
2. Mengenai pengunduran diri Presiden, 

Berkenaan dengan adanya aspirasi dari 
masyarakat yang menghendaki Presiden 
mengundurkan diri sebagaimana yang telah 
disampaikan Pimpinan Dewan kepada Presiden, 
Fraksi-fraksi sepenuhnya dapat memanami dan 
sepakat untuk dilaksanakan secara konstitusional. 

Hasil konsultasi Pimpinan DPR dan Pirnpinan 
Fraksi tersebut pada tanggal 19 Mei 1998, hari 
itu juga oleh Pimpinan DPR disampaikan kepada 
khalayak luas melalui konperensi pers. 

Dengan hasil konsultasi seperti itu, berarti 
Pimpinan Fraksi-fraksi sepakat dengan keterangan 
pers Pimpinan Dewan yang telah disampaikan 
pada tanggal 18 Mei. 

Setelah selesai konsultasi, Pimpinan DPR 
mengirim surat dengan nomor KD.02/1330/DPR 
RI/ 1998, kepada Presiden untuk menyampaikan 
hasil rapat Pimpinan DPR dengan Pirnpinan 
Fraksi DPR dalam menyikapi perkembangan 
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terakhir pada saat itu, Isi surat tersebut adalah, 
bahwa : 

"dalam menyikapi perkembangan akhir 
akhir ini, Pimpinan DPR-RI telah meng 
adakan rapat dengan Pimpinan Fraksi 
fraksi yaitu Fraksi ABRI, Fraksi Karya 
Pembangunan, Fraksi Persatuan. Pe111- 
bangunan, dan Fraksi Partai Demokrasi 
Indonesia pada huri Selasa tanggal 19 
Mei 1998. Sehubungan dengan ha! itu 
b ers arn a ini kanzi samp aikan h asil 
kesepakatan rapat Pimpinan DPR dengan 
Pimpinan Fraksi (terlanzpir). Menunjuk 
surat kami sebelunznya, karni juga telah 
menyampaikan surat kepada Presiden 
untuk mengadakan pertemuan. konsulrasi 
dengan Saudara Presiden. Dernikian 
ha rap inenjadi maklum dan atas perhatian 
Saudara Presiden kami ucapkan terima 
kasih ". 
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Surat tertanggal 19 Mei 1998 itu me-refer 
pada surat tanggal 18 Mei 1998 tentang keinginan 
Pimpinan Dewan untuk mengadakan konsultasi 
dengan Presiden yang belum diterimajawabannya 
dari Presiden. 

Pada tanggal 20 Mei 1998 hari Rabu, 
Pimpinan DPR menunggu jawaban dari Presiden 
tentang permintaan mengadakan konsultasi 
dengan Presiden. Sementara itu, Senat-senat 
Mahasiswa mendesak untuk bertemu dengan 
Pim pi nan DPR. Keinginan para Senat Mahasiswa 
itu dipenuhi, karena Pimpinan juga ingin 
menyampaikan informasi tentang perkembangan 
situasi. Dalam pertemuan dengan perwakilan 
beberapa puluh Senat Mahasiswa yang ada di 
DPR pada sore har i , Pimpinan Dewan 
menjelaskan proses mengenai permintaan 
konsultasi dengan Presiden. Dijelaskan bahwa 
sesuai dengan permintaan tersebut, Pimpinan 
Dewan rnasih menunggu jawaban dari Presiden. 
Para Senat Mahasiswa menanyakan "kapan", dan 
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dijawab oleh Ketua DPR: "iya, kita tunggu saja". 

Pimpinan Dewan menyampaikan harapan agar 
segala sesuatunya dapat berjalan secara 
konstitusional. Selanjutnya dijelaskan oleh Ketua, 
kalau sampai hari Jum'at tidak ada jawaban 
dari Presiden tentang permintaan konsultasi itu, 
Pimpinan MPR/DPR akan mengundang Fraksi 
fraksi MPR untuk membahas k ernungkinan 
diadakannya Sidang lstimewa MPR. Maka para 
mahasiswa pun dapat menerirna keteraugan 
tersebut. Atas dasar itu mahasiswa mengadakan 
keterangan pers. 

