
DE\VAN PER\VAKILAN RAKYA1' REPUBLIK INDONESIA 
Jalan Jenderal Gatot Subroto · Jakarta 10270 

KEPADA 

YTH SAUDARA PRESJDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

JAKARTA 

Pertemuan konsultasi 

KD.02/1262/DPR-Rl/1998 Jakarta 14 �1e1 !998 
Penllng 
Segera 

Nomor 
S1fat 
Dcrajat 
Lamp. 
Penha I 

Dengan 1n1 karm sampaikan dengan hormat. bahwa dalam 
menyikapi perkembangan akhir-aktur 1n1 Pimpman DPRJMPR-Rl 
akan rnelakukan konsulrao kepada Saudara Presiden 

Sehubungan dengan hal !IU, kanu mcngharapkan kesedraan 
Saudara Preciden untuk dapat menenma Ptmpman DPRJMPR-RI 
dalam rangka konsultasi. Mengenar waktu dan ternpat karru serahkan 
kepada Saudara Presrden dalam waktu yang ndak terlalu lama 

Demrkran, harap menjadr maklum dan ates kerja sama Saudara 
Prcstden, karm ucapkan terima kasih. 

KE TUA, 

H.HARMOKO 
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DE\VAN PER\VAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
Jalan Jenderal Gato! Subroto -Jakarta 10270 

Nomor KD.02/1316/DPR-Rl/1998 
Srfut Brasa 
Dcrajat Segera 
ump 
Perihal Pertemuan Konsuttasi 

Jakarta 18 Mei !998 

K EPA DA 

YTH SAUDARA PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

JAKARTA 

Dengan ini kann sampaikan dengan hormat, bahwa dalarn rangka 
menindaklanjun pcrkembangan aklnr-akhrr ini Pimpman DPR/MPR 
RI akan melakukan konsultasi kepada Saudara Presrden. 

Sehubungan dengan hal 11u, kami mengharapkan kcsediaan 
Saudara Preszden untuk dapat menenma Pimpinan DPR/MPR-RI 
dalam rangka konsultasi Adapun mengenar waktu sesuai dengan 
pcrmintaan diharapkan dapat dnenma pada tanggal l 9 Mei 1998, 
setelah pukul 12 00 \VIS 

Demikian, harap menjadi maklum dan alas kerjasama Saudara 
Presiden. kami ucapkan tenma kasih. 

- 
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KETERANGAN PERS 

Prmpinan Dewan dalam rapatnya han im telah mempelajan dengan 
cennat dan sungguh-sungguh perkembangan dan snuasr nasional yang 
sangat cepat yang mcnyangkut a),ptra�1 rnasyarakar tentang reformusi, 
terrnasuk Srdang Umurn MPR dan pengunduran din Prcsrden 

Untuk pembahasan masalah tersebut bcsok tanggal 19 Mei 1998 
Punpman Dewan akan mclaksanakan pertemuan dengan Pimpinan 
Frakst-frnkst. Hasunya akan dtsampaikan kepada Prcsrdcn Soeharto 

Mekanisme tersebut duempuh sesuai dengan peraturan Tata Terub 
Dewan. karena dalatn mengambil keputusan Prrnpman Dewan harus 
oersama-cama Pimpinan Frakvr-fraksi 

Dalam rncnanggapi situasi seperti terse but dr aras. Pimpinan Dewan 
bark Kctua maupun Wakrl-wakrl Ketua mengharapkan demi persatuan 
dan kesatuan bang-,a, agar Presiden secnra arif dan bijaksana sebarknya 
mengundurkan din. 

Punpman Dewan menyerukan kepada scluruh masyarakat agar tetap 
tenang, menahan dtri. menJaga persatuan dan kesatuan, serta mewujudkun 
kcamanan ketertiban supaya segala sesuanmya dapat berjalan secara 
konvtitusronal. 

Jakarta, 18 Mei 1998. 

·- 
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OE\VAN PER\VAKILAN RAKYAT REPUBtIK INDONESIA 
Jalan Jenderal Gatot Subroto • Jakarta 10270 

Nomor : 
Sifat 
Derajat 
Lamp 
Penha I 

KD 02/1330/DPR-Rl/!998 
Brasa 
Segera 
l (satu) lembar 
Hastl Rapat Pimpman 
DPR dan Pimpinan 
Fraksi-fraksi 

Jakarta 19 Mei 1998 

KEPADA 

YTH. SAUDARA PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

JAKARTA 
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Dengan im kami beritahukan dengan hormnt. bahwa dalam 
menyrkapr perkembangan akfur-akhir mi Pirnpman DPR RI tclah 
mengadakan Rapat dcngan Prmpinan Frakst-fraksi DPR RI yakm 
F ABRI. F.KP, F.PP dan F.PD! pad a hari Selasa tanggal 19 Mei 1998. 

