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KATA PENGANTAR 

Kita patut bersyukur kehadirat 
Allah Subhanahu Wata'ala, karena 
Sekretariat Jenderal DPR RI telah 
berhasil menerbitkan sebuah buku yang 
berjudul : "Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia dalam Menyikapi 
Proses Reformasi dan Berhentinya 
Presiden Soeharto'', yang persiapan 
nya dilakukan dengan tidak mudah. 
Hal tersebut terlihat dari proses 

penyusunannya yang dikerjakan dengan hati-hau dan cermat, 
tennasuk pengumpulan bahan-bahan yang dipilah dan diprlih 
dengan data yang akurat. Kehati-hatian dan kecermatan dalam 
penyusunan tersebut diperlukan, karena maten-materi yang 
drkumpulk an berisi peristiwa bersejarah yang sangat 
menentukan perjalanan kehidupan bangsa Indonesia. 

Materi yang disusun dalam buku ini, difokuskan pada 
bulan, minggu, hari-hari bahkan detik sekitar berhentinya 
Presiden Soeharto dari jabatannya, sebagai akibat dari aspirasi 
masyarakat luas, termasuk mahasiswa yang menyampaikan 
aspirasinya ke DPR-RL 

Aspirasi masyarakat yang menghendaki pengunduran diri 
Presiden Soeharto, disebabkan karena kompleksnya 
pennasalahan yang tengah dihadapi, yang dimulai dari terjadinya 
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krisis moneter berkembang menjadi krisis ekonomi yang 
membawa itnplikasi pada krisis poliuk, bahkan k risi s 
kepercayaan. Pada saat itu, muncul kesan ketidaksabaran 
masyarakat unruk sesegera mungkin keluar dari kemelut yang 
sedang dihadapi rersebut, terutama upaya penyelesaian krisis 
dibidang politik, ekonomi, dan hukum. Gejala-gejala yang terus 
berkembang, menunjukkan bahwa krisis yang sedang drhadapi 
sangat memburuhkan suatu upaya penyelesaian secara mendasar 
untuk mengatasinya yang tidak hanya bersandar pada tataran 
bersrfat ekonomi, tetapi telah menjangkau urgensi tuntucan 
rindakan secara politis. 

Berkaitan dengan ha! terse but dan menyadari bahwa secara 
konstitusional Dewan Perwak.ilan Rakyat adalah lembaga 1inggi 
negara yang mewakili rakyat, yang memiliki hak-hak tertentu 
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. DPR memiliki posisi 
rantai penghubung usaha pemenuhan substansi aspirasi rakyat. 
Oleh karena itu, dalam kaitan situasi politik dalam negeri yang 
menghendaki reformasi politik dan ekonomi DPR berusaha 
menyikapi tuntutan tersebut. 

Keputusan yang diambil DPR pada waktu itu, merupakan 
keputusan politi k yang sulit untuk diambi 1, karena disatu pi hak, 
Presrden Soeharto yang baru saja menjabat Presiden, karena 
dipilih, diangkat dan ditetapkan oleh MPR yang sebagian 
diantaranya adalah Anggota DPR sendiri. Namun dipihak lain, 
DPR tidak dapat mengabaikan aspirasi masyarakat Iuas yang 
menghendaki perubahan politik secara mendasar dan cepat, 
sehingga melalui mekanisme kerjanya DPR mengambi! 
keputusan untuk menyarnpaikan aspirasi masyarakat yang pada ,v 
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pokoknya mencakup : keinginan adanya reformasi total, 
keinginan masyarakat agar Presiden mengundurkan diri secara 
konstitusional dan keinginan dilakukannya Sidang lsumewa 
MPR-RI. 

Di dalam tubuh DPR sendiri, para Anggota DPR sepakat 
untuk membenahi sikap dengan menyem-purnakan rnekanisme 
kerjanya, terutama melaksanakan hak konstitusionalnya yang 
selama ini dinilai kurang efektif oleh rnasyarakat luas, antara 
lain dengan belum pernah rnenggunakan Hak lnisiatifnya 
dengan mengajukan RUU Usul lnisiatif. 

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, kami beserta 
seluruh Staf Sekretariat Jenderal DPR-RI yang berkewajiban 
menunjang setiap usaha yang dilakukan untuk meningkatkan 
kinerja DPR-RI. telah berusaha sebaik-baiknya untuk 
menghasilkan sesuatu yang berharga untuk kepentingan 
masyarakar luas. 