Tanggal 20 Mei 1998 sampai malam hari 
Pimpinan Dewan masih berada di DPR, dan 
akhirnya pulang sekitar pukul 21.30 WIB. Pada 
kira-kira pukul 23.00 WIB, Ketua DPR menerima 
telepon dar i Ajudan Presiden, yang 
mengemukakan bahwa Pimpinan Dewan akan 
diterima konsultasi oleh Presiden di lstana pada 
tanggal 21 Mei pukul 09.00 WIB. Segera malam 
itu Ketua DPR mencari informasi, apa yang akan 
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terjadi pada tanggal 21 Mei 1998 itu. Selanjutnya 
Ketua DPR menelepon Wakil Presiden Habibie 
(waktu itu). Ternyata diperoleh informasi bahwa 
Presiden akan berhenti pada tanggal 21 Mei 
1998 dan Wakil Presiden akan mengucapkan 
sumpah jabatan sebagai Presiden. Segera Ketua 
DPR menelepon Sekjen, supaya menghubungi 
para Wakil Ketua untuk segera pada pagi hari 
pukul 07.30 WIB dilakukan pertemuan di 
kediaman Ketua DPR, karena sempitnya waktu 
tidak mungkin dilakukan di kantor. 

Tanggal 21 Mei 1998 pukul 07.30 WIB 
Pirnpinan DPR dengan pakaian sipil lengkap 
berkumpul di kediaman Ketua DPR, untuk 
mengadakan pertemuan tentang materi apa yang 
akan dikonsultasikan bersama Presiden. Ketua 
DPR menjelaskan kepada para Wakil Ketua DPR 
RI tentang perkembangan situasi terakhir yang 
menyangkut rencana berhentinya Presiden 
Soeharto. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 8 
Undang-Undang Dasar 1945 dan Tap MPR No. 
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VII/MPR/1973 yang menyatakan, di dalam 
ketentuan : Pasal 2: 

Ayat (I) : "Dalam hal Presiden berhalangan 
tetap maka ia diganti oleh Wakil 
Presiden sarnpai habis masa 
jabatannya." 

"Wakil Presiden sebelum memegang 
jabatan Presiden sebagai man a 
dimaksud pada ayat (I) pasal ini 
bersumpah atau berjanji di depan 
Dewan Perwakilan Rakyat." 

Ayat (2) 

I 

Ayat (3) "Apabila Dewan Perwakilan Rakyat 
untuk maksud tersebut pada pasal 
ini tidak mungkin mengadakan rapat, 
maka Wakil Pre s ide n sebelum 
memangku jabatan Presiden 
bersumpah atau berjanji dihadapan 
Mahkamah Agung." 

Pi mpi nan DPR meng ambi l sikap u ntu k 
mengupayakan tetap berpegang pada Pasal 8 
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Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 2 Tap 
MPR No. VII/MPR/1973, sehingga kalau 
Presiden memang berhenti maka pengucapan 
sumpah Wakil Presiden akan dilakukan di depan 
Sidang Paripuma DPR, pada hari berikutnya yaitu 
hari Jurn'at tanggal 22 Mei I 998 mengingat hari 
Kam is tanggal 21 Mei I 998 jatuh pada hari Ii bur 
yaitu Kenaikan Isa Al Masih. 

Selanjutnya Sekjen diminta untuk berangkat 
lebih dahulu ke lstana Merdeka untuk 
mengkoordinasikan segala sesuatunya yang 
berkaitan dengan rencana berhentinya Presiden 
Soeharto dan pengucapan sumpah Wakil Presiden 
sebagai Presiden RI. 

