuan ekonomi, satu kesatuan sosial budaya serta satu kesatuan 
pertahanan keamanan yang sejalan dengan konsepsi Wawasan 
Nusantara dan Ketahanan Nasional. 

4. Media penyiaran radio dan televisi harus benar-benar dikelola dan 
difungsikan sebagai media milik seluruh rakyat, wilayah dan 
daerah-daerah kita yang mencerminkan wajah kedaulatan budaya 
dan harga diri kita sebagai bangsa yang berfalsafah Pancasila. 

5. Penyelenggaraan penyiaran nasional dikuasai oleh negara, dan 
pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah. 

6. Lembaga penyiaran swasta merupakan sub sistem dari sistem 
penyiaran nasional. 

7. Media elektronika, khususnya radio dan televisi betul-betul 
dikembangkan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional yang 
salah satu azas pembangunannya adalah azas keimanan dan 
ketaqwaan. 

8. Perkembangan sistem komunikasi dan telekomunikasi, khusus 
nya perkembangan media massa terutama dunia penyiaran telah 
menjadi sarana yang penting yang dapat dimanfaatkan dalam 
proses belajar dan mengajar bagi setiap warga negara, dalam 
kerangka mencerdaskan kehidupan bangsa dalam arti yang 
seluas-luasnya, 
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depan. Malahan lebih besar kemungkinan mematikan kreativitas 
orang dan memperlemah semangat usaha yang sehat. Secara 
keseluruhan Rancangan Undang-undang ini titik berarnya hanya 
berbicara tentang muatan, dan muatannya memang tidak bisa lain 
daripada urusan penyiaran. Tetapi untuk masa depan ini saja tidak 
mencukupi. Ul,. Pcnyiaran haruslah memperhatikan tulang punggung 
infrastruktur ini. Setidak-tidaknya harus ada akornodasi, paling tidak 
dalam bentuk konvcrgensi teknolcgi; konvergensi teknologi antara 
clektronika, kcmputcr, tclekornunikasi, dan penyiaran sendiri. Hal-hal 
sepcrti ini tidak tcrlihat di dalarn Rancangan Undang-undang. 

Bila diteliri baik-baik, pasal-pasal yang mengatur berbagai 
pelarangan amat dom.nan di dalarn Rancangan Undang-undang 
tentang Penyiaran. Paclahal UU Penyiaran narus mencerminkan 
keseirnbangan antara kebebasan dan pernbatasan. 

Rancangan Undang-undang ini terdiri atas 58 pasal, dari padanya, 
ada 22 pasal yang diatur dengan Pcraturan Pemcrintah (PP), suatu 
jurnlah yang kurang proporsional, Mcncrima dan memberlakukan 
suatu UU dcngan PP sebanyak itu bisa menirnbulkan kesan, UlJ itu 
har.ya berlaku karena Pcraturan Pemerintah, Lalu dirnana sebenarnya 
lctak l.ekuatan hukum UU itu sendiri. Scbagai contoh dapat 
dikemukukan pada aria :�1ng tercantum dalam Pasal 36 ayat (4) 
maupun dalarn dalarn Pasal 37 ayar (2), apakah sedemikian peniing 
dan kurang percayanya Pcrncr intah terhadap Lembaga-lcmbaga 
Penyiaran Swasta, sehinngu masalah tentang kinerja teknik dan sarana 
teknik siaran ataupun tentang pe11ggunaart sistern pemancaran radio 
siaran dan tclevisi harus diatur dengan Peraturan Pemerintah 7. 
Bukaukah halhal y·a11g bersifat tcknik dan tchnologi pcnyiaran 
tersebut leblh oaik discrahkan kepada lernbaga-Icmbaga penyiaran iru 
sendiri. Dcngan dernikian akan tcrjadi sL1at11 persaingan y·ang sehat 
dalarn rangka penmgkatan mutu siaran. 

Itulah bcberapa catatan sebagai Pemandangan Umum Fraksi 
Partui Dcmokrasi Indonesia terhadap Rancangan Undang-undang 
tentang Penyiaran. 

Fraksi Partai Dernokrasi Indonesia berkesimpulan : Mengingat 
penringnya CU rcntang Pcnyiaran itu, maka sebaiknya pembahasan 
Rancangan Undang-undang ini selanjutnya diserahkan kepada sebuah 
Panitia Khusus (Pansus) yang diberi waktu cukup untuk me 
laksanakan tugasnya, sehingga pada akhirnya kita akan "men 
dapatkan hasi I yang terbaik bagi kepentingan bangsa, negara, dan 
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Namun demikian, sesuai dengan karakter media televisi yang 
audio visual, efeknya yang lebih kompleks dibandingkan media 
radio, maka beberapa pasal dari Rancangan Undang-undang 
tentang Penyiaran tersebut memang secara khusus mengatur siaran 
televisi. 

Berkaitan dengan pendapat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia 
mengenai campur tangan Pemerintah yang dinilai terlalu banyak 
dalam mengatur substansi Rancangan Undang-undang dan diskrimi 
natif terhadap TV Swasta, dapat dijelaskan bahwa karena penyiaran 
menyangkut hajat hidup orang banyak, maka dikuasai oleh Negara 
dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah. 

Adanya campur tangan Pemerintah dalam hal ini adalah demi 
melindungi kepentingan masyarakat banyak. 

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia menyarankan agar dalam 
konsideran dimuat filosofis dan sosiopolitik, serta Fraksi Persatuan 
Pembangunan menyarankan agar konsideran mencakup pesan 
peningkatan nilai religius, keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan 
Yang Maha Esa. Sedangkan Fraksi ABRI menyarankan rangkaian 
konsideran, diktum dan penjelasan Rancangan Undang-undang harus 
Iebih dibulatkan agar menjadi satu pemikiran yang sistimatis dan 
konsisten. 

Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa hal-hal yang 
berkaitan dengan konsideran hampir selalu menjadi bahan diskusi 
yang menarik. Terhadap saran-saran tersebut Pemerintah bersedia 
untuk membahas lebih lanjut, namun kiranya bahasan mengenai 
konsideran dapat dilakukan secara proporsional serta berpegang pada 
pedoman yang selama ini menjadi acuan. 

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia menganggap peraturan 
pelaksana sebagai pelaksanaan Undang-undang tentang Penyiaran 
secara kuantitatif terlalu banyak, menimbulkan kesan bahwa Undang 
undang tentang Penyiaran hanya berlaku karena peraturan pelaksana, 
sementara itu Fraksi ABRI menyatakan seyogyanya pasal-pasal yang 
masih memerlukan penjabaran dalam bentuk peraturan pelaksana 
hanyalah hal-hal yang mengatur masalah yang bersifat teknis 
administratif, sedangkan hal-hal yang dapat berakibat pada hajat 
hidup orang banyak atau dapat berdampak pada sosial budaya dan 
sosial politik yang luas, seyogyanya dibuatkan pasal-pasalnya dalam 
Undang-undang tentang Penyiaran ini. 

Atas saran-saran tersebut, Pemerintah sependapat dengan Fraksi 
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9. Undang-undang tentang Penyiaran ini harus dapat menciptakan 
keserasian dan keseimbangan dalam hak, kewajiban dan tanggung 
jawab antara Pemerintah, masyarakat penyiaran dan masyarakat 
umum serta diantara masyarakat penyiaran itu sendiri, sehingga 
bentuk dan sifat "free fight liberlism" maupun monopolistis dapat 
dihindari. 

I 0. Undang-undang ten tang Penyiaran ini sebagai salah satu 
penjabaran dari Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 hendaknya 
jangan sampai memberikan peluang ke arah penyiaran yang 
menghembuskan angin kebebasan untuk kebebasan. Penyiaran 
justeru harus memberi manfaat yang besar bagi kepentingan 
pendidikan, pembinaan budi pekerti luhur, dalam rangka 
merangsang kemampuan berpikir serta pengembangan imajinasi, 
partisipasi dan kreatifitas khususnya kepada generasi muda 
bangsa kita dalam pembangunan. 

11. Prosentasi siaran produk dalam negeri harus lebih besar dari 
produksi luar negeri, namun tidak hanya bersifat kuantitatif tetapi 
juga kualitatif. 

12. Adanya harapan agar Rancangan Undang-undang tentang 
Penyiaran bermuatan secara normatif untuk mengatur tata 
aturan penyiaran yang fleksibel. 

Kedua, hal-hal yang menurut hemat Pemerintah yang masih 
perlu diberikan penjelasan Jebih lanjut, diusahakan merangkumnya 
dari Pemandangan Umum Fraksi-fraksi yang disampaikan pada 
tanggal 10 Juni 1996 yang baru lalu. 

Dalam ha! ini, dengan sendirinya sifat Jawaban Pemerintah 
berikut ini merupakan kelanjutan dari Keterangan Pemerintah yang 
telah disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan pada tanggal 6 Mei 
1996. Dengan tetap mengacu kepada penjelasan tersebut, maka 
Pemerintah ingin memberikan jawaban sebagai berikut: 

Menanggapi pendapat dari Fraksi Persatuan Pembangunan dan 
Fraksi ABRI yang menyatakan bahwa materi Rancangan Undang 
undang tentang Penyiaran secara keseluruhan terlalu berat kepada 
televisi, Pemerintah ingin memberikan penjelasan bahwa yang 
dimaksud dengan penyiaran dalam Rancangan Undang-undang 
tentang Penyiaran ini, mencakup penyiaran radio dan televisi, 
yang melalui pasal-pasalnya secara seimbang mengatur ketentuan 
ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh kedua media. 
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dan Fraksi Karya Pembangunan sudah terumuskan secara konsisten, 
namun apabila dianggap masih perlu penyempumaan dapat dibicara 
kan lebih lanjut. 

Menanggapi saran Fraksi ABRI agar fungsi penyiaran pada 
Pasal 4 Rancangan Undang-undang dipadatkan pada 4 hal, yaitu 
pemantauan perkembangan atas pengumpulan informasi, pengem 
bangan kesepakatan atau konsensus, sosialisasi dan penerusan nilai 
serta hiburan yang mengembangkan kreatiafitas serta apakah 
lembaga penyiaran swasta harus melaksanakan keseluruhan 
fungsi sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 Rancangan Undang 
undang atau sebagian saja, atas saran Fraksi ABRI tersebut dapat 
dijelaskan sebagai berikut : 

Bahwa Pasal 4 tersebut disusun berdasarkan fungsi media massa 
pada umumnya yaitu penerangan, pendidikan dan hiburan. 
Keseluruhan fungsi-fungsi sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 
harus dilaksanakan baik oleh lembaga penyiaran pemerintah 
maupun lembaga penyiaran swasta yang tercermin dalam pola acara 
siaran. 

Menanggapi usu! Fraksi Karya Pembangunan agar kesan 
superioritas Pemerintah harus tergantikan dengan prinsip kemitraan, 
dapat dijelaskan bahwa prinsip kemitraan berpihak pada keterkaitan 
antara lembaga penyiaran pemerintah dan lembaga penyiaran swasta 
sebagai sistem dan sub sistem penyiaran. Hal ini berarti bahwa 
beban yang dipikul oleh lembaga penyiaran swasta misalnya sebagai 
penyampai pesan pembangunan dan pencerdasan kehidupan bangsa 
dalam berbagai bentuk acara, dengan sendirinya melekat pula pada 
lembaga penyiaran swasta. Sebagai sub sistem dengan sendirinya 
lembaga penyiaran swasta harus pula turut dalam setiap gerak langkah 
yang mengutamakan kepentingan nasional. 

Pemerintah menghargai dan berterima kasih terhadap pendapat 
dari Fraksi Karya Pembangunan yang mengusulkan pembentukan 
Badan Hukum Publik (misalnya Badan Penyiaran Nasional) yang 
mempunyai kewenangan untuk menguasai hak penyiaran dan 
mengatur sumber pembiayaan bagi lembaga penyiaran pemerintah, 
baik yang bersumber dari APBN dan iuran penyiaran/televisi dari 
masyarakat. Hal ini mencerminkan keinginan untuk mengambil 
langkah-langkah yang lebih mantap dalam mengupayakan agar 
lembaga penyiaran pemerintah dapat lebih mengoptirnalkan 
penyelenggaraan siaran radio dan televisi dalam mengemban misinya 
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Karya Pembangunan bahwa walaupun Rancangan Undang-undang 
tentang Penyiaran banyak mendelegasikan materi tertentu dalam 
peraturan pelaksana, tidaklah berarti akan dikeluarkan peraturan 
pelaksana sebanyak 22 buah. 

Hal ini karena setiap substansi yang didelegasikan tidak harus 
diatur dengan satu peraturan pelaksana, akan tetapi sepanjang 
beberapa substansi yang didelegasikan dapat digabung di dalam satu 
peraturan pelaksana, maka tidak menutup kemungkinan dituangkan 
dalam satu peraturan pelaksana. 

Apabila dikhawatirkan terdapat materi-materi tertentu yang 
seharusnya merupakan muatan Undang-undang dan perlu dimasukkan 
dalam Rancangan Undang-undang ini, maka Pemerintah bersedia 
membahas Jebih lanjut dalam Pembicaraan Tingkat Ill. 

Mengenai saran Fraksi Karya Pembangunan yang menyatakan 
perlunya pcnyesuaian agar penamaan dan judul tidak terbatas 
penyiaran radio dan televisi saja tetapi juga dapat meng 
akomodasikan sistern-sistem baru, khususnya terkait dengan 
penyatuan teknologi komputer dan telekomunikasi, dapat kami 
jelaskan sebagai berikut : 

Walaupun penamaan dan judul Rancangan Undang-undang int 
dalam diktum Menetapkan adalah Undang-undang tentang Penyiaran, 
namun sebenarnya diharapkan akan dapat mengakomodasikan sistern 
sistem baru di bidang inforrnasi antara lain adanya sistem yang 
merupakan penyatuan (konvergensi) penyiaran, komputer dan 
telekomunikasi. 

Untuk dapat mengakomodasikan sistem-sistem baru tersebut 
memang diperlukan penyesuaian mengenai ketentuan-ketentuan 
yang dirumuskan terrnasuk kemungkinan penyesuaian judul dan 
penamaannya. Untuk itu Pemerintah bersedia membicarakannya lebih 
Jan jut dalam Pembicaraan Tingkat III. 

Menanggapi apa yang dikemukakan oleh Fraksi Partai Demokrasi 
Indonesia dan Fraksi Karya Pembangunan yang menginginkan perlu 
diupayakan agar antara asas, tujuan, fungsi dan arah penyelenggaraan 
siaran terumuskan secara konsisten, misalnya penekanan pada 
aspek politik pada fungsi tercakup pendapat umum, budaya, hiburan, 
ekonomi dan olahraga, dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Menurut Menteri pasal 2, 3, 4 dan 5 mengenai asas, tujuan, 
fungsi dan arah menurut Rancangan Undang-undang tentang 
Penyiaran yang dikemukakan oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia 
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penjualan saham (go public), dapat kami jelaskan bahwa dalam 
pendirian lembaga penyiaran swasta selain hanya oleh Warga Negara 
Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, modalnya harus 
sepenuhnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia atau oleh Badan 
Hukum yang seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara 
Indonesia. 

Dalam hal lembaga penyiaran swasta memerlukan tambahan 
modal untuk pengembangan usaha dan peningkatan pelayanan 
kepada masyarakat, maka pemenuhan modal berikutnya dapat 
ditempuh melalui penawaran ke pasar modal. 

Penjualan saham melalui pasar modal tidak tertutup bagi Warga 
Negara Asing namun apabila lembaga penyiaran swasta akan 
melakukannya melalui pasar modal harus mendapat persetujuan 
Pemerintah. Persetujuan Pemerintah dimaksud sebagai sarana 
untuk mencegah beralihnya kepemilikan lembaga penyiaran swasta ke 
satu tangan atau kelompok atau ke tangan Warga Negara Asing. 

Dengan demikian lembaga penyiaran swasta akan tetap ber 
orientasi kepada kepentingan nasional. Menanggapi pandangan dan 
menjawab pertanyaan dari Fraksi Karya Pembangunan mengenai 
siaran berlangganan, dapat disampaikan sebagai berikut : 

Kegiatan penyelenggaraan siaran berlangganan juga termasuk 
kategori penyiaran sehingga termasuk yang diatur dalam Rancangan 
Undang-undang ini. 

Namun karena siaran berlangganan tidak diterima secara bebas 
oleh masyarakat dan acara siaran yang disalurkan pada umumnya 
bersumber dari lembaga penyiaran atau dari rumah produksi, maka 
penyelenggara siaran berlangganan tidak sama dengan lembaga 
penyiaran sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 7 Rancangan 
Undang-undang ini. 

Terkait dengan saran mengenai keberadaan penyelenggara siaran 
berlangganan perlu diatur lebih mendalam menyangkut pengertian 
televisi berlangganan, televisi kabel, televisi satelit, tentang izinnya, 
tentang tanggung jawabnya dan tentang sensor, monitoring, dan 
sebagainya, Pemerintah sepakat dengan saran Fraksi Karya 
Pembangunan. 

Menyangkut eksistensi dari kepemilikan antena parabola perlu 
dijelaskan bahwa kepemilikan perangkat khusus penerima siaran 
termasuk pemanfaatan antena parabola telah diatur dalam Pasal 38 
Rancangan Undang-undang ini. 
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sebagaimana ditetapkan dalam Rancangan Undang-undang tentang 
Penyiaran. Sedangkan mengenai usul dari Fraksi Partai Demokrasi 
Indonesia untuk mengubah lembaga penyiaran pemerintah menjadi 
lembaga penyiaran negara, Pemerintah menyampaikan penghargaan 
atau usulan tersebut. 

Namun karena hal yang diusulkan oleh Fraksi Karya 
Pembangunan dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia tersebut sating 
berkait dan mencakup bidang yang cukup luas, Pemerintah 
rnengusulkan untuk membahasnya dalam Pembicaraan Tingkat Ill. 

Berkcnaan dengan pendapat Fraksi ABRI yang menyatakan 
bahwa lembaga penyiaran pemerintah secara struktural tidak berada 
di bawah Departemen Penerangan sehingga dapat menjelaskan, 
bahwa lembaga penyiaran pemerintah secara struktural dan 
fungsional berada di bawah Departemen Penerangan. Bantuan 
Pemerintah yang diberikan kepada lembaga penyiaran pemerintah 
bukan merupakan penyertaan modal Pemerintah tetapi karena mrsi 
utama lembaga penyiaran pemerintah adalah mengembang misi 
Pemerintah. 

Untuk melaksanakan misi tersebut diperlukan biaya yang 
sangat besar yang tidak mungkin dipikul sendiri oleh lembaga 
penyiaran pemerintah. 

Dengan demikian, meskipun mendapat bantuan dari Pemerintah 
lembaga penyiaran pemerintah tidak dapat dikatagorikan sebagai 
BUMN. 

Menanggapi pendapat Fraksi Persatuan Pembangunan yang 
menyatakan bahwa menurut pemahaman sebagian masyarakat, Pasal 
9 ayat (3) dinilai membatasi hak-hak masyarakat berkiprah dalam 
pembangunan, khususnya dalam bidang penyiaran, dapat kami 
jelaskan bahwa : Pemerintah tidak bermaksud untuk membatasi hak 
hak masyarakat berkiprah dalam pembangunan, khususnya dalam 
bidang penyiaran. 

Dalam hal ini Pemerintah sependapat dengan Fraksi Karya 
Pembangunan, bahwa bagi masyarakat termasuk kelompok 
keagamaan tetap terbuka kesempatan untuk menyelenggarakan 
penyiaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku, melalui pembentukan Badan Hukurn. 

Menjawab pertanyaan Fraksi Persatuan Pembangunan dan Fraksi 
Karya Pcmbangunan tentang adanya kemungkinan masuknya modal 
asing dalam lembaga penyiaran swasta dan kemungkinan adanya 
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fungsi tersebut. Hal ini telah dibuat dalam Pasal 4 Rancangan 
Undang-undang tentang Penyiaran. 

Pemerintah menghargai usul Fraksi Persatuan Pembangunan yang 
menginginkan agar siaran niaga : 
a. tidak merangsang masyarakat untuk terjerumus pada pola hidup 

konsumerisme; 
b. tidak mengiklankan barang, makanan, minuman yang diharam 

kan oleh agama; 
c. tidak menampilkan/memuat hal-hal yang bertentangan dengan 

sya'riat dan rasa kesusilaan masyarakat. 
d. mendorong untuk tumbuhnya minat masyarakat didalam 

penggunaan dan mencintai produksi dalam negeri. 

Pemerintah juga sependapat dengan keinginan Fraksi Persatuan 
Pembangunan agar siaran-siaran agama tidak diselingi dengan siaran 
iklan. Terhadap usul-usul ini Pemerintah bersedia membahasnya pada 
pembahasan tingkat selanjutnya. 

Menanggapi saran Fraksi Persatuan Pembangunan agar ada 
kriteria yang jelas dari acara-acara kenegaraan serta berapa kali dan 
jam-jam berapa diharuskan merelai siaran berita dapat kami jelaskan 
sebagai berikut ; 

Siaran Kenegaraan adalah acara siaran langsung atau tidak 
langsung/siaran tunda dari suatu tempat kejadian yang dihadiri oleh 
Presiden, Wakil Presiden atau Pejabat Tinggi negara lainnya, dan atau 
peristiwanya yang memiliki nilai penting secara nasional untuk 
diketahui secara luas oleh masyarakat. 

Sesuai dengan ketentuam umum Pasal I butir 4 Rancangan 
Undang-undang tentang Penyiaran disebutkan bahwa siaran sentral 
adalah siaran tertentu yang diselenggarakan oleh lembaga 
penyiaran pemerintah dari suatu tempat yang selanjutnya 
dipancarteruskan oleh seluruh jaringan penyiaran ke seluruh wilayah 
negara Republik Indonesia. 

Mengenai berapa kali siaran kenegaraan yang wajib direlai oleh 
lembaga pcnyiaran swasta sangat tergantung kepada peristiwa 
kenegaraannya sendiri. Namun karena masalah relai siaran berita 
sangat bersifat teknis, kiranya Fraksi Persatuan Pembangunan 
sepakat dengan Pemerintah untuk mengaturnya dalam Peraturan 
Pemerintah. 
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Mengenai siaran berlangganan dan cyber broadcast melalui 
internet termasuk sistem multi media melalui jaringan telepon dan 
kabel/serat optik di masa depan, Pemerintah bersedia untuk 
membahasnya lebih lanjut dalam Pembicaraan Tingkat III. 

Mengenai pengalihan bahasa Indonesia dari film asing dan 
telenovela sebagaimana dikemukakan oleh Fraksi Persatuan 
Pembangunan, dapat dijelaskan bahwa ha! itu memang sudah diatur 
dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan 
Usaha Perfilman. 

Pemerintah dapat memahami kekhawatiran Fraksi Persatuan 
Pembangunan tentang dampak dari alih bahasa/dubbing yang akan 
menghilangkan jarak kultural antara film-film asing dan pernirsanya, 
dan menghargai saran dari Fraksi Persatuan Pembangunan, Fraksi 
Karya Pembangunan dan Fraksi ABRI yang menyatakan agar mata 
acara yang akan disulih suarakan dilakukan secara selektif. Untuk itu 
Pemerintah terbuka mendiskusikannya pada Pernbicaraan Tingkat Ill. 

Sehubungan dengan saran Fraksi Karya Pembangunan yang 
menyatakan bahwa penayangan acara-acara siaran harus disesuaikan 
dengan usia khalayak sasaran serta disiarkan pada waktu yang tepat, 
dan klasifikasi siaran perlu diatur secara rinci untuk melindungi 
penonton/pendengar khususnya anak-anak, Pemerintah menyambut 
baik pemikiran tersebut dan hal ini telah tertampung pada Pasal 29 
dan Pasal 30 Rancangan Undang-undang tentang Penyiaran. 

Mengenai saran Fraksi Persatuan Pembangunan agar ada 
pengaturan yang tegas dan jelas tentang prosentase siaran niaga, 
sehingga lembaga penyiaran dapat mengoptimalkan pesan, fungsi dan 
misinya dengan baik, dapat dijelaskan bahwa Pemerintah sependapat 
dengan saran tersebut dan ha! ini telah tercantum dalam Pasal 32 
Rancangan Undang-undang tentang Penyiaran. 

Adapun saran Fraksi Persatuan Pembangunan agar pola acara 
siaran diatur secara berimbang karena selama ini porsi hiburan 
dianggap lebih mendominasi pola acara siaran, dapat dijelaskan 
bahwa Menteri sependapat bahwa pola acara siaran dapat diatur 
secara berimbang antara porsi penerangan, pendidikan dan hiburan. 
Pada dasarnya dalam penyajian siaran, fungsi-fungsi penerangan, 
pendidikan dan hiburan tidak dapat dipisahkan secara tegas, sehingga 
di dalam setiap penyaj ian siaran terdapat keterkaitan antara fungsi- 

463 



dalam bentuk rekaman video atau yang akan disiarkan secara 
langsung sehingga memudahkan pertukaran acara diantara berbagai 
lembaga penyiaran di dalam negeri maupun di luar negeri. 

Dewasa ini terdapat 3 standar sistem di bidang penyiaran televisi 
di seluruh dunia yaitu sistem PAL, NTSC dan SECAM. Indonesia 
telah menetapkan sistem PAL B sebagai pilihan sistem yang 
digunakan di Indonesia dengan pertimbangan bahwa sistem PAL B 
digunakan secara luas di negara-negara tetangga (beberapa negara 
ASEAN, Australia dan New Zealand) dan mengingat sistem PAL 
B adalah sistem yang merupakan penyempurnaan terhadap sistcm 
NTSC dan SECAM. 

Di masa depan diperkirakan masih akan muncul sistem- 
sistem penyiaran televisi baru khususnya terkait dengan per- 
kembangan teknologi digital. 

Pemerintah juga perlu menetapkan sistem televisi digital dengan 
standar kerja teknis yang paling baik dan menguntungkan bagi 
Indonesia, baik dilihat dari aspek kemudahan dan kemurahan dalam 
pengadaan pesawat penerimanya, penggunaannya secara luas di 
negara tetangga maupun dalam rangka pertukaran paket-paket acara 
siaran dengan negara-negara lain, khususnya dengan negara tetangga. 
Perlu kiranya dijelaskan bahwa pengaturan kinerja teknik dari sarana 
sarana teknik yang digunakan di Indonesia mengacu kepada standar 
yang direkomendasikan secara internasional. 

Menjawab pertanyaan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia tentang 
pengaturan tata krama dalam Undang-undang, dapat dijelaskan 
bahwa pengaturan tata krama ataupun kode etik siaran dalam 
Undang-undang tentang Penyiaran adalah bersifat arahan bagi 
penyelenggara penyiaran untuk menyusun kode etik sebagai panduan 
dalam pelaksanaan siaran. 

Adapun penyusunan kode etik siaran tersebut akan dilakukan 
oleh organisasi profesi yang bersangkutan. 

Tentang perlunya Kode Etik Siaran yang disarankan oleh 
Fraksi Persatuan Pembangunan dan Fraksi Karya Pembangunan 
dapat dijelaskan, bahwa sesuai dengan Pasal 41 ayat (2) Rancangan 
Undang-undang tentang Penyiaran diperlukan suatu institusi yakni 
Dewan Kehormatan Kode Etik Siaran yang fungsinya antara lain 
memberikan pertimbangan terhadap kebijaksanaan penyiaran 
sebagaimana yang akan dituangkan dalam Kode Etik Siaran. Perlu 
ditambahkan Kode Etik Siaran merupakan ikrar, tekad operasio- 
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Menjawab pertanyaan dari Fraksi Persatuan Pembangunan 
mengenai izin untuk membuat berita, perlu kami jelaskan bahwa 
yang dicantumkan dalam Pasal 27 ayat (I) adalah lembaga penyiaran 
swasta dapat melaksanakan siaran berita berdasarkan iz.in dari 
Pemerintah. 

Pemerintah berpendapat bahwa perlunya izin untuk melaksanakan 
siaran berita mengingat mata acara siaran berita adalah kegiatan 
jurnalistik yang sangat erat kaitannya dengan tanggung jawab dan 
kredibilitas sebuah lembaga penyiaran. 

Hal ini sejalan dengan Keterangan Pemerintah dihadapan Rapat 
Paripurna DPR RI pada tanggal 6 Mei 1996 bahwa perlunya izin dari 
Pemerintah untuk menyelenggarakan 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 
(penanggung jawab) pemberitaannya. 

Dengan demikian, persyaratan izin untuk melaksanakan siaran 
berita sama sekali tidak bertujuan memberatkan lembaga penyiaran 
swasta. 

Terhadap pertanyaan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia 
mengenai apakah sedemikian penting dan kurang percayanya 
Pemerintah terhadap lembaga-lembaga penyiaran swasta sehingga 
masalah tentang kinerja teknik dan sarana teknik siaran ataupun 
penggunaan sistem pemancaran radio siaran dan televisi harus 
diatur dengan Peraturan Pemerintah dan bukankah hal-hal yang 
bersifat teknik dan teknologi penyiaran tersebut lebih baik 
diserahkan kepada lembaga-lembaga penyiaran itu sendiri. 

Perlunya Pemerintah menetapkan sistem dan kinerja teknik dari 
sarana teknik siaran adalah dengan pertimbangan bahwa Indonesia 
perlu menetapkan standar sistem yang digunakan diantara berbagai 
pilihan sistem yang sudah digunakan maupun akan digunakan di masa 
depan diseluruh dunia, agar masyarakat mendapat pelayanan siaran 
dengan kualitas teknik yang terbaik, dan agar industri dalam negeri 
dapat memproduksi pesawat radio dan televisi yang sesuai dengan 
standar yang ditetapkan sehingga harga jualnya menjadi murah. 
Disamping itu adanya pengaturan mengenai sistem dan kinerja 
tersebut akan menciptakan suatu standar acara yang diproduksi 
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dalam Undang-undang dapat berlaku efektif, Pemerintah dengan 
memperhatikan berbagai aspirasi yang hidup selama pembahasan, 
akan memperhatikan dengan sungguh-sungguh atas saran tersebut, 
dan akan mengatur penyelesaiannya sesuai dengan saran Fraksi 
Karya Pembangunan. 

2. Pembicaraan Tingkat ill alas RUU tentang Penyiaran 
RUU tentang Penyiaran telah disampaikan dengan Amanat 

Presiden Nomor R.03/PU/111/1996 tanggal 4 Maret 1996. Setelah 
melalui pembahasan Tingkat I dan Tingkat II, Rancangan Undang 
undang tentang Penyiaran mulai dibahas secara efektif di Tingkat 
III oleh Sebuah Panitia Khusus yang beranggotakan 62 orang, 
mulai tanggal 3 Juli 1996 yang didahului dengan penyusunan Daftar 
lnventarisasi Masalah yang disampaikan oleh Fraksi-fraksi dan 
Rapat Dengar Pendapat Umum sebagai upaya menyerap aspirasi 
masyarakat penyiaran. 

Pansus mengadakan Rapa! Kerja dengan Pemerintah yang 
diwakili Menteri Penerangan dimulai tanggal 26 Agustus 1996 sampai 
dengan tanggal 5 September 1996. Arahan dari Rapat Kerja Pansus 
tersebut, dibahas secara mendalam pada Rapat Panitia Kerja, Tim 
Perumus, Tim Kecil, dan Tim Sinkronisasi yang dimulai tanggal 9 
September 1996 dan direncanakan semula memerlukan waktu 17 hari. 

Namun demikian temyata waktu yang diperlukan Panitia Kerja 
tersebut dirasakan belum mampu menyelesaikan seluruh materi yang 
akan ditampung dalam Rancangan Undang-undang tentang Penyiaran, 
karena beberapa faktor antara lain : 

I. Panja harus membahas dan memasukan pengaturan yang 
ditugaskan oleh Pansus tentang : 
a. Teknologi baru yang semakin berkembang yang dikategori 

kan dalam Lembaga Penyelenggara Siaran Khusus yang 
terdiri dari 12 jenis dan akan terus berkembang dengan 
pesat dimasa depan; 

b. Lembaga Non Struktural yang menjadi pendamping 
Pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengendalian 
penyiaran; 

c. Sanksi administrasi dan pidana terhadap pelanggaran di 
bidang penyiaran. 
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nal siaran, yang disusun dan disepakati oleh para penyelenggara 
penyiaran yang tergabung dalam organisasi profesi penyiaran. 

Menjawab pertanyaan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia 
tentang peran serta masyarakat dalam penyiaran dapat dijelaskan 
bahwa peran serta masyarakat tersebut dapat diwujudkan dalam 
berbagai bentuk kegiatan antara lain seperti yang tercantum dalam 
Pasal 46 ayat (2). 

Terhadap saran Fraksi ABRI agar sanksi administratif dibuatkan 
pada Bab dan Pasal tersendiri serta saran maupun pertanyaan Fraksi 
Persatuan Pembangunan agar sanksi dari pelanggaran tidak sampai 
menutup atau membubarkan lembaga penyiaran tersebut, tetapi 
sanksinya diberikan kepada penanggung jawab masing-rnasing 
lembaga penyiaran, dapat dijelaskan bahwa Rancangan Undang 
undang tentang Penyiaran ini sebelum disampaikan kepada DPR, 
telah dibahas dan dikoordinasikan dengan instansi-instansi terkait, 
termasuk instansi Kepolisian, HANKAM, Kejaksaan Agung dan 
Departemen Kehakiman. 

Penempatan sanksi administratif dalam Bab X Ketentuan Pidana 
dilakukan sesuai kelaziman, seperti halnya dalam Undang-undang 
Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman. Namun demikian, 
Pemerintah bersedia untuk membahas dan menyempurnakannya 
lebih lanjut dalam Pembicaraan Tingkat III. 

Pemerintah menyambut dengan baik saran-saran Fraksi Karya 
Pembangunan tentang terciptanya iklim berproduksi, yaitu ; 
a. Perlu disediakan perlindungan dan dukungan berupa penetapan 

iklim yang sehat kepada produsen program agar mereka dapat 
menciptakan program yang inovatif dan berkualitas tinggi. 

b. Perlu memuat pokok-pokok materi tentang ratio produksi lokal 
dengan produksi asing tentang dukungan permodalan, dukungan 
teknis, pengembangan sumber daya manusia, menumbuh 
kembangkan apresiasi. 

c. Negara harus mempunyai hal-hal yanga menyangkut penyiaran, 
sedangkan pemerintah perlu membina, mengatur, dan mengarah 
kan produk-produk dari penyiaran yang bermanfaat bagi 
pembangunan bangsa dan negara. 

Menanggapi saran Fraksi Karya Pembangunan agar penerbitan 
Peraturan Pemerintah jangan tcrlampau lama dari saat diundangkan 
nya Rancangan Undang-undang ini, schingga ketentuan yang ada 
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tanggal 2 September 1996 telah disetujui untuk diteruskan kepada 
Tim Perumus dengan rumusan sebagai berikut : 
"Lembaga Penyiaran Asing yang menyelenggarakan siaran 
internasional yang memasarkan siarannya di Indonesia melalui 
perangkat khusus penerima siaran hanya dapat melakukannya melalui 
kerjasama dengan badan usaha berbadan hukum Indonesia 
berdasarkan ijin Pemerintah". 

Setelah membahas materi dan pasal-pasal lainnya pada saat 
Rapa! Panitia Kerja hampir selesai diadakan penyisiran ulang sebelum 
diserahkan kepada Tim Perumus, Pasal tersebut diangkat kembali 
oleh Anggota Panitia Kerja dan setelah rumusan tersebut memang 
dapat membuka peluang tumbuh kembangnya badan hukum yang 
mengadakan kerjasama dengan Lembaga Penyiaran Asing, yang 
kegiatan usahanya hanya menyelenggarakan siaran internasional dan 
untuk konsumsi dalam negeri di Indonesia dan hanya berorientasi 
kepada aspek bisnis semata-mata tanpa mengindahkan norma-norma 
budaya Pancasila yang kita junjung tinggi bersama. Setelah melalui 
pembahasan dan perumusan yang cukup lama akhirnya disepakati 
rumusan sebagai berikut : 
"Lembaga Penyiaran Asing dan Kantor Serita Asing yang melakukan 
liputan siaran di Indonesia baik siaran langsung maupun dalam bentuk 
rekaman video harus mengikuti ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku'', 

Materi-materi lain yang mengalami perubahan untuk disepakati 
dan diputuskan dalam Sidang Panitia Khusus adalah : 

I. Pasal I butir 6 Siaran Bersama. 
Dalam Rapat Kerja Panitia Khusus yang pertama mengenai 

materi ini tidak dibahas sama sekali karena memang tidak terdapat 
dalam usulan Fraksi-fraksi, akan tetapi pada Rapat Kerja Tim 
Sinkronisasi menyadari bahwa mengenai Siaran Bersama ini sama 
sekali belum tercermin ataupun tertuangkan di dalam Batang Tubuh. 
Oleh karena itu Tim Sinkronisasi telah merumuskan serta 
menempatkannya di dalam Bab IV Pelaksanaan Siaran, Bagian Ke 
V Pasal 3 6 ayat (I) dan ayat (2). Setelah rumusan dan ayat serta 
penjelasannya diteliti, ternyata rumusan definisi di dalam Ketentuan 
Umum perlu ada sedikit perubahan sehingga rumusan baru yang 
telah disetujui oleh Sidang Panitia Kerja tanggal 4 Desember 1996 
adalah sebagai berikut : 
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2. RUU ini harus menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuh 
kembangnya lembaga penyiaran di Indonesia, 

3. Konsumen/masyarakat pemirsa dan pendengar harus terlindungi 
dari akibat negatif di bidang penyiaran. 

Bertitik tolak dari pemikiran tersebut, dalam membahas 
Rancangan Undang-undang tentang Penyiaran Pansus telah sepakat 
untuk menghasilkan Rancangan Undang-undang yang dapat me 
menuhi kepentingan semua lapisan masyarakat, baik yang mengelola 
maupun yang menikmati penyiaran. 

Dalam membahas dan merampungkan rumusan materi, Panitia 
Kerja telah mempergunakan waktu 48 (empat puluh delapan) hari 
kerja, dari rencana 17 (tujuh belas) hari kerja, sehingga secara 
keseluruhan Pansus telah mempergunakan 78 (tujuh puluh delapan) 
hari kerja dari 40 (empat puluh) hari kerja yang direncanakan. 

Tambahan materi baru adalah Lembaga Penyelenggara Siaran 
Khusus, yang dalam naskah Rancangan Undang-undang disebutkan 
sebagai Lembaga Penyelenggara Siaran Berlangganan. Panitia Kerja 
berpendapat bahwa masih banyak jenis-jenis siaran yang belum 
terwadahi dalam bagian ini bila yang diundangkan hanya Lembaga 
Penyelenggara Siaran Berlangganan. 

Untuk menampung semua jenis-jenis penyiaran dimaksud baik 
yang telah ada maupun yang mungkin akan muncul pada masa yang 
akan datang, maka Panitia Kerja sepakat untuk menampung seluruh 
jenis-jenis penyraran tersebut dalam suatu wadah Lembaga 
Penyelenggara Siaran Khusus. Dengan penambahan materi ini 
sekaligus dapat menjawab harapan-harapan masyarakat atas 
jangkauan Rancangan Undang-undang Penyiaran ini ke masa 
depan sejalan dengan perkembangan teknologi elektronika dan 
penyiaran. Konsekuensi dari penambahan tersebut maka Panitia 
Kerja berpendapat pengertian siaran dalam Ketentuan Umum per!u 
ada penyesuaian sehingga rumusan barunya adalah sebagai berikut : 
"Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dengan bentuk suara, 
gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk gratis dan 
karakter lainnya yang dapat diterima melalui pesawat penerima siaran 
radio, televisi atau perangkat elektronik lainnya yang bersifat 
interaktif maupun tidak dengan atau tan pa alat bantu". 