Dengan terbitnya buku ini diharapkan akan dapat 
memberikan cakupan wawasan yang lebih luas kepada para 
pembaca, terutama kepada mereka yang memberikan perhatian 
yang mendalam kepada mas-ilah-masalah perkembangan 
demokrasi dan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Dewan 
Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif dan penyalur 
aspirasi rnasyarakat. 

Tidak lupa karni ucapkan terima kasih kepada siapa saja 
yang telah memberikan perhatian, bantuan dan pemikiran bagi 
terwujudnya buku ini. Dengan memohon petunjuk dan ridho 
Allah SWT semoga apa yang telah kita hasilkan bersama dapat 
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berrnanfaat bagi kehidupan bennasyar akat, berbangsa dan 
bernegara dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang 
berdasar Pancasila dan UUD 1945. 

Jakarta, 24 Oktober 1998 
SEKRETARIS JENDERAL 

DRS. AFIF MA'ROEF 

. v, 



DPR RI 
DALAM MENYIKAPI PROSES 

REFORMASI 
DAN 

BERHENTINYA PRESIDEN SOEHARTO 

BAGIAN I 
Sebagai Lembaga Perwakilun Rakyat, fungsi 

dan peran DPR antara lain adalah menyerap, me 
nampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 
Dinamika dan aspirasi masyarakat yang semakin 
berkembang, baik dalam bentuk pernyataan-per 
nyataan tertulis maupun melalui delegasi-delegasi 
yang datang ke gedung DPR untuk berdialog dan 
bertemu dengan Fraksi-fraksi dan Kornisi-komisi 
DPR, akan diserap oleh Dewan dan selanjutnya 
disampaikan kepada pihak Eksekutif. Hal tersebut 
dilakukan baik dalam kesempatan rapat-rapat 
kerja maupun dalam forum konsultasi Pimpinan 
Dewan dengan Presiden RI. 

Dalam kaitan inilah, pada tanggal 29 April 
1998 Pimpinan Dewan melakukan konsultasi 
dengan Presiden Soeharto, selain dalam rangka 
mencermati aspirasi yang berkembang di 
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masyarakat, juga dalam rangka pelaksanaan 
fungsi dan tugas Dewan sebagaimana telah diatur 
oleh Tata Tertib DPR. Adapun rnaksud dan tujuan 
konsultasi Pimpinan Dewan dengan Presiden pada 
tanggal 29 April 1998 tersebut adalah: 

Perta,,,a, si l aturahrni berkaitan dengun 
rnenjelang dimulainya Masa Persidangan IV 
Tahun Sidang 1997-1998 DPR-RI yang aka» 
dibuka pada tanggal 4 Mei 1998. 

Kedua, dalam upaya peningkatan kemitraan 
antara DPR-RI dengan Pemerintah, dikaitkan 
dengan perkembangan akhir-akhir ini, 

Ketiga, berkaitan dengan telah terbentuknya 
Kabiner Pernbangunan Vll, DPR akan segera 
menentukan pasangan kerja Komisi-komisi DPR 
dalarn rnelaksanakan tugas dan fungsinya, baik 
dalam pelaksanaan fungsi legislatif, pengawasan, 
maupun fungsi budget, perlu dijalin kerjasama 
dan kemitraan yang sebaik-baiknya dengan pihak 
eksekutif. 

2 



Kemitraan yang clikembangkan antara DPR 
dengan Pemerintah ini adalah kemitraan sejati 
yang rnendorong ke arah pernberdayaan DPR, 
se hi n g g a DPR m arnpu d an • mernpun yai 
kedudukan yang sama-sarna kuat untuk mencari 
penyelesaian yan g sebaik-baiknya dari 
permasalahan dan fakta yang ada dan berkernbang 
di masyarakat dengan apa dan bagaimana yang 
seharusnya dilakukan. 

D::tla111 kaitan ini, Pimpinan DPR dan Fraksi 
fraksi menaruh perhatian besar dan merniliki 
sernangat yang tinggi, bahwa kerja dan kinerja 
Dewan perlu ditingkatkan seoptirnal mungkin, 
baik yang menyangkut pel aksanaan fungsi 
legislasi, pelaksanaan Fungsi budget, maupun 
fungxi pengawasan agar lebih baik, lebih-lebih 
dalarn rnenghadapi krisis yang melanda negara 
kita sekarang ini. 

Pada awal pelaksanaan tugas, Pimpi nan 
Dewan menggarisbawahi p i d at o Presiden 
Soeharro saat pelantikan masa jabatan, bahwa 
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beliau akan senantiasa mendengar dan 
mernperharikan serta menerima semua kritik yang 
konstruktif mulai dari terselubung dan samar 
samar sampai dengan yang bersifat terbuka dan 
pedas/tajarn. Pernyataan Presiden ini sudah barang 
tentu mendorong semangat pemberdayaan Dewan, 
dalam upaya peningkatan pelaksanaan tugas dan 
fuugsinya sebagai lernbaga legislatif. 