Sernentara itu Pimpinan DPR berangkat dari 
rumah jabatan pukul 08. I 5 WIB. Sampai di lstana 
Merdeka Pimpinan Dewan bertemu dengan Ketua 
Mahkamah Agung. Ternyata Mahkarnah Agung 
sudah dihubungi oleh Menteri Sekretaris Negara, 
Saadilah Mursyid mengenai berhentinya Presiden 
Soeharto. Sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang 
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Dasar 1945 dan Tap MPR No. Vll/MPR/ 1973 
Pasal 2 ayat (3), Pimpinan Dewan menanyakan 
kepada Ketua Mahkamah Agung, "apakah hal ini 
sesuai dengan konstitusi ?". Ketua Mahkamah 
Agung mengatakan bahwa hal itu sah. Alasannya 
adalah, pada hari Karnis tanggal 21 Mei 1998 
merupakan hari libur dan di DPR masih banyak 
rnasyarakat dan rnahasiswa yang berada di dalam 
lingkungan dan Gedung DPR. Berarti tidak 
mungkin dilakukan di DPR, padahal menurut 
Ketua Mahkamah Agung tidak boleh terjadi 
"Vacuun1", dan apapun harus segera dilakukan 
pada detik ini juga. Atas dasar itulah, Ketua DPR 
menyatakan kepada Ketua Mahkamah Agung, 
"baiklah kalau demikian tolong dari Mahkamah 
Agung rnembuat surat kepada DPR sebagai 
Dokumen". 

Hal tersebut merupakan kesepakatan yang 
dilakukan dengan Ketua Mahkamah Agung. 
Sernentara Pimpinan DPR sedang berbincang 
bincang, Ketua Mahkamah Agung diminta 
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berternu dengan Preside» di ruangan Jepara. 
Setelah kembali, Pimpinan DPR diminta pula 
oleh Presiden Soeharto untuk berternu dengan 
Presiden di ruangan Jepara. Waktu itu yang 
diterima hanya Pirnpinan DPR, sedangkan Sekjen 
berada di ruangan yang semula. Pimpi nan DPR 
waktu i tu terdiri dari Ketua DPR, Bapak 
H. Harrnoko dan para Wakil Ketua yaitu: Bapak 
Syarwan Hamid, Bapak Ismail Hasan Merareum, 
SH, Bapak dr. Abdul Gafur, dan !bu Fatimah 
Achmad, SH. Dalarn perternuau itu Ketua DPR 
menjelaskan mengenai permintaan konsultasi 
yang telah disampaikan melalui surat. Ketua DPR 
menyinggung mengenai latar belakang daripada 
isi permintaan konsultasi tersebut yang intinya 
ad alah penyampaian Hasil Keputusan rapat 
Pi111pina11 Dewan dengan Pimpinan Fraksi-fraksi. 

Presiden Soeharto waktu itu setelah rnenerirna 
penjelasan dari Pimpinan Dewan, mengatakan, 
"Apa ada dokumen-dokumen lain yang akan 
diserahkan?" Dijawab oleh Ketua DPR "Tidak 

37 



ada, karena sudah dilampirkan pada surat tanggal 
19 Mei itu''. Selanjutnya, Presiden mengatakan: 
"baiklah", sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang 
Dasar 1945 dan Pasal 2 Tap MPR Nornor VII/ 
MPR/ 1973 dan dengan mernperhatikan sungguh 
sungguh saran clan pendapat dari Pirnpinan DPR 
dan Pimpinan Fraksi-fraksi, saya berhenti sebagai 
Presiden. 

Selanjutnya, Presiden Soeharto menyatakan: 
"Saudara-saudara di ruangan ini saja, saya akan 
mengumurnkan kepada rakyat dan nanti Wakil 
Presiden akan rnengucapkan Surnpahnya sebagai 
Presiden di depan Mahkamah Agung." Pernyaraan 
tersebut berbunyi sebagai berikut: 

Pernyataan berhenti Bapak Soeharto 
sebagai Presiden Republik Indonesia di 
lstana Merdeka Kamis, tanggal 21 Mei 
1998. 