Materi berikutnya adalah Pasal 19 ayat (6), yang sekarang 
menjadi Pasal 27 ayat (6), yang mana pada Rapat Panitia Khusus 
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4. BP3N 
Karena dirasa perlu adanya suatu badan yang mendampingi 

Pemerintah dalam hal pembinaan dan pengendalian penyiaran, maka 
pada awal Rapa! Panitia Khusus FKP telah mengusulkan suatu Badan 
dimaksud dengan nama BPN atau Badan Penyiaran Nasional. 
Senada dengan itu, FPP juga mengusulkan hal yang sama dengan 
nama Lembaga Penyiaran Intemasional atau Lembaga Penyiaran 
Indonesia. 

Dalam pembahasan Sidang Panitia Kerja yang juga menyita 
waktu cukup lama, akhimya telah disepakati suatu Badan dimaksud 
dengan nama dan rumusan sebagai berikut : 
"Badan Pertimbangan dan Pengendalian Penyiaran Nasional yang 
selanjutnya disingkat dengan BP3N adalah Lembaga Non Struktural 
yang merupakan wadah kerjasama sebagai wujud interaktif, positif 
antara penyelenggara penyiaran, Pemerintah dan masyarakat dalam 
membina pertumbuhan dan perkembangan penyiaran nasional". 

Pencerminan dari muatan ini dituangkan dalam Bab VI 
Pembinaan, Panitia Kerja berpendapat dengan adanya BP3N, dengan 
peran dan fungsinya, maka judul Bab VI perlu disesuaikan. Akhirnya 
Panitia Kerja pun sepakat untuk menambah judul menjadi "Bab VI 
Pembinaan dan Pengendalian". 

Demikianlah beberapa materi perubahan rumusan maupun 
modifikasi pengelompokkan materi mendapat persetujuan dalam 
Rapa! Panitia Khusus. Dengan adanya beberapa tambahan materi tadi, 
maka dari 58 pasal dengan 261 ayat dan sub ayat pada Rancangan 
Undang-undang, basil Panitia Kerja telah berkembang menjadi 78 
pasal dengan 411 ayat dan sub ayat, dengan tambahan 20 pasal 
disertai 150 ayat dan sub ayat ini. 

RUU tentang Penyiaran telah disampaikan dengan Amanat 
Presiden Nomor R.03/PU/111/1996 tanggal 4 Maret 1996 yang terdiri 
dari 58 pasal, 261 ayat, telah berubah menjadi 78 pasal, 411 
ayatfsub ayat, yang berarti mengalami penambahan 20 pasal, 150 
ayatfsub ayat. 

3. Pembicaraan Tingkat IV/Pengambilan Keputusan atas RUU 
tentang Penyiaran. 
Dalam Rapa! Paripuma DPR tanggal 9 Desember 1996 telah 

diadakan pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Penyiaran, 
dengan terlebih dahulu mendengarkan kata akhir dari Fraksi-Fraksi 
(stemmotivering). 
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"Siaran Bersama adalah siaran yang diselenggarakan oleh Lembaga 
Penyiaran Pemerintah dan Lembaga Penyiaran Swasta yang 
dipancarluaskan oleh jaringan penyiaran baik yang bersifat lokal, 
regional, nasional maupun internasional. 

2. Pasal I butir 12 Rancangan Undang-undang atau Butir 19 baru. 
"Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang 

penyiaran". 
Dalam Rapat Panitia Khusus pertama hanya FABRI yang 

mengusulkan agar rumusan ini dipertegas menjadi "Menteri adalah 
Menteri Penerangan Rcpublik Indonesia", akan tetapi karena Fraksi 
fraksi lain dan Pernerintah sendiri menginginkan tetap sebagai 
rumusan pada Rancangan Undang-undang, rnaka FABRI ikut sepakat 
meskipun usulan tersebut tidak ditarik dari Daftar lnventarisasi 
Masalah, 

Pada tahap Rapa! Tim Perumus setelah melihat keseluruhan isi 
pasal dan ayat di dalam Batang Tubuh, dirasakan bahwa definisi 
Menteri di dalam Ketentuan Umum butir 12 Rancangan Undang 
undang atau butir 19 baru lebih tepat menggunakan definisi 
yang diusulkan oleh FABRI. Karenanya pada Rapat Panitia Kerja 
tanggal 4 Desember 1996 disepakati rumusannya sebagai berikut : 
"Menteri adalah Menteri Penerangan Republik Indonesia". 

3. Pasal 9 ayat (3) Rancangan Undang-undang atau Pasal 11 ayat 
(3) baru. 
Rumusan Pasal 9 ayat (3) Rancangan Undang-undang berbunyi : 

"Lembaga Pcnyiaran Swasta dilarang didirikan khusus untuk 
kepentingan sesuatu aliran politik, ideologi, agama, aliran tertentu 
atau kepentingan perseorangan atau golongan tertentu". 

Setelah melalui pembahasan yang cukup menyita waktu serta 
mengalami beberapa kali pending, akhirnya Panitia Kerja telah 
mengadakan modifikasi rumusan sebagai berikut Pasal 11 ayat (3) 
baru: 
"Lembaga Penyiaran Swasta dilarang didirikan semata-mata hanya 
dikhususkan untuk menyiarkan mata acara tentang aliran politik, 
ideologi, agama, aliran tertentu, perseorangan atau golongan tertentu". 
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pemikiran Fraksi ABRI, sehingga akan memberikan rambu 
rambu dan wawasan yang lebih mantap serta perlu dirumuskan 
secara jelas dan tegas tentang pengertian Dasar, Asas, Tujuan, 
Fungsi dan Arah Penyiaran. 

2. Dalam pembahasan, khususnya tentang Lembaga Penyiaran 
Swasta belum sepenuhnya mewadahi berbagai jenis Penyiaran 
yang belum dimuat dalam Rancangan Undang-undang tentang 
Penyiaran ini sehingga perlu tambahan materi baru. Tambahan 
materi baru yang dimaksud antara lain adalah "Lembaga 
Penyelenggara Siaran Khusus" yang dalam naskah Rancangan 
Undang-undang disebutkan sebagai "Lembaga Penyelenggara 
Siaran Berlangganan". 
Fraksi-fraksi berpendapat bahwa masih banyak jenis-jenis siaran 
yang belum terwadahi dalam bagian iru, apabila yang 
diundangkan hanya "Lembaga Penyelenggara Siaran 
Berlangganan". 
Untuk menampung semua jenis-jenis Penyiaran dimaksud, baik 
yang telah ada maupun yang mungkin dapat muncul pada saat 
yang akan datang, maka Fraksi-fraksi sepakat untuk 
menampung seluruh jenis-jenis Penyiaran tersebut dalam satu 
wadah "Lembaga Penyelenggara Siaran Khusus". Dengan 
penambahan materi ini, sekaligus dapat menjawab harapan 
harapan masyarakat atas jangkauan Rancangan Undang-undang 
Penyiaran ini ke masa depan sejalan dengan perkembangan 
teknologi elektronika dan penyiaran. 
Konsekuensi dari penambahan tersebut, maka pengertian "Siaran" 
dalam ketentuan umum perlu ada penyesuaian sehingga rumusan 
barunya adalah sebagai berikut : 
"Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dengan bentuk suara, 
gambar atau suara dan gambar, atau yang berbentuk grafis dan 
karakter lainnya yang dapat diterima melalui pesawat penerima 
siaran radio, televisi atau perangkat elektronik lainnya yang 
bersifat interaktif maupun tidak, dengan atau tanpa alat bantu". 

3. Dalam pembahasan, khusus tentang sumber acara siaran timbul 
berbagai pemikiran bahwa ketentuan ini harus memperkuat 
ketentuan tentang isi siaran. Lembaga penyiaran Pemerintah dan 
Lembaga penyiaran Swasta, wajib lebih banyak memuat mata 
acara siaran produksi dalam negeri yang berpijak pada jati diri 
dan akar budaya nasional. 
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Pendapat Akhir Fraksi ABRI atas RUU tentang Penyiaran, 
antara lain : 

Dalam Pemandangan Umum Fraksi ABRl yang disampaikan 
pada tanggal 10 Juni 1996 dikemukakan pokok-pokok pikiran 
sebagai berikut : 

Pertanta : Undang-undang tentang Penyiaran ini harus dapat 
mendorong bahwa penyelenggaraan penyiaran akan menjadi wahana 
dalam upaya meningkatkan dan pengamalan Pancasila, sebagai 
sarana bagi mempererat persatuan dan kesatuan Bangsa, 
memantapkan wawasan kebangsaan, mengucamakan kcpentingan 
nasional serta memperkokoh ketahanan nasional. 

Kedua: Undang-undang tentang Penyiaran ini hendaknya 
memuat sistem penyiaran nasional yang dapat mendorong 
terwujudnya pemerataan informasi sehingga menumbuhkan peran 
masyarakat dalam pembangunan nasional. 

Ketiga : Undang-undang tentang Penyiaran ini harus dapat 
mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, industri 
dibidang informasi, dan komunikasi. 

Keempat : Undang-undang tentang Penyiaran ini harus dapat 
menciptakan keserasian dan kcseimbangan dalam hak dan kewajiban 
antara Pcmcrintah, masyarakat penyiaran dan masyarakat umum serta 
diantara masyarakat pcnyiaran itu sendiri. sehingga bentuk dan sifat 
"free fight liberlism" maupun monopolistis dapat dihindari. 

Disamping itu Fraksi ABRl juga mengharapkan dalam 
pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Penyiaran tersebut 
dapat menghasilkan Undang-undang yang bersifat akomodatif dan 
antisipatif. 

Di satu sisi 111ampu menampung aspirasi )'ang hidup dan 
berkcmbang scjalan dcngan idcalisme dan cita-cita bersama dalam 
menjaga dan mcwujudkan pembangunan nasional. Di sisi lain harus 
dapat menjawab tantangan perkembangan kehidupan bermasyarakat. 
berbangsa, dan bcrnegara yang siap mengantisipasi perkembangan 
kehidupan politik, ekonom i, sosial budaya, pertahanan dan kcamanau, 
serta kcmajuan tcknologi dan industri di masa depan. 

Bertolak dari pokok-pokok pikiran dan tekad serta kemauan 
tersebut Fraksi ABRI dalam menempatkan aspirasinya sejalan dcngan 
aspirasi Fraksi-fraksi lain, sebagai berikut: 
I. Fraksi ABRJ berpendapat bahwa Dasar, Asas, Tujuan, Fungsi dan 

Arah Penyiaran akan lebih tepat dirumuskan berdasarkan pokok 
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Dalam diskusi, pendapat Fraksi ABRI ini berkembang dengan 
tambahan pendapat dari Fraksi-fraksi maupun Pemerintah. Atas 
hasil kesepakatan semua Fraksi dan Pemerintah disetujui rumusan 
sebagai berikut : 
"Penyiaran dikuasai oleh negara yang pembinaannya dan 
pengendaliannya dilakukan oleh Pemerintah". 

2. STATUS LEMBAGA PENYIARAN PEMERINTAH 
Dalam Rancangan undang-undang belum dirumuskan status dari 
Lembaga Penyiaran Pemerintah tersebut, hanya disebutkan 
ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Penyiaran Pemerintah, 
diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
Fraksi ABRI dalam membahas status Lembaga Penyiaran 
Pemerintah, tetap bertolak pada pokok-pokok pikiran Fraksi 
ABRI yang telah disampaikan antara lain : 
"UU tentang Penyiaran ini harus dapat menciptakan keserasian 
dan keseimbangan dalam hak dan kewajiban antara Pemerintah, 
masyarakat penyiar dan masyarakat umum serta di antara 
masyarakat penyiar itu sendiri, sehingga bentuk dan sifat : "Free 
Fight Liberalism" maupun monopolistis dapat dihindari. 
Karena itu Fraksi ABRI melihat bahwa penyiaran ini wajib 
dikuasai oleh negara yang pengendalian dan pembinaannya 
dilakukan oleh Pemerintah dengan didampingi oleh unsur-unsur 
masyarakat penyiar dan masyarakat umum. Sehubungan dengan 
itu penyelenggaraan penyiaran disamping dilakukan oleh 
Pemerintah dilakukan juga oleh Masyarakat atau Swasta 
(Lembaga Penyiaran Swasta) dengan bentuk Badan Hukum 
Indonesia yang usahanya bergerak dibidang penyiaran radio atau 
televisi. Sedangkan Lembaga Penyiaran Pemerintah tugasnya 
lebih mengutamakan usaha pemberian jasa dan pelayanan kepada 
seluruh lapisan masyarakat, maka bentuknya tidak sebagai suatu 
Badan Usaha. 
Mengingat peran Lembaga Penyiaran Pemerintah yang strategis 
ini Fraksi ABRI menyarankan status Lembaga Penyiaran 
Pemerintah adalah sebagai Lembaga yang struktural berada 
dibawah Departemen Penerangan. Dengan demikian jelas 
statusnya sebagai suatu unit organisasi dalam Departemen 
Penerangan dibawah Direktorat Jenderal Radio Televisi dan Film, 

476 



Mengingat bahwa mata acara siaran seperti itu, kemungkinan 
besar belum dapat diproduksi sendiri oleh lembaga penyiaran, 
maka Fraksi-fraksi dan Pemerintah sependapat perlu adanya 
kerjasama yang serasi antara Lembaga Penyiaran dengan Rumah 
Produksi. 
Demikian juga dengan kewajiban mengutamakan penggunaan 
sarana teknik produksi dalam negeri, sejauh memenuhi syarat 
standar teknik dan kinerja teknik yang telah ditetapkan dapat 
disepakati secara bulat oleh Fraksi-fraksi dan Pemerintah. 
Dengan dcmikian Fraksi ABRI yakin bahwa penyiaran dapat 
mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 
industri seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang ini. 

4. Guna mewujudkan Undang-undang Penyiaran yang mendorong 
terciptanya keseimbangan antara hak, kewajiban, dan tanggung 
jawab Pemerintah dan masyarakat seperti yang tertuang dalam 
pokok pikiran keempat telah dapat diwujudkan dalam pasal 
pasal tentang: Hubungan antar lembaga penyiaran, hak siar, 
klasifikasi acara, pola acara, siaran iklan, tata krama siaran, kode 
etik siaran, wajib ralat, dan peran serta masyarakat. 
Dalam membahas masalah ini antara lain tentang klasifikasi 
acara siaran, Fraksi-fraksi pada dasarnya memiliki pandangan 
yang sama didalam melindungi masyarakat dari hal-hal negatif 
yang mungkin ditimbulkan oleh siaran. 

Pada kesempatan ini Fraksi ABRI menyampaikan beberapa hal 
yang menonjol berkaitan dengan pelaksanaan Pembicaraan Tingkat 
III sebagai berikut : 
1. PENYIARAN DIKUASAI NEGARA 

Hal ini pada Pembicaraan Tingkat III menjadi topik diskusi yang 
cukup hangat dan memerlukan waktu yang panjang serta beberapa 
kali dilakukan lobby. Fraksi-fraksi maupun Pemerintah 
mengemukakan pendapat dan argumentasi yang berbeda-beda, 
namun tetap dalam semangat musyawarah mufakat untuk 
mendapatkan kesamaan persepsi. 
Fraksi ABRI berpendapat bahhwa "karena penyiaran menyangkut 
hajat hidup orang banyak, maka dikuasai oleh negara dan 
pembinaannya dilakukan Pemerintah yang diatur dalam satu 
sistem penyiaran nasional". 
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maka Fraksi Karya Pembangunan mengusulkan suatu badan 
dimaksud dengan nama BPN (Badan Penyiaran Nasional), senada 
dengan itu Fraksi Persatuan Pembangunan juga mengusulkan hal 
yang sama dengan nama LP! (Lembaga Penyiaran Indonesia). 
Dalam pembahasan selanjutnya mengenai bentuk, tugas, fungsi, 
dan peranannya, serta susunan anggotanya yang menyita waktu 
cukup lama, akhirnya disepakati suatu badan dimaksud dengan 
nama dan rumusan sebagai berikut : 
"Badan Pertimbangan dan Pengendalian Penyiaran Nasional yang 
selanjutnya disingkat BP3N, adalah Lembaga Non Struktural 
yang merupakan wadah kerjasama sebagai wujud interaksi 
positif antara Penyelenggara Penyiaran, Pemerintah dan 
Masyarakat dalam Membina Pertumbuhan dan Perkembangan 
Penyiaran Nasional". 

6. KEPEMILIKAN LEMBAGA PENYIARAN SW ASTA 
Dalam membahas masalah ini Fraksi-fraksi dan Pemerintah 
memiliki pandangan yang sama, yaitu mencegah kemungkinan 
terjadinya monopoli usaha maupun informasi tersebut. 
Pembahasan berkembang kepada hal-hal yang menyangkut 
dengan kesejahteraan karyawan di lingkungan Lembaga 
Penyiaran Swasta itu sendiri dikaitkan dengan tanggung jawab 
yang dipikulnya. 
Akhirnya Fraksi-fraksi dan Pemerintah sepakat merumuskan 
pengaturan sebagai berikut : 
"Pemilikan dan Penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta, baik 
yang mengarah pada pemusatan disatu orang atau disatu Badan 
Hukum maupun yang mengarah pada pemusatan disatu tempat 
atau di satu wilayah, dilarang". 
"Kepemilikan silang antara Lembaga Penyiaran Swasta dengan 
perusahaan media cetak dan antara Lembaga Penyiaran Swasta 
dengan Lembaga Penyelenggara Siaran Khusus, baik langsung 
maupun tidak langsung dibatasi". 
"Karyawan dilingkungan Lembaga Penyiaran Swasta diberi hak 
memiliki saham yang besamya diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Pemerintah". 
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sedangkan sumber pembiayaannya bertumpu pada APBN dan 
iuran masyarakat. 

3. SIARAN BERLANGGANAN 
Pembahasan tentang materi Pasal 27 ayat (5) yang berbunyi: 
"Lembaga Penyiaran asing yang menyelenggarakan siaran 
internasional yang memasarkan siarannya di Indonesia me]alui 
perangkat khusus penerima siaran, hanya dapat melakukannya 
melalui kerjasama dengan badan usaha berbadan hukum 
Indonesia berdasarkan izin Pemerintah". 
Setelah membahas materi dan pasal-pasal Jainnya dan diadakan 
kajian secara mendalam, maka rumusan materi Pasal 27 ayat (5) 
tersebut dapat membuka peluang tumbuh kembangnya badan 
hukum yang mengadakan kerjasama dengan Lembaga Penyiaran 
Asing, yang kegiatan usahanya hanya menyelenggarakan siaran 
internasional dan untuk konsumsi dalam negeri, di Indonesia, dan 
hanya berorientasi kepada "aspek bisnis" semata-mata, tanpa 
mengindahkan norma-norma budaya Pancasila yang kita junjung 
bersama. 
Melalui pembahasan dan perumusan yang cukup lama, akhirnya 
disepakati rumusan baru sebagai berikut: 
"Lembaga Penyiaran Asing dan Kantor Berita Asing yang 
melakukan kegiatan jurnalistik di Indonesia, baik yang 
disiarkan secara langsung maupun dalam bentuk rekaman audio 
dan atau video, harus mengikuti ketentuan perundang-undangan 
yang berlaku'', 

4. PENGECUALIAN 
Lembaga Penyiaran Radio Swasta dengan modal usaha jutaan 
rupiah perlu dibedakan perlakuannya dengan Lembaga Penyiaran 
Televisi dengan modal usaha milyaran rupiah. 
Terhadap masalah ini Fraksi-fraksi dan Pemerintah sepakat 
membuat pengecualian yang secara tcgas diatur dalam Undang 
undang. 

5 BADAN PERTIMBANGAN DAN PENGENDALIAN PE 
NYJARAN NASIONAL 
Karena dirasa perlu adanya suatu badan yang mendampingi 
Pemerintah dalam ha! pembinaan dan pengendalian penyiaran, 
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c. Bab Ketentuan Pidana menjadi Sanksi Administratif dan 
Ketentuan Pidana. 

2. Penambahan Sub Bab atau bagian, yaitu: 
a. Penambahan sub Bab tentang Siaran Bersama, Siaran Iklan 

Niaga, dan Siaran lklan Layanan Masyarakat pada Bab 
Pelaksanaan Siaran. 

b. Penambahan sub Bab tentang Peranan Pemerintah dan 
Peranan BP3N pada Bab Pembinaan dan Pengendalian. 

c. Penambahan sub Bab tentang Sanksi Administratif dan 
Ketentuan Pidana pada Bab Sanksi Administratif dan 
Ketentuan Pidana. 

3. Penambahan pasal-pasal baru maupun melcngkapi pasal-pasal 
yang telah ada meliputi 20 pasal, sehingga jumlah pasal 
berkembang dari 58 pasal seperti yang diajukan oleh Pemerintah 
menjadi 78 pasal. Setelah mendalami ulang hasil pembahasan, 
Batang Tubuh dan Penjelasan Rancangan Undang-undang 
tentang Penyiaran, dengan tambahan dan penyempurnaannya 
dapat disimpulkan bahwa Rancangan Undang-undang tentang 
Penyiaran tersebut telah menampung saran-saran dan pendapat 
serta aspirasi masyarakat seperti yang dituangkan dalam pokok 
pokok pikiran Fraksi ABRI, dan telah memenuhi harapan Fraksi 
ABRI untuk mewujudkan Undang-undang yang akomodatif dan 
antisipatif. 

Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut di atas, Fraksi 
ABRI menyatakan "Dapat menerima dan menyetujui Rancangan 
Undang-undang tentang Penyiaran ini untuk disahkan menjadi 
Undang-undang". 

Selanjutnya Fraksi ABRI menyampaikan beberapa harapan, 
sebagai berikut : 

Pertama: Kesungguhan dan semangat pengabdian aparatur 
Pemerintah dalam melaksanakan Undang-undang tersebut, karena 
bagaimanapun baiknya Undang-undang ini, apabila tidak didukung 
oleh semangat pengabdian aparatur yang bersangkutan, maka tujuan 
yang hendak dicapai sangat mustahil untuk dapat diwujudkan. 

Kedua : Pelaksanaan Undang-undang tentang Penyiaran ini 
akan melibatkan berbagai instansi yang terkait. Oleh karena itu 
Departemen Penerangan dan instansi terkait lainnya perlu 
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7. !ZIN PENYIARAN 
lzin siaran selama ini dikeluarkan oleh Departemen Penerangan, 
sedangkan izin frekuensi dikeluarkan oleh Departemen Pas dan 
Telekomunikasi yang sudah barang tentu mengalami waktu 
pengurusan yang cukup lama. 
Untuk memudabkan pelayanan kepada masyarakat, semua Fraksi 
sepakat untuk mengatur mekanisme pelayanan satu pintu, yang 
dalam hal ini dilakukan oleh Departemen Penerangan. 

Hal-ha! yang berkaitan dengan instansi lain di bidang penyiaran 
dikoordinasikan langsung oleh Departemen Penerangan. Kesepakatan 
ini dituangkan pada Pasal 18 ayat (I) RUU tentang Penyiaran yang 
berbunyi sebagai berikut : 
"lzin Penyelenggaraan Penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
17 ayat (1 ), termasuk penggunaan frekuensi, sarana pemancar, sarana 
transmisi dikcluarkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan 
instansi terkait", 

Untuk mewujudkan Undang-undang tentang Penyiaran yang 
akomodatif dan aspiratiftersebut Fraksi ABRI serta rekan-rekan dari 
fraksi lainnya dan Pemerintah memahami perlunya tambahan 
beberapa materi yang belurn tersentuh dalam Rancangan Undang 
undang tentang Penyiaran ini, terutama yang berkaitan dengan 
perkembangan jenis penyiaran yang begitu pesat, baik dari segi 
sarana teknik, jasa siaran, maupun metoda penyiarannya. 

Sebagai hasilnya dapat dirumuskan penambahan rincian pada 
pasal-pasal yang telah ada yang menyangkut jenis penyiaran maupun 
penambahan pasal-pasal baru yang meliputi : Lembaga Penyeleng 
gara Siaran Khusus, Siaran Bersama, lklan Layanan Masyarakat, 
Badan Pertimbangan dan Pengendalian Penyiaran Nasional, Rumah 
Produksi, dan Sanksi Administratif. 

Secara keseluruhan, Pembicaraan Tingkat 111 terhadap Rancangan 
Undang-undang Penyiaran menghasilkan perubahan dan penambahan 
sebagai berikut : 

l. Perubahan .ludul Bab, meliputi : 
a. Bab Azaz, Tujuan, Fungsi, dan Arah menjadi Dasar, Azas, 

Tujuan, Fungsi, dan Arah 
b. Bab Pembinaan menjadi Pembinaan dan Pengendalian. 
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Kedua : Sasaran dan pokok-pokok program GOLKAR meng 
gariskan agar kader-kader GOLKAR mengusahakan "pemerataan 
komunikasi dan informasi, dengan mengembangkan suasana ke 
terbukaan yang sesuai dengan Pancasila, pemerataan akses terhadap 
sarana dan jalur komunikasi yang dinamis sehingga lebih mendorong 
partisipasi rakyat dalam pembangunan di segala bidang". Amanat 
tersebut senantiasa dipegang teguh serta diperjuangkan seoptimal 
mungkin oleh Fraksi Karya Pembangunan dalam pembahasan tingkat 
Ill yang Jalu. 

Dihitung dari sejak penyampaian Keterangan Pemerintah oleh 
Menteri Penerangan Republik Indonesia pada tanggal 6 Mei 1996 
sampai tanggal 9 Desember 1996, maka berarti proses pembahasan 
Rancangan Undang-undang tentang Penyiaran membutuhkan waktu 
selama 7 bulan. 

Seandainya suasana dialog, perdebatan dan adu argumentasi 
dalam setiap pembahasan Rancangan Undang-undang baik dalam 
Panitia Khusus, Panitia Kerja, Tim Kecil, Tim Perumus dan Tim 
Sinkronisasi dipublikasikan secara luas kepada masyarakat, atau 
risalah Jengkapnya dimasukan dalam salah satu homepage internet 
agar dapat diakses secara global, niscaya image atau citra Dewan 
Perwakilan Rakyat yang selama ini dianggap sekedar tukang stempel, 
hanya setuju saja terhadap Pemerintah, akan pupus dan dalam 
menjalankan fungsi Jegislasinya, Dewan Perwakilan Rakyat dapat 
dilihat Iebih bermakna. 

Sepintas telah disinggung, bahwa Rancangan Undang-undang 
tentang Penyiaran yang diajukan oleh Pemerintah telah dibahas secara 
intensif dalam pembicaraan tingkat lll, sehingga rancangan tersebut 
mengalami perubahan yang cukup berarti kalau tidak mau dikatakan 
cukup drastis. Dari Rancangan Undang-undang yang disampaikan 
Pemerintah yang terdiri atas 12 Bab, 58 Pasal dan 261 ayat, setelah 
dibahas berubah menjadi 12 Bab, 78 Pasal serta 411 ayat dan sub 
ayat. Berbagai perubahan dan penyempurnaan ini terutama untuk 
mewadahi perkembangan teknologi komunikasi dan globalisasi 
informasi, serta dinam ika masyarakat itu sendiri. 

Setelah menyampaikan gambaran secara umum, izinkanlah Fraksi 
Karya Pembangunan menyoroti beberapa hal khusus yang berkaitan 
dengan Rancangan Undang-undang hasil pembahasan tingkat Ill 
sebagai berikut : 
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mengembangkan semangat koordinasi dan tanggap yang bersifat 
proaktif. 

Ketiga : Pemerintah dengan sungguh-sungguh melaksanakan 
ketentuan sebagaimana tersebut dalam Undang-undang ini, antara 
lain pembentukan Badan Pertimbangan dan Pengendalian Penyiaran 
Nasional segera diwujudkan sehingga dicapai basil yang optimal 
dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengendalian Penyiaran. 

Keempat: Setelah Rancangan Undang-undang ini diundangkan, 
segera dimasyarakatkan, agar masyarakat dapat memahami dan 
berperan serta dalam mcmberdayakan penyiaran sebagaimana 
dimaksud oleh Undang-undang ini. 

Pendapat Akhir Fraksi Karya Pembanguoao (FKP) alas RUU 
tentang Penyiaran, antara lain : 

Dalam memasuki pembahasan RUU tentang Penyiaran di tingkat 
III, Fraksi Karya Pembangunan berpedoman kepada Pemandangan 
Umum clan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Pada kesempatan 
ini perkenankanlah Fraksi Karya Pembangunan melihat kembali 
esensi dari Pemandangan Umumnya, sebagai berikut : 

Pertama Bagi Fraksi Karya Pembangunan, pengajuan 
Rancangan Undang-undang tentang Penyiaran memiliki arti yang 
sangat strategis bagi perjalanan pembangunan bangsa Indonesia, 
karena Undang-undang tentang Penyiaran akan semakin memper 
tegas dan memperkukuh jati diri serta cita-cita bangsa Indonesia 
dalam memantapkan Wawasan Nusantara, meningkatkan Ketahanan 
Nasional khususnya melalui bidang Penerangan, Komunikasi dan 
Media Massa. 

Kita menyadari sepenuhnya, bahwa globalisasi tidak mungkin 
dapat kita bendung, tetapi kitapun bertekad untuk tetap memiliki, 
mempertahankan clan mengedepankan jati diri serta cita-cita bangsa, 
sebagaimana tertuang dalam alinea keempat Pembukaan Undang 
Undang Dasar 1945. Bahkan ikut berperan aktif dan memberikan 
kontribusi positif dalam menentukan wama dan arah dari arus 
informasi dunia, yang mengalir deras tanpa mengenal tapal batas 
wilayah. 

Dalam hubungan dengan globalisasi ini Fraksi Karya Pem 
bangunan melihat dan rnenilai peran strategis dari Rancangan 
Undang-undang tentang Penyiaran terasa lebih menonjol lagi. 
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kan perekonomian untuk mewujudkan pemerataan dan memperkuat 
daya saing; meningkatkan kesadaran hukum dan disiplin nasional 
serta menjamin stabilitas nasional yang mantap dan dinamis. 

Lembaga Penyiaran Pemcriotah (LPP) 
Beberapa ha! substansial juga ditambahkan berkaitan dengan 

Lcmbaga Penyiaran Pemerintah (LPP). Lembaga Penyiaran 
Pemerintah yang terdiri dari Radio Republik Indonesia, Televisi 
Republik Indonesia, Radio Siaran lnternasional Indonesia, dan 
Televisi lnternasional Indonesia, ditetapkan sebagai unit kerja organik 
di bidang penyiaran di lingkungan Departemen Penerangan. Setelah 
melalui pertimbangan yang panjang dan waktu pembahasan yang 
lama, dan adu argumen yang alot, serta berbagai konsultasi dengan 
pihak pemerintah antara Jain dengan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara, telah disepakati untuk merubah status TVRI dari 
Yayasan menjadi Unit Pelaksana Teknis di bawah Menteri, yang 
diberikan kewenangan khusus, dan dikelola secara profesional. 

Dalam Rancangan Undang-undang tentang Penyiaran ini telah 
pula disepakati usu) Fraksi Karya Pembangunan agar Radio Republik 
Indonesia dan Televisi Republik Indonesia masing-masing menyedia 
kan saluran khusus pendidikan. Hal ini merupakan langkah baru dan 
monumental bagi penyiaran lndonsia, mengingat bahwa walaupun 
negeri ini merupakan negara berkembang pertama memiliki satelit 
komunikasi, tapi selama ini kita sangat tertinggal dalam pemanfaatan 
teknologi komunikasi untuk "pendidikan jarak jauh". 

Mengingat berat, luas dan pentingnya tugas yang diemban oleh 
Lembaga Penyiaran Pemerintah maka disepakati bahwa Lembaga 
Penyiaran Pemerintah perlu didukung oleh sumber pembiayaan yang 
kuat, yaitu dari APBN, alokasi dana dari iuran penyiaran, kontribusi 
dan perizinan Jembaga penyiaran swasta, siaran iklan niaga RR! dan 
siaran selektifTVRI, serta usaha-usaha Jain yang sah. 

Lembaga Pcnyiaran Swasta (LPS) 
Jika selama ini izin penyelenggaraan penyiaran untuk radio 

swasta berlaku satu tahun dan untuk televisi swasta tidak dibatasi 
sama sekali, maka dalam Rancangan Undang-undang ini, izin 
keduanya berlaku untuk jangka waktu Iima tahun dan dapat 
diperpanjang setelah melalui proses evaluasi. Perbatasan masa izin 
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Konsiderans 
Pemandangan Umum Fraksi Karya Pembangunan mengusulkan 

agar Konsiderans "Menimbang" yang memuat aspek-aspek filosofis, 
sosiologis, dan politis, tidak hanya terbatas pada peningkatan 
kecerdasan kehidupan bangsa Indonesia saja, tetapi juga harus 
diimbangi dengan peran peningkatan nilai religius, keimanan dan 
ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Rumusan tersebut telah 
dapat ditampung di dalam Rancangan Undang-undang, karena 
keempat Fraksi dan Pemerintah memiliki persepsi yang sama : bahwa 
hal tersebut dipcrlukan untuk lebih mempersiapkan bangsa Indonesia 
memasuki era globalisasi. Dengan demikian bangsa Indonesia dapat 
menyerap nilai positif dan menangkal pengaruh negatif arus 
informasi yang datang dari luar. Hal ini sejalan pula dengan usulan 
Fraksi Karya Pembangunan yang juga telah diterima yaitu, 
memasukan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1982 dalam 
konsiderans karena memiliki relevansi yang tinggi dengan Rancangan 
Undang-undang tentang Penyiaran, antara lain mengenai sensor film 
atau sinetron sebelum ditayangkan dalam media penyiaran. 

Dasar, Asas, Tujuan, Fungsi dan Arah 
Di dalam Pemandangan Umum, Fraksi Karya Pembangunan, 

disoroti perlunya konsistensi perumusan antara Asas, Tujuan, Fungsi 
dan Arah penyelenggaraan penyiaran. Di dalam pembahasan hal itu 
sudah terumuskan dengan baik, bahkan ada tambahan "dasar" sesuai 
dengan DIM Fraksi Karya Pembangunan. 

Rumusan selengkapnya dalarn Rancangan Undang-undang yang 
telah disepakati sebagai berikut : 
"Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang 
undang Dasar 1945". 

Sedangkan mengenai asas berbuyi : 
"Penyiaran berasaskan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa, kemanfaalan, pemeratan, keseimbangan, keserasian 
dan keselarasan. kemandirian, ilmu pengetahuan dan teknologi ". 

Ditambahkan pula bahwa penyiaran diarahkan untuk meningkat 
kan kualitas Sumber Daya Manusia, menyalurkan pendapat umum 
yang konstruktif, mcningkatkan ketahanan budaya bangsa, memaju- 
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Hal-ha! lain yang diatur tentang Lembaga Penyiaran Khusus 
(LPSK) dalam pembahasan Rancangan Undang-undang tentang 
Penyiaran ini antara lain ialah : 
Syarat pendirian, permodalan, dan perizinan yang berlaku pada 
Lembaga Penyiaran Swasta berlaku pula pada lembaga 
Penyelenggara Penyiaran Khusus. Secara khusus ditetapkan bahwa 
penyelenggaraan siaran khusus wajib melakukan sensor internal 
terhadap semua isi siaran yang akan disiarkan atau disalurkan. 

Setiap penyelenggara siaran berlangganan melalui satelit dan 
kabel harus menyiarkan satu siaran produksi dalam negeri berbanding 
IO siaran luar negeri. 

Untuk siaran berlangganan melalui pemancaran teresterial harus 
menyiarkan satu siaran produksi dalam negeri berbanding lima 
siaran luar negeri. 

Selanjutnya ditetapkan pula bahwa siaran berlangganan melalui 
satelit diharuskan menggunakan sarana pemancar ke satelit (up-link) 
yang berlokasi dan mengutamakan penggunaan satelit Indonesia. 

Isi Siaran 
Beberapa hal strategis dan sangat mendasar telah pula dirumuskan 

dalam pasal-pasal menyangkut isi siaran. Dalam pembahasan tingkat 
III ha] baru yang ditambahkan dari usu! Fraksi Karya Pembangunan 
adalah perlunya lembaga penyiaran mengikuti standar isi penyiaran, 
terutama program produksi dalam negeri dan program anak. Standar 
isi siaran ini akan disusun sebagai pedoman, yang antara lain 
menggariskan kriteria atau ukuran baku kualitas isi siaran dikaitkan 
dengan kesesuaian isi dengan kebutuhan khalayak; serta ketepatan, 
keseimbangan, dan antara kebenaran isi siaran itu sendiri. 

Hal lain yang sangat menggembirakan adalah diterima dan 
didukungnya pendapat yang berkembang luas dalam masyarakat, 
yang telah diartikulasikan oleh Fraksi Karya pembangunan dalam 
DIM yaitu tentang perlunya perlindungan dan pemberdayaan anak 
dan remaja. Setiap Lembaga penyiaran Swasta oleh Undang-undang 
ini diwajibkan untuk menyiarkan acara khusus, sarat dengan muatan 
pendidikan, untuk anak-anak usia pra sekolah dan usia sekolah, dan 
disiarkan pada jam penayangan khusus. 

Demikian pula secara eksplisit telah diakomodir harapan 
masyarakat agar isi siaran yang mengandung unsur kekerasan dan 
sadisme, pornografi, tahayul, perjudian, pola hidup permisif, 
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ini terutama dimaksudkan sebagai alat bantu untuk mengefektifkan 
mekanisme kontrol bagi penyelenggaraan penyiaran. 

Di dalam Rancangan Undang-undang ini juga diatur tentang 
syarat pendirian, permodalan, pembatasan pemilikan silang dan 
wilayah jangkauan Lembaga Penyiaran Swasta, Ayat yang menjadi 
sorotan masyarakat pada awal Rancangan Undang-undang ini 
dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat yaitu larangan mendirikan 
Lembaga Penyiaran Swasta untuk kepentingan agama dan aliran 
politik telah pula disempumakan. Dengan demikian Lembaga 
Penyiaran Swasta tetap dapat menyiarkan acara pendidikan politik. 
Yang dilarang adalah mendirikan Lembaga Penyiaran Swasta yang 
semata-mata hanya dikhususkan untuk menyiarkan mata acara tentang 
aliran politik, ideologi, agama, dan perseorangan serta golongan 
tertentu. 

Aspek pen ting lainnya mengenai Lembaga Penyiaran Swasta yang 
telah disepakati dalam Panitia Khusus masalah, amanah Undang 
undang ini untuk memberikan hak pemilikan saham kepada karyawan 
di lingkungan Lembaga Penyiaran Swasta dan telah terumuskan 
dalam Pasal 13 ayat (3) sebagai berikut: 
"Karyawan dilingkungan Lembaga Penyiaran Swasta diberi hak 
memiliki saham yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peratur 
an Pemerintah". 

Hal ini diharapkan dapat meningkatkan rasa memiliki karyawan pada 
Lembaga Penyiaran Swasta tempat mereka bekerja. Sekaligus untuk 
memperluas basis pemerataan kesempatan pemilikan agar tidak hanya 
sebatas pada segelintir pemodal. Pada gilirannya, perluasan pemilikan 
saham ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyiaran. 

Lernbaga Penyelenggaraan Penyiaran Khusus 
Materi Lembaga Penyelenggara Penyiaran Khusus merupakan 

tambahan baru. Pencantumannya dalam Rancangan Undang-undang 
tentang Penyiaran ini dimaksudkan untuk mewadahi dan meng 
antisipasi perkembangan teknologi baru dalam bidang penyiaran. Di 
dalam pasa!-pasal Lembaga Penyelenggaraan televisi berlangganan, 
melalui satelit pemancaran terestrial dan kabel, closed circuit TV, 

.Video on demand, audio text, videotext, layanan multi media seperti 
internet, dan pcnyelenggaraan pcnyiaran khusus lainnya. 
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melaksanakan siaran berita, tapi harus tetap memenuhi standar berita 
dan mentaati kode etik siaran serta kode etik jurnalistik. Sedang 
Lembaga Penyelenggara Siaran Berlangganan dilarang menyiarkan 
siaran berita yang dibuat sendiri. 