Mencermati keinginan rnasyarakat/rnahasiswa 
yang menyikapi kondisi akhir-akhir ini, Dewan 
mernahami aspirasi tersebut dan menanggapinya 
secara positif. Sesuai dengan Tata Tertib DPR, 
keinginan dialog dari masyarakat dengan Dewan, 
disalurkan melalui Fraksi-fraksi DPR dan Kornisi, 
sebab DPR mernang terbuka untuk berdialog dan 
menarnpung aspirasi masyarakat. Kornunikasi 
dalarn bentuk dialog dikembangkan melalui rapat 
rapat DPR. Dalam hal ini Rapat Dengar Pendapat 
Umum diharapkan mengambil porsi waktu/ 
frekuensi lebih banyak dibandingkan dengan 
Rapat-rapat Kerja dan kalau perlu diadakan selang 
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sel i ng/secara bergantian. 

Dalam kaitan situasi politik dalam negeri dan 
komunikasi yang bcrkernbang antara lain adanya 
fenomena yang eskalatif berbentuk maraknya 
penyampaian aspirasi yang menghendaki berbagai 
perubahan/reformasi politik dan eko110111i, Dewan 
rnel al u i kesepakatan di antara Fraksi-fraksi 
berpendapat perlu disimak dan dicermati dengan 
sungguh-sungguh, sambil meminta perhatian 
Pernerintah untuk menangani aspirasi tersebut 
secara bijak dan arif. Dari pencermatan tersebut 
disimpulkan, bahwa ada aspirasi yang murni dan 
perlu disikapi. 

Berkenaan dengan kecenderungan di atas, 
upaya yang ditempuh dalam rangka meningkatkan 
kerja dan kinerja. Dewan ataupun meng 
optimalisasi tugas-tugas Dewan d i mak sud, 
terdapat beberapa ha! yang disampaikan kepada 
Presiden : 
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a. Penggunaan Hak Inisiatif' DPR 

Sebagai bad an legislati f maka DPR 
berk ewaji ban bers arna Pemerintah u nt u k 
mewujudkan apa yang telah diamanatkan GBHN 
dalarn hal pernbangunan Hukurn, untuk itu perlu 
berkoordinasi dengan Pernerintah guna membina 
jalinan kerjasama yang lebih harrnonis antara 
Dewan dengan Pernerinrah dalam melaksanakan 
tugas bersama dalarn pernbentukan undang 
undang/PROLEGNAS. Dalam rangka program 
legislasi ini, maka dibentuk Kelornpok Kerja 
PROLEGNAS OPR yang beranggotakan 20 
orang, mewakili sernua fraksi, dipimpin oleh 
Wakil Ketua DPR/Korpol. Selain melakukan 
inventarisasi terhadap RUU yang perlu dibahas 
dalam lima tahun ke depan dan rnerencanakan 
program pertahunan, juga mernpersiapkan RUU 
Inisiatif DPR. Untuk tahun pertama disiapkan 3 
(tiga) RUU lniviatif 

I) RUU ten tang Anti Monopoli; 
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2) RUU tentang Perlindungan Konsumen; 

3) RUU tentang Haji dan Perjalanan Umroh. 

Di samping untuk memenuhi ketentuan Pasal 
21 ayat (I) UUD 1945, juga dimaksudkan untuk 
dapat menjawab pertanyaan masyarakat, mengapa 
DPR belum pernah menggunakan hak inisiatif 
sejak Orde Bartl. Untuk maksud ini, telah 
ditempuh berbagai langkah persiapan, termasuk 
perternuan-pertemu an awal dengan Menteri 
Kehakiman dan Menteri Sekretaris Negara bcscrta 
j aj ar an n y a. Diharapkan, Presiden dapat 
menyetujui mengenai penggunaan hak inisiatif 
ini. Selain itu Dewan telah siap membahas 
berbagai RUU yang akan disampaikan oleh 
Pemerintah, termasuk Perpu tentang Kepailitan, 
Perubahan Undang-undang tentang Perbankan, 
RUU Penanaman Modal, Penyempurnaan 
U ndang-undang ten tang Bank Sentral, dan 
perundang-undangan yang dirasakan sudah sangat 
mendesak. 
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b. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR: 

Akan lebih aktif dilakukan dengan metode 
"tnenjemput bole," melalui cara: 

I) Meruperbanyak Rapat-rapat Dengar 
Pendapat Umum; 

2) Rapat-rapat Kerja dengan Pcmerintah. 
Pimpinan Dewan mengharapkan agar 
ku al it as Rap at-rapat Kerja dapat 
,nemenuhi harapan, lebih-lebih dengan 
telah terbentuknya Kabinet Baru. Dala111 
rnenggunakan fungsi pengawasan ini, 
sebagaimana diharapkan Presiden perlu 
mendapat respon dari Pernerintah d::111 
dapat diselesaikan secara tuntas. 