Sehubungan dengan hal itu, bcrsama ini kamr sampaikan hasil 
kesepakatan Rapa! Pnnpinan DPR dengan Prmpman Praksr-rraksr 
(terlampm. 

Menunjuk surat karm nomor KD.02/ 1316/DPR Riil 998 tanggal 
18 Mei ! 998 perihal pertemuan konsultasi, sekah lagi kamt Pirnpman 
Dewan bennaksud melakukan konsutrast dcngan Saudara Presrden. 



Demikian, harap rnenjadr maklum dan atas perhatran Saudara 
Prenden, kami ucapkan terima kasrh 

KETUA, 
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DEWAN PERWAKTLAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 

HASIL RAPAT PIMPINAN DPR RI 
DENGAN PIMPINAN FRAKSI-FRAKSI 

PADA HARi SELASA, 19 MEI 1998 

Rapat Pirnpinan Dewan dengan Pimpinan Fraksi-fraksi, 
hari Selasa tanggal 19 Mei 1998 menyepakati hal-hal 
sebagai berikut : 

1. Mengenai Reformasi : 

Bahwa aspirasi dan tuntutan masyarakat tentang 
reformasi menyeluruh sebagaimana yang diserap 
oleh Dewan, dilaksanakan secara berkelanjutan. 
Untuk itu Dewan mempercepat pelaksanaan agenda 

. reformasi dalam bidang politik, ekonomi, dan 
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hukum yang akan diimplernentasikan dalam Masa 
Sidang ini. 

2. Mengenai Pengunduran Diri Prcsiden : 
Berkenaan dengan adanya aspirasi masyarakat yang 
meng hendak i Presiden rnengundurkan diri 
sebagaimana yang telah disampaikan Pirnpinan 
Dewan kepada Presiden, Fraksi-fraksi sepenuhnya 
dapat memahami dan sepakat untuk dilaksanakan 
secara konstitusional. 
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l'RANSKRIP PENJELASAN PRESIDEN 
SOEHARTO 

TANGGAL 19 IVIEI 1998 
DI !STANA MERDEKA 

Saudara-saudara dan Hadirin se Bangsa dan se 
Tanah Air. 

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Ini hari saya mengadakan pertemuan dengan 
beberapa Ula ma dan Tokoh-tokoh Masyarakat dan juga 
Pimpinan ABRI. 

Di anrara lain saya minta beberapa pandangan dan 
nasehat untuk menghadapi situasi keadaan negara yang 
sama-sarna telah kita alami dan kita bersama telah 
mengetahui keadaan sekarang ini. Tentu semuanya ini 
adalah mcrnprihatink an sekali pada kita yang 
mempunyai rasa tanggungjawab terhadap keselarnatan 
negara dan bangsa ini. Di antara lain adalah ada 
keinginan-keinginan agar supaya saya mundur dari 
kedudukan sebagai Presiden, hanya masalahnya bagi 
76 



saya sebetulnya mundur dan tidaknya itu tidak menjadi 
masalah, Yang perlu kita perhatikan itu apakah dengan 
kemunduran saya itu kemudian segera keadaan ini akan 
bisa diatasi. Sebab bagi saya soal kedudukan Presiden 
adalah bukan soal yang rnutlak bagi saya, Saudara 
saudara ten tu juga sudah tidak sabar lagi. Ban yak proses 
daripada Pernilihan dan Pelantikan Presiden. 

Pada waktu saya akan dicalonkan untuk menjadi 
Presiden 1998-2003 oleh kekuatan sosial politik dan 
juga disampaikan kepada Fraksi-fraksi dalam Majelis 
Perrnusyawaratan Rakyat sebelumnya saya sudah 
mengatakan apakah benar rakyat Indonesia itu masih 
percaya pada saya, karena saya umur 77 tahun, agar 
dicek benar-benarlah kepada semuanya itu. Dan ternyata 
semua kekuatan sosial politik dari P3, POI, Golkar 
rnaupun juga ABRI mengatakan memang benar 
sebagian besar rakyat itu masih menghendaki agar 
supaya saya menerima pencalonan kembali menjadi 
Presiden untuk masa bakti 1998-2003. Baiklah kalau 
secara rnemang demikian tentu saya terima dengan rasa 
tanggung jawab. Jadi saya terima bukan karena 
kedudukannya, tetapi tangungjawab. Lebih-lebih pada 
saat kita menghadapi kesulitan akibat berbagai krisis 
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tersebut. Dan rasa-rasanya kalau saya meninggalkan 
begitu saja lantas bisa dikatakan "tinggal gela1igga11g, 
colong playu", jadi meninggalkan daripada keadaan 
yang sebenarnya saya masih harus turut bertanggung 
jawab. Karena itu, pada waktu itu sekali lagi saya terima 
dengan rasa tanggung jawab semata-mata terhadap 
negara dan bangsa Indonesia ini. 