Khusus untuk menyelenggarakan iklan, beberapa hal penting dan 
mendasar mengemukakan dalam pembahasan dan telah diterima 
dalam perumusan. Hal yang sangat mendasar adalah kewajiban bagi 
lembaga penyiaran untuk memuat iklan layanan masyarakat. 

Untuk itu telah ditetapkan bahwa siaran iklan layanan masyarakat 
wajib diberi bagian sekurang-kurangnya IO % dari waktu siaran iklan 
niaga Lembaga Penyiaran Swasta, dan sekurang-kurangnya 20 menit 
dalam sehari bagi Lembaga Penyiaran Pemerintah yang disiarkan 
secara tersebar sepanjang waktu siaran. Tak kurang pentingnya 
adalah ketentuan bahwa materi sisaran iklan harus memperoleh tanda 
lulus sensor. 

Di dalam naskah hasil pembahasan telah ditetapkan pula bahwa 
iklan minuman keras dan sejenisnya, bahan/zat adiktif serta iklan 
yang menggambarkan penggunaan rokok, dilarang. Dijelaskan pula 
bahwa materi siaran iklan harus dibuat dengan mengutamakan latar 
belakang alam Indonesia, artis dan kerabat kerja produksi Indonesia. 
Lembaga Penyiaran juga harus mengutamakan iklan niaga yang 
dibuat dan/atau dipasang oleh perusahaan nasional dibidang 
periklanan yang menjadi anggota assosiasi perusahaan periklanan 
Indonesia. 

Badan Pertimbangan dan Pengendalian Penyiaran Nasional 
(BP3N) 

Salah satu perubahan yang dilakukan oleh Panitia Khusus alas 
usul Fraksi Karya Pembangunan yang memiliki nilai strategis 
adalah dibentuknya Badan Pertimbangan dan Pengendalian Penyiaran 
Nasional (BP3N). Badan ini dibentuk untuk mendampingi pemerintah 
dalam melakukan pengendalian yang diperuntukan agar kepentingan 
masyarakat sebagai kontributor, konsumen, dan pemakai penyiaran 
terlindungi; keseluruhan aspek penyiaran meningkat; iklim usaha 
dan kebebasan berpendapat dan berekspresi berkembang; jangkauan 
penyiaran semakin merata; dan daya saing penyiaran nasional 
semakin kompetitif. 

Badan ini beranggotakan wakil dari pemerintah, unsur masyarakat 
berupa ahli dan tokoh bidang pendidikan, kebudayaan, agama, 
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konsumtif, hedonistis, dan feodalistis, dilarang. Untuk menjamin 
ditaatinya ketentuan-kententuan tersebut, telah pula diterima usu! 
Fraksi Karya Pembangunan tentang kewajiban membuat klasifikasi 
acara disesuikan dengan umur khalayak dan waktu penyiaran. 

Dalam klasifikasi acara siaran dicantumkan kode layak tonton 
berdasarkan tingkat kekerasan, sensualitas, dan kekasaran bahasa 
dikaitkan dengan kelompok usia. Kode klasifikasi tersebut terdiri 
atas : a) layak untuk anak; b) perlu didampingi orang tua; c) umum/ 
semua umur; d) hanya untuk orang dewasa; dan e) terbatas. 

Sumber Acara Siaran 
Untuk mendorong serta mengembangkan peningkatan kualitas 

dan karya Rumah Produksi di Ibukota maupun di Daerah, maka 
ditetapkan bahwa mata acara yang berasal dari dalam dan luar negeri 
berbanding 70 : 30. Selain itu ditetapkan pula bahwa presentase 
mata acara televisi yang berasal dari dalam negeri yang disiarkan 
oleh Lembaga Penyiaran Swasta harus lebih besar bagi mata acara 
yang diproduksi oleh rumah produksi, dibanding mata acara yang 
diproduksi sendiri oleh lembaga penyiaran swasta. 

Fraksi Karya Pembangunan berharap, bahwa pengaturan tersebut 
akan membuka peluang seluas-luasnya bagi putra-putri bangsa untuk 
berkreasi dan berekspresi, untuk berkembangnya penguasaan seni, 
teknologi dan ekonomi pembuatan program media penyiaran, serta 
untuk semakin meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia dalam 
bidang produksi isi siaran Indonesia. Hal ini pada gilirannya akan 
membatasi pengaruh negatif penetrasi budaya dari luar. Kita bisa 
berpeluang untuk unjuk karya dibelantara penyiaran internasional 
bahkan dapat menjadi negara yang mampu mengekspor produk 
siaran, Untuk terus menjaga dan meningkatkan mutu produksi 1s1 
penyiaran nasional, pemerintah harus terus memfasilitasi peningkatan 
Sumber Daya manusia dalam bidang penyiaran, termasuk penciptaan 
iklim berusaha dan iklim berkarya yang kondusif. 

Siaran Berita dan Siaran Iklan 
Karena siaran berita dan siaran iklan memiliki pengaruh dan 

dampak Juas bagi opini masyarakat, maka diperlukan pengaturan yang 
jelas. Dalam pembahasan Rancangan Undang-undang tentang 
Penyiaran ini telah diatur bahwa Lernbaga Penyiaran Swasta dapat 
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Lembaga a/au Unit lain yang berkaitan dengan penyiaran di 
lingkungan Departemen Penerangan sesuai dengan ketentuan dalam 
Undang-undang ini". 

Dengan mengemukakan beberapa masalah khusus di atas maka 
Fraksi Karya Pembangunan berpendapat bahwa aspirasi yang 
bersumber dari kebijaksanaan Dewan Pengurus Pusat Golongan 
Karya maupun yang langsung diperoleh dari masyarakat telah 
ditampung di dalam Rancangan Undang-undang. Maka dengan 
mengucapkan syukur ke Hadirat Allah SWT, Fraksi Karya 
Pembangunan menyatakan menyetujui Rancangan Undang-undang 
tentang Penyiaran untuk disahkan menjadi Undang-undang. 

Sehubungan dengan telah disampaikan persetujuan dan menyong 
song diberlakukannya Undang-undang ini, Fraksi Karya Pem 
bangunan menyampaikan harapan dan saran-saran sebagai berikut : 

1. Menghimbau kepada Pemerintah agar pembentukan institusi 
Badan Pertimbangan dan Pengendalian Penyiaran Nasional 
(BP3N) dan penyesuaian organisasi Departemen Penerangan 
sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang ini perlu segera 
diwujudkan. 

2. Peraturan Pemerintah yang diamanatkan oleh Undang-undang 
perlu segera diterbitkan, sehingga Undang-undang tentang 
Penyiaran dapat segera dioperasionalisasikan. Peraturan Pe 
merintah yang akan diterbitkan hendaknya memperhatikan 
dengan sungguh-sungguh semangat, jiwa dan suasana dinamis 
yang berkembang selama pembahasan Rancangan Undang 
undang. Untuk itu, dalam merancang Peraturan Pemerintah DPR 
RI tetap siap untuk terus memberikan peran sertanya, sekalipun 
Fraksi Karya Pembangunan menyadari bahwa penyusunan 
Peraturan Pemerintah adalah kewenangan Pemerintah sepenuh 
nya, Proses ini juga pernah terjadi dalam penyusunan Rancangan 
Peraturan Pemerintah sebagai penjabaran dari Undang-undang 
tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang tentang 
Perfilman, Undang-undang tentang Kesehatan dan lain-lain. 

3. Undang-undang tentang penyiaran ini harus disebar luaskan dan 
dimasyarakatkan, terutama kepada pelaku-pelaku/lembaga 
penyiaran sehingga mereka memiliki persepsi yang benar tentang 
Undang-undang ini. Dengan demikian diharapkan mereka akan 
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penyiaran serta tokoh-tokoh dibidang lain yang dianggap perlu, serta 
wakil organisasi lembaga penyiaran, organisasi profesi penyiaran, 
dan ormas yang terkait dengan kegiatan penyiaran. 

Peningkatan Peran serta Masyarakat 
Penyiaran bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan 

sikap mental masyarakat Indonsia yang beriman dan bertaqwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, 
mencerdaskan kehidupan bangsa guna mewujudkan rnasyarakat adil 
dan makmur. Untuk mencapai tujuan tcrsebut masyarakat harus 
berperan aktif dalam memberikan masukan dan menyampaikan 
sumbangan pikiran dan gagasan, melakukan pendidikan dan pelatihan, 
mendirikan rumah produksi, sekaligus senantiasa melakukan kontrol 
sosial terhadap pelaksanaan penyiaran yang ada. Masyarakat juga 
didorong berperan aktif tidak hanya melalui wakil-wakil mereka di 
Badan Pertimbangan dan Pengendalian Penyiaran Nasional tapi juga 
secara langsung, misalnya berupa kritik, saran, apresiasi, aspirasi dan 
lain-lain baik perorangan maupun melalui institusi masyarakat. 

Sanksi Administratif 
Rancangan Undang-undang yang diajukan Pemerintah mengatur 

tentang Ketentuan Pidana, Dalam Bab tersebut dimasukan pula 
sanksi administratif. Fraksi Karya Pembangunan bersepakat bahwa, 
sanksi administratif perlu diatur lebih jelas agar bisa memberikan 
kepastian hukum. Selain mengatur pasal mana saja yang dikenakan 
sanksi administratif, Bab tersebut juga menjelaskan jenis-jenis sanksi, 
seperti berupa peringatan tertulis; pembatasan pelayanan administrasi 
tertentu; pembatasan kegiatan siaran; pembekuan kegiatan siaran 
untuk sementara dan pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran. 

Penyesuaian Organisasi di Lingkungan Departemen Penerangan 
Mengingat besarnya peran pemerintah dalam membina dan 

mengarahkan kegiatan penyiaran, maka diperlukan adanya 
penyesuaian organisasi di lingkungan Departemen Penerangan, 
sebagaimana tercantum dalam Bab XI, ketentuan peralihan, Pasal 77 
ayat (3) yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: 
"Dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundang 
kannya Undang-undang ini, pemerintah harus sudah mengubah 
atau menyesuaikan organisasi Lembaga Penyiaran Pemerintah dan 

489 



Indonesia yang beriman dan bertaqwa, memperkukuh persatuan dan 
kesatuan bangsa, serta mempunyai fungsi untuk memperkuat 
IPOLEKSOSBUD (Pasal 5). Menurut Fraksi Persatuan Pembangunan 
adalah keputusan/pilihan terbaik dan rumusan terbaik untuk 
mengantisipasi arus informasi global tersebut; sekaligus meng 
optimalkan fungsi dan peran lembaga penyiaran secara substansial. 

Harapan Fraksi Persatuan Pembangunan bahwa prinsip-prinsip 
dasar yang memuat filosofi dan nilai idiil penyiaran, yang 
terumuskan dalam Bab II UU, dapat betul-betul mendasari/melandasi 
penyelenggaraan penyiaraan serta dapat teraplikasikan dalam pelak 
sanaannya nanti. 

Rumusan Pasal 32 Bab IV Bagian Pertama, tentang isi siaran, 
adalah merupakan penjabaran dari semangat dan nilai-nilai idiil 
yang terumuskan dalam Bab II serta sekaligus merupakan rambu 
rambu yang sangat efektif untuk mengoptimalkan fungsi dan peran 
strategis penyiaran, (khususnya ayat 6,7,8, dan 9). Fraksi Persatuan 
Pembangunan sangat berbahagia dengan telah dicapainya rumusan 
ayat 7 Pasal 32, yang menyatakan : Isi siaran yang mengandung 
unsur kekerasan dan sadisme, pomografi, tahayul, perjudian, 
pola hidup permisif, konsumtif, hedonistis, dan feodalistis, dilarang. 

Walaupun Fraksi Persatuan Pembangunan belum bisa menyatakan 
secara pasti adanya korelasi positif antara siaran TV dan Media 
Elektronika lainnya, dengan perilaku menyimpang dari masyarakat 
pada dewasa ini, namun paling tidak secara hipotetis dapat dikatakan 
bahwa banyak sekali kejadian baru yang menerpa masyarakat 
berkembang, yang sangat merisaukan (seperti pembunuhan, pemer 
kosaan dan perampokan), diakibatkan dari pengetahuannya melalui 
media massa modem yang semakin berciri global. 

Apalagi kalau seandainya apa yang ditudingkan oleh salah satu 
lembaga riset di Hongkong "Political and Risk Consultancy" itu 
benar, yaitu yang menyatakan bahwa "Indonesia menempati peringkat 
ke-2 setelah Filipina, sebagai negara yang paling aman di Asia 
Pasifik. (Pikiran Rakyat, 13 Mei 1996). 

Tentunya ini semua, semakin meneguhkan untuk kita betul-betul 
melaksanakan amanat Undang-undang Penyiaran (khususnya Pasal 
32 tersebut serta ketentuan pidana Pasal 65), yang menyatakan 
bahwa pelanggaran terhadap Pasal 32 ayat (7) adalah merupakan 
tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana penjara paling 
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dapat memberikan dan meningkatkan peran masing-masing 
dalam menunjang keberhasilan penyiaran nasional. 

4. Betapapun baiknya Undang-undang ini, hasilnya akan ditentukan 
oleh faktor manusianya. Dalam hubungan ini diharapkan agar 
pemerintah maupun swasta dapat menyiapkan Sumber Daya 
Manusia dengan sebaik-baiknya. 

5. Dengan lahirnya Undang-undang tentang Penyiaran ini diharap 
kan bahwa tayangan yang berselera rendah, sadis, horor, tahayul, 
pola hidup permisif, dan hedonis dihilangkan, serta dapat 
ditumbuhkembangkan kegairahan unsur penunjang khususnya 
rumah produksi schingga keinginan menjadikan film nasional 
menjadi tuan rumah di rumah sndiri dapat direalisir melalui film 
layar kaca. 

Pendapat Akbir Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) terbadap 
RUU tentang Penyiaran, antara lain : 

Rumusan Undang-undang tentang Penyiaran menurut Fraksi 
Persatuan Pembangunan terdapat 5 (lima) permasalahan substantif 
yang menjiwai Undang-undang tentang Penyiaran dan merupakan inti 
dasar permasalahan yang diperjuangkan oleh Fraksi Persatuan 
Pembangunan agar dapat diakomodasikan dalam Undang-undang, 
sehingga Undang-undang akan lebih berdaya guna dan berhasil guna 
sesuai dengan fungsi, peran strategisnya penyiaran tersebut. 

Kelima permasalahan substantiftersebut adalah: 
I. Optimalisasi fungsi dan peran lembaga penyiaran. 
2. Perlindungan terhadap masyarakat dari arus globalisasi informasi. 
3. Antisipasi kemajuan teknologi informasi. 
4. Peningkatan peran masyarakat dalam menentukan arah penyiaran. 
5. Mencegah terjadinya monopoli dalam penguasaan informasi/ 

penyiaran. 

Selanjutnya di dalam menghantarkan persetujuan Rancangan 
Undang-undang tentang Penyiaran, Fraksi Persatuan Pembangunan 
menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 

I. FUNGSI DAN PERAN LEMBAGA PENYIARAN. 
Asas penyiaran yaitu keimanan dan ketaqwaan (Pasal 3) dan 

tujuan penyiaran yang dirumuskan dalam (Pasal 4 UU) yaitu untuk 
menumbuhkan dan mengembangkan sikap mental masyarakat 
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generasi di masa mendatang, generasi yang lebih baik, lebih 
terampil, lebih cerdas, lebih mandiri, lebih kokoh keimanan dan 
ketaqwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

Rumusannya secara substantif telah terwadahi secara maksimal, 
setidak-tidaknya dalam Pasal 32 (isi siaran), Pasal 33 (bahasa siaran), 
Pasal 34 (sumber acara siaran), Pasal 37 (rekaman audio), Pasal 39 
(klasifikasi acara siaran), Pasal 40 (siaran berita), Pasal 42 (siaran 
iklan), Pasal 46 (Pola acara), Pasal 52 (Tata krama siaran), Pasal 53 
(Kode etik siaran). 

Bahkan secara eksplisit dalam Pasal 32 ayat (5) disebutkan : "Isi 
siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan pada anak 
dan remaja dengan menyiarkan acara pada waktu khusus". 

Dan untuk melindungi masyarakat khususnya/generasi muda dari 
keterpengaruhannya dengan nilai-nilai budaya asing, maka isi 
siaran wajib lebih banyak memuat acara siaran produksi dalam 
negeri Pasal 32 ayat (I) dengan perbandingan paling sedikit 70 : 30 
dengan mata acara siaran yang berasal dari Juar negeri (Pasal 32 ayat 
2). 

Dan agar budaya asing tidak dapat secara langsung diserap oleh 
masyarakat, maka setiap mata acara (film, sinetron) yang 
mempergunakan bahasa asing, dapat disulih suarakan ke dalam 
Bahasa Indonesia, tapi sangat selektif (Pasal 33 ayat 8) dan wajib 
terdahulu memperoleh tanda lulus sensor dari Lembaga Sensor Film 
(Pasal 34 ayat 3) serta wajib mencantumkan klasifikasi acara yang 
disesuaikan dengan kelompok umur khalayak dan waktu penyiaran 
(Pasal 39 ayat I dan ayat 2). 

Begitu pula agar masyarakat tidak terbawa pada arus 
konsumerisme, maka dalam siaran iklan dilarang memuat promosi 
barang dan jasa yang berlebihan dan yang menyesatkan (Pasal 42 
ayat 2 b ); dan juga agar masyarakat tidak terjerumus kepada 
kemaksiatan; maka iklan juga dilarang memuat iklan minuman keras, 
bahan/zat adiktif serta yang menggambarkan penggunaan rokok 
(Pasal 42 ayat 2 c) dan hal-hal yang bertentangan dengan rasa 
kesusilaan (Pasal 42 ayat 2 d). 

lni semua adalah ketentuan-ketentuan normatif yang sangat 
indah, tentunya tinggal pelaksanaannya di masyarakat kelak. Dalam 
ha! ini Fraksi Persatuan Pembangunan mengharap agar Pemerintah 
khususnya Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diberikan 
kewenangan sebagai penyidik, tidak bersifat pasif, tapi lebih proaktif, 
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lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp.300.000.000, 
(tiga ratus juta rupiah). 

Demikian pula dalam memantapkan ideologi Pancasila, Pasal 32 
ayat (8); menurut Fraksi Persatuan Pembangunan adalah merupakan 
rumusan yang sangat fundamental. Negara Pancasila adalah bentuk 
final dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya kita 
harus terus mewaspadai faham-faham yang bertentangan dengan 
Pancasila seperti komunisme, marxisme-leninisme. 

Fraksi Persatuan Pembangunan meminta perhatian Pemerintah, 
bahwa dalam pelaksanaan Pasal 32 ayat (8) tersebut, betul-betul hati 
hati menjauhkan dari kesan kesewenang-wenangan. Untuk itu, 
penerapan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 36 
ayat (2) agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan mem 
perhatikan pentahapan sanksi tersebut serta pertimbangan BP3N 
sebagaimana diatur dalam ayat (3). 

Rumusan Pasal I 0, yang menempatkan posisi Lembaga Penyiaran 
Pemerintah sebagai suatu unit kerja organik, yang diberi wewenang 
khusus berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, 
menurut Fraksi Persatuan Pembangunan adalah hasil Pansus yang 
sudah cukup memadai, khususnya di dalam memberikan ruang gerak, 
dan kemungkinan mobilisasi dana untuk memback up peningkatan 
peran dan fungsi Lembaga Penyiaran Pemerintah. Harapan Fraksi 
Persatuan Pembangunan untuk selanjutnya adalah terus dikembang 
kannya etas kerja, semangat mengabdi serta peningkatan 
profesionalisme, legalitas, otoritas, dan prioritas yang telah diberikan 
oleh Undang-undang pada Lembaga Penyiaran Pemerintah tidak akan 
bermakna apa-apa. 

Berkaitan dengan masalah sumber pembiayaan Lembaga 
Penyiaran Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (7) 
dan Pasal 56 huruf e, Fraksi Persatuan Pembangunan meminta agar 
di dalam pengaturan lebih lanjut, khususnya yang berkaitan dengan 
besarnya pungutan kepada rakyat, dibicarakan dengan DPR, karena 
hal ini berkaitan dengan prinsip anggaran sebagaimana yang 
diamanatkan dalam Pasal 23 UUD 1945 dan secara operasional 
diatur lebih Ian jut berdasarkan UU Perbendaharaan/lCW. 

II. PERLINDUNGAN TERHADAP MASY ARAK.A T. 
Perlindungan terhadap masyarakat di samping untuk menjaga 

dan memelihara jati diri bangsa, sekaligus juga untuk membentuk 
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Menyadari akan strategisnya fungsi dan peran penyiaran, maka 
Fraksi Persatuan Pembangunan berpendapat, bahwa pemusatan 
pemilikan Lembaga Penyiaran pada satu orang atau satu badan 
hukum, hendaknya diusahakan untuk dihindarkan. 

Rumusan Pasal 13 telah menampung pokok-pokok pikiran Fraksi 
Persatuan Pembangunan tersebut, bahkan termasuk kepemilikan 
Silang antara Lembaga Penyiaran Swasta dan Perusahaan Media 
Cetak (Pasal 13 ayat 2). Hal ini dimaksudkan agar dapat dihindari 
dominasi informasi melalui siaran dan media cetak yang dapat 
menimbulkan pendapat umum yang tidak sehat terhadap pem 
bangunan bangsa. 

Semangat Pasal 13 tersebut sebetulnya adalah merupakan aplikasi 
dari amanat GBHN, dalam menegakkan Demokrasi Ekonomi yang 
berdasarkan Pancasila; yaitu yang bercirikan antara lain, dengan 
menghindarkan 3 (tiga) hal : 
1. Sistem free fight liberalisme 
2. Sistem Etatisme 
3. Persaingan tidak sehat serta pemusatan kekuatan ekonomi pada 

satu kelompok dalam berbagai bentuk monopoli dan monopsoni. 

Sekali lagi Pasal 13 tersebut pada hakekatnya adalah perwujudan 
dari keputusan politik tentang anti monopoli; dan menurut Fraksi 
Persatuan Pembangunan, ha! ini dapat dijadikan salah satu "Entry 
point" untuk mengupayakan adanya Undang-undang yang lebih 
komprehensif tentang anti monopoli. Karenanya Fraksi Persatuan 
Pembangunan mengharapkan Pemerintah segera mengajukan 
Rancangan Undang-undang tentang Anti Monopoli. Karena Fraksi 
persatuan sadar betul, dikala merumuskan/menentukan batas 
pemilikan yang sudah dapat dikatagorikan sebagai monopoli. 

Sebagai salah satu sisi monopoli, adalah hak tunggal dalam 
menyiarkan berita. Dalam ketentuan Pasal 40, Lembaga Penyiaran 
Swasta dapat menyelenggarakan Siaran Berita. Hal ini sebetulnya 
untuk memberikan legitimasi terhadap Lembaga-lembaga Penyiaran 
Swasta yang selama telah melaksanakan siaran berita. Namun, disisi 
lain dalam upaya meningkatkan peran Lembaga Penyiaran Swasta, 
dalam memberikan informasi dan penerangan serta mencerdaskan 
kehidupan bangsa, juga sekaligus memberikan kewenangan untuk re 
distribusi informasi bagi Lembaga-lembaga Penyiaran Swasta. 
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khususnya terhadap pelanggaran pasal-pasal yang berkaitan dengan 
perlindungan dan kepentingan langsung dari masyarakat. 

III. PENJNGKA TAN PERAN MASY ARAKA T. 
Peran serta masyarakat dalam menentukan arah penyiaran 

secara eksplisit tercantum dalam Undang-undang Penyiaran, baik 
secara umum maupun yang secara khusus, yang secara umum 
dirumuskan dalam Bab VII Pasal 59 dan 60; sedangkan yang secara 
khusus dimuat dalam Bab VI Pasal 57, yang diwujudkan dalam 
bentuk wadah Badan Pcrtimbangan dan Pengendalian Penyiaran 
Nasional (BP3N). 

Fraksi Persatuan Pembangunan mengusulkan adanya satu institusi 
yang mandiri yang mempunyai kewenangan merencanakan, 
mengendalikan, dan mengawasi penyiaran, yang melibatkan 
masyarakat secara aktif dalam pengendalian penyiaran yaitu Lembaga 
Penyiaran Indonesia {LP!). Hal ini mengingat bahwa masalah 
penyiaran ini adalah menyentuh dan berhubungan langsung dengan 
masyarakat; maka seyogyanya masyarakat tidak hanya merupakan 
objek siaran, tapi juga sekaligus subjek penyiaran, di samping adanya 
petunjuk GBHN, bahwa : "Masyarakat adalah pelaku utama 
pembangunan, dan Pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, 
membimbing serta menciptakan suasana yang menunjang". 

Kaitannya dengan pendirian lembaga penyiaran dalam ha! ini 
tentunya Lembaga Penyiaran Swasta, Fraksi Persatuan Pembangunan 
dapat memahami rumusan ketentuan Pasal 11 ayat (3) yang semula 
dalam RUU termuat dalam Pasal 9 ayat (3), yang dalam awal 
pembahasan Rancangan Undang-undang sempat menjadi polemik 
masyarakat, karena adanya muatan sensitif. Dengan rumusan yang 
baru ini, dapat menghilangkan sementara kekhawatiran adanya 
pengekangan terhadap hak-hak rakyat. 

IV. MENCEGAH MONOPOLI. 
Penyiaran di samping memuat dimensi budaya, politik, dan 

pendidikan, juga berdimensi ekonomi dan industri masa depan. 
Sebagaimana layaknya sebuah lembaga ekonomi dan industri maka 
tentunya akan berlaku juga hukum-hukum ekonomi, kaidah-kaidah 
bisnis, yang antara lain mengenal adanya iangkah dan upaya 
kompetitif. 
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5. Pungutan Juran Penyiaran kepada masyarakat agar di dalam 
pengaturan Jebih lanjut, khususnya yang berkaitan dengan 
besamya pungutan, hendaknya dibicarakan terlebih dahulu 
dengan OPR. 

6. Kade Etik Siaran yang tercantum dalam Undang-undang sebagai 
amanat, agar segera dibuat oleh organisasi profesi penyiaran dan 
organisasi lembaga penyiaran. 

7. Pokok-pokok pikiran, dan suasana kebatinan yang berkembang 
dalam rapat-rapat Pansus, Panja dan Timus, hendaknya dijadikan 
bahan masukan untuk penyusunan Peraturan Pemerintah. 

Pendapat Akhir Fraksi Partai Demokrasi Indonesia terbadap . 
Rancangan RUU tentang Penyiaran, antara lain : 

Fraksi POI mengamati bahwa "perang informasi" antar negara 
dan dunia intemasional berkembang sangat pesat dan terus makin 
canggih. Kalau dahulu lewat media masa cetak, sekarang beralih ke 
media elektronik yang dalam waktu beberapa menit dapat men 
jangkau setiap titik sasaran siaran diseluruh dunia. Sesuatu yang 
kurang terbayangkan sebelumnya. Oleh karena itu, Fraksi POI melihat 
bahwa dunia penyiaran kita di Indonesia harus segera ditata secara 
"up to date" dan mampu mengantisipasi masa depan dikaitkan dengan 
perkembangan teknologi yang sangat cepat. 

Pasal-pasal baru Rancangan Undang-undang tentang Penyiaran, 
juga sarat dengan pesan-pesan serta aturan yang sebelumnya 
tidak terbayangkan. Rancangan Undang-undang tentang Penyiaran 
hasil Pansus juga memuat sanksi administratif dan ketentuan 
pidana yang relatif cukup lengkap serta mengantisipasi masa 
depan. Barangkali bukan tidak mungkin bahwa banyak pihak 
setelah membaca isi Rancangan Undang-undang tentang Penyiaran ini 
akan kaget sendiri dan was-was untuk menghadapi perubahan yang 
diisyaratkan Rancangan Undang-undang tentang Penyiaran. Hal ini 
menyangkut lembaga penyiaran pemerintah dengan kemungkinan 
menyiarkan iklan, merubah status TVRI dari Yayasan kepada bentuk 
yang lebih sesuai dengan keadaan, pembatasan proporsional ruang 
gerak lembaga penyiaran swasta, berikut pengaturan yang cukup rinci 
tentang lembaga penyiaran secara khusus. Demikian juga ketentuan 
pola kerja rumah produksi yang lebih profesional dan anjuran memuat 
kandungan lokal secara proporsional. 
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Fraksi Persatuan Pembangunan sependapat agar isi berita tetap 
dalam alur pencerdasan kehidupan bangsa dan pemerataan informasi, 
maka hcndaknya siaran berita harus memenuhi standar berita dan 
memenuhi kode etik siaran jumalistik (Pasal 40 ayat 2). 

V. ANTISIPASI KEMAJUAN TEKNOLOGI INFORMASI. 
Salah satu harapan Fraksi Persatuan Pembangunan, bahwa dalam 

pcrumusan Undang-undang Penyiaran ini, harus berdimensi anti 
sipatip; yaitu mengantisipasi perkembangan teknologi informasi yang 
begitu cepat, dan begitu luas dampaknya. Internet, video on demand, 
audiotex, videotcx dan sebagainya baik yang berbentuk layanan 
informasi maupun layanan jasa, baik dengan mempergunakan 
/melalui satelit, pemancaran terestrial maupun kabel; harus diatur 
dalam Undang-undang Penyiaran. 

Harapan Fraksi Persatuan Pembangunan telah disahuti/dijawab 
oleh Pemerintah dengan sangat simpatik, dengan mengajukan usulan 
usulan pasal baru yang memuat jenis-jenis penyiaran yang 
mengakomodasikan perkembangan kemajuan teknologi informasi 
tersebut. Dan dalam Undang-undang tersebut dirumuskan dalam 
Pasal 9 dan Pasal 20-26. 

Pada kesempatan mt Fraksi Persatuan Pembangunan 
menyampaikan beberapa catatan : 
l. Agar Undang-undang ini segera dapat efektif, hendaknya 

Peraturan Pemerintah sesuai dengan prioritasnya, dibuat pada 
kesempatan pertama, setelah diundangkannya Undang-undang ini. 

2. Peraturan Pemerintah yang banyak jumlahnya yang diamanatkan 
dalam Undang-undang ini, dalam pembuatannya nanti Fraksi 
Persatuan Pembangunan melihat akan menjadi ramping dengan 
pengelompokkan permasalahan substansial dalam I (satu) 
Peraturan Pemerintah. 

3. Karena dengan Undang-undang ini terkait peran beberapa instansi 
secara interdepartemental, maka koordinasinya perlu dilakukan 
dengan saling proaktif, khususnya menyangkut perizinan. 

4. Penetapan Sanksi Administratif pelaksanaannya harus benar 
benar secara bertahap, terutama yang menyangkut kepada 
pencabutan izin, agar hanya dilakukan apabila sudah benar-benar 
melakukan pelanggaran yang sangat berat dan prinsipil, serta 
setelah mendengarkan penimbangan BP3N. 
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Sambutan Pemerintah Berkenaan dengan Disetujuinya RUU 
tentang Penyiaran. 

Salah satu sebab yang justru menjadi motivasi kami untuk 
menyusun RUU tentang Penyiaran ini lebih intensif adalah desakan 
keperluan adanya suatu Undang-undang yang mengatur tidak saja 
hal ihwal mengenai masalah penyiaran radio atau penyiaran televisi 
tetapi juga mencakup layanan informasi yang menjangkau ma 
syarakat luas. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat 
serta perkembangan sosial budaya yang terjadi menyebabkan 
ketentuan-ketentaun yang ada dirasakan sudah tidak memadai lagi 
sebagai landasan hukum bagi pembinaan dan perkembangan 
penyiaran di Indonesia, baik karena tingkat peraturan yang 
mengaturnya lebih rendah dari Undang-undang maupun karena 
ruang lingkup pengaturannya baru meliputi segi-segi tertentu 
dalam kegiatan penyiaran dengan pengaturan yang belum 
terpadu. 

Masalah lain yang perlu dikemukakan untuk menampung aspirasi 
masyarakat dalam keikutsertaannya dalam kegiatan penyiaran, yaitu 
rumusan pembentukan Badan Pertimbangan dan Pengendalian 
Penyiaran Nasional (BPJN) sebagai pendamping Pemerintah 
menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian penyiaran. 

Rapa! telah dengan arif dapat melihat esensi perbedaan antara 
wadah dan isi, sehingga dicapai kesepakatan, bahwa yang utama 
bukanlah wadah, tetapi isi. Pandangan yang arif inilah yang berhasil 
menetapkan materi keikutsertaan masyarakat dalam proses peng 
ambilan kebijakan oleh Pemerintah. 

Untuk mengantisipasi perkembangan teknologi komunikasi dalam 
RUU tentang Penyiaran ini secara rinci, telah berhasil dirumuskan 
pengaturan tentang Lembaga Penyelenggara Siaran Khusus yang 
dikategorikan sebagai jenis-jenis penyiaran baru dengan tujuan agar 
pemanfaatannya tetap sejalan dengan kepentingan bangsa dan negara. 

Sidang berhasil pula memformulasikan satu ayat baru yang 
mengatur kepemilikan Lembaga Penyiaran Swasta. Dalam ayat itu 
disebutkan, bahwa karyawan di lingkungan Lembaga Penyiaran 
Swasta diberi hak untuk memiliki saham yang besarnya akan diatur 
dengan Peraturan Pemerintah. 

Satu hal yang sangat fundamental dan perlu diangkat keper 
mukaan adalah bahwa betapapun tajamnya perbedaan pendapat terjadi 
dalam rapat-rapat Pansus, Panja maupun di dalam forum Tim 
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Semua ketentuan tersebut diharapkan dapat menjembatani kearah 
pengaturan penyiaran secara tuntas dan memadai untuk saat ini dan ke 
masa depan. 

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di alas, Fraksi POI 
tanpa ragu-ragu menyatakan persetujuannya untuk mensahkan 
Rancangan Undang-undang tentang Penyiaran menjadi Undang 
undang tentang Penyiaran. 

Sebelum karni mcnyudahi Pendapat Akhir Fraksi POI atas 
Rancangan Undang-undang tcntang Penyiaran ini, ijinkanlah Fraksi 
PD! mengajukan bcrbagai harapan dan anjuran antara Jain : 

1. Fraksi PD! mengharapkan agar perubahan status TVRJ menjadi 
badan khusus yang lebih sesuai dapat segera dilaksanakan dan 
tidak perlu menunggu masaperalihan2 (dua) tahun. 

2. Agar pembentukan Peraturan Pemerintah sebagai tindakan 
operasional dari Undang-undang tentang Penyiaran dapat dibuat 
kurang dari 1 (satu) tahun, sesuai dengan janji lisan Pemerintah, 
yang disesuaikan pula dengan prioritasnya. 

3. Mengingat potensi media penyiaran yang begitu raksasa, agar 
Pemerintah dapat memanfaatkan kesempatan tersebut secara 
intensif demi pencerdasan bangsa di seluruh wilayah Indonesia. 

4. Karena urusan penyiaran menyangkut berbagai Instansi dan 
Departemen, Fraksi POI mengharapkan terdapat koordinasi yang 
serasi dan cepat dan meninggalkan egoisme sektoral. 

5. Agar pembinaan lembaga penyiaran swasta, terutama radio, 
dilakukan secara bijaksana, terutama yang berada jauh di luar 
Jakarta. 

6. Agar mereka yang duduk dalam BP3N (Badan Pertimbangan 
dan Pengendalian Penyiaran Nasional) benar-benar orang yang 
mampu dan memiliki integritas yang tidak diragukan. 

7. Agar pembinaan semua Jembaga penyiaran dilakukan secara arif 
dan kontinyu serta tidak ada anak mas atau anak tiri, tetapi 
semua sama-sama mengemban kewajiban demi kemajuan bangsa. 

Demikianlah berbagai harapan dan anjuran Fraksi PD] me 
Jengkapi persetujuan Fraksi POI atas Rancangan Undang-undang 
tentang Penyiaran. 
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Dari kata akhir masing-masing Fraksi tersebut, Pemerintah 
merasakan adanya kesatuan pandangan dan kebulatan tekad yang 
mengutamakan kepentingan nasional dan kepentingan masyarakat 
luas. Hal itulah yang menjadi faktor utama dari keberhasilan 
mencapai mufakat antara DPR dan Pemerintah mengenai keseluruhan 
materi Rancangan Undang-undang tentang Penyiaran. 

2. BIDANG INBANG 

Rancangan U ndang-undang ten tang Ketransmigrasian 
Keterangan Pemerintah dihadapan Sidang Paripurna DPR 

mengenai RUU Ketransmigrasian pada Januari 1997, antara lain 
menyatakan : 

Dengan diutamakannya pembangunan transmigrasi sebagai 
bagian dari pembangunan daerah, maka adanya penetapan daerah asal 
(Jawa, Madura, Bali dan Lombok atau daerah lain) dengan daerah 
tujuan transmigrasi tidak lagi menjadi masalah. Transmigrasi dapat 
berasal dari daerah luar wilayah atau lokasi pemukiman transmigrasi. 

Tidak lagi dipersoalkan secara dikotomis antara daerah Jawa, 
Madura, Lombok dengan daerah diluarnya. Rumusan ini berbeda 
dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1972, yang secara tegas 
membedakan antara daerah asal dan daerah transmigrasi. Hal ini 
untuk mempertegas arah dan tujuan transmigrasi yang lebih 
menitikberatkan pada upaya meningkatkan dan memeratakan 
pembangunan daerah termasuk masyarakatnya. Sehingga, rumusan 
ketentuan umum pada RUU Ketransmigrasian, menegaskan bahwa 
pengertian transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela 
ke lokasi yang telah ditetapkan bagi kepentingan pembangunan 
berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang iru. 
Konsekuensi dari ketentuan semacam ini, maka terdapat dua 
penetapan yang telah dirumuskan : 

Perlama, yaitu adanya penetapan wilayah pengembangan 
transmigrasi yang diarahkan bagi perwujudan pusat pertumbuhan 
baru. Dalam hubungan ini, transmigrasi mempunyai peran dan 
tanggung jawab penting guna mewujudkan pusat pertumbuhan 
wilayah baru. Untuk itu, penetapan wilayah pengembangan 
transmigrasi didasarkan pada potensi wilayah dan rencana tata ruang 
daerah serta kebutuhan adanya pusat wilayah pertumbuhan baru. 
Wilayah pengembangan transmigrasi dikembangkan berdasarkan 
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Kecil. Lobby, bila saat kepentingan nasional tersentuh maka semua 
pihak baik Fraksi-fraksi DPR-RI maupun Pemerintah dengan ikhlas 
mau melepaskan kepentingan golongan untuk tunduk kepada 
kepentingan nasional yang lebih besar. 

RUU tentang Penyiaran ini secara menyeluruh telah mencakup 
pengaturan perihal penyelenggara penyiaran, pelaksanaan siaran, tata 
krama siaran, pembinaan dan pengendalian, peran serta masyarakat, 
penyerahan urusan dan ketentuan peralihan. Disamping itu RUU ini 
juga memuat sanksi administratif dan ketentuan pidana yang kita 
sepakati bersama berkenaan dengan tindakan pelanggaran terhadap 
Undang-undang yang akan berlaku nanti mengenai penyiaran. 

Dengan persetujuan DPR atas RUU tentang Penyiaran menjadi 
Undang-undang, maka untuk pertama kalinya dalam sejarah 
kehidupan bangsa, kita memiliki sebuah Undang-undang baru di 
bidang Penyiaran. Dan dengan Undang-undang tentang Penyiaran ini, 
hal-hal penting yang ingin dicapai ialah : 

I. Undang-undang tentang Penyiaran ini tidak hanya dimaksudkan 
untuk mengganti peraturan perundang-undangan di bidang 
Penyiaran yang lebih rendah tingkatnya dari Undang-undang, 
tetapi lebih diarahkan dalam upaya pembangunan hukum, 
sehingga diperoleh landasan hukum sekaligus sebagai pondasi di 
dalam membina dan mengembangkan penyiaran yang lebih 
mantap. 