B ism i 11 ah i rrahman i rrah i 111, 

Saudara-saudara se Bangsa dan se 
Tanah Air 
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Assalamu'alaikum Wr. Wb. 

Sejak beberapa waktu terakhir saya 
mengikuti dengan cermat perkernbangan 
situasi nasional kita, terutama aspirasi 
rakyat u ntu k meng adak an reformasi 
disegala bidang kehidupan berbangsa dan 
bernegara. Atas dasar pemahaman saya 
yang rnendalam terhadap aspirasi tersebut 
dan terdorong oleh keyakinan bahwa 
reformasi tersebut perlu dilaksanakan 
secara tertib, damai, dan konstitusional 
demi terpeliharanya kesatuan dan 
persatuan bangsa, serta kelangsungan 
pe m bang u nan nasional saya telah 
menyatakan rencana pembentukan Komite 
Reformasi dan mengubah susunan 
Kabinet Pembangunan VII. 

Namun demikian kenyataan hingga 
hari ini menunjukkan Komite Reformasi 
tersebut tidak dapat terwujud karena tidak 
adanya tanggapan yang memadai terhadap 
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rencana pernbentukan kornite tersebut. 
Dalam keinginan untuk melaksanakan 
reformasi dengan cara yang scbai k 
baiknya tadi saya rnenilai bahwa dengan 
t idak dapat diwujudkannya Korn ite 
Reformasi, rnaka perubahan susL111a11 
Kabinet Pcmbangunan VII menjadi tidak 
diperlukan lagi. 

Dengan rnemperhatikan keadaan di 
atas, saya berpendapat sangat sulit bagi 
saya untuk dapat menjalankan tugas 
Pemerintahan Negara dan Pernbangunan 
dengan baik. Oleh karena itu, dengan 
111e1111Jerl1atikc111 k et ent u a n Pasal 8 
Undang-Undang Dosar 1945 dan setelah 
c/enga 11 s11,1g g u /1- s1111g g uh 111e1111Je rha ti kc111 

pundangan Pi111pi11a,1 DPR dc111 Pi1111Ji11c111 
Fraksi-frc1ksi yarzg ada di dc1la11111)1c1, SCl)'Cl 
111e n111.1 us ka 11 Ltl1 t ulc me 11 yet t a k.an 
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sejak saya bacakan pernyataan ini, pada 
hari ini Kamis 21 Mei /998. Pernyataan 
saya berhenti dari jabatan sebagai Presiden 
Republik Indonesia, saya sampaikan di 
hadapan Saudara-saudara Pimpinan DPR 
RI dan juga adalah Pimpinan MPR pagi 
1n1 pada kesempatan silaturahmi. 

Sesuai dengan Pasal 8 Uridang 
Undang Dasar 1945, maka Wakil Presiden 
Republik Indonesia, Prof. Dr. B.J. Habibie 
yang akan melanjutkan -sisa waktu jabatan 
Presiden/Mandataris MPR 1998-2003. 

Atas bantuan dan dukungan rakyat 
selama saya mernimpin negara dan bangsa 
Indonesia ini, saya ucapkan terirna kasih 
dan minta maaf bila ada kesalahan dan 
kekurangan-kekurangannya, semoga 
bangsa Indonesia tetap jaya dengan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

1945 nya. Mulai hari ini pula Kabinet 
Pernbangunan VII "demisioner" dan pada 
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para Menteri saya ucapkan terima kasih. 

Oleh karena keadaan tidak 
' 

rnernungkinkan untuk menyelenggarakan 
Pengucapan Sumpah di hadapan DPR, 
maka untuk menghindari "kekosongan '' 

' Pimpinan d'al arn menyelenggarakan 
Pemerintahan Negara, kiranya Saudara 
Wakil Presiden sekarang juga akan 
melaksanakan Perigueapan Sumpah 
Jabatan Presiden di hadapan Mahkamah 
Agung Republik Indonesia. 