Sekarang ternyata bahwasanya timbul yang tidak 
seluruhnya mendukung, percaya, melakukan unjuk rasa 
bahwasanya mereka sudah tidak percaya lagi kepada 
saya, sehingga saya harus mengajukan supaya saya 
mundur, Bagi saya mundur, sekali lagi tidak masalah 
dan saya sudah berpendirian untuk tidak rnenjadi 
Presiden, saya bertekad "Ngtunandito" dalam arti say a 
akan mendekatkan di ri pada Tuhan, k e mudi an 
mengasuh anak-anak dengan sebaik-baiknya supaya 
menjadi warga negara yang baik kepada masyarakat, 
saya akan memberikan nasehat kepada negara dengan 
sendirinya "T11t wuri hundayani" menggunakan segala 
apa yang kita miliki untuk mernbantu bangsa dan negara 
tersebut. 
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Sekarang kalau tuntutan untuk mengundurkan diri 
saya penuhi secara konstitusional, maka harus saya 
serahkan kepada Wakil Presiden secara konstitusional. 
Kemudian timbul apakah ini juga merupakan jalan 
penyelesaian daripada masalah tidak akan timbul lagi, 
nanti Wakil Presiden lantas juga harus mundur lagi, 
Kalau begitu terus rnenerus dan ini menjadi preseden 
atau kejadian dalam kehidupan kita bernegara, 
berbangsa, dan bermasyarakat, dengan sendirinya 
negara dan bangsa akan kacau seolah-olah ridak 
mempunyai landasan dalam rnenjarnin kehidupan kita 
bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Sedangkan 
kita itu merniliki dasar itu, yaitu Pancasila dan UUD 
1945, berarti memiliki konstitusi. Kalau konstitusi itu 
tidak kita pegang teguh oleh setiap warga negara, tentu 
daripada negara dan bangsa itu akan menjadi tidak akan 
langgeng bahkan mungkin ganti berganti yang 
kemungkinan juga membawa akibat ada yang setuju 
ada yang tidak, yang berarti pula akan mernbawa akibat 
pertentangan yang lebih tajam, mungkin sampai pada 
pertumpahan darah, mungkinjuga sampai pada perang 
saudara, dan lain sebagainya. Kalau ini terjadi siapa 
yang rugi, tentu juga daripada bangsa kita sendiri. 
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Sedangkan negara Republik Indonesia yang 
diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 
kernudian dengan diiringi dengan lahirnya Pancasila dan 
UUD 1945 sehari sesudahnya, itu merupakan warisan 
daripada Pendiri-pendin Republik bahkan dari warisan 
pejuang-pejuang kita yang telah gugur, agar menjadi 
landasan yang baik daripada bangsa kita yang sangat 
majemuk i tu , agar supaya dalam kehidupan kita 
bernegara, berbangsa, bermasyarakat benar-benar akan 
terus menerus dapat dipertahankan dan kira bisa hidup 
sebagai bangsa yang rnerdeka, berdaulat dan juga diakui 
oleh bangsa-bangsa yang lain. 

Sekali lagi bahwa soal rnundur bagi saya tidak 
masalah, hanya rnasalahnya rasa tanggung jawab saya 
perlu memikirkan bagaimana negara dan bangsa kita. 
Jadi andaikata saya belum rnengambil keputusan untuk 
mundur, bukan karena saya tidak mau mundur, tidak, 
tapi bagaimana agar supaya kemunduran saya ini, 
negara dan bangsa benar-benar konstitusi kita terap bisa 
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Berarti Pancasila 
dan UUD 1945 pun juga akan tetap bisa disahkan. 