2. Undang-undang tentang Penyiaran ini nantinya haruslah betul 
betul dapat diterapkan dalam praktek dengan mempertimbangkan 
perkembangan teknologi kornunikasi dan informasi yang ber 
langsung secara pesat. 

3. Dengan adanya Undang-undang tentang Penyiaran ini menjadi 
lebih mantaplah penyelenggaraan penyiaran nasional karena 
dasar berpijak lebih kukuh, landasan bergeraknya lebih kuat, 
batas-batas kewenangan menjadi lebih jelas, pengelompokan 
Jembaga menjadi tegas, begitu pula keikutsertaan masyarakat 
mendapat tern pat secara proporsional. 

Dengan seksarna Pemerintah telah mengikuti kata akhir yang 
disampaikan Anggota Dewan atas nama Fraksi masing-rnasing 
mendahului persetujuan yang diberikan terhadap Rancangan Undang 
undang tentang Penyiaran ini. 
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kan untuk dipugar karena sebagai suatu kesatuan lokasi pemukiman 
transmigrasi. 

1. Pembicaraan Tingkat 11/Pemandangan Umum Fraksi-fraksi 
atas RUU tentang Ketransmigrasian. 

Pemandangan Umum Fraksi ABRI DPR Atas RUU Tentang 
Ketransmigrasian Tanggal 18 Februari 1997, antara lain 
menyatakan : 

Setelah mencermati seluruh keterangan Pemerintah tentang 
Rancangan Undang-undang ini yang telah disampaikan pada Sidang 
Dewan beberapa waktu lalu, terungkap bahwa penetapan wilayah 
transmigrasi dan lokasi pemukiman transmigrasi pada dasarnya terkai 
dengan upaya penumbuhan perekonomian rakyat yang berjiwa 
swadaya dan swasembada. Hal ini merupakan salah satu wujud 
penjabaran pasal yang mendasari penyusunan RUU Ketransmigrasian, 
yaitu pasal 27 dan Pasal 33 UUD 1945. Namun demikian, Fraksi 
ABRI menyampaikan beberapa tanggapan dan pertanyyan sebagai 
berikut : 

Pertama : Konsiderans "Menimbang ". Dal am Konsiderans 
menimbang dari RUU ini belum tergambar adanya pertimbangan 
filosofis sebagai petunjuk bersifat mendasar. Kiranya Pemerintah 
sependapat dengan pandangan Fraksi ABRI yang apabila Konsiderans 
menimbang ditambahkan dengan nilai-nilai yang mengandung muatan 
filosofis sebagai mana terdapat pada isi dan jiwa Pancasila dan UUD 
1945, oleh karenanya perlu perumusan lebih lanjut. 

Kedua : Konsiderans "Mengingat ", Fraksi ABRI berpendapat 
bahwa konsiderans mengingat hanya mencantumkan pasal-pasal yang 
menjadi dasar hukum dibentuknya Undang-undang, sedangkan 
Undang-undang lain yang era! kaitannya dengan Undang-undang ini 
cukup dicantumkan dalam penjelasan umum atau penjelasan pasal 
bersangkutan. Sehingga, Fraksi ABRI mempertanyakan dicantum 
kannya butir-butir 2, 3, dan 4, pada konsiderans Mengingat dalam 
Rancangan Undang-undang ini. 

Ketiga : Di dalam RUU ini terdapat beberapa istilah yang 
beberapa kali disebut dalam berbagai pasalnya, tetapi pengertiannya 
tidak dicantumkan dalam ketentuan umum Pasal I -. Oleh karena itu, 
menurut Fraksi ABRI butir-butir ketentuan umum dalam RUU masih 
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pendekatan pembangunan kewilayahan, yang ditangani secara 
bertahap dan terpadu dengan sektor pembangunan lainnya. Dalam 
pelaksanaan pembangunannya dikembangkan satu atau beberapa 
Saluan Kawasan Pengembangan (SKP) yang didalamnya terdiri dari 
Satuan-satuan Pemukiman Transmigrasi (SP). Adanya struktur dan 
hirarki kewilayahan uu sekedar merupakan sarana sistem 
pengembangan dan pembangunan yang dilakukan dapat lebih efisien 
dan efektif. 

Adapun tahap pembangunan wilayah yang dilakukan dimulai 
dengan pembangunan satuan-satuan pemukiman Transmigrasi Umum 
(TU), yang kalau keadaan telah cukup berkembang dan layak akan 
diikuti dengan pembangunan pemukiman Transmigrasi Swakarsa 
Berbantuan (TSB) dan kalau telah semakin layak dengan sendirinya 
akan berkembang Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM). 

Kedua, adanya penetapan lokasi pemukiman transmigrasi yang 
dikembangkan dalam rangka memantapkan pusat pertumbuhan yang 
sedang atau telah berkembang. Untuk itu pembangunan transmigrasi 
bersifat mendukung pembangunan yang telah berlangsung. Dengan 
memperhatikan masing-rnasing kondisi wilayah, maka altematif yang 
dapat dikembangkan melalui transmigrasi dapat dimulai dengan 
pembangunan pemukiman Transmigrasi Swakarsa Berbantuan yang 
selanjutnya dapat diikuti dengan pemukiman Transmigrasi Swakarsa 
Mandiri. Namun jika perkembangan wilayah yang didukung telah 
lebih baik maka langsung dapat dikembangkan Transmigrasi 
Swakarsa Mandiri. Dalam kondisi dan pertimbangan tertentu sesuai 
dengan kepentingan dapat pula dikembangkan jenis Transmigrasi 
Urn um. 

Sehubungan dengan pelaksanaan berbagai jenis atau pola 
transmigrasi, maka penduduk yang menjadi transmigran adalah 
penduduk di luar wilayah pengembangan transmigrasi dan lokasi 
pemukiman transmigrasi serta lokasi pemukiman transmigrasi. 

Pada ketentuan umum dijelaskan tentang pengertian transmigran 
adalah warga negara Indonesia yang berpindah secara sukarela ke 
wilayah Pengembangan Transmigrasi atau Lokasi Pemukiman 
Transmigrasi, melalui pengaturan dan pelayanan pemerintah. Dalam 
kaitan ini penduduk setempat yang berada di dalam wilayah 
pengembangan transmigrasi atau lokasi pemukiman transmigran, 
dapat diperlakukan sebagai transmigran, pemukimannya dimungkin- 
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Pemandangan Umum FKP DPR Terbadap RUU Tentang 
Ketransmigrasian Pada Tanggal 18 Febrnari 1997, antara lain 
mengatakan : 

Fraksi Karya Pembangunan (FKP) melihat bahwa naskah RUU 
sebagaimana telah disampaikan Pemerintah telah cukup menampung 
aspek-aspek pokok penyelengaraan transmigrasi. FKP menyampaikan 
berbagai pandangan dan pendapat terhadap substansi yang menjadi 
muatan dari RUU Tentang Ketransmigrasian. Pandangan atau 
pendapat itu secara garis besar adalah sebagai berikut : 

I. JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG : 
Judul RUU sebagaimana disampaikan Pemerintah mengandung 

makna penyelenggaraan transmigrasi sebagai sebuah sistem. Namun 
demikian, FKP dapat memahami judul RUU tersebut sepanjang 
aspek-aspek pokok yang merupakan rangkaian kegiatan utuh dalam 
suatu kesatuan telah tercakup dalam naskah RUU. Oleh karena itu, 
FKP mengharapkan kajian bersama melalui rangkaian pembahasan 
untuk menelusuri aspek-aspek yang terkandung dalam naskah RUU 
agar muatannya nampak jelas sebagai sistem penyelenggaraan 
transmigrasi. 

2. KONSIDERANS : 
Konsiderans "menirnbang" pada hakekatnya memuat berbagai 

pemikiran yang mendasari penyusunan dan pembentukan Undang 
undang ini, baik bersifat filosofis maupun operasional. Dalam 
kerangka pikir ini dan berkaitan dengan pandangan agar muatan RUU 
dijiwai Pancasila serta UUD 1945, FKP berpendapat bahwa 
penyusunan konsiderans menimbang sebagaimana dimuat dalam 
RUU dirasakan terlalu pragmatis, sehingga dapat mengesampingkan 
landasan filosofis yang bersifat mendasar. Sehingga, FKP bermaksud 
untuk menata dan merumuskan kembali butir a RUU yang 
sekurangnya akan memuat tiga butir dan landasan lebih asasi serta 
mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Melalui usaha ini, 
diharapkan kesan pragmatisme dalam penyusunan RUU dapat 
dikesampingkan serta secara konsekuen tetap mengacu pada landasan 
fundamental. 

506 



perlu ditambahkan antara lain berkenaan Wilayah Pengembangan 
Transmigrasi dan Lokasi Pemukiman Transmigrasi . 

Keempat : Urutan Pasal di Bab III. Fraksi ABRI mengharapkan 
penjelasan dari pemerintah, mengapa dalam RUU ini pasal 6 tentang 
"jenis Transmigrasi" dicantumkan lebih dahulu sedangkan mengenai 
"transmigran" dicantumkan kemudian. Fraksi ABRJ menyarankan 
agar istilah "Transmigran" dijelaskan terlebih dahulu sebelum istilah 
"jenis transmigrasi". 

Kelima : kcterlibatan Pemerintah pada masing-masing jenis 
transmigrasi. Fraksi ABRI berpendapat bahwa formulasi beberapa 
pasal dan ayat dalam RUU yang berkaitan dengan keterlibatan 
Pemerintah dalam pemberian hak kepada trasmigran pada masing 
masing jenis transmigrasi perlu dirumuskan kembali sehingga gradasi 
keterlibatan tersebut menjadi semakin lebih jelas. 

Keenam: Tentang Ketentuan Pidana. Fraksi ABRJ mengharapkan 
penjelasan dari pemerintah mengenai tidak dicantumkannya sanksi 
hukum dalam RUU Ketransmigrasian. Pada Pasal 8 tercantum 
kewajiban bagi transmigran. Mengingat adanya kata "Kewajiban" 
tentunya ada sanksi jika kewajiban itu tidak dipenuhi. 
Penyelenggaraan transmigrasi merupakan kegiatan atau pekerjaan 
menyangkut tanggung jawab dari berbagai pihak dan bersifat lintas 
sektoral serta antar daerah. Sehingga, kelancaran penyelenggaraannya 
tergantung pada koordinasi dan itikad baik dari masing-masing pihak, 
seperti halnya daerah maupun Departemen, mulai dari perencanaan 
sampai dengan selesai. 

Ketujuh : Penjelasan Pasal 34 ayat (1). Dari Pasal 34 ayat (I) 
RUU ini menegaskan bahwa setelah pemukiman transmigrasi 
mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan atau selambat 
lambatnya lima tahun sejak penempatan transmigrasi, pembinaan 
disarankan kepada instansi teknis dan fungsional bersangkutan. 
Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana apabila setelah lima tahun 
keadaannya belum layak untuk diserah terimakan ? Untuk 
menghindarkan kesalahpahaman, kiranya untuk pasal ini perlu 
diberikan penjelasan lebih terperinci. 
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transmigrasi. Mengingat garis perbatasan negara kita dengan negara 
tetangga yang demikian panjang dan dalam upaya mempertahankan 
kadaulatan/keamanan negara, justru penempatan para transmigran di 
sepanjang garis perbatasan perlu ditingkatkan. Dalam hal ini Fraksi 
Persatuan Pembangunan (FPP) mengharapkan penjelasan lebih lanjut 
dari pemerintah ? 

Penyelenggaraan transmigrasi masih cenderung diarahkan pada 
pengembangan "agrobisnis" dan "agroindustri" sesuai dengan 
keterangan Pemerintah. FPP menilai betapa luasnya jangkauan 
pengembangan agrobisnis dan agroindustri, baik ditinjau dari aspek 
makro maupun mikronya. Pelaksanaan agroindustri di kawasan 
transmigrasi sungguh merupakan langkah ideal yang patut 
memperoleh dukungan dari semua pihak. Penyebaran kegiatan 
industri yang selama ini menumpuk di pulau Jawa, sepantasnya harus 
dapat dipikirkan agar konsentrasi industri di pulau Jawa secara 
bertahap dapat dipindahkan keluar Jawa. 

Dari data statistik, luas pulau Jawa yang hanya 7 % dari luas 
wilayah Indonesia, temyata memikul beban berat, karena kegiatan 
industrinya telah mencapai 62 o/o, sedangkan sisanya berada di luar 
pulau Jawa. Peranan Departemen Transmigrasi dan PPH dalam 
menyelenggarakan transmigrasi secara lebih dini dapat mem 
persiapkan berbagai konsep mengenai dibangunnya kawasan 
transmigrasi industri sebagai dimensi baru yang penuh dengan 
potensi, disamping bidang pertanian, perikanan, perkebunan dan lain 
lain. Dengan demikian, program industri akan menjadi relevan 
apabila ditinjau dari sudut pergeseran struktur ekonomi dan industri. 
Program tersebut disatu pihak turut memecahkan masalah kepadatan 
penduduk di Pulau jawa melalui pemindahan penduduk ke luar Jawa. 
Tetapi di lain pihak, program tersebut telah pula memindahkan 
sumber daya manusia terampil ke daerah-daerah di luar Pulau Jawa 
yang sebenamya sangat diperlukan oleh daerah-daerah tersebut dalam 
mengembangkan industri daerah. Di daerah-daerah tidak jarang 
menghadapi kelangkaan tenaga kerja trampil, antara lain sebagai 
akibat semacam adanya "brain drain" yang terjadi di Indonesia. 

Daya tarik industri yang terpusat di Pulau Jawa menyebabkan 
banyak sumber daya manusia dari daerah berurbanisasi ke Pulau Jawa 
dan hal ini merupakan salah satu faktor sumber masalah kepadatan 
penduduk di Pulau Jawa dengan dampak lahimya berbagai problema 
yang sulit diatasi karena telah melampaui ambang kemampuan 
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3. SISTEMATIKA RANCANGAN UNDANG-UNDANG 
Sebagai sistem pernyelenggaraan transmigrasi, FKP mencermati 

bahwa sistematika yang tertuang dalam naskah RUU pada dasamya 
telah cukup memadai. Namun, FKP menemukan beberapa hal yang 
memerlukan pertimbangan dan pengkajian bersama bagi penyempur 
naannya, yaitu sebagai berikut : 
a. Penggabungan antara jenis Transmigrasi dan transmigran 

sebagaimana terdapat pada Bab III RUU dan pasal-pasal yang 
terdapat di dalamnya telah menyebabkan kurangnya penonjolan 
terhadap makna dan hakekat perubahan RUU sebagai konsekuensi 
logis dari pergeseran orientasi penyelenggaraan transmigrasi ke 
arah peningkatan kesejahteraan transmigran. Pergeseran orientasi 
dimaksud hendaknya menampilkan secara tegas Hak dan 
Kewajiban Transmigran dalam suatu keseimbangan utuh dan 
terpadu sebagai prasyarat utama bagi pencapaian sasaran pe 
ningkatan kesejahteraan warga transmigran. Melalui pemahaman 
demikian, FKP berkeinginan memecah Bab III RUU menjadi dua 
Bab, yaitu : I) Jenis Transmigrasi ; 2) Hak dan Kewajiban 
Transmigran. 

b. Tidak ditemukannya Bab tentang Penyidik dan Ketentuan Pidana 
menjadi bahan pemikiran FKP dan oleh karenanya FKP pada 
tahapan ini masih ingin mempertanyakan alasan mendasar dari 
Pemerintah tentang tidak adanya Bab tentang Penyidikan dan 
Ketentuan Pidana dalam naskah RUU. 

c. Kehadiran Bab IX Penyerahan Pembinaan Pemukiman 
Transmigran sebagai sebuah Bab tersendiri dalam pandangan 
FKP diangap terlalu berlebihan. Oleh karena itu, FKP 
berpendapat apakah tidak tepat sekiranya muatan Bab IX dan 
pasal 34 RUU dapat ditempatkan sebagai tahapan akhir dari 
kegiatan pembinaan masyarakat kegiatan pembinaan masyarakat 
transmigrasi dan lingkungan yang terdapat pada Bab VIII dan 
dengan demikian sangat tepat untuk menjadi bagian tak 
terpisahkan dari kegiatan pembinaan dimaksud. 

Pemandangan Umum FPP DPR Terhadap RUU Ketransmigrasi 
an Pada Tanggal 18 Februari 1997, antara lain mengingatkan : 

RUU Ketransmigrasian telah menjelaskan bahwa tujuan 
transmigrasi yang menyangkut aspek pertahanan dan kearnanan tidak 
dimasukkan Jagi ke dalam rumusan tujuan penyelenggaraan 
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Jawaban - Pemerintab Dibadapan Rapat 
Mengenai RUU Tentang Ketransmigrasian 
Februari 1997, antara lain menyatakan: 

Berkenaan sorotan terhadap konsiderans "Menimbang", 
Pemerintah berpendapat bahwa hal itu sudah tertampung pada 
pertimbangan filosofis meskipun secara singkat, yaitu pada 
konsiderans menimbang butir a. Namun Pemerintah sependapat 
bahwa butir 1 pada konsiderans "Mengingat'' mencantumkan 4 pasal 
dari UUD 1945. Untuk butir 2, 3 dan 4 yang berkaitan dengan 
ketentuan agraria, kependudukan dan penataan ruang mempunyai 
relevansi paling dekat dengan penyelenggaraan transmigrasi. 

Menghadapi usul penambahan definisi dalam ketentuan umum, 
pemerintah sependapat untuk memberikan pengertian terhadap istilah 
istilah yang sering disebut dalam beberapa pasal, antara lain : Wilayah 
Pengembangan Transmigrasi, Lokasi Pemukiman Transmigrasi, 
Transmigrasi Umum, Transmigrasi Swakarsa Berbantuan dan 
Transmigrasi Swakarsa Mandiri. 

Berkenaan tanggapan terhadap judul RUU, Pemerintah 
sependapat bahwa ketransmigrasian mengandung makna suatu sistem 
yang merupakan kesatuan utuh, dan tidak terpisahkan satu sama lain 
muatannya. Selanjutnya, persoalan "Konsiderans" yang disinyalir ke 
arah pragmatisme, Pemerintah berpendapat bahwa rumusan 
konsiderans disusun karena tiga ha!. Pertama, sebagai pembaharuan 
atas UU No 3 tahun 1972, agar dapat lebih operasional dan sesuai 
dengan tuntutan zaman yang selalu berkembang. Kedua, ketransrni 
grasian merupakan penjabaran lebih lanjut dari masalah kepen 
dudukan dan pembangunan keluarga sejahtera. Ketiga, merupakan 
penjabaran lebih lanjut dari pasal 27 ayat (2) dan pasal 33 ayat (3) 
UUD 1945 pada intinya memberikan arah kepada peningkatan 
kesejahteraan masyarakat. 

Pertimbangan tidak diatumya Bab Penyelidikan dan Ketentuan 
Pidana, dapat dijelaskan berdasarkan pengalaman empiris penyeleng 
garaan transmigrasi selama 25 tahun ini tidak ditemukan perbuatan 
pidana terkait penyelenggaraan transmigrasi, yang tidak dapat 
diselesaikan dengan peraturan pidana umum. 

Terhadap tanggapan Bab IX tentang tidak digabungnya 
pengaturan "Pembinaan Transmigrasi" dan "Penyerahan Pemukiman" 
dalam satu bab, dapat dijelaskan bahwa substansi pembinaan dan 
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tersedia. FPP menilai, hat-ha! dikemukakan di atas belum tertampung 
secara eksplisit baik dalam batang tubuh maupun Penjelasan Umum 
pada RUU Ketransmigrasian. 

Pemandangan Umum FPDI DPR Terhadap RUU Tentang 
Ketransmigrasian Pada Tanggal 18 Februari 1997, antara lain 
mengatakan : 

Penyelenggaraan transmigrasi melalui hubungan kemitraan 
antara perusahaan dan transmigran, sebagai wujud nyata dari jenis 
Transmigrasi Swakarsa Berbantuan (TSB) yang sudah berjalan yaitu 
apa yang dinarnakan PIR (Perkebunan Inti Rakyat) atau PIR bagi 
petani tambak, dimaksudkan untuk menolong para petani miskin dan 
nelayan, dengan pengertian bahwa sebagai konsekuensi dari "nilai 
tambah ekonomi" awal yang kecil dalam proses produksi, mereka 
tidak marnpu turut dalarn proses produksi lebih lanjut. Hanya apabila 
mereka, para transmigran sebagai pelaku ekonomi rakyat dapat 
berkesempatan memproses basil produksi mentah lebih lanjut, maka 
dapat menahan bagian nilai tambah ekonomi lebih banyak dalam 
jenjang proses produksi yang panjang itu. 

FPDI mengingatkan, karena kenyataan praktek di lapangan 
terkesan belum sesuai dengan yang diharapkan dan kalau tidak segera 
diatasi, PIR yang sudah berjalan/dilaksanakan cenderung akan keluar 
dari prinsip yang diharapkan sebagaimana diarnanatkan pasal 33 UUD 
1945. Dalam PIR atau sejenisnya, dilapangan terdapat yang disebut 
"inti" disatu pihak dan "plasma" dilain pihak hubungan antara 
keduanya harus merupakan kemitraan yang duduk sama rendahnya 
berdiri sama tinggi. Yang terjadi tidaklah selalu demikian, karena 
hubungan yang terjadi adalah bersifat "ketergantungan sepihak", yaitu 
plasma tergantung pada inti. 

Hubungan inti dan plasma adalah bukanlah antara pihak. Inti 
merupakan pusat (badan usaha) yang memproses basil produksi 
mentah, sedangkan plasma adalah keharusan suatu kesatuan atau 
organisasi sosial ekonomi pelaku ekonomi rakyat peserta PIR. 
Apabila PIR didirikan oleh pihak swasta, maka inti menjadi "alat" 
inti, hubungan keduanya menjadi kapitalistis. Plasma ibarat menjadi 
"buruh" sang inti dan tergantung pada inti yang nyatanya dikuasai 
kaum pemodal. Ibaratnya "inti" adalah "majikan" yang baru. 
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2. Pembicaraan Tingkat ID alas RUU ten tang Ketransmigrasian 

Permasalahan penting dalam proses pembahasan RUU Tentang 
Ketransmigrasian antara lain : 
I. Konsiderans "Menimbang dan Mengingat". Dasar filosofisnya: 

Bahwa Transmigrasi merupakan bagian integral dari 
pembangunan nasional sebagai pengalaman Pancasila, dalam 
mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan UUD 
1945. 
Penyelenggaraan transmigrasi dilaksanakan sebagai upaya 
untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan peran serta 
masyarakat, pemerataan pembangunan daerah serta mern 
perkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, melalui persebaran 
penduduk secara seimbang dengan daya dukung alam dan 
daya tampung lingkungan serta nilai budaya dan adat istiadat 
masyarakat. Ketentuann Undang-undang No. 3 Tahun 1972 
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Transmigrasi tidak dapat 
lagi menampung tuntutan perkembangan dan orientasi 
transmigrasi, maka dipandang perlu mengatur kembali perihal 
ketransmigrasian dalam suatu Undang-undang. 

2. Batang Tubuh yang semuanya terdiri dari 12 Bab berisi 40 Pasal 
setelah dibahas secara mendalam dan penuh kekeluargaan, maka 
Bab baru yang perlu dimasukkan dalam Naskah RUU lebih 
memantapkan isi dari Rancangan Undang-undang sebelum 
diundangkan, maka telah berubah menjadi 13 Bab yang berisi 42 
Pasal. Adapun Bab-bab itu secara keseluruhan adalah sebagai 
berikut : 
a. Bab I "Ketentuan Umum" semula hanya terdiri 4 butir, 

bertambah menjadi 8 butir, dengan adanya tambahan 4 butir 
yaitu butir tentang "Wilayah Pengembangan Transmigrasi", 
"Satuan Kawasan Pembangunan" dan "Pemukiman 
Transmigrasi" ditambah beberapa rumusan yang telah 
disepakati bersama antara lain tentang apa yang dimaksud 
dengan transmigrasi dan kata-kata "ha! ikhwal" lebih tepat 
apabila diganti "segala sesuatu". 

b. Bab II Asas, Tujuan, Sasaran dan Arah, jumlah pasalnya 
tetap, hanya terjadi perubahan rumusan diantaranya ialah 
pada Pasal 2 Asas Penyelenggaraan Transmigrasi terdapat 
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penyerahan pemukiman sama pentingnya. Sehingga masing-masing 
dirumuskan dalam Bab tersendiri. 

Mengenai masalah tidak dimasukkannya aspek pertahanan dan 
keamanan dalam tujuan transmigrasi, dapat dijelaskan bahwa tujuan 
meningkatan penyelenggaraan transmigrasi adalah meningkatkan 
kesejahteraan, pemerataan pembangunan daerah dan memperkukuh 
persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga butir tujuan itu merupakan 
suatu kesatuan tak terpisahkan. Apabila tujuan tadi tercapai, maka 
aspek pertahanan keamanan tidak dicantumkan lagi secara harfiah di 
dalam pasal dan penjelasan umum. Disamping itu, pengaturan 
mengenai ertahanan keamanan telah diatur tersendiri dalam Undang 
Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 
Pertahanan Kemanan Republik Indonesia. 

Menanggapi saran tentang gagasan pembangunan kawasan 
transmigrasi industri, dapat dijelaskan bahwa secara implisit gagasan 
itu telah diakomodasikan dalam ayat (2) RUU tentang ketrans 
migrasian. Selanjutnya, terhadap tanggapan atas penjelasan ayat (2) 
pasal 22 RUU Ketransmigrasian, yang intinya mengenai pemenuhan 
hak milik atas tanah dengan persyaratan tertentu, dapat dijelaskan 
bahwa pengelolaan diberikan kepada Pemerintah dalam ha! ini 
Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan. 
selanjutnya, Departemen memberikan tanah tersebut dalam ukuran 
ukuran yang telah ditetapkan kepada transmigran dengan status hak 
milik. Pemberian ini disertai persyaratan dan prosedur yang telah 
ditetapkan pemerintah, dengan maksud untuk mencegah penyalah 
gunaan yang dapat dilakukan oleh pihak transmigran, seperti ha! 
mengenai jual beli tanah, pemindahtanganan lahan, yang mengakibat 
kan dapat menyimpang dari misi transmigrasi. Upaya terobosan 
dalam mempercepat proses sertifikasi tanah dilakukan dengan 
pemberian sertifikat langsung dengan hak milik dan tidak lagi melalui 
proses penerbitan sertifikat hak pakai. 

Terhadap pencermatan dan masukan-masukan mengenai calon 
transmigran dan peladang berpindah dan perambah hutan, bantuan 
terhadap masyarakat pantai tertinggal agar diberikan insentif, masalah 
hubungan kemitraan dalam pelaksanaan PIR-trans, pemihakan kepada 
rakyat kecil, ketergantungan plasma dengan Perusahaan Inti, dapat 
dianggap sebagai masukan konstruktif bagi kebijaksanaan 
pemerintah. 
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Dalam Bagian Kedua, tentang Transmigran pada RUU ini telah 
diatur dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal IS hak atas bantuan dari 
Pemerintah maupun Badan Usaha yang diterima oleh Transmigran 
pada Transmigrasi Swakarsa Berbantuan dan Transmigran pada 
Transmigrasi Swakarsa Mandiri, sedangkan Pasal 16 mengatur 
kewajiban setiap Transmigran. 

Bab IV wilayah Pengembangan Transmigrasi dan Lokasi 
Pemukiman Transmigrasi, pasal-pasalnya tetap sebanyak S pasal, 
tetapi rumusannya mengalami perubahan diantaranya bahwa di Pasal 
IS (baru) Pemerintah menetapkan wilayah Pengembangan 
Transmigrasi dan Lokasi Pemukiman Transmigrasi didasarkan pada 
pertimbangan potensi wilayah yang memungkinkan pengernbangan 
nya bagi upaya mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah. Hal tersebut 
dikembangkan melalui pembangunan satuan-satuan kawasan pengem 
bangan dimana terdapat beberapa satuan pemukiman transmigrasi. 

Pembangunan wilayah pengembangan Transmigrasi dan Lokasi 
Pemukiman Transmigrasi dilaksanakan secara terencana dan bertahap 
serta terpadu dengan pembangunan sektoral dan pembangunan 
daerah, diwujudkan melalui penyelenggaraan Transmigrasi Umum 
dan/atau Transmigrasi Swakarsa Berbantuan dan/atau Transmigrasi 
Swakarsa Mandiri. 

Bab V Penyediaan Tanah pasal-pasalnya tetap memiliki 2 pasal 
tetapi ayat-ayatnya berubah semula 2 ayat menjadi S ayat. Pemerintah 
menyediakan tanah bagi penyelenggaraan transmigrasi yang lokasinya 
disesuaikan Rencana Tata Ruang Wilayah dan peraturan perundang 
undangan yang berlaku. 

Tanah yang diperoleh pemerintah untuk penyelenggaraan 
transmigrasi tersebut diberikan dengan hak pengelolaan. Sedangkan 
dalam hal tanah yang akan diberikan kepada transmigran dikuasai 
oleh Bad an U saha, tanah tersebut terlebih dahulu diserahkan kepada 
pemerintah, dan tanah yang diperuntukkan bagi transmigran diberikan 
dengan status Hak Milik. 

Bab VI Penyiapan Pemukiman semula terdiri dari 2 pasal 6 ayat 
menjadi I pasal 7 ayat dimana substansi tidak mengalami perubahan, 
hanya sedikit ialah pembukaan tempat tinggal dan lahan usaha serta 
penyediaan sarana usaha dalam Transmigrasi Swakarsa Mandiri 
dilakukan oleh transmigran dan dapat memperoleh bantuan dari 
pemerintah dan/atau Badan Usaha. 
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kata-kata "berwawasan lingkungan" diganti dengan "wawasan 
lingkungan", Pasal 3 tujuan Penyelenggaraan Transmigrasi 
diantaranya untuk meningkatkan kesejaheraan transmigran 
ditambah "dengan masyarakat sekitamya". 

Pasal 4 sasaran Penyelenggaraan Transmigrasi substansi 
nya diperluas dan diperjelas yaitu menjadi untuk meningkat 
kan kemampuan dan produktivitas masyarakat transmigrasi, 
membangun kemandirian dan mewujudkan integrasi di 
Pemukiman transmigrasi, sehingga ekonomi dan sosial 
budaya mampu tumbuh dan berkembang secara ber 
kelanjutan. 

Pasal 5 Arah Penyelenggaraan Transmigrasi ditambahkan 
peningkatan "kualitas sumber daya manusia dan perwujudan 
integrasi masyarakat." 

c. Bab III Jenis Transmigrasi dan Transmigran yang semula ada 
empat bagian menjadi tiga bagian meliputi Bagian kesatu 
jenis Transmigrasi. Bagian kedua Transmigran, dan Bagian 
ketiga Ketentuan Pelaksana. Bab III tersebut semula meliputi 
10 Pasal menjadi 12 Pasal dan tata urutannya menjadi 
mengalami perubahan disesuaikan dengan bagian-bagiannya 
sehingga tata urutannya dapat mengalir sesuai urutan. 

Tata urutan itu dapat memberikan gambaran jelas tentang jenis 
Transmigrasi terdiri dari Transmigrasi Umum, Transmigrasi Swakarsa 
Berbantuan dan Transmigrasi Swakarsa Mandiri, dimana dapat 
terlihat jelas penyelenggaranya, ialah Transmigrasi Umum di 
selenggarakan Pemerintah, Transmigrasi Swakarsa Berbantuan 
dilaksanakan oleh Pemerintah bekerjasama dengan Badan Usaha, dan 
Transmigrasi Swakarsa Mandiri dilaksanakan oleh masyarakat yang 
bersangkutan secara perorangan atau kelompok, baik bekerjasama 
maupun tidak bekerjasama dengan Badan Usaha, atas arahan, layanan 
dan bantuan pemerintah. 

Pada Bagian kedua tentang Transmigran menjelaskan bahwa 
setiap WN! dapat turut serta sebagai Transmigran didasarkan alas 
kesukarelaan serta syarat yang ditetapkan. Namun untuk kepentingan 
tertentu pemerintah dapat menetapkan pengecualiannya. Penduduk di 
wilayah Pengembangan Transmigrasi dan Lokasi Pemukiman 
Transmigrasi dapat memperoleh perlakuan sebagai Transmigran. 
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lenggaraan ketransmigrasian. Menteri berwenang mengambil 
tindakan administratif terhadap semua pihak yang melakukan 
pelanggaran dalam pelaksanaan ketransmigrasian. 

Bab XII "Ketentuan Peralihan" dengan berlakunya Undang 
undang ini, semua peraturan perundang-undangan sebagai pelak 
sanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan 
kekentuan Pokok Transmigrasi yang telah ada masih tetap berlaku 
sepanjang tidak bertentangan atau diubah dengan atau diganti 
berdasarkan Undang-undang ini. Penyelenggaraan transmigrasi yang 
sedang berlangsung disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang 
undang ini. 

Bab XIII "Ketentuan Penutup" yang semula ada 3 pasal menjadi 2 
pasal yang berisi dengan berlakunya Undang-undang ini maka 
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-ketentuan · 
Pokok Transmigrasi (Lembagan Negara Tahun 1972 Nomor 33 dan 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2988) dinyatakan tidak berlaku 
dan Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

3. Pembicaraan Tingkat IV/Pengambilan Keputusan atas RUU 
tentang Ketransmigrasian. 

Pendapat Akbir Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) atas 
Rancangan Undang-Undang Tentang Ketransmigrasian, antara 
lain: 

Persoalan kemiskinan adalah persoalan yang selalu dihadapi oleh 
pembangunan ketransmigrasian. Penduduk miskin adalah penduduk 
yang tidak berdaya dalam memenuhi hajat hidupnya, terutama 
pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan. Oleh karena itu, 
program pembangunan ketransmigrasian adalah salah satu sektor 
dalam usaha Pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, dengan 
memanfaatkan secara optimal segala kandungan sumber daya alam, 
sumber daya hayati, sumber daya lainnya dan sumber daya manusia 
untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, pemerataan pembangunan 
serta memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. 

Berkaitan dengan hal tersebut, keberhasilan program itu ter 
gantung pula pada penyediaan perangkat hukum untuk mengatumya 
sesuai dengan kemajuan dan perkembangan pembangunan 
ketransmigrasian itu sendiri. Fraksi Persatuan Pembangunan melihat 
bahwa dengan dibahasnya Rencana Undang-Undang tentang 
ketransmigrasian saat ini, akan menambah perangkat hukum yang 
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Bab VII Informasi, Seleksi, Pendidikan dan Pelatihan serta 
Penempatan. Jumlah pasalnya tetap 6 pasal dan jumlah ayatnya tetap 
12 ayat. Sedangkan rumusan pasal-pasal maupun ayat-ayat pada 
umumnya sama kecuali pada Pasal 26 ayat (I) ditambah kondisi 
geografis dan adat istiadat di wilayah Pengembangan Transmigrasi 
dan/atau Lokasi Pemukiman Transmigrasi,juga pada Pasal 26 ayat (2) 
kata-kata "Penduduk" diganti "Setiap orang" serta sebelum kata-kata 
"sesuai" ditambah "di wilayah pengembangan transmigrasi dan/atau 
lokasi Pemukiman Transmigrasi". 

Bab VIII Judul PEMBfNAAN MASYARAKAT TRANS 
MIGRASI DAN LINGKUNGAN, dirubah menjadi PEMBINAAN 
MASY ARAKA T TRANSMIGRASI DAN PEMBINAAN LING 
KUNGAN PEMUKIMAN TRANSMIGRASI, semula ada 3 pasal, 
dan 4 ayat menjadi 2 pasal dan 4 ayat diantaranya rumusan menjadi 
Pasal 32 ayat (I) Pembinaan masyarakat transmigrasi dan pembinaan 
lingkungan pemukiman transmigrasi diarahkan untuk mencapai 
kesejahteraan dan kemandirian serta integrasi masyarakat transmi 
grasi dengan penduduk sekitar dan kelestarian lingkungannya secara 
berkelanjutan meliputi bidang: . 
a. Ekonomi untuk menuju terciptanya tingkat Swasembada. 
b. Sosial Budaya untuk menuju pemenuhan kebutuhan pelayanan 

umum masyarakat serta terjadinya proses integrasi dan akulturasi 
menyeluruh antara transmigran dan masyarakat sekitar. 

c. Mental spiritual guna menuju pembina manusia yang ulet, 
mandiri, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

d. Pengembangan kelembagaan pemerintahan dalam rangka menuju 
kesiapan pembentukan perangkat desa definitif. 

e. Lingkungan pemukiman untuk menuju terpeliharanya kelestarian 
lingkungan hidup di sekitar pemukiman transmigrasi. 

Bab IX Penyerahan Pembinaan Pemukiman Transmigrasi. 
Penyerahan kepada Pemerintah Daerah, dan dan dengan adanya 
penyerahan itu maka pemukiman transmigrasi berubah menjadi dcsa 
definitif serta status sebagai transmigran menjadi berakhir. 

Bab X Peran Serta Masyarakat sernula ada 2 pasal 4 ayat menjadi 
1 pasal 4 ayat dengan rumusan tidak berbeda, hanya kata-kata setiap 
penduduk diganti masyarakat. 

Bab XI (baru) Pengawasan dan Tindak Administratif. Menteri 
melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan dengan penye- 
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dengan demikian sifat kepeloporan dan kemandirian dari 
masyarakat transmigrasi akan lebih cepat dicapai. Selanjutnya 
dengan gambaran tersebut kesejahteraan para transmigran dengan 
cepat akan dapat diraih. Apabila hal ini dapat diwujudkan, 
merupakan daya tarik yang menggiurkan bagi masyarakat daerah 
asal atau daerah pengirim untuk berbondong-bondong mengikuti 
program transmigrasi dengan penuh kesadaran dan sukarela dan 
tanpa paksaan. 

3. Bantuan Pemerintah kepada Transmigran berupa penyediaan 
fasilitas umum harus memperhatikan dan dikaitkan dengan 
pembinaan masyarakat transmigrasi di bidang mental, spiritual 
untuk menuju pembinaan manusia yang ulet, mandiri, beriman 
dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Mah; Esa .sebagaimana 
dimaksudkan dalam pasal 32 ayat ( 4) butir c. Untuk memenuhi 
keperluan tersebut, perlu disediakan tempat-tempat beribadat dan 
penyelenggaraan pendidikan agama serta pengiriman para da'i 
yang berkualitas dan mencukupi kebutuhan. Dengan demikian 
suasana religius di dalam masyarakat transmigrasi akan tercipta 
dengan sebaik-baiknya, dan kehidupan yang sejuk, damai dan 
tentram akan dinikmati oleh para transmigran. 

FPP meminta agar aspirasi para transmigran dapat dijamin dengan 
sungguh-sungguh setibanya mereka di tempat lokasi pemukiman 
transmigrasi untuk tetap berpegang pada pilihannya masing-masing. 
Di lokasi pemukiman transmigrasi tidak dikenal adanya daerah bebas 
parpol. Pembinaan berbagai bidang yang dilaksanakan aparat 
transm igrasi, hanya sebatas yang ditentukan Undang-undang tentang 
ketransmigrasian. 

FPP menyampaikan beberapa harapan sebagai berikut : 
I. dengan selesainya pembahasan Rancangan Undang-undang 

tentang Ketransmigrasian dan telah disetujuinya menjadi Undang 
undang tentang Ketransmigrasian oleh DPR Rl segera disiapkan 
berbagai peraturan pelaksanaannya baik berupa Peraturan 
Pemerintah, maupun Peraturan Menteri, sehingga secepatnya 
Undang-undang tentang ketransmigrasian dapat berlaku secara 
operasional. 

2. dengan berlakunya Undang-undang Ketransmigrasian yang baru, 
akan mengubah wajah dan penampilan penyelenggaraan program 
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tersedia, sehingga akan membantu mempercepat aspek operasional 
program pembangunan ketransmigrasian, baik melalui jenis 
Transmigrasi Umum, Transmigrasi Swakarsa Berbantuan maupun 
Transmigrasi Swakarsa Mandiri. 