Pada tanggal 4 Mei 1998 Pemerintah telah 
mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 69 
dan Nomor 70 Tahun 1998 tentang Kenaikan 
Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Tarif 
Dasar Listrik (TDL). 

Dalam kondisi masyarakat yang makin 
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rerpuruk akibat krisis moneter, maka dengan 
dikcluarkannya Keputusan Presiden tersebut 
rnenjadik an beban rakyat bertambah besar, 
mengingat dengan naiknya BBM, maka akan 
membawa darnpak pada scktor lainnya. 

Tanggal 8 Mei 1998, DPR RI melalui Komisi 
V rnerninta penjelasan kepada Pemeriruah yang 
dalarn hal ini Menteri Pertambangan dan Energi 
mengenai kenaikan BBM ini. Hasil rapat dengan 
Komis! V, oleh Menteri Pertambangan dan Energi 
111i11ta waktu rnengkonsultasikan dengan Menko 
EKUIN dan Menteri terkait. 

Tanggal 14 Mei 1998, pukul 19.30 WIB 
telah diadakan perternuan konsultasi Wakil Ketua 
DPR RI/Koordinator Bidang Ekku dengan 
Menteri Keuangan dan Menteri Pertambangan 
dan Energi, untuk minta kernbali penjelasan 
Pernerintah mengenai kesimpulan/usulan DPR 
RI untuk menurunkan harga BBM dan TDL. 

Situasi malam itu diwarnai rasa was-was dan 
beberapa peserta pertemuan konsultasi termasuk 
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Menteri Pertambangan dan Energi datang 
terl ambat , karena beberapa jalan diblokir 
menyusul pernbakaran gedung-gedung dan pusat 
perbelanjaan di beberapa wilayah ibukota. 

Tanggal 15 Mei 1998, dalarn rapat gabungan 
dengan Kornis i V, VIII dengan Menteri 
Pertarnbangan dan Energi, dan Menteri Keuangan, 
akhirnya Pemer i ntah mencabut k e m b ali 
Keputusan Presiden Ncmor 69 dan 70. 

Berdasarkan aspirasi rakyat yang diwakili 
oleh DPR RI melalui Kcmisi V dan VIII, 
Pemerintah rnenurunkan harga BBM, yaitu harga 
Premium diretapkan dari harga Rp 1.200,00/liter 
rnenjadi Rp I .000,00/liter, barga minyak tanah 
Rp 350,00/liter rnenjadi Rp 280,00/liter, harga 
solar Rp 600,00/liter menjadi Rp 550,00/liter. 

c. Pelaksanaan Hak Budget. 

Pimpinan DPR dan Fraksi-fraksi telah sepakat 
akan terus rnemoni tor terhadap pelak sanaan 
Undang-undang tentang APBN. 
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BAGIAN JI 

Pada tanggal I Mei 1998, Presiden Soeharto 
mengundang Pi111pi11an DPR, Pimpinan Fraksi 
fraksi, dan Pimpinan Orsospol yang dihadiri para 
Menko, Pangab, para Kepala Staf ketiga Angkatan 
dan Polri untuk bersilaturahmi. Dalam pertemuan 
tersebut, Presiden Soeharto antara lain 
menegaskan : 

a. Masyarakat bisa saja menyarnpaikan pikiran, 
konsep, serta pandangannya untuk rnengubah 
sistem politik, termasuk sistem pemilu. yang 
sekarang sering disebut reformasi. 

b. Sehubungan dengan itu, usulan materi 
reformasi bisa disampaikan kepada Fraksi 
fraksi di DPR RI. Presiden juga menyarankan, 
jika dari DPR ada pernikiran-pcrnik iran 
reforrnas i untuk waktu mendatang, prakarsa 
untuk itu agar diambil oleh Dewan. Sebab, 
Dewan mempunyai hak inisiatif. 
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C. Presiden menilai reformasi sebagai ha! yang 
wajar dan harus dipikirkan. Namun 
diingatkan, reforrnasi sudah terjadi sejak 
sebelum kemerdekaan diproklamasikan tahun 
1945. Tidak hanya di bidang politik, tetapi 

juga di bidang ekonorni dan hukum. namun 
pelaksanaan reformasi harus konstruktif, 
sehingga tidak terjebak pada pemikiran dan 
sikap yang akibatnya dapat mengganggu 
stabilitas. 

d. Tentang kritik legislatif didomiuasi eksekutif, 
Presiden menyatakan tidak benar. Sebab, 
semua sudah ada aturannya, tetapi mengapa 
dipersoalkan, Misalnya tentang hak inisiatif 
OPR Rl, Presiden akan mendukung. 