80 



Karena itulah harus diambil daripada satu langkah 
langkah yang tidak meninggalkan konstitusi, tapi yang 
bisa kita gunakan sebagai landasan untuk menyelesaikan 
daripada masalah, ialah claripacla rnengatasi berbagai 
krisis, akibat krisis moneter maupun juga krisis 
kepercayaan, bahkan di tambah lagi dengan 
pengrusakan-pengrusakan yang terjadi akhir-akhir ini, 
dcngan sendiri menambah claripada kemampuan negara 
dan bangsa menjadi lebih kecil. Sehingga untuk 
mengadakan rehabilitasi, apalagi juga usaha 
pembangunan membutuhk an ketenangan, 
membutuhkan kesiapan untuk perencanaan maupun 
juga pelaksanaannya. 

Untuk itulah, Saudara-saudara sekalian se Bangsa 
clan se Tanah Air kita harus memikirkan betul-betul agar 
supaya ada satu fase yang bisa menjamin kelangsungan 
negara dan bangsa dimana tidak menimbulkan lagi 
kerusuhan. Tapi apa yang cliinginkan ialah reformasi 
clan sebagainya, itu bisa berjalan dengan baik. 

Karena itu saya akan mengambil langkah-langkah, 
karena sampai sekarang saya masih sebagai Presiden/ 
Mandataris mernpunyai wewenang atas dasar UUD 
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1945 ,naupun GBHN dan Ketetapan-ketetapan lainnya 
rnengambil suatu langkah-langkah dan pemikiran ini 
akan disampaikan kepada masyarakat untuk dapat 
direnungkan benar-benar demi kepentingan negara dan 
bangsa, demi kepentingan daripada pembangunan yang 
sedang dan akan kita lanjutkan agar supaya cita-cita 
masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila itu 
bisa tercapar. 

Sekali lagi semua ini adalah harus kita pikir 
sedalam-dalamnya, jangan dengan ernosi tapi juga 
dengan segala kesadaran, semuanya harus kita arahkan 
untuk kepentingan negara dan bangsa, janganlah kita 
menyaksikan daripada negara dan bangsa yang telah 
banyak pengorbanan daripada usaha kita untuk 
tnendirikan repub\ik ini, akhirnya menjadi hancur 
berantakan yang berarti kita tidak rnenghorrnati. 
menghargai daripada para pahlawan yang tel ah 
mengorbankan segala sesuatunya untuk berdirinya 
negara Republik Indonesia ini. 

Karena itu, Saudara-saudara sekalian tadi setelah 
saya mendengarkan saran-saran dari para tokoh-tokoh 
dan juga daripada Pirnpinan ABRI, maka untuk 
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menyelamatkan negara dan bangsa, Pembangunan 
Nasional, Pancasila, dan UUD 1945 sena kesatuan clan 
persatuan bangsa, saya mengambil keputusan sesuai 
dengan wewenang yang diberikan oleh Majelis 
Permusyawaratan Rakyat (MPR), saya sebagai 
Mandataris MPR, saya akan melaksanakan dan 
rnernimpin reformasi nasiona\ secepat mungkin. Untuk 
itu saya akan segera membentuk Komite Reformasi, 
yang anggota-anggotanya terdiri atas tokoh-tokoh 
masyarakat dan para pakar dari dunia perguruan tinggi 
dengan tugas untuk segera menyelesaikan Undang 
undang Pernilihan Umum, Undang-undang Kepartaian, 
Susunan MPR, DPR, dan DPRD, Undang-undang Anti 
Monopoli, Undang-undang Anti Korupsi, dan lain 
lainnya sesuai dengan keinginan daripada rnasyarakat. 
Pemilihan Umum akan dilaksanakan secepat-cepatnya 
berdasarkan Undang-undang Pemilu yang baru itu, 
rnelaksanakan Sidang Umum MPR basil Pernilihan 
Umum tersebut antara lain untuk menetapkan GBHN, 
rnemilih Presiden dan Wakil Presiden, dan Ketetapan 
ketetapan MPR lainnya. 

Saya dengan ini menyatakan bahwa saya tidak akan 
bersedia lagi untuk dicalonkan sebagai Presiden. Untuk 
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melaksanakan tugas-tugas yang sangat berat, karena 
berbagai krisis di bidang ekonomi, politik, dan hukurn, 
maka saya segera akan mengadakan resuffle kabinet, 
sehinasa kabinet Pembangunan VII berubah rnenjadi 00 

kabinet baru yang dinamakan Kabinet Refonnasi. ABR I 
supaya menjaga kewaspadaan dan kese lamatan 
nasional, menjaga keamanan dan ketertiban bersama 
snma clan bergandengan tangan dengan seluruh 
masyarakat. 