Keseriusan Fraksi Persatuan Pembangunan, terlihat dari adanya 
berbagai perubahan dan penambahan Bab dan Pasal yang sekaligus 
juga menggambarkan kesungguhan Pansus, Panja dan Tim Kecil, Tim 
Perumus dan Tim Sinkronisasi dalam pembahasan Rancangan 
Undang-undang teniang Kctransmigrasian. 

Fraksi Persatuan Pernbangunan rnencatar berbagai substansi 
penting antara lain : 
i. Ketcntuan pasal 3 menyebutkan bahwa transmigrasi bcrtujuan 

meningkatkan kesejahrcraan masyarakat sekitarnya, scdangkan 
pada pasal 11 menyebutkan bahwa penduduk di Wilayah 
Pcngembangan Trans in igrasi memperoleh perlakuan sebagai 
trausmigran. Ketentuan ini tentunya akan rnenepis bcrbagai 
keluhan dan scmentaru pihak yang merasa diperlakukan kurang 
adil. Di samping itu, dalarn hubungannya dengan pelaksanaan 
pcmbangunan daerah, antara para transmigran dengan peududuk 
setcmpat ,1k�11 tcrjalm hubungan :yar,g saling menguntungkan dan 
salin]; merncrlukan. scl1ingga rnempercepat proses ke arah 
pcrsatuan dan kcsatuan bangsa. 
Dalam ha] kcrnirraan antara Transrnigrasi Swakarsa Beibanruan 
dcngan B:1da11 Usaha (i.111 kemitraan antara Transmigran Swakarsa 
mandiri dengan Hadan { 'saha diatur dalam Pasal 8 ayat (3), ayat 
(-+) dan ayat (:ij dalam Pasal 9 ayat (2). Kemitraan sebagai sistern 
kerjasama antara Transmigran dengan Badan Usaha merupakan 
scsuatu )'ang ideal, namun dalam pelaksanaannya Pcmerintah 
harus benar-benar marnpu mewakili transmigran dalam 
membcrikan pcrlindungan kepada transmigran sebagai plasma 
dan melakukan pengawasan secara intensif kepada Badan Usaha 
sebagai inti. Keberadaan para transmigran dalam menjalin 
kcrjasama dengan Badan Usaha dalam bentuk kemitraan, akan 
mernberikan peluang yang menjanjikan dan prospektif di hari 
depannya, dan akan memacu etas kerja pada transmigran itu 
sendiri. Dengan memiliki sebagian dari saham-saham Badan 
Usaha sebagai mitra kerjanya, para transmigran akan memperoleh 
kesempatan yang seluas-luasnya untuk belajar manajemen 
perusahaan, melatih diri mengenal teknologi proses produksi dan 
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pengaturan tentang transmigran pada posisi yang lebih terhormat 
dan tepat sebagai komponen yang memerlukan pengaturan yang 
jelas dan tegas dalam rangkaian keseluruhan muatan Rancangan 
Undang-undang. namun demikian hanya oleh karena alasan 
teknis penyusunan dan pengaturan yang dipandang sulit dan 
memiliki kelemahan terutama dalam tata urut pasal yang 
disampaikan FKP melalui DIM-nya, keinginan tersebut hanya 
tiba pada kesepakatan bahwa Judul BAB Ill Rancangan Undang 
undang dipertahankan sesuai naskah RUU, sedangkan pasal 
pasalnya disepakati untuk ditata kembali sehingga lebih runtut. 

4. Fraksi Karya Pembangunan juga menyambut baik kehendak agar 
penduduk di Wilayah Pengembangan Transmigrasi dan Lokasi 
Pemukiman Transmigrasi dapat memperoleh perlakuan sebagai 
transmigran, sebagai sesudah terobosan barn dan strategis dalam 
penyelenggaraan transmigrasi berdasarkan ketentuan undang 
undang ini. Oleh karena itu, FKP mengusulkan substansi yang 
terdapat pada Pasal 7 ayat (5) RUU ditempatkan sebagai rumusan 
pasal baru. Keinginan tersebut rupanya dapat disepakati fraksi 
fraksi bersama Pemerintah, sehingga untuk selanjutnya dijadikan 
Pasal 11 RUU yang telah disepakati. 

5. Penyelengaraan transmigrasi sekaligus mengandung konsekuensi 
pertemuan kultur dan tingkah laku antara penduduk yang akan 
datang dengan penduduk setempat, yang kadang kala dapat 
menimbulkan konflik. Oleh karena itu FKP mengemukakan agar 
informasi tentang kondisi geografis dan adat istiadat patut 
ditetapkan sebagai hak yang diperoleh transmigran dari 
Pemerintah, maka dalam pasal yang mengatur tentang kewajiban 
transmigran, diusulkan untuk memelihara hubungan yang serasi 
dengan masyarakat setempat serta menghormati dan 
memperhatikan adat istiadat masyarakat setempat. Kedua usulan 
tersebut menjadi kesepakatan Fraksi-fraksi dan Pemerintah 
sehingga melalui perubahan-perubahan muatan pasal tersebut, 
kiranya Rancangan Undang-undang ini telah semakin mencermati 
berbagai hal yang seharusnya patut memperoleh perhatian 
bersarna, 

6. FKP mencennati masalah penyediaan tanah bagi penyelenggaraan 
transmigrasi, sehingga lebih menjamin kepastian hukum dalam 
menyediakan tanah dan pengaturan hak-hak atas tanah 
dimaksudkan terutama bagi transmigran. Usulan-usulan tersebut 
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transmigrasi lebih segar, menarik dan menghilangkan berbagai 
problema di lokasi pemukiman yang bermasalah. 

3. dengan keberhasilan program penyelengaraan transmigrasi sesuai 
yang dimaksudkan dengan lahimya Undang-undang tentang 
Ketransmigrasian yang baru, kehadiran para transmigran di 
daerah dan tidak akan menjadi beban baru bagi daerah penerima. 

Pendapat Akhir Fraksi ABRI terhadap Rancangan Undaog 
uodang Teotang Ketransmigrasiao, antara lain : 

Fraksi Karya Pembangunan menyoroti beberapa hal yang 
berkaitan dengan Rancangan Undang-undang hasil Pembahasan 
Tingkat III sebagai berikut : 
1. Keinginan Fraksi Karya Pembangunan agar pada konsiderans 

menimbang perlu memuat landasan filosofis dan sosiologis 
temyata menjadi acuan bersama-sama Fraksi-fraksi yang pada 
gilirannya disepakati pemerintah. 

2. Keinginan Fraksi Karya Pembangunan untuk mencantumkan 
Pasal I 8 Undang-undang Dasar 1945 yang termuat dalam 
konsiderans Mengingat ternyata memperoleh persetujuan Fraksi 
fraksi dan Pemerintah. Usulan penambahan tersebut menjadi 
penting dan strategis, bukan saja karena berkaitan erat sebagai 
pasal yang mengatur pembangunan daerah besar dan kecil, namun 
FKP juga memandang bahwa orientasi penyelengaraan 
transmigrasi yang antara lain mengacu pada peningkatan dan 
pemerataan pembangunan daerah pada hakekatnya akan 
bersinggungan dengan kebijakan pemerintah untuk menumbuh 
kembangkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan 
bertanggung jawab, sebagaimana diamanatkan oleh Garis-garis 
Besar Haluan Negara 1993. 

3. Pemikiran untuk mencegah Judul BAB III JENIS 
TRANSMIGRASI DAN TRANSMIGRAN, sehingga jenis 
transmigrasi dan transmigran masing-masing menjadi bab 
tersendiri temyata sesudah dicermati secara lebih tajam dijumpai 
kesulitan, oleh karena demikian eratnya hubungan antara Jenis 
Transmigrasi dan Transmigran, yang keduanya memiliki 
hubungan timbal balik sehingga terasa bahwa memang dapat 
dibedakan namun sulit untuk dipisahkan. Dasar pemikiran 
terscbut di atas dilandasi oleh semangat untuk menempatkan 
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Pendapat Akhir Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (FPDI) 
terhadap rancangan U ndang-undang ten tang Ketransmigrasian. 

Fraksi PD! sependapat dengan Fraksi-fraksi lainnya, bahwa untuk 
mendukung terciptanya pembaharuan kehidupan transmigrasi dan 
adanya landasan hukum yang men jam in pelaksanaan 
Ketransmigrasian, diperlukan undang-undang yang mencakup: 
a) terjaminnya peningkatan taraf hidup masyarakat transmigrasi, 
b) suksesnya pelaksanaan pembangunan daerah, 
c) adanya keseimbangan penyebaran penduduk, 
d) terwujudnya pemerataan pembangunan, 
e) pemanfaatan sumber daya alam serta sumber daya lainnya dengan 

baik, 
f) terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, dan 
g) memperkuat pertahanan dan keamanan nasional. 

Kesadaran FPDI terhadap arti penting persatuan dan kesatuan 
bangsa, membuat FPDI bersikukuh untuk mencantumkan asas 
persatuan dan kesatuan yang didasari oleh falsafah kebangsaan 
menjadi pondasi filosofis pembentukan undang-undang 
ketransmigrasian ini. 

Mengiringi persetujuan FPDI terhadap 
Ketransmigrasian ini, juga menaruh harapan dan 
bahwa: ' 
I. Pemerintah selaku penyelenggara dan penanggung jawab 

pembangunan transmigrasi diharapkan lebih dapat dan mampu 
mengakomodasikan tuntutan dan orientasi penyelenggaraan 
transmigrasi dengan kebutuhan perlunya pengembangan wilayah 
dan pengembangan daerah. 

2. Mengingat sifatnya yang multi sektor dan lintas disiplin, maka 
makin perlu dan mendesak dilakukan koordinasi, sinkronisasi, 
dan harmonisasi pembangunan transmigrasi dengan sektor lain. 

3. Peran serta Badan Usaha sebagai Investor dalam penyelenggaraan 
pembangunan transmigrasi untuk mengurangi beban pemerintah 
dalam pembiayaan, dimaksudkan juga agar makin meningkatkan, 
baik kualitas maupun kuantitas penyelenggaraan transmigrasi 
sehingga dicapai target secara optimal, dalam suatu kerja sama 
dengan transmigran atas dasar sating menguntungkan di bawah 
bimbingan dan arahan pemerintah, khususnya dalam menghadapi 
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telah menjadi perhatian Fraksi-fraksi dan Pemerintah, sehingga 
setelah dipadukan dengan usulan-usulan fraksi lainnya, naskah 
rancangan Undang-undang telah semakin disempurnakan. 

7. Naskah rancangan Undang-undang yang mengatur penyerahan 
pembinaan pemukiman juga menjadi perhatian FKP untuk 
disempumakan. terkait dengan upaya untuk semakin 
meningkatkan fungsi dan peranan Pemerintah Daerah, FKP 
mengusulkan agar pemukiman memenuhi persyaratan, pembinaan 
Jangsung diserahkan kepada Pemerintah Daerah, bukan seperti 
naskah Rancangan Undang-undang yang menyerahkan pada 
instansi teknis terkait. Usulan tersebut ternyata memperoleh 
tanggapan positif dari Fraksi-fraksi dan Pemerintah termasuk 
fraksi-fraksi yang tidak mengusulkan perubahan DIM-nya 

8. Semula FKP melalui DIM-nya mengajukan tambahan dua bab 
baru, yaitu tentang Pemeriksaan dan Sanksi Administratif, dengan 
landasan pemikiran bahwa : 
Pertama Pemerintah dalam jawabannya terhadap 
Pemandangan Umum Fraksi-fraksi menyatakan antara lain bahwa 
"untuk Sanksi Administratif dapat diperlakukan bagi Badan 
Usaha, guna menindak pelanggaran dalam penyelenggaraan 
transm i grasi '' 
Kedua Adanya kepentingan untuk menegakkan hukum 
terhadap pelaksanaan undang-undang ini dan sekaligus sebagai 
perlindungan hukum, khususnya bagi para transmigran. 

Dalam pembahasan tingkat Panitia Khusus telah disepakati bahwa 
Pemerintah dapat menyetujui ketentuan tentang sanksi administratif 
walaupun Pemerintah memiliki pandangan bahwa tanpa pengaturan 
tentang pemeriksaan sanksi, Pemerintah dapat mengambil tindakan. 

Akhimya FKP berharap agar Pemerintah segera menerbitkan 
peraturan pemerintah dan peraturan-peraturan lainnya yang 
diamanatkan oleh undang-undang ini, agar segera dapat dioperasiona 
lisasikan. Undang-undang ini pun perlu segera disosialisasikan, 
terutama kepada penyelenggara transmigrasi dan warga transmigran 
agar mereka memiliki persepsi yang benar tentang undang-undang ini. 
Di samping itu, FKP juga berharap agar pemerintah dan dunia swasta 
dapat menyiapkan sumber daya manusia yang berdedikasi tinggi serta 
trampil berkaitan dengan penyelenggaraan transmigrasi. 
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bahwa untuk meningkatkan dan meratakan pembangunan daerah, 
peran transmigrasi semakin penting dimasa yang akan datang. Oleh 
karena itu, upaya untuk lebih mengingatkan penyelenggaraan 
transmigrasi perlu didukung dengan sistem dan manajemen yang 
memadai. 

Jadi dalam pandangan akhir F ABRJ menguraikan masalah 
masalah pokok yang cukup menonjol selama pembahasan RUU 
tentang Ketransmigrasian, yaitu : 
Pertama : Masalah Konsidci .ms, yagn diusulkan diberikan tambahan 
tentang landasan pertimbangan filosofis sebagai petunjuk dan arahan 
yang bersifat mendasar. 
Kedua : Masalah Ketentuan Um um, yang diusulkan oleh F ABRJ 
untuk ditambahkan butir pengertian tentang Wilayah Pengembangan 
transmigrasi, Lokasi Pemukiman Transmigrasi dan Pemukiman 
Transmigrasi. 
Ketiga : Dalam membahas Masalah Asas, Tujuan, Sasaran dan Arah 
agar digunakan seperti dalam naskah RUU. Khusus mengenai sasaran 
dan arah perlu dicantumkan pula dalam pasal atau batang tubuh agar 
secara jelas dapat memberi pedoman bagi penyelenggaraan 
transmigrasi. Terdorong untuk menyempurnakan rumusan pasal-pasal 
ini, dengan menambah beberapa substansi dan mengadakan 
perubahan redaksional khususnya pada pasal .yang mengatur tentang 
sasaran dan arah transmigrasi ini. 
Keempat : Masalah Struktur dan Substansi Bab III tentang Jenis 
Transmigrasi dan Transmigran yang dipandang oleh F ABRJ sebagai 
bab yang essensial. Khusus mengenai Transmigrasi Swakarsa FABRJ 
menaruh perhatian yang lebih dibandingkan dengan jenis transmigrasi 
yang lain. 
Kelima: Masalah Pengawasan dan Tindakan Administratif. 
Keenam : Pada hal-hal yang berkaitan dengan : 
a. Masalah penduduk di sekitar Permukiman Transmigran, F ABRJ 

menghendaki agar penduduk sekitar itu dapat memperoleh 
perlakuan seperti yang diberikan kepada warga transmigran 
pendatang. 

b. Masalah catu pangan bagi transmgirasi swakarsa, diharapkan agar 
masalah ini tidak berpengaruh buruk pada upaya penyelenggaraan 
transmigrasi umum. 

c. Masalah bantuan Pemerintah kepada Transmigran, FABRl 
menyarankan agar rumusan pasal-pasal dan ayat-ayat yang 
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dan menyongsong era globalisasi dan alih teknologi makin 
diperlukan dan dikembangkan. 

4. Sebagai konsekuensi logis pelaksanaan undang-undang ini 
nantinya, dituntut tanggung jawab, pengabdian dan dedikasi para 
aparat pelaksana di semua strata untuk lebih produktif dan 
trampil, dengan cara meningkatkan sumber daya manusianya, 
agar pembangunan transmigrasi ke depan semakin memberikan 
harapan atas kehidupan masa depan transmigrasi. 

5. Agar masyarakat yang hidup dan berdomisili di sepanjang pantai 
dan pulau-pulau terpencil dengan mata pencaharian sebagai 
nelayan tradisional yang serba kekurangan, karena belum dijamah 
pembangunan, perlu mendapatkan bantuan dengan diklasifikasi 
kan setara dengan transmigran. 

6. Berkaitan dengan pengembangan lahan gambut sejuta hektar di 
Kalimantan, fraksi PDI sangat mcndukung peran pemerintah agar 
masyarakat diikutsertakan sebagai transmigran sebagaimana 
diatur dalam Bab Ill pasal 11 RUU ini, dan juga yang diatur 
dalam Bab III pasal 16 huruf e. 

Akhimya, F PD! berkeyakinan bahwa RUU yang tel ah 
mendapatkan persetujuan Dewan menjadi UU, akan memberikan 
landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan pembangunan 
transmigrasi dan pembangunan daerah, sebagai bagian integral dari 
pcmbangunan nasional, dalam pengejawantahan ke depan agar dapat 
diaktualisasikan seoptimal mungkin dalam konteks dan bermuara 
pada terwujudnya tujuan penyelenggaraan transmigrasi. 

Pendapat Akhir Fraksi ABRI terhadap Rancangan Undang 
undang Tentang Ketransmigrasian. 

Sesuai dengan tujuan pokok penyelenggaraan transmigrasi, yaitu 
(a) meningkatkan kesejahteraan trasmigran, (b) peningkatan dan 
pemerataan pembangunan daerah, serta (c) memperkokoh persatuan 
dan kesatuan bangsa, maka F ABRI berpendapat bahwa peningkatan 
kesejahteraan merupakan daya tarik utama bagi masyarakat untuk 
bertransmigrasi. Namun demikian, dalam mewujudkan kesejahteraan 
transmigran tersebut, masyarakat sekitar permukiman transmigrasi 
harus pula menjadi fokus perhatian, sehingga tidak menjadi 
kesenjangan antara rnasyarakat transmigran dan penduduk sekitar 
yang dapat menimbulkan kecemburuan. Disisi lain FABRJ rnelihat, 
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Di dalam pandangan akhir ini, pemerintah berpendapat, bahwa : 
I. , RUU ini akan mampu memberikan landasan yang kuat baik 

secara filosofis, yuridis, politis dan sosiologis maupun operasio 
nalisasinya. 

2. Wawasan dan misi yang diwujudkan dalam sistematika dan 
struktur substansi Undang-undanng ini telah dirumuskan secara 
jernih, mengalir dengan baik sehingga mewadahi kebutuhan 
penyelenggaraan ketransmigrasian sebagai satu kesatuan sistem 
dari perencanaan sampai dengan penyerahan pembinaan pe 
mukiman transmigrasi. 

3. Rumusan strategi penyelenggaraan transmigrasi dapat mern 
berikan landasan operasionalisasi yang kuat, karena memuat: 
a. asas-asas penyelenggaraan transmigrasi, 
b. tujuan, sasaran, dan arah yang merupakan satu kesatuan 

haluan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan 
masyarakat sekitar, 

c. diberikan perlakuan bagi penduduk setempat untuk dapat 
memperoleh perlakuan sebagai transmigran, memperjelas 
bahwa tidak ada kebijaksanaan yang berbeda antara pen 
datang dan penduduk setempat; 

d. dikembangkannya jenis transmigrasi yang meliputi trans 
migrasi umum, transmigrasi swakarsa berbantuan, dan trans 
m igrasi swakarsa mandiri, 

e. memantapkan pembangunan permukiman transmigrasi me 
lalui pembangunan wilayah pengembangan transmigrasi 
(WPT) dan lokasi permukiman transmigrasi (LPT), untuk 
mendukung pembangunan daerah dalam mewujudkan pusat 
pusat pertumbuhan wilayah dan atau mendukung percepatan 
pengembangan wilayah yang sedang berkembang, 

f. alokasi penyediaan tanah untuk pemukiman transmigrasi 
disesuaikan dengan RUTR wilayah, yang perolehan lahannya 
didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ber 
laku, dipahami akan memberikan kepastian hukum yang baik, 

g. pembangunan permukiman transmigrasi diarahkan pada per 
mukiman yang layak huni, layak usaha serta layak ber 
kembang, 

h. informasi, seleksi, pendidikan, dan pelatihan diperlukan untuk 
transmigran dalam rangka penyiapan sumber daya manusia 
yang handal, 
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mengatur tentang bantuan yang diterima oleh transmigran pada 
masing-masing jenis transmigrasi ditata sehingga gradasinya 
terlihat dengan jelas. 

d. Masalah penyediaan tanah untuk Transmigrasi, FABRI 
menyarankan dalam hal tanah yang akan dipergunakan untuk 
transmigran dikuasai oleh Badan Usaha, kbususnya Badan Usaha 
yang akan menyelenggarakan transmigrasi, maka tanah itu 
terlebih dahulu harus dikembalikan atau diserahkan kepada 
pemerintah. 

Setelah RUU ini disahkan menjadi UU, FABRI mengharapkan 
agar (1) pemerintah segera menerbitkan peraturan pelaksanaannya; 
(2) agar segera disebarluaskan dan dimasyarakatkan; (3) dari tiga 
jenis transmigrasi, FABRI mengharapkan agar Transmigrasi 
Swakarsa Mandiri (TSM) mendapatkan perhatian sungguh-sungguh 
oleh Pemerintah dalam pemasyarakatan dan pengembangannya 
dimasa yang akan datang; ( 4) diperlukan koordinasi sebagai faktor 
yang penting, dan (5) pemerintah harus dengan sungguh-sungguh 
melindungi kepentingan transmigran yang bermitra usaha dengan 
Badan Usaha, serta lebih menciptakan rasa arnan dan tenterarn 
diantara transmigran dengan masyarakat sekitamya 

Sambutan Pemerintah pada Pengesahan Rancangan Undang 
undang Tentang Ketransmigrasian 

Setelah mengikuti rangkaian pembahasan RUU tentang 
Ketransmigrasian ini dan mendengarkan pandangan akhir Fraksi 
fraksi, maka pertama, Pemerintah menerima pokok-pokok pikiran 
yang telah disepakati dalam sidang-sidang Panitia Khusus, Rapat 
Kerja, Tim Kecil, Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi. Kedua, 
Pemerintah berpendapat bahwa pokok-pokok pikiran yang ber 
kembang memberikan basil yang lebih baik bagi penyempumaan 
RUU ini. 

Dalam pandangan pemerintah, substansi RUU tentang Ketrans 
migrasian ini telah mengakomodasikan kepentingan transmigrasi 
sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, disamping telah 
memberikan tempat yang sarna bagi hak-hak universal rakyat yang 
menyangkut upaya peningkatan taraf hidup, kelancaran mobilitas, 
kebebasan untuk memilih tempat tinggal, kebutuhan kesempatan kerja 
dan peluang berusaha. 
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Sehingga, pemerintah akan dapat mengetahui dimana saja terjadi 
pemanfaatan tenaga nuklir dan siapa saja pengelola keuangannya. 
Melalui pengaturan demikian, diharapkan tindakan pengamanannya 
telah diketahui sejak awal. Bagi mereka yang tidak mempunyai izin, 
tindakan hukum dapat dilakukan. 
Ketiga, adalah dilakukannya pembinaan, yang berupa bimbingan 
dan penyuluhan dalam pemanfaatan tenaga nuklir. Melalui 
bimbingan ini diharapkan timbulnya pengertian dan kesadaran untuk 
mematuhi persyaratan keselamatan kerja radiasi dan keselamatan 
nuklir, sehingga kepatuhan terjadi bukan karena adanya sanksi 
hukuman, tetapi berangkat dari kesadaran akan keselamatan, 
walaupun sistem sanksi atau ancaman hukum tetap digunakan. 
Keempat, adalah kegiatan pengembangan teknologi nuklir akan 
dilaksanakan oleh Badan Pelaksana yang akan dibentuk Pemerintah 
segera sesudah RUU memperoleh persetujuan DPR. Badan Pelaksana 
sebagai penjelmaan BAT AN dengan dikurangi unit-unit organisasi 
akan terlibat dalam pengawasan. 
Kelima, adalah limbah radio aktif yang sering dijadikan issu dalam 
pemanfaatan teknologi nuklir, yang dalam UU No. 31 Tahun 1964 
tidak diatur sama sekali, dalam RUU memperoleh perhatian khusus 
berbentuk ketentuan kebijaksanaan dalam pengelolaan limbah 
radioaktif di Indonesia. 

1. Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap RUU tentang 
Ketenaganukliran 

Pemandangan Umum Fraksi Karya Pembangunan (FKP) 
terhadap RUU tentang Ketenaganukliran pada tgl. 22 Agustus 
1996, antara lain mengatakan : 

FKP berpandangan bahwa berbagai aspirasi yang beragam tentang 
RUU Ketenaganukliran tidak perlu dipertentangan karena semuanya 
saling melengkapi untuk menghasilkan suatu undang-undang yang 
benar-benar memenuhi aspirasi rakyat. FKP bahkan ingin menegas 
kan bahwa RUU Tentang Ketenaganukliran yang diajukan justru 
merupakan pengejawantahan dari aneka aspirasi tersebut. Hal ini 
terbukti dengan jelas dalam butir-butir pertimbangan pokok yang 
mendasari keputusan Pemerintah untuk mengajukan Naskah RUU 
yang terdiri dari 9 Bab dan 43 Pasal beserta Keterangannya kepada 
Dewan, yaitu : 
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1. pembinaan masyarakat transmigrasi diarahkan untuk men 
capai kesejahteraan, kemandirian dan integrasi antara trans 
migran dan penduduk sekitar, dipahami mengandung nilai 
nilai luhur, 

J. Rancangan Undang-undang tentang Ketransmigrasian ini 
memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan 
serta dalam penyelenggaraan transmigrasi. 

4. Pemerintah sependapat dengan Fraksi-fraksi, bahwa substansi 
RUU tentang Ketransmigrasian ini perlu segera ditindaklanjuti 
dengan Peraturan Pelaksanaannya agar menjadi operasional. 

Pada akhirnya, pemerintah berharap semoga Undang-undang 
ini, sesuai dengan maksud diadakannya akan mengantarkan 
penyelenggaraan program transmigrasi yang tertib, yang ber 
asaskan kepeloporan, kesukarelaan, kemandirian, kekeluargaan, 
keterpaduan, dan wawasan lingkungan transmigran dan penduduk 
setempat, mendukung pembangunan daerah dan memantapkan 
persatuan dan kesatuan bangsa. 

3. BIDANG KESRA 

RUU Ketenaganukliran 
Keterangan Pemerintah di depan Sidang Paripurna DPR 

mengenai RUU tentang Ketenaganukliran, antara lain menyatakan : 
Beberapa pemikiran dan konsepsi yang menjadi dasar penyusunan 
RUU ini adalah sebagai berikut: 
Pertama, adalah pemisahan antara tugas pelaksanaan dan 
pemanfaatan (promosi) serta pengawasan yang sebelumnya berada 
pada satu tangan. Tugas pengawasan akan berada suatu badan baru 
yang disebut Badan Pengawas Tenaga Nuklir. 

Komitmen im secara kongkrit telah diwujudkan melalui 
penandatanganan Konvensi Keselamatan Nuklir (''Nuclear Safety 
Convention") oleh pemerintah Indonesia pada bulan September tahun 
1994. 
Kedua, adalah setiap kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir wajib 
mempunyai izin. Sistem ini merupakan akibat dari pengertian bahwa 
tenaga nuklir selain bermanfaat juga dapat menimbulkan resiko. 
Berhubung dengan sifat resiko, maka digunakan sistem perizinan. 
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Sehingga, pemerintah akan dapat mengetahui dimana saja terjadi 
pemanfaatan tenaga nuklir dan siapa saja pengelola keuangannya. 
Melalui pengaturan demikian, diharapkan tindakan pengamanannya 
telah diketahui sejak awal. Bagi mereka yang tidak mempunyai izin, 
tindakan hukum dapat dilakukan. 
Ketiga, adalah dilakukannya pembinaan, yang berupa bimbingan 
dan penyuluhan dalam pemanfaatan tenaga nuklir. Melalui 
bimbingan ini diharapkan timbulnya pengertian dan kesadaran untuk 
mematuhi persyaratan keselamatan kerja radiasi dan keselamatan 
nuklir, sehingga kepatuhan terjadi bukan karena adanya sanksi 
hukuman, tetapi berangkat dari kesadaran akan keselamatan, 
walaupun sistem sanksi atau ancaman hukum tetap digunakan. 
Keempat, adalah kegiatan pengembangan teknologi nuklir akan 
dilaksanakan oleh Badan Pelaksana yang akan dibentuk Pemerintah 
segera sesudah RUU memperoleh persetujuan DPR. Badan Pelaksana 
sebagai penjelmaan BATAN dengan dikurangi unit-unit organisasi 
akan terlibat dalarn pengawasan. 
Ke/ima, adalah limbah radio aktif yang sering dijadikan issu dalam 
pemanfaatan teknologi nuklir, yang dalam UU No. 31 Tahun I 964 
tidak diatur sama sekali, dalam RUU memperoleh perhatian khusus 
berbentuk ketentuan kebijaksanaan dalarn pengelolaan limbah 
radioaktif di Indonesia. 

1. Pemandangan Umum Fraksi-fraksl terhadap RUU tentang 
Ketenaganukliran 

Pemandangan Umum Fraksi Karya Pembangunan (FKP) 
terhadap RUU tentang Ketenaganukliran pada tgl. 22 Agustus 
1996, antara lain mengatakan : 

FKP berpandangan bahwa berbagai aspirasi yang beragam tentang 
RUU Ketenaganukliran tidak perlu dipertentangan karena semuanya 
saling melengkapi untuk menghasilkan suatu undang-undang yang 
benar-benar memenuhi aspirasi rakyat. FKP bahkan ingin menegas 
kan bahwa RUU Tentang Ketenaganukliran yang diajukan justru 
merupakan pengejawantahan dari aneka aspirasi tersebut. Hal ini 
terbukti dengan jelas dalam butir-butir pertimbangan pokok yang 
mendasari keputusan Pemerintah untuk mengajukan Naskah RUU 
yang terdiri dari 9 Bab dan 43 Pasal beserta Keterangannya kepada 
Dewan, yaitu : 
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Pertama, bahwa perkembangan dan pemanfaatan tenaga nuklir 
dalam berbagai bidang kehidupan di dunia telah sedemikian majunya, 
sehingga pemanfaatannya bagi pembangunan nasional yang ber 
kesinambungan perlu ditingkatkan dan diperluas untuk dapat ikut 
meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa; 
Kedua, bahwa demi keselarnatan dan kesehatan pekerja dan anggota 
masyarakat serta perlidungan terhadap lingkungan, pemanfaatan 
tenaga nuklir dilakukan secara hati-hati dan tepat serta ditujukan 
untuk maksud damai dan keuntungan sebesar-besamya bagi 
kesehatan dan kemakmuran rakyat; 
Ketiga, bahwa mengingat sifat tcnaga nuklir disatu pihak dapat 
memberikan manfaat dan dilain pihak dapat menimbulkan bahaya 
radiasi, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan tenaga nuklir 
harus diawasi dan dikendalikan oleh Pemerintah; 
Keempat, bertolak dari butir I, 2 dan 3 diatas maka cukup beralasan 
bagi Pemerintah dan Dewan selaku lembaga pembentuk undang 
undang untuk menghasilkan suatu undang-undang baru dibidang 
ketenaganukliran menggantikan UU No. 31 tahun 1964 tentang 
Ketentuan-ketentuan Pokok Tenaga Atom yang dinilai sudah tidak 
sesuai lagi dengan perkembangan keadaan. 

Dengan demikian FKP berpendapat bahwa RUU ini merupakan 
keputusan strategis untuk meletakkan suatu dasar hukum baru yang 
kuat bagi pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan dan pengawasan 
di bidang ketenaganukliran di tanah air. Setelah sekitar 32 tahun 
bangsa Indonesia umumnya dan para pakar nuklir kita mengkaji 
berbagai perkembangan dibidang teknologi kentenaganukliran, maka 
dapat disimpulkan bahwa UU No. 31 Tahun 1964 sudah tidak sesuai 
lagi dengan perkembangan zaman. Salah satu kelemahan UU itu 
adalah tidak adanya rambu-rambu untuk memberikan proteksi dan 
perlindungan maksimum kepada rakyat, sehingga pemanfaatannya 
benar-benar mampu tertuju bagi kesejahteraan rakyat. 

Pemandangan Umum Fraksi ABRI terhadap RUU tentang 
Ketenaganukliran tgl. 22 Agustus 1996, antara lain mengatakan : 

Fraksi ABRl menyampaikan pokok-pokok pikiran yang men 
dasari pembahasan Ketenaganukliran sebagai berikut: 
Pertama, Undang-undang Ketenaganukliran harus menjamin 
pemanfaatan tcknologi nuklir untuk maksud damai dan memberi- 
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kan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umat manusia pada 
umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya. 
Kedua, Undang-undang Ketenaganukliran harus dapat mendorong 
percepatan pertumbuhan kemakmuran rakyat, meningkatkan daya 
saing bangsa dalam proses pembangunan berkelanjutan yang ber 
wawasan lingkungan. 
Ketiga, Undang-undang Ketenaganukliran harus dapat menjamin 
keamanan, keselamatan dan ketenteraman masyarakat dalam setiap 
upaya pemanfaatan teknologi nuklir. 
Keempat, Kegiatan Ketenaganukliran harus mengarah pada 
kemandirian bangsa melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan 
teknologi nuklir yang mencakup semua aspek kehidupan. 
Ke/ima, Kegiatan Ketenaganukliran dalam skala besar untuk 
pembangkit tenaga listrik harus benar-benar merupakan altematif 
terakhir dari berbagai altematif pemanfaatan sumberdaya yang ada 
dalam menjamin kelangsungan pembangunan Pemandangan Umum 
Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) terhadap Rancangan Undang 
Undang tentang Ketenaganukliran Pada tgl. 22 Agustus 1996, antara 
lain menyatakan : 

Menyambut gembira sehubungan rencana Pemerintah akan 
membentuk Badan Pelaksana dan Badan Pengawas sesuai dengan 
konvensi intemasional, karena ha! itu tidak terdapat dalam Undang 
Undang No. 31 Tahun 1964 Ketentuan-ketentuan Pokok tentang 
Badan Tenaga Atom Nasional. Berkenaan ini, FPP menanyakan 
kepada pemerintah sejauh mana tingkat independensi badan 
pelaksana dan badan pengawas sehingga dalam menentukan kebijak 
sanaan maupun pemberian sanksi tidak terpengaruh oleh kekuatan 
ekstemal lain, yang menjadikannya bersifat subyektif. Tidak mustahil 
independensi wewenang kedua badan itu diintervensi oleh pihak lain 
karena berbagai kepentingan politis. Terjadinya konflik kepentingan 
dan pelaksanaan pengawasan yang memihak, seringkali karena 
adanya intervensi independensi dimaksud. FPP meminta penjelasan 
Pemerintah yaitu pasal 3 RUU Ketenaganukliran tentang "Badan 
lain" jika dianggap perlu berkaitan dengan pemanfaatan nuklir. 

Dalam mengatasi dampak negatif berkenaan peningkatan pen 
cemaran lingkungan yang dapat diakibatkan oleh adanya limbah radio 
aktif, pemerintah atau lembaga yang akan membangun instalasi 
nuklir, hendaknya dapat memilih lokasi secara tepat agar mampu 
meminimalisir kemungkinan timbulnya pencemaran lingkungan. 
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Sehingga, sejauh mungkin dihindari lokasi yang menjadi suatu 
kawasan tertentu baik berupa pemukiman penduduk maupun cagar 
alam lainnya. Hal ini menyangkut perencanaan tata ruang dalam 
suatu wilayah, baik mengenai perencanaan, penggunaan, maupun 
peruntukan agar tidak terjadi kesalahan penggunaan atau overlapping 
satu sama lain. 

Sebagaimana diketahui, pengoperasian PL TN juga memberikan 
kemungkinan pencemaran dengan sifat lain, dalam bentuk radiasi 
bahan radio aktif berumur sampai puluhan ribu tahun. Disamping 
itu, terdapat pula masalah bagaimana mengolah dan menyimpan 
limbah nuklirnya. Untuk meluruhkan limbah nuklir menjadi unsur 
baru yang stabil seperti halnya dari Uranium 235 menuju Plutonium 
207, membutuhkan waktu 825 tahun. Menurut UU Nuklir terbaru di 
Republik Federasi Jerman mewajibkan daur ulang limbah nuklir 
sebagaimana di Jepang sedang dibangun pusat pengolahan limbah 
nuklir. 

Sementara Perancis sebagai negara pengolah limbah nuklir 
dunia. FPP menanyakan kepada Pemerintah bagaimana rencana daur 
ulang limbah PLTN. 

Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (FPDI) 
terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Ketenagannkliran 
tgl. 22 Agnstns 1996, antara lain menyatakan : 

Sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap Konvensi Ke 
selamatan Nuklir yang ditandatangani oleh Pemerintah pada bulan 
September 1994, RUU tentang Ketenaganukliran telah memisahkan 
tugas pengawasan dan tugas pelaksanaan pada kelembagaan terpisah, 
yaitu Badan Pengawas dan Badan Pelaksana. Sebelumnya menurut 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1994 kedua tugas ini dilaksanakan 
oleh sebuah badan, yaitu Badan Tenaga Atom Nasional (BAT AN). 

Sehubungan dengan struktur kelembagaan semacam ini, FPDI 
menanyakan kepada Pemerintah sebagai berikut: 
I. Bagaimana gambaran kriteria anggota-anggota Badan Pengawas 

dan dari unsur mana saja anggota-anggotanya berasal? 
Bagaimana partisipasi masyarakat, baik perorangan maupun 
mewakili organisasi dalam badan tersebut? 

2. Berdasarkan Keterangan Pemerintah yang disampaikan kepada 
Dewan pada tanggal 6 Juni 1996 ditegaskan bahwa adanya Badan 
Pengawas yang terpisah antara lain dimaksudkan agar benar- 
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benar independen, termasuk dalam hubungannya dengan pihak 
Pemerintah. 

3. Bagaimana masa depan BA TAN setelah RUU ini efektif menjadi 
Undang-undang? 

4. Apabila badan pelaksana nanti dibentuk oleh Pemerintah, apakah 
akan ditangani oleh Oepartemen tertentu? 

5. Menurut Pasal 3 ayat (3) RUU, Pemerintah dapat membentuk 
badan lain yang berkaitan dengan pemanfaatan tenaga nuklir atas 
usul Badan Pelaksana atau Badan Pengawas. Mohan penjelasan 
Jebih Janjut mengenai ha) ini, termasuk tentang kriteria diper 
lukannya badan lain diluar kedua badan yang telah diatur oleh 
RUU. Dapatkah pemerintah memberikan badan pembanding dari 
pengalaman negara Jain mengenai hal ini? 

Fraksi POI mendukung sepenuhnya pengaturan atas penelitian 
dan pengembangan tenaga nuklir dalam RUU, mengingat akan 
semakin luasnya pemanfaatan teknologi nuklir untuk meningkatkan 
kesejahteraan rakyat dimasa-masa mendatang. Selama ini Fraksi POI 
merasa sangat prihatin dengan perkembangan penelitian dan 
pengembangan di tanah air yang tidak sepadan dengan kebutuhan 
pembangunan. Perusahaan swasta di Indonesia pada umumnya belum 
memberikan perhatian yang berarti kepada kegiatan penelitian dan 
pengembangan guna meningkatkan efisiensi dan kualitas produknya 
sendiri. 

Sementara beberapa negara tetangga telah menempatkan pene 
litian dan pengembangan sebagai kebutuhan mutlak bagi masa depan 
usahanya di pasar global yang semakin kompetitif. 

Kalaupun ada yang melakukan penelitian secara berarti, pada 
umumnya perusahaan-perusahaan itu hanya memanfaatkan tenaga 
ahli dan Jaboraturium milik pemerintah dengan imbalan tidak 
memadai. Fraksi POI juga merasa prihatin, mengingat dana yang 
dikeluarkan pemerintah untuk keperluan penelitian dan pengembang 
an masih berada di bawah standar. 