Pada tanggal 5 Mei 1998 Pimpinan DPR RI 
mengadakan konsultasi dengan Pirnpinan Fraksi 
fraksi guna mernbahas tindak lanjur konsultasi 
dan silaturahmi dengan Presiden yang berintikan 
bahwa semua pihak berkehendak dilakukannya 
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reformasi diberbagai aspek kehidupan sebagai 
pilar-pilar potensi bangsa sesuai dengan rambu 
rambu konstitusi yang berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945. Adapun kesimpulan 
dari konsultasi tanggal 5 Mei 1998 tersebut antara 
lain: 

I. Semua fraksi menggarisbawahi apa yang 
disampaikan Presiden tentang kehendak 
reformasi. 

2. Menyepakati agar Tim Prolegnas DPR 
segera melakukan langkah-Iangkah pro 
aktif guna membahas reformasi di bidang 
Politik, Ekonomi, dan Hukum, melalui 
penyempurnaan peraturan perundang 
undangan. 

Pada tanggal 12 Mei 1998, terjadi unjuk rasa 
di Universitas Trisakti bentrokan dengan alat 
keamanan. Peristiwa ini rnerenggut korban jiwa 
4 (empat) mahasiswa Trisakti tewas dan banyak 
lagi mahasiswa yang Iuka-Iuka akibat peristiwa 

13 



ini. Pada tanggal 13-14 Mei 1998 terjadi huru 
hara, pembakaran toko-toko dan penjarahan di 
wilayah Jakarta dan Tangerang serta daerah 
tertentu Jainnya, yang mernakan korban ratusan 
orang meninggal dan kerugian harta benda yang 
sangat besar. 

Dal am pertemuan Pimpinan DPR ketika 
me mb ah as aspirasi rakyat tentang 
penyelenggaraan Sidang Isr imewa dengan 
merninta pertanggungjawaban Presiden atau 
pengunduran diri secara konstitusional, maka 
sesuai aspirasi masyarakat Pi mpinan DPR 
rnengambil keputusan untuk disampaikan dalam 
konsultasi de ngan Presiden, agar Presiden 
Soeharto mengundurkan diri secara konstitusional. 

Pada tanggal 14 Mei 1998 Pi111pi11an DPR 
mengirim surat dengan nomor KD.02/1262/DPR 
RI/ 1998 kepada Presiden untuk rnengadakan 
konsultasi dalam rne n y i k ap i si tu a s i dan 
perkernbangan terakhir, terutama yang terjadi 
akibat Peristiwa Trisakti tanggal 12 Mei 1998 
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dan kerusuban massal pada tanggal 13-14 Mei 
1998. Dalam pada itu tersiar berita, bahwa dalam 
Pidato Presiden di hadapan masyarak at 
Indonesia di Kairo, Mesir, bahwa Presiden 
Soeharto siap mengundurkan diri jika rakyat 
menghendaki. Ketika itu Presiden Soeharto 
rnengernukakan, kalau memang rakyat tidak lagi 
menghendaki dirinya sebagai Presiden, maka ia 
siap rnundur. Ia tidak akan mempertahankan 
kcdudukannya dengan kekuatan senjata. la akan 
mengundurkan diri dan mendekatkan diri kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, dengan keluarga, anak 
anak d an cucu-cucu. Nam u n , Presiden 
me nggarisbawah i bahwa sernua itu harus 
dilakukan secara konstitusional. "Kalau ada yang 
melakukannya secara inkonstirusional, maka itu 
berarti mengkhianati Pancasila dan UUD l 945" 
Berira besar ini dikutip dan dimuat di berbagai 
mass media, bahwa Presiden siap mundur. Namun 
sehari kernudian berita tersebut diralat oleh 
Menteri Penerangan. 
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Ralat Menteri Penerangan adalah : 

Presiden Soeharto t i dak pern ah 
menyatakan akan mundur, kata Menpen 
Alwi Dahlan. Mengenai berita tcntang 
Presiden siap rnengundurkan diri, menurut 
Menpen, kata-kata seperti ini tidak ada 
dalarn pidato di depan masyarakar Indo 
nesia di Kairo Rabu lalu. Presiden 
rnenyatakan kalau masyarakat tidak Jagi 
memberikan kepercayaan sebenarnya 
ridak ada masalah. Pak Harto sendiri 
menyatakan, "kalau tidak percaya ya 
sudah. Saya tidak akan mernpertahankan 
dengan kekuatan senjata." 