Kesernpatan ini saya gunakan untuk menyarn 
paikan dukacita yang sedalam-dalamnya kepada 
korban-korban peristiwa dan korban-korban kerusuhan 
yang terjadi. Se,noga arwah para korban diterima oleh 
Tuhan Yang Maha Esa dengan sebaik-baiknya. Kepada 
anak, sanak keluarga daripada para korban kiranya 
diberikan kekuatan iman dan ketabahan oleh Tuhan 
Yang Maha Esa. 

Akhirnya saya menyarnpaikan terima kasih yang 
setulus�tulusnya aras dukungan masyarakai dalam 
n1elaksanakan reformasi nasional yang sedang kita 
laksanakan, Semona Allah SWT melindunzi banasa dan � 0 b 

negara Republik Indonesia. 
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Sekali lagi Saudara-saudara se Bangsa dan se Tanah 
Air hendaknya supaya kita benar-benar meresapkan, 
pikirlah nasib daripada negara dan bangsa Indonesia, 
pikirlah keselarnatan daripada rakyat dan bangsa Indo 
nesia. Jangan sampai karena emosi tidak terkendali, 
kernudian bangsa kita itu akan menjadi lebih miskin 
dan lebih menderita, sedangkan cita-cita perjuangan kita 
untuk memproklamasikan negara Republik Indonesia 
yang berdasarkan Pancasila dan UUO 1945 itu, untuk 
mensejahterakan daripada rakyat Indonesia kita 
berjuang untuk mengisi kemerdekaan dengan 
mernbangun, agar supaya masyarakat adil dan makrnur 
berdasarkan Pancasila ini benar-benar akan bisa 
terwujud. 

Sekali lagi dalam mengambil jalan yang saya 
kernukakan tadi, semata-mata untuk menyelamatkan 
negara dan bangsa daripada segala sesuatu yang harus 
kita laksanakan berdasarkan konstitusi kita itu. Saya 
harapkan semuanya dapat dimengerti dan tidak perlu 
khawatir bahwa saya akan mempertahankan untuk 
menjadi Presiden, sama sekali tidak. Ada yang 
rnengatakan tadi untuk tidak menjadi Presiden kembali 
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' . 

kepada anggota masyarakat lainnya, masih bisa berguna 
untuk negara dan bangsa dan masih banyak pengabdian 
yang saya berikan. 

Demikianlah ada yangjuga mengatakan terus terang 
saja dalam bahasa Jawanya tidak menjadi Presiden, 
tidak akan "pateken", itu kira-kira. Kembali kepada 
kewarganegaraan biasa, itu tentunya juga lebih 
terhormat, tidak kurang terhormat daripada Presiden, 
asalkan bisa memberikan pengabdian kepada negara dan 
bangsa. Jadi jangan dinilai saya menjadi penghalang 
daripada semuanya, tidak sama sekali. Semata-rnata 
karena tanggung jawab saya untuk memikirkan 
keselamatan negara dan bangsa inilah kita harus 
mengambil langkah-langkah yang konstitusional, tapi 
juga yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dengan 
jalan-jalan yang benar. Saya mengharap agar supaya 
semuanya dimengerti oleh rakyat secara seluruhnya, 
sehingga lanras berhentikanlah segala kegiatan-kegiatan 
yang akhirnya akan membawa akibat daripada 
kependeritaan daripada rakyat kita dengan menghasut, 
kemudian lantas mendorong rakyat untuk berbuat salah 
yang sebenamya rakyat itu tidak mempunyaijiwa untuk 
berbuat salah, tapi karena kemudian dihasut, didorong, 
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dan sebagainya sampai lantas lupa, dan ini memang 
harus kita akhiri karena bisa rnembawa nama dan 
rnartabat daripada bangsa kita. 

Sekali lagi terirna kasih atas perhatian daripada 
wartawan clan Juga Snudara-suudara para ulama. 

Wassalamu'alaikum Warahtnatul\ahi Wabarakatuh. 
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PENJELASAN PRESIDEN SOEHARTO 

TANGGAL 19 MEI 1998 

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

I. Presiden akan melaksanakan dan memimpin sendiri 
reformasi nasional secepatnya; 

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

3. Menyelenggarakan secepat mungkin Pemilihan 
Umum sesuai Undang-undang Pemilu yang baru; 
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4. Melaksanakan Sidang Umum MPR hasil Pemilu 
guna menetapkan GBHN, memilih Presiden dan 
Wakil Presiden, serta Ketetapan-ketetapan MPR 
lainnya; 

5. Menyatakan tidak bersedia lagi dica\onkan sebagai 
Presiden; 

6. Mengadakan resuffle kabinet, sehingga yang 
semula bernama Kabinet Pe111ba11g1,11a11 VII 
menjadi Kabinet Reformasi; 

7. ABRI supaya me njag a kewaspadaan dan 
keselamatan nasional, menjaga keamanan dan 
ketertiban bersama-sama dan bergandengan tangan 
dengan seluruh masyarakat. 