Jawaban Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi 
fraksi dalam Sidang Paripurna tgl. 22 Agustus 1996, antara lain 
mengatakan : 

Kita semua perlu memikirkan alternatif Jain mengenai penyediaan 
tenaga listrik bagi kebutuhan hidup yang terus meningkat, baik dari 
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segi teknologi, keandalan, ekonomi dan segi pengamanannya. 
Menyadari hal ini, muncul altematif untuk memperhitungkan energi 
nuklir. Mengingat teknologi yang terlibat dengan kegiatan nuklir 
tergolong teknologi canggih dengan sistem pengawasan cukup 
ketat, maka persiapannya telah sejak lama dimulai dan diintensifkan. 

Meskipun demikian, RUU Ketenaga Nukliran bukan ditujukan 
Pemerintah untuk membangun PL TN, tetapi ditujukan untuk 
memberikan rambu-rambu lebih komprehensif dalam hal pengaturan 
lebih maju, perlindungan lebih aman kepada rakyat, pekerja dan 
lingkungan dalam segala aspek kegiatan berkaitan dengan 
pemanfaatan tenaga nuklir nuklir. Meskipun secara teknis PL TN 
tergolong aman dan teknologi akrab lingkungan, sampai saat ini 
pemerintah tetap berpendirian bahwa pembangunan PL TN 
merupakan alternatif terakhir yang belum diputuskan kapan akan 
dilakukan pembangunan-nya. 

Pengkajian semua alternatif penyediaan energi termasuk peng 
kajian sumberdaya energi dan perkembangan terakhir teknologi 
bermacam-macam pembangkit energi dan kebutuhan atau proyeksi 
kebutuhan energi harus tetap dilakukan dan diperbarui. Pada studi 
kelayakan PL TN yang dilakukan, disamping studi tapak mendetail 
dan aspek ekonominya, aspek pendanaannya masih juga merupakan 
suatu studi tersendiri yang perlu digarap. Disamping itu, masih 
banyak pcraturan perundangan dan berbagai kriteria teknis me 
nyangkut aspek keamanan dan keselamatan yang harus dipersiapkan, 
seperti halnya persoalan penentuan tapak, proses perizinan konstruksi 
dan pengawasannya. 

2. Pembicaraan Tingkat III RUU ten tang Ketenaganukliran : 
Sebagaimana dimaklumi bahwa dalam Pembahasan Tingkat I] I 

RUU tentang Ketenaganukliran ini berlangsung cukup alot dan 
memakan waktu yang cukup lama. Namun dengan semangat yang 
tinggi dari para anggota dan dilandasi suasana keterbukaan dalam 
menyampaikan argumentsi tanpa mengabaikan etika politik. Hal ini 
disebabkan selain materi RUU tersebut cukup kompleks dan 
kehadiran RUU ini juga tidak sedikit menimbulkan pro dan kontra 
di masyarakat. Oleh karenanya pembahasannya oleh Dewan perlu 
juga memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat. 

Pembahasan ini dirasakan cukup lama dan mungkin RUU yang 
terlama dibahas Dewan. Sejak disampaikan Keterangan Pemerintah 
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oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT pada bulan 
Januari 1996, RUU ini baru selesai bulan Pebruari 1997. 

Sedangkan pembahasan tingkat III RUU tentang Ketenaganuklir 
an ini dilaksanakan oleh sebuah Panitia Khusus besar dengan jumlah 
anggota sebanyak 87 orang. Dimulai dari tanggal 7 Oktober 1996 dan 
berakhir tanggal 19 Pebruari 1997. Materi batang tubuh semula 
berjumlah 9 Bab, 43 Pasal, dan 58 Ayat telah berubah menjadi IO 
Bab, 48 Pasal, dan 81 Ayat dengan jumlah masalah sebanyak 245 
materi, terdiri dari : 
1. Pembahasan materi berjumlah 97 masalah; 
2. Perumusan materi berjumlah 13 masalah; 
3. Perumusan Penjelasan Pasal; dan 
4. Sinkronisasi materi secara keseluruhan. 

Adapun materi yang memerlukan waktu yang cukup lama, bahkan 
sampai ditunda antara lain : 
I. Masalah kelembagaan, yaitu lembaga selaku pemanfaatan 

tenaga nuklir ; 
2. Masalah keterlibatan swasta dalam pemanfaatan tenaga nuklir; 
3. Bentuk keterlibatan DPR-RJ dalam pembangunan dan pengopera 

sian reaktor nuklir ; dan 
4. Ganti rugi terhadap kecelakaan nuklir. 

Materi yang mendapatkan perhatian dari semua Fraksi dan 
pemerintah didalam pembahasan tingkat III adalah sebagai berikut: 
a. RUU tentang Ketenaganukliran ini adalah produk legislatif yang 

akan memberikan landasan hukum bagi pendayagunaan sumber 
energi nuklir, maka dari itu penguasaan oleh negara perlu diatur 
dan diawasi secara cermat dan hati-hati, agar pemanfaatan tenaga 
nuklir di masa mendatang mampu memberikan manfaat sebesar 
besarnya kepada seluruh bangsa tanpa mengabaikan bahaya yang 
dapat ditimbulkannya. Ditegaskan juga bahwa pemanfaatan 
energi nuklir, hanya ditujukan untuk maksud damai, yaitu guna 
mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata meteriil 
dan spirituil, melalui pembangunan nasional yang berkesinam 
bungan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 
Usulan rumusan tersebut dicantumkan secara eksplisit dalam 
diktum Konsiderans "Menimbang" dan diterima oleh semua 
Fraksi dan pemerintah. 
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b. Semua Fraksi dan pemerintah menerima tentang perlunya 
dibentuk Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir Nasional yang 
anggotanya terdiri dari para pakar dan tokoh masyarakat. Usul 
ini termuat dalam Bab Kelembagaan yang memisahkan antara 
wewenang pelaksanaan dan wewenang pengawasan dalam dua 
lembagayang berbeda. 
Disamping itu mengingat ketenaganukliran menyangkut 
kehidupan dan keselamatan orang banyak, maka keterlibatan 
masyarakat dalam bentuk suatu majelis pertimbangan, yaitu suatu 
lembaga nonstruktural dan independen yang bertugas 
mem berikan saran dan pertimbangan mengenai pemanfaatan 
tenaga nuklir adalah merupakan suatu keharusan. 

c. Dalam upaya lebih memberikan peluang berkembangnya proses 
pengambilan keputusan oleh masyarakat, maka diusulkan juga 
bahwa pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir berskala 
besar seperti PL TN ditetapkan oleh Pemerintah setelah terlebih 
dahulu berkonsultasi dengan DPR RI. 

d. Hal lain tentang tetap dipertahankannya istilah reaktor nuklir 
komersial. Dengan tercantumnya terminologi tersebut diharapkan 
dapat memberikan jaminan kesejahteraan rakyat dimasa depan, 
karena berbicara masalah kesejahteraan rakyat adalah terkait 
dengan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, sehingga 
pengusahaan ketenaganukliran secara komersial perlu diatur 
dalam undang-undang ini dengan memperkecil dampak negatif 
yang ditimbulkan sampai tingkat O atau tanpa dampak negatif 
sama sekali dalam masyarakat. 

e. Mengenai pertanggungawaban kerugian nuklir yang menggu 
nakan sistem tanggung jawab mutlak, yaitu suatu sistem per 
tanggungjawaban tanpa adanya kesalahan atau yang dikenal 
dengan liability without fault, semua Fraksi dapat menerima 
sebagai sistem pertanggungjawaban. Melalui beberapa kali lobby 
dimana akhimya disetujui jumlah pertanggungjawaban pengusaha 
instalasi muklir sebanyak-banyaknya Rp. 900 miliar. 

f. Mengenai ketentuan pidana, Pemerintah dan semua Fraksi sepakat 
perlunya dibuat rumusan baru mengenai ketentuan pidana ini 
yaitu dengan menghilangkan kata "dengan sengaja" pada ke 
tentuan yang merupakan delik kejahatan maupun pelanggaran. 
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Hal ini adalah dimaksudkan sebagai antisipasi dalam penyesuaian 
menurut rencangan KUHAP yang nantinya tidak ada perbedaan 
antara jenis kejahatan maupun pelanggaran. Disamping itu untuk 
lebih memberikan rasa aman dan adanya jaminan kepastian 
hukum bagi masyarakat, maka baik lamanya pidana yang 
dijatuhkan maupun jumlah denda yang dikenakan, diusulkan 
untuk dinaikkan jumlahnya. 

Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran kepada 
masyarakat, bahwa seluruh rangkaian kegiatan yang berhubungan 
dengan ketenaganukliran adalah menyangkut hajat hidup rakyat 
banyak yang dapat menimbulkan resiko yang diancam dengan 
hukuman dan denda, dengan demikian ancaman hukuman yang berat 
merupakan upaya prevensi hukum yang dapat mendorong ter 
wujudnya budaya keselamatan dalam setiap pembangunan, pe 
manfaatan dan pengoperasian reaktor nuklir. 

3. Pembicaraan Tingkat IV/Pengambilan Keputusan atas RUU 
tentang Ketenaganukliran di depan Sidang Paripurna DPR 
RI tanggal 26 Pebruari 1997 : 
RUU tentang Ketenaganukliran boleh jadi merupakan rekor 

terlama pembahasannya dalam periode DPR Rl 1992-1997. Karena 
sejak disampaikannya kepada Dewan tanggal 22 Januari 1996, baru 
selesai pem bahasannya pada tanggal 26 Pebruari 1997. 

Selama kurun waktu tersebut, bukan tidak mustahil bahwa 
kehadiran RUU tentang Ketenaganukliran ini telah banyak mendapat 
kan perhatian masyarakat Indonesia maupun dari kalangan Dewan 
sendiri. Hal ini terjadi karena nuklir dikonotasikan dengan mala 
petaka, dimana masyarakat Indonesia masih trauma dengan kejadian 
bocomya reaktor nuklir di Chernobyl, Rusia dan di Bopal, India yang 
banyak menelan korban jiwa. 

Berikut laporan Ketua Pansus RUU tentang Ketenaganukliran, H. 
Andi Matalata, SH, MH dan Pendapat Akhir dari keempat Fraksi 
DPRRl. 
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Laporan Ketua Pansus RUU tentang Ketenaganukliran, H. 
Andi Matalatta, SH, MH : 

Ketenaganukliran adalah suatu hal yang secara teknis pada 
awalnya tidak begitu akrab dengan kehidupan sehari-hari. Pada 
awalnya pemahaman sebagian Anggota Pansus bahwa nuklir adalah 
sesuatu yang dikonotasikan dengan malapetaka. Konotasi nu 
kelihatannya lebih banyak mewarnai pemikiran banyak orang 
daripada manfaat tenaga nuklir itu sendiri untuk meningkatkan 
kesejahteraan umat manusia. Mungkin karena itu, sehingga 
pemanfaatan tcnaga nuklir sering mendapat sorotan dan tantangan 
dari berbagai kelompok masyarakat lnternasional. 

Hal ini yang membuat Pansus bekerja secara amat hati-hati, 
mernbuka rnata dan telinga sehingga semua kecenderungan dan 
lontaran pendapat dipertirnbangkan secara sungguh-sungguh re 
Jevansinya dalam menyempurnakan RUU ini. Dijelaskan lebih jauh 
bahwa prinsip Pansus, sebuah Undang-undang apalagi yang 
menyangkut teknologi, tidak saja memerlukan visi yang jauh ke 
depan, tetapi juga memerlukan basis sosial yang kuat agar bisa 
bersekutu dengan tatanan sosial lainnya dalam proses pelaksanaan 
nya di kemudian hari. Kesungguhan nu tampak selama 
pembahasan RUU ini. dimana Pansus telah 2 kali bersama Ketua 
ketua Fraksi mengadakan konsultasi dengan Pemerintah, khususnya 
dalam membahas kcempat substansi, yaitu pembangunan reaktor 
nuklir komersial, masalah kelembagaan, pertanggungan pengusaha, 
dan sanksi pidana. 

Setelah berdiskusi secara mendalam dan alot, Pansus berke 
simpulan bahwa dalam rangka perlindungan masyarakat dan sumber 
daya alam, justru perlu diatur tatacara dan prosedur apabila suatu saat 
bangsa ini memang memutuskan untuk membangun instalasi nuklir 
serupa, dan keputusan itupun harus dikonsultasikan lebih dahulu 
dengan DPR RI. 

Kcsimpulan seperti ini tidaklah berarti hams didirikannya Pusat 
Listrik Tenaga Nuklir (PL TN), tetapi lebih merupakan langkah anti 
sipasi sehingga kita memiliki perangkat hukum yang menyeluruh 
untuk memanfaatkan Tenaga Nuklir pada stiap sektor kehidupan 
secara maksimal dan mencegah serta mengeliminir kemungkinan 
dampak negatifnya bagi kehidupan umat manusia secara dini. 

Masalah Kelembagaan, Pertanggungan Pengusaha, dan Sanksi 
Pidana akhirnya juga dirumuskan dengan semangat pemanfaatan 
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tenaga nuklir secara maksimal dan jaminan perlindungan 
keselamatan umat manusia dan sumber daya alam lainnya. Implikasi 
dari semangat itu dibidang ini, tercermin dari diterimanya usul pern 
bentukan Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir (MPTN) yang akan 
mengakomodir aspirasi masyarakat dibidang Ketenaganukliran, 
penetapan lokasi penyimpanan limbah lestari yang menghendaki 
persetujuan DPR RI, penambahan beban pertanggungan pengusaha, 
perluasan pertanggungjawaban pidana serta pemberatan sanksi 
pidana. Bahkan tidak berlebihan apabila semangat pemanfaatan 
tenaga nuklir yang efektif untuk kemakmuran rakyat dan upaya 
perlindungan itu telah merajut dan memintal seluruh rangkaian 
rumusan pasal-pasal RUU ini. 

Pendapat akhir FKP, Ir. Herman Widyananda, SE, MSi : 
Dalam pendapat akhimya FKP menyatakan bahwa untuk 

menopang dan meneruskan pembangunan nasional serta menghadapi 
persaingan global di masa depan, dibutuhkan berbagai bentuk sumber 
daya alam dan energi dalam jumlah yang luar biasa besamya. Hal ini 
perlu diupayakan untuk menggali dan memanfaatkan semua bentuk 
sumber daya alam dan energi, agar tidak tersia-siakan potensi yang 
merupakan karunia Allah SWT untuk kesejahteraan umat. 

Masalah pokok yang memperoleh kesepakatan Fraksi-fraksi dan 
Pemerintah antara lain : 
a. Judul 
b. Konsiderans "Menimbang" 
c. Kelembagaan 
d. Penelitian dan Pengembangan 
e. Pengusahaan 
f. Pengawasan 
g. Pengelolaan Limbah Radioaktif 
h. Pertanggungjawaban Kerugian Nuklir 
i. Ketentuan Pidana dan Peralihan 

FKP setuju dengan judul RUU ini yaitu Ketenaganukliran. Hal 
mt mengingat dalam masa 40 tahun terakhir tenaga nuklir telah 
berkembang dan meluas pemanfaatannya serta menjangkau berbagai 
segi kehidupan masyarakat. 
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Pemanfaatan tenaga nuklir memang merupakan salah satu 
manfaat terbesar, yang di negara maju telah menjadi andalan per 
ekonomian mereka. 

Tersedianya energi dalam bentuk yang andal dan ekonomis juga 
merupakan prasyarat bagi perkembangan sosial dan ekonomi suatu 
negara. Dengan demikian pengaturan tentang Ketenaganukliran harus 
mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan pemanfaatan, 
pengembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan teknologi nuklir 
serta pengawasannya. 

Ketenaganukliran menyangkut hajat hidup rakyat dan daya saing 
bangsa serta harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahtera 
an rakyat, sehinggga harus dikuasai oleh negara. Pemanfaatan tenaga 
nuklir disamping memberikan manfaat juga dapat me-nirnbulkan 
bahaya radiasi, sehingga perlu diatur dan diawasi Pemerintah, serta 
hanya ditujukan untuk maksud damai dan perwujudan kesejahteraan 
masyarakat yang adil dan makmur serta merata materil dan 
spirituil melalui pembangunan nasional yang berkesinambungan 
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini secara eksplisit 
tercantum dalam Konsiderans Menimbang. 

Ketenaganukliran menyangkut kehidupan dan keselamatan orang 
banyak. Oleh karenanya perlu dibentuk Majelis Pertimbangan Tenaga 
Nuklir Nasional, suatu lembaga non struktural dan independen guna 
menyerap aspirasi masyarakat beranggotakan para pakar dan tekad 
masyarakat, yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan 
mengenai pemanfaatan tenaga nuklir merupakan suatu kewajiban dan 
keharusan. 

Penelitian dan pengembangan merupakan kegiatan dasar dalam 
pemanfaatan tenaga nuklir sehingga penyimpangan pemanfaatan 
tenaga nuklir dari maksud damai yang berawal dari hasil Litbang 
dapat dicegah. Dalam hal ini perlu diatur ketentuan-ketcntuannya dan 
membebankan tanggung jawab dalam bidang Litbang Iptek nuklir 
kepada Pemerintah melalui Badan Pelaksana, tanpa menghambat 
adanya kerja sama dengan pihak lain. 

Pemilihan bahan nuklir hanya oleh negara telah ditiadakan, 
karena akan menghambat perkembangan pemanfaatan tenaga nuklir. 
Negara hanya mengatur dan mengawasi pemanfaatan tenaga nuklir 
sehingga peran serta swasta dan koperasi dalam pengusahaan tenaga 
nuklir diberikan kesempatan yang luas tanpa meniadakan peran 
Pemerintah melalui Badan Pengawas dan Badan Pelaksana dalam 
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kegiatan usaha non-komersial dengan BUMN untuk kegiatan usaha 
komersial. 

Dalam hal pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir harus dilaku 
kan secara ketat dan cermat serta selalu mengikuti segala ketentuan 
dibidang keselamatan tenaga nuklir, sehingga pemanfaatan tenaga 
nuklir tidak menimbulkan bahaya radiasi terhadap pekerja, ma 
syarakat dan lingkungan. 

Perijinan juga berlaku bagi petugas yang mengoperasikan reaktor 
nuklir dan petugas tertentu yang bekerja di instalasi nuklir yang 
memanfaatkan sumber radiasi yang bersangkutan. 

Kecelakaan yang dapat menimbulkan kerugian merupakan suatu 
resiko yang sifatnya menyatu pada setiap aktifitas apapun termasuk 
aktifitas nuklir. Oleh karena itu untuk memberi dan menjamin 
perlindungan bagi masyarakat, Pengusaha lnstalasi Nuklir harus 
diwajibkan bertanggung jawab alas setiap kecelakaan nuklir yang 
menimbulkan kerugian nuklir. Berdasarkan peraturan perundang 
undangan yang ada di Indonesia sekarang pada umumnya per 
tanggungjawaban didasarkan pada adanya kesalahan. 

Artinya pihak yang bertanggung jawab baru mempunyai kewajib 
an untuk membayar ganti rugi setelah terbukti bahwa kerugian terjadi 
karena kesalahannya. Dalam Ketenaganukliran tidak menganut sistem 
tersebut diatas, tapi mempergunakan sistem tanggung jawab mutlak, 
yaitu tanggung jawab tanpa pembuktian adanya kesalahan. 

Melengkapi perlindungan yang diberikan kepada masyarakat, 
FKP telah melipatgandakan keharusan pertanggungjawaban dari 
paling tinggi Rp.450 milyar menjadi Rp. l triliun. 

Jaminan perlindungan ini juga diberikan kepada pengusaha 
instalasi nuklir sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam bentuk 
asuransi atau bentuk keuangan lainnya. 

Dengan demikian RUU tentang Ketenaganukliran ini telah 
mengatur perlindungan yang pasti bagi pihak ketiga yang menderita 
kerugian nuklir, tapi tidak menghambat perkembangan industri nuklir 
itu sendiri. Serta agar dapat menumbuhkembangkan budaya ke 
selamatan nuklir. Ketentuan-ketentuan pidana dalam RUU ini telah 
dihimpun. Untuk tindak pidana dengan unsur delik hukum dan 
dikenakan sanksi berupa pidana penjara, kurungan dan atau denda · 
yang diancam terhadap pelanggaran norma atau hukum yang sangat 
berat. 
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Untuk menjaga kesinambungan kelembagaan tenaga atom yang 
telah eksis dalam melakukan fungsinya dan kegiatan-kegiatan yang 
berhubungan dengan tenaga atom serta terpelihara kepastian hukum, 
maka ketentuan peralihan dipandang perlu diatur dalam bab tersendiri 
dalam RUU ini. 

Akhirnya FKP mengharapkan agar kiranya Pemerintah segera 
menyusun dan mengeluarkan peraturan-peraturan pelaksananya, 
membentuk lembaga-lembaga, mempersiapkan sumber daya manusia 
yang diperlukan, mensosialisasikan UU ini, meningkatkan upaya 
penyelidikan dan penemuan cadangan bahan galian nuklir, dan 
menolak dan tidak mengijinkan wilayah tanah dan air untuk dijadikan 
tempat penyimpanan limbah radioaktif dari negara asing. 

Pendapat akhir FABRI, Amril Hamidy : 
FABRI mengemukakan lima pokok pikiran yang melandasi 

pembahasan RUU tentang Ketenaganukliran yang mencakup aspek 
aspek filosofi, sosiologi, yuridis, dan operasional yaitu : 
a. UU Ketenaganukliran harus menjamin pemanfaatan teknologi 

nuklir untuk maksud damai dan memberi manfaat yang sebesar 
besarnya bagi kesejahteraan umat manusia pada umumnya dan 
masyarakat Indonesia pada khususnya. 

b. UU Ketenaganukliran harus dapat mendorong percepatan per 
tumbuhan kemakmuran rakyat, meningkatkan daya saing bangsa 
dalam proses pembangunan berkelanjutan yang berwawasan 
I ingkungan. 

c. UU Ketenaganukliran harus dapat menjamin keamanan, ke 
selamatan dan ketentraman masyarakat dalam setiap upaya 
pemanfaatan tenaga nuklir. 

d. Kegiatan Ketenaganukliran harus mengarah pada kemandirian 
bangsa Indonesia melalui penguasaan Iptek nuklir yang mencakup 
semua aspek kehidupan. 

e. Kegiatan Ketenaganukliran dalam skala besar untuk pembangkit 
tenaga nuklir harus benar-benar merupakan alternatif terakhir 
dari berbagai alternatif pemanfaatan sumber daya alam yang ada 
dalam men jam in kelangsungan pembangunan. 

Masalah-masalah yang cukup menonjol yang diangkat FABRI 
dalam pembahasan RUU ini adalah : 
a. Konsiderans "Menimbang" 
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b. Ketentuan Umum 
c. Kelembagaan 
d. Pengawasan 
e. Pengusahaan 
f. Pertanggungjawaban Kerugian Nuklir 
g. Pengelolaan Limbah 
h. Ketentuan Pidana 

Pendapat akhir FPP, H. Muhammad Buang, SH : 
Berangkat dari finnan Allah SWT Surat AI-A'raaf ayat 96 yang 

berbunyi: 
"Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertaqwa, 
pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit 
dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat kami) itu, maka 
kami siksa mereka disebabkan perbuatannya." 

FPP mengangkat ini sebagai asas pembangunan nasional 
(keimanan dan ketaqwaan), maka diharapkan ha! tersebut dapat 
menepis kerisauan masyarakat terhadap potensi bahaya radiasi 
tenaga nuklir selama pemanfaatan tenaga nuklir dalam pembangunan 
nasional dapat ditujukan untuk mewujudkan masyarakat adil dan 
makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila 
dan UUD 1945. 

Selanjutnya masalah keselamatan nuklir FPP sangat concern, 
karena tenaga nuklir selain membawa manfaat juga dapat membawa 
mudharat bagi kehidupan umat manusia dan dapat merusak 
kehidupan di muka bumi. Sebagai filter untuk mewujudkan 
keselamatan nukl ir terse but maka FPP menganggap perlu dibentuk 
nya MPTN. Koperasi sebagai salah satu soko guru perekonom ian 
rakyat oleh FPP diusulkan untuk diikutsertakan dalam pemanfaatan 
tenaga nuklir yang bersifat komersial. Sedangkan yang non 
komersial tetap menjadi monopoli negara melalui Badan Pelaksana. 
Dikhawatirkan apabila tidak dikuasai negara, bahan tersebut dapat 
disalahgunakan untuk maksud-maksud bukan damai. 

Bahaya radiasi tenaga nuklir sampai saat ini belum dapat 
dijinakkan, dalam arti belum ada teknologi yang dapat memusnah 
kan limbah radioaktif yang dihasilkan dari pemanfaatan tenaga 
nuklir. Oleh karenanya FPP menganggap penting masalah "Litbang" 
perlu diberikan tempat tersendiri. Usaha Litbang yang menjadi 
tanggung jawab utama dari Badan Pelaksana hams didorong. 
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Mengingat dalam pemanfaatan tenaga nuklir terkandung ber 
bagai bahaya dan resiko, maka pengawas terhadap pemanfaatan 
tenaga nuklir mutlak perlu dilakukan melalui Badan Pengawas agar 
secara pasti dapat memberikan jaminan kesejahteraan, keamanan, 
ketentraman, keselamatan dan kesehatan pekerja dan anggota ma 
syarakat serta perlindungan terhadap lingkungan. 

Pengoperasian instalasi nuklir pasti akan menghasilkan lirnbah 
radioaktif yang sangat bcrbahaya bagi kehidupan umat manusia. Oleh 
sebab itu limbah radioaktif ini perlu dikelola dengan baik agar tidak 
menimbulkan bahaya. Melihat keadaan ini, maka FPP telah meng 
usulkan bab tcrsendiri mengenai Pengelolaan Limbah Radioaktif. 

FPP mengusulkan agar sebelum Pemerintah menetapkan tempat 
penyimpanan lestari limbah radioaktif aktifitas tinggi, terlebih dahulu 
hams mendapatkan persetujuan dari DPR RI. Dan apabila tempat 
penyimpanan lestari limbah radioaktif tinggi tersebut telah di 
manfaatkan, rnaka lokasi itu tidak dapat dipergunakan lagi untuk 
kepentingan lain. Sedangkan limbah radioaktif yang berasal dari 
luar negeri, FPP mengharamkan untuk disimpan dalam wilayah 
hukum RI. 

Masalah lain yang mendapat perhatian FPP dalam pembahasan 
RUU tentang Ketenaganukliran ini, adalah : 
a. Tanggungjawab Kerugian Nuklir Oleh Pengusaha 
b. Ganti Rugi Kecelakaan Nuklir 
c. Ketentuan Pidana Yang Bersifat Kumulatif 
d. Ketentuan Peralihan. 

Pendapat akhir FPDI, Drs. R. Soedarjanto : 
Dalam Pem bicaraan Tingkat IV FPDI mengangkat beberapa 

masalah pokok yaitu : 
a. UU tentang Ketenaganukliran sebagai pengganti UU No. 

31/1964 tentang Ketentuan Pokok Tenaga Atom yang lahir 
ditengah-tengah setting politik perang dingin yang memacu 
perlombaan pembuatan senjata nuklir, mendorong untuk 
memanfaatkan teknologi nuklir hanya untuk maksud-maksud 
damai dan diharapkan akan menjadi landasan hukum bagi 
pemanfaatan iptek nuklir dalam era baru. 

b. UU tentang Ketenaganukliran dapat menjadi pemacu 
pengembangan pemanfaatan teknologi nuklir dalam rangka 
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meningkatkan taraf hidup rakyat dan memperbaiki fungsi 
lingkungan hidup serta mencegah terjadinya dampak negatifyang 
menimbulkan kerugian bagi manusia dan lingkungan, baik 
kerugian langsung, tidak langsung, maupun kerugian yang 
tertunda. 

c. Keberhasilan pembangunan yang antara lain ditandai oleh 
lahirnya masyarakat yang makin terdidik dan proses 
globalisasi yang membawa serta nilai-nilai demokrasi telah 
mendorong munculnya tuntutan baru yang lebih massive untuk 
terselenggaranya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara yang lebih demokratis. Semangat ini tercermin dalam 
mengikutsertakan rakyat dalam pengambilan keputusan yang 
berkaitan dengan pemanfaatan teknologi nuklir, khususnya dalam 
pembangunan PL TN dan penanganan limbah radioaktif perlu 
mendapatkan persetujuan Dewan terlebih dahulu. 

d. Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir yang merupakan lembaga 
non struktural yang independen dengan keanggotaan terdiri atas 
para ahli tokoh rnasyarakat, bertugas memberikan saran dan 
pertimbangan mengenai pemanfaatan tenaga nuklir. Karena 
posrsmya sebagai lembaga independen, maka FPO! 
mengharapkan agar anggotanya terdiri atas orang-orang yang 
berjiwa independen pula. Pemerintah agar menghormati fungsi 
tersebut serta tidak melakukan campur tangan ke dalam. 

e. Koperasi dan badan swasta diberikan kesempatan yang luas 
dalam pemanfaatan tenaga nuklir komersial. FPDI 
mengungkapkan kiranya Pemerintah agar dalam pelaksanaannya, 
pemanfaatan secara komersial tenaga nuklir oleh pihak swasta 
tidak memberatkan beban rakyat banyak sebagai konsumen. 

f. Tanpa mengurangi arti penelitian pada segi-segi lain, FPDI 
mengharapkan agar Pemerintah memberikan fasilitas tinggi pada 
penelitian dan pengembangan keselamatan nuklir, khususnya 
pada penelitian limbah radioaktif mengingat sampai saat ini 
limbah radioaktif tingkat tinggi masih belum dapat diatasi 
secara memadai. Akan menjadi kebanggan manakala penemuan 
yang signifikan untuk mengatasi masalah tersebut lahir dari 
tangan dan pikiran putra bangsa Indonesia, dan untuk mendorong 
semangat inovatif dalam penelitian dan pengembangan teknologi 
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nuklir yang berrnanfaat bagi kemanusiaan, perlu diberikan 
penghargaan khusus kepada mereka yang berhasil. 

g. Untuk menghindari terjadinya stagnasi yang dapat merugikan 
berbagai pihak, Pemerintah diharapkan segera menyiapkan dan 
mengeluarkan peraturan pelaksanaanya, mengingat dalam 
kenyataannya masih banyak UU yang mandul atau tidak dapat 
dilaksanakan secara optimal. 

Disamping itu FPDI mengharapkan agar segera disosialisasikan 
secara luas bersama-sama dengan upaya pemasyarakatan pengetahu 
an tentang nuklir lainnya untuk menghilangkan atau setidak 
tidaknya untuk mengurangi polaritas dalam masyarakat antara yang 
pro dan kontra pemanfaatan tenaga nuklir. 

Di bagian akhir Pembicaraan Tingkat IV/Pengambilan Keputusan 
alas RUU tentang Ketenaganukliran ini, Pemerintah menyampaikan 
beberapa pokok pikiran sebagai berikut : 

a. Pengelolaan limbah radioaktif, baik pengelolaan limbah radioaktif 
tingkat rendah, sedang, maupun tingkat tinggi tidak diatur sama 
sekali dalam UU No. 31/1964. Memang masih diperlukan 
Peraturan Pemerintah yang akan mengatur secara lebih rinci 
mengenai pengangkutan dan penyimpanan limbah radioaktif. 
Bahkan mengenai penentuan tempat penyimpanan lestari limbah 
radioaktif tingkat tinggi, Dewan perlu memberikan persetujuan 
nya, mengingat ha! ini menyangkut perubahan tata ruang. 

b. Masalah penggantian kerugian nuklir yang diderita pihak ketiga 
misalnya terjadi kecelakaan nuklir sekecil apapun yang meskipun 
tidak menimbulkan satupun korban cedera, namun demi untuk 
keselamatan penduduk perlu dilakukan evakuasi, maka Undang 
undang ini telah memberikan perintah untuk mengatur peng 
gantian kerugiannya. Karena proses evakuasi memerlukan dana 
dan kemudian penduduk tidak bisa bekerja untuk beberapa saat, 
maka kerugian karena kegiatan evakuasi dan kerugian karena 
penduduk tidak dapat bekerja untuk mencari nafkah perlu dijamin 
penggantiannya. Penggantian kerugian nuklir ini tidak perlu 
melalui pembuktian terlebih dahulu, cukup dengan adanya 
pemyataan dari badan yang diberi wewenang untuk mengawasi 
keselamatan nuklir, bahwa telah terjadi suatu kecelakaan nuklir. 
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Tanggung jawab mutlak (strict liability), tanggungjawab tanpa 
pembuktian (liability without fault) dan tanggung jawab dengan 
mengecualikan pihak lain menjadi dasar penggantian kerugian 
nuklir. Besar atau jumlah penggantian kerugian nuklir ini harus 
diasuransikan, bukan instalasi nuk.limya saja yang harus 
diasuransikan yang pada umumnya menjadi interes pemilik 
instalasi. Tanpa ansuransi terhadap penggantian kerugian nuklir 
ini, ijin beroperasi suatu instalasi nuklir tidak akan diberikan. 
Batas maksimum pertanggungjawaban kerugian nuklir sebesar 
Rp.900 milyar. Besar pertanggungan kerugian nuklir untuk setiap 
jenis instalasi nukl ir dan setiap jenis tingkat kecelakaan nuklir 
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden dan batas 
maksimum pertanggungjawaban kerugian nuklir tersebut dapat 
ditinjau kembali dengan Peraturan Pemerintah. 

Disini kelihatan bagaimana majunya RUU tentang Ketenaga 
nukliran ini dalam rangka memberikan perlindungan maksimum 
pada masyarakat dan lingkungan, tanpa menutup diri dalarn 
pemanfaatan tenaga nuklir yang manfaatnya begitu besar bagi 
pembangunan nasional. 

c. Dalam rangka menyongsong era globalisasi perdagangan di awal 
abad 21 nanti, maka kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir terbuka 
juga untuk dunia usaha. Lebih dari itu dalarn peranan sektor 
swasta tersebut secara eksplisit, disebutkan juga peranan koperasi. 
Karena peranan koperasi dalarn kegiatan pembangunan merupa 
kan salah satu amanat UUD 1945 yang perlu kita perhatikan dan 
laksanakan. Meskipun demikian perlu ditekankan disini bahwa 
peranan koperasi maupun peranan sektor swasta dalarn usaba 
kegiatan pemanfaatan nuklir harus tetap berpegang teguh pada 
norma-norma kemampuan teknologi dan norma-norma keselamat 
an nuklir yang tinggi, serta persyaratan sumber daya manusia 
yang perlu dipenuhi sebelum ijin diberikan. 

d. Untuk menjamin semua hal berlangsung dengan baik, sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan serta norma-norma 
keselarnatan nuklir yang berlaku, dan secara teratur dilakukan 
pengawasannya, diperlukan adanya suatu badan baru, suatu 
badan pengawas keselamatan tenaga nuklir yang terpisah dari 
badan yang mempromosikan pemanfaatan tenaga nuk.lir, untuk 
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menghindari kemungkinan timbulnya tumpang tindih kegiatan 
pemanfaatan dan pengawasan. 
· Karenanya sesuai dengan amanat dalam RUU ini, Pemerintah 
dengan Surat Keputusan Presiden akan membentuk dua 
\embaga yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung 
kepada Presiden. Satu lembaga bertanggung jawab mengenai 
pelaksanaan pernanfaatan tenaga nuklir dalam arti yang luas 
termasuk penelitian dan pengembangannya, yang berupa 
penjelmaan dari Badan Tenaga Atom Nasional yang sekarang 
sudah ada. Satu lembaga lagi yang bertanggung jawab alas 
pelaksanaan pengawasan terhadap segala jenis kegiatan 
pemanfaatan tenaga nuklir. Pengertian pengawasan disini cukup 
luas artinya, dimulai dari pcngaturan, pemberian ijin pem 
bangunan dan mengoperasikan fasilitas atau instalasi nuklir, dan 
ijin bekerja dengan tenaga nuklir sampai kepada melakukan 
inspcksi terhadap dipatuhinya semua persyaratan keselamatan 
nuklir dalam setiap kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir. 

e. Oalam rangka memperhatikan aspirasi yang berkembang di 
masyarakat mengenai pcmanfaatan tenaga nuklir Pemerintah juga 
akan membentuk suatu majelis pertimbangan yang kemungkinan 
akan diberi nama Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir, suatu 
badan non struktural dan independen yang beranggotakan para 
ahli dan tokoh masyarakat yang bertugas memberikan saran dan 
pertirnbangan dalam pemanfaatan tenaga nuklir. Disamping 
rnajelis ini sudah tentu DPR seperti yang biasa dilakukan saat ini 
akan tetap terlibat dalam pengarnbilan keputusan oleh Pernerin 
tah dalam bentuk memberikan pendapat dan saran kepada 
Pemerintah rnengenai pemanfaatan tenaga nuklir dalam suatu 
konsultasi yang diadakan untuk maksud tersebut antara 
Pernerintah dan DPR. misalnya dalam hal pembangunan PL TN. 

f. Ketentuan Pidana bagi mereka yang melanggar rambu-rambu 
yang dimuat dalam RUU ini dan rambu-rambu lainnya yang akan 
dirnuat dalarn peraturan pe\aksanaannya nanti denda materi 
paling rendah Rp.50 juta sampai dengan paling tinggi Rp.J 
milyar, dan pidana penjara dari jangka waktu paling pendek 
selama 6 bulan sampai dengan jangka walctu paling lama 20 
tahun, adalah rnerupakan rambu-rambu tambahan yang sangat 
maju, sehingga di negara hukum kita ini tidak terjadi pelanggaran 
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terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pemanfaatan tenaga 
nuklir, dan pemanfaatan nuklir benar-benar ditujukan untuk 
kesejahteraan, keselamatan, dan keamanan rakyat banyak. 

Dengan diselesaikannya RUU tentang Ketenaganukliran ini 
tidak berarti pembangunan PL TN sebagai alternatif terakhir. Tetapi 
Pemerintah akan lebih mengutamakan kepentingan, keselamatan 
dan kesejahteraan rakyat akan pemanfaatan tenaga nuklir. 

4. BIDANG EKKU 

Rancangan Undang-nndang Pasar Modal 
Penjelasan Pemerintah di hadapan Rapa! Paripurna DPR 

Mengenai RUU Pasar Modal, antara lain mengungkapkan: 
Sejalan dengan tekad memperbesar kemampuan membangun atas 
kekuatan sendiri, maka sebagian besar penyediaan sumber dana 
investasi harus berasal dari dalam negeri, terutama dari sektor 
swasta. Dalam kaitan ini, mobilisasi dana masyarakat melalui 
lembaga keuangan termasuk pasar modal perlu ditingkatkan. Salah 
satu upaya yang dapat ditempuh adalah dengan menyempumakan 
landasan hukum kegiatan pasar modal. 

Saat ini, landasan hukum pasar modal Indonesia adalah UU 
Bursa No. 15 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-Undang 
Darurat Bursa. Undang-Undang ini terdiri dari sembilan pasal yang 
pada umumnya hanya mengatur transaksi di Bursa Efek. Ketentuan 
lain yang diperlukan bagi kegiatan Bursa, seperti perlunya 
keterbukaan dari para pelaku pasar modal serta pengaturan 
berkenaan Bursa Efek, lembaga-lembaga penunjang, perusahaan 
efek, perilaku para wakil dari perusahaan Efek serta ketentuan 
mengenai profesi, ternyata tidak tercakup dalam UU bursa 
bersangkutan. 

Bahkan, UU di atas juga tidak mengatur mengenai lembaga yang 
mengawasi ditaatinya aturan yang berlaku dalam rangka 
perlindungan terhadap pemodal publik. Meskipun Pasar Modal telah 
mampu menghimpun dana Rp 34,4 trilyun dengan nilai kapitalisasi 
pasar Rp I 05,2 trilyun dan nilai transaksi perhari bursa rata-rata Rp 
104 mi liar dewasa ini, namun landasan hukumnya belum cukup 
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memadai mengingat ia baru berupa berbagai peraturan hukum yang 
kedudukannya berada di bawah undang-undang. 