Begitu selesai mengumumkan 
berhenti dan Wakil Presiden 

pernyataan 
Habibie 

mengucapkan Sumpah di depan Mahkamali 
Agung serta setelah selesai upacara semuanya, 
maka Pak Harto kembali ke ruangan Jepara. 
Pimpinan DPR berdiri berhadapan dengan Pak 
Soeharto y�ng dengan santun dan sikap 
"ngapurancang" langsung menyatakan: "Saudara- 
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saudara sejak sekarang saya tidak menjadi 
Presiden lagi. Saudara-saudara selaku Pimpinan 
DPR/MPR semoga ikut menjaga bangsa can 
negara ini, terima kasih." Kemudian bersalaman 
dengan Pimpinan DPR dan kemudian beliau 
meninggalkan ruangan. 

Setelah Pak Harto meninggalkan ruangan, 
Pimpinan Dewan langsung menuju ke ruangan 
yang sebelumnya di mana sudah ada Pak Habibie, 
Ketua Mahkamah Agung, dan Pangab yang saat 
itu baru selesai mengucapkan statemen-nya. 
Pimpinan DPR RI mengucapkan selamat kepada 
Pak Habibie yang telah mengucapkan Sumpahnya 
selaku Presiden sesuai Pasal 8 Undang-Undang 
Dasar 1945. Kemudian, Pimpinan DPR keluar 
ruangan dan ditanya oleh pers mengenai 
keabsahan pelantikan Pak Habibie menjadi 
Presiden. Ketua DPR menjawab dengan tegas 
bahwa: "Peristiwa berhentinya Presiden dan 
pengucapan Sumpah Wakil Presiden sebagai 
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Presiden di hadapan Mahkamah Agung sah secara 
konstitusi". 

Jakarta, 21 Mei 1998 

KE"rUA, 

H. HARMOKO 

WAKIL KETUA, 

UR 

\VAKJL KETUA, 

l-1. ISMAIL H. MET AREUM SI-I 
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WAKIL KETUA, 

FATIM H AC 



FOTO 
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PIMPINAN DPR RI PERIODE 1997 - 2002 

Ke1ua DPR Al 
H HARMOKO 

.. -:-.- " 

·�. \t_ 
Wakil Ketua DPA RI 
SYARWAN HAMID 

Wakil Ketua DPR RI 
H ISMAIL HASAN METAREUM, SH 

Wakil Ke1ua OPA Al 
dr ABDUL GAFUR 

Wakil Ketua DPR RI 
Hj FATIMAH ACHMAO, SH 

Catalan Pada tanggal 23 Mei 1998 Wak1I Ke1ua DPR RI Syarwan Hamid dilanllk 
sebeqar Menteri Dalam Negeri 
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PIMPINAN DPR RI PERIODE 1997 - 2002 

Wakll xetue QPR RI 
HARi SABARNO, S IP. MBA MM 

Ketua OPR RI 
H HARMOKO 

Wak,I Ketua DPR Al 
dr ABDUL GAFUA 

Wak,I Ke1ua DPR Al 
H ISMAIL HASAN METAAEUM, SH 

cetatan . Han Sabarno, $ IP. MBA. MM 
menpqantrkan Syarwan Hamid. 
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Wakll Ketua OPR RI 
H1 FATIMAH ACHMAD, SH 