89 



TRANSKRIP 
PERNYATAAN BERHENTI 

BAPAK SOEHARTO 
SEBAGAI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

DI !STANA MERDEKA 
KAMIS, TANGGAL 21 MEI 1998 

Bismillahlrrahmanirrahim, 
Saudara-saudara se Bangsa dan se Ta11al1 Air. 
Assalamu'alaikum Wr. Wb. 

Sejak beberapa waktu terakhir saya mengjkut i 
dengan cermat perkembangan situasi nasional kita, 
terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi 
di Segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. 
Atas dasar pcmahaman saya yang mendalam 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 pembangunan 
nasional saya telah menyatakan rencana pembentukan 
Komite Reformasi dan mengubah susunan Kabinet 
Pembangunan VII. 
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Namun dernikian kenyataan hingga hari ini 
menunjukkan Komite Reformasi tersebut tidak dapat 
terwujud karena tidak adanya tanggapan yang memadai 
terhadap rencana pembentukan komite tersebut. Dalam 
keinginan untuk melaksanakan reformasi dengan cara 
yang sebaik-baiknya tadi saya menilai bahwa dengan 
tidak dapat diwujudkannya Kornite Reformasi, maka 
perubahan susunan Kabiner Pembangunan VII menjadi 
tidak diperlukan lagi. 

Dengan mernperhatikan keadaan di atas, saya 
berpendapat sangat sulit bagi saya untuk dapat 
menjalankan tugas Pemerintahan Negara dan 
Pembangunan dengan baik. Oleh karena itu dengan 
memperharikan ketentuan Pasal 8 UUD 1945 dan 
setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan 
pandangan Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi-fraksi 
yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk 
menyatakan "berhenti" dari jabatan saya sebagai 
Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya 
bacakan pernyataan ini, pada hari ini Kamis 21 Mei 

1998. Pernyataan saya berhenti dari jabatan sebagai 
Presiden Republik Indonesia, saya sampaikan di 
hadapan Saudara-saudara pimpinan DPR-RI dan juga 
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adalah Pimpinan MPR pagi ini pada kesernpatan 
Silaturahmi. 

Sesuai dengan Pasal 8 UUD 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 selarna saya 
mernimpin negara dan bangsa Indonesia ini, saya 
ucapkan terima kasih dan minta maafbila ada kesalahan 
dan kekurangan-kekurangannya, sernoga bangsa 
Indonesia tetap jaya dengan Pancasila dan UUD 
I 945nya. Mulai hari ini pula Kabinet Pembangunan VII 
"demisioner'' dan pada para Menteri saya ucapkan 
terima kasih. 

Oleh karena keadaan tidak mernungkinkan untuk 
menyelenggarakan Pengucapan Sumpah di hadapan 
DPR, rnaka untuk menghindari "kekosongan " 
pimpinan dalam menyelenggarakan Pemerintahan 
Negara, kiranya Saudara Wakil Presiden sekarang juga 
akan melaksanakan Pengucapan Surnpah Jabatan 
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Presiden di hadapan Mahkamah Agung Republik 
Indonesia. 

(Pengucapan S11111pal1 labruan 
Presiden Republik Indonesia 

oleit Bapak B.J. Habibie 
di hudapan 

Mahkamah. Agu,,g Republik Indonesia} 

Catalan: Tepat pukul 09.05 WIB kata-kata 
"berhenti'' diucapkan oleh Bapak 
Soeharto. 
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KETUA J\1AHKAJ\1AH AG UNG 
REPUBLIK INDONE.SIA 

Nomor 
Klastfikasr: 
Lamprran : 
Penha] 

KMN140N/1998 
Btasa 
I (satu) 
Penjclasan dan 
Pemyataan Hukum 
Mahkamah Agung RI 

Jakarta. 23 Mei 1998 

Kepada Yth 
Sdr PIM PIN AN 

DEWAN PERWAKlLAN 
RAKYAT RI 
d, 
JAKARTA 

I. Bersama rru dengan honnat drsampaikan Penjelasan Dan 
Pernyataan Hukum Mahkamah Agung R.I Tentang 
Pemyataan Berhenti Presiden Soehano Dan Pengucapan 
Sumpah Oleh Waki\ Presiden Prof DR Ing. BJ. Habibre 
Pada Han Kcrrus. Tanggal 21 Mei 1998 Di Istana Mcrdeka, 
sebagarmana terlamprr, 

2 Demikian, rnohon menjadrkan penksa. 

KETUr 
�AH 

AGUNG -RI 

.::l ?' 
t ' • (SAR1VATA. SH) 
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Tembusan: Yth 
I. Sdr Wakil Ketua Mahkamah Agung RI 
2. Sdr Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI. 