Sehingga diperlukan landasan hukum yang kokoh, guna 
memungkinkan dapat ditingkatkannya keterbukaan dan perlindungan 
masyarakat pemodal, pengoperasian sistem perdagangan secara 
lebih efisien, dan likuid, ditingkatkannya profesionalisme para 
pelaku, serta pemberian kesempatan lebih besar bagi pemodal 
menengah dan kecil dalam melakukan investasi di pasar modal serta 
ditetapkannya sanksi hukum lebih keras terhadap pelanggaran 
ketentuan-ketentuan pasar modal. 

Bertitik tolak dari pemikiran dasar itu, pemerintah mengajukan 
RUU Pasar Modal kepada DPR. Adapun sasaran yang hendak 
dicapai oleh RUU Pasar Modal antara lain adalah: 
a) Menciptakan suatu landasan hukum yang kokoh di bidang pasar 

modal; 
b) Melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari adanya 

praktek-praktek merugikan; 
c) Mewajibkan setiap pihak melakukan kegiatan di bidang pasar 

modal untuk memenuhi persyaratan transparansi; 
d) Memberi kesempatan kepada usaha-usaha menengah dan kecil 

dalam keterlibatannya di pasar modal; 
e) Menciptakan suatu pasar modal yang efisien, wajar dan 

transparan. 

Landasan hukum pasar modal yang kokoh dalam bentuk UU 
yang jauh lebih lengkap, merupakan suatu keharusan antara lain 
untuk menjamin adanya kepastian hukum dan sekaligus menciptakan 
rasa aman bagi semua pihak, terutama di kalangan masyarakat 
pemodal. Melalui kerangka tersebut, diharapkan kepercayaan 
terhadap pasar modal sebagai altematif sumber pembiayaan bagi 
dunia usaha dan investasi masyarakat pemodal, akan semakin 
meningkat. Demikian pula, aspek keterbukaan merupakan ha! 
penting dan sangat mendasar terhadap kegiatan pasar modal. 
Pengungkapan infonnasi secara terbuka mengenai keadaan usaha 
perusahaan go public, akan membantu masyarakat pemodal untuk 
melakukan pertimbangan sebuah kegiatan investasi. Berarti, faktor 
informasi memcgang peranan strategis dan harus mampu dijamin 
akurasi kebenarannya. 
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Sehubungan hat di atas, perusahaan go publik, anggota direksi 
dan dewan komisaris, penjamin pelaksana emisi dan profesi 
penunjang pasar modal harus bertanggung jawab atas kerugian 
yang diderita oleh masyarakat pemodal, sebagai akibat 
pengungkapan informasi yang tidak benar atau menyesatkan. 
Dengan demikian, untuk mempertahankan dan meningkatkan 
kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal, perlu dukungan 
profesionalisme dari para pelaku pasar modal, termasuk perusahaan 
efek yang berperan menjadi penjamin emisi efek, perantara 
pedagang efek dan manajer investasi. Profesionalisme perusahaan 
efek tercermin dari perilakunya yang harus mendahulukan 
kepentingan nasabah daripada kepentingan dirinya sendiri. 

Pemberian kesempatan lebih luas kepada pemodal menengah 
dan kecil untuk melakukan investasi melalui pasar modal, juga 
merupakan suatu hal sangat penting. Untuk itu, perlu diberikan 
penegasan mengenai keberadaan dan fungsi Reksa Dana sebagai 
lembaga penghimpun dana pemodal agar selanjutnya diinvestasikan 
dalam bentuk portofolio oleh Manajer Investasi. Hal ini merupakan 
jenis efek yang dapat memberikan keuntungan sekaligus mengurangi 
resiko dan keberhasilannya akan tergambar melalui nilai saham atau 
unit penyertaan Reksa Dana yang dimiliki masyarakat pemodal. 

1. Pembicaraan Tingkat 11/Pemandangan Umum Fraksi-fraksi 
atas RUU tentang Pasar Modal 

Pemandangan Umum Fraksi Karya Pembangunan DPR 
Terhadap RUU Pasar Modal, antara Iain menyatakan: 

Jika perusahaan-perusahaan PMDN dan PMA serta jajaran 
BUMN, yang jumlahnya sangat besar memasuki pasar modal, maka 
pasar Modal tentu akan semakin ramai. Satu hal positif yang tampak 
akhir-akhir ini seiring dengan meningkatnya pemahaman dunia usaha 
terhadap pasar modal sebagai sumber pembiayaan jangka panjang, 
adalah berkurangnya keengganan perusahaan memasuki pasar modal, 
setelah terbukti dari banyaknya perusahaan yang menunggu giliran 
untuk diijinkan menjual efeknya melalui pasar modal. 

Seperti diketahui, di satu pihak pasar modal merupakan salah 
satu piranti penghimpun dana masyarakat yang prospektif dan di 
lain pihak dapat menjadi wahana sangat menjanjikan untuk 
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melaksanakan pemerataan dalam berusaha dan pembagian 
pendapatan. Mengingat arti penting peran pasar modal dan 
keterbatasan kemampuan dari UU No. IS Tahun 1952 untuk 
mengikuti perkembangan perekonomian yang berkembang secara 
pesat pada kurun waktu lebih dari 40 tahun ini, maka demi kepastian 
dan landasan hukum yang kukuh guna menjamin pemenuhan 
kewajiban para pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal serta 
perlindungan terhadap para investor dari kemungkinan terjadinya 
praktek merugikan mereka, maka sangat tepat adanya UU baru 
tentang Pasar Modal untuk menggantikan Undang-Undang No. I 5 
Tahun 1952. 

Prinsip-prinsip dasar FKP berkenaan dengan RUU Pasar 
Modal yang diajukan Pemerintah adalah sebagai berikut: 
a) Jaminan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat pemodal 

dari praktek-praktek yang rnerugikan; 
b) Pemberian kesempatan proporsional dan adil kepada usaha 

usaha menengah dan kecil dalam keterlibatannya di Pasar Modal; 
c) Penerapan prinsip-prinsip transparansi (keterbukaan); 
d) Penerapan pengawasan dan sanksi secara tegas dan Jugas bagi 

setiap pelanggaran. 

Keempat prinsip dasar di atas harus dapat dijamin pelaksanaannya 
secara konsisten dan konsekuen. 

Selanjutnya, FKP mengajukan beberapa hal pokok yang 
memerlukan jawaban, tanggapan dan penjelasan lebih lanjut dari 
pemerintah tentang hal-hal berikut: 

I) Kewenangan BAPEP AM 
Wewenang Bapepam begitu luas, termasuk untuk bertindak 

sebagai lembaga banding bagi pihak yang dikarenakan sanksi oleh 
Bursa Efek atau Lembaga Kliring dan Penjamin, serta Lembaga 
Penyimpanan dan Penyelesaian. 

Sebagai lembaga banding, posisi Bapepam merupakan badan tata 
usaha negara, sehingga keputusan banding yang ditetapkannya tetap 
merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal I Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan 
Tata Usaha Negara. 

Dengan melandaskan pada ketentuan Pasal 1 UU No. S Tahun 
1986, maka setiap pihak yang tidak puas terhadap keputusan 
Bapepam sebagai lembaga banding, berhak mengajukan gugatan 
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melalui Pengadilan Tata Usaha Negara antara lain berdasarkan 
ketentuan Pasal 4 7 dan Pasal 48 UU No. 5 Tahun I 986 tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara. 

Dalam kaitan tersebut, FKP menginginkan penjelasan lebih 
lanjut tentang hal-hal di bawah ini: 
a) Dalam RUU tidak dicantumkan pada batang tubuhnya tentang 

status dan susunan kelembagaan serta kekuasaan lembaga 
banding yang dimaksud pada Pasal 5 huruf I. 

b) Dengan mengacu pada pemberian perlindungan terhadap 
masyarakat pemodal dari praktek yang merugikan mereka, 
bagaimana kesiapan Pemerintah, terutama Bapepam, untuk 
dapat melaksanakan kewenangannya sebagai lembaga banding 
yang akan berhadapan dengan dua atau tiga pihak, yaitu Bursa 
Efek, Lembaga Kliring dan Penjamin serta Lembaga 
Penyimpanan dan Penyelesaian sebagai pihak terbanding, pihak 
yang terkena sanksi sebagai pembanding, serta kemungkinan 
Bapepam sendiri sebagai tergugat dalam Pengadilan Tata 
U saha Negara. 

2) Lembaga laba rugi 
Untuk menjamin kebenaran dan perlindungan kepada masyarakat 

pemodal, setiap Penawaran Umum harus membuat laporan laba rugi 
komersial dan laporan laba rugi fiskal sebagaimana dilaporkan dalam 
pengisian SPT yang dipergunakan sebagai dasar penetapan besarnya 
pajak melalui penerapan Sistem Self-Assesment. 

FKP berpendapat, perlu secara eksplisit dicantumkan dalam 
batang tubuh RUU Pasar Modal tentang kewajiban tersebut, yang 
akan lebih memperkuat posisi penerapan larangan dan ancaman 
pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 89, pasal 92 dan pasal I 03 
RUU. 

3) Pemodal asing 
Dengan adanya UU tentang Pasar Modal yang dapat 

memberikan landasan hukum kukuh, dan sejalan dengan arah 
perdagangan dan investasi bebas, diperkirakan Pasar Modal di 
Indonesia akan dapat berkembang secara lebih pesat dan memiliki 
daya tarik bagi pemodal asing. 
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4) Larangan tanpa diikuti oleh sanksi 
Pada pasal 6 RUU dinyatakan bahwa setiap pegawai Bapepam 

yang diberi tugas untuk melakukan pemeriksaan atau penyidikan dan 
setiap pihak yang ditunjuk oleh Bapepam untuk melakukan tindakan 
tertentu dilarang memanfaatkan untuk diri sendiri atau 
mengungkapkan informasi yang diperoleh kepada pihak manapun, 
selain dalam rangka upaya mencapai tujuan Bapepam atau jika tidak 
diharuskan oleh UU lainnya, 

5) Kedudukan hukum pemilik sertifikat saham yang diterbitkan oleh 
Reksa Dana. 
Menurut pengamatan FKP, RUU ini belum mengatur secara jelas 

tentang sertifikat saham serta hak dan kewajiban pemilik sertifikat 
saham. Dalam rangka pendayagunaan UU ini kelak sebagai salah 
satu media investasi yang menjanj ikan bagi rnasyarakat. Di samping 
itu, di dalamnya juga tersirat unsur pemerataan kesempatan berusaha 
sebagai salah satu pilar penting dari demokrasi ekonomi, maka 
program sertifikasi saham ini perlu lebih dikembangkan. Berkenaan 
dengan persoalan ini, FKP meminta penjelasan lebih lanjut dari 
pemerintah. 

6) Perlindungan terhadap pemegang saham Reksa Dana. 
Dalam Pasal 20 dikatakan bahwa pemegang saham Reksa Dana 

terbuka dapat menjual kembali sahamnya dan Reksa Dana wajib 
membeli saham-saham tersebut. Pengecualian terhadap ketentuan 
dimaksud dapat dilakukan, apabila Bursa Efek ditutup atau 
perdagangan efek dihentikan. 

7) Sanksi administatif. 
Pasal IO I ayat (2) menyatakan bahwa salah satu bentuk sanksi 

administratif dapat berupa denda, yaitu kewajiban untuk membayar 
sejumlah uang. Mengingat sanksi administratif berupa denda ini 
membebani masyarakat, maka kiranya Pemerintah dapat memberikan 
penjelasan lebih lanjut mengenai sanksi administratif berupa denda 
tersebut. 
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Pemandangan Umum Fraksi ABRI Terhadap RUU Tentang 
Pasar Modal, antara lain mengungkapkan : 

Pada era pembangunan sekarang ini, salah satu masalah pokok 
yang kita hadapi adalah bagaimana mengembangkan dunia usaha 
secara berimbang, karena ha! mt erat kaitannya dengan 
kesinambungan pembangunan. Sehubungan ha! tersebut, pasar modal 
merupakan salah satu sumber potensi pengembangan dunia usaha 
nasional yang dapat diandalkan. Dengan masuknya dunia usaha 
internasional ke pasar modal, terbuka kemungkinan bagi dirinya 
untuk berkembang secara sehat dan wajar, karena ia didukung oleh 
dana masyarakat. Dengan berkembangnya dunia usaha berarti 
lapangan kerjapun akan semakin terbuka luas. 

Berkaitan dengan pertimbangan di alas, Pasar Modal 
Indonesia harus mempunyai jangkauan dan misi Iebih luas yang 
mencakup dua aspek mendasar, yaitu: mempercepat proses 
perluasan pengikutsertaan masyarakat dalam pemilikan saham 
perusahaan dan menggairahkan partisipasi masyarakat dalam 
pengerahan atau penghimpunan dana untuk Iebih dipergunakan secara 
produktif. 

Berdasarkan perkembangan global dan tuntutan pembangunan 
nasional dengan merujuk kepada nilai dan norma yang terkandung 
dalam Pancasila dan UUD 1945, Fraksi ABRJ mengharapkan agar 
UU Tentang Pasar Modal dapat mencerminkan substansi yang 
terkandung dalam pokok-pokok pikiran Fraksi ABRJ sebagai berikut: 

Pertama, Undang-Undang tentang Pasar Modal harus berperan 
serta mewujudkan Demokrasi Ekonomi, sebagaimana diamanatkan 
Pasal 33 UUD I 945. 

Kedua, Undang-Undang tentang Pasar Modal harus mampu 
menjadi sarana pengerahan dana masyarakat untuk mengem-bangkan 
kegiatan ekonomi dan menjadi salah satu sumber pembiayaan 
pembangunan. 

Ketiga, Undang-Undang Pasar Modal harus menjadi kerangka 
hukum yang kokoh guna menjamin adanya kepastian hukum dan 
menciptakan rasa aman bagi semua fihak, termasuk perlindungan 
bagi pemodal serta mampu mengantisipasi perkembangan keadaan 
perekonomian baik pada tingkat nasional maupun internasional. 

Berdasarkan pokok-pokok pikiran tadi, maka UU Pasar Modal 
akan dapat menjamin adanya transparansi, likuiditas dan efisiensi 
dalam kegiatan pasar modal yang baru akan menjadi pasar modal 
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atraktif, berdaya saing serta memberikan kepastian hukum kepada 
pemodal dan masyarakat. 

Selanjutnya, Fraksi ABRI akan menyoroti beberapa hal yang 
merupakan muatan dari Paker Rancangan Undang-Undang tentang 
Pasar Modal sebagai berikut : 

Pertama : Pasal I. Ketentuan Umum 
Dalam RUU tidak terdapat penjelasan tentang pengertian Pasar 
Modal, sedangkan RUU ini mengatur tentang Pasar Modal. Untuk 
menghindarkan penafsiran atau pengertian berbeda-beda, sewajarnya 
pada pasal rm dicantumkan pengertian tentang Pasar Modal. 
Demikian pula istilah yang terdapat pada berbagai pasal dan 
beberapa pengertian yang terdapat dalam penjelasan pasal-pasal 
lainnya. Fraksi ABRI berpendapat bahwa pengertian dari suatu 
istilah yang disebut beberapa kali dalam RUU ini ditempatkan pada 
pasal tentang pengertian. 

Kedua : BAB II. tentang Bapepam. 
Tel ah dengan jelas memuat tugas, sasaran dan kewenangan Bapepam 
selaku pernbina, pengatur dan pengawas sehari-hari kegiatan Pasar 
Modal dan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Menteri 
Keuangan. Dari berbagai rumusan itu tidak dimuat adanya 
fungsi Bapepam untuk memasyaratkan pasar modal di kalangan 
masyarakat luas. 

Sehubungan hal itu, Fraksi ABRI ingin memperoleh 
penjelasan diberi tugas untuk senantiasa memasyarakatkan Pasar 
Modal di kalangan masyarakat. 

Ketiga: UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 127 
mengatur, bahwa bagi PT yang melakukan kegiatan tertentu di 
bidang pasar modal berlaku ketentuan Undang-Undang tentang PT 
sepanjang tidak diatur dalam UU Pasar Modal. 
Dalam RUU ini, kewenangan BAPEPAM seolah-olah mengebiri 
wewenang RUPS, sedangkan dalam UU tentang PT, RUPS justru 
memiliki wewenang tertinggi dalam PT. 
Keempat : Semua pelaksana pada Bursa Efek, termasuk Bursa 
Efek itu sendiri merupakan perusahaan yang berbadan hukum PT 
dan tidakjelas apakah PT Tcrbuka atau PT Tertutup. 
Pasal 9 memuat ketentuan bahwa pemegang saharn Bursa Efek 
merupakan perusahaan cfek yang juga berbadan hukum PT. 
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Timbul pertanyaan, apakah boleh suatu Perusahaan Efek sebagai 
pemegang saham Bu= Efek, atau harus minimal 2 perusahaan efek 
seperti yang diatur UU PT? 

Kelima : Dalam RUU belum terdapat muatan yang mengatur 
tentang keterlibatan orang asing atau WNA dalam pasar modal dan 
Bursa Efek baik sebagai emiten, pelaku pasar modal, penunjang 
pasar modal dan lain-lain. Untuk itu harap dijelaskan dasar dan 
pertimbangannya agar tidak sekedar memasukkan muatan ini. 

Keenam : Dalam RUU belum terdapat muatan yang mengatur tentang 
persyaratan bagi suatu perusahaan untuk go public atau menjadi 
emiten serta jumlah saham yang boleh ditawarkan di Bu= Efek. 

Ketujuh : Pasal 72 memuat aturan bahwa perusahaan publik wajib 
menyampaikan persyaratan pendaftaran kepada Bapepam dengan 
pertimbangan bahwa pemegang sahamnya sekurang-kurangnya 
terdapat 300 pemegang saham dan modal disetor sekurang-kurangnya 
Rp 3 miliar, walaupun perusahaan publik itu tidak bemiat 
melakukan penawaran umum. Sedangkan pasal I butir IO memuat 
ketentuan bahwa suatu perusahaan telah melakukan penawaran 
umum, jika ia telah menjual sahamnya kepada lebih dari 50 pihak 
dalam batas nilai dan batas waktu yang ditetapkan Peraturan 
Pemerintah. 

Pemandangan Umum Fraksi Persatuan Pembangunan DPR 
Terhadap RUU Pasar Modal, antara lain menyatakan: 

FPP meminta penjelasan Pemerintah, apakah pengaturan Pasar 
Modal yang dirancang dalam RUU Pasar Modal telah menjawab 
amanat GBHN 1993, terutama tentang hal-hal berikut: 
a) Apakah Pasar Modal nantinya akan mampu berperan menjadi 

penggerak dan sarana mobilitas dana masyarakat, sehingga 
nantinya ia akan semakin efektif? 
yang cermat dari dana itu untuk pembiayaan kegiatan produktif? 

b) Apakah Pasar Modal yang akan datang dapat 
dikembangkan terus, sehingga mampu menjangkau seluruh 
pelosok tanah air serta segenap lapisan masyarabt, misalnya 
segera dibuka Bu= Efek di Ibukota Propinsi tertentu, lebih 
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banyaknya pengusaha kecil go public serta terns meningkatnya 
pemodal kecil melakukan investasi di pasar modal? 
Apakah Pasar Modal akan terns mampu meningkatkan 
efisiensi, produktivitas, serta kehandalannya? 
Untuk dapat melaksanakan fungsi Pasar Modal tersebut, maka 
seluruh instrumen Pasar Modal yang meliputi "lembaga utama", 
lembaga penunjang, profesi penunjang, harus mampu bekerja 
optimal memenuhi kewajibannya, sehingga kepentingan 
masyarakat umum, khususnya investor terhindar dari berbagai 
praktek yang merugikan. Di samping itu, Bapepam sebagai 
instansi Pemerintah yang melakukan pengawasan benar-benar 
mampu mengadakan pengawasan terhadap semua pihak yang 
turut pada kegiatan Pasar Modal, terutama mampu melaksanakan 
law enforcement. 

Pada RUU Pasar Modal mt belum terdapat kejelasan 
mengenai kelazirnan dalam penempatan peraturan pelaksanaan yang 
secara organik diperintahkan oleh UU guna menjalankan isi UU. 
Karenanya FPP juga sul it mengadakan klasifikasi man a yang 
tergolong kebijaksanaan pokok, umum, teknis, dan juklak serta 
juknis yang akan diatur dalam undang-undang dan peraturan 
pelaksanaannya. 

FPP berpendapat bahwa menyangkut perizinan dan 
persetujuan hendaknya menjadi kewenangan Menteri Keuangan 
dan tidak termasuk kewenangan yang tidak dapat dilimpahkan. 
Lebih jauh, FPP mernandang bahwa pada dasamya kewenangan 
pemberian izm dan menurut persetujuan merupakan bagian 
dari hak perogratif Presiden yang pelimpahannya secara sektoral 
dan regional kepada Menteri dan Gubemur, Bupati, dan 
Lurah/Kepala Desa. Lain halnya kalau Bapepam akan ditempatkan 
sebagai lembaga pemerintah non departemen misalnya, FPP meminta 
penjelasan dari Pemerintah. 

Pasar Modal sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan, yaitu 
lembaga keuangan non bank, pertumbuhan dan perkembangannya. 

Sebaliknya, Pasar Modal sebagai salah satu instumen moneter 
dan keuangan negara perkembangannya turnt mewamai iklim 
moneter dan keuangan negara. Kondisi moneter kita yang masih 
rentan terhadap setiap gejolak baik ekstem maupun intern, juga 
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menjadi ciri belum handalnya lembaga keuangan sebagai instrumen 
moneter dan keuangan negara, termasuk Pasar Modal di dalamnya. 

BAPEPAM sebagai Badan yang bertugas membina dan 
mengawasi pasar modal atas nama Menteri Keuangan, dalam 
melakukan pengawasan hanya bersifat post audit/pasca audit, 
sedangkan pengawasan pra auditnya dilakukan dan dipercayakan 
kepada Bursa Effek. Guna mengantisipasinya, BAPEPAM cukup 
ketat dalam mengatur berbagai upaya pengawasan preventif/ 
pengendalian dan pelaksanaannya. 

Dipandang dari sudut manajemen pengawasan, apakah Bapepam 
mampu mengandalkan Satuan Pemeriksa Bursa Efek sebagai aparat 
pengawasan internal Bapepam dan sekaligus menjadi aparat 
pengawasan eksternal bagi semua lembaga yang terkait pada 
kegiatan Pasar Modal, lebih-lebih terhadap Bursa Efek sendiri? 

FPP mcngingatkan kita semua terutama pihak pemerintah, 
mengenai betapa pentingnya pengaturan yang cermat atas Pernyataan 
Pendaftaran untuk Penawaran Umum oleh Emiten. 

FPP menyambut baik bagi pengaturan yang dimuat pada RUU 
Pasar Modal yang menyangkut Perdagangan Orang Dalam atau 
Insider Trading. 

Pada RUU Pasar Modal juga dimuat pengaturan Raksa Dana 
atau Mutual Fund. Pemberian kesempatan yang lebih luas bagi 
pemodal menengah dan kecil untuk melakukan investasi di Pasar 
Modal yang merupakan sasaran pokok dari UU Pasar Modal, 
dipercayakan pengembangannya kepada Raksa Dana. Di samping 
itu, sejalan perkembangan Reksa Dana sekaligus akan mampu 
memperbesar porsi investasi yang dibiayai oleh investor lokal di pasar 
modal, sehingga mampu mengurangi porsi asing yang masih 
mencapai sekitar 70% sampai saat ini. 

Guna upaya pengembangan Reksa Dana, kiranya motivasi 
memeratakan pemilikan saham kepada masyarakat luas masih terlalu 
jauh untuk dicapai, sebagai bagian dari upaya pemerataan 
pembangunan dan hasil-hasilnya. Sehingga, dalam usaha itu seperti 
telah digariskan GBHN Tahun 1993, pelaksanaannya harus 
diutamakan melalui kebijaksanaan secara sektoral dan regional. 
Pengembangan Reksa Dana lebih diutamakan untuk memperoleh 
porsi investor lokal dalam investasi di Pasar Modal yang berasal dari 
dana golongan menengah ke atas di luar konglomerat. Golongan 
menengah ke atas selama ini menginvestasikan dananya ke dalam 
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deposito dan tabungan serta 
dikembangkannya Reksa Dana yang 
panjang di pasar modal. 

FPP rnengharapkan agar dalam pembangunan Reksa Dana 
dilakukan pembinaan dan pcngawasan secara cermat, karena 
bentuk dana ·bersama atau gotong royong scperti ini dalam 
kehidupan ekonomi nasional kita rnasih kurang terdapat tanggung 
jawab yang tinggi pada para pengurus dan pengelolanya. Menyadari 
hal itu, dalam seleksi Direksi Reksa Dana dan Manajer invcstasi 
diperlukan keccrmatan yang tinggi. 

BAPEPAM sebagai pengawas profcsi pcnunjang Pasar ,v!odal 
harus telah rnernperhitungkan kcndala-kendala tersebut, pcrlu 
diupayakan pencgakkan disiplin pada setiap profesi penuujang Pasar 
Modal. 

Pemandangan Lrnum Fraksi PDI DPR Terhadap RUU Pasar 
Modal, antara lain mcuyatakan: 

Banyak yang telah meujadi korban Pasar Modal. Hal itu 
terutama 111c11in1r1a masvarakat pernodal atau )'a11g di pJsar modal 
lazim disebur par:1 investor. Bcrbagai bcntuk rnanipulasi :'ang 
dapat dilakukan oleh para pelaku di pasar modal merugikan para 
investor selama ini, 

Pada pcnjeiasan Merueri Keuangan sebagai pengnntar Rl.Il,' 
Pasar Modal disebutkan bahwa salah satu sasaran yang hcndak 
dicapai RUt: Pasar Modal ada!ah "Mclindungi kepemingan 
masyarakat pemodal dari praktek- prakrek merugikau." Berarti. di 
sini banyak pihak terkait dalam pasar modal, dan lJU ini harus 
marnpu melindungi kepentingan rnasyarakat pemodal dari semua 
pihak atau unsur tcrkait di pasar modal, terrnasuk seluruh lernbaga 
pendukungnya, Yang terpcnting adalah ketaatan Pemerintah scndiri 
terhadap UU itu da!am pelaksaannya di lapangan. 

Guna menciptakan pasar modal yang bcnar-benar dapat 
diandalkan dan mampu bersaing dengan pasar modal negara lain, 
Fraksi PDT bcrpendapat bahwa permasalahan yang terdapat pada 
pasar modal di tanah air perlu segera dituntaskan. Hingga saat ini, 
menurut Fraksi POI, permasalahan Pasar Modal Indonesia 
meliputi hal-hal berikut: 
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a) Masalah Law Enforcement. 
Adanya UU saja belum cukup untuk menghasilkan dampak 

positif maksimal terhadap pengembangan pasar modal, jika tidak 
diikuti oleh "Law Enforcement". Oleh karena itu, dalam UU 
Pasar Modal nantinya perlu diatur sanksi tegas dan berat bagi para 
pelanggar. 

Dalam hal ini "Law Enforcement", kiranya perlu dipertegas 
Badan atau pihak manapun yang berwenang menjatuhkan sanksi 
dan siapa yang berwenang serta wajib melakukan penyelidikan 
kasus-kasus di Pasar Modal. 

b) Perlunya Jaminan Perlindungan terhadap investor dan 
peningkatan transparansi. 
Muara dari segala pengaturan di Pasar Modal adalah perlindungan 

terhadap investor. Orientasi pengembangan Pasar Modal hendaknya 
diarahkan kepada tujuan ini. Sebagai contoh, saat ini Pasar Modal di 
Jepang tengah di Janda krisis kepercayaan investor, sehingga pihak 
regulator di Jepang sedang menyusun Rancangan Undang-Undang 
yang lebih memberikan perlindungan bagi investor. Salah satu upaya 
untuk lebih menjamin kepentingan pemodal adalah melalui kewajiban 
bagi perusahaan untuk meningkatkan transparansinya. Perusahaan 
"go public" tidak hanya diwajibkan untuk menyampaikan laporan 
tersebut dapat diperoleh oleh masyarakat setiap saat, terutama oleh 
para investor. Dalam rangka peningkatan transparansi para akuntan 
publik yang memeriksa perusahaan go public, seharusnya ditunjuk 
langsung oleh Bapepam. 

c) Perlu peningkatan profesionalisme para pelaku pasar modal. 
Profesionalisme pelaku pasar modal juga merupakan faktor 

sangat penting guna mendukung pengembangan pasar modal. 
Seperti dimaklumi, para pelaku pasar modal di Indonesia dewasa 
mt masih berada pada taraf edukasi, karena berkembangnya dunia 
pasar modal di Indonesia relatif masih baru. Oleh karena itu, 
program pembinaan yang kontinyu dari pihak-pihak terkait dengan 
pasar modal masih perlu terns ditingkatkan. 

d) Perlu diciptakan sistem perdagangan yang aman, mudah, dan 
efisien. Kegiatan perdagangan efek memerlukan suatu sistem yang 
transparan guna dapat menjamin keamanan para investor. 
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e) Dibuka kesempatan lebih luas bagi pengusaha skala menengah 
dan kecil untuk memperoleh modal dari pasar modal. Sering 
terdapat suara-suara sumbang yang menyatakan bahwa pasar modal 
hanya merupakan wahana bagi perusahaan kuat. Keadaan ini 
terjadi, oleh karena seakan-akan tidak terdapat kesempatan bagi 
pengusaha skala menengah dan kecil untuk berpartisipasi dalam 
kegiatan pasar modal. 

Jawaban Pemerintah Terhadap Pemandangan Umum Fraksi 
Fraksi DPR Tentang RUU Pasar Modal yang disampaikan 
Menteri Keuangan, Drs, Mar'ie Muhammad, antara lain 
mengatakan : 

I. PASAR MODAL 
a) Sebagaimana diketahui, sasaran yang hendak dicapai oleh RUU 

Pasar Modal, antara lain adalah menciptakan landasan hukum 
kokoh yang melindungi kepentingan masyarakat pemodal serta 
menciptakan suatu pasar modal yang efisien, dan transparan. 
Pasar Modal kita menjadi lebih berkembang, sehingga mampu 
memberikan kontribusi dalam penyediaan dana investasi bagi 
pembangunan nasional. Hal mi dimungkinkan, apabila 
perdagangannya semakin efisien serta memberikan kesempatan 
lebih luas kepada pemodal menengah dan kecil untuk melakukan 
investasi di pasar modal. 

b) Peluang peningkatan investasi juga dapat terjadi, apabila 
kelancaran arus barang telah mendapat landasan hukum kokoh, 
dapat direkomendasikannya ketentuan World Trade Organization 
(WTO) dalam rangka kelancaran perdagangan intemasional, serta 
dapat ditangkalnya kemungkinan praktek dumping. 
RUU tentang Kepabeanan telah menampung berbagai hal di 
bidang perdagangan internasional, terutama dalam menghadapi 
dan memasuki era globalisasi. 

c) Dalam pada itu, walaupun telah dilakukan berbagai penyesuaian 
terhadap ordonansi cukai sejalan dengan perkembangan teknologi 
dan perekonomian, namun peraturan perundangan di bidang cukai 
belum mampu berjalan seiring dengan laju pembangunan. 
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Untuk itu, pemerintah mengajukan RUU tentang cukai yang lebih 
menjamin kepastian hukum dan memberikan peluang bagi 
peningkatan penerimaan negara. 

d) Jstilah Pasar Modal muncul sebagai pembeda terhadap Pasar 
Uang, pada hakekatnya keduanya merupakan suatu kesatuan 
yaitu pasar finansial. 
Pasar uang, yang lazimnya dilakukan oleh pihak perbankan, 
memberikan sumber pembiayaan jangka pendek yang kurang 
dari satu tahun. Sedangkan, pasar modal menyediakan sumber 
pembelanjaanjangka panjang (obligasi) atau permanen (saham). 
Oleh karena itu, istilah Pasar Modal hanya suatu istilah 
umum (generik). Di samping itu, faktor lain yang menjadi 
pertimbangan sehingga tidak dimasukkannya istilah Pasar 
Modal dalam RUU ini adalah mengingat perkembangan yang 
sangat pesat di bidang pasar modal terutama dalam era 
globalisasi, sehingga terdapat kekhawatiran bahwa adanya 
pendefinisian yang "sempit" mengenai pasar modal akan 
mengakibatkan harus sering dirubahnya UU Pasar Modal untuk 
mengakomodir perkembangan pesat tersebut. 

e) Sehubungan dengan saran FPP, agar perizinan hendaknya 
menjadi kewenangan Menteri Keuangan yang tidak dapat 
dilimpahkan, dapat dijelaskan sebagai berikut: 
Berdasarkan ketentuan pasal 2 RUU Pasar Modal, Menteri 
Keuangan menetapkan kebijaksanaan tentang umum di bidang 
pasar modal. Dengan demikian, aspek operasional di bidang 
pasar modal dilakukan Bapepam. Alas dasar itu, maka tata cara 
perizinan dan persyaratan teknis dilaksanakan Bapepam, 
dengan catatan bahwa peraturan pelaksanaan mengenai tata 
cara perizinan diatur dalam PP sebagai pelaksanaan dari UU 
Pasar Modal. Oleh karena itu, Pemerintah berpendapat bahwa 
ketentuan mengenai kewenangan pemberian izin oleh Bapepam 
telah berjalan sejalan dengan jiwa Pasal 2 RUU tersebut. 

f) Dalam kaitannya dengan pertanyaan mengenai tidak dimuatnya 
fungsi Bapepam untuk memasyaratkan pasar modal dikalangan 
masyarakat luas pada rumusan-rumusan RUU tentang Pasar 
Modal, dapat dijelaskan bahwa hal itu secara implisit telah 
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diungkapkan pada rumusan pasal-pasalnya. Pasal 3 ayat (!) 
misalnya, telah menggariskan bahwa Bapepam melakukan 
pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan 
pasar modal. la selalu menempuh segala upaya untuk 
memasyarakatkan pasar modal kepada kalangan masyarakat 
luas, baik secara langsung maupun tidak langsung. 
Upaya langsung misalnya adalah berupa pemberian penerangan 
tentang Pasar Modal kepada berbagai lapisan masyarakat 
melalui kegiatan seminar dan kunjungan ke daerah-daerah di 
seluruh Indonesia. 
Sementara, kegiatan tidak langsung adalah berupa pemuatan 
berita tentang pasar modal, baik melalui media massa clektronik 
maupun non-elektronik. Oleh karena itu, Pemerintah berpendapat 
bahwa fungsi ini tidak perlu diatur secara eksplisit, karena pada 
hakekatnya sud ah "inheren" dengan tu gas-tu gas Bapepam pada 
umumnya. 

g) Menjawab pertanyaan serta menanggapi saran tentang 
kewenangan Bapepam, termasuk bertindak selaku lembaga 
banding bagi pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek atau 
LKP dan LPP, dapat dijelaskan sebagai berikut : 
Dalam RUU memang tidak dicantumkan pada batang tubuhnya 
tentang status dan susunan kelembagaan serta kekuasaan 
lembaga banding yang dimaksudkan pada Pasal 5 huruf 1, 
dengan pertimbangan bahwa lembaga banding dimaksud 
merupakan bagian dari tugas-tugas administratif Pemerintah 
yang lazimnya dikenal dengan nama doleansi. Dengan 
demikian, lembaga banding ini bukan merupakan perangkat 
seperti halnya lembaga banding di bidang Yudikatif, 
melainkan semata-mata merupakan wahana dan sarana bagi 
pihak-pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, LKP, dan 
LPP sebagai "self regulatory organization" untuk memintakan 
pertimbangan alas tindakan yang diambil oleh lembaga 
lembaga tadi kepada pemohon banding, satu dan lainnya dengan 
pertimbangan bahwa Bapepam adalah lembaga pengawas atas 
kegiatan pasar modal. 
Oleh karena itu, keputusan yang diambil Bapepam atas 
permohonan banding tidak bersifat final dan dapat dituntut 
penyelesaian lanjutan melalui Peradilan Tata Usaha Negara. 
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h) Penyelesaian Kewenangan Bapepam yang melakukan 
pengawasan hanya bersifat pasca (post) audit, sedangkan pra 
audit dilakukan oleh Bursa Efek, sebagaimana ditanyakan dapat 
dijelaskan sebagai berikut : 
Satuan Pemeriksa yang terdapat pada Bursa Efek dimaksudkan . 
untuk melakukan pemeriksaan berkala atau pemeriksaan terhadap 
kegiatan anggotanya. 
Dengan demikian, Satuan Pemeriksa dimaksud adalah pertama 
kali hanya untuk kepentingan Bursa Efek. 
Namun demikian, mengingat hasil pemeriksaan dari Satuan 
Pemeriksa menyangkut kegiatan anggota bursa serta Bursa 
Efek itu sendiri, maka hasil pemeriksaan tadi, dalam hal 
terdapat masalah bersifat material, wajib disampaikan 
kepada Bapepam dalam rangka pengawasan mereka. Tetapi hal 
rm bukan berarti bahwa dalam melaksanakan tugasnya 
Bapepam semata-mata bergantung kepada Satuan Pemeriksa 
Bursa Efek. Karena kewenangan Bapepam antara lain 
mencakup pemeriksaan atas segala kegiatan yang dilaksanakan 

· oleh Bursa Efek, dan seluruh pelaku pasar modal pada 
umunya. 
Berarti, BAPEPAM dapat menjalankan pemeriksaan secara 
langsung terhadap bursa atau anggota bursa termasuk pada 
seluruh pelaku pasar modal berdasarkan kewenangan yang 
ada pada BAPEPAM. 

i) PT Dana Reksa telah menerbitkan sertifikat yang didukung 
oleh berbagai saham emiten yang dicatat di bursa. Sertifikat 
Reksa Dana sampai sekarang masih beredar di pasar. 
Selanjutnya, dengan lahimya Keppres No. 53 Tahun 1990 dan 
Keputusan Menteri Keuangan No. 1548/KMK.013/1990 tentang 
Pasar Modal, PT Dana Reksa tidak Jagi diperkenankan 
menerbitkan sertifikat saham, mengingat ketentuan untuk 
membeli kembali saham yang telah diterbitkan belum ada. Akan 
tetapi PT Dana Reksa wajib meneruskan pengelolaannya atas 
sertifikat yang telah terbit. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan 
yang berlaku saat ini yaitu Keputusan Presiden No. 53 Tahun 
1990 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1548 Tahun 1990, 
Reksa Dana yang diperkenankan hanya Reksa Dana Tertutup 
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yang sifatnya kurang likuid di bandingkan dengan Reksa Dana 
Terbuka. Sehingga ia kurang menarik bagi pemodal. Atas 
dasar itu, dalam RUU tentang Pasar Modal diusulkan agar 
Reksa Dana dimungkinkan mengambil bentuk PT, baik yang 
bersifat terbuka maupun tertutup, dan berbentuk kontrak. 

j) Laporan Keuangan Komersial adalah laporan keuangan yang 
disusun untuk keperluan publik berdasarkan standar akutansi 
keuangan yang berlaku umum. Sedangkan laporan keuangan 
fiskal merupakan laporan keuangan yang disusun untuk 
tujuan perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di 

. bidang perpajakan. 

Adapun perbedaan di antara kedua pelaporan itu meliputi 2 
ha! : 
(I) Perbedaan bersifat tetap (permanent difference), 

seperti pengeluaran-pengeluaran yang diperkenankan 
berdasar standar akuntansi keuangan, namun dibatasi 
atau tidak diperkenankan berdasarkan peraturan 
perpajakan. 