"Saya barangkali tidak dipercaya oleh 
rakyat, saya akan menjadi pandhita, akan 
mendekatkan dir i de n g an Tuh a n . 
Me,nbimbing anak-anak supaya menjadi 
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orang yang baik, juga kepada masyarakar 
bisa memberi nasihat, bagi negara tut 
wuri handayctni," kata Men pen mengutip 



pidato Presiden di depan masyarakat 
Indonesia di Kairo. 

Tanggal 14 Mei 1998, disiapkan surat kepada 
Presiden bahwa Pimpinan DPR akan melakukan 
konsultasi secepatnya segera setelah beliau pulang 
ke tanah air, untuk berkonsultasi rnengenai: 

I. Klarifikasi tentang pernyataan Presiden 
siap mundur ; 

2. Gambaran situasi tanah air. 

Tanggal 15 Mei 1998, materi konsultasi 
dirubah (setelah terdapat ralat dari Menteri 
Penerangan tentang Pidato Presiden) menjadi: 

Pertama : Dewan akan menyampaikan 
Agenda Reforrnasi: 

Kedua : rnenyarnpaikan aspirasi rnasya- 
rakat yang ke DPR baik yang datang dari ibukota 
maupun yang datang dari berbagai daerah. 
Penyampaian aspirasi masyarakat tersebut pada 
intinya merniliki 3 hal, yaitu : 
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Keinginan adanya reforrnasi total, 

Keinginan masyarak at agar Presiden 
rnengundurkan diri; 

Keinginan dilakukannya Sidang Istimewa 
MPR 

Tanggal 16 Mei 1998 hari Sabtu, Pimpinan 
DPR bersarna Sekjen sesuai dengan konfirmasi 
dari Cendana, diterima pada puku l 11.00 WIB 
siang. Pimpiuan DPR sudah berada pada pukul 
I 0.30 WIB, pada saar i tu Presiden sedang 
menerima Staf Pengajar dan Senat Guru Besar 
yang dipimpin oleh Rekior dari Universitas 
Indonesia. 

Dala111 ko ns ul tas i yang dilakuk an oleh 
Pimpinan DPR pada tanggal 16 Mei 1998 pukul 
11.00 WlB itu Pimpinan DPR menyampaikan 
agenda Dewan tentang Reformasi. Agenda 
tersebui antara lain dilakukan mela\ui perbaikan, 
penyempurnaan dan pembuatan undang-undang 
yang meliputi 
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Bidang politik berupa Rancangan Undang 
undang tentang Pemilu, Rancangan Undang 
undang tentang Parpol, dan Rancangan Undang 
undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, 
DPR, dan DPRD. 

Bidang ekonomi berupa Rancangan Undang 
undang tentang Anti Monopoli, Rancangan 
Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen. 

Di samping i tu , DPR si ap membahas 
Rancangan Undang-undang dengan Pemerintah 
seperti halnya Rancangan Undang-undang tentang 
Perbankan dan Perpu tentang Kepailitan. 

Bidang hukum, berupa Rancangan Undang 
undang tentang Subversi, dan Rancangan Undang 
undang tentang Tindak Pidana Korupsi. 

Selanjutnya Pimpinan Dewan . 
j u g a 

menyarnpaikan aspirasi masyarakat baik yang 
datang ke DPR maupun melalui surat pernyataan 
serta hasil-hasil dialog para Anggota DPR, Fraksi 
d al am rangka memenuhi undangan civitas 
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akademika, seminar dan sebagainya terrnasuk 

juga dalarn komisi-komisi. Aspirasi dimaksud 
dapar disi111JJt1/ka11, bahwa: 

Pertarna, k ei nginan agar Pe mer intah 
mengadakan reforrnasi total. 

Kedua, keinginan masyarakat agar 
Presiden mengundurkan diri. 

Ketiga.,. keinginan diadakannya Sidang 
Istimewa MPR. 

Dan oleh Presiden, mengenai Reformasi 
Total, dijelaskan: 
I) Pemeri ntah akan mengadakan reformasi, 

Presiden mengarakan bahwa "reforrnasi" jalan 
terus. 

' 

2) bahwa Presiden akan mengadakan reshuffle 
kabinet. 