MAKAMAH AG UNG 
REPUBLIK INDONESIA 

PENJELASAN DAN PERNYATAAN HUKUM 
MAHKAMAH AG UNG R.I. 

TENTANG 
PERNYATAAN BERHENTI 

PRESIDEN SOEHARTO 
DAN 

PENGUCAPAN SUMPAH OLEH WA KIL 
PRESIDEN PROF. DR. ING B.J. HABIBIE 

PADA HARi KAMIS, TANGGAL 21 MEI 1998 
DI !STANA MERDEKA 

Sehubungan dengan pernyataan berhenti Sdr. Soeharto 
sebagai Presiden R.I. dan pengucapan sumpah Wakil 
Presiden Sdr. Prof. DR. Ing. B.J. Habibie, sebelum 
rnernegang jabatan Presiden R.I dihadapan Pimpinan 
Mahkamah Agung R.I, berdasarkan Pasal 37 Undang 
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undang No. 14 Tahun 1985 Tentang mahkamah Agung, 
Mahkamah Agung memberikan penjelasan dan 
pernyataan hukum sebagai berikut : 
1. Pada hari Rabu tanggal 20 Mei 1998 sekitar pukul 

22.40 WIB, Ketua Mahkamah Agung rnenerima 
berita melalui Telepon dari Menteri Sekretaris 
Negara Sdr. Drs. Saadillah Mursyid, MPA. bahwa 
Bapak Presiden akan berhenti dari jabatannya 
besok pukul 09.00 WIB, dan diminta Ketua 
Mahkamah Agung R.I untuk menerima Sumpah 
wakil Presiden R.I, bertempat di Istana Merdeka. 

2. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 1998 
sekitar pukul 07.00 WIB Pimpinan Mahkamah 
Agung mengadakan rapat di ruang RAPIM Kantor 
Mahkamah Agung membahas berita dari Menteri 
Se kretari s Negara tersebut di atas, telah 
menghasilkan keputusan sebagai berikut : 

a. Menanggapi permintaan yang mendadak 
tersebut, dengan mengkaitkan pada situasi dan 
tuntutan Reformasi yang dihadapi Bangsa dan 
Negara Indonesia, Mahkamah Agung R.I 
menyatakan kesediaannya untuk rnemenuhi 
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permintaan dimaksud, dalam kedudukannya 
sebagai Lembaga Tinggi Negara Penyelenggara 
Kekuasaan Kehakiman dalam kerangka 
distribusi kekuasaan ( "Distribution of Power''v 
yang diamanatkan dalam Undang Undang 
Dasar 1945. 

b. Pasal 8 Undang Undang Dasar 1945 berbunyi 
: "Jika Presiden mangkat, berhenti atau tidak 
dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa 
jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden 
sampai habis waktunya". 
Mahkamah Agung setelah mempelajari 
Ketentuan Pasal tersebut dihubungkan dengan 
kehendak untuk berhenti oleh seorang Presiden, 
di Negara R.I tidak/belum diatur Tata Caranya 
dalam Peraturan Perundang-undangan maupun 
tidak diketemukan dalam praktek kehidupan 
Ketatanegaraan Negara R.I sampai saat ini. 
Oleh karena itu, guna mengisi kekosongan 
hukum dan dihubungkan dengan keadaan 
tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat 
bahwa Ucapan pernyataan berhenti yang 
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dilakukan Sdr. Soeharto di lstana Merdeka pada 
hari Kamis tanggal 21 Mei 1998 pukul 09.00 
WIB yang ditujukan kepada seluruh Rakyat dan 
Bangsa Indonesia adalah sah secara 
Konstitusional. 

c. Dengan berhentinya Presiden R.I sesuai dengan 
Pasal 8 Undang Undang Dasar 1945 jo. Pasal 
2 ayat (I) Keretapan MPR.R.l No. VII/MPR/ 
1973, Presiden diganti oleh Wakil Presiden, 
Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) Ketetapan 
MPR.R.I No. VII/MPR/ 1973 menentukan 
bahwa Wakil Presiden sebelum memegang 
Jabatan Presiden bersumpah dihadapan Dewan 
Perwakilan Rakyat R.I, dan Pasal 2 ayat (3) 
Ketetapan MPR R.I tersebut menenrukan 
apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak 
mungkin mengadakan rapat, Wakil Presiden 
bersumpah dihadapan Mahka,nah Agung. 