drlantrk sebaqar Wak1I Ketua QPR All 



Presulen SoehllrlO, \Vakil Presuien BJ Hab1b1ed(m Ketua DPR RI memasuk1 r11a11ga11 
pad" �""' mengadakan konsulras1 de,1gan P1mp111a11 DPR RI P1mpi11<u1 F raksi·f raksr 
dan Pi111p1nan Or)Ospo/ }llllg dihculrri pura Me11ko. Pangab, para kepala staf ke1ig,1 
Angkatan da11 Potn. ranggai I Mei /998 
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Presiden Soelmrro Ila/am perlemua11 sifo1,.,ahmi & ktmsulu,�1 d<'lliJ"" /'1mpuu,n 
DPR RI dalam ra11gka pendllia11 sUo,us1 Y"llll berkemb,mg 
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P1mpuu111 DPR """ Pimp111<111 Fr<1k'1 frflks1 sesaat sebe/i,m pertem11,.11 kousultus, 
de11gan Prewden Soohono. /a11gg<1/ I Alei 1998. 

51 
I PERPUSTAKAA,- 

S1a1aanu perte,.,ua11 (011s11has1 Prestden RI drd11m11111g1 \Vakil Pre�ulen dengu11 
Prmp111<1n Dl'R, Pnnpsnan Fri,ks1-fr11k'1 dan P11111,11u111 Orsospol )<mg drb,uiln }"''" 
Ale11k" dun ,Wn11en rerk,.u, P1111gab. para Ke1Jt1/a Swf kellgu A,1g�111an dan Po/rt 
l(mggal I /11ei 19'18 

Tgl: ' - 



} 

D, 111aug,i11 nnlah scpcrn /a111pak. d11/an1 ga111h11r l'1111p111,111 Dl'R NI llll'll�<llldk."11 

f'"rl<'llli,a11 ·pe, /t'IIH/1111 den , ap1ll ·r11p,.111 I'</ 11wmbaha, .'111m I I da11 fl<' t k.1,111ba11gt111 
nas1<J11t1/ klu1.1101na pada bult111 1\1c1 199/i P,,r1e11urt111 ·pt'l l<'n11u111 t,, n ,,J,,,1 wnent lu '" 
diluubr, 1'11111n11un DPR RI secaru !e11gk,1p Jt'r/<1 Sekpcn /)l'R RI 
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hu1g,:11/ 14 1\fe1 / 99X "'111111 rapat /..onsuhall P1mp11u111, Pu11p11u111 DPR Rf 11,e,nbe11kCi11 

/..1•11•ra11x1111 p,,,, 11·1111111,: pt'r111at<1<111 /..epnlu111111111 �eliuh1111�1111 denean k1u11s 
fl<' 111' 111 ha/.. 1111 , I fr d Ul .'1 , 11 <1 111 , "/.. It 

l"1'1J111i11111tr111 P11a R,jon1.,is1 /..,,p11dt1 K,,1ua IJPR RI o/ih ,n/{l/i 1a111 de/e,:1111 1011,: 

m1'1ufo11u1�1 IJPR RI, d1111111p111 o/eh Ar/111111 /J11,·1m,,: N,n11111m. 
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Sr,u.1111111 penemuen koll.111/ta.11 (j/1/ara P1mpi11a11 DPH tf,,11g1111 P1e,ulr11 Soe/111110. 
bertempat d1 J11/a11 Ce11da11,1 padu 1a11ggal Jf, fl1ei 19915, da!run rangka 1ne11wkap1 
snuast don perkembangun tera�hir ( Se1elllh Peris1i1> a 12. J .J (If ei I 9915) 
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Asp1ras1 yaug dis1111111a1/.:,i11 oleh ie/ompa(.t,dom/JO� 11ms)11ri1�111 diter-i11111 Pi11111111<u1 
DPR. Fr11ks111111up1111 Kom1}1 dalam s1,11111for11111.,dudog 

Sal11h satn Fraksi DPR HI keti�ll mencnma de/eg11" masyaracat. 
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Delegt1s1 masvarokat \l/118 d1p1111p111 oll'li DR Anun Ra1J d111,nn111 oJ,,h \l,/(11, ,a111 
Kon11s1 DPR RI 