3) Presiden akan menggunakan wewenangnya 
untuk melindungi rakyat, warga negara, asset 
nasional, serta mengamankan Pancasila dan 
UUD 1945, "Untuk itu saya akan membentuk 
KOPKAMTIB" kata Presiden. Salah seorang 
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Pi mpinan yakni Wakil Ketua DPR RI/ 
Korinbang, H. Ismail Hasan Metareum, SH. 
mengatakan. "jangan Pak, nanti pandangan 
luar negeri jelek terhadap kita". Beliau 
menjawab : "Itu kan pandangan luar negeri, 
ini kan masalah kita dalam negeri, biarin 
saja". 

Mengenai 
keinginan 

. . asp iras t 
masyarakat agar Presiden 

yang menyangkut 

• 

mengundurkan diri, beliau menjawab "terserah 
kepada Fraksi-fraksi DPR." Bapak H. Harmoko 
selaku Ketua DPR menyela waktu itu, "Pak, 
apakah tidak sebaiknya Fraksi MPR, karena 
Fraksi M PR yang mengangkat Bapak sebagai 
Presiden". Jawaban Presiden, "tidak perlu, karena 
DPR yang beranggotakan 500 orang sudah 
rnencerminkan anggota MPR. Kemudian 
Pirnpinan DPR tidak menyinggung soal tersebut, 
Presiden juga tidak menyinggung soal Sidang 
Istirnewa MPR. Presiden mengatakan, kalau 
memang Fraksi-fraksi DPR menilai Presiden 

21 



sudah tidak dipercayai dan harus mundur, beliau 
rnengatakan: "bagi saya tidak ada 111asc1/a/1, c/c111 

sc1yc1 re/a untuk mundur". 

Selesai merigadakan konsultasi, Pimpinan 
DPR membuar pernyataan Pers. Isinya adalah: 

I) Presiden berjanji akan terus melakukan 
reformasi. 

2) Presiden akan mcngadakan reshuffle 
kabinet, 

3) Presiden akan menggunakan wewenang 
beliau dalarn melindungi rakyat, warga 
negara, asset nasional serta rnengamankan 
Pancasila dan UUD 1945. 

Tanggal 17 Mei 1998 hari Minggu. Pimpinan 
DPR tetap memantau dan memonitor keadaan di 
DPR karena di mass media sesuai dengan 
keterangan pers, bahwa Presiden menyatakan jika 
ada aspirasi yang menghendaki Presiden 
mengundurkan diri, agar disampaikan kepada 
DPR, sehingga pada saat tersebut ribuan 
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mahasiswa dan masyarakat berbondong-bondong 
mendatangi DPR. 

Pada tanggal 18 Mei 1998 Pimpinan Dewan 
mengadakan konsultasi dengan Fraksi-fraksi yang 
dilakukan secara satu persatu. Dari konsultasi itu 
ternyata Fraksi-fraksi juga menerima berbagai 
aspirasi masyarakat yang diterima pada saat itu, 
yang menyatakan bahwa rnengenai masalah 
pengunduran diri Presiden agar dilakukan secara 
konstitusional. Hasil konsultasi satu persatu 
tersebut kemudian dibahas oleh Pirnpinan Dewan. 

Rapat Pi mpi n an DPR waktu itu juga 
mengadakan pembahasan secara ,nendalam 
tentang perkernbangan situasi yang cepat yang 
terjadi khususnya di Gedung DPR dan 
mernutuskan untu k mengadakan konsultasi 
dengan Presiden. Selanjutnya Pimpinan DPR 
menugaskan Sekjen DPR untuk membuat surat 
yang isinya permintaan untuk mengadak an 
konsultasi dengan Presiden pada tanggal 19 Mei 

1998 setelah pukul 12.00 WIB. Rapat Pimpinan 
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dilanjutkan, dan dari perte1nt1an itu dicapai 

kesepakatan Pimpinan Dewan akan mengeluarkan 

keterangan pers. Pirnpinan DPR k emudi an 

mengadakan konperensi pers di hadapan ratusan 
wartawan dari media cetak dan elektronika baik 
dari dalam maupun luar negeri. Ketua DPR RI 
H. Harmoko mernbacakan keterangan persnya 

sebagai berikut : 

"Pimpinan Dewan dalam rapainya hari ini 
telah mernpelajari dengan cermat dan sungguh 
sungguh perkernbangan dan situasi nasional yang 
sangat cepat yang menyangk ut a sp i ras i 
masyarakar tentang reformasi, termasuk Sidang 
Un1u111 MPR dan Pengunduran Presiden. 