(2) Perbedaan yang terjadi karena berlalunya waktu (timing dif 
ference ), seperti pen era pan metode penyusutan terhadap 
aktiva tetap dimana standar akuntansi keuangan 
memberikan fleksibilitas dalam menerapkan alternatif 
standar akuntansi. Sedangkan, peraturan perpajakan 
dalam banyak hal tidak memperkenankan pemilihan 
alternatif, sebagaimana halnya standar akuntansi keuangan 
yang berlaku umum dalam rangka laporan keuangan 
komersial. 

k) RUU Pasar Modal menganut prinsip keterbukaan, oleh karenanya 
maka informasi tentang perbedaan di alas wajib diungkapkan 
kepada masyarakat melalui penerbitan laporan keuangan secara 
lengkap. 
Hal ini secara teknis akan diatur pada peraturan pelaksanaan 
UU Pasar Modal. Mengingat laporan keuangan yang disajikan 
dalam rangka pasar modal merupakan dokumen publik, maka 
informasi yang terkandung di dalamnya dapat dijadikan 
sebagai bahan bagi pemeriksaan perpajakan. 
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2. Pembicaraan Tingkat m alas RUU tentang Pasar Modal 

9 materi 
I materi. 

39 materi 
3 materi 

IO materi 

Anggota Panitia Khusus dalam pembahasan RUU Pasar Modal 
rm berjumlah 58 orang yang terdiri dari empat Fraksi dan diketuai 
oleh Ir. Abdurrachman Rangkuti dari Fraksi Karya Pembangunan. 
Pembahasan yang dilakukan dalam Rapa! Panitia Khusus ini 
didahului oleh penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang 
dilakukan oleh keempat Fraksi. Daftar lnventarisasi Masalah yang 
diajukan oleh Fraksi-fraksi tersebut berjumlah 698 butir yang 
mencakup 455 masalah yng kemudian dibahas dalam 9 hari Rapat 
Kerja. 

Di dalam rapat kerja itu dari 455 masalah dapat diselesaikan 
299 masalah, sedang 62 masalah lainnya ditambah 23 butir 
definisi dilimpahkan Pansus untuk dibahas dan diputuskan di tingkat 
Panitia Kerja. 
Setelah dibahas di dalam Rapat Panitia Kerja, ke 62 materi tersebut 
dihasilkan hal-hal sebagai berikut : 
I. Disetujui tetap sesuai RUU berjumlah 
2. Disetujui dengan penyempumaan berjumlah 
3. Dicabut oleh Fraksi pengusul berjumlah 
4. Diserahkan kepada Tim Perumus berjumlah 
5. Dihapus berjumlah 

Judul undang-undang ini, yaitu Undang-undang tentang Pasar 
Modal, langsung diputuskan dalam Rapa! kerja dengan tidak 
mengalami perubahan. Sedangkan untuk konsideran-konsideran, 
baik konsideran menimbang ataupun mengingat mengalami 
perubahan redaksional yang diputuskan dalam Rapat Panja. 

Berkaitan dengan ketentuan umum yang menyangkut definisi, 
pengertian pasar modal dan kewenangan Bapepam mendapat 
sorotan substansi yang cukup luas. Fraksi Partai Demokrasi 
Indonesia, berpendapat bahwa hal tersebut akan berkonsekuensi 
terhadap judul Undang-undang ini, terutarna apabila dikaitkan 
dengan perusahaan publik, yaitu perusahaan yang tidak 
memperdagangkan sahamnya di pasar modal. Apabila hal ini tidak 
diluruskan, apakah berada dalam kewenangan Bapepam atau tidak, 
maka judul undang-undang ini seharusnya berbunyi "Undang 
undang tentang Pasar Modal dan Perusahaan Publik", Oleh karena 
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itu, pengertian pasar modal perlu diluruskan terlebih dahulu, 
sebagai pangkal tolak pembahasan selanjutnya. 

Fraksi ABRI, menanggapi persoalan tersebut, jika dikaitkan 
dengan pasal 72 RUU, bahwa perusahaan publik itu wajib membuat 
pemyataan pendaftaran, kendatipun tidak melakuan penawaran 
umum di bursa. Tetapi yang mendasar adalah bahwa harus ada 
lembaga yang mengawasi perusahaan publik itu, karena menyangkut 
pemegang saham yang demikian banyak, dengan modal dan jumlah 
uang juga banyak. Maka, persoalannya adalah apakah perlu dibuat 
lembaga pengawas baru? Fraksi ABRI berpendapat tidak perlu 
dibuat lernbaga pengawas baru, dan menjadi kewenangan Bapepam. 

Sementara itu, FPP berpendapat apabila dihubungkan dengan 
konsideran yang telah disepakati, maka perusahaan publik perlu juga 
diawasi oleh Bapepam. Bapepam, dengan demikian berkewajiban 
mengawasi pihak-pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal, 
serta melindungi masyarakat pemodal dari praktek-praktek yang 
merugikan kepentingan mereka, baik oleh perusahaan yang beraksi 
di pasar modal, ataupun perusahaan yang sahamnya banyak dimiliki 
oleh masyarakat. Sedangkan bagi FKP, pada prinsipnya setiap hal 
yang menyangkut perdagangan efek, apakah itu dari perusahaan 
publik atau emiten adalah merupakan kegiatan dalam pasar modal. 

Atas permasalahan yang diajukan olch FPDI ini, setelah 
mendengar komentar keempat Fraksi, Pemerintah berpendapat bahwa 
meskipun undang-undang ini adalah tentang pasar modal, tetapi 
tetap mengatur perusahaan publik, karena tujuan utama dari 
undang-undang ini adalah memberikan keamanan maksimum 
kepada pemodal. Persoalan utamanya, meskipun perusahaan publik 
itu belum memperdagangkan, belum melakukan transaksi, belum 
terdaftar (listed). Meskipun belum terdaftar, perusahaan publik ini 
telah banyak yang mengumpulkan dana masyarakat melalui instrumen 
pasar modal, yaitu saham, securities. Apabila perusahaan publik ini 
tidak diatur, maka akan banyak perusahaan yang tidak terdaftar 
(listed) mengeluarkan saham, sehingga akan muncul kecenderungan 
mendirikan perusahaan publik. 

Materi lain yang dibahas dan mendapat perhatian khusus dari 
Fraksi-fraksi adalah pasal yang berkaitan dengan ketentuan pidana. 
Ketentuan pidana ini berkonsekuensi terhadap penciptaan pelaksanaan 
kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar dan efisien, serta tidak 
hanya melindungi kepentingan pemodal, tetapi juga masyarakat luas. 
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Ketentuan ini pun memberikan kekuatan terhadap kewenangan 
Bapepam untuk melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap 
setiap pihak yang melakukan pelanggaran, termasuk melalui 
pemberian sanksi administratif. Ketentuan ini sekaligus dapat 
mengantisipasi peristiwa manipulatif yang mungkin muncul seperti 
kejahatan kerah putih. 
Selain ha! tersebut, di dalam pembahasan RUU Pasar modal ini telah 
dilakukan berbagai penajaman yang antara lain meliputi 
(a) penajaman landasan filosofis, 
(b) penegasan mengenai fungsi Bapepam sebagai pembina dan 

pengawas pasar modal, 
(c) tentang keberadaan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan 

Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, 
( d) penegasan terhadap bentuk hukum Reksa Dana, apakah itu 

berbentuk perseroan terbatas ataupun berbentuk kontrak 
investasi kolektif, 

( e) masalah penyelesaian transaksi bursa dan penitipan kolektif 
sebagai alternatif tentang tata cara penyelesaian transaksi 
bursa, dan 

(f) ketentuan mengenai penipuan, manipulasi pasar dan perdagangan 
orang dalam. 

Naskah RUU tentang Pasar Modal ini, akhirnya disetujui dengan 
beberapa perubahan, antara lain yang menyangkut konsiderans 
menimbang dengan mengurangi kata GBHN pada huruf a, dan 
penambahan muatan kepastian hukum pada huruf c. Pada batang 
tubuh, jumlah pasal berkurang satu pasal, sedangkan bab tetap 
berjumlah 18 bab dengan pasal menjadi 116. Pada penjelasan umum 
mendapatkan tambahan muatan antara lain mengenai tujuan pasar 
modal, dan pengusaha kecil dan menengah, sedanglan penjelasan 
pasal-pasal disinkronkan dengan pasal-pasal dengan penambahan 
substansi dan redaksional. 
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3. Pembicaraan Tingkat IV/Pengambilan Keputusan atas RUU 
tentang Pasal Modal. 

Pendapat Akhir Fraksi Karya Pembangunan DPR Terhadap 
RUU Pasar Modal: 

FKP mengemukakan saran-saran dan harapan sebagai berikut: 

a) FKP menyarankan segera diterbitkannya PP yang mengatur lebih 
lanjut berbagai ketentuan dalam UU Pasar Modal, dan dirumus 
kan secara jelas persyaratan-persyaratan dan tata cara scrta 
ketentuan-ketentuan lain, maupun penetapan sanksi-sanksi 
administratif. Demikian pula perlu segera dijabarkan ketentuan 
ketentuan maupun persyaratan dan tata cara yang akan diatur 
lebih lanjut oleh Bapepam sebagaimana diamanatkan RUU ini, 
sebelum berlakunya secara efektif RUU tentang Pasar Modal 
pada tanggal I Januari 1996. 

b) Ketentuan mengenai Prospektus yang dalam RUU ini akan diatur 
lebih lanjut oleh Bapepam merupakan salah satu dokumen 
pokok dalam rangka penawaran umum yang berisi informasi atau 
fakta materiL yang dapat mempengaruhi keputusan masyarakat 
untuk melakukan investasi. Untuk itu, diharapkan agar pada 
pelaksana-annya benar-benar dapat menjamin kepastian hukum 
bagi masyarakat dari berbagai praktek merugikan. 

c) Untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan dalam 
kegiatan Pasar Modal seperti hostile take over dan going private 
serta praktek sejenis lainnya, dapat memberikan pengaruh luas 
bagi kepercayaan masyarakat terhadap Pasar Modal yang me 
rupakan jiwa dan eksistensi dirinya, agar memperoleh perhatian 
sungguh-sungguh dari pemerintah. Untuk itu, prinsip transparansi 
dan laporan, yang ketentuan dan tata caranya diatur lebih lanjut 
oleh Bapepam, agar benar-benar memperhatikan kepentingan 
masyarakat dan dilaksanakan secara konsekuen. 

d) Pasar Modal sebagai sumber pembiayaan bagi dunia usaha, 
perlu diperhatikan dan dikaitkan dengan upaya menjamin 
kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, sebagai 
mana diamanatkan GBHN, dengan maksud agar setiap pihak yang 
melakukan kegiatan di Pasar Modal diisyaratkan untuk 
mengadakan pengintcgrasian secara menyeluruh dan keterpaduan 
dalam pengelolaan lingkungan hidup. 
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e) Sal ah satu kewenangan di bidang pengawasan yang cukup 
penting, dan telah diberikan kepada Bapepam oleh RUU ini 
adalah kewenangan untuk mengadakan penyelidikan. 
Berkenaan ha! ini, FKP mengharapkan agar dalam pelaksana 
annya tidak akan menyimpang dari ketentuan perundang 
undangan lainnya terutama UU No. 8/1981 tentang Hukum Acara 
Pidana dan UU No. 7 I 1992 ten tang Perbankan. 

t) Perlu pula diingatkan, pelaksanaan kewenangan di bidang 
pengawasan yang telah diberikan kepada Bapepam oleh UU Pasar 
Modal, lebih diutamakan upaya preventif, sehingga tindakan 
represif berupa pengenaan sanksi sejauh mungkin dapat dihindari. 
Larangan kepada setiap pihak, yang dengan cara apapun mem 
buat pemyataan atau memberi keterangan secara material tidak 
benar atau menyesatkan, sehingga mempengaruhi harga efek di 
Bursa Efek, seperti diatur pada Pasal I 04 RUU, hendaknya 
diketahui pelanggaran atas ketentuan itu. 

Mengingat eratnya hubungan antara aktivitas di Pasar Modal dan 
Pasar Uang, FKP menyarankan untuk terus menerus dilakukan 
koordinasi dan atau konsultasi antara Bapepam dan otoritas moneter, 
dalam hal ini Bank Indonesia. 

Pendapat Akhir Fraksi ABRI DPR Terhadap RUU Pasar Modal: 

Pertama, Fraksi ABRI mengharapkan semangat pengabdian 
aparatur Pemerintah yang terkait sebagai perangkat hukum serta 
semangat masyarakat untuk berpartisipasi sebaik-baiknya dalam 
melaksanakan UU tersebut. 

Kedua, FABRI mengharapkan apabila RUU ini telah disahkan 
menjadi UU, agar segera disosialisasikan ditengah-tengah masyarakat 
serta ditegakkan secara konsekuen sebagaimana isinya dan didukung 
oleh aparat pemerintah yang bersih dan berwibawa. 

Ketiga, Fraksi ABRI mengharapkan agar pemerintah secara 
sungguh-sungguh melaksanakan ketentuan-ketentuan tadi secara 
konsekuen dan konsisten, karena RUU ini memuat ketentuan yang 
mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakkan dan per 
lindungan yang berintikan keadilan dan kebenaran. 

Keempat, Fraksi ABRI mengharapkan agar pemerintah segera 
menyusun PP sebagai penjabaran lebih lanjut terhadap beberapa pasal 
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dari UU Pasar Modal dan tidak menyimpang dari bunyi pasal 
dimaksud dan dilaksanakan dalam waktu tidak terlalu lama. 

Kelima, Fraksi ABRI mengharapkan agar pemerintah di samping 
memasyarakatkan UU Pasar Modal, juga meluaskan kegiatan Bursa 
Efek ke daerah lain selain Jakarta dan Surabaya, terutama ke daerah 
yang mempunyai potensi dana besar ke daerah lain secara bertahap 
dan menyerap dana masyarakat yang belum tersalur secara produktif 
ke dalam kegiatan pasar modal. 

Pcndapat Akhir Fraksi Persatuan Pembangunan DPR Terhadap 
RUU Pasar Modal : 

I) Dalam rangka mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal 
yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan 
pemodal dan masyarakat, maka RUU rm juga telah 
mengantisipasi kewenangan Bapepam yang lebih terperinci 
khususnya mengenai kewenangan mengadakan pemeriksaan dan 
penyidikan terhadap setiap pihak dalam hal terjadinya peristiwa 
yang diduga merupakan pelanggaran terhadap UU ini dan 
peraturan pelaksanaannya. Untuk itu, FPP sangat menekankan 
agar Bapepam benar-benar menggunakan kewenangan untuk 
mengadakan pemeriksaan dan penyidikan secara konsisten dan 
proporsional termasuk kewenangan untuk menggunakan sanksi 
administratif alas pelanggaran UU rm dan peraturan 
pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap pihak yang 
memperoleh ijin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam. 

2) Sejumlah Peraturan Pemerintah yang telah disebutkan, perlu 
segera diterbitkan agar para pelaku dan lembaga-lembaga yang 
berperan di Pasar Modal memperoleh pedoman lengkap, jelas, 
dan terperinci tentang hak dan kewajiban masing-masing agar 
Pasar Modal sebagai sebuah sistem berikut sub-sub sistemnya 
dapat berlangsung sebagaimana mestinya. 

3) FPP berkeyakinan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah 
benar-benar memperhatikan dan merealisasikan ketentuan UU ini 
dalam menyusun APBN yang sedang berlangsung. Walaupun hal 
ini sebagai bagian dari penjelasan, tetapi ia merupakan bagian 
yang tak dapat dipisahkan dan menjadi kebulatan dari 
keseluruhan RUU sebagai refleksi political will kita semua yang 
harus dikongkritkan dalam tindakan bersama. 
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4) FPP mengingatkan bahwa pengembangan Reksa Dana perlu 
disertai dengan upaya-upaya pemasyarakatan Pasar Modal 
khususnya Reksa Dana di kalangan pemodal kecil melalui 
berbagai cara, bentuk, dan jalur penerangan, penyuluhan, 
pendidikan dan lain-lain agar Pasar Modal khususnya Reksa Dana 
semakin membudaya di tengah masyarakat dan mereka 
memahami seluk beluk serta dinamikanya sehingga dapat 
terhindar dari berbagai praktek merugikan. 

5) Lebih jauh dari itu, kita juga menginginkan agar peran serta 
masyarakat di Pasar Modal tidak hanya dari sisi investasi, 
tetapi juga dari sisi keberadaannya sebagai Emiten. 

Pendapat Akhir Fraksi PDI DPR Terhadap RUU Pasar Modal: 

I) Ada tiga hal mendasar yang harus menjadi landasan UU Pasar 
Modal yang di sampaikan Fraksi PD! yaitu: 
(a) Adanya kepastian hukum; 
(b) Adanya perlindungan maksimal terhadap pemodal 
(c) Memberikan kesempatan seluas-luasnya baik kepada 

pengusaha maupun pemodal menengah dan kecil. 
2) Terdapat ha! yang harus diwaspadai yaitu peristiwa-peristiwa 

manipulatif yang mungkin dilakukan dan lazim disebut Kejahat 
an Krah Putih (White Collar Crime). Kejahatan ini bukan hal 
mudah dibuktikan. Penyalahgunaan informasi orang sampai saat 
ini belum dapat dibuktikan. Demikian pula dengan keterafilisia 
siannya. Untuk menemukan dan mendeteksi hal-hal serupa ini 
diperlukan pengawasan yang sangat menguasai Iapangan, jeli, 
gigih dan dilengkapi dengan sarana canggih. 

3) Golongan penguasa ekonomi pasar yang menuju pasar bebas. 
Hal ini mengakibatkan: 
(a) Terjadinya akumulasi kapital dan sumber daya lain pada satu 

tangan. 
(b) Terjadinya konsentrasi kapital dan sumber daya Iain pada 

satu tangan. 
(c) Terjadinya konflik dan perebutan kepentingan yang semakin 

ta jam. 
(d) Berlakunya hukum ekonomi bersifat universal. 
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4) Fraksi PD] berpendapat babwa gagasan untuk memberikan 
peluang bagi pengusaha kecil sangat ditentukan oleh kemauan 
politik kita bersama. 

Berkenaan dengan adanya kegiatan tertentu yang bersifat 
derivatif di forum Pasar Modal, hendaknya pemerintab mengadakan 
langkah-langkah melalui pengaturan secara seksama dan sebaik 
baiknya dari segala aspek dan kepentingannya, meliputi antara lain : 

aspek dan kepentingan preventif agar masyarakat tidak terje 
bak oleh propaganda atau promosi kegiatan yang bersifat 
derivatif. 
agar dalam peraturan pelaksanaannya lebih lanjut, masyarakat 
terlindungi secara hukum jika terjadi permasalaban atau kerugian 
akibat adanya kegiatan bersifat derivatif. 

Di sisi lain, perlu adanya pembinaan dan pengembangan Reksa 
Dana bersifat positif dan mantap, sehingga fungsi utama Reksa Dana 
sebagai instrumen pengumpul dana masyarakat dan likuiditas 
pemupukan dana masyarakat dapat berjalan secara layak dan me 
yakinkan. Sehingga, Reksa Dana mampu menjadi wahana bagi 
masyarakat untuk aktif di Pasar Modal tanpa tidak perlu terlibat 
pada kegiatan sehari-hari, 

Sambutan Pemerintah Atas Persetujuan RUU Pasar Modal 
Dalam Rapat Paripurna DPR, antara lain meoyatakan: 

Penyempumaan serta berbagai penajaman telah dilakuan tertuang 
dalam RUU Pasar Modal, telah disetujui DPR. 

Beberapa ketentuan RUU Pasar Modal yang cukup penting serta 
mendapat perhatian DPR selama berlangsung pembahasan, setidaknya 
meliputi: 
I) Penajaman landasan fi losofis RUU Pasar Modal. 

Landasan filosofis yang tercermin pada Konsiderans menimbang 
memberikan penekanan bahwa Pasar Modal mempunyai peran 
strategis dalam pembangunan nasional yang diarahkan bagi ter 
ciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan 
UUD 1945. 
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2) Penegasan mengenai fungsi Bapepam. 
Sebagaimana telah dilakukan selama ini, Bapepam melaksanakan 
fungsi pembinaan dan pengawasan pasar modal. Sedangkan 
kebijaksanaan umum di bidang pasar modal yang langsung dan 
atau tidak langsung berkaitan dengan kebijaksanaan fiskal, 
moneter, dan kebijaksanaan ekonomi makro pada umumnya 
ditetapkan Menteri Keuangan. 

3) Tentang Keberadaan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Pen 
jaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. 
RUU Pasar Modal memantapkan posisi ketiga lembaga itu 
sebagai Self Regulatory Pragnization, yaitu suatu lembaga yang 
diberi wewenang untuk mengeluarkan peraturan yang diberlaku 
kan bagi para anggota dan pengguna jasa, serta memberikan 
sanksi apabila terjadi pelanggaran. 

4) Bentuk Hukum Reksa Dana. 
RUU Pasar Modal menegaskan bentuk hukum Reksa Dana yaitu 
Reksa Dana berbentuk perseroan terbatas dan Reksa Dana 
berbentuk kontrak investasi kolektif. 
Khusus untuk Reksa Dana berbentuk perseroan, dibedakan antara 
Reksa Dana bersifat terbuka dan tertutup. 

5) Perihal Perusahaan Efek. 
Perusahaan efek merupakan "the real players" dalam kegiatan 
sehari-hari di Pasar Modal yang melakukan usaha sebagai 
Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan Manajer 
lnvestasi. 

6) Masalah Penyelesaian Transaksi Bursa dan Penitipan Kolektif. 
RUU Pasar Modal memberikan beberapa alternatif tentang tata 
cara penyelesaian transaksi bursa, yaitu penyelesaian melalui 
pemindahbukuan, fisik, atau cara lain. Ketentuan mengenai 
penitipan kolektif diperlukan guna memungkinkan melakukan 
penyelesaian transaksi bursa melalui pemindahbukuan. 

7) Tentang Profesi Penunjang Pasar Modal 
8) Ketentuan Mengenai Emiten dan Perusahaan Publik. 
9) Ketentuan Mengenai Penipuan, Manipulasi Pasar dan Per 

dagangan Orang Dalam 
I 0) Penegasan Mengenai Pemeriksaan dan Penyidikan, serta 

Penerapan Sanksi. 
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BABIX 
HUBUNGAN KERJA SAMA LUAR NEGERI 

Sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPR, maka Sadan Kerja 
sama Antar Parlemen sebagai salah satu alat kelengkapan DPR yang 
mempunyai tugas antara lain menggalang, membina, mengolah dan 
mengembangkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR 
Rl dengan Parlemen negara sahabat baik secara bilateral, regional 
maupun multilateral termasuk juga hubungan dengan organisasi 
organisasi internasional yang menghimpun Parlemen dan Anggota 
Parlemen. 

Dalam melaksanakan hubungan kerjasama tersebut, DPR Periode 
1992 . 1997 telah melaksanakan kegiatan-kegiatan kerja sama luar 
negeri sebagai berikut : 

A. KERJA SAMA REGIONAL 

TINJAUAN UMUM 

Satu-satunya organisasi Parlemen-parlernen yang bersifat 
regional di negara Anggota ASEAN adalah AIPO. AIPO adalah 
singkatan dari Asean Inter-Parliamentary Organization (Organisa 
si Antar Parlemen Anggota-anggota ASEAN) yang berdiri sejak 2 
September 1977 dengan penandatanganan dokumen Anggaran 
Dasar (The Statute of AIPO) di Manila, Pilipina oleh kelima 
Ketua-ketua Delegasi dari Parlemen-parlemen anggota ASEAN 
yakni DPR-RI, Dewan Rakyat Malaysia, Parlemen Singapura, 
Kongres Pilipina, dan Assembly National Thailand, pada 
Pertemuan Parlernen ASEAN (ASEAN Parliamentary Meeting) 
ke-J yang berlangsung dari tanggal 29 September . 2 Agustus 

1977 di Manila, Pilipina. 
Brunei Darussalam tidak turut menandatangani dokumen 

tersebut karena hingga kini tidak mempunyai Parlemen. Kehadir 
annya pada setiap kegiatan AIPO adalah sebagai peninjau khusus, 
sehingga delegasinya diwakili oleh Para Pejabat Pemerintahnya. 
Namun demikian dalam setiap kegiatan AIPO Brunei selalu 
mendapat perlakukan yang sama dengan segenap Anggota A!PO 
lainnya. 
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Untuk mengetahui lebih jauh mengenai AIPO, maka perlu 
diuraikan tujuan AIPO menurut Anggaran Dasar tersebut, yaitu 
sebagai berikut : 
I. Untuk meningkatkan kerja sama antar Parlemen yang lebih 

erat diantara parlemen negara-negara anggota ASEAN dalam 
hubungan yang lebih erat dan saling pengertian diantara 
anggota-anggotanya. 

2. Untuk memudahkan tercapainya tujuan-tujuan dari ASEAN 
sebagaimana yang dinyatakan dalam Deklarasi ASEAN bulan 
Agustus 1976 yang ditandatangani di Bangkok, Thailand. 

3. Untuk mempelajari, membahas, dan memberikan saran, serta 
jalan keluar terhadap masalah-rnasalah yang menyangkut 
kepentingan bersama. 

4. Untuk selalu menjaga agar semua Parlemen anggota AIPO 
mendapatkan informasi tentang langkah-Iangkah yang di 
ambil dan kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh setiap 
parlemen di dalam melaksanakan maksud dan tujuan ASEAN. 

Untuk mencapai tujuannya, maka sejak berdirinya, AIPO 
secara rutin setiap tahun mengadakan kegiatannya, yakni 
melaksanakan sidang-sidang tahunan, berbagai pertemuan antar 
waktu dan kunjungan AIPO ke Parlemen antar negara-negara 
anggota AIPO dan non-anggota AIPO. 

Baik sidang-sidang tahunan, pertemuan, maupun kunjungan 
yang dilakukan AIPO mempunyai arti yang penting bagi ASEAN. 
Terlebih lagi kegiatan tersebut diikuti oleh wakil-wakil rakyat 
tidak saja dari anggota-anggota Parlemen anggota AIPO tetapi 
juga oleh anggota-anggota Parlemen negara-negara sahabat 
non-AJPO selaku pasangan kerja AIPO. Melalui pertemuan 
antar rakyat dengan rakyat di kawasan ASEAN ini akan dapat 
dipupuk dan dijalin kerja sama yang lebih era! lagi antara 
Parlemen Anggota AIPO dan non-AIPO. 

Karena cita-cita, harapan, tantangan-tantangan dan jawaban 
yang harus diberikan ASEAN, maka tidak akan mungkin dapat 
teratasi hanya oleh pihak Pemerintahan negara anggota ASEAN 
saja. Oleh karena itu, ASEAN hanya akan kokoh dan lestari 
apabila ada dukungan dan partisipasi seluruh rakyat anggota 
ASEAN juga rakyat dari negara-negara lainnya. 



Selayaknyalah apabila dikatakan bahwa keberadaan organisasi 
AIPO ini akan mempunyai arti penting dalam memastikan 
tercapainya tujuan ASEAN. 

Selanjutnya dapat dikatakan antara lain, bahwa di dalam 
mencapai segi politiknya, ASEAN akan berusaha makin 
memantapkan stabilitas kawasan. Oengan demikian, usaha 
tersebut akan mendukung kegiatan pembangunan, baik yang 
dilaksanakan pada tingkat nasional ataupun tingkat regional. 
Kemudian, dalam mengatasi segi ekonomi, ASEAN juga telah 
menyepakati prakarsa-prakarsa baru antara lain Persetujuan 
Perdagangan Bebas ASEAN, AFTA (ASEAN Free Trade 
Agreement) yang merupakan penjabaran prinsip-prinsip yang 
telah dimaklumi bersama guna memperkokoh ketahanan 
nasional dalam rangka membangun ketahanan regional. Selain 
itu juga telah dicapai kesepakatan-kesepakatan penting ASEAN 
lainnya , seperti kerja sama di forum-forum intemasional dan 
kerja sama dalam berbagai bidang dengan pemerintah negara 
pihak ketiga Jainnya. 

KEGIATAN 

Secara um um penguraian dari berbagai peristiwa dan kegiatan 
AIPO akan dibagi dalam dua kelompok, yakni ; 
I. Kegiatan AIPO yang terjadi di Juar negeri artinya peristiwa 

terjadinya berbagai sidang-sidang tahunan, berbagai perternu 
an antar waktu dan kunjungan AIPO berada di Juar negeri. 

2. Kegiatan AIPO yang terjadi di dalam negeri, artinya OPR 
ditetapkan menjadi tuan rumah dari sidang-sidang tahunan, 
berbagai pertemuan antar waktu, dan kunjungan-kunjungan 
AIPO berada di Jakarta. 

1. Kegiatan AJPO yang terjadi di Luar Negeri 
Selama tahun 1992 - 1997 terjadi sidang-sidang tahunan, 

berbagai pertemuan dan kunjungan. 
Delegasi DPR dalam ha! ini diundang sebagai peserta oleh 
Parlemen Tuan Rumah penyelenggara dari kegiatan yang 
terkait, sebagai berikut ; 
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a. Kunjungan Delegasi AIPO Ice Vietnam dan Laos 
Kunjungan Delegasi AIPO ke Vietnam dan Laos yang 

diselenggarakan dari tanggal I - 13 Pebruari 1993 iru 
merupakan pelaksanaan salah satu program untuk lebih 
mempererat dan memperdalam hubungan persahabatan serta 
kerja sama di berbagai bidang dengan negara-negara 
Anggota AIPO, khususnya dari Parlemen negara-negara di 
kawasan Asia. 

Kunjungan Delegasi AIPO ini mempunyai arti yang 
khusus, untuk kedua belah pihak karena dalam persidangan 
Panitia Kerja dan Sidang Umum AJPO ke-13 di Jakarta 
bulan September 1992, Delegasi Parlemen Vietnam dan Laos 
ikut diundang guna berpartisipasi pada sidang tersebut. 

Mereka diberi kesempatan untuk mengikuti proses 
persidangan AIPO tersebut termasuk mengadakan dialog 
dengan AIPO, sehingga mereka berkeinginan menjadi 
anggota AIPO. Jadi, kunjungan Delegasi AIPO mi 
merupakan balasan atas kehadiran mereka pada sidang AIPO 
yang lalu dan merupakan tindak lanjut dari putusan sidang 
tersebut. 

Delegasi DPR yang tergabung dalam kunjungan 
Delegasi AIPO ke Vietnam dan Laos ini terdiri dari dua 
orang Anggota DPR yakni Umbu Haramburu Kapita dan 
Marcel Beding. 

Sesuai dengan gilirannya, Delegasi AIPO ini dipimpin 
langsung oleh Ketua Dewan Rakyat Malaysia, Yang Mulia 
Tan Sri Dato Mohamed Zahir bin Haji Ismail selaku 
Presiden AIPO dan disertai masing-masing dua orang 
Anggota Parlemen dari DPR-RI, Malaysia, Philipina, 
Singapura dan Thailand. 

Sebagai persiapan awal bagi seluruh Delegasi AIPO, 
sehari sebelum berangkat ke Hanoi telah terlebih dulu 
berkumpul di Kuala Lumpur guna menyatukan persepsi dan 
menyamakan pendapat tentang berbagai program yang telah 
dipersiapkan oleh The National Assembly dari The Socialist 
Repub/ica of Vietnam dan Laos yang sebelumnya oleh 
Sekretariat Tetap AIPO di Jakarta telah diinformasikan 
kepada segenap Anggota Delegasi AIPO. 
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Baik di Vietnam maupun di Laos pokok pembicaraan 
selain dari kunjungan kepada Pejabat Pemerintah dan 
Propinsi, juga telah dibicarakan hal-hal yang menyangkut 
hubungan kerja sama perdagangan/pembangunan, termasuk 
kerja sama pariwisata. 

Dari kunjungan kedua negara ini dapat disimpulkan 
bahwa kunjungan berhasil/sukses dan sangat membawa 
darnpak positif terutama karena dengan demikian, dapat 
mernantapkan kondisi politik dan ekonomi negara-negara 
anggota ASEAN clan akan dapat lebih menjamin terciptanya 
Daerah Damai Merdeka dan Netral di Asia Tenggara 
yang sejak semula menjadi salah satu cita-cita ASEAN. 

b. Pertemuan Parle men Eropa - A/PO ke-I J 
Penyelenggaraan Pertemuan Parlemen Eropa-AIPO ke-9 

yang berlangsung di Brussel, Belgia dari tanggal 22 - 23 Mei 
1993 ini merupakan keputusan dari hasil Pertemuan AIPO - 
Parlemen Eropa ke-8 yang telah berlangsung di Jakarta 
bulan September 1992. 

Delegasi DPR RI yang tergabung dalam pertemuan ini 
terdiri dari 4 orang anggota DPR RI yang dipimpin oleh 
Ketua BKSAP DPR. Ny Tati S. Darsoyo. 
Delegasi AIPO ke pertemuan ini dipimpin oleh Y.M. Tan 
Sri Dato Mohamed Zahir bin Haji Ismail, Ketua Dewan 
Rakyat Malaysia dalam kedudukannya sebagai Presiden 
AJPO yang disertai masing-masing 4 orang Anggota delegasi 
dari DPR RI dan masing-rnasing dua orang dari Parlemen 
Malaysia, Singapura, Philipina dan Thailand. 

Sedangkan Delegasi Parlcmen Eropa dipimpin oleh 
Dr. Gunter Rinsche bersama dengan I 8 orang anggota 
Parlemen Eropa dari Kelompok Kerja Sama Parlemen 
Eropa dengan AIPO/ASEAN terdiri dari berbagai Parlemen 
negara-negara di Eropa Baral. 

Agenda yang dibahas dalam pertemuan tersebut 
adalah sebagai berikut : 
l. Masalah Politik lntemasional, yang meliputi : 

a) Situasi politik dan ekonomi Masyarakat Eropa 
b) Situasi politik clan ekonorni di ASEAN 

579 



580 

c) lsu ten tang keamanan regional, baik di Masyarakat 
Eropa maupun di ASEAN, termasuk didalamnya 
masalah perlindungan hak-hak asasi manusia dan 
proses demokrasi di Myanmar dan Kamboja. 

2. Kerja sama Ekonomi ASEAN - Mayarakat Eropa, yang 
mencakup: 
a) Putaran Uruguay 
b) Akses pasar 
c) Alih teknologi 

3. Masalah-masalah Sosial, yang meliputi: 
a) Masalah Narkotika dan penyakit AIDS 
b) Masai ah Lingkungan 

Mengingat terbatasnya waktu, maka agenda mengenai 
masalah-masalah sosial tidak sempat dibahas. Namun 
demikian, kepada masing-masing pihak telah diminta untuk 
memberikan sikap dan pandangannya mengenai masalah 
tersebut secara tertulis. 

Sebelum pertemuan ini berlangsung, telah diacarakan 
pertemuan antara Delegasi AIPO dengan ASEAN Brussels 
Committee (ABC) yang diketuai oleh Atmono Suryo Dubes 
RI untuk Belgia, guna penjelasan umum dan membahas 
persiapan menghadapi pertemuan tersebut khususnya yang 
menyangkut agenda yang akan dibicarakan nanti. 

Untuk memperlancar koordinasi pem bahasan masalah, 
maka telah diadakan pembagian tugas diantara anggota 
Delegasi AJPO, sebagai berikut : 
1) Situasi Politik dan Ekonomi di ASEAN, oleh Pilipina. 
2) Isu Keamanan Regional termasuk Masalah-masalah Hak 

hak Asasi Manusia dan Proses Demokrasi di Myanmar 
dan Kamboja, oleh Indonesia. 

3) Masalah Kerjasama Ekonomi ASEAN - Masyarakat 
Eropa, oleh Singapura. 

4) Masalah Narkotika dan Penyakit AIDS, oleh Thailand. 
5) Masalah Lingkungan Hidup, oleh Malaysia. 

Pertemuan berakhir dengan melahirkan kesepakatan 
bersama yang menyangkut bidang pembahasan dimaksud 
dan hasilnya siap untuk dilaporkan kepada Sidang Umum 



AIPO ke-14 bulan September 1993 di Kuala Lumpur, 
Malaysia. 

c. Sidang Panitia Kerja dan Sidang Umum A/PO ke-14 
Seperti pada Sidang-sidang Umum AIPO yang lalu maka 

Delegasi DPR RI ini dipimpin oleh Ketua DPR' Rl, H. 
Wahono, dan Wakil Ketua DPR RJ/KORPOL, Soetedjo, 
masing-masing selaku Ketua dan Wakil Ketua Delegasi 
disertai 14 orang anggota Delegasi dari semua Fraksi dalam 
DPR serta 3 orang dari Sekretariat Jenderal DPR. 
Sidang ini bcrlangsung dari tanggal 19 - 25 September 
1993 di Kuala Lumpur, Malaysia dan dibuka oleh Gaffar bin 
Baba, Wakil Perdana Menteri Malaysia. 
Selain peserta dari Parlemen-parlemen negara anggota AIPO, 
maka Sidang Umum AIPO ke-14 ini juga dihadiri oleh 
segenap anggota Delegasi Parlemen Negara Sahabat, yaitu 
Parlemen dari Australia, Kanada, Jepang, Korea Selatan, 
Selandia Baru, RRC, Rusia, Vietnam, dan Laos. Kehadiran 
rnereka adalah sebagai peninjau dan · untuk rnengadakan 
Dialog dengan Delegasi AIPO secara terpisah dan ikut 
bcrpartisipasi dalarn Rapat-rapat Pleno serta turut mem 
berikan kata sambutan pada acara pembukaan dan penutupan 
Sidang Umum AIPO ke-14. 

Sesuai dengan agenda yang telah disepakati pada 
Pertemuan Pendahuluan Segenap Ketua Delegasi Anggota 
AIPO. maka topik bahasan yang dibicarakan dalarn Sidang 
Urnum AIPO ke-14 ini meliputi bidang-bidang sebagai 
berikut : 

Bidang Politik 
I) Situasi Politik Regional dan Dunia 
2) Kerjasama Politik dan Kearnanan Regional 
3) Situasi di Karnboja 
4) Konsep Deklarasi tentang HAfl,1 di Kawasan ASEAN oleh 

AIPO 

Bidang Ekonomi 
I) Pandangan Umum Perkembangan Perekonomian Global 

dan Regional 
2) Putaran Uruguay 
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3) Perkembangan terakhir Pelaksanaan Persetujuan Per 
dagangan Bebas Kawasan Asean 

4) Dampak Pasar Tunggal Eropa terhadap Negara-negara 
ASEAN dan Persetujuan Perdagangan Bebas Kawasan 
Amerika Utara (North America Free Trade Argreement 
NAFTA) 

5) Kerjasama ASEAN di dalam Segitiga Ekonomi 

Bidang Sosial 
1) Kerjasama anti AIDS 
2) Perlindungan terhadap Lingkungan dan Satwa Liar 
3) Sumber-surnber Tenaga Kerja di Negara-negara Anggota 

A SEAN 
4) Masalah Anak, Wanita dan LANSlA ASEAN 

Bidang Organisasi 
1) Laporan SEKJEN AJPO 
2) Laporan Tahunan Keuangan AIPO 
3) Usulan Anggaran yang akan datang 
4) Masa Depan AIPO/Perubahan Tata Tertib AIPO 
5) Pedoman Kerjasama antara Tuan Rumah Penyelenggara 

STUM AIPO dan SETTAP AIPO dalam Penyelenggaraan 
Sidang-sidang 

6) Hubungan Kerjasama Intemasional dengan Organisasi 
Internasional lainnya (seperti ; !PU, PE, Sekretariat 
ASEAN, dan sebagainya) 

7) Parlemen ASEAN 
8) Pokok-pokok Perundang-undangan Bersama 
9) Laporan Kunjungan Delegasi AIPO ke Vietnam dan Laos 
I 0) Laporan Pertemuan AIPO. Parlemen Eropa (PE) ke-9 

Bidang Dialog 
1) Masalah Perkembangan dan Kerjasama Ekonomi/ 

Perdagangan ASEAN dengan Mitra Dialog Negara 
negara Sahabat 

2) Masalah Lingkungan 
3) Masalah Kependudukan dan Pembangunan 

Setelah melalui pembahasan yang mendalam, maka 
Sidang mengambil kesimpulan, sebagai berikut: 
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