\¥!1k1/ Ke1u11 DPR RI dr Ahd1d G11j11r d1111 S111n,·1111 Ha1111d d1da111p111g1 5,,�,,,11 
DPR RI Dr� Aft/ Ma 'r11f 11u'11erI111t1 del.-gaJI 111alu1.1, 1 n ti. 
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P,ul" 11111111:al /8 kier 1998 ,1:k.11,,, puk.11/ 16 00 \\1/IJ 1'1111p111"" /)l'R RI !ll<'li,1,.,r,/..011 
/..1'/<'•�uii,:1111 Pers dah11n ru11.�/..11111,'!ll'l/..up1 t!Jpir11s1 nlll\l(lf/1/..111 \lll!X 111<'//gho1,1p/..a11 
d,,11u pervatuan d1111 k.eJa/111111 hangJII ugar P1f'\ldt'll J<'<"IUa unf dl111 l>1j<1/..1111,,, 
,eh111l-1n 11 1/U'11i,:u1ul11r/..a11 din 

� 

Suas,111ll podo r1u11 P1111pi1u111 DPR RI memberiken keterangon Pers pada tanggat 
18 fl.lei 1998 ,aug dil1p111 oleh ,nedu, ,naw, don eletrrond; baik ,{(d111n 111aup1111 luar 
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Ket"'' DPR ,.,d,,11g "'''"'""!"" n,,,,,1 �011,11/ta.11 a11111,,, Pin11,1111111 /)PH ,1,,,.gan 
P1111p1111111 Fl"lik,1-fra�,1 DPR 11111/u uu1ggol 19 Me, /<)<)X 111111,k 111t'mlud111> avptraw 
,,.1111111 u/..ul 1,u1g 111e111111111 pe11gu111/ur1111 /'r,,,idn1 Soehnr /o rliu I Juhi111111 Pn''"'''" 

Pimp1111111 DPR RI d1da111pi11g1 P1111p1111111 Frakss.fraksi DPR RI kellkll mcmberikan 
keeerangan Pers seu,ai rapatny a ya"g memba/u,,· me11ge11111 refarinuM dan me11ge11111 
pengunduran din Preside" pada tanggat /<) Me, 1998 
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U,yuk keprilw1i111111 Mt1S)<1rt1k111 don t,f11h11,fa,.,i ,� /1u/011e,i11,l1 Ct'd1111i t,/l'RIDl'R 
RI, ranggul JI) t.1ei 1998 metu.1111,1 Reformast di segoto b1tla11g 
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..... - 
,,; - ,, 

l\�1k,I Presule11 Prof DR lug.BJ Habsbte berd1,k11,i de11ga11 SekJ"" Dl'R Dn Ajif 
Ala 'roef /t'l!lang proses pe11gucapan ,wnpahlj(1111i Jaha/(111 1'1e"d,,11 pad a 11111i�11/ 11 
,\lei 1998 dr /11a11a i\1erde�a. p11Aul 08 /5 \V/8 
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Dl'llk .,1,,1,k Pak Hor lo 111<'11.\,lll!fJlllk,11, f>t'1t!\'0/1u1111n'll !,,,, lw111i sl'ha;:oi Pn.· ,ule11 Rf. 
d1k,,11111ki1k1111 k,q,,.d,, P11111n11"11 DPR RI )11"1 berko,nult11<1 ,!, n11111.� i<'I'""' /.>1ana 
Merd1,k.J1 lebth kuruug p11/..11[ 08.50 \Vl/J /)11/i1111 ko11)11ha,i /t'nt'b111 p,.,.,,1,,,, S,wlwrlo 
nw,n•a111k1111 st's1u1i deng1111 Pa,1118 UUD 1945 dun P,,sal 2 T11p Ml'R No V/1/Ml'R/ 
1973 da11 de"8"" 111empt'rl11111l...111 s1u1gi:uh-s1111i:guh Sl/Yll!I ,Ian pnul"f"ll l'i1111,i11an 
DPR RI d11n P11np11uu1 Frakn-fmkss DPR RI. 'S".'"" herh,,111, 1ehug111 Preeiden. 
S11,,,Jarll-\l111dara di r11a11gu11 i111 saja. 1a.1a aka11 1ne11gu11111111ka11 kepllda ra/.. vat i/1111 
11111111 \-V,:1kt! Preslden ,ik.1111 '"""X"' apkan .,111111,11hnw1 ,t'bag111 l'tt'.11d,,11 di d<'/11111 
A<lulik,unah Aguug. '" 
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f', 1 n,ara1111 f'a� Ho, 11, �epada 1<'/i,ruh ruA \nl !1Jdo,.,,, "' 1, 1111111 � {'<'II �u11d11n11, d11111l(1 
pada 1an��al 21 /lie, /'19/i puAul 09 05 \\'/8 