Untuk pernbahasan masalah tersebut, besok 
tanggal 19 Mei 1998 Pimpinan Dewan ak an 
melaksanakan perternuan dengan Pi1npi11::111 
Fraksi-fraksi. Hasilnya akan disampaikan kepada 
Presiden Soeharto. 

Mekanisme tersebut dirempuh sesuai dengan 
Peraturan Tata Tertib Dewan, karena dalarn 
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mengambil keputusan Pirnpinan Dewan harus 
bersama-sarna Pirnpinan Fraksi-fraksi. 

Dalarn menanggap! situasi seperti tersebut di 
atas, Pirnpinan Dewan baik Ketua maupun Wakil 
wakil Ketua rnengharapkan demi persatuan dan 
kesatuan bangsa, agar Presiden secara arif dan 
bijaksana sebaiknya 111e11gt111c/urkc111 diri. 

Pirnpinan Dewan menyerukan kepada seluruh 
masyarakat agar tetap tenang, menahan diri, 
rnenjaga pe rs atua n dan k e s atu an , serta 
mewujudkan kearnanan ketertiban supaya segala 
sesuatunya dapat berjalan secara konstitusional." 

ltulah keterangan pers dari Pirnpinan Dewan 
yang segera disarnpaikan kepada khalayak luas 
rnelalui pers yang berada di DPR. Pernyataan di 
atas mendapat sarnbutan yang cukup besar dan 
hebat dikalangau rnasyarakat dan liputan luas di 
media rnassa baik dalam maupun luar negeri. 
Da11 malam harinya mendapar tanggapan dari 
Menhanka,n/Pangab, yang intinya bahwa 
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pernyataan Pimpinan Dewan dalam keterangan 
pers tersebut sebagai pernyataan individu dan 
tidak memilik i dasar h u k um walaupun 
disampaikan secara kolektif. Tanggal 19 Mei 

1998, diadakan perternuan konsultasi Pimpinan 
DPR dengan Pi111pina11 Fraks i-frak si. Saar 
perremuan konsultasi Pimpinan DPR dengan 
Pimpinan Fraksi sedang berlangsung, rapat 
diskors untuk mendengarkan penjelasan Presiden 
melalui televisi yang mengernukakan antara lain: 

Demi menyelamatkan bangsa dan negara, 
Pembangunan Nasional, Pancasila, dan UUD 
1945, serta kesatuan dan persatuan bangsa sesuai 
wewenang yang diberikan oleh MPR sebagai 
Mandataris, secara konstitusional maka Presiden 
mengambil langkah-langkal1 sebagai berikut: 

I. Presiden akan me l aks anak an d a n . . 
mermmpm sendiri reformasi nasional 
secepatnya; 

2. Akan dibentuk Komite Reformasi yang 
anggota-anggotanya terdiri dari tokoh- 
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tokoh masyarakat dan para pakar dari 
perguruan tinggi, dengan tugas untuk 
segera menyelesaikan Undang-undang 
Pemilu, Undang-undang Kepartaian, 
Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan 
DPRD, Undang-undang Anti Monopoli, 
Undang-undang Anti Korupsi, dan lain 
lain; 

3. Menyeleriggarakan secepat ,nungkin 
Pemilihan Urnum sesuai Undang-undang 
Pemilu yang baru; 

4. Melaksanakan Sidang Umum MPR hasil 
Pemilu guna menetapkan GBHN, memilih 
Presiden dan Wakil Presiden, serta 
Ketetapan-ketetapan MPR Jainnya; 

5. Menyatakan tidak bersedia lagi dicalonkan 
sebagai Presiden; 

6. Mengadakan reshuffle kabinet, sehingga 
yang semula bernama Kabinet 
Pembangunan VII menjadi Kabinet 
Reformasi; 
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7. ABRI supaya menjaga kewaspadaan dan 
keselamatan nasional, rnenjaga keamanan 
dan ketertiban bers arna-sama d,111 
bergandengan tangan dengan seluruh 
rnasyarakar. 

Selanjutnya perternuan konsultasi Pi111pi11an 
Dewan dengan Pimpinan Fraksi diteruskan dan 
menghasi lkan beberapa kesepakatan sebagai 
berikut: 

1. Mengenai Reformasi, 
Bahwa aspirasi masyarakar dan tunLutan 

masyarakar mengena! reforrnasi dilakukan secara 
menyeluruh sebagaimana diserap oleh Dewan 
dilaksanakan secara berkelanjutan. 

Untuk itu Dewan mernpercepat pelaksanaan 
agenda reformasi dalam bidang politik, ekonorni 
dan hukum yang akan dii111plen1entasikan dalam 
rnasa sidang ini. 

• 
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