d. Dalam kerangka menghindari terjadinya 
kekosongan ("Vacuun,") dalam penye 
lenggaraan Kekuasaan Pemerintahan Negara, 
yang diarnanatkan oleh Undang Undang Dasar 



1945 beserta penjelasannya, maka setelah 
pemyataan berhenti diucapkan oleh Presiden 
R.I, Sdr. Soeharto seketika itu pula Wakil 
Presiden, Sdr. Prof. DR.Ing. B.J. Habibie 
mengucapkan Sumpah untuk memegang 
Jabatan Presiden. 

c. Menyangkut kekosongan ("Vacuu,n") dalam 
penyelenggaraan Kekuasaan Pemerintahan 
Negara, pengucapan sumpah Wakil Presiden, 
Sdr. Prof. DR. Ing. B.J. Habibie dihadapan 
Mahkamah Agung sesuai ketentuan pasal 2 ayat 
(3) Ketetapan MPR.RI. No. VII/MPR/1973, 
masih perlu memperoleh "clearance" dari 
Pirnpinan DPR. 

3. Sekitar pukul 08.25 WIB pada hari itu juga 
Pimpinan Mahkamah Agung berangkat menu juke 
lstana Merdeka. Di salah satu ruang tunggu Istana 
Merdeka Ketua Mahkamah Agung mengadakan 
pernbicaraan dengan Pirnpinan DPR RI sekitar 
pukul 08.40 WIB. Ketua Mahkamah Agung 
menyampaikan dalam pembicaraan tersebut bahwa 
setelah pernyataan berhenti Presiden RI, 
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Sdr. Soeharto, seketika itu pula dilaksanakan 
pengucapan sumpah Wakil Presiden, Sdr. Prof. DR. 
Ing. B.J. Habibie untuk memegang jabatan 
Presiden, guna mencegah kekosongan ("Vacuu,n") 
Penyelenggaraan Kekuasaan Pemerintahan Negara. 
Dalam hal ini Mahkamah Agung berpendapat tidak 
mungkin pengucapan surnpah tersebut dihadapan 
Rapat DPR sesuai ketentuan pasal 2 ayat (2) 
Ketetapan MPR.RI No. Vll/MPR/1973, sehingga 
pengucapan sumpah tersebut dilaksanakan 
dihadapan Mahkamah Agung sesuai dengan 
ketentuan pasal 2 ayat (3) Ketetapan MPR. RI No. 
VJI/MPR/ 1973. 

4. Dengan demikian pengucapan sumpah Wakil 
Presiden Sdr. Prof. DR. Ing. B.J. Habibie sebagai 
Presiden R.I pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 1998 
sekitar pukul 09.10 WIB dihadapan Mahka,nah 
Agung bertempat di Istana Merdeka adalah sah 
secara Konstitusional. 

Demikianlah Penjelasan dan Pernyataan Hukum 
Mahkamah Agung R.I. Tentang Pernyataan Berhenti 
Presiden Soeharto Dan Pengucapan Sumpah Oleh Wakil 
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Presiden Prof. DR. Ing B.J. Habibie. 

Jakarta, 21 Mei 1998 

Pimpman Mahkamah Agung R I 

\Vakil Ketua 

TH KETUT SURAPUTRA, SH 

Kctua Muda Mahkamah Agung RI 
Bidang Hukum Prdana umum 

Kerua Muda Mahkamah Agung R.I. 
Urusan Lmgkungan Peradrlan 

Tata usaha Negara 

' mat! Agung R I 

' 

SAR\VATA.SH. 

Ketua Muda Mahkarnah Agung R.I 
Urusan Lingkungan Peradilan 

Mihter/ABRI 

GERMAN HOEDIARTO, SH 

Ketua Mahkmnah Agung R I. 
Bidang Hukum Perdata Adat 

H ZAKIR,SH. M. SYAFIUDDIN KARTASASMITA. SH 
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H SOEHARTO. SH. 

Ketua Muda Mahkamah Agung RI 
Brdang Hukum Perdata Tcrtuhs 

Ketua l\·luda Mahkarnah Agung R I 
Urusan Lmgkungan Peradrlan 

Agama 

DRS H TAUFIQ. SH 
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