l'ro/ /)/( lni: /j J r/a/>1/11,, \lllll /!Wl!KIUfl{JA1111 S111npn/1 Jnl!tllflll l!Wll/<Uli {'1<,,ufn, 
/( epi,/,Ji� l11don,,11a Ae- I pu,I,. 11111�i,:al 21 /11, 1 19'1/<, 
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H 11 �/!l'ha/"1/! lllt'llt'IIHII P1111p111an DPR d1 ruau� JE,11arli l('/,:/r,/, "'l'"""''l""k,ui 
pet 111 a/aa11 h, rlw111( ,, ha�,u /'1<'111/<'11 t/1111 he/11111 /Jlt'/11 a1<1ka11 '';111u/i1r<1· 11uu/ara 
"'J(lk ,rkar1111� 1a11, 11,lak 111,•11;,uli Pr,,",J,,11 /a�l S<!udara-ll,,,,lar" "laku P1111p11u111 

/)f'RJ,\ll'R "'"11!�a 1k111 ""'")tl�a lu,ng,,i r!t111 /lt'K""' 1111 ll'nnu, k,",li' 
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\/,.1111111 ""'"d,11 RI /..i -2 N ,II Soe/111110 dnl11,np111x1 1u,1n ,u/1111x. 1\1, 1-JJ �11, 
f/<1rdna1111 R11�nu11u1 menmxxan,m /,t11na 1\lerdek11 ll'Sna1 '<'le/11/i /1,·,/11'11�1111,,11,,.d, 
Pr.-1ulu11an�g<1/ 21,11!'1 199� 
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\\ak1/ Ke11u1 DPR RI. dr Abdul Gafi1rd11lallifNll!li Sek1e11 !Jl'R ta.o., Ajij ,\Ja'101j 
111e111111a11 kemsat.an pada rua11gan-1ua11g1111 dr G1'd1111,i: DPR RI \<Ill}< d1111nbulkan 
,,[,,Ji 1111111k /'11\d kepnha/1111111 t.f11/u1111n·a da111\Ja11·arak111 H!t'IIUl/1111 rt'jon1u111 

Terlihar sehehogsan ru1u1g1111 dalam ga,11b11r 11111;,: me1111111ukkan kerusakan 1;,,.,da ru1111;,: 
Ar:.1p DPR. 
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S11<1l<IIU1 Rupar G11/n1111:an Ko11u11 I' d1111 VIII da!11n1 ranil..a /l<'IIJcla1a11 l'nn1'r1111ah 
l/c111rn P,·11,1111ha111:u11 d,11, E11e1111 1iw11Rnu11 d1 <l'll')l1t11\l1 u ,11! l)l'R RI 1JW1J1,ri,,,1,.,,,, 
lwri:11 !JB\l da11 TDL 

Tampo( dti!1,m gambur !Henren Pertamba,iga11 ,/1111 £,ierg, dan flfenlen Keua,,g1111 
du/am R1,pa1 Gab1,11ga11 Kom15i V d,111 VIII 
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LAMPIRAN